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مقولة «يرحل الكبار وال يرحلون» 
يف ميزان نظرية الرموز الثقافية

حممود الذوادي*
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احلاجة لفهم وتفسريترشح الفكرللخلود
جاءت افتتاحية جملة املستقبل العريب لشهر حزيران / يونيو2010م لتحول نييت السابقة 
لكتابة حبث حول تأهل الفكر للخلود إىل قرارائي خلط سطورهذا النص الذي حياول فهم 
وتفسري ظاهرة ترشح الفكرالبشري للخلود. فكاتب اإلفتتاحية [حممد عابد اجلابري: يرحل 
الكبارواليرحلون] قدم لنا تأمالت فلسفية حول حتمية املوت وقدرة الكتابة الفكرية املبدعة 
لإلنسان على التحيل على فنائه؛ فهي متانع العدم ومتنعه، وبالتايل جتعل معىن املوت نسبًيا 
لإلنسان صاحب الريادة الفكرية. فاجلابري يف رأي كاتب اإلفتتاحية هو من فصيل هؤالء 
ورمبا  لعقود  حاضًرا  سيجعله  الفكري  فمشروعه  نسبًيا.  أمًرا  موم  يعترب  الذين  املفكرين 
لقرون [بقي من الراحل ما ليس يرحل، ما سيمدد إقامته يف التاريخ ملئات السنني. سيقرأه 
القادمون إىل العامل بعد قرن أوقرنني أويزيد مثلما قرأنا الشافعي واجلاحظ وابن رشد وابن 
عريب وابن خلدون وحممد عبده وطه حسني، ص 8]. فهذه التأمالت الفلسفية حول قدرة 
مصداقية  ذات  تأمالت  وفام،  رغم  حاضرين،  والبقاء  الرحيل  عدم  على  العظام  املفكرين 
عالية؛ ولكنها المتدنا بفهم وتفسريموضوعيني حول سبب تأهل الفكر البشري للبقاء طويًال 
أوخالًدا  بعد اندثار جسد صاحبه. فاملوضوع، يف رأيي، حيتاج إىل أكثرمن جمرد تأمالت 
فلسفية؛ هذا ما أود طرحه يف هذه املقالة ليس بواسطة الرؤية الفلسفية بل من  خالل منظور 
العلوم اإلجتماعية. أستعمل إطاًرا فكرًيا جديًدا ملحاولة التغلب على الغموض الذي طاملا 
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يقف حاجًزا أمام فهم وتفسريشفافني ألسباب أن كباراملفكرين اليرحلون. أتبىن هنا مفهومي 
/ نظرييت للرموز الثقافية  يف سعيي لكسب رهان الفهم والتفسري لظاهرة تأهل الفكرالبشري 
أجل  من  والبحث  االجتهاد  إىل  بالطبع  يدفع  اهلدف  هذا  فبلوغ  أواخللود.  الطويل  للبقاء 
القرب على األقل من اإلملام بأهم العوامل اليت تؤهل الفكر للبقاء طويًال أوخالًدا بعد رحيل 

صاحبه.
منهجية العقل والنقل 

أستعمل كال من العقل والنقل لتشخيص و حتليل ومناقشة موضوع هذه الدراسة، 
للحضارة  التقليدي  والعلمي  الفكري  التراث   يف  العامل  املسلم  العريب  العقل  منهجية  وهي 
الفكري  مشروعه  يف  اجلابري  عابد  حممد  منهجية  مع  كثًريا  هذا  يتفق  اإلسالمية.  العربية 
حققه  الذي  الباهر  النجاح  إن  املثال،  سبيل  فعلى  أولقرون.  لعقود  طويًال  للبقاء  املرشح 
العقل اخللدوين – اجلامع بني العقل والنقل- يف ميالد ووضع احلجر األساس لعلم العمران 
/ علم االجتماع اجلديد منوذج على  مشروعية مصداقية هذه املنهجية يف التراث الفكري 
الكثري  فيها  وفكرية  إيبستيمولوجية  أسئلة  تطرح  منهجية  وهي  اإلسالمية.  العربية  للثقافة 
من التحدي ملسلمات وقناعات العقل العلمي الغريب املعاصر. فهذا األخري يعتقد ويدعي أن 
كسب رهان العلم احلقيقي واملعرفة األصيلة والصحيحة ال ميكن حتقيقهما إذا مل يقع الفصل 
الكامل بني الدين والعلم. لكن الشهرة العاملية حلصافة بصرية فكر ابن خلدون العمراين ذي 
األرضية اإلسالمية، كما جنده يف مقدمته يفند مسلمات واعتقاد العقل الغريب احلديث بالنسبة 
للعالقة بني الدين والعلم. فهما ليسا بالضرورة دائًما يف حالة تناقض وعداء كما هو األمر 
يف الثقافة الغربية املعاصرة؛ وإمنا مها قد ينعمان بالتعاون واالنسجام كما عرفت ذلك الثقافة 
العربية اإلسالمية عند أبرز علمائها ومفكريها ويف طليعتهم ابن خلدون. ومن مث، ينبغي فهم 
إدعاءات العقل الغريب املعاصر انطالًقا من التجربة الغربية الصراعية اخلاصة بني الكنيسة ، من 
ناحية، والعلماء واملثقفني، من ناحية أخرى. إذن، فليس من املوضوعية تعميم هذه التجربة 
ومثقفيها.  علمائها  مع  أخرى  وحضارات  جمتمعات  وثقافات  ديانات  جتارب  على  الغربية 
يسمح اإلعراض عن التعميم بفتح الباب عريًضا للعلماء واملفكرين من كل الثقافات للبحث 
عن أكثر من طريق ودرب من أجل إنشاء وإرساء علوم ومعارف صلبة العود والصدقية يف 
ما يسميه العامل الربيطاين سنو C.P.Snow بالثقافتني  the Two Cultures: العلوم الطبيعية 
والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية .إن منهجية اجلمع بني العقل والنقل كوسيلة إلنشاء واكتساب 
املعرفة هي إحدى تلك السبل اليت تبنتها الثقافة العربية اإلسالمية وجنحت باستعماهلا يف الدفع 
بتقدم العلوم واملعارف اإلنسانية. وبناء على ذلك، فقد وجدت أا منهجية حتليلية مالئمة، 
كما سنرى، لتشخيص وفهم وتفسري إمكانية ترشح الفكرالبشري للبقاء والدوام بعد رحيل 

املفكرين جسدًيا من هذا العامل.
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الفكر جزء من منظومة الرموز الثقافية 

و قبل القيام ذا التشخيص أحتاج إىل طرح معلمني ملنهجييت املركبة للقرب أو بلوغ 
كسب رهان ذلك التشخيص:

