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ح�سن مو�سى ال�صفار

ثقافة النهو�ض االجتماعي

m
رب العالمين اللَّهم ِّ
�صل على محمد خاتم
الحمد هلل ّ
النبيين وتمام عدة المر�سلين وعلى �آله الطيبين
الطاهرين ،و�صحبه المنتجبين.

مقدمة

يترشب أبناؤه ثقافة تدفعهم
لن يتجاوز جمتمع واقعه املتخلف ما مل ّ
نحو التغيري والنهوض .ذلك أن وراء كل واقع يعيشه املجتمع ثقافة ّ
جتذر
ذلك الواقع وتربره وحتميه.

وقد ّقرر القرآن الكريم هذه احلقيقة برصاحة ووضوح حيث يقول
ِ
ِ
يوا َما بِ َأ ْن ُفس ِه ْم}[سورة الرعد :اآلية]11
تعاىل{ :إ َّن ال َّل َه ال ُي َغ رِّ ُي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغ رِّ ُ
وما باألنفس هي الثقافة التي تشكل األحاسيس واملشاعر ،وتصنع املواقف
والسلوك.

والرساالت الساموية كانت متثل ثقافة التغيري والنهوض التي جاء هبا
األنبياء إىل أممهم ،ليثريوا دفائن عقوهلم ،وليحرروا إرادهتم من أغالل واقع
التخلف .حتى ينطلقوا يف إعامر األرض ،وبناء جمتمع حضاري كريم.
فهي مل تكن جمرد دعوات ملعتقدات قلبية ،وشعائر عبادية ،ال شأن هلا
بمجريات احلياة .ولو كانت كذلك ملا حارهبا احلاكمون واملرتفون.
إن دفاع القوى املتسلطة عىل املجتمعات عن الثقافة السائدة ،وهنج
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األسالف ،يف مقابل رساالت األنبياء ،ألن تلك الثقافة املوروثة هي التي
وتعزز نفوذهم .يقول
تضمن استمرار احلال القائم ،وحتمي مصاحلهم،
ِّ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
وها إِنَّا
{وك ََذل َك َما َأ ْر َس ْلنَا م ْن َق ْب ِل َك فيِ َق ْر َية م ْن نَذ ٍير إِلاَّ َق َال ُمترْ َ ُف َ
تعاىلَ :
َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ون}[سورة الزخرف :اآلية .]23إهنم
خيشون الثقافة اجلديدة ألهنا متنح الناس الثقة بأنفسهم ،وتشجعهم عىل
التفكري ،واختاذ املوقف ،وإعامل اإلرادة ،وبذلك ينفتح أمام الناس طريق
التغيري والنهوض ،ويتجاوزون هيمنة املتسلطني واملستكربين.
إن املهمة األساس لثقافة التخلف إقناع الناس باالستسالم للواقع
الذي يعيشونه ،يف أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،بدعوى أنه
الواقع األفضل ،أو بمربر عدم القدرة عىل التغيري ،أو ألن ذلك هو ما يأمر
به الدين ،وأن أي حماولة للتغيري قد تشكل خطر ًا عىل اهلوية الدينية والقيم
األخالقية ،وذلك هو املربر الذي أعلنه فرعون حلامية طغيانه .يقول تعاىل:
{و َق َال فِ ْر َع ْو ُن َذ ُر يِ
اف َأ ْن ُي َبدِّ َل ِدينَك ُْم َأ ْو
وسى َو ْل َيدْ ُع َر َّب ُه إِ يِّن َأ َخ ُ
َ
ون َأ ْقت ُْل ُم َ
َأ ْن ُي ْظ ِه َر فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ا ْل َف َسا َد} [سورة غافر ،اآلية.]26:

حترف
ومن أسوأ ألوان ثقافة التخلف هي الثقافة املنتسبة للدين ،والتي ّ
يرض
الكلم الديني عن مواضعه ،وجتعل القرآن عضني ،تنتقي منه ما ال ّ
بمصالح قوى التخلف ،كالشعائر العبادية ،وهتمل ما يدعو إىل اإلصالح
وإقامة العدل ،وإحقاق احلق.
تكرس
وهذا ما تعاين منه معظم شعوبنا اإلسالمية ،التي ختضع لثقافة ّ
التخلف وحتميه باسم الدين.

ةمدقم

لذا فإن من مقتضيات السعي لتجاوز حال التخلف ،ضخ ثقافة سليمة
حت ِّفز املجتمعات نحو التغيري والنهوض ،وتقودها إىل التنمية والبناء.
ثقافة تعيد للناس الثقة بأنفسهم ،وأهنم قادرون عىل الفعل والتغيري،
وأهنم مسؤولون عن الواقع الذي يعيشونه.

ثقافة تدفعهم إىل التفكري ،واستثامر عقوهلم ،وحتررهم من اخلرافات
واألوهام واألساطري ،بالنظر يف سنن الكون واحلياة ،واستكشاف آفاق
العلم واملعرفة ،واالستفادة من جتارب األمم والشعوب.
ثقافة تنرش املحبة بني الناس وتشجعهم عىل التعاون فيام بينهم ،وتزيل
األحقاد واألضغان واحلواجز املصطنعة ،لتتضافر اجلهود والطاقات إلنجاز
برامج التنمية ومشاريع البناء والتطوير.
وبني يدي القارئ الكريم كلامت متواضعة حتمل شي ًئا من مهوم تلك
الثقافة املطلوبة ،كتبتها يف أوقات خمتلفة ،ضمن مسار حركة التفاعل
االجتامعي .أرجو أن يكون فيها ما يدعم جهود املصلحني والعاملني من
أجل مصلحة الدين واملجتمع.
وال َّل ُه تعاىل ويل التوفيق.

حسن بن موسى الصفار
 20ذو احلجة 1432ﻫ
 16نوفمرب2011م
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املجتمع و�صناعة الر�ؤية
املجتمعات البرشية وخاصة يف أوقات األزمات واملشاكل ،هي أحوج
ما تكون إىل ن ُْض ِج الرأي ووضوح الرؤية ،ألن ذلك يساعدها عىل جتاوز
األزمات وختطي املشاكل ،فالرأي الناضج والرؤية الواضحة ،توجه مسرية
املجتمع نحو أفضل السبل والطرق ،فال هتدر اجلهود والطاقات إال فيام
يعود بالربح والنفع املناسب خلدمة مصالح املجتمع.
لذلك ورد عن أمري املؤمنني عيل Eأنه قال« :ما من حركة إال وأنت
حمتاج فيها إىل معرفة»(((.
ّ
وحيذر اإلمام الصادق Eمن يبذل جهد دون رؤية ،بأنه قد خيرس هدفه
بدل أن حيققه ،يقول Eفيام روي عنه« :العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل
غري الطريق ال يزيده رسعة السري إال بعدً ا»(((.

((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار .ج ،74الطبعة الثالثة1403ﻫ( ،بيروت :دار إحياء
التراث اإلسالمي) ،ص.267
((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة ،ج ،27الطبعة األولى 1413ﻫ،
(بيروت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص.24
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وقديماً قال الشاعر أبو الطيب املتنبي:
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي املحل الثاين

فالشجاعة يف مكاهنا املناسب تؤيت الثامر الكبرية ،لذلك يرتبط استخدام
القوة بالقرار السيايس ،وتعطي املؤسسات العسكرية أولوية جلهة الدراسة
والتخطيط.
هذه حقيقة ال يتنكر هلا وال جيادل فيها عاقل ،فال أحد يقول بجدوى
العمل والتحرك دون فكرة وخطة حتدد اهلدف ،وترسم الطريق إليه ،لكننا
حينام نتحدث عن قضايا املجتمع ،وصناعة الرأي والرؤية جتاهها ،نحتاج
إىل إثارة عدد من النقاط واملالحظات:

دور النخبة

نخبة كل جمتمع هم أصحاب الكفاءة ومواقع النفوذ والقدرة ،من
علامء دين وأكاديميني ومثقفني ورجال أعامل ،هذه النخبة بام متتلك من
قدرات معرفية وخربات عملية ،هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن تكوين
رأي وتشكيل رؤية حول قضايا املجتمع ومشاكله.

لكن املؤسف أن معظم أفراد هذه الرشحية قد ال جيدون أنفسهم معنيني
ببحث ودراسة قضايا جمتمعهم ،واالجتهاد يف تقديم احللول واملعاجلات،
إما لالنشغال باهلموم الذاتية ،أو لضعف اإلحساس بمعاناة الناس.

وقد يكون لبعضهم رأي لكنه ال يريد أن يتحمل مسؤولية رأيه ،فال
حذرا من اعرتاض هذه اجلهة أو تلك ،أو أن جيد نفسه مطال ًبا بدور
جيهر بهً ،
ما انطال ًقا من رأيه.

����������������������

ثمة مشكلة أخرى تكمن يف انعدام األطر والربامج التي يلتقي
من خالهلا أفراد هذه النخبة ،فيتشاورون ويتناقشون لبلورة اآلراء
وإنضاجها ،وللتعاون يف تفعيلها ،أسوة بمجتمعات أخرى تشكلت فيها
ملتقيات ومؤسسات جتمع علامء الدين ،أو املثقفني ،أو الناشطني سياس ًّيا
واجتامع ًّيا.
إن ختليّ النخبة عن ممارسة دورها الريادي يف احلراك االجتامعي ،يطيل
أمد معاناة املجتمع ،ويفسح املجال لربوز توجهات قد تنقصها احلكمة أو
النضج ،مما يعود بالرضر عىل مصالح املجتمع ومستقبله.

دورا سلب ًّيا جتاه الفاعليات
وبعض أفراد هذه النخب قد يأخذ ً
االجتامعية ،لتربير تقاعسه ،فهو ال يطرح رأ ًيا وال يقوم بدور ،لكنه باملرصاد
ملبادرات اآلخرين وأطروحاهتم.

م�س�ؤولية المجتمع

إذا كانت النخبة هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن صناعة الرأي
والرؤية ،فإن ذلك ال يعني إعفاء مجهور املجتمع من املسؤولية ،فكل أبناء
املجتمع رشكاء فيام يرتبط بقضاياهم العامة ،ال حيتكرها أحد دون أحد،
وهم مجي ًعا مسؤولون عن سوء الواقع الذي يعيشونه ،ومطالبون بتغيريه
وإصالحه.
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
﴿والمُْ ْؤ ِمن َ
ون
ُون َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
يقول تعاىلَ :
بِالمَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن المُْنْك َِر﴾[سورة التوبة ،اآلية ، ]71 :وورد عنه Aأنه قال:
ُْ
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«أال كلكم را ٍع وكلكم مسؤول عن رعيته»(((.

{و َأ ْم ُر ُه ْم
وحينام وصف ال َّله تعاىل جمتمع املؤمنني بالتشاور بقوله تعاىلَ :
ورى َب ْين َُه ْم﴾ فإنه مل حيرص التشاور يف فئة حمددة.
ُش َ
﴿و َش ِ
او ْر ُه ْم فيِ
وحني أمر ال َّله تعاىل نبيه Aباملشاورة فقال تعاىلَ :
الأْ َ ْم ِر﴾ فإن ذلك يشمل مجيع املسلمني ،ولذلك كان Aخياطب مجيع
عيل»(((.
أصحابه قائلاً « :أشريوا َّ
لقد منح ال َّله تعاىل لكل إنسان عقلاً يفكر به ،وقد تنقدح فكرة مهمة
يف ذهن إنسان عادي ،وقد يلتفت أحد األشخاص العاديني ألمر خطري مل
ينتبه إليه غريه وكام قيل« :العلم كله يف العامل كله».
يروي احلسن بن اجلهم قال« :كنا عند الرضا Eفذكرنا أباه ،فقال:
كان عقله ال توازى به العقول وربام شاور األسود من سودانه ،فقيل له:
تشاور مثل هذا؟ فقال :إن ال َّله تبارك وتعاىل ربام فتح عىل لسانه»(((.

ويشري أمري املؤمنني عيل Eإىل رضورة التكامل بني أفراد املجتمع،
فال يشعر أحد مهام كان موقعه بالتعايل واالستغناء عن سائر الطاقات ،وال
يستصغر أحد نفسه يف إمكانية مسامهته يف الشأن العام .يقول« : Eو َل ْي َس
ا ْم ُر ٌؤ وإِ ْن َع ُظ َم ْت فيِ الحْ َ ِّق َمن ِْز َل ُت ُه و َت َقدَّ َم ْت فيِ الدِّ ِ
ين َف ِضي َل ُت ُه بِ َف ْو ِق َأ ْن ُي َع َ
ان
((( بحار األنوار .ج ،72ص .38
((( عالء الدين علي المتقي الهندي ،كنز العمال ،الطبعة الخامسة 1985م( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة) ،ص ،484حديث.30153
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص ،45حديث.15602
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ِ
ِ
وس وا ْقت ََح َم ْت ُه ا ْل ُع ُي ُ
ون
َعلىَ َما مَ َّ
ح َل ُه ال َّل ُه م ْن َح ِّقه وال ا ْم ُر ٌؤ وإِ ْن َص َّغ َر ْت ُه النُّ ُف ُ
بِدُ ِ
ني َعلىَ َذلِ َك َأ ْو ُي َع َ
ان َع َل ْي ِه»(((.
ون َأ ْن ُي ِع َ

كبريا يف مايض الزمان بني النخبة وعامة الناس،
وإذا كان الفارق املعريف ً
فإن املسافة تقلصت اآلن إىل حدٍّ كبري ،حيث انترش التعليم ،وتوفرت وسائل
املعرفة واال ّطالع ،وارتفع منسوب الثقة بالذات.
مما يدفع بتوسيع رقعة املشاركة الشعبية يف الشأن العام ،وهذا ما حيصل
يف البلدان املتقدمة ،حيث يشارك الناس يف اختاذ كل القرارات املرتبطة
بأوضاعهمُ ،يستفتون عىل دستور بالدهم ،وخيتارون قيادهتم السياسية،
وينتخبون ممثليهم للترشيع والرقابة عىل السلطة التنفيذية.

وال يرتدد أي مواطن يف تلك البلدان عن اإلدالء برأيه يف أي شأن عام
أمام وسائل اإلعالم.

الفر�ص المتاحة
عرصا توفرت فيه وسائل صناعة الرأي ،وأتيحت فيه
نعيش اآلن
ً
فرص التعبري عن الرأي ،فمعظم املعلومات عن قضايا املجتمع وشؤونه
مبذولة متاحة ملن يرغب يف اال ّطالع عليها.
وخربة البحث والتحليل يمكن ألي أحد أن يكتسبها من خالل
الربامج التي تبثها خمتلف الوسائل اإلعالمية واملعلوماتية.

((( الشريف الرضي .نهج البالغة ،خطبة  ،216الطبعة األولى1387هـ( ،بيروت :دار
الكتاب اللبناني) ،ص.334
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ومل تعد هناك عوائق كبرية حتول دون التعبري عن الرأي ،حيث يستطيع
اإلنسان من غرفة نومه أن ينرش آراءه ويبثها إىل خمتلف أنحاء العامل ،عرب
الشبكة العنكبوتية.

واجلهات األمنية والسياسية مل تعد قادرة عىل قمع الرأي وحجبه ،كام
كانت يف السابق.

هذه الظروف املناسبة والفرص املتاحة ،وإن مل تكن بشكل مطلق،
تُسقط كل األعذار والتربيرات التي يتذرع هبا البعض للتقاعس عن
املشاركة يف الشأن العام .وجيب أن تكون دافعة لتوسيع رقعة املشاركة،
وتضافر اجلهود من أجل خدمة قضايا املجتمع.

م�ؤ�س�سات ل�صناعة الر�أي
بمبادرات رائدة ،وجهود أهلية خيرّ ة ،قامت يف املجتمع مؤسسات
تعنى بالنشاط الديني والثقايف واالجتامعي ،من مدارس دينية ،ومجعيات
خريية ،وجلان ثقافية ،وهيئات هتتم بالشعائر املذهبية..
واملجتمع يف هذه املرحلة من تطوره حيتاج إىل مؤسسات معرفية
ختدم صناعة الرأي ،كمراكز املعلومات ومؤسسات البحوث والدراسات
االجتامعية ،وعقد املؤمترات اجلا ّدة..

إننا بحاجة إىل قاعدة بيانات ومعلومات تُعنى بمختلف قضايا
املجتمع ،كالفقر والبطالة ،وما يتعلق باألمن األخالقي واالجتامعي،
ومشاكل التمييز الطائفي.
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كل هذه القضايا وأمثاهلا حتتاج إىل رصد وتوثيق ،ال يستغني عنه من
يريد صنع الرأي واختاذ القرار.

كام أننا بحاجة إىل مراكز أبحاث ودراسات تشجع عىل دراسة
قضايا املجتمع وبحثها يف إطار علمي موضوعي ،وتستقطب الكفاءات
التخصصية يف جماالهتا.
وإذا ما توفر االهتامم هبذا البعد املهم ،فستنطلق املبادرات نحوه ،كام
وكأي توجه جديد قد يكتنفه يف البدء يشء
انطلقت نحو سائر املجاالت،
ّ
من اهليبة والرهبة ،لكن اإلرادة واإلقدام ستتجاوز باملبادرين كل ذلك.

تنوع الآراء والخيارات
من الطبيعي أن تتنوع اآلراء يف املجتمع ،وأن تتعدد اخليارات جتاه
القضايا احلساسة ،تب ًعا الختالف التوجهات واملصالح ،واختالف زوايا
النظر والتقويم جلهة تشخيص الواقع ،أو احتامالت املستقبل.

وال يمكن ألحد أن حيتكر حق الرأي ،أو يفرض وصايته عىل املجتمع،
احلق نفسه.
فكام حيق له طرح رأيه والعمل عىل أساسه ،فإن لآلخرين َّ

لكن البعض يضيق ذر ًعا بالرأي اآلخر ،ويطرح رأيه كخيار وحيد
أمام املجتمع ،ال خالص إلاّ به ،وال خري إلاّ فيه ،ويوجه سهام التجريح
والتسفيه واإلسقاط نحو اخليارات األخرى ومن يتبناها.

إن طرح الرأي حق مرشوع ،ونقد الرأي اآلخر أمر مقبول ،لكن
تسفيه الرأي اآلخر والنيل من ُدعاته ،أمر مرفوض وخلق يسء ،يكشف
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عن غرور أو حقد.

ومن أخطر األمراض املزمنة يف جمتمعاتنا سوء التعامل مع الرأي
اآلخر ،فعىل الصعيد الديني يتهم باملروق والضالل واالبتداع ،وعىل
الصعيد السيايس يتهم باخليانة والعاملة.

وهي اهتامات يمكن أن يوجهها أي طرف آلخر ،فلكل طرف مستوى
من القدرة والتأثري ،وكام قال الشاعر العريب:
ش�اهرا رحم�ه
ج�اء دري�د
ً
حيول املجتمع إىل ساحة نزاع واحرتاب داخيل ،بدل أن تتجه
لكن ذلك ّ
الطاقات واجلهود صوب األعداء ،ونحو خدمة قضايا املجتمع.
إن بني عمك فيهم رماح

إن التشكيك يف الن ّيات واهتام املقاصد عدوان وانتهاك حلرمات
اآلخرين ،واعرتاف بالعجز عن النقد املوضوعي للرأي اآلخر ،واإلقناع
بالرأي ا ُملدّ عى.

