تسديد الثّقافة ِّ
بالذكر
ال�شيخ ح�سني كوراين
«ما ِم ن شيء إلاَّ وله حدٌّ ينتهي إليه إلاَّ ِّ
الذكر،
فليس له حدٌّ ينتهي إليه»..
اإلمام الصادق ×

ثقافة ّ
كل َف ْرد ،هي حصيلة رحلته في احلياة واملعلومات .إنَّها القناعات التي َع َقد القلب عليها
في ميادين ال َّنظر ّية وال َّتطبيق.
وسمع ،وحا َور َّ
وفكر ،أو مارس عمل َّي ًا في حركة احلياة ،فق َّوم ال َّنتائج سلب ًا وإيجاباً ،وانتهى
تع َّلم َ
إلى
قناعات هي حصيلته.
ٍ
القلب هذه احلصيلة .اس َت ْه َوته .فإذا هي الدّ افع حُامل ِّرك ،ال َّناظم آلرائه وسلوكهِ ،
احلاكم على
أحب
َّ
ُ
ِّ
كل ما عداه.
ال داللة لهذا ال َّتعريف للثَّقافة على سالمتها ،فهو مقا َربة للمعنى العا ّم مبعزل عن املدح َّ
والذم.
وطبيعي أن
السلوك»
«السلوك» مبعناه العام .الثَّقافة هي « ُمنط َلقات ُّ
متام ًا كما لو كان احلديث عن ُّ
ٌّ
السلوك كذلك.
تكون عا ّمة ومتن ِّوعة ،كما هو ُّ
صرف على أساسه حني َتنسى ّ
كل شيء».
أجمل ما قيل في تعريف الثّقافة أنَّها «ما َت َت َّ
والسبب أنَّنا لم َننقل هذه الثَّوابت
قد يكون «ما نتص َّرف على أساسه» ُمنا ِقض ًا لثوابتنا العقل َّيةَّ ،
وحب
فلم َت َتح َّول القناعة العقل َّية إلى َه َوى
ّ
من محكمة العقل األمير ،إلى صفحة القلب املُديرْ ،
ُيالمس ِشغاف القلب ف ُيع َقد عليه.
تتالزم الثَّقافة الفاضلة -إذاً -مع ح َّقان ّية مصادرها ،وابتنائها على ُأ ُس ٍس عقل ّية َّمت تشييدها بالدَّ ليل
والبرهان .ما َخال ذلك هو «ثقافة» ت ِّ
ِ
ٌ
عدوان
وحاكماً ،إلاَّ أنّها مبن ّية على باطل .هي
ُشكل ناظم ًا
ٌ
واحتالل لحُِ صونها.
على الثّقافة األصيلة،
ربمَّ ا َف َّسر ما تقدَّ م ،ندرة استعمال مفردة الثَّقافة مبعناها ال َّرائج اليوم ،قبل ال َّتمدُّ د الثَّقافي الغربي
َّ
والشرقي في البالد العرب َّية.
مفردة «العلم» أسلم من «الثَّقافة» .ال يكون مصدر ِ
العلم إلاَّ ح ّقاً ،أ ّما الثّقافة فقد ال تستند
لتقطع َّ
إلى دليل عقلي ،بل الغالب فيها ذلك لدخول املصلحة في ِّ
خط اله َوى ْ
الطريق على القرار
املبدئي ،ب َِصرف ال َّنظر عن املصلحة َّ
الشخص ّية.
***
يكفي ِلتحصني ِ
«العلم» الذي نتع َّلمهّ ،
علي ×« :يا َح َملة ال ِعلم
احلث على «العمل به» .قال ّ
اعملوا به ،مَّ
لمه َع َم َله ،وسيكون أقوا ٌم َيحملون ال ِعلم ال ُيجاوز
فإنا العا ِلم َم ْن َعمل مبا َع ِلم ،ووا َفق ِع ُ
لمهم و ُتخا ِلف سرير ُتهم عالني َتهمَ ،يجلسون حلق ًا ُفيباهي بعضهم
عم ُلهم ِع َ
تراقيهمُ ،يخالف َ
بعضاً ،ح ّتى َّ
صعد أعمالهم
الرجل َل َيغضب على جليسه أن َيجلس إلى غيره و َي َدعه ،أولئك ال َت َ
إن َّ
في مجالسهم تلك إلى اهلل».
العدد الثامن عشر
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صح في الثّقافة ّ
احلث على «العمل بها» .ال بدّ -أ ّو ًال -من ال ّتث ُّبت من سالمة مصدر هذه الثّقافة ،وال بدَّ
ال َي ّ
أيض ًا من مواكبة هذه الثّقافة ِل َتسديدها .ميادين احلياة تُنسي الثّقافة أو تَستلبها .حتمل على ال َّتخ ِّلي عنها وربمّ ا
ال ّت ُّ
تصح مقولة «اإلستالب ِ
العلمي»َ .م ْن َن ِسي ثقافته األصيلة
تصح مقولة «اإلستالب الثّقافي» وال
نكر لها.
ّ
ّ
نسي ثقافته أو تَخ ّلى عنها سعي ًا وراء حتقيق مصلحته ،أو َّ
تنكر
واك َت َسب ثقافة دخيلة هو املُست َلب ثقاف ّياًَ .