أوما  الثقافة  منظومة  حول  ومالحظات  معطيات  من  إليه  توصلت  ما  أوجز  ـ   أ   
أمسيه الرموزالثقا فية اليت مل تعد جمرد مفهوم كما كانت عندي يف عهد ميالدها األول؛ بل 
أصبحت اآلن منظوًرا فكرًيا مؤهًال لكي ميثل نظرية ثقافية عربية  تساعد على الفهم والتفسري 
للعديد من الظواهر عند أفراد اجلنس البشري وجمتمعام، كما يقول تعريف النظرية نفسه 

.[Encyclopedia of Sociology 1974:274]

ب ـ تطرح منظوميت للرموزالثقافية سؤاًال مركزًيا: هل اإلنسان كائن ثقايف بالطبع؟ 
وتعين كلمة ”ثقايف“ عندي يف هذه الدراسة وجود العناصر التالية اليت يتميز ا أفراد اجلنس 
البشري: اللغة املنطوقة واملكتوبة والفكر والدين واملعرفة / العلم واألساطري والقوانني والقيم 
الثقافية.  الرموز  منظومة  من  جزء  إذن  هو  فالفكر   .(2006 (الذوادي  فية  الثقا  واألعراف 
تأهله  سبب  مث  ومن  الفكراإلنساين،  طبيعة  معرفة  على  يساعدنا  األخرية  هذه  طبيعة  ففهم 
للبقاء طويًال أوحىت للخلود، كما هواألمريف إمكانية ترشح املشروع الفكري اجلابري لعدم 
الرحيل لعقود، ورمبا لقرون قادمة رغم رحيل صاحبه يف عام 2010م. واعتماًدا على هذا، 
فإن املعلمني أ ـ و ب ـ مها مربط الفرس هلذا البحث؛ أي أن حماوليت للظفر مبعرفة ذات 
مصداقية حول أسباب بقاء الفكر بعد أصحابه تعتمد يف الصميم على فهمي ووصفي اخلاص 
هذه  يف  القصيد  بيت  هي  الرموزالثقافية  فمنظومة  أخرى،  وبعبارة  الرموزالثقافية.  ملنظومة 
الدراسة لإلمساك مبفاتيح حل ألغاز بقاء / خلود الفكرالبشري كظاهرة إنسانية التكاد تثريها 

وتتطرق هلا، مثال، العلوم اإلجتماعية املعاصرة.

أطروحة اإلنسان كائن ثقايف بالطبع 

وإذا كانت الرموز الثقافية متثل جوهراإلنسان، فهل ميكن تأسيس إطارفكري / نظرية 
حول فرضية هذه الطبيعة الثقافية لالنسان؟ إن اإلجابة الشافية على ذلك قد حتتا ج إىل آالف 
الكلمات يف مقال أو دراسة أو كتاب أو حىت إىل عديد من املجلدات. وميكن للمرء أن يتبىن، 
مثال، منظور الفلسفة أو العلوم اإل جتماعية أو مها مًعا لكي يكتب أطروحة متماسكة يف هذا 
املوضوع. فنحن نعرف كم سال حرب أقالم الفالسفة واملفكرين اإلجتماعيني على اخلصوص 
من كل احلضارات ويف كل العصور حول مقولة مشاة تتمثل يف: أن اإل نسان مدين / 
إجتماعي بالطبع. ومن جهيت، أعتقد أنه ليس من الضروري اإلطناب يف النقاش واجلدال يف 

جوهر احلجج املؤكدة على الطبيعة الثقافية للكائن البشري.
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وكما  الكلمات،  من  اآلف  بعض  اليتجاوز  قصري  مقال  يف  حسمها  ميكن  فاملسألة 
يقال يف الثقافة العربية: خري الكالم ما قل ودل أو البالغة اإلجياز. وهذا ما أرغب يف القيام 
به باقتصاد شديد يف احلروف والكلمات، من ناحية، وبساطة يف التعبري؛ ورمبا يف اإلقناع 
يف قضية تبدو معقدة، من ناحية أخرى. ولبلوغ ذلك أعتمد على منهجية اجلمع بني العلوم 
غياب أي من  يف  طبيعة اإلنسان   فهم  يف  التعمق  يصعب  إذ  الطبيعية،  والعلوم  االجتماعية 
هذين الصنفني من العلوم. فال جيوزعلمًيا حتليل جوهراإلنسان وعمق كينونته بدون احلد يث 
عن العوامل البيوجلية والفيزيوجلية / اجلسمية عند اإلنسان. كما ال تقبل حماولة فهمه بالكامل 
إذا مهش أو ترك جانًبا أهم ما مييز اجلنس البشري بطريقة فاصلة وحامسة عن بقية األجناس 
احلية األخرى، وهي املنظومة الثقافية أو ما أمسيه الرموز الثقافية. وحسب علمي، ففرضية 
الطبيعة الثقافية لإلنسان فرضية جديدة التكاد تطرحها وتنادي ا أي من املدارس الفكرية يف 
العلوم اإلجتماعية املعاصرة، مثل املاركسية والبنيوية والوظيفية والتحليل النفسي والسلوكية 

 .Behaviorism

إثبات مركزية الرموزالثقافية يف طبيعة اإلنسان 

إن فرضية الطبيعة الثقافية لكينونة اإلنسان املشار إليها حتتاج إىل إختبار يظهر بطالا 
أويؤكد مصداقيتها. وهذا ما أود القيام به اآلن يف حتليلي العقلي ومنهجيته.  تستند مقوليت 
ذا الصدد للربهنة على مركزية الرموز الثقافية يف صلب طبيعة البشرعلى مالحظات رئيسية 

حمددة حول مخسة معامل ينفرد ااجلنس البشري عن غريه من األجناس احلية األخرى:
١- يتصف النمو اجلسمي ألفراد اجلنس البشري ببطء شد يد مقارنة بسرعة النمو 
اجلسدي الذي جنده عند بقية الكائنات األخرى. فبينما، مثًال،  ميشي الطفل على قدميه قبل 
او بعد بلوغه بقليل عيد ميالده األول متشي صغار احليوانات يف الساعات  أو األيام األوىل 

بعد ميالدها ( الذوادي )٢٠١٠.
٢- وبنا ء على ذ لك النمو البطيء تأ يت مشروعية ضرورة متتع أفراد اجلنس البشري 
مبعدل سن أطول من عمر معظم أفراد احليوانات [ناهيك عن كل الثدييات]، حىت ميكن 
لعملية النمو املتعددة واملعقدة املستويات عند اإلنسان أن تكتمل وتبلغ أقصى نضجها.  واحلق 
كل احلق ملن يقول بأن بعض السلحفات تعمر أطول من اإلنسان. ولكن هذا القول يعزز 
 Karl  اجلانب العلمي يف نظرية الرموز الثقافية، إذ يؤكد فيلسوف العلوم الشهري كارل بوبر
Popper أن النظرية تصبح علمية مىت أمكن نفي مقولتها، أي تفنيدها falsification يف بعض 