نحول تنوع اآلراء إىل فرصة إثراء للحراك الفكري االجتامعي،
علينا أن ّ
وأن نفتح بتعدد اخليارات جماالت االستيعاب لطاقات املجتمع ،وأن نذكي
بالتنافس اإلجيايب روح اإلبداع والعطاء يف أوساط النخبة واجلمهور.

امل�شروع الوطني واحلراك ال�سلمي

ال شك أن اإلنجازات السياسية التي حتققت بفعل ثورات الربيع
العريب إنجازات عظيمة مفصلية ،يؤمل أن تكون تدشينًا وفاحتة خري لعهد
جديد ،حتقق فيه شعوب املنطقة تط ّلعاهتا يف احلرية والعدالة والتنمية.

وما جيب أن يستوقفنا للتأمل ،هو ما كشف عنه هذا احلراك الشعبي
الواسع من تطور وتقدم يف مستوى الوعي والتفكري عند مجاهري األمة.
والذي شكل خلفية لسلوك مجعي حضاري فاجأ املراقبني واملتابعني عىل
مستوى العامل.

فقد عاشت منطقتنا العربية زمنًا من الرصاعات األيديولوجية العنيفة،
بعضا ،وانشغلوا باجلدل
وانقسم الناس فيها إىل معسكرات يواجه بعضهم ً
والنقاش حول أحقية هذا الدين ،وبطالن الدين اآلخر ،وصحة هذا
املذهب ،وانحراف املذهب اآلخر ،وصوابية هذه النظرية ،وفساد النظرية
األخرى.

18

ثقافة النهو�ض االجتماعي

هذا االنشغال باخلالف األيديولوجي الفكري كان عىل حساب
االهتامم بالواقع السيئ الذي يعيشه ويعاين منه اجلميع ،عىل اختالف
انتامءاهتم الدينية والفكرية.

فهم مجي ًعا يعانون من وطأة االستبداد السيايس ،وضغوط احلياة املعيشية
الصعبة ،وتع ّثر التنمية يف أوطاهنم ،والتخلف العلمي والتكنولوجي،
وهيمنة النفوذ األجنبي.

وبدل أن ينشغلوا بمواجهة هذه التحديات املصريية ،تعيش كل
جهة حتدي الرصاع مع اجلهة األخرى ،وتسعى لتسجيل االنتصار عليها،
بخوض معارك اخلالف الفكري ،والتعبئة اإلعالمية ،والتحريض املتبادل
عىل الكراهية والبغضاء.
هدرت الطاقات يف معارك الرصاع ،وتبعثرت اجلهود ،وامتألت القلوب
والنفوس بالضغائن واألحقاد ،وانزلقت بعض الساحات إىل حاالت من
االحرتاب واستخدام العنف بني مكوناهتا .وكان ذلك الترشذم من أهم
أسباب تكريس واقع التخلف ،وبقاء االستبداد ،واسترشاء الفساد.

لقد ُب ّحت أصوات املصلحني وهم يدعون األمة للوحدة والتآلف،
وجتاوز اخلالفات واالنقسامات ،وكاد املصلحون أن ييأسوا من استجابة
ورس تقدم
مجاهري األمة لدعوهتم ،وهي دعوة القرآن ،ونداء العقل،
ّ
الشعوب .فجاءت ثورات الربيع العريب لتنعش اآلمال ،وحتيي النفوس،
فهذه اجلامهري العربية يف أكثر من بلد ،تتحرك ملقاومة االستبداد ،وتطالب
بحقوقها املرشوعة يف الكرامة واحلرية والعدالة ،متجاوزة الرصاعات
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األيدلوجية ،واخلالفات الفكرية ،واالنتامءات السياسية املختلفة.

ويف هذا السياق قدم ميدان ساحة التحرير بمرص أروع أنموذج ومثال،
حيث التحم املرصيون ،مسلمني ومسيحيني ،إسالميني وليرباليني ،صوفية
وأخوان مسلمني ،قوميني واشرتاكيني ،ومن خمتلف الرشائح والفئات،
ليهتفوا بصوت واحد ،وليؤكدوا عىل مطالب موحدة ،ترتبط بمصاحلهم
ومتس حياة كل مرصي مهام كان
املشرتكة ،وتستجيب لتطلعاهتم الوطنيةّ ،
دينه أو مذهبه أو انتامؤه.

وقبل الثورة املرصية ،كانت ثورة تونس ،قد انتهجت هذا النهج
منهجا لسائر ثورات الربيع العريب.
احلضاري ،الذي أصبح
ً

ولعل الظاهرة األهم يف هذه الثورات الشعبية الرائعة ،هو التزام منهج
السلم ،ورفض االنزالق إىل ممارسة العنف ،رغم قمع األنظمة االستبدادية،
واستعراضها لقوة بطشها ،وحماوالهتا استفزاز الثائرين ،بإطالق النار
نحوهم ،أو دفع العصابات املرتبطة بأجهزهتا األمنية لش ّن اهلجامت عليهم،
لكن اجلامهري الثائرة أبدت انضبا ًطا عال ًيا ،وأفشلت خطط السلطة جلرها إىل
ساحة العنف واالحرتاب ،رغم سقوط أعداد كبرية من الشهداء واجلرحى
يف املظاهرات واالعتصامات السلمية.

إن هذا السلوك الثوري احلضاري ،يكشف عن حتقق تغيري عميق يف
نفوس أبناء األمة ،مصدا ًقا لقوله تعاىل{ :إِ َّن ال َّل َه ال ُي َغ ِّي ُر َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى
ُي َغ ِّي ُروا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم}[سورة الرعد ،اآلية.]11:

إن االلتفاف حول مرشوع وطني لإلصالح ،تنخرط فيه كل أطياف
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املجتمع ،بعيدً ا عن املشاريع اخلاصة ذات اللون القومي أو املذهبي أو
املناطقي ،والتزام هنج السلم يف احلراك اجلامهريي ،بعيدً ا عن ممارسات
العنف واإلرهاب ،هو السبيل الصحيح إلنقاذ شعوب األمة من واقع
االستبداد والتخلف ،ولتحقيق التطلعات واحلقوق املرشوعة ،بقيام سلطة
تنبثق من إرادة الشعب ،وبناء دولة ديمقراطية عرصية.
ويمكن القول بكل ثقة واعتزاز أن جلهود املصلحني التنويريني ودعاة
أساسا يف إنضاج وعي األمة ،واالرتقاء بمستوى
دورا
ً
الوحدة والتقاربً ،
التفكري بني أبنائها ،ويف إنتاج هذا السلوك واألداء احلضاري.

فقد بذل اإلصالحيون قصارى جهدهم يف استنهاض مجاهري
األمة ،ونرش الوعي يف أوساط أبنائها ،ويف بث ثقافة الوحدة والتسامح،
واالهتامم باملصالح العامة ،وجتاوز اخلالفات اجلانبية ،والتزام هنج السلم
واالعتدال.

كثريا من ضغوط توجهات التطرف
وقد عانى اخلطاب اإلصالحي ً
والتشدد ،التي كانت تريد دفع ساحة األمة إىل املزيد من حاالت الرصاع
الداخيل ،واالستغراق يف اخلالفات املذهبية والفكرية ،والتامدي يف ممارسة
وشوه سمعتها
العنف ،الذي سلب جمتمعات األمة أمنها واستقرارها،
ّ
وسمعة دينها عىل مستوى العامل.
وجاءت ثورات الربيع العريب لتعلن انحياز مجاهري األمة خليار الوحدة
الوطنية ،وهنج السلم واالعتدال.

الت�أ�سي�س للت�سامح الديني

ينظر كثري من الدينيني لالختالف الديني بني بني البرش نظرة سطحية
ساذجة ،حيث يعتقد كل منت ٍم إىل دين أو مذهب ،أن ما هو عليه هو احلق
والصواب ،وما عداه خطأ وباطل ،وهذا االعتقاد أمر مفهوم؛ ألنه لو مل
يعتقد ذلك يف دينه ومذهبه ملا صح له اتباعه واألخذ به.
تعجبه من أتباع األديان واملذاهب
لكن السطحية والسذاجة تكمن يف ّ
األخرى ،كيف يأخذون بدين باطل ومذهب فاسد؟ إنه يرى نفسه عىل احلق
الذي ال نقاش فيه ،والصواب الذي ال ريب فيه ،فلامذا ال يتبعه اآلخرون يف
دينه ومذهبه؟

ويمكن لإلنسان أن يتجاوز هذا الشعور الساذج لو التفت إىل أن
اآلخرين قد حيملون النظرة نفسها جتاهه وجتاه عقيدته ،إهنم يرون أنفسهم
عىل احلق والصواب يف انتامئهم الديني ،وأن ما عداه باطل وضالل ،وهم
أيضا يتعجبون ويتساءلون :ملاذا ال يتبع هو سبيلهم؟ وصدق ال ّل ُه العظيم
ً
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ون ِمن د ِ
ون ال ّل ِه َف َي ُس ُّبو ْا ال ّله عَدْ ًوا بِ َغيرْ ِ
{والَ ت َُس ُّبو ْا ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ُ
إذ يقولَ :
ِع ْل ٍم ك ََذلِ َك َز َّينَّا لِك ُِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم ُث َّم إِلىَ َربهِّ ِم َّم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُينَ ِّب ُئ ُهم بِماَ كَانُو ْا
َي ْع َم ُل َ
ون}[سورة األنعام ،اآلية.]108 :
هذا ال يعني أنه ليس هناك حق وال حقيقة ،فاالنتامء الديني قائم عىل
أساس التمسك باحلق ومفارقة الباطل.
لكن ما نريد اإلشارة إليه والتأكيد عليه ،هو أن املسالة الدينية عند
بني البرش حتيط هبا الكثري من التعقيدات وعوامل التأثري املختلفة ،وهي
ليست مسألة سهلة يمكن النظر إليها بسطحية أو يمكن حسمها بمناظرة
ونقاش.

إن هذه النظرة السطحية للقضية الدينية هي وراء اندفاع الكثري من
تتفهم ظروف اآلخر،
فجة ملتوية ،ال ّ
الدينيني للتبشري بمعتقداهتم بطرق ّ
وقد تؤدي إىل اإلساءة إليه واالصطدام به.

إن من حق اإلنسان أن يفخر بعقيدته ويدعو إليها ،لكن عليه أن يدرس
ويقر له بحقه يف
حال من تتوجه إليه الدعوة ،وأن يتعاطى معه باحرتامّ ،
الرفض والقبول ،وهذا هو املنهج اإلهلي ،يقول تعاىل{ :ا ْد ُع إِلىِ َسبِ ِ
يل َر ِّب َك
بِالحِْ كْم ِة والمْو ِع َظ ِة الحْ سن َِة وج ِ
ادلهْ ُم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن
ََ َ َ
َ َ ْ
َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمُْ ْهت َِدي َن}[سورة النحل ،اآلية.]125 :
واحلكمة هي وضع اليشء يف مكانه املناسب ،فليس كل شخص ،وال
كل وقت ،وال كل أسلوب مناس ًبا للدعوة .كام ال يصح لك أن تتناقش
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مع اآلخرين املختلفني معك يف القضية الدينية ،إذا مل تكن مؤهلاً إلدارة
احلوار بأفضل أساليبه ،يقول تعاىل{ :ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي
َ
ِه َي َأ ْح َس ُن إِلاَّ ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا بِا َّل ِذي ُأ ِنز َل إِ َل ْينَا َو ُأ ِنز َل إِ َل ْيك ُْم
وإِلهَ نَا وإِلهَ كُم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون}[سورة العنكبوت ،اآلية.]46 :
َ ُ َ ُ ْ َ
حيث تشري الفقرة األخرية من اآلية إىل جتاوز تفاصيل االختالف
للتأكيد عىل موارد االتفاق واالشرتاك.

إن القراءة الواعية آليات القرآن الكثرية التي تناولت مسألة االختالف
الديني ،متنح اإلنسان بصرية ورشدً ا يف التعاطي مع املخالفني له يف املعتقد
الديني.

إننا نعيش مشكلة عىل صعيد اختالف االنتامء املذهبي والفكري يف
جمتمعاتنا ،حيث يسعى األفراد إىل تكلف طرح اخلالف املذهبي يف أي لقاء
أو عالقة مع أحد من أتباع املذهب اآلخر ،والتيار الفكري اآلخر.

روى أبو بصري قال« :قلت أليب جعفر ـ اإلمام حممد الباقر Eـ :أدعو
الناس إىل ما يف يدي؟ فقال :ال .قلت :إن اسرتشدين أحد أرشده؟ قال :نعم،
إن اسرتشدك فأرشده ،فإن استزادك فزده ،وإن جاحدك فجاحده»(((.

وعن ثابت أيب سعيد قال :قال يل أبو عبدال ّله ـ اإلمام جعفر
الصادق« :Eيا ثابت ،ما لكم وللناس؟ ك ّفوا عن الناس وال تدعو أحدً ا
إىل أمركم ،فوال ّله لو أن أهل السامء وأهل األرض اجتمعوا عىل أن يض ّلوا
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،191حديث.21318
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عبدً ا يريد ال ّله ُهداه ما استطاعوا ،ك ّفوا عن الناس ،وال يقول أحدكم :أخي
عز ّ
خريا ط ّيب روحه ،فال
عمي وجاري ،فإن ال ّل َه ّ
وابن ّ
وجل إذا أراد بعبد ً
يسمع بمعروف إلاّ عرفه ،وال بمنكر إلاّ أنكره ،ثم يقذف ال ّله يف قلبه كلمة
جيمع هبا أمره»(((.

إن مثل هذه النصوص هتدف إىل ترشيد التعامل مع املخالفني يف املعتقد،
وعدم االبتذال والتهور يف طرح قضايا اخلالف العقدي مع اآلخرين.

الدين ن�ش�أة عائلية
كام يكسب الطفل اللغة والعادات وأنامط احلياة من عائلته التي يرتبى
يترشب معتقدها الديني ،وينشأ عىل حب ذات الرموز
يف أحضاهنا ،كذلك ّ
واملقدسات التي تؤمن هبا عائلته ،ويلتزم مذهبها ومسلكها.
هذا هو واقع الناس الديني يف كل األزمنة والبقاع ،وهو السبب
الرئيس لبقاء األديان واملذاهب ،حيث تتوارثها األجيال عن طريق الرتبية
والتنشئة.

فمن يولد ويرتبى يف عائلة مسيحية كاثوليكية يصبح مسيح ًّيا كاثوليك ًّيا،
وسيكون أرثوذكس ًّيا لو ولد من عائلة أرثوذكسية ،أو بروتستانت ًّيا إن تربى
يف أرسة بروتستانتية..
وكذلك من يولد يف أرسة هيودية ،يصبح هيود ًّيا عىل مذهب أرسته،
واليشء ذاته حيصل لدى العوائل اإلسالمية ،حيث يكون أبناؤها مسلمني

((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،191حديث .21318
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عىل مذاهب أهلهم سنة وشيعة وغريها.

وقد يفارق اإلنسان فيام بعد دين أهله ومذهب عائلته ،إىل دين ومذهب
قياسا إىل واقع احلال العام يف
آخر يقتنع به ،لكنها تبقى حاالت استثنائية ً
مسرية املجتمعات البرشية..

ذلك الواقع الذي اصطدمت به رساالت األنبياء عرب التاريخ،
زود ال ّله تعاىل به أنبياءه من حق بينّ  ،ورسالة واضحة ،وبراهني
فمع ما ّ
صادقة ،جاؤوا هبا ألقوامهم ،إال أن االنشداد لدين اآلباء ،وعمق تأثري
النشأة والرتبية ،كان حيول بني معظم أولئك الناس وبني االنقياد للحق،
واالستجابة لدين ال ّله تعاىل.
يقول تعاىلَ { :ب ْل َقا ُلوا إِنَّا َو َجدْ نَا آ َباءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ار ِهم ُّم ْهتَدُ َ
ون
ِ
ٍ
ِ
ِ
وها إِنَّا َو َجدْ نَا
* َوك ََذل َك َما َأ ْر َس ْلنَا من َق ْب ِل َك فيِ َق ْر َية ِّمن نَّذ ٍير إِلاَّ َق َال ُمترْ َ ُف َ
آ َباءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ار ِهم ُّم ْقتَدُ َ
ون}[سورة الزخرف ،اآليتان.]23-22 :

روى ابن عباس Nأن النبي Aقال« :كل مولود يولد عىل الفطرة
فأبواه هيودانه وينرصانه»((( ..إشارة واضحة إىل هذه احلقيقة االجتامعية.

ويتداول اجلمهور الشيعي بيتني من الشعر يف جمال االعتزاز باالنتامء
للمذهب ،يتضمنان تأكيدً ا عىل دور الرتبية والتنشئة يف كسب الوالء
الديني .ومها:

((( ابن حجر الهيثمي .مجمع الزوائد ،ج ،7طبعة 1408ﻫ ( ،بيروت :دار الكتب العلمية)،
ص .218ومثله في بحار األنوار .ج ،3ص.281
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ال ع�ذب ال ّل�ه أمي أهن�ا رشبت
ٍ
حس�ن
وكان يل وال�د هي�وى أبا

الويص وغذتنيه يف اللبن
حب
ّ
ّ
فرصت من ذا وذي أهوى أبا حسن

البيئة االجتماعية مح�ضن ديني
ال تكاد جتد جمتم ًعا برش ًّيا يف غابر األزمان وحارضه ،إال وله صبغة
وهوية دينية ،وعضوية الفرد يف جمتمعه تعكس تلك الصبغة الدينية عىل
حياته ،بد ًءا من األعراف والتقاليد االجتامعية يف استقباله كمولود جديد،
مرورا بقوانني الزواج،
وانتها ًء بمراسيم توديعه وتشييعه بعد مفارقة احلياة،
ً
وأحكام الطقوس العبادية ،ومقتضيات املناسبات والشعائر الدينية التي
تسود جمتمعه.
حيث جيد اإلنسان نفسه منسا ًقا للتفاعل والتك ّيف مع أجواء بيته
االجتامعية يف بعدها الديني .حتى لو كان غري مقتنع بكل أو بعض تلك
عنرصا شا ًذا خمال ًفا للجو
التوجهات واملامرسات ،ألنه ال يريد أن يبدو
ً
العام ،مما قد يعرضه للضغوط ،وجيعله منبو ًذا يف جمتمعه.