لثقافته ،إلاَّ أنّه « َيحسب أنّه ُي ِ
حسن ُصنعاً».
العلم شيئاً .يبقى ِ
َمن ال َيعمل ِبعلمه ال يض ُّر ِ
لم ِعلماً ،و ُيدرك َم ْن لم َيلتزمه عمل ّي ًا أنّه جتاوز احلدّ ﴿ ﯮ
الع ُ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ القيامةِ .14:
حول ال َّتدريجي
العلم حقيقة ثابتة ،والثَّقافة ت ََخ ُّل ٌق واتّصاف َيقبالن ال َّت ُّ
اخلفي َّ
والشديد اخلفاء.
ّ
الفكري على «الثّقافة باملُط َلق» واعتبارها َرديف ِ
قي ِ
السالمة وال َّت ُّ
العلم.
هكذا نُدرك خطورة إسباغ َّ
حضر وال ُّر ّ
نُدرك أيض ًا إحلاح احلاجة إلى تسديد الثَّقافة األصيلة واألصل َّية ،وحتصينها من مخاطر اإلستالب ال َّن ِ
اجمة عن
اإلشتباك بِدَ ورة احلياة واملصالح والعقبات ،ح ّتى ال تَتبدَّ ل الثَّقافة تدريجاً ..﴿ .ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ البقرة.108:
***
من خصائص ال ُّرؤية الدِّ ين ّية في ال ُبعد ال َّتثقيفي ،دوام ِّ
الذكر ،وهو يعني صيانة العقيدة ،وهي الثَّقافة التي
الصيانة وال َّتسديد هذه على ِّ
كل ساحة ال ُعمر وال َّن ْفس وال َّن َفس
َأيقن بها َ
و«ع َقد القلب عليها» .تمَ تدُّ عمل ّية ِّ
﴿ ..ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾..آل عمران .191:الثَّقافة الفاضلة والعقيدة املَبن َّية بالدَّ ليل والبرهان،
سمى ِمن ْأن تُخ َتزل في جانب من ال ُعمر حُ
مهب رياح احلياة وأعاصيرها.
وت َ
قى في ِّ
َأ َ
اصر فيه ،وأغلى من أن تُت َرك لُ ً
والصراح الذي ُيصان ْنهره ممّا يمَ ّر به وفيه ،فال يل َّوث ،أو َيأسن أو َيستحيل.
إنَّها ُّ
احلق ال ُّزالل ُّ
ال سبيل إلى ذلك إلاَّ باجلهاد األكبر ،وهو َيقظة دائمة بدوام ِّ
أدو ُمها وإنْ َق ّل» .ما
الذكر،
و«خير األعمال َ
ُ
الذكر هو الغفلةِّ .
ُي ِنقص من دوام ِّ
الذكر القليل غفلة و ِنفاق ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ .النساء.142:
وال ِّنفاق هو ال َّت ُ
للسائد
احلق وبني الباطل .قد يكون
ذبذب بني العقيدة ّ
ابتداء ،وقد َيستجدّ نتيجة اإلنشداد َّ
ً
الثَّقافي الذي َيعمل أبداً على تلويث الثَّقافة األصيلة وحتريفها واستالبها .والباب الذي َي َتس ّرب منه ال َّتبدُّ ل الثَّقافي
هو الغفلة عن دوام ِّ
الذكر﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ األعراف.201:
***
البصيرة َر ْهن َدوام ِّ
ساني ،وهو املقصود عند إطالق
الذكر،
والقلبي منه هو األصل ،لك ّنه ال يتح َّقق إلاَّ بال ّل ّ
ُّ
ِّ
الذكر .أبرز َمحا ِوره ال َّتهليل وال َّتحميد ،وال َّتسبيح وال َّتمجيد واإلستغفارِ ،
وذ ْكر املبدأ واملعاد .يجمعهما :إنَّا
ثمة امتياز خاص ِل ِذكر العرض على اهلل وهو ِذ ْكر املوت .و ِمن َمحا ِور ِذكر اهلل تعالىِ ،ذكر
هلل وإنَّا إليه راجعونّ .
محم ٍد وآلِ
محمد.
هم َص ِّل على َّ
َّ
َم ْن وما َأمر اهلل ب ِِذكره ،وأبرز مالحمه :أل َّل َّ
قال رسول اهلل ث« :ما من ِّ
الذكر شيء أفضل من قول ال إله إلاَّ اهلل ،وما من الدُّ عاء شيء أفضل من اإلستغفار،
محمد.»19:
ثم تال ﴿ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑّ ﴾..
َّ
ليس ِّ
الذاكر مؤ ِمن ًا ُي ِ
احلق،
راكم رصيده من احلسنات ،بل هو مؤمن ُيث ِّبت إميانه ،و ُيع ِّزز عقيدته ،و ُيسدِّ د ثقافته ّ
الذكر ،قرار بال َّتثقيف بالغفلة ،وال ُّركون إلى ِّ
و ُيق ِّوي نفسه في مواجهة ُمنعطفات احلياة .تغييب ثقافة ِّ
الظ ِّل
ال َّزائل ،واستبدال الدُّ نيا باآلخرةُ ،
والك ْفر باإلميان.
العدد الثامن عشر
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