احلاالت ( بوبر116-2006:109). فنظرية النسبية ألينشتاين ختتلف عن نظرية التحليل النفسي 
عند فرويد؛ فاألوىل هي نظرية معرضة  للتقنيد، بينما نظرية التحليل النفسي جتد دائًما تفسًريا 
ملشاكل املرضى النفسانيني، أي أن نظرية فرويد غري قابلة للتقنيد. ومن مث، خيلص بوبر إىل 
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القول بأن النظرية تكون علمية فقط إذا هي كانت قابلة للتفنيد. ويستنج من ذ لك أن 
هدف العلم لدى بوبر اليتمثل، إذن، يف الوصول إىل ماهو يقيين وحقيقي بطريقة ائية؛ بل 

العكس هوالصحيح  يف هذا املنظور اجلد يد للعلم.
٣- أما على مستوى السلوك، ينفرد اجلنس البشري بلعب دور السيا دة أواخلالفة 
يف هذا العامل  بدون منافسة حقيقية له من طرف باقي األجناس األخرى. وهذه ميزة إنسانية 
يف الصميم حتتاج إىل الفهم والتفسريخاصة من منظورالعلوم اإلجتماعية واإلنسانية. وهذا ما 

أحاول املسامهة فيه من خالل رؤية نظرية الرموز الثقافية.
٤- وكما ذكرت من قبل، يتمّيز اجلنس البشري بطريقة فا صلة وحامسة عن األجناس 
األخرى مبنظومة ما أطلقت عليه  مصطلح  الرموز الثقافية: اللغة والفكروالدين واملعرفة / 

العلم واألساطري والقيم واألعراف الثقافية.
٥- خيتص أفراد اجلنس البشري وية مزدوجة تتكّون من اجلانب اجلسدي، من جهة، 
واجلانب الرموزي الثقايف (٤)، من جهة ثانية؛ تشبه هذه الثنائية مصطلح اجلسد والروح 
الذي يستعمله الفالسفة وعلماء الدين. ونظًرا لغموض كلمة الروح عندهم مجيًعا، فأنا أفضل 
استعمال مصطلح «الرموزالثقافية» بدل الروح لوضوح معناها أكثر وفًقا لتعريفي املحدد 
هلا يف هذا البحث. وبذلك جيوز يف رؤية اإلطار الفكري لنظرية الرموز الثقافية صياغة هوية 

اإلنسان املزدوجة يف املعادلة التالية: اإل نسان = جسم + رموز ثقافية.
وحىت أثبت أو أنفي صحة فرضية مركزية الرموز الثقافية يف اإلنسان: أي أنه كائن 
ثقايف بالطبع، فإن التساؤل املشروع اآلن هو: هل من عالقة بني تلك املعامل اخلمسة اليت 

يتمّيز ا اإلنسان ؟ :
أ- هناك عالقة مباشرة بني املعلمني ١ و ٢، إذ أن النمو اجلسمي البطيء عند أفراد 
اجلنس البشري يؤدي بالضرورة، كما ذكرت،  إىل حاجتهم إىل معدل سن أطول ميكنهم 
من حتقيق مراحل النمو والنضج املختلفة واملتعد د ة املستويات. فالعالقة بني االثنني هي، 

إذن، من نوع العالقة السببية.
ب- أما اهلوية املزدوجة اليت يتصف ا اإلنسان فإا أيًضا ذات عالقة مباشرة بني 
العنصر اجلسدي (املعلم ١) لإلنسان، من نا حية، والعنصر الرموزي الثقايف (املعلم ٤)، من 

نا حية أخرى؛ أي أن سبب ازدواجية هوية اإلنسان يرجع إىل املعلمني ١ و٤.
األربعة  باملعامل  العامل  يف  البشري  اجلنس  سيادة  عالقة  عن  البحث  عند   - ت 
رهان  لكسب  املادية،  القوة  مستوى  على  يؤهالنه،  ال   ٢ و   ١ املعلمني  فإن  األخرى، 
من  العديد  من  جسدًيا  أضعف  اإلنسان  إذ  األخرى،  احلية  األجناس  بقية  على  السيادة 
قوية  عالقة  ذات  اجلنس البشري  سيادة  االستنتاج بأن  الكائنات األخرى. ومن مث ميكن 
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ومباشرة باملعلمني  ٤ و5 : الرموز الثقافية واهلوية املزدوجة. والعنصراملشترك بني هذين 
ملنظومة  واحلاسم  املركزي  الدور  يتجلى  وهكذا  الثقافية.  الرموز  منظومة  هو  املعلمني 
هذا  يف  اخلالفة  أو  السيادة  من  وحده  متكينه  يف  اإلنسان  هوية  صلب  يف  الثقافية  الرموز 
العامل. إذن، فالرموز الثقافية هي السبب األول واألخريالذي مكن وميكن اجلنس البشري 

وحده من السيادة يف هذا العامل.
السيادة  منح  يقتصرعلى  ال  الثقافية  للرموز  الدوراملركزي  أن  وجدت  لقد   - ث 
لإلنسان يف هذا العامل، بل هو يؤثر أيًضا على فيزيولوجيا وبيولوجيا اإلنسان. كاتبت املجلة 
األمريكية العلمية الشهرية  Scientific American  حول أسباب بطء النمو اجلسمي عند 
شهر  يف  ذلك  كان  عام.  حوايل  بعد  اال  املجلة  هذه  حترير  هيئة  من  رد  يأتين  فلم  اإلنسان 
لعلم  األلكترونية  املواقع  على  باإلطالع  نصيحيت  على  فقط  الرد  واقتصر   .٢٠٠٥ أكتوبر 
األنثروبولوجيا. ومن مث، رأيت مشروعية  طرح الفرضية التالية:  إن الرموز الثقافية / الثقافة 
تسمح  بتفسري املعلمني ١ و ٢. فالنمو اجلسمي البطيء عند اإلنسان ميكن إرجاعه إىل كون 
أن عملية النمو عنده تشمل جبهتني : اجلبهة اجلسمية واجلبهة الرموزية الثقافية. وهذا خالًفا 
للنمو اجلسدي السريع عند الكائنات األخرى بسبب فقداا ملنظومة الرموز الثقافية مبعناها 
البشري الواسع؛ أي أن األمر يف عملية النمو الشامل لدى االنسان  يتطلب بذل جهدين مما 
يؤدي نتيجة لذلك اىل تعطيل سرعة عملية النمو عند اإلنسان على اجلبهتني. وينتج عن 
ذلك البطء يف النمو اجلسمي والرموزي الثقايف على حد سواء [الذوادي ٢٠١٠ :أ ـ ١٧٢ 
ـ ٧٤و ب ـ ٩٤ـ٩٧]. ختتلف نظرييت ملركزية الرموز الثقافية يف هوية اإلنسان عما جنده 