إن معظم الناس يف خمتلف األديان واملذاهب ال يتعاطون مع املعتقد
الديني كمسألة شخصية وقرار فردي ،كام هو الواجب عقلاً عىل اإلنسان،
بل يتعاطون مع املعتقد كخيار اجتامعي ،فيو ّفرون عىل أنفسهم عناء التفكري
فيه ،ومسؤولية البحث يف اخليارات البديلة.
وقديماً قال الشاعر العريب دريد بن الصمة:
وما أنا إلاّ من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشد
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لذلك يشعر أتباع كل دين ومعتقد بالرضا عام هم عليه ،وتوحي هلم
أجواء التوافق العام يف جمتمعهم بالثقة يف معتقدهم ،خاصة وهم ينشأون
حب وتقديس زعامات وقيادات تأخذ يف نفوسهم موقع التأثري
عىل ّ
واإلجالل ،وال يتصورون أهنا تسري هبم عىل خطأ أو توجههم لباطل.

وهذا ما ن ّبه إليه اإلمام جعفر الصادق بعض أتباعه ممن بدا منهم احلامس
واالندفاع يف دعوة اآلخرين إىل املعتقد واملذهب قال« :Eال ختاصموا
بدينكم ،فإن املخاصمة ممرضة للقلب  ...ذروا الناس ،فإن الناس أخذوا
عن الناس»(((.

ثم إن يف كل جمتمع مراكز قوى ترى نفسها معنية بالدفاع عن دين
أي مترد أو خروج عىل
املجتمع ،ومحاية معتقداته ومقدساته ،يف وجه ّ
املعتقد السائد ،بد ًءا من السلطة السياسية التي قد تستثمر املظهر الديني
لتعزيز سلطتها ،كام حيدثنا القرآن الكريم عن فرعون حني يرفع لواء الدفاع
{و َق َال فِ ْر َع ْو ُن
عن دين املجتمع يف مقابل نبي ال ّله موسى Eيقول تعاىلَ :
يِ
اف َأن ُي َبدِّ َل ِدينَك ُْم َأ ْو َأن ُي ْظ ِه َر فيِ
وسى َو ْل َيدْ ُع َر َّب ُه إِ يِّن َأ َخ ُ
َذ ُرون َأ ْقت ُْل ُم َ
الأْ َ ْر ِ
ض ا ْل َف َسا َد}[سورة غافر ،اآلية.]26 :

وهناك املؤسسة الدينية يف كل املجتمعات ،ووظيفتها حراسة العقيدة،
والدفاع عنها ،والوقوف بحزم أمام أي رأي خمالف.
تسول له
إضافة إىل سائر القوى االجتامعية التي ال تتساهل يف ردع من ّ

((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،191حديث .21316
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نفسه اخلروج عىل املسار الديني للمجتمع.

هذه احلال للبيئة االجتامعية يصيرّها حمضنًا للمعتقد الديني ،تنشأ عليه
وحيصنها من التأثر بالدعوات املخالفة،
األجيال ،وتلتزم به ،وتنشدُّ إليه،
ّ
واالجتاهات العقدية األخرى.

وهو ما يفسرّ لنا استمرارية األديان واملذاهب وتوارثها عرب األجيال،
كام يفسرّ لنا صعوبة مفارقة األفراد للتوجهات الدينية السائدة يف جمتمعاهتم.
تلك الصعوبة التي ال يتحملها إلاّ من يو ّطن نفسه عىل مواجهة شتى ألوان
املعاناة والضغوط ،وهم يف العادة قلة من أفراد املجتمعات ،كام يتحدث
القرآن الكريم يف سري عدد من األنبياء ،ففي سرية نبي ال ّله نوح Eيقول
{و َما آ َم َن َم َع ُه إِالَّ َق ِل ٌيل}[سورة هود ،اآلية .]40
تعاىلَ :
لمِ
وسى إِالَّ ُذ ِّر َّي ٌة ِّمن
ويف سرية نبي ال ّله موسى Eيقول تعاىلَ { :فماَ آ َم َن ُ َ
َقو ِم ِه َعلىَ َخو ٍ
ف ِّمن فِ ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه ْم َأن َي ْفتِن َُه ْم}[سورة يونس اآلية.]83 :
ْ
ْ

نعم ،يسهل األمر إذا متكن االجتاه اآلخر والدعوة اجلديدة من تكوين
جمتمع ٍ
مواز ،يو ّفر بيئة بديلة تل ِّبي احلاجة النتامء اجتامعي ،والشعور باحلامية
واألمن.

داء التع�صب والم�صلحية
إن رشحية من الناس يتمسكون بمسلكهم الديني تعص ًبا وعنا ًدا ،حتى
وإن اتضح هلم احلق والصواب يف غريه ،وقد ينطلقون يف اختيارهم الديني
من دوافع املصلحة ونيل املكاسب واملآرب.
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وهم بذلك يظلمون أنفسهم قبل أي أحد آخر ،ويتحملون مسؤولية
موقفهم أمام ال ّله سبحانه وتعاىل.

وليس عىل األنبياء وأتباعهم املؤمنني جتاههم أي مسؤولية عدا التذكري
والتبليغ ،ثم تركهم وشأهنم وما اختاروا ألنفسهم.
ِ
ِ
ني َأ َأ ْس َل ْمت ُْم َفإِ ْن َأ ْس َل ُمو ْا
َاب َواألُ ِّم ِّي َ
{و ُقل ِّل َّلذي َن ُأ ْوتُو ْا ا ْلكت َ
يقول تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
َف َق ِد ْاهتَدَ و ْا َّوإِن ت ََو َّل ْو ْا َفإِ َّنماَ َع َل ْي َك ا ْل َب َ
ري بِا ْلع َباد}[سورة آل عمران،
ال ُغ َوال ّل ُه َبص ٌ
اآلية.]20 :
إن بعض محلة املعتقدات واآلراء تربز لدهيم نزعة ذاتية تدفعهم نحو
اهليمنة عىل الطرف اآلخر وإخضاعه ،متجاوزين بذلك حدود التبشري
بمعتقدهم وعرض رأهيم ،وهذا ما مل يأذن ال ّله تعاىل به ألنبيائه فضلاً عن
غريهم من سائر الناس.

الر�ؤية القر�آنية
إن من أعظم دالئل صدق القرآن الكريم ،واقعية هنجه ،وموضوعية
تناوله للقضية الدينية يف حياة البرش.

فمع تأكيد القرآن اجلازم املد ّعم باألدلة والرباهني عىل حقانية اإلسالم،
وأنه وحده دين ال ّله ،وما عداه لن يقبله ال ّله تعاىل{ ،إِ َّن الدِّ ي َن ِعندَ ال ّل ِه
{،و َمن َي ْب َت ِغ َغيرْ َ ِ
ِ
اإل ْس َ
اإل ْس َ
ال ِم ِدينًا َف َلن ُي ْق َب َل
ال ُم}[سورة آل عمران ،اآليةَ ]19 :
ِ
ِمنْ ُه َو ُه َو فيِ
اآلخ َر ِة ِم َن الخْ َاسرِ ِ ي َن}[سورة آل عمران ،اآلية ،]85 :إلاّ أن القرآن
يؤكد إىل جانب ذلك عىل حرية اإلنسان يف هذه احلياة حيث {الَ إِك َْرا َه
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فيِ الدِّ ِ
ين}[سورة البقرة ،اآلية ،]256 :و{ َف َمن َشاء َف ْل ُي ْؤ ِمن َو َمن َشاء َف ْل َي ْك ُف ْر}
{و َل ْو َشاء َر ُّب َك آل َم َن َمن فيِ األَ ْر ِ
ض ُك ُّل ُه ْم جمَ ِي ًعا
[سورة الكهف ،اآليةَ ،]29 :
ني}[سورة يونس ،اآلية.]99 :
َأ َف َ
َّاس َحتَّى َيكُونُو ْا ُم ْؤ ِمنِ َ
أنت ُتك ِْر ُه الن َ
وتقترص مهمة األنبياء يف منطق القرآن عىل التبليغ والتذكري ،وليس
ٍ
نت ُم َذك ٌِّر
ألحد منهم ممارسة الفرض واهليمنة عىل الناسَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأ َ
ِ
نت َع َل ْي ِهم
{و َما َأ َ
* َّل ْس َت َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْيط ٍر}[سورة الغاشية ،اآليتانَ ،]22-21 :
بِ َو ِك ٍ
يل}[سورة الشورى ،اآليةَ { ،]6 :فماَ َأ ْر َس ْلن َ
َاك َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ً
ظا}[سورة النساء،
اآلية.]80 :

وعىل النبي ألاّ ينزعج إذا مل يستجب الناس لدعوته ،فهم يامرسون
حقهم الطبيعي يف االختيار ،ويتحملون مسؤولية أنفسهم أمام ال ّله تعاىل:
{ َلع َّل َك ب ِ
ني}[سورة الشعراء ،اآليةَ { ،]3 :طه * َما
اخ ٌع َّن ْف َس َك َألاَّ َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
َ َ
ِ
ِ
َأ َنز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
آن لت َْش َقى * إِلاَّ ت َْذك َر ًة لمَِّن يخَ َْشى}[سورة طه ،اآليات.]3-1 :

ويعرتف القرآن بوجود أتباع الديانات األخرى ،إىل جانب وجود
ِ
ِ
ني َوالن ََّص َارى
الصابِ ِئ َ
أتباعه املؤمنني{ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّلذي َن َها ُدوا َو َّ
وس َوا َّل ِذي َن َأشرْ َ كُوا إِ َّن ال َّل َه َي ْف ِص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِ َّن ال َّل َه َعلىَ ك ُِّل
َوالمْ ُج َ
شيَ ْ ٍء َش ِهيدٌ } [سورة الحج ،اآلية.]17 :

ويويص القرآن أتباعه بحسن التعامل مع املخالفني هلم يف الدين ،ما
ِ
ِ ِ
فيِ
ِ
مل يكونوا معتدين{ :لاَ َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َعن ا َّلذي َن لمَ ْ ُي َقات ُلوك ُْم الدِّ ين َولمَ ْ
ِ
ِ
يخُ ِْر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِ
ني }
ب امل ْق ِسطِ َ
ارك ُْم َأن َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
[سورة الممتحنة ،اآلية.]8 :
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ويلفت القرآن النظر إىل أن املسألة الدينية ال ختضع عند أبناء البرش يف
الغالب ملنطق الدليل والربهان ،وإنام تتأثر بامليول واالنشدادات ،وتعرتهيا
ِ
ِ
ِ
َاب
{و َلئ ْن َأ َت ْي َت ا َّلذي َن ُأ ْوتُو ْا ا ْلكت َ
حاالت التعصب والعناد .يقول تعاىلَ :
نت بِتَابِ ٍع ِق ْب َلت َُه ْم َو َما َب ْع ُض ُهم بِتَابِ ٍع ِق ْب َل َة َب ْع ٍ
ض}
بِك ُِّل آ َي ٍة َّما تَبِ ُعو ْا ِق ْب َلت ََك َو َما َأ َ
[سورة البقرة ،اآلية.]145 :

ويروض القرآن الكريم نفوس املؤمنني ليتعايشوا مع واقع التنوع الديني
ّ
فهو قدر البرشية إىل يوم القيامة ،فال يتومه ّن أحد بإمكانية الفصل واحلسم
بني الديانات يف هذه احلياة الدنيا ،إذ إهنا مهمة مؤجلة إىل يوم القيامة،
وتتم بني يدي ال ّله سبحانه وتعاىل{ :إِ َّن ال َّل َه َي ْف ِص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة}
[سورة الحج ،اآلية{،]17 :إِ َّن َر َّب َك ُه َو َي ْف ِص ُل َب ْين َُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة فِيماَ كَانُوا فِ ِيه
يخَ ْ ت َِل ُف َ
ون }[سورة السجدة ،اآلية{ ،]25 :إِلىَ ال ّله َم ْر ِج ُعك ُْم جمَ ِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئكُم بِماَ كُنت ُْم
فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َ
ون} [سورة المائدة ،اآلية.]48 :

هذه الرؤية القرآنية تؤسس لنهج التعايش والتسامح بني أبناء البرش
عىل اختالف أدياهنم ومذاهبهم ،وحتمي أجواء السلم والوئام داخل
املجتمعات املتنوعة االنتامءات ،وبغياب هذه الرؤية الواقعية تقرع طبول
احلروب الدينية ،وتتواىل ن ُُذر صدام احلضارات ،وتعاين املجتمعات من
التمزق الداخيل واالحرتاب املذهبي.

ومن املؤسف جدًّ ا أن تسود أجواء الرصاع املذهبي والنزاع الطائفي يف
ساحة أمة يتلو أبناؤها مثل هذه اآليات من القرآن الكريم كل صبح ومساء
آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
ون ا ْل ُق ْر َ
{ َأفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
وب َأ ْق َفالهُ َا}[سورة محمد ،اآلية.]24 :
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القر�آن املهجور

ّ
لعل هذا العرص هو من أزهى عصور االهتامم بالقرآن الكريم ،إذ
تنوعت مظاهر هذا االهتامم ،واتسعت رقعتها ،وتكثفت فاعليتها ،فهناك
إحدى عرشة إذاعة خمتصة ببث تالوة القرآن ،والربامج املرتبطة به ،يف كل
من :السعودية ،إيران ،مرص ،املغرب ،اليمن ،األردن ،السودان ،عامن،
اإلمارات ،الكويت ،البحرين.
وأصبحت نسخ املصحف الرشيف متوفرة بمختلف اللغات،
وبكميات كبرية ،فهناك جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،وهو من
أكرب املجمعات الطباعية يف العامل ،يقوم عىل مساحة قدرها 250.000م،2
ويعمل فيه نحو ألفي شخص ،وينتج سنو ًيا ما متوسطه عرشة ماليني
نسخة ،وقد بلغ جمموع ما تم توزيعه من املصحف املطبوع من قبل املجمع
أكثر من  193مليون نسخة إىل اآلن يف  50لغة.
ويف هذا العرص برز ّقراء مبدعون متكنوا من األخذ بمجامع القلوب،
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برقة أصواهتم ،وحسن تالوهتم ،كام ظهر األلوف بل عرشات األلوف من
املهتمني بحفظ القرآن الكريم كاملاً  ،حيث تقام هلم املسابقات يف خمتلف
البلدان اإلسالمية.

وهناك آالف املدارس واملراكز لتعليم القرآن وحتفيظه ،وقد انبثقت
أخريا (اهليئة العامة لتحفيظ القرآن) التابعة لرابطة العامل اإلسالمي ،ولدهيا
ً
برنامج واسع لتحفيظ القرآن يتكفل عد ًدا من احللقات واملدارس القرآنية
متخص ًصا ،عدد طالهبا يتجاوز
يف أكثر من  65دولة وعدد  72معهدً ا قرآن ًّيا
ّ
أتم نحو واحد وثالثون أل ًفا منهم حفظ القرآن
مئة ألف طالب وطالبةّ ،
الكريم كاملاً .
إىل جانب مؤسسات ومراكز عديدة هتتم بمجاالت خمتلفة من شؤون
القرآن الكريم ،وال شك أن هذه املظاهر من االهتامم بكتاب ال َّله العزيز
واعتزازا.
فخرا
ً
تثلج صدر اإلنسان املسلم ،وتزيده ً
لكن السؤال الذي يفرض نفسه :هل تتأ ّدى هبذه األنشطة واملظاهر ـ
عىل أمهيتها ـ وظيفة املسلمني ومسؤوليتهم جتاه القرآن؟ وهل خيرجون هبا
من دائرة شكوى رسول ال َّله Aإىل ربه عن هجر الناس للقرآن؟

اتخذوا القر�آن مهجو ًرا

أخرب القرآن الكريم أن رسول ال َّله  Aتقدم شاك ًيا إىل ربه عن هجر
الر ُس ُ
ول َي َار ِّب إِ َّن َق ْو ِمي اتخَّ َُذوا َه َذا
الناس للقرآن ،يقول تعاىلَ { :و َق َال َّ
ا ْل ُق ْر َ
ورا}[سورة الفرقان ،اآلية ]30 :واهلجر هو الرتك واإلعراض،
آن َم ْه ُج ً
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والتعبري بقوله {اتخَّ َُذوا} يعني أن اإلعراض عن القرآن أصبح منهجية
وطريقة معتمدة لدهيم.

أي رسالة تصله يتأثر بموقعية مرسلها يف
إن تعامل اإلنسان مع ّ
وعزيزا عليه ،تنال عنده أكرب مستوى
نفسه ،فإذا كان املرسل مهماًّ لديه،
ً
من االهتامم ،أما إذا كان املرسل عاد ًّيا وغري مهم يف نظره ،فنصيب رسالته
سيكون اإلمهال واإلعراض.
وكمسلمني ،فإننا نعتقد أن القرآن الكريم رسالة من ال َّله إلينا وإىل
يصح لنا إمهال هذه الرسالة التي تفضل علينا
الناس أمجعني ،فكيف
ّ
بإرساهلا خالقنا ورازقنا ،ومن بيده حياتنا وموتنا؟

والرسالة (القرآن) ال تتضمن أي طلبات خلدمة الرب َّ
جل وعال ،فهو
الغني عن العاملني ،وإنام هي هنج نور وهداية ،تيضء لإلنسان درب حياته،
وترشده إىل خريه وسعادته{ :إِ َّن َه َذا ا ْل ُقر َ ِ ِ ِ ِ
ي َأ ْق َو ُم}[سورة
آن يهَ ْدي ل َّلتي ه َ
ْ
اإلسراء ،اآلية.]10 :
فام هو مربر اإلعراض إ ًذا عن رسالة عظيمة من مصدر عظيم؟!

م�ضامين القر�آن ومناهجه
إن للقرآن الكريم جانبني :جانب الشكل ويتمثل يف ألفاظ وكلامت
آياته املجموعة بني دفتي املصحف الرشيف .وجانب املضمون ويتمثل يف
القيم واملناهج والترشيعات التي حتملها آيات القرآن الكريم.
أمرا
وإذا كانت العناية بصورة القرآن اخلارجية ككلامت وألفاظ ً
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مطلو ًبا ،من حيث القراءة واحلفظ والتالوة والتفسري والنرش ،إلاّ أنه ال
يصح االكتفاء بذلك عن مرحلة االستجابة ملضامني القرآن ،بالتزام القيم
ّ
التي يبشرّ هبا ،وتفعيل املناهج التي يدعو إليها ،وتطبيق الترشيعات اإلهلية
التي يطرحها.
بل إن قيمة القراءة واحلفظ آليات القرآن إنام تأيت من قصد االهتداء
هبا ،وجتسيد معانيها يف واقع احلياة .وإذا جتردت تالوة القرآن وحفظه من
جانب االلتزام العميل التطبيقي ،فإهنا تستلزم سخط ال َّله تعاىل وغضبه،
وهذا ما ترصح به آيات القرآن ،ونصوص األحاديث والروايات.