. (Bock 2009 :74) يف العلوم االجتماعية الغربية
ج - يلخص الرسم التايل مركزية الرموز الثقافية يف هوية اإلنسان، فيعطي بذلك 
مشروعية قوية ملقوليت النظرية واملتمثلة يف أن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع. ومفهوم النظرية، 
ما  وهذا  ظاهرات.  بتفسريعدة  يسمح  الذي  الفكري  اإلطار  هوذلك  قبل،  من  رأينا  كما 
يتجلى يف الرسم يف تأثري الرموز الثقافية احلاسم يف: ١ـ انفراد اجلنس البشري بالسيادة يف 
هذا العامل، ٢ـ بطء منوجسم اإلنسان، ٣ـ متتع اإلنسان بعمرأطول بني كل الثدييات و٤ 
ـ اتصاف اإلنسان وية مزدوجة. وبناء على هذا األساس، فمنظومة الرموز الثقافية مؤهلة 
وصاحلة لتكون نظرية ثقافية  تساعد على فهم وتفسريشؤون الناس وجمتمعام وحضارام. 

وتلك هي الوظيفة الرئيسية للنظرية يف العلوم الطبيعية واالجتماعية على حد سواء.

-٣- سيادة اإلنسان يف العامل اإلنسان مزدوج الطبيعة -٥-  
-٢- طول عمر اإلنسان جسم اإلنسان بطيء النمو-١-  
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مركزية الرموز الثقافية يف هوية اإلنسان يف القرآن

يف  قوًيا  سنًدا  جيد  اإلنسان  يف  الثقافية  الرموز  ملركزية  العقلي  التحليل  أن  أعتقد 
فكرالتراث النقلي اإلسالمي، وبالتحد يد يف القرآن الكرمي. وهذا ما أحاول الكشف عنه 
اآلن. وكما أكدت يف مطلع هذه الدراسة، فمنهجييت يف هذا الطرح الفكري هي منهجية 
العقل املسلم العامل الذي جيمع بني العقل والنقل. فالسؤال املشروع ذا الصدد هو: هل 
يف  أقتصر  اإلنسان؟  هوية  يف  الثقافية  الرموز  مركزية  على  تؤكد  القرآن  يف  آيات  توجد 
البحث عن ذلك على ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين﴾ اليت ذكرت يف سوريت احلجر (  29/15)  ص (/38.72  )؛ فاخلطاب يف 
هذه اآلية موجه من اهللا إىل املال ئكة لكي تسجد آلدم  تكرميًا له عن غريه من املخلوقا ت 
األخرى. ومن مث، تايت مشروعية معرفة معىن كلمة روحي الواردة يف هذه اآلية. فذهب 
معظم املفسرين إىل القول بأن كلمة «روحي» تعين بث احلياة يف آدم؛ وهو معىن الينسجم 
مع السياق الذي وردت فيه هذه اآلية، إذ لو كان معىن كلمة روحي جمرد بث احلياة يف 
آدم  ملا كان االنسان متميًزا عن املخلوقا ت األخرى حىت يدعو اهللا املالئكة للسجود آلدم 
وحده. ومن هنا، فمعىن كلمة روحي يف آية ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ ال بد أ ن يعين 
شيئا يتميز به اإلنسان عن سواه يؤهله وحده لكي تسجد له املالئكة، من جهة، وتعطى 
أيًضا له وحده اخلال فة / السيادة يف العامل، من جهة ثانية ﴿وإذ قال ربك للمالئكة إين 

جاعل يف األرض خليفة﴾ البقرة ٣٠.
إن التساؤل عن معىن كلمة «روحي» الواردة يف السورتني تساؤل مشروع جًدا ألن 
الصيغة التركيبية لكلمات اآلية تفيد بأن طلب سجود املالئكة آلدم تلى نفخ روح اهللا فيه، 
أي أن هناك عالقة قوية، إن مل تكن سببية بني عملية نفخ الروح اإلهلية يف آدم ودعوة اهللا 
املالئكة إىل السجود له. وكما هو معروف، فإن كلمة الروح يف القرآن أتت مبعان خمتلفة، 
لكلمة  املفسرين  كتب  من  عدد  على  إطالعي  إن  الكائنات.  يف  احلياة  بث  طليعتها  ويف 
«روحي» يف هذا اآلية يشري أن معظمهم  رأى أن لفظ «روحي» هنا يعين  القدرة على 
بث احلياة يف الكائنات. فتفسري اجلاللني [ ا جلاللني 1993] يقول… «  وإضافة الروح إليه 
تشريف آلدم . والروح  جسم لطيف حييا به اإلنسان بنفوذه فيه …» . أما املفسر السوري 
املشهور اليوم عفيف عبد الفتاح طبارة، فيقدم لنا هذا الشرح التفسريي ملعىن كلمة «روحي» 
يف اآلية : « ونفخت فيه من قدريت أو بعبارة أخرى فإذا  أفضت عليه ما حييا به من الروح 
اليت هي من أمري …   فخروا له   ساجدين» [ طبارة ج ٢٣] . وأختم  بتفسري  الشيخ 
حممد متويل  الشعراوي، أشهر املفسرين املصريني يف العصر احلديث، فيصوغ معىن روح اهللا  
ونفخها يف آدم كالتايل:» والنفخ من روح اهللا ال يعين أن النفخ قد مت بدفع احلياة عن طريق 
اهلواء يف فم آدم؛ ولكن  األمر متثيل النتشار الروح يف مجيع  أجزاء اجلسد. وقد اختلف 
العلماء يف تعريف الروح، وأرى أنه من األسلم عدم اخلوض يف ذلك األمر ألن احلق سبحانه 
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هو القائل  ﴿يسألونك  عن الروح  قل الروح من أمر ريب  وما أوتيتم من العلم  إال قليال﴾ 
[ ا لشعراوي ا ملجلد ١٢] .

فواضح من مضمون هذه التفاسري أن معىن  لفظ «روحي»  اقتصر على جمرد معىن 
قدرة اهللا على بث احلياة يف آدم اليت اليعرف البشر أسرارها؛ ومن مث، دعا  الشيخ الشعراوي 
إىل حتاشي اخلوض فيها .إن اإلقتصار على هذا التفسري  ملعىن كلمة «روحي» اليسمح منطقًيا 
آلدم اإلنسان بتبوإ منصب خالفة اهللا يف األرض وسجود املالئكة له تكرميًا خلصوصية ومتيز 
خلقه، إذ مل يبث اهللا احلياة يف اإلنسان فقط بل بثها أيًضا يف كل الكائنات احلية . وبالتايل، 
فمجرد بث احلياة يف اإلنسان ال تؤهله وحده إىل خالفة اهللا هنا على األرض. فال بد، إذن، 
من البحث عن معىن آخرللفظ «روحي» يفسر بقوة مكانة متيز اإلنسان وتفوقه على بقية 
املخلوقات يف إدارة شؤون األرض  كخليفة هللا. فاحلاجة ماسة هنا إىل تأويل كلمة روحي 

حىت يستقيم معناها مع السياق القرآين الذي وردت فيه اآلية.

مسامهة العلوم اإلجتماعية يف فهم كلمة روحي 

وهنا يأيت،  يف رأيي، دور العلوم  اإلجتماعية  يف مساعدة مفسري القرآن وهديهم 
إىل املعىن املناسب الذي ينبغي أن يعطى إىل كلمة «روحي» يف آية ﴿فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين﴾. فالكثري من املفسرين املحدثني  يستعينون  باكتشافات العلوم 
احلديثة  يف التفسري  للعديد من اآليات  القرآنية اليت هلا عالقة خبلق اإلنسان وفهم عمل مخ 
وجسم اإلنسان أو هلا عالقة بالظواهر  الطبيعية  يف الكون، مثل الشمس والقمر والنجوم 
واجلبال والبحار والرباكني والزالزل، مما عزز فكرة إعجاز القرآن. فازدادت املؤلفات وكثر 
انعقاد الندوات واملؤمترات  يف هذا  امليدان يف العامل اإلسالمي املعاصر. وإين أتفق مع املفكر 
الفهم  أن  على  يؤكد  الذي   النجار  زغلول  الدكتور  الكبري  اجليولوجيا  وعامل  اإلسالمي 
الصحيح لكثري من اآليات القرآنية ال ميكن أن يتم  بدون االعتماد على االكتشافات  العلمية  
ذات املصدا قية العالية حول اإلنسان و الظواهر الطبيعية للعامل/ للكون . واملفسرون املحدثون 
مطالبون هم أيًضا، وبنفس الدرجة، باالستفادة من الرصيد املعريف العلمي للعلوم االجتماعية 
املعاصرة يف ما له عالقة بفهم سلوك األفراد واجلماعات وحركية املجتمعات واحلضارات 
واملعامل الثقافية البشرية. فهذه العلوم تساعد بالتأكيد على القرب من فهم معىن كلمة «روحي 
« يف اآلية املشار إليها هنا. فعلوم األنثروبولوجيا واالجتماع  والنفس جتمع كلها أن اإلنسان  
  Cultureيتميز ويتفوق على غريه  من الكائنات األخرى مبا  تسميه  تلك العلوم  بالثقافة
أو ما أطلقت عليه مصطلح  الرموز الثقافية : اللغة ، الفكر ، املعرفة / العلم ، الدين ، القيم 
واألعراف  الثقافية … أي أن  اجلنس البشري  ينفرد بتلك  املنظومة  من الرموز الثقافية، 
وهي اليت  أهلته وحده يف املاضي وتؤهله  اليوم ويف املستقبل إىل لعب دور خليفة اهللا يف 
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األرض. وبعبارة  أخرى، فمعىن « نفخت فيه من روحي»  تصبح، وفًقا لتأويلي هنا، تدل 
على أن  النفخة اإلهلية يف آدم هي  يف املقام األول نفخة ثقافيةباملعىن  املعاصر الذي  تعطيه 
متيز  االجتماعية  العلوم  علماء  يفسر  األخرية   ذه  إذ  الثقافة؛  ملصطلح  اإلجتماعية   العلوم 
اإلنسان وسيادته يف هذا العامل على بقية املخلوقات كما يوضح الرسم السابق. واعتماًدا على 
ذلك فمعىن كلمة روحي يف  «ونفخت  فيه من روحي» ال بد أن يفيد  أوًال وبالذات نفخة 
الرموز الثقافية يف آدم وحده  اليت أعطته، دون سواه، مقاليد اخلالفة يف األرض وما تبعها من 
سجود املالئكة له. ذه القراءة الثقافية ملعىن كلمة «روحي»  يف اآلية يتضح مدى حتسن 
مصداقية تفسري معاين آيات القرآن عندما يستعني املفسرون بالرصيد العلمي احلديث لكل من 
العلوم الطبيعية وعلوم اإلنسان واملجتمع على حد السواء. وبتعبرياجلابري، ميثل تأويلي لكلمة 
روحي مبعىن الرموزالثقافية حماولة لتحديث التراث وجعله معاصًرا لتيارات املدارس الفكرية 

والعلمية احلديثة ذات املصداقية العالية.

دورالرموزالثقافية يف دوام فكرالراحلني الكبار

هوية  يف  الثقافية  الرموز  مركزية  على  أعاله  والنقل  العقل  مبنهجييت  التأكيد  ميثل 
اإلنسان ومتيزهذا األخري ا عن بقية الكائنات األخرى خطوة أساسية لفهم وتفسري ظاهرة 
الفكر البشري وإمكانية ترشحه للبقاء الطويل أو حىت للخلود. ومن مث، هناك مشروعية 
من  العظماء  فكر  وترشح  الثقافية  الرموز  بني  عالقة  من  هل  السؤال:  هذا  لطرح  كبرية 
املفكرين إىل البقاء طويًال أو إىل اخللود؟ فالسؤال مشروع إيبستيمولوجيا على مستويني: 
يوحي  مما  البشري  اجلنس  ما  ينفرد  ميزتان  مها  والرموزالثقافية  الفكر  ألن  نظًرا  ١ـ 
السابقة  إشارايت  من  اإلثنني  بني  العالقة  طبيعة  تتضح  ٢ـ  بينهما.  عالقة  وجود  باحتمال 
إىل أن الفكراإلنساين هو جزء من منظومة الرموز الثقافية، األمرالذي يعزز من قوة فرضييت 
اليت تعترب الرموز الثقافية مصدًرا / سبًبا لنشأة الفكر البشري أوًال واستمراره وخلوده ثانًيا. 
وبعبارة أخرى، فالعالقة بني الرموز الثقافية والفكر البشري هي من نوع العالقة السببية؛ 
وإليضاح العالقة بني الرموز الثقافية والفكر، حنتاج إىل منهجية مركبة إلبراز أهم معامل 

طبيعة تلك العالقة كما سيتجلى.