ً
توبيخا عني ًفا للذين يتلون آياته ،لكنهم غري ملتزمني
إن القرآن يوجه
بقيم اخلري والرب ،يقول تعاىلَ { :أت َْأ ُم ُر َ
َنس ْو َن َأن ُف َسك ُْم َو َأنت ُْم
ون الن َ
َّاس بِا ْلبرِِّ َوت َ
َت ْت ُل َ ِ
ال َت ْع ِق ُل َ
َاب َأ َف َ
ون}[سورة البقرة ،اآلية.]44 :
ون ا ْلكت َ

ويذ ّم القرآن الكريم أتباع الديانات السابقة الذين يرتاشقون فيام بينهم
باالهتامات ،وال يتخ ّلقون بالتعاليم األخالقية التي يقرؤوهنا يف كتبهم
املقدسة ،يقول تعاىلَ { :و َقا َل ْت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َس ْت الن ََّص َارى َعلىَ شيَ ْ ٍء َو َقا َل ْت
النَّصارى َليس ْت ا ْليهود َعلىَ شيَ ٍء وهم ي ْت ُل َ ِ
َاب}[سورة البقرة ،اآلية:
ون ا ْلكت َ
ْ َ ُ ْ َ
َُ ُ
َْ
َ َ
.]113

إن القرآن الكريم حيمل للبرشية أفضل مرشوع للتقدم والسعادة،
املجسد
واألمة التي تتبنى هذا القرآن وحتمله ،جيب أن تقدم بواقعها العميل
ّ
نموذجا مثال ًّيا يستقطب سائر األمم ،وجيتذهبا نحو منهج
ملفاهيم القرآن،
ً
القرآن .لكن املؤسف ح ًّقا هو املسافة الكبرية الفاصلة بني واقع األمة وهدي
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القرآن العظيم ،فهي تعيش حياة التخلف والشقاء يف الكثري من اجلوانب،
دون أن تستفيد من نور القرآن ،وأشعته اهلادية ،مما جيعلها شبيهة بام حكاه
القرآن الكريم عن اليهود ،الذين أنزل ال َّله تعاىل عليهم التوراة ،لكنهم مل
يتحملوا مسؤوليتهم جتاهها .يقول تعاىلَ { :م َث ُل ا َّل ِذي َن مُِّ
ح ُلوا الت َّْو َرا َة ُث َّم لمَ ْ
ِ
وها ك ََم َث ِل الحِْ ماَ ِر يحَ ْ ِم ُل َأ ْس َف ًارا}[سورة الجمعة ،اآلية.]5 :
يحَ ْ م ُل َ

وما عسى أن يستفيد احلامر من محله ألسفار العلم واملعرفة ،وهو ال
يمتلك قابلية الفهم ،وال إمكانية االستفادة؟! كذلك هو حال األمة التي
حتمل أفضل الكتب اإلهلية ،والرساالت الساموية ،لكنها ال تتوفر لدهيا
إرادة االلتزام والتطبيق.

عمن تتىل عليه آيات القرآن ،لكنه ال يستجيب هلا ،وال
ويتحدث القرآن ّ
يك ّيف حياته وفق هدهيا ،بل يستمر عىل منهجه اخلاطئ ،وطريقه املنحرف،
كأن صوت السامء مل يبلغ سمعه ،أو كأن يف أذنه صمماً يمنعه من السامع،
{وإِ َذا ُت ْتلىَ َع َل ْي ِه آ َيا ُتنَا َولىَّ ُم ْس َت ْكبرِ ً ا ك ََأ ْن لمَ ْ َي ْس َم ْع َها ك ََأ َّن فيِ ُأ ُذ َن ْي ِه
يقول تعاىلَ :
ش ُه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم}[سورة لقمان ،اآلية.]7 :
َو ْق ًرا َف َب رِّ ْ
صرِ
ِ
ِ
ِ
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ { :ي ْس َم ُع آ َيات ال َّله ُت ْتلىَ َع َل ْيه ُث َّم ُي ُّ
ش ُه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم}[سورة الجاثية ،اآلية ،]8 :صحيح
ُم ْس َت ْكبرِ ً ا ك ََأ ْن لمَ ْ َي ْس َم ْع َها َف َب رِّ ْ
أن هذه اآليات وردت يف سياق احلديث عن الكافرين الذين رفضوا قبول
اإلسالم ،لكنها تتحدث عن موقف سيئ يف التعامل مع آيات الذكر احلكيم،
بتجاهلها واإلرصار عىل خمالفتها ،واملتسم هبذه الصفة يستحق عذاب ال َّله
األليم ،وإن كان يصنّف نفسه ضمن املسلمني واملؤمنني.

37

38

ثقافة النهو�ض االجتماعي

أما األحاديث والروايات التي ِّ
حتذر من إمهال تطبيق القرآن ،واالكتفاء
بمظاهر االهتامم به ،فهي كثرية جدً ا ،نذكر منها بعض النامذج:
ِ
ِ
َاب
يقول اإلمام الصادق  Eيف تفسري قوله تعاىل{ :ا َّلذي َن آ َت ْين ُ
َاه ْم ا ْلكت َ
َي ْت ُلو َن ُه َح َّق تِ َال َوتِ ِه ُأ ْو َل ِئ َك ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِ ِه}[سورة البقرة ،اآلية .]121 :قال :Eيرتلون
آياته ،ويت ّفهمون معانيه ،ويعملون بأحكامه ،ويرجون وعده ،وخيشون
عذابه ،ويتم َّثلون قصصه ،ويعتربون أمثاله ،ويأتون أوامره ،وجيتنبون
نواهيه ،وما هو وال َّله بحفظ آياته ورسد حروفه ،وتالوة سوره ،ودرس
أعشاره وأمخاسه ،حفظوا حروفه ،وأضاعوا حدوده ،وإنام هو تدبر آياته
ِ
َاب َأ َنز ْلنَا ُه إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه}(((.
يقول تعاىل{ :كت ٌ
إن قوله( :Eحفظوا حروفه وأضاعوا حدوده) كلمة عميقة ،تضع حدًّ ا
فاصلاً بني جمرد االهتامم بمظاهر القرآن ،وبني االلتزام بقيمه ومناهجه.

وأورد ابن كثري يف تفسري قوله تعاىلَ { :ي ْت ُلو َن ُه َح َّق تِال ََوتِ ِه} عن ابن
حق اتّباعه(((.
عباس وعن عبد ال َّله بن مسعود قاالّ :
وعن أنس عن رسول ال َّله  Aقال« :ليس القرآن بالتالوة ،وال العلم
(((
بالرواية ،ولكن القرآن باهلداية ،والعلم بالدراية».

((( السيد محمد حسين الطباطبائي .الميزان في تفسير القرآن ،ج ،1الطبعة األولى
1991م( ،بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.262
((( إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي .تفسير القرآن العظيم ،ج ،1طبعة 1980م،
(حلب :مكتبة التراث اإلسالمي) ص.163
((( كنز العمال .حديث .2462
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وعن ابن عمر عنه« :Aاقرأ القرآن ما هناك فإن مل ينهك فلست تقرأه».

(((

وكم هو مرعب هذا احلديث املروي عن رسول ال َّله Aأنه قال« :كم
(((
يقرر حقيقة واضحة ،فمن يقرأ قوله
من قارئ القرآن والقرآن يلعنه» لكنه ّ
ني}[سورة هود ،اآلية ،]18 :وهو يامرس الظلم،
تعاىلَ { :أالَ َل ْعنَة ال َّل ِه َعلىَ ال َّظالمِِ َ
ومن يقرأ قوله تعاىلَ { :فنَجع ْل َلعنَ َة ال َّل ِه َعلىَ ا ْلك ِ
ني}[سورة آل عمران ،اآلية:
َاذبِ َ
ْ َ ْ
يتعمد الكذب ،فذلك وأمثاله مصداق للحديث الرشيف.
 ،]61وهو ّ

برنامج حياة
يب يستمتع اإلنسان بقراءته ،وال هو جمرد معلم
نص أد ّ
ليس القرآن جمرد ٍّ
تراثي ،حي ّن اإلنسان لال ّطالع عليه ،وليس جمموعة من األوراد واألذكار
الروحية يتربك اإلنسان بتالوهتا ،إنه فوق ذلك كله رسالة هداية وبرنامج
حياة ،إنه دستور عمل ،ومرشوع بناء وإصالح.
وعىل املسلم أن يتعامل مع كل آية قرآنية باعتبارها دعوة عمل ،وقرار
تكليف ،فيصيغ حياته ،ويك ّيف واقعه عىل ضوء هدي القرآن وتوجيهاته.

واالهتامم املطلوب من قبل األمة بالقرآن الكريم هو حتكيمه يف
شؤون احلياة ،واالستجابة لدعوته ،وتطبيق مناهجه وترشيعاته يف خمتلف
املجاالت ،أما إذا أعرضت األمة عن مناهج القرآن ،وغابت قيمه عن
أجواء حياهتا ،واستبدلت بأحكامه قوانني أخرى ،فإن ذلك هو مصداق
((( المصدر نفسه .حديث .2776
((( بحار األنوار .ج ،89ص.185

39

40

ثقافة النهو�ض االجتماعي

ٍ
حينئذ أمام ال َّله تعاىل اهتاممها الشكيل
مهجورا ،وال يشفع لألمة
اختاذ القرآن
ً
الظاهري بالقرآن.
كام ال تستفيد األمة من عطاء القرآن احلقيقي ،إذا مل تأخذ هبديه عمل ًيا،
ومل جتعل آياته يف مورد التنفيذ والتطبيق.

ولو تأملنا واقع األمة اليوم ،ودرسناه عىل ضوء القيم واملعايري التي
تنادي هبا آيات القرآن الكريم ،لوجدنا عمق اهلوة الفاصلة ،والبون
الشاسع ،بني واقع األمة املعيش ومبادئ القرآن العظيمة.

النظر في كتاب الكون
ومن أوائل املفارقات التي تصدم املتأمل بني واقع األمة ودعوة
القرآن ،التعامل مع الكون والطبيعة ،حيث تركز أكثر آيات القرآن الكريم
عىل الدعوة إىل النظر يف كتاب الكون ،واستكشاف أرساره ،ومعرفة السنن
والقوانني التي حتكم حركته.

كبريا من سور القرآن الكريم حتمل أسامء لظواهر طبيعية،
إن عد ًدا ً
وملوجودات كونية ،ويف ذلك إشارة واضحة لالهتامم بقضايا الطبيعة
والكون.
حيث نجد من أسامء سور القرآن مثلاً  :البقرة ،األنعام ،الرعد ،النحل،
الكهف ،النور ،النمل ،العنكبوت ،الدخان ،الطور ،النجم ،القمر ،احلديد،
اجلن ،اإلنسان ،التكوير ،االنفطار ،االنشقاق ،الربوج ،الفجر ،الشمس،
الليل ،الضحى ،التني ،العلق ،العرص ،الفيل ،الفلق ،الناس.
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ونجد يف القرآن الكريم آيات كثرية تأمر اإلنسان بالنظر والتأمل يف
أمور الطبيعة والكون ،كقوله تعاىلَ { :ف ْل َينْ ُظ ْر ِ
نس ُ
ان إِلىَ َط َع ِام ِه * َأنَّا
اإل َ
ِ
ح ًّبا}[سورة عبس،
يها َ
َص َب ْبنَا المَْا َء َص ًّبا * ُث َّم َش َق ْقنَا األَ ْر َض َش ًّقا * َف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
ان ِمم ُخ ِل َق * ُخ ِل َق ِمن م ٍ
اآليات24 :ـ ،]27وقوله تعاىلَ { :ف ْل َين ُظ ْر ِ
اء َدافِ ٍق
ْ َ
نس ُ َّ
اإل َ
ِ
ب َوالترَّ َ ِائ ِ
الص ْل ِ
ب}[سورة الطارق ،اآليات5 :ـ ،]7وقوله تعاىل:
* يخَ ُْر ُج م ْن َبينْ ِ ُّ
{ ُق ْل ا ْن ُظروا ما َذا فيِ الس و ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض}[سورة يونس ،اآلية ،]101 :وقوله
َّ ماَ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ون إِلىَ ِ
ال َينْ ُظ ُر َ
تعاىلَ { :أ َف َ
ف ُرف َع ْت
السماَ ء َك ْي َ
اإلبِ ِل َك ْي َ
ف ُخل َق ْت * َوإِلىَ َّ
* َوإِلىَ الجِْ َب ِ
ف ن ُِص َب ْت * َوإِلىَ األَ ْر ِ
ت}[سورة الغاشية،
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
ف ُسطِ َح ْ
اآليات17 :ـ.]20

هذا التوجيه املكثف يف القرآن الكريم نحو الطبيعة والكون يستهدف
تركيز اإليامن بتوحيد اخلالق وعظمته أولاً  ،وانطالق اإلنسان نحو عامرة
األرض ،واستثامر خريات الكون ثان ًيا.

فاإلنسان خليفة ال َّله يف الكون ،ومطلوب منه عامرة األرض ،وكل
ما يف احلياة من قوى وإمكانات مهيأة الستفادة اإلنسان وخدمته ،يقول
ات وما فيِ األَر ِ ِ
ِ
ض جمَ ي ًعا}[سورة الجاثية،
ْ
السماَ َو َ َ
تعاىلَ { :و َس َّخ َر َلك ُْم َما فيِ َّ
اآلية.]13 :
هذه دعوة القرآن ،فأين واقع املسلمني منها؟ وما مدى توجههم لعلوم
الطبيعة والكون؟ وما مستوى إنجازاهتم العلمية والعملية؟

أليس مؤ ًملا أن أمم األرض تتسابق نحو املعرفة والعلم ،وحتقق
املزيد من االكتشافات واالخرتاعات ،وتنجز الكثري من التقدم العلمي
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والتكنولوجي ،بينام تراوح أمة القرآن مكاهنا عىل هامش حركة احلضارة
والعلم؟

هذه األمة التي يبدأ قرآهنا بالدعوة إىل املعرفة{ :ا ْق َر ْأ} وتركز أكثر
آياته عىل النظر يف كتاب الكون ،كيف تعيش يف أوحال اجلهل والتخلف،
وتصنّف ضمن قائمة الدول النامية ،والعامل الثالث؟!

إن اإلحصائيات واألرقام التي تتحدث عن مستوى البحث العلمي يف
قياسا إىل واقع العلم والتقدم لدى األمم األخرى
العامل العريب واإلسالمي ً
لتكشف عن ختلف عميق.
تشري بعض اإلحصاءات إىل أن القوى البرشية التي تعمل يف البحث
العلمي يف الوطن العريب ،ال تزيد عن ثامنية آالف باحث عريب ،يف حني أن
هناك أربع مئة ألف باحث يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأربعني ألف
باحث يف إرسائيل!!

وأن البحث العلمي ال يظفر يف ميزانيات اجلامعات العربية إلاّ بنسبة
 %1بينام ختصص اجلامعات األمريكية  %40من ميزانياهتا لتعزيز وتوسيع
نطاق البحث العلمي.
وأن نصيب البحث العلمي من إمجايل الناتج القومي العريب هو ربع
واحد يف املئة فحسب ،مقابل  %4-3يف الدول املتقدمة صناع ًّيا وتقن ًّيا(((.

((( زين العابدين الركابي 8( .آالف باحث في الوطن العربي كله) ،مجلة اليمامة ،عدد
 ،1604ص.11
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وقد أظهرت إحصاءات اليونسكو لعام 1993م أن نصيب مجيع
الدول اإلسالمية بماليينها األلف من البحث العلمي املنشور ال يتجاوز
(((
 %1يف مجيع فروع العلم!!

لقد انشغل املسلمون بالتغني بأجماد املايض ،وبالسجاالت واخلالفات
املذهبية ،وباالهتاممات القرشية ،غري مكرتثني بنداءات القرآن الصارخة،
ودعواته املكثفة ،نحو التوجه لعلوم الطبيعة واحلياة ،مع أهنم يسمعون تلك
اآليات من إذاعات القرآن ،ومن املقرئني املجيدين ،ويف خمتلف املجالس
واملناسبات ،أليس هذا مصدا ًقا هلجر القرآن عىل صعيد العمل والتطبيق؟

�أنظمة العالقات االجتماعية
تنظيم العالقات بني الناس عىل أساس العدل واإلحسان ،هو من أهم
أهداف نزول القرآن ومجيع الرساالت الساموية ،يقول تعاىلَ { :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا
ِ ِ
َات و َأن َْز ْلنَا معهم ا ْل ِكتَاب والمِْ َيز َ ِ
ِ
َّاس بِا ْلق ْسط}[سورة
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ
ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّين َ
ََُ ْ
الحديد ،اآلية.]25 :

لذلك ركزت آيات القرآن الكريم عىل هذا اجلانب ،وأكدت عىل
مبادئ أساس ،جيب أن يلتزم هبا اإلنسان يف عالقاته مع أخيه اإلنسان،
كأفراد وجمتمعات ،وهي مبادئ تنطلق من اإلقرار بوحدة النوع البرشي،
وتساوي أفراده كبرش يف القيمة واالعتبار ،ومتتعهم بالكرامة اإلنسانية،
واحرتام حرية اإلنسان ،وحفظ حقوقه املعنوية واملادية.
((( الدكتور راشد المبارك .فلسفة الكراهية ،الطبعة األولى 2001م( ،بيروت :دار
صادر) ،ص.95
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إن سالمة العالقات بني أفراد املجتمع ،وبني رشائحه وقواه املختلفة،
ثم بني املجتمع وسائر املجتمعات ،ضمن األرسة اإلنسانية ،يشكل هد ًفا
رئيسا آليات القرآن ورشائع الدين.
أساسا ،ومقصدً ا ً
ً
من هنا تناولت نسبة كبرية من اآليات القرآنية قضايا العالقات
االجتامعية ،كمنهج عام وكترشيعات جزئية.

لقد أكّد القرآن الكريم عىل مبدأ التعارف واالحرتام املتبادل بني األمم
واحلضارات البرشية ،فالعالقة بينها ليست عالقة رصاع وصدام ،بل
عالقة تعارف وتعايش وحوار ،يقول تعاىلَ { :و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل
ِ
ووجه القرآن أتباعه إىل انتهاج سياسة العدل واإلحسان جتاه
ل َت َع َار ُفوا} ّ
املجتمعات األخرى ،املختلفة دين ًّيا ،ما دامت مساملة غري معادية ،يقول
تعاىل{ :الَ َين َْهاك ُْم ال َّل ُه َع ْن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين َولمَ ْ يخُ ِْر ُجوك ُْم ِم ْن
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِد َي ِ
ِ
ني} [سورة الممتحنة،
ب المُْ ْقسط َ
ارك ُْم َأ ْن َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
اآلية .]8 :وهنى عن اإلساءة إىل اآلخرين ،وجتريح مشاعرهم ،حتى عىل
مستوى احلديث والكالم ،ويف غمرة النقاش الديني معهم ،يقول تعاىل:
{والَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِالَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}[سورة العنكبوت ،اآلية،]46 :
َ
ِ
ويقول تعاىلَ { :و ُقو ُلوا للن ِ
َّاس ُح ْسنًا}[سورة البقرة ،اآليةَ { ،]83 :والَ َت ْب َخ ُسوا
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم}[سورة األعراف ،اآلية.]85 :
الن َ

حذر من اخلصومة والنزاع َ { :والَ
ويف داخل املجتمع اإلسالمي ّ
حيك ُْم}[سورة األنفال ،اآلية ،]46 :وأمر بالتعاون
َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
اونُوا َعلىَ ا ْلبرِِّ َوال َّت ْق َوى}[سورة المائدة ،اآلية.]2 :
والتكافلَ { :و َت َع َ
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ومنع القرآن من االستبداد ودعا إىل الشورى ومشاركة الناس يف بحث
ورى َب ْين َُه ْم} [سورة الشورى،
شؤوهنم وقضاياهم .يقول تعاىلَ { :و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
اآلية ،]38 :وهنى القرآن الكريم عن اهتام الناس يف أدياهنمَ { :والَ َت ُقو ُلوا َلمِ ْن
الس َ
ال َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمنًا} [سورة النساء ،اآلية.]94 :
َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُْم َّ

ّ
وحذر القرآن يف آيات عديدة من التجاوز عىل أي حق مادي أو معنوي:
ِ
ب المُْ ْعت َِدي َن}[سورة المائدة ،اآلية.]78 :
{ َوالَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه الَ يحُ ُّ

ويفرتض يف األمة التي حتتضن القرآن أن تعيش أفضل استقرار
اجتامعي ،بااللتزام بمبادئ العدل واحلرية واحرتام الكرامة وحفظ احلقوق.
لكن نظرة فاحصة ألوضاع األمة تكشف ما تعانيه الكثري من جمتمعاهتا من
فقدان االستقرار االجتامعي ،بينام يف املقابل تنعم املجتمعات األخرى بنوع
من االستقرار ،نتيجة لقبول التعددية ،واحرتام الرأي اآلخر ،واملشاركة يف
األمور العامة.