الرموز الثقافية كبيئة لنشأة الفكر

فهم  على  كثًريا  يساعد  اإلنسان  هوية  يف  الثقافية  الرموز  مركزية  على  تأكيدنا  إن 
ترشح  يعزز  الذي  األمر  خلوده،  وحىت  استمراره  وإمكانية  الفكرالبشري  ظاهرة  وتفسري 
الرموز الثقافية لكي تكون نظرية ثقافية متماسكة. فالعناصر املكونة ملنظومة الرموز الثقافية 
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(اللغة والفكر والدين واملعرفة / العلم والقيم واألعراف الثقافية ...) تؤهل اإلنسان إلنشاء 
الفكربالطرق التالية: 

١ـ  تأيت اللغة يف الطليعة يف هذا األمر. لقد أكدت البحوث املعاصرة على العالقة 
بدون  والفكر  التفكري  ينعدم  القول:  يف  تتلخص  واليت  والفكر،  اللغة  بني  السببية  القوية 
فكره  يعربعن  فاإلنسان  العملي،  املستوى  على  أما  النظري.  املستوى  على  هذا  اللغة؛ 
الفكر  إنشاء  أن  فيه  الشك  ومما  واملكتوب.  الشفوي  شكليها  يف  للغة  استعماله  بواسطة 
والتعبريعنه يف لغة مكتوبة يرشحه أكثرمن نظريه الشفوي إىل اإلستمرار والدوام، وحىت 

إىل اخللود عربالعصور.
٢ـ ميثل ميدان املعرفة والعلم، كعنصرين يف تعريفي ملنظومة الرموزالثقافية، عامًال 

هاًما لنشأة الفكراإلنساين ونضجه. وهذا ما يشهد عليه العصر احلديث على اخلصوص.
٣ـ  أثبت الدين عرب كل احلضارات البشرية أنه عنصر فّعال يف إنشاء الف كراإلنساين. 

ففكراحلضارة العربية اإلسالمية متأثر بقوة بثقافة الدين اإلسالمي.
٤ ـ أما عامل القيم واألعراف الثقافية، فقد أنتج فكًرا واسًعا يف علمي األنثرويولوجيا 

واإلجتماع على اخلصوص.
٥ ـ والفكر بكل أنواعه، كعنصر من منظومة الرموز الثقافية، يقود إىل ظاهرة الفكر 
حول الفكر. فعلى سبيل املثال، كم من كتب فكرية ألفت حول الفكر العمراين يف مقدمة 

ابن خلدون منذ عصرهذا األخري؟
وهكذا يتضح أن العناصرالرئيسية ملنظومة الرموزالثقافية تلعب دوًرا بارًزا يف إنشاء 
الفكراإلنساين بأصنافه املتعددة. فهي، إذن، بيئة صاحلة ليست فقط مليالد الفكر، وإمنا أيًضا 
عرب  اخللود  رهان  كسب  إىل  يصل  قد  أوطويل  قصري  لزمن  حًيا  واستمراره  ونضجه  لنموه 

الزمان واملكان.

جتاوز طبيعة الفكر ملنطق املاديات 

إن التحليل السابق لطبيعة منظومة الرموز الثقافية وكبيئة صاحلة إلنشاء الفكر اإلنساين 
حيتاج اآلن إىل خطوة منهجية حبثية إضافية من أجل القرب من فهم وتفسري ظاهرة ترشح الفكر 
اإلنساين للبقاء طويًال أو حىت للخلود. وحىت نفتح السبيل منهجًيا للقرب من الفهم والتفسري 
ملوضوع هذه الدراسة أود إيبستيموجليا التعرف على جوانب أخرى التكاد تشريإليها العلوم 

اإلجتماعية الغربية املعاصرة يف دراستها ملنظومة الثقافة / الرموزالثقافية.
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متعالية   بلمسات  تتسم  أا  يل  تبني  الثقافية  الرموز  جوهرطبيعة  يف  التعمق  فعند 
transcendentalجتعلها ختتلف عن صفات مكونات اجلسم البشري وعامل املادة. ولشرح 

ذلك أقتصر على ذ كر مسة رئيسية ملنظومة الرموز الثقافية تساعد على فهم وتفسري ترشح 
الفكر البشري للبقاء الطويل أو للخلود؛ تتمثل هذه السمة يف ما أمسيه خلو الرموز الثقا فية 
من الوزن واحلجم باملعىن املادي لألشياء. فمن خالل رؤية ايبستيمولوجية / معرفية، تتصف  
الرموز الثقافية بتلك السمة. فكل العناصراملادية هلا وزن وحجم مهما كان صغر حجمها 
وتفاهة وزا. وهذا ما الجنده  يف عناصر منظومة الرموز الثقافية البشرية، كاللغة والفكر 
والدين واملعرفة / العلم واألساطري والقيم واملعايريالثقافية يف املجتمعات واحلضارات اإلنسانية. 
ومن مث، ميكن القول بأن الرموز الثقافية هي ذلك اجلا بب الروحي من اإلنسان، كما حتد ث 
عنه الفالسفة والرساالت الدينية عرب العصور باعتبار أن طبيعة الروحانيات  ليست من جنس 
طبيعة املاديات. فهذه األخرية هلا، مثال، وزن وحجم، بينما األوىل / الرموزالثقافية ليس هلا 
وزن وحجم باملعىن املادي. أعترب أن هذه السمة غرياملادية لطبيعة الرموز الثقافية أمرمشروع 
جًدا، ألنه يصف واقع الرموز الثقافية الذي أمهلته العلوم االجتماعية الغربية احلديثة، والذي 
بدونه ال ميكن فهم وتفسري العديد من الظواهر ذات العالقة بالرموز الثقافية، مثل ظاهرة البقاء 
الطويل أو اخللود للفكرالبشري، موضوع هذه املقالة. فعلى املستوى اإليبستيمولوجي، ليس 
من العجيب أن ال يتناول علماء األنثروبولوجيا واالجتماع الغربيون وغريهم هذه اجلوانب 
يف حتاليلهم للثقافة كنسق ذي أولوية يف حتليل ودراسة املجتمعات البشرية. ويعود ذلك يف 
املقام األول إىل أن العلوم احلديثة بكل أصنافها تقريًبا أعطت، من نا حية، أمهية كربى إىل 
العوامل واملؤثرات املادية املحسوسة والكمية، ومهشت، من ناحية أخرى، نظرياا غري املادية 
واليت الميكن التعامل معها مبنهجية، ومنطق العلم الوضعي الغريب Positivism الذي يهيمن 
يف العصراحلديث على أنساق املعارف والعلوم يف القارات اخلمس بسبب اهليمنة الغربية يف 

.[Alatas 2006 ] دنيا العلوم الصحيحة واالجتماعية على حد سواء
ومن منطلق تشخيصي الزدواجية هوية اإلنسان، كجسد ورموز ثقافية [جانب مادي 
/ ذي وزن وحجم وجانب غريمادي / ال وزن والحجم له]، تأيت مشروعية ضرورة إفساح 
املجال يف البحث العلمي لتجاوز املنطق املادي لفهم وتفسري الظواهر. يصلح هذا املنظور 
البشري.  الفكر  خلود  أو  بقاء  طول  الدراسة:  هذه  موضوع  وتفسري  فهم  على  للمساعدة 
اإلنسان،  من  املادي  اجلانب  هو  فاجلسد  رأينا؛  كما  مزدوجة  هوية  ذوو  بشر  فاملفكرون 
وباعتبار  اإلنسان.  من  هلا)   حجم  وال  وزن  (ال  املادي  غري  اجلانب  هي  الثقافية  والرموز 
الفكرجزًءا صميًما يف منظومة الرموز الثقافية، كما أكدت على ذلك من قبل، فإنه مترشح 
لكي الخيضع للمنطق املادي الذي يتأثر به حتمًيا جسم اإلنسان واملتمثل يف الفناء والتالشي 
بعد املوت املحتوم. وبعبارة أخرى، فالفكر كعنصر رئيسي يف الرموز الثقافية مؤهل بكل 
مشروعية لكي يتجاوزعوائق املنطق املادي ويبقى طويًال أو يكسب حىت رهان اخللود بعد 