إن القرآن الكريم هيتف بوحدة األمة ،وتتىل آيات الدعوة إىل الوحدة
عىل مسامع املسلمني ليلاً وهنارا ،كقوله تعاىل{ :وإِ َّن ه ِذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ًة
َ َ َّ ْ َّ َ
ً
و َأنَا ربكُم َفا َّت ُق ِ
ِ
ون}[سورة المؤمنون ،اآلية ،]52 :وقوله تعاىلَ { :وا ْعتَص ُموا
َ َ ُّ ْ
بِ َح ْب ِل ال َّل ِه جمَ ِي ًعا َوالَ َت َف َّر ُقوا}[سورة آل عمران ،اآلية ،]103 :وقوله تعاىلَ { :والَ
حيك ُْم}[سورة األنفال ،اآلية ،]46 :وأمثاهلا من اآليات
َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
الكريمة.

فلامذا تعيش األمة يف الكثري من بلداهنا حاالت التفرقة واالضطراب
الداخيل؟ بينام يتعايش األوربيون بلغاهتم املختلفة ،وقومياهتم املتعددة،
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ومذاهبهم املتباينة ،ومصاحلهم السياسية واالقتصادية املتنافسة ،وهم اآلن
يوثقون عرى وحدهتم عرب إطار االحتاد األوريب ،الذي يتكامل يو ًما بعد
آخر ،ووصل عدد الدول فيه حوايل سب ًعا وعرشين دولة أوربية.

إن الواقع السيئ الذي تعيشه األمة يف جمال اضطراب عالقاهتا
الداخلية ،ناتج عن جتاهلها وإمهاهلا للمبادئ العظيمة التي أرساها القرآن
يف تنظيم العالقات االجتامعية ،وذلك مصداق واضح من مصاديق اختاذ
مهجورا.
القرآن
ً

ال�شباب والعودة �إىل القر�آن

العودة إىل القرآن هو خالص البرشية من البؤس والشقاء الذي تعنيه
رغم تقدمها املادي التكنولوجي اهلائل.
والعودة إىل القرآن هو سبيل األمة اإلسالمية للعزة والكرامة وجتاوز
حالة التخلف احلضاري الشامل.

فمن أين تنطلق رحلة العودة إىل كتاب ال َّله؟ ومن هي الفئة التي تقود
مسريهتا؟
حينام هبطت آيات الذكر احلكيم ألول مرة عىل نبينا األعظم حممدA
فإن قلوب الشباب هي التي احتضنت القرآن ،وألسنتهم هي التي أوصلته
إىل املسامع ،وسواعدهم خاضت معارك اجلهاد لتثبيت منهج القرآن يف
احلياة.
فأول من شنفت آيات القرآن سمعه من رسول ال َّله كان شا ًّبا ياف ًعا
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يف أول سنوات شبابه وهو عيل بن أيب طالب ،الذي استوعب القرآن آية
آية وحر ًفا حر ًفا كام يقول« :Eسلوين قبل أن تفقدوين ،فوالذي فلق
احلبة وبرأ النسمة لو سألتموين عن آية آية ألخربتكم بوقت نزوهلا ،وفيام
وخاصها من عا ّمها ،وحمكمها من
نزلت ،وأنبأتكم بناسخها من منسوخها،
ّ
متشاهبها ،ومكّيها من مدنيها».

ويقول  Eيف كلمة أخرى« :إين ألعرف ناسخه ومنسوخه ،وحمكمه
ومتشاهبه ،وفصله من وصله ،وحروفه من معانيه ،وال َّله ما حرف نزل عىل
حممد رسول ال َّله Aإال وأنا أعرف فيمن أنزل ،ويف أي يوم نزل ،ويف أي
موضع نزل»((( .وإىل أن انقطع الوحي بوفاة رسول ال َّله Aواكتمل نزول
القرآن ،كان عيل ال يزال يف مرحلة الشباب ،حيث مل يتعدّ عمره الثالثة
والثالثني.

وأول صادح بالقرآن يف مأل قريش كان شا ًّبا اسمه عبد ال َّله بن مسعود،
وهو سادس ستة سبقوا إىل اإلسالم ،ويتحدث عن موقفه البطويل أحد
أصحابه قائلاً  :كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول ال َّله Aبمكة عبد
ال َّله بن مسعود  Nإذ اجتمع يو ًما أصحاب رسول ال َّله Aفقالوا :وال َّله ما
سمعت قريش هذا القرآن جيهر هلا به قط ،فمن رجل يسمعهموه؟
فقال عبد ال َّله بن مسعود :أنا.

قالوا :إنا نخشاهم عليك ،إنام نريد رجلاً له عشرية يمنعونه من القوم

((( بحار األنوار .ج ،89ص ،87حديث .23
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إن أرادوه.

قال :دعوين فإن ال َّله سيمنعني.

فغدا ابن مسعود حتى أتى املقام يف الضحى ،وقريش يف أنديتها ،فقام
عند املقام ،ثم قرأ :بسم ال َّله الرمحن الرحيم ـ راف ًعا هبا صوته ـ الرمحن .ثم
استقبلهم يقرؤها ..فتأملوه قائلني :ماذا يقول ابن أم عبد؟ إنه ليتلو بعض
ٍ
ماض يف قراءته،
ما جاء به حممد ..فقاموا إليه وجعلوا يرضبون وجهه ،وهو
حتى بلغ منها ما شاء ال َّله أن يبلغ..

ثم عاد إىل أصحابه مصا ًبا يف وجهه وجسده ،فقالوا له :هذا الذي
خشيناه عليك..
عيل منهم اآلن ،ولئن شئتم ألغادينهم
فقال :ما كان أعداء ال َّله أهون ّ
بمثلها غدً ا.
قالوا له :حسبك ،فقد أسمعتهم ما يكرهون.

كان الشاب ابن مسعود يقرأ القرآن بتفاعل صادق حتى روي عن
غضا كام ُأنزل فليسمعه
أحب أن يسمع القرآن ًَّ
رسول ال َّله Aأنه قال« :من ّ
من ابن أم عبد»(((.
وأول من محل آيات القرآن الكريم إىل املدينة ،وع ّلم أهلها القرآن،
وهيأها لتكون مهجر الرسول Aودار اإلسالم ،هو الشاب املجاهد
مصعب بن عمري ،والذي اعتنق اإلسالم يف نضارة شبابه ،حيث أخذت

((( بحار األنوار .ج ،31ص.213
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آيات القرآن التي سمعها ألول مرة من رسول ال َّله Aيف دار األرقم بن
أيب األرقم بمجامع قلبه ،وأحدثت حتولاً فور ًّيا يف وجوده ونظرته للحياة..
فتخىل عن حياة الدالل والرتف والرخاء ،حيث كان أرفه شاب بمكة ،كام
يقول عنه رسول ال َّله« :Aلقد رأيت مصع ًبا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه
منه ،ثم ترك ذلك كله ح ًّبا ل َّله ورسوله» .
وترشبت نفسه مفاهيمه ومعانيه،
لقد انجذب بك ّله إىل القرآن،
ّ
وارتكزت يف ذهنه وقلبه آياته وسوره ،فاختاره الرسول Aأول سفري
لإلسالم خارج مكة ،وانتدبه ليعلم أهل املدينة القرآن ،ويفقههم يف
الدين.
ٍ
يومئذ من هم أكرب منه سنًّا ،وأكثر
«كان يف أصحاب الرسولA

جاها ،وأقرب من الرسول Aقرابة ..ولكن الرسول Aاختار مصعب
ً
اخلري ،وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعة ،ويلقي إليه بمصري
اإلسالم يف املدينة ،التي ستكون دار اهلجرة ،ومنطلق الدعوة(((».

تلك كانت أمثلة ونامذج من جيل شاب وعى القرآن بدء نزوله ومحله
رسالة ومنهج حياة ،وأرسى عىل ضوء هديه أساس احلضارة اإلسالمية
الشاخمة..
أما ملاذا كان الشباب هم جيل االستجابة للقرآن أكثر من غريهم؟
فذلك لألسباب التالية:

((( خالد محمد خالد .رجال حول الرسول ،طبعة 1422ﻫ( ،بيروت :دار الفكر)،
ص.27
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 1 .أهنم كانوا يف مرحلة تفتح الفكر ،وتشكيل الوعي ،ووجدوا أمامهم
رس احلياة ،وسبب الوجود ،وغاية اخللق ،ورأوا يف
أسئلة ّ
ملحة عن ّ
القرآن الكريم اهلدي واهلداية إىل اإلجابات الشافية املقنعة ،التي

تنسجم مع الفطرة وتتوافق مع املنطق وبدهييات العقل.

يتحسسون مساوئ
 2 .وكشباب مرهفي املشاعر واألحاسيس ،كانوا
ّ
الواقع اجلاهيل املعيش ،من عبادة أصنام ،وفساد أخالق ،ونشوب
حروب وفتن ،لكنهم ال يعرفون طريقًا للخالص والعالج ،وجاءت

آيات القرآن احلكيم ،لتمنحهم البصرية والنور ،ولتضع أقدامهم
عىل طريق النجاح والسالم ،فاستقبلوها بإخالص واندفاع.

 3 .كانت قلوهبم أنقى وأصفى من اآلخرين ،فألهنم شباب حديثو
عهد باحلياة مل تتمكن املصالح من نفوسهم ،ومل تسيطر السلبيات

عىل أذهاهنم ،ومل تتكرس املساوئ واملفاسد يف سلوكياهتم..
فانشدادهم للواقع الفاسد كان ضعيفًا وحمدو ًدا ،مما جعلهم أكثر
قدرة عىل التحرر منه ،واإلفالت من هيمنته ،واالنطالق نحو أفق
جديد.

 4 .ومرحلة الشباب ختلق عند اإلنسان ثقة بالذات ،ورغبة يف املغامرة،
وتطلعا ملستقبل أفضل ..وذلك ما يتناغم مع هدي آيات القرآن
ً
احلكيم ،وخيلق األرضية املناسبة للتفاعل معها.

 5 .وتوجه الرسول Aهلم وإقباله عليهم ،وما كان يفيضه عليهم من
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حب وحنان ،ويبديه هلم من تقدير واحرتام ،يف جمتمع كان السن

واملال فيه مناط املكانة والزعامة ،كل ذلك جذهبم إىل رسول
ال َّله ،Aواستقطبهم إىل رسالة ال َّله تعاىل ،فاخللق العظيم الذي

حتلىّ به املصطفى ،Aوغمر به أولئك الشباب التائهني املهملني

وفجر مواهبهم
يف جمتمعهم ،هو الذي صنع شخصياهتم القياديةّ ،
وكفاءاهتم وطموحهم نحو العزة والتقدم.

وكام بدأت مسرية القرآن الكريم عىل أيدي الشباب ،فإن رحلة العودة
إىل القرآن ستكون عىل أيدهيم املباركة إن شاء ال َّله.

فمن ينهل من القرآن يف فرتة شبابه ،ويرتشف من نمريه العذب ،فإن
بناءه النفيس ،وتشكيله الفكري ،وممارسته السلوكية ،ستصاغ عىل هدي
الوحي ،فشخصية اإلنسان تتبلور معاملها ،وتتحدد سامهتا يف فرتة الشباب،
ً
متتلمذا عىل آياته ،فسيكون قرآن ًّيا يف توجهاته
فإذا كان فيها قري ًبا من القرآن،
ومسارات حياته.

ورد يف حديث عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :من قرأ القرآن
عز ّ
وجل مع
وهو شاب مؤمن ،اختلط القرآن بلحمه ودمه ،وجعله ال َّله ّ
حجيزا عنه يوم القيامة»(((.
السفرة الكرام الربرة ،وكان القرآن
ً

إن مؤرشات كثرية تلوح يف األفق تبرش بمستقبل واعد ألمتنا

((( محمد بن يعقوب الكليني .الكافي ،ج ،2طبعة 1405ﻫ( ،بيروت :دار األضواء)،
ص.603

عمتجملا يف ةفاقثلاو يعولا ةكرح

اإلسالمية عىل أيدي شباهبا األعزاء املؤمنني ،فهذه الصحوة اإلسالمية
املباركة ،واألنشطة الدينية املنترشة يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي،
والربامج القرآنية يف تالوة القرآن وحتفيظه وتعليمه وتفسريه ،التي يقبل
عليها الشباب الطيبون ،كلها بشائر خري عىل هنضة حضارية قادمة.
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أي جمتمع من املجتمعات ،بمقدار فاعلية حركة
يقاس مستوى تقدم ّ
الوعي والثقافة يف أوساطه ،فعىل أساسها تتحدد مكانة املجتمع ،وتصاغ
شخصيات أبنائه.

والوعي كام يقول علامء اللغة العربية هو« :حفظ القلب اليشء .وعى
اليشء واحلديث يعيه وع ًيا وأوعاه :أي حفظه وفهمه .وفالن أوعى من فالن،
أي أحفظ وأفهم .ويف احلديث :نضرّ ال َّله امر ًأ سمع مقالتي فوعاها ـ أي فهمها
ـ .ويف حديث أيب ُأمامه :ال ّ
يعذب ال َّله قل ًبا وعى القرآن .قال ابن األثري :أي
عقله إيامنًا به وعملاً  ،فأما من حفظ ألفاظه وض ّيع حدوده فإنه غري وا ٍع له»(((.
وإنام سمي اإلناء إنا ًء ألنه حيفظ ما يوضع فيه.
وجاء يف القرآن الكريم{ :لِنَجع َلها َلكُم ت َْذ ِكر ًة وت َِعيها ُأ ُذ ٌن و ِ
اع َي ٌة}
َ
َ َ ََ
ْ َ َ
ْ
((( محمد بن مكرم بن منظور .لسان العرب ،ج ،6طبعة 1408ﻫ( ،بيروت :دار الجيل،
دار لسان العرب) ،ص.954
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[سورة الحاقة ،اآلية .]12:وذلك يف سياق احلديث عن أخبار األمم السالفة،
وكيف كان مصريهم إىل الدمار ،بسبب انحرافهم عن منهج ال َّله وفسادهم
االجتامعي .حيث تشري اآلية الكريمة إىل أن هذه األخبار واملعلومات
التارخيية ليست للتسلية أو للرتف الفكري ،وإنام املقصود منها حصول
الوعي بفهم سنن احلياة وقوانني التاريخ ،وعبرّ باألذن الواعية؛ ألن السمع
هو نافذة اإلنسانية عىل أخبار التاريخ املايض غال ًبا ،وهي جمرد جهاز توصيل،
والفهم واإلدراك يتم فيام وراء األذن حيث قلب اإلنسان وفكره ،هو الوعاء
الذي جتتمع فيه املعلومات وختتمر لتتحول إىل فكرة ورؤية واستنتاج.
ف أي
ف اليشء أي حذقه وفهمه .ورجل َث ِق ْ
أما الثقافة لغ ًة فهي من َث ِق َ

السكّيت :رجل َث ْقف َل ْقف إذا كان ضاب ًطا ملا حيويه
حاذق الفهم .وقال ابن ُ
ف اليشء وهو رسعة التعلم .وقال ابن دريدَ :ث ِق ْف ُت
قائماً به .ويقالَ :ث ِق َ
اليشء :حذقتُه ،وثقفته إذا ظفرت به .قال تعاىلَ { :فإِ َّما َت ْث َق َفن َُّه ْم فيِ الحْ َ ْر ِ
ب
َفشرَِّ ْد بهِ ِ ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم}[سورة األنفال ،اآلية ]57:أي إذا أدركتهم وسيطرت
عليهم .ويف حديث اهلجرة :وهو غالم َل ِقن َث ِقف أي ذو فطنة وذكاء(((.

واصطالحا للثقافة تعريفات كثرية تزيد عىل مئة تعريف ،وأشهرها
ً
عرف الثقافة بأهنا:
تعريف «تايلر» عامل االنرتوبولوجيا الربيطاين ،الذي ّ
ذلك ّ
الكل املركب من املعلومات واملعتقدات والفنون واألخالق والعادات
عضوا يف املجتمع.
والتقاليد التي يكتسبها اإلنسان بصفته
ً

((( لسان العرب .ج ،1ص.364

عمتجملا يف ةفاقثلاو يعولا ةكرح

الثقافة والوعي في حياة الإن�سان
يدرك كل إنسان دور اجلانب املادي يف حياته ،فبه ينظم شؤون معيشته
واضحا
من غذاء ولباس وسكن وما شابه ،لكن دور الوعي والثقافة ليس
ً
لدى الكثريين ،حيث ال يعتربوهنا من أساسيات احلياة ،بل هي شأن كام ٌيل
زائد.
والواقع أن حياة اإلنسان تتأثر بثقافته ووعيه ،وكلام كان أكثر ثقاف ًة
ووعيا ،كانت حياته أرقى وأفضل ،وانخفاض املستوى الثقايف يقابله ٍ
تدن
ً
وانحطاط يف املستوى احليايت العام.

فمثلاً يف اجلانب الصحي هناك فرق واضح بني من حيمل ثقاف ًة ووع ًيا
صح ًّيا ،ومن يفتقد ذلك ،ويتجىل الفارق يف نوعية الغذاء ،ويف أسلوب
احلياة ،والتعامل مع األمراض واحلوادث ،بل يف تعاطي اإلنسان مع أعضاء
جسمه ،فكم من مرض خطري حيصل بسوء ترصف وممارسة خاطئة ناجتة
عن اجلهل وعدم الوعي.

ويف اجلانب املايل فإن أفضل املستثمرين هم َمن يعتمدون عىل متابعة
حركة االقتصاد ،وفهم تأثري األحداث والتطورات فيها ،فوعي اإلنسان
وثقافته يف هذا املجال جتعله أقدر عىل استثامر الفرص ،وحتقيق املكاسب ،بينام
تفوت غري املتابع امل ّطلع فرص كثرية ،وخيرس مصالح ومكاسب.
وكمثال قريب عىل ذلك ما ذكرته بعض التقارير االقتصادية من أن
العرب خيرسون سنو ًّيا يف أوربا أكثر من  250مليون دوالر ،نتيجة جهلهم
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وغفلتهم عن قانون اسرتداد الرضيبة املضافة ،ففي دول االحتاد األوريب
تؤخذ رضيبة عىل كل بضاعة أو سلعة بالنسبة للمواطن واملقيم ،أما السائح
فإن بإمكانه اسرتجاع رضيبة البضائع التي يشرتهيا و خيرج هبا من مالبس
وهدايا وأجهزة ،بتقديم فواتريها جلهة خاصة يف املطار عند املغادرة ،لكن
الكثريين ال يعرفون ذلك أو ال هيتمون به فيخرسون مبالغ كبرية.

ونجد اآلن يف جمتمعاتنا كيف أن بعض الناس يمتلكون مبالغ كثرية،
كاملتقاعدين الذين يستلمون ادخارهم وحقوقهم من الرشكات عند سن
التقاعد لكنهم ال يعرفون كيف يوظفوهنا ويستثمروهنا ،فتتبخر من أيدهيم
هنا وهناك.
كام نلحظ أن بعض األشخاص يعيشون وض ًعا اقتصاد ًّيا سي ًئا مع أن هلم
دخلاً  ،إلاّ أهنم ال يعتمدون التخطيط والتدبري يف نفقاهتم ومرصوفاهتم.

ومثل ذلك جيري يف احلياة العائلية والعالقات االجتامعية حيث للثقافة
والوعي دور أساس يف نجاحها وارتقائها ،بينام يصيبها التدهور والتأزم
بسبب اجلهل وانعدام الوعي غال ًبا.

الوعي الديني
للوعي والثقافة يف املجال الديني أمهية خاصة؛ ألن تدين اإلنسان جيب
أن يكون نتيجة قناعة منه ،وإيامن واندفاع ذايت ،وليس حالة من االسرتسال
واالنسياق الوراثي أو االجتامعي.
كام أن للدين قيماً ومبادئ ،ومقاصد وغايات ،فإذا مل يتوفر لإلنسان
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الوعي بذلك ،يصبح تدينه مظاهر وممارسات قرشية فارغة.

يعرض اإلنسان ألحد خطرين بليغني :إما
وضعف الوعي بالدين ّ
االنسالخ من الدين ،وخاصة حينام تعصف به الشبهات والتيارات املضادة،
فال جيد ما يعتصم به من وعي ومعرفة راسخة.

قوى انتهازية،
أو أن ُيستغل باسم الدين من قبل زعامات مصلحية ،و ً
ففي بداية عام 2000م حصلت مأساة مروعة يف جنوب غرب أوغندا،
قس ينتمي إىل الكنيسة الكاثولوكية ،يقود حركة دينية باسم
عىل يد ٍّ
(جمموعة إحياء الوصايا العرش) وقد أقنع أتباعه بأن هناية العامل وشيك ٌة،
وستقوم القيامة ،ودفعهم إىل بيع بيوهتم وممتلكاهتم ،ليشرتوا َعربه أماكن
وقصورا يف اجلنة ،وحدد هلم يو ًما معينًا وساع ًة حمدد ًة ليدخلوا الكنيسة
هلم
ً
ويضعوا حدًّ ا حلياهتم بأيدهيم لتلتحق أرواحهم بامللكوت األعىل ،وهو
سيسافر إىل أوربا ومنها يسبقهم إىل اجلنة ليستقبل أرواحهم!! وبالفعل
شخصا كنيستهم ،وأغلقوا عليهم األبواب والنوافذ،
دخل حوايل 470
ً
وثبتوا املسامري فيها حتى ال يفكر أحد يف اهلرب واخلروج وخيرس فرصة
االنتقال إىل الفردوس ،وص ّبوا الوقود يف أنحاء الكنيسة وأشعلوا النار،
وماتوا كلهم اختنا ًقا واحرتا ًقا ،وفيهم عدد من النساء واألطفال!!.
وقد تناقلت اخلرب وكاالت األنباء ،وتباينت التفسريات والتحليالت
حول دوافع احلدث وتفاصيله.

إن هذا احلدث نموذج صارخ للتضليل واالستغالل الديني ،واجلهل
وضعف الوعي والثقافة يو ّفر الفرصة لظواهر وممارسات من هذا القبيل،
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وضمن كل دين أو مذهب قد تظهر وتنمو قوى ومراكز تستغل الدين
الستعباد الناس واستخدامهم ،ورأينا حتى يف عرصنا احلارض كيف
انبثقت مجاعات وحركات منحرفة باسم اإلسالم ،دفعت أتباعها إىل أبشع
املامرسات اإلرهابية ،والسلوكيات الرجعية املتخلفة.

إن الوعي الديني الصحيح والثقافة السليمة هو ضامنة االستقامة،
وجتاوز حماوالت االستغالل والتضليل .جاء يف صحيح البخاري عن أيب
عبد الرمحن عن عيل بن أيب طالب Eقال :بعث النبي Aرسي ًة ـ فرقة
صغرية من اجليش ـ فاستعمل عليها رجلاً من األنصار ،وأمرهم أن
يطيعوه ،فغضب ـ ذات يوم ـ فقال :أليس أمركم النبي Aأن تطيعوين؟
نارا ،فأوقدوها.
قالوا :بىل قال :فامجعوا يل حط ًبا ،فجمعوا .فقال :أوقدوا ً
بعضا ،ويقولون :فررنا إىل
فهموا وجعل بعضهم يمسك ً
فقال :ادخلوهاّ ،
النبي Aمن النار ،فام زالوا حتى مخدت النار ،فسكن غضبه .فبلغ النبيA
فقال« :لو دخلوها ما خرجوا منها إىل يوم القيامة ،الطاعة يف املعروف»(((.

إ ًذا فالثقافة والوعي هلا تأثري كبري عىل حياة اإلنسان يف خمتلف املجاالت،
وكلام كان اإلنسان أكثر ثقافة ووع ًيا كانت حياته أرقى وأفضل ،فهي ليست
أمرا ترف ًّيا كامل ًّيا ،ألن اإلنسان تنطلق ممارساته ومواقفه من قناعاته وأفكاره،
ً
والثقافة األفضل تنتج قناعات ورأ ًيا أفضل ،ينعكس عىل سلوك اإلنسان
وترصفاته.
((( محمد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ،ج ،3كتاب المغازي ،الطبعة األولى
1420ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،104حديث.4340
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ر�ؤية الدين
كبريا ال يعدله
النصوص الدينية تعطي لقضية الوعي والثقافة اهتام ًما ً
مائزا ال ينكر بني العاملني
أي اهتامم ،فالقرآن الكريم يقرر أن هناك فار ًقا ً
ّ
الواعني وغريهم ،ويتساءل عىل سبيل التقرير واإلثبات { ُق ْل َه ْل َي ْست َِوي
ون َوا َّل ِذي َن الَ َي ْع َل ُم َ
ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون}[سورة الزمر ،اآلية …]9:ويكفي أن نعلم
أن أول آية نزلت من القرآن الكريم هي دعوة إىل الثقافة والوعي يقول
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق * َخ َل َق ِ
نس َ
ان ِم ْن َع َل ٍق * ا ْق َر ْأ
اإل َ
تعاىل{ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
َو َر ُّب َك األَك َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ِ
نس َ
ان َما لمَ ْ َي ْع َل ْم}[سورة العلق،
اإل َ
اآليات ]5-1:إهنا أمر بالقراءة أي الفهم واملعرفة ،وإشادة بالقلم كأداة للعلم
والتعليم .وهناك سورة أخرى باسم سورة القلم ،يبدأها ال َّله تعاىل بالقسم
بالقلم وما خيطه ،يف جمتمع كانت تسوده األمية ،ومن يستطيعون القراءة
والكتابة فيه عددﻫم حمدود جدًّ ا ،يقول تعاىل{ :ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْس ُط ُر َ
ون}
[سورة القلم ،اآلية.]1:
وهناك أحاديث وروايات كثرية تعترب فهم اإلنسان ومعرفته هي
املقياس ملستوى تدينه ومكانته عند ال َّله ،كاحلديث الوارد عنه« :Aأفضل
املؤمنني إيامنًا أفضلهم معرف ًة» وكاحلديث املروي عن أئمة أهل البيت:B
حجا من بعض ،وبعضكم
«بعضكم أكثر صال ًة من بعض ،وبعضكم أكثر ً
أكثر صدقة من بعض ،وبعضكم أكثر صيا ًما من بعض ،وأفضلكم أفضلكم
معرفة»(((.
((( بحار األنوار .ج ،3ص.14
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وورد عن النبي« :Aساعة من عامل يتكئ عىل فراشه ينظر يف علمه
خري من عبادة العابد سبعني عا ًما»((( ..وجاء عن اإلمام جعفر الصادق:E
أحب إ ّيل من فضل العبادة»(((ونقرأ يف مفاتيح اجلنان املخصص
«فضل العلم ّ
لألدعية والزيارات والنوافل واألوراد ملؤلفه املعروف بالورع والتقوى
الشيخ عباس القمي رمحه ال َّله ،عن أعامل ليلة القدر ،وبعد ذكره للعديد
من املستحبات فيها من صلوات وأدعية وأذكار لليلتي احلادي والعرشين
والثالث والعرشين من شهر رمضان ،يقول« :وقال شيخنا الصدوق فيام
أمىل عىل املشايخ :ومن أحيا هاتني الليلتني بمذاكرة العلم فهو أفضل»(((.

التثقيف الذاتي
إدراك قيمة الوعي والثقافة ،واالستجابة لتوجيهات الدين ،يعني
أن هيتم كل إنسان بتثقيف نفسه ،وحتصيل أكرب مستوى من الوعي لذاته،
عرصا توفرت فيه وسائل العلم واملعرفة ،وفرص
خاص ًة ونحن نعيش
ً
التثقيف والوعي.
فاإلنرتنت مثلاً وهو من أهم إنجازات البرشية يف هذا العرص يفتح
أمام اإلنسان آفاق العلم واملعرفة ملن يتطلبها ،لكن املؤسف أن البعض
ييسء االستفادة من هذه الوسيلة اهلامة ،فيستخدمها يف االجتاهات السيئة.

((( بحار األنوار .ج ،2ص.23
((( المصدر نفسه .ص.18
((( عباس القمي .مفاتيح الجنان ،الطبعة األولى 1412ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) ،ص.296
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مع هناية العام 2011م بلغ عدد املشرتكني يف شبكة االنرتنت عىل
مستوى العامل  2.29مليار مشرتك ،ويف الرشق األوسط الذي يبلغ عدد
سكانه أكثر من  216مليون وصل عدد املشرتكني يف االنرتنت 72مليون
بمعدل  %33.5من عدد السكان و %3.1من عدد مستخدمي االنرتنت
يف العامل ،بينام وصل عدد املشرتكني يف الكيات اإلرسائييل الغاصب إىل
 5مليون و 263ألف ،وعدد سكانه  7مليون و 473ألف ًا بنسبة بلغت
 %70.4من جممل عدد السكان(((!! ويف ذلك مؤرش عىل ضعف وختلف
مستوانا الثقايف.

كام أن واقع حركة الكتاب يف بلداننا يكشف هو اآلخر عن مدى هذا
التخلف والضعف ،فالعامل اآلن يستهلك سنو ًّيا  80مليون طن من الورق
لصناعة الكتب واملطبوعات ،حيث يطبع سنو ًّيا مليون كتاب جديد يف
عرشين بليون نسخة ،إضافة إىل نصف مليون مطبوعة دورية يف مئتي بليون
نسخة ،ويقال أن هذا املقدار من الورق الذي يستهلكه العامل يف املطبوعات
يكفي لتغليف الكرة األرضية سبع مرات ومعلوم أن مساحتها تبلغ 136
مليون كيلومرت مربع ..فام هو نصيبنا نحن من حركة الكتاب عىل مستوى
إنتاجا وقراءةً؟
العامل ً
أي حدٍّ
إننا ننتمي إىل أمة يبدأ دينها بالدعوة إىل القراءة {ا ْق َر ْأ} فإىل ّ
تأخذ القراءة ح ّيزها يف برامج حياتنا وأوقاتنا؟ .الكتاب مصدر من مصادر
الوعي والثقافة ،فينبغي أن هيتم كل واحد بعالقته مع الكتاب ،وأن نريب
((( http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
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عوائلنا وأبناءنا وبناتنا عىل االرتباط بالكتاب ،يف البالد الغربية أصبحت
املكتبة جز ًءا من لوازم البيت والعائلة ،لذلك فإن أي ختطيط أو تصميم
لرتتيب املنزل وتأثيثه ال بد وأن حيتوي عىل رفوف للكتب ،وألن طريقة
التصميم والتأثيث عندنا مستوردة منهم ،فإن يف غالب بيوتنا اآلن مكانًا
للكتب ،لكنها قد تشغل بأشياء أخرى ،لضعف التوجه واالهتامم لدينا
بالقراءة والثقافة.

الحركة الثقافية
اهتامم أبناء املجتمع بالثقافة يتأثر بمستوى النشاط واحلركة الثقافية
العامة يف البالد ،فإذا كانت هناك فاعلية ونشاط ثقايف ،فإهنا ختلق أجواء
دافعة ومشجعة باجتاه الوعي والثقافة ،لدى أكرب عدد وأوسع رقعة
اجتامعية.
ومن مفردات تنشيط احلركة الثقافية يف املجتمع ما ييل:

1 .1التشجيع والتوجيه نحو الثقافة من قبل وسائل اإلعالم ،وعلامء

الدين ،وخطباء املنرب ،ومعلمي املدارس ..ومن قبل كل ذي تأثري

ونفوذ.

2 .2توفري املجال وإتاحة الفرصة أكثر لألنشطة الثقافية املختلفة ،من قبل
األجهزة الرسمية املعنية كوزارة الثقافة واإلعالم ورعاية الشباب
ووزارة الرتبية والتعليم ،ومن قبل اجلهات األهلية املتصدية،

ومسجل عىل لوحته أنه ريايض
ففي كل منطقة يوجد نا ٍد ريايض،
ّ
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اجتامعي ثقايف ،وللنشاط الثقايف يف األندية مستحقات وخمصصات

من قبل رعاية الشباب ،لكن املطلوب من إدارات األندية أن تويل

اهتامما أكرب .كام أن املساجد واحلسينيات يمكنها
اجلانب الثقايف
ً

دورا أكرب يف تنشيط احلركة الثقافية ،ضمن الضوابط
أن تلعب ً
والقوانني الرشعية.

ونرشا .ووجود املكتبات العامة
3 .3تسهيل حركة الكتاب تأليفًا وطباع ًة
ً
للمطالعة والبحث يعترب معلماً من معامل احلركة الثقافية يف املجتمع،
فينبغي االهتامم باملكتبات العامة ،وإلفات النظر إليها.

�إمكانات ومقومات
تتوفر يف جمتمعنا إمكانات ومقومات عديدة ،تساعد عىل انطالق حركة
ثقافية فاعلة.
أول:تقدم املستوى التعليمي ،فقد انخفضت نسبة األمية يف بالدنا
واحلمد ل َّله إىل أدنى حد ،وكل أبنائنا وبناتنا متعلمون.

ثانيا:توفر وسائل االتصاالت واملعلومات التقنية والتكنولوجية،
ً
من تلفزيون ،وأجهزة التقاط فضائي ،وكمبيوتر ،وفاكس،
وإنرتنت..
ثالثًا:املايض العلمي والثقايف العريق ملجتمعنا ،فمن قديم الزمان كانت
لدينا حوزات علمية ،وعلامء كبار ،وأدباء مشهورون ،وحركة
علمية أدبية تتحدث عنها املصادر التارخيية بإشادة وإكبار.
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رابعا:وجود الكفاءات والقدرات العلمية واألدبية يف خمتلف
ً
املجاالت ،فعندنا اآلن جيل جديد من طالب العلوم الدينية،
وفيهم من نال مرتبة عالية ،وقطع شو ًطا علم ًّيا جيدً ا ،وعندنا
خطباء ُي َ
فخر بمستوى خطابتهم ،وأدباء بارعون ،وكفاءات
متخصصة يف أكثر من حقل علمي كالطب واهلندسة...
خامسا:توفر القدرة املالية ،فاحلركة الثقافية حتتاج إىل متويل وإنفاق.
ً
وعندنا أثرياء متمكنون ،ورجال أعامل مقتدرون ،ونرى
أن هناك إقبالاً عىل أعامل اخلري يف بالدنا كبناء املساجد
واحلسينيات ،ومساعدة الفقراء والضعفاء ،وما نحتاجه هو
التوجيه إىل أمهية اإلنفاق والعطاء يف األنشطة الثقافية ،وأن
ذلك مورد لثواب ال َّله تعاىل ورضاه ،وسبب لصالح املجتمع
وتقدمه.

كام أن احلقوق الرشعية من أمخاس وزكوات ،واألوقاف اخلريية
والدينية ،وهي متوفرة يف املجتمع ،ينبغي أن تقوم بدور أكرب يف دعم النشاط
الثقايف ،وتفعيل حركة الوعي واملعرفة.

هذه املقومات يمكنها أن تشكل أرضية مناسبة لنهضة ثقافية واعية،
ترفع مستوى املجتمع ،وتطور حياته يف خمتلف املجاالت ،ومتكنه يف
اإلسهام يف بناء الوطن ورفعة شأنه.

التنمية الثقافية والإنفاق الأهلي

كان اختيار تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2003م ملوضوع بناء
جمتمع املعرفة موف ًقا جدً ا.

وإنتاجا وتوظي ًفا قد غدت يف مطلع القرن
ذلك أن املعرفة اكتسا ًبا
ً
احلادي والعرشين هي الوسيلة الكفيلة بتحقيق التنمية اإلنسانية يف مجيع
ميادينها ،فهي غال ًبا ما ترسم احلدود بني القدرة والعجز ،بني املنعة والوهن،
بني الصحة واملرض ،وبني الثروة والفقر.

شح املعرفة وركود تطورها حيكامن عىل البلدان
وقد أشار التقرير إىل أن ّ
التي تعانيهام بضعف القدرة اإلنتاجية ،وتضاؤل فرص التنمية ،حتى إن
فجوة املعرفة أصبحت تُعدُّ يف نظر مؤسسة اقتصادية دولية كالبنك الدويل،
املحدد الرئيس ملقدرات الدول يف العامل اآلن.
إن التخلف الشديد ملجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،يف جمال املعرفة
يكرس ختلفها يف سائر املجاالت كام هو ناتج له.
والثقافة ،هو الذي ّ
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وقد كانت إشارة البدء بانطالق حضارة اإلسالم هي األمر بطلب
املعرفة (اقرأ) .وبقدر االستجابة هلذا األمر كان الكسب واإلنجاز
احلضاري .وحني تق ّلص االهتامم باملعرفة وانخفض مستوى اإلجابة لألمر
(اقرأ) تراجعت احلضارة ،وضاعت املكاسب ،وختلفت األمة ،وسبقتها
سائر األمم التي سلكت طريق املعرفة والعلم.

وتلك هي سنة ال َّله التي تقيض بتفوق أهل العلم واملعرفة عىل
ِ
ِ
ين ال َي ْع َل ُمونَ إِ َّن َما َي َت َذكَّ ُر
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّلذ َ
اجلاهلني {قُلْ َهلْ َي ْس َت ِوي ا َّلذ َ
اب}[سورة الزمر ،اآليةَ { ،]9 :ف َلن َت ِج َد لِسن ِ
األ ْلب ِ
َ
ُ
ت ال َّل ِه َت ْب ِديال َو َلن َت ِج َد
ُ َّ
أ ْو ُلوا َ
لِسن ِ
ت ال َّل ِه َت ْح ِويال}[سورة فاطر ،اآلية.]43 :
ُ َّ
وال يمكن ردم اهلوة العميقة ،وال قطع املسافة الشاسعة ،التي تفصل
بيننا وبني املجتمعات املتقدمة ،إلاّ ببناء جمتمع املعرفة ،وامتالك قدرة العلم،
وإصالح خلل الثقافة.

إن شواهد العجز والضعف يف واقعنا الثقايف أكثر من أن تعد وحتىص،
الصعد ،وقد أشار التقرير املذكور إىل بعض تلك الشواهد:
وعىل خمتلف ُّ
إذ ينخفض عدد الصحف يف البلدان العربية إىل أقل من  53لكل ألف
شخص ،مقارنة مع  285صحيفة لكل ألف شخص يف الدول املتقدمة.
ويوجد أقل من  18حاسوب لكل ألف شخص يف املنطقة العربية،
مقارنة مع املتوسط العاملي هو  78.3حاسوب لكل ألف شخص.
أما إنتاج الكتب يف البلدان العربية فلم يتجاوز  %1.1من اإلنتاج

يلهألا قافنإلاو ةيفاقثلا ةيمنتلا

العاملي رغم أن العرب يشكلون نحو  %5من سكان العامل.

وعىل الرغم من وجود  284مليون عريب يتحدثون اللغة العربية يف
 22دولة ،يرتاوح العدد املعتاد لنرش أي رواية أو جمموعة قصص قصرية ما
بني  1000و 3000نسخة ،ويعترب الكتاب الذي يوزع منه  5000نسخة
نجاحا باهرا.
ناجحا
ً
ً

وبينام يصل عدد املنشورات العلمية يف فرنسا إىل  840بح ًثا لكل مليون
فرد ،ويف هولندا إىل  ،1252ويف سويرسا إىل  1878فإنه يف البلدان العربية
مل يتعد 26بح ًثا لكل مليون فرد عام 1995م.
ويعاين البحث العلمي يف البلدان العربية من انخفاض اإلنفاق عليه،
إذ إن اإلنفاق الرسمي ال يتجاوز  %0.2من الناتج القومي ،وتتفاوت
هذه النسبة من بلد آلخر ويستهلك معظمها يف تغطية رواتب العاملني.
وللمقارنة نجد أن نسب اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف البلدان املتقدمة
ترتاوح بني  %2.5إىل .%5

وتعترب الرتمجة من القنوات اهلامة لنرش املعرفة والتواصل مع العامل،
إلاّ أن حركة الرتمجة يف البلدان العربية ما زالت تتسم بالركود والفوىض،
فمتوسط الكتب املرتمجة لكل مليون من السكان يف الوطن العريب يف هذه
السنوات اخلمس هو  4.4كتا ًبا ،أي أقل من كتاب واحد يف السنة لكل
مليون من السكان ،بينام بلغ  519كتا ًبا يف املجر ،و 920كتا ًبا يف أسبانيا
لكل مليون.
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ورغم ازدياد عدد الكتب املرتمجة يف العامل العريب من حوايل 175
عنوانًا يف السنة خالل الفرتة  1970ـ 1975م إىل ما يقرب من  330كتا ًبا
وهو مخس ما ترتمجه اليونان مثلاً .
ويقدر اإلمجايل الرتاكمي للكتب املرتمجة منذ عرص املأمون حتى اآلن
ٍ
كتاب وهو يوازي ما ترتمجه أسبانيا يف عام واحد.
بحوايل 100.000

م�س�ؤولية النهو�ض

تتحمل احلكومات العربية اجلزء األكرب واألساس من مسؤولية
الرتدي والضعف يف واقع املعرفة والثقافة يف البالد العربيةّ ،
لشح إنفاقها
عىل هذا اجلانب ،ولسوء اإلدارة والتخطيط ،ولوضعها احلواجز والعراقيل
أمام حرية الفكر وحركة املعرفة.

وكنموذج للتجاهل واإلمهال الرسمي لشأن املعرفة والثقافة ،نشري
إىل ما قاله الدكتور شاكر مصطفى املفكر واملؤرخ السوري ،الذي كان
يرأس املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف جامعة الدول العربية،
قال« :إن املنظمة رأت أن تضع خطة للثقافة العربية عام 1982م لرتسم
متخصصا من
السياسة الثقافية املستقبلية ،واختارت سبعة عرش مثق ًفا
ً
قطرا عرب ًيا لوضع هذه اخلطة ،التي استمر العمل فيها ملدة أربع
سبعة عرش ً
مؤمترا ،ضم كل مؤمتر
سنواتُ ،أنفق خالهلا مليونا دوالر ،وقد عقدنا 29
ً
متخصصا يف كل فروع املعرفة اإلنسانية ،من املوسيقى إىل الصحافة،
25
ً
ومن الدين إىل العلم .وخلصت بنفيس كل هذا ومجعته يف مخسة جملدات
املر يف هذا العمل الضخم ليس
مركونة عىل الر ّفوف إىل اليوم!! وقد عانيت ّ

يلهألا قافنإلاو ةيفاقثلا ةيمنتلا

بسبب اجلهد الذي بذلته ،ولكن بسبب تعنّت احلكومات العربية ،فلم متدنا
باملعلومات أو األرقام اخلاصة ،وكنت أضطر إىل إرسال مبعوث شخيص
إىل هذه احلكومات فيفشل يف مهمته ،فأضطر إىل السفر بنفيس يف كثري من
بكم من اإلجراءات والعقبات البريوقراطية الكفيلة
األحيان ،وأواجه ّ
بنسف مرشوعنا من أساسه ،ثم وافق وزراء الثقافة العرب باإلمجاع عىل
هذه اخلطة رغم أهنم مل يقرأوها ،وبالتايل مل يقرأها مسؤول عريب واحد إىل
اآلن»(((.
لكن املسؤولية ال تنحرص يف احلكومات ،فإن النهوض بمستوى
الثقافة واملعرفة يتطلب فاعلية أهلية وحركة اجتامعية ،وخاصة من قبل
العلامء واملثقفني ،ومن جهة رجال األعامل والثروة.

ففي البلدان املتقدمة تساهم القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ،ويقوم
األغنياء ومؤسسات املجتمع املدين بنحو  %50من اإلنفاق عىل جهود البحث
والتطوير العلمي واملعريف ،بينام ال تتعدى هذه النسبة  %3من املخصصات
الضئيلة للبحث والتطوير يف البلدان العربية.

يف األول من يناير 1997م نرشت صحيفة (كريستيان سيانس مونيتور)
األمريكية :أن أمريك ًيا مل يرغب يف إعالن اسمه تربع بمبلغ  35مليون
دوالر للدفاع عن التمدن والنزاهة والتقاليد النبيلة يف بالده ،وأرسل التربع
إىل (معهد املجتمع املدين) الذي أقيم يف والية (ماساشوسيتس) ويكرس
جهوده ملقاومة االنحرافات واالهنيارات السلوكية واألخالقية احلاصلة يف
((( جريدة الحياة .تصدر من لندن ،العدد  ،11656بتاريخ  18يناير 1995م.
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املجتمع األمريكي ،وقد وجد الرجل أن رسالة املعهد حتقق له حلماً متناه
لشعبه فوضع حتت ترصفه ذلك املبلغ الكبري(((.

وثمة نموذج آخر عرضه الدكتور حممد عبدالسالم ،عامل الفيزياء
الباكستاين الذي كان أول مسلم حصل عىل جائزة نوبل عام 1979م وضمنه
كتابه (أحالم وحقائق) فقد ّ
ظل الرجل حيلم بإقامة مركز دويل للفيزياء
النظرية ،يستفيد منه ويتدرب فيه علامء العامل الثالث ،ومل جيد مكانًا يستجيب
حللمه سوى مدينة (تريستا) اإليطالية ،وقد أدهشه أن جملس املدينة خصص
مبلغ  40مليون دوالر لصالح املرشوع ،وأن أثرياءها بادروا إىل تشجيعه
وتقديم األموال التي احتاجها.
وروى الدكتور عبدالسالم قصة تربع بمبلغ  70مليون دوالر قدمته
(مؤسسة كيك) التي أنشأهتا عائلة أمريكية مغمورة تعمل بالنفط إىل معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا ،لكي يتمكن من بناء أكرب تلسكوب عىل وجه
األرض ،يبلغ قطره عرشة أمتار .بعد ذلك تساءل قائلاً  :أين األثرياء يف
بالدنا؟ وملاذا يتقاعسون عن القيام بتلك املهام النبيلة التي يقبل عليها األثرياء
يف العديد من أنحاء العامل؟(((.
كانت هذه الروح متوفرة يف أوساط أثرياء األمة يف أزمنة سابقة،
وهبا استطاعت األمة حتقيق ما يتحدث عنه التاريخ من إنجازاهتا العلمية
واحلضارية واإلنسانية.

((( فهمي هويدي .أثرياء هذا الزمان األبعدون ،جريدة الشرق القطرية 7 ،يناير 1997م.
((( المصدر نفسه.
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فكانت سنّة (الوقف اخلريي) جارية يف خمتلف جمتمعات األمة ،ومنها
أقيمت املدارس واملستشفيات واملكتبات ،ودور الضيافة للمسافرين ،وعربها
كان يتم اإلنفاق عىل النشاط العلمي والثقايف.
جاء يف ترمجة الرشيف املرتىض عيل بن احلسني املوسوي ( 355ـ
436ﻫ) أنه وقف قرية زراعية كاملة ترصف مواردها عىل قراطيس الفقهاء
والتالميذ(((.

ويف عهد قريب تربعت يف مرص فاطمة بنت اخلديوي إسامعيل ملرشوع
إنشاء اجلامعة املرصية بثالثة آالف وثالث مئة فدّ ان خيصص ريعها للجامعة،
فضلاً عن قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة إلقامة مباين اجلامعة ،املقر احلايل
جلامعة القاهرة ،وقدمت فوق هذا وذاك  18ألف جنيه ذهبية مليزانية اجلامعة
يف سنة 1913م.

كام وقف األمري يوسف كامل عىل اجلامعة  125فدانًا ،وأنشأ من
حر ماله كلية الفنون اجلميلة يف أوائل القرن العرشين ،وأوفد أوائل
ّ
خرجييها عىل نفقته اخلاصة يف بعثات إىل إيطاليا وفرنسا ،كام أوقف
مصطفى كامل الغمراوي املزارع الثري من بني سويف  500فدّ ٍ
ان عىل
اجلامعة املرصية(((.

الإنفاق على ال�ش�أن العام

ال يمكن إنكار وجود مبادرات طيبة وجهود خيرّ ة يف جمتمعاتنا من
((( ديوان الشريف المرتضى ،المقدمة في ترجمته ص.51-50
((( فهمي هويدي .األثرياء الحاضرون الغائبون ،مجلة الخيرية ،العدد  ،91جمادى
اآلخرة 1418ﻫ.
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قبل بعض املحسنني الباذلني من أمواهلم وثرواهتم يف سبيل ال َّله وخلدمة
املصالح العامة.

لكن هذه املبادرات ال تزال حمدودة قليلة ،ال تتناسب مع حجم
الثروات ،وسعة طبقة األثرياء ،فقد حتدثت جملة ()Arabian Business
أخريا عن مخسني ثر ًيا عرب ًيا يمتلكون  404مليار دوالر ،وقالت إهنا مل
ً
تتعرض للمليارديرية العرب املغمورين وإلاّ مل تكف  50صفحة لباقي
األثرياء الذين ال يظهرون ثرواهتم خو ًفا من احلسد واملساءلة(((.

كام أن هذه املبادرات ال تشكل احلد األدنى من االستجابة لالحتياجات
والتحديات الكبرية التي تواجهها األمة يف هذا العرص ،والتي تنعكس
آثارها عىل مجيع رشائح األمة بام فيهم األثرياء ،وتؤثر عىل خمتلف أوضاع
األمة ويف طليعتها الوضع االقتصادي.

مما يعني أن اإلنفاق عىل الشأن العام له مردود إجيايب عىل األثرياء
أنفسهم ،ويف جمال اهتاممهم االقتصادي ،كام أن ّ
لشح اإلنفاق يف خدمة
الشأن العام نتائج سلبية ليسوا بعيدين عن آثارها.

وغريب جدًّ ا أن يتدنى مستوى اإلنفاق عىل الشأن العام يف ساحة أمة
يفرض دينها اإلنفاق كواجب ملزم ،وركن أساس يف االنتامء للدين ،حيث
تقرن آيات القرآن الكريم دائماً بني إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ،وتكرر ذلك
ِ
الزكَ ا َة َو ْاع َت ِص ُموا بِال َّل ِه}
الصال َة َوآ ُتوا َّ
يموا َّ
يف  32آية كقوله تعاىل{ :ف ََأق ُ
((( شبكة المعلومات العربية (محيط) ،نقلاً عن آرابيان بيزنيس ،العنوان على الشبكة،
www.moheet.com
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[سورة الحج ،اآلية ]78 :وبني اإليامن واإلنفاق يف سبيل ال َّله ،كقوله تعاىل:
ِ
ين َآم ُنوا ِم ُ
نك ْم َو َأن َفقُ وا َل ُه ْم َأ ْج ٌر كَ بِ ٌير}[سورة الحديد ،اآلية.]7 :
{فَا َّلذ َ

لقد أصبح اإلنفاق عىل الشأن العام ظاهرة عامة يف املجتمعات األخرى،
بينام ال يزال يف جمتمعاتنا ضمن مستوى املبادرات الفردية املحدودة.

ففي مقال للصحفية (مها عبدالفتاح) يف جريدة (أخبار اليوم) املرصية
بتاريخ 1997/8/5م كتبته من واشنطن حتت عنوان (أروع ما يف أمريكا
أوقاف أغنيائها وروح العطاء) أشارت فيه إىل أنه ال يكاد يوجد ثري يف
الواليات املتحدة إلاّ وخيصص جز ًءا من ثروته للمجتمع ،وحتدثت عن
نموذج لرجل من األغنياء األمريكيني أنشأ مؤسستني خرييتني ،وأنفق
عليهام يف صمت مئات املاليني من الدوالرات خالل السنوات العرش
مؤخرا ،ووهب ألعامل اخلري
املاضية ،ومل يعرف إلاّ حني باع بعض رشكاته
ً
مليار دوالر ،يف حني مل يستبق لنفسه وأرسته سوى مخسة ماليني دوالر
فقط.

وجاء يف تقرير آخر أن تربعات األمريكيني للجمعيات اخلريية
عام 2003م وصلت إىل  245بليون دوالر ،ويمثل  %2.2من الدخل
الوطني((( ،كام أن معدل التربع سنو ًّيا هو  500دوالر لكل أمريكي.

وقد جاء يف تعريف (معهد كارينجي للسالم الدويل) أنه مؤسسة
أبحاث سياسية مرموقة يف واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكية،
((( جريدة الوسط .ملحق اسبوعي لجريدة الحياة ،العدد  ،649بتاريخ  5يوليو 2004م.
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تأسس سنة 1910م عىل يد (أندرو كارينجي) ،أحد أهم رواد الصناعة يف
تلك احلقبة ،والذي جنى ثروة كبرية يف صناعة الفوالذ ،ثم قرر تكريسها
لتحقيق األهداف التي شعر بأن املنظامت اخلاصة ال يسعها أن تعهد هبا كل ًّيا
إىل احلكومة ،وأحدها قضية نرش السالم يف العامل.

االهتمام بال�ش�أن الثقافي
غال ًبا ما يتجه املحسنون يف بالدنا لإلنفاق عىل ما خيدم القضايا الدينية
املبارشة ،كبناء املساجد ،واحلسينيات ،واحلج والعمرة والزيارة ،وتالوة
القرآن ،وما شاكل من األعامل الدينية.
وبالدرجة الثانية يأيت االهتامم يف اإلنفاق عىل القضايا اإلنسانية،
كمساعدة الفقراء ،ورعاية األيتام ،وعالج املرىض.
ويف املرتبة الثالثة جييء دور اإلنفاق عىل الشأن الثقايف املعريف ،كبناء
املدارس واجلامعات ،وإقامة املراكز العلمية ،وإنشاء املكتبات ،ونرش
البحوث واملجالت والكتب ،وتنمية الكفاءات والقدرات.

وإذا كان مستوى العطاء األهيل حمدو ًدا ،وكان الشأن الثقايف يف املرتبة
املتأخرة منه ،فإن ذلك يعني استمرار واقع التخلف وتكريسه عىل هذا
الصعيد .ومع رسعة تقدم املجتمعات األخرى معرف ًّيا وتكنولوج ًّيا فكيف
سيكون مستقبل هذه األمة؟

فال بد من استنهاض اهلمم ،وتوجيه مبادرات العطاء نحو الشأن
الثقايف ،فاملعرفة ليست مسألة هامشية يف نظر اإلسالم ،بل هي من الدين يف

يلهألا قافنإلاو ةيفاقثلا ةيمنتلا

الصميم ،واإلنفاق عىل نرش املعارف والعلوم ال ّ
يقل أمهية وفضلاً عند ال َّله
تعاىل من اإلنفاق عىل بناء املساجد وقضايا العبادة ،وباملعرفة تتقوى حالة
التدين.
كام أن رفع مستوى املعرفة يف املجتمع هو أفضل سبيل ملواجهة حاالت
الفقر والعوز االقتصادي.

البابطين نموذج ريادي

إن مما حي ّفز عىل تشجيع االهتامم باإلنفاق عىل الشأن املعريف والتنمية
الثقافية ،إشهار املبادرات الطيبة هبذا االجتاه ،وتقدير املبادرين الذين يتبنون
رعاية ومتويل األنشطة املعرفية الثقافية.
وهم يف الواقع يستحقون كل تقدير واحرتام ،ألن اهتاممهم هبذا املجال
يدل عىل مستوى متقدم من الوعي ،وشعور عميق باملسؤولية.

الرواد يف منطقتنا اخلليجية األستاذ عبدالعزيز بن
ومن أولئك املبادرين ّ
سعود البابطني حفظه ال َّله .وهو من رجال األعامل املعروفني يف الكويت
(ولد سنة 1936م) وله نشاط جتاري وصناعي بارز.
وهو أديب شاعر أصدر ديوانه األول (بوح البوادي) عام 1995م
وديوانه الثاين (مسافر يف القفار) عام 2004م.

والهتاممه املعريف انضم إىل عضوية عدة مؤسسات علمية وثقافية،
منها :اهليئة التأسيسية للجنة الوطنية لدعم التعليم ،وإدارة الصندوق
الوقفي للثقافة والفكر التابع لألمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت،
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ورابطة األدباء يف الكويت ،وجملس أمناء املجمع الثقايف العريب يف بريوت،
ومجعية فاس سايس الثقافية يف املغرب ،وجملس أمناء (مؤسسة الفكر
العريب) ،وهو عضو مراسل ملجمع اللغة العربية يف دمشق .وال شك أن
عضويته يف هذه املؤسسات تعني تواصله الدائم مع مهوم املعرفة والثقافة،
وبذله للجهد والوقت واملال بشكل مستمر يف خدمتها.
وقد أنشأ جائزة لإلبداع الشعري عام 1989م ومكتبها الرئيس يف
القاهرة وافتتحت هلا مكاتب إقليمية يف كل من تونس وعامن والكويت.
كام أنشأ جائزة سنوية خمصصة ألحفاد اإلمام البخاري قيمتها ( )100ألف
دوالر ،لرتميم اجلسور الثقافية األصيلة بني األمة العربية والدول اإلسالمية
املستقلة حدي ًثا يف آسيا.

وأنشأ بعثة للدراسات العليا تُعطي للشعوب اإلسالمية يف مجهوريات
آسيا الوسطى مئة منحة سنو ًيا للدراسة يف جامعة األزهر بالقاهرة ،عالوة
عىل مخس منح سنوية للمغرب ،وأخرى للنيجر ،وأخرى ألوغندا ومايل،
ومئة منحة سنوية ألبناء الشعب العراقي بالتنسيق مع سامحة السيد حممد
باقر احلكيم قبل شهادته .Dومخسني منحة سنوية للدراسات العليا ألبناء
شهداء انتفاضة األقىص.

وأسس مكتبة مركزية للشعر العريب يف الكويت ،ومكتبة يف حرم كلية
اآلداب بجامعة القدس تقدم خدماهتا ألبناء فلسطني .وأنشأ جائزة للشعر
العريب يف فلسطني موجهة للشباب الفلسطيني ممن تقل أعامرهم عن 35
عا ًما.

يلهألا قافنإلاو ةيفاقثلا ةيمنتلا

مركزا للرتمجة يف بريوت عام 2004م ليقوم سنو ًّيا برتمجة
وأسس
ً
العرشات من الكتب العلمية وغريها من اللغات األجنبية احل ّية إىل اللغة
العربية.

كام أنشأ أكثر من عرش مدارس وكليات يف كل من مرص عام 1990م
ولبنان عام 1996م واملغرب والعراق عام 1988م ،ومجهورية قرغيزستان،
ومجهورية مايل ،وكازخستان ،وأذربيجان ،واجلزائر ،واهلند.

إضافة إىل إسهاماته وخدماته يف املجال اإلنساين كإنشاء املستشفيات
واملراكز الطبية وبناء املساجد.

الوقف للإنماء الثقافي
إلجياد روافد دعم ثابتة لإلنامء الثقايف ،ولتكريس الدور األهيل يف
خدمة قضايا املعرفة ،ال بد من تشجيع قيام مشاريع وقفية خمصصة للتنمية
الثقافية ،فكام لدينا أوقاف للمساجد واحلسينيات ولتخليد ذكريات أئمة
الدين ،وكذلك بعض األوقاف للفقراء واملساكني واأليتام ،نحتاج إىل
أوقاف لالبتعاث للدراسات العليا ،وللبحث والتطوير ،وللتأليف وطباعة
الكتب ،ولإلعالم والقنوات الفضائية اهلادفة.

وقبل ذلك جيب التفكري يف االستفادة من األوقاف املوجودة فعلاً
لصالح التنمية الثقافية.

فاألوقاف التي للمساجد أال يمكن االستفادة منها البتعاث أئمة
املساجد لتطوير كفاءاهتم؟ وإلقامة الدروس ودورات التعليم والتثقيف
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يف املساجد؟ ولتمويل أنشطة معرفية مرتبطة باملسجد كموقع عىل اإلنرتنت
ومطبوعات منتظمة؟
وكذلك األوقاف عىل احلسينيات أال يمكن االستفادة منها يف قيام
أنشطة معرفية منبثقة عن احلسينية متجهة إىل أهدافها؟

يصح لنا أن
وحينام يكون عندنا وقف باسم إمام من األئمة Bأال
ّ
نرصف جز ًءا من ريعه لتمويل دراسات علمية عن حياة ذلك اإلمام؟ أو
إنشاء مؤسسة ثقافية للتعريف بسريته وبث معارفه وعلومه؟
كم هائل من األوقاف باسم اإلمام احلسني Eلكنه مل يتأسس حلد اآلن
ٌّ
معهد أو مركز لدراسة حياته وثورته من تلك األوقاف ،وقد بادر الباحث
املحقق الشيخ حممد صادق الكربايس لتأسيس مركز للدراسات احلسينية يف
لندن ،ووضع خطة إلصدار (دائرة املعارف احلسينية) من مئات املجلدات،
وقد طبع منها بالفعل حوايل أربعني جملدً ا ،لكن هذا املركز ال يتوفر له أدنى
الدعم املطلوب لتسيري عمله!!

ملاذا تنحرص استفادتنا من هذه األوقاف ضمن األساليب والتقاليد
املألوفة فقط كبناء املساجد واحلسينيات ،وإقامة املجالس يف املناسبات
وتقديم الطعام بعنواهنا؟

وإذا كانت هناك حتفظات حول مدى انطباق جهة الوقفية عىل األنشطة
املعرفية والثقافية ،فإن مراجع الدين والفقهاء الفضالء يمكنهم إفادتنا يف
معاجلة هذه اإلشكالية ،بتبيني مدى اتساع جهة الوقفية ،أو اإلذن يف رصف

يلهألا قافنإلاو ةيفاقثلا ةيمنتلا

ما يزيد عن حاجة اجلهة املخصصة للوقف ،يف دعم املشاريع األخرى.

لقد أصاب تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2003م فيام خلص
إليه من أن املعرفة تكاد تكون الفريضة الغائبة يف أمة العرب اآلن.
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التغيري االجتامعي مهمة من أصعب املهامت ،فإذا كان املجتمع يسري
يف ٍ
أفكار معينة ،فإن تغيري هذه األفكار وهذا املسلك
اجتاه معينِّ  ،أو تسوده
ٌ
أمرا سهلاً  ،وذلك لسببني:
االجتامعي ليس ً

السبب األول :مرور الزمن يس ِّبب ّ
جتذ ًرا يف األفكار والعادات والتقاليد
ِّ
أمرا سهلاً  .ومثله كمن ُيريد أن
والتوجهات ،وتغيري اليشء
املتجذر ليس ً
ٍ
جذور عميقة يف األرض ،فذلك حيتاج إىل
يقتطع نبت ًة من األرض ذات
عضالت قوية.

السبب الثاين :وجود قوى تستفيد وتتمصلح من الواقع السائد يف
املجتمع ،وختشى إذا ما تغري هذا الواقع أن ختسـر مصاحلها .ولذلك فإن
أي
هذه القوى املستفيدة من الواقع القائم يف املجتمع ستُقاوم وتخُ الف ّ
حركة تغيري يف املجتمع.

األنبياء والرسل يأتون ٍ
بأمر من ال َّله تعاىل لتغيري واقع املجتمعات:
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الكافرة ،املرشكة ،املنحرفة ،أو تلك التي تعيش فسا ًدا أو ظلماً  .ومن الطبيعي
للنبي هدفه برسعة ،وقد ال يتحقق له ذلك اهلدف طوال حياته.
ألاّ يتحقق ّ
نبي ،ولكن كم منهم استطاع أن يحُ قق و ُينجز
وقد بعث ال َّله تعاىل  124ألف ّ
نجاح دعوته يف حياته؟

{و َل َقدْ
والقرآن الكريم يحُ دثنا عن نبي ال َّله نوح Eفيقول تعاىلَ :
ني َعا ًما}[سورة العنكبوت،
ُوحا إِلىَ َق ْو ِم ِه َف َلبِ َث فِ ِيه ْم َأ ْل َ
ف َسن ٍَة إِالَّ خمَ ْ ِس َ
َأ ْر َس ْلنَا ن ً
يقرر القرآن الكريم يف هناية دعوة هذا النبي العظيم
اآلية ،]14 :ومع طول املدة ّ
{و َما آ َم َن َم َع ُه إِالَّ َق ِل ٌيل}[سورة هود ،اآلية .]40 :وكذلك نبي ال َّله
ما قاله تعاىلَ :
موسى Eفبعد أن تغ ّلب عىل فرعون ،وأنقذ ال َّله بني إرسائيل من فرعون،
كبريا؛ وهكذا حال مجيع األنبياء.
تأذى Eمن قومه أذى ً
ونبينا األعظم حممد Aعاش بعد البعثة ثالث عرشة سنة يف مكة
يكدح و ُيعاين اآلالم من املرشكني ،مع أهنم كانوا ُيلقبونه بالصادق األمني،
جمري يف مكة ،مع طول املدة التي
وبعد رحيل ّ
عمه أيب طالب Eمل يكن له ٌ
عاشها رسول ال َّله Aبينهم ،فمىض إىل الطائف حتى جيد له من حيميه من
أيضا مل جيد له أحد حيميه ،والتاريخ ينقل أن رسول ال َّلهA
زعامئها وهناك ً
خرج من الطائف وجلس حتت ظل شجرة وتوجه إىل ال َّله تعاىل بقوله :إهلي
أشكو إليك ضعف قويت ،وقلة حيلتي ،وهواين عىل الناس.

يمر هبا الدعاة إىل التغيري من الواقع االجتامعي،
وهذه حال طبيعية ّ
اصبرِ ْ َكماَ َصبرَ َ ُأ ْو ُلوا
ولذلك خاطب ال َّله نبيه حممدً ا Aبقوله تعاىلَ { :ف ْ
ِ
الر ُس ِل َوال ت َْس َت ْع ِج ْل لهَ ُ ْم} [سورة األحقاف ،اآلية.]35 :
ا ْل َع ْز ِم م ْن ُّ

نمزلا رصنعو يعامتجالا رييغتلا

قال الراغب األصفهاين :العزم هو عقد القلب عىل حتقيق املطلوب.
وأولو العزم من الرسول مخسة :نبي ال َّله نوح ،Eنبي ال َّله إبراهيم،E
نبي ال َّله موسى ،Eنبي ال َّله عيسى ،Eونبينا األعظم حممد .Aفال َّله
{وال
تعاىل يأمر نبيه بالصرب كام صرب أولو العزم من قبله .ثم يقول تعاىلَ :
ت َْس َت ْع ِج ْل لهَ ُ ْم} فالتغيري االجتامعي حيتاج إىل ٍ
نفس طويل.
هناك ثالثة متطلبات حيتاجها من يسعى للتغيري االجتامعي:

اً
أول:الرؤية الواضحة ،وهذا يتعلق باجلانب الفكري ملن يريد التغيري
واضحا وجل ًّيا.
إذ ينبغي يكون اهلدف
ً

ثانيا :اإلرادة القوية ،وهي تتعلق باجلانب النفيس ملن يريد التغيري.
ً

ثالثًا:اجلهد الطويل الدؤوب ،ففي ٍ
كثري من األعامل واملهام يكون
دور أساس يف إنجازها .بعكس ما هو احلال يف مها ٍم
للزمن ٌ
أخرى حيث يكون اجلهد هو العامل األساس يف إنجازها دون
الزمن .ومثله األمراض التي تُصيب اإلنسان ،فبعضها تزول
بأخذ الدواء املوصوف هلا ويف مدة قصرية ،وبعضها حتتاج إىل
زمن طويل ،كالكسور التي تُصيب العظام.

ٌ
ومثال آخر يتعلق بمسألة اإلنجاب ،فهي عملية حتتاج إىل زمن ينبغي
أن يمر به اإلنسان بأن يكون يف بطن أمه تسعة أشهر وبعدها حتني فرتة
الوالدة ،وليس هناك طريقة لترسيع الوالدة إلاّ يف بعض احلاالت غري
الطبيعية التي يكون فيها اإلنجاب قبل هذه املدة .وكذلك احلال يف تنشئة
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األوالد وتربيتهم ،فهذه املسألة بطبيعتها حتتاج إىل زمن بغض النظر عن
اجلهد املبذول فيها.

ٍ
نفس طويل ،وجتد أن بعض
فالتغيري االجتامعي كذلك حيتاج إىل
يتحمس للتغيري ولكن مع مرور ٍ
زمن قصري ينتابه العجب :ملاذا
األحيان
ّ
ال تسود هذه الفكرة أو تلك يف املجتمع؟ وملاذا ال يتغري الناس برسعة؟
وهذه حال طبيعية؛ ألن املسألة حتتاج إىل زمن! ويتفاوت الزمن بحسب
الظروف التي يعيشها املجتمع ،واجلهد املبذول يف موضوع التغيري ،فإذا
ٍ
بمقدار ما .ولذلك نرى األنبياء Bكيف
كان اجلهد أكرب فقد خيترص الزمن
يتحملون ويصربون.
كانوا
ّ
من ناحية أخرى ،فإن مسألة التغيري ال ترتبط بأن الرأي الذي حتمله
صواب أم خطأ ،وإنام طبيعية التغيري االجتامعي حتتاج إىل زمن ،وإلاّ فال

يشء أصدق مما كان يدعو له األنبياء.

وأيضا واقع احلال الذي عاشه أئمتنا Bحيث عاش أحد عرش إما ًما
ً
بني الناس يف املرحلة األوىل ،واكتنفت حياة اإلمام الثاين عرش ظروف الغيبة.
ويف املرحلة األوىل التي كانت مدهتا  250سنة استطاع األئمة فيها أن خيلقوا
تيارا ويشقوا طري ًقا ،ويرتكوا ترا ًثا ورصيدً ا لألمة ،ولكن بالنتيجة مل يستطع
ً
كل إما ٍم منهم أن ُينجز التغيري كاملاً يف حياته .وكان بعض أصحاب األئمة
يأتون لإلمام منزعجني من الوضع السائد ،وكان اإلمام هيدئهم ويوعيهم
و ُيبصرّهم.

وهكذا املصلحون يف كل عرص واملجتمعات األخرى ،فاملجتمع

نمزلا رصنعو يعامتجالا رييغتلا

األورويب الذي كان يعيش حتت استبداد الكنيسة ،ويف العصور املظلمة ،مل
ٍ
عشية وضحاها ،وإنام احتاج ذلك إىل ٍ
زمن طويل.
يتغري حاله ووضعه بني

واملهم يف األمر أن يكون هناك عمل ،فالصرب ال يعني الركود ،وإنام
يعني السعي والعمل وترك املجال للزمن حتى يتحقق اهلدف والغاية .يقول
الرسول األعظم« :Aعالمة الصابر يف ثالث :أوهلا أن ال يكسل ،والثانية
عز وجل ،ألنه إذا كسل فقد ض ّيع
أن ال يضجر ،وثالثها أن ال يشكو من ر ّبه ّ
احلقوق ،وإذا ضجر مل يؤ ِّد الشكر ،وإذا شكا من ربه فقد عصاه»(((.

من الظواهر التي نالحظها يف جمتمعاتنا أن بعض الناس ال يملكون
وتوجه ،وبعدها
َن َف ًَسا طويلاً يف العمل االجتامعي ،فيعيش فرتة محاسة
ّ
ينسحب؛ ألنه كان يتوقع أنه بمجرد أن يعمل فإن األمور واألوضاع
االجتامعية ستتغري برسعة ،وإذا تأخرت النتائج ّ
يمل من العمل.

فاملجتمعات ال تتغيرّ بام يطلق عليه يف املجتمع مصطلح (الطربة) أو
مصطلح (ضو ليف) ،فالتغيري االجتامعي حيتاج إىل َن َفس طويل ،وما دون
ذلك ُيعبرّ عن ضعف الوعي بمسرية التغيري يف املجتمعات البرشية .فنرى
عمر األنشطة االجتامعية يف املجتمعات األخرى ُيعادل عقو ًدا أو قرونًا من
الزمن .بينام متوسط عمر األنشطة يف جمتمعاتنا يف الغالب ال يتجاوز العرش
سنوات.
طبيعة احلياة حتتاج إىل صرب ،سوا ًء عىل املستوى الفردي أو االجتامعي،

((( وسائل الشيعة .حديث .20862
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وقد ذكرت الصحف عام نُرش يف موسوعة جينس لألرقام القياسية إذ حتدثت
هذه املوسوعة سنة 2003م عن امرأة يف اهلند بأهنا أكثر إنسان يف العامل
كتبت رسائل حول الشأن العام حيث كتبت يف سنة واحدة  334رسالة،
وسجلت املوسوعة يف عام 2002م أن زوجها كتب يف حياته  8000رسالة
فواضح يف مثل هذين النموذجني النَّ َفس الطويل الذي
حول الشأن العام،
ٌ
متتلكه هذه املرأة وزوجها ،بينام يف جمتمعنا العديد من املشاكل والقضايا
العامة .ولكن الطابع العام لدى الناس ال يتعدى التذ ّمر واالنزعاج ،وقد
جتد من يتحمس فيكتب حول مشكلة ما ولكنه يفتقد للمتابعة وطول
النفس.

فينبغي للناس الذين يريدون التغيري يف خمتلف اجلوانب االجتامعية أن
ٍ
بنفس طويل ،وأن يصربوا
تكون هذه احلقيقة واضحة أمامهم وأن يتح ّلوا
عىل ضعف استجابة الظروف هلم ،وأن يبذلوا املزيد من اجلهد ،والتوفيق
بيد ال َّله تعاىل.

التيارات االجتماعية والتناف�س الإيجابي

التنافس حالة إجيابية لدى اإلنسان ،فهي التي تدفعه باجتاه تفجري
طاقاته وقدراته ،كام أهنا تبعث النشاط والتطور يف املجتمع حيث تتحرك
قواه نحو التقدم ،وتتسابق عىل إحراز التفوق.
التنافس لغة :تفاعل من ن َِف َس ،و«تنا َف َس القوم يف كذا :تسابقوا فيه
وتباروا دون أن ُيلحق بعضهم الرضر ببعض ...والتنا ُفس :نزعة فطرية
تدعو إىل بذل اجلهد يف سبيل التش ُّبه بالعظامء وال ُلحوق هبم»(((.
وهي مشت ّقة من :ن َِف َس عليه إذا شح به عليه .تقول :ن َِف َس باملال عىل
فالنَ :ش َّح به عليه .وقد تكون مشت ّقة من النِّ َفاسة ،وهي اليشء الغايل