فناء أجساد املفكرين الذين البد أن يرحلوا جسدًيا.
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عالقة اللغة بإنشاء الفكر وختليده

وباإلضافة إىل طبيعة الفكرغرياملادية املؤهلة له للبقاء طويًال أوحىت اخللود بعد رحيل 
أصحابه كما رأينا ذلك للتو، فإنه ميكن اكتشاف ترشح الفكر اإلنساين لالستمرار وحىت 
من  اإلشارة  وقعت  كما  واملكتوبة،  املنطوقة  اللغة  يف  يتمثل  ثان  عامل  بواسطة  للخلود 
اللغة  بني  املتينة  العالقة  هذه  تتضح  أكثرحىت  تفاصيل  إىل  حيتاج  األمر  لكن  باختصار.  قبل 

والفكر.
غريهم  من  أكثر  اهتموا  الذين  واالنثروبولوجيا  االجتماع  علماء  بني  اتفاق  هناك 
بدراسة عامل الثقافة / الرموزالثقافية أن اللغة يف شكليها املنطوق واملكتوب هي أهم تلك 
الرموز الثقافية مجيًعا، ألنه بدون حضورها الميكن أن توجد بقية الرموز الثقافية. ومن مث، 
جاءت مقوليت لتعترب أن اللغة هي أم الرموز الثقافية مجيًعا؛ أي أا العمود الفقري بالنسبة 
اىل إنشاء ظاهرة عامل منظومة الرموز الثقافية بكل عناصرها ومن بينها الفكر. وجيوزتسمية 
أواملباشر،  اخلاص  اجلانب  وأما  والفكر.  اللغة  بني  املباشرللعالقة  غري  أو  العام  باجلانب  هذا 
فيتمثل يف أن اللغة هي الوسيلة األساسية اليت يعرب ا اإلنسان عن قكره أو يكتبه ا. إذن، 
فالعالقة بني الفكر واللغة هي حقيقة واضحة املعامل. واللغة هلا قدرة كبرية على ختليد خاصة 
ما يكتب ا. وبالتايل، يفسرهذا سبب مشروعية ترشح الفكر اإلنساين لطول البقاء وحىت 
للخلود نظًرا للعالقة الوثيقة بني اللغة والفكر اليت تؤكد عليها البحوث املعاصرة واحلديثة 
يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية. فاللغات املكتوبة بالتحديد متكن املجموعات البشرية من 
وخلود  بقاء  طول  يشبه  غريمسمى  أجل  إىل  عليها  فظة  واملحا  اجلماعية،  ذاكراا  تسجيل 
الكائنات امليتافيزيقية/املتعالية. وينطبق هذا األمر على تأهله الفكر البشري لالستمرار الطويل 
أو حىت للخلود عربالعصور واحلضارات البشرية املختلفة. فمما الشك فيه أن الشخصيات 
اليت كتب لفكرها البقاء الطويل أو اخللود على مرالعصور أخذت القلم وعربت عن فكرها 
يف لغة أولغات متعددة. ومن مث، فاستعمال اللغة هو شرط ضروري إلنشاء الفكر وكسبه 
والفكر  اللغة  بني  إذن،  فالعالقة،  واملكان.  عربالزمان  اخللود  وإمكانية  االستمرار  رهان 
عالقة عضوية ومحيمية إىل أقصى درجة. فقد خط حممد عابد اجلابري مشروع فكره العريب 
اإلسالمي بلغة الضاد خالًفا لكثريمن املفكرين والكّتاب املغاربيني الذين كتبوا باللغة الفرنسية 
حول الفكر العريب اإلسالمي. وباستعماله للغة العربية، فإنه اليشكو من اغتراب لغوي، األمر 
الذي جعل فكره أكثرقرًبا ألغلبية املتعلمني واملثقفني بالوطن العريب. وبعبارة أخرى، ففكر 
اجلابري، سواء يف رباعيته الشهرية لنقد العقل العريب أويف غريها من مؤلفاته الكثرية، مرشح 
يف احلاضر، ورمبا لعقود وقرون يف املستقبل لكي يكون أكثر حضوًرا وعضوية ومحيمية يف 
احلياة الثقافية ملعظم املجتمعات العربية اليت تبقى فيها اللغة العربية الفصحى لغة الفكر والثقافة 

العاملة يف دنيا املعارف والعلوم.
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طبيعة الفكر ترشحه للبقاء
العمل  اليتمتع  بينما  ميالده  مبجرد  صاحبه  عن  باإلستقاللية  الفكري  العمل  يتصف 
مستقلة  تكون  أن  الميكن  مثًال،  املالكمة،  يف  كالي  علي  حممد  فمهارة  بذلك.  اجلسدي 
عنه. فتجسدها وبقاؤها يتوقفان بالكامل عليه كبطل للمالكمة يف فترة حمدودة من حياته.  
الثقافية.  والرموز  اجلسد  يف  املتمثلة  اإلنسان  إزدواجية  قطيب  بطبيعة  الفرق  هذا  جيوزتقسري 
إىل  إنتمائهما  من  يأيت  إليها  املشار  االستقاللية  غياب  أو  حضور  مستوى  على  فاختالفهما 
قطبني خمتلفني من هوية اإلنسان. فالعمل الفكري ينتسب إىل قطب الرموزالثقافية / القطب 
الرؤية  هذه  تسمح  املادي.  القطب   / اجلسد  قطب  إىل  ينتمي  اجلسدي  والعمل  غرياملادي 
املبنية على عامل الرموز الثقافية بتفسري متتع الفكر البشري ليس بكثريمن اإلستقاللية فقط عن 
صاحبه، وإمنا أيًضا بقدرته على البقاء حًيا حىت إن مل يدونه صاحبه يف كتابته يف النص. إن 
املفكر اللغوي للعامل فردينان دي سوير Ferdinand De Saussure  مثال على ذلك؛ فهو 
 Cours de مل يقم بكتابة فكره املشهور يف مؤلفه املعروف [درس يف علم اللسانيات العام
générale linguistique]، بل تكفل طلبته بعد وفاته يف 1913م جبمع فكر حماضراته اللسانية، 

وأصدروها يف كتاب أصبح مرجًعا رئيسًيا يف اللغة واللسانيات. وهكذا يتجلى أن العوامل 
الثالثة املذكورة: مساعدة اللغة على ختليد الفكر، وانتماء الفكر إىل عامل الروحانيات، وتأهل 
طبيعة الفكر لالستقالل عن صاحبه، والبقاء بعده تعمل كلها لصاحل بقاء الفكر طويًال أو 

خالًدا بعد رحيل صاحبه.

البعد امليتافيزيقي للفكر 
إن وجوب حضوراللغة كوسيلة إلنشاء الفكرعند اإلنسان ليست الوظيفة الوحيدة 
اليت تقدمها اللغة لفكر املفكرين يف كل الثقافات البشرية؛ بل للغة املكتوبة على اخلصوصة 
دورحاسم يف متكني الفكرمن جتاوزفترة حياة مؤلفه بعقود، أو قرون، أو إىل أجل غريمسمى 
بعد وفاته. يضفي هذا الدور على الفكرالبشري بعًدا ميتافيزيقًيا، إلنه ميكن الفكرمن عدم 
الرحيل مع رحيل صاحبه جسدًيا. إن مالمح اللمسات امليتافيزيقية يف األنساق اللغوية ال 
حتتاج اىل عناء كبري الثباا. فاملعطيات امليدانية تؤكد قدرة اللغة على ختليد األفراد واجلماعات 
رموزًيا ثقافًيا عرب الزمان واملكان. فعلى املستوى اجلماعي متكن اللغة املكتوبة على اخلصوص 
رغم  وذلك  وختليدها،  عليها  واملحافظة  اجلماعية  ذاكرا  تسجيل  من  البشرية  املجموعات 
اندثار وجودها العضوي والبيولوجي، ورغم امكانية تغيريها للمكان وعيش أجياهلا الالحقة 
يف عصور غري عصورها. فمحافظة لغة الضاد حمافظة كاملة على النص القرآين خري مثال على 
مقدرة اللغة التخليدية بالنسبة حلماية الذاكرة اجلماعية والتراث الثقايف لبين البشر من واقع 
الفناء املتاثر بالتأكيد بعوامل الزمن والبيئة والوجود اجلسمي املادي للمجموعات واملجتمعات 

واحلضارات البشرية ذاا.
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وكذلك األمر بالنسبة لألفراد. فالكّتاب العباقرة يف كل احلضارات اإلنسانية وعرب 
اللغة  توفر  لوال  بالكامل  ونظريام  أفكارهم  ختليد  ليستطيعوا  كانوا  ما  املتالحقة  العصور 
واملعري،  واخناتون،  وأرسطو،  فأفالطون،  ثقافام.  يف  اخلصوص  على  املتطورة  املكتوبة 
عوايت  أمام  تصمد  أن  ألفكارهم  كان  ما  وماركس،  وروسو،  رشد،  وابن  خلدون،  وابن 
الزمن لقرون طويلة ورمبا اىل أجل غري مسمى لو أا مل حتفظ يف لغات مكتوبة. وباختصار، 
فاألنساق اللغوية تسمح لرصيد ذاكرات الشعوب وأفكار الشخصيات الالمعة بالتمتع بالقليل 
أو بالكثري من مسات اخللود واألزلية. ومما الشك فيه أن كتابة اجلابري ملشروعه الفكري 
العظيم بلغة الضاد تؤهل هذا الفكر لكي يكسب رهان البقاء طويًال لعقود أو أطول من ذلك 

لقرون بعد وفاة صاحبه يف 3 مايو 2010م.

مشروعية خلود الفكرالبشري 

وعلى ضوء حتليلنا العقلي والنقلي السابق لطبيعة الرموز الثقافية، فقد جتلى أن هذه 
األخرية متثل مركزية هوية اإلنسان. كما اتضح لنا برؤية ومنهجية العقل الربهاين، باصطالح 
اجلابري، أن الرموز الثقافية ليست بالعناصراملادية ألا فاقدة للوزن واحلجم. ومن مث، فهي 
النقل  منظور  ومن  للخلود.  أوحىت  طويًال  للبقاء  تؤهلها  ميتاقيزيقية  متعالية  بصفات  تتسم 
سويته  ﴿فإذا  الثقافية  الرموز  أصل  فإن  الكرمي،  القرآن  يف  الوارد  بتعبرياجلابري،  البياين، 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ لدى اجلنس البشري أصل إهلي / ميتافيزيقي 
يف الصميم ميثل اخللود يف أوسع وأمشل معانيه. وهكذا، فالعقل والنقل يتفقان متاًما على 
وصف طبيعة اإلنسان بإا مزدوجة: جسد ورموز ثقافية / روح. فاجلسد معرض حلتمية 
الفناء، بينما منظومة الرموز الثقافية مرشحة بقوة للبقاء الطويل أو للخلود بسبب طبيعتها 
غرياملادية / املتعالية وامليتافيزيقبة. ومن هنا، تأيت مشروعية استعمال الناس من اخلاصة والعامة 
كلمة اخللود لكي يصفوا ا فكر أو حكمة  هذا الفيلسوف أو ذلك املفكر الكبري ورجل 
الدين والعامل الشهريالذين ظلت أفكارهم ونظريام وحكمهم وقوانني اكتشافام ترددها 
وتستعملها األجيال املتعاقبة عرب العصور. وكما أكدت يف مطلع هذا البحث، فمسألة خلود 
الفكر اإلنساين تثري بالطبع سؤاًال معرفًيا الينبغي اهلروب عنه وال حماولة اإلجابة عليه بكثري 
من الغموض الذي  يضر يف اية املطاف بعملييت الفهم والتفسري، ومن مث بكسب رهان 
ساعد  قد  الثقافية  الرموز  ملفهوم  النظري  اإلطار  أن  أعتقد  والعلم.  املعرفة  مياين  يف  التقدم 
كثًريا على وضع حد للغموض يف الفهم والتفسري، ومنه القدرة  الكافية على التعرف عن 
أسباب طول بقاء أو خلود األفكار واحلكم والنظريات واملفاهيم والقوانني العلمية عرب الزمان 
الثقافية  الرموز  أصل  أن  القرآنية،  النظراإليبستيمولوجية  وجهة  من  رأينا  فكما  واملكان. 
هو النفخة الروحية / الثقافية اإلهلية يف آدم: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين﴾؛ أي أن جذور الرموز الثقافية البشرية هي جذور ميتافيزيقية إهلية تتصف باألزلية 
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والسرمدية اليت هي من صفا ت اهللا يف القرآن الكرمي. ومنه، فالغرابة إذن من منظورهذه 
الرؤية أن يكون الفكر البشري بكل أنواعه مؤهًَّال ملدى حياة طويلة أو للخلود النسيب على 

األقل عرب العصور وعرب الثقافات واحلضارات البشرية املتنوعة.
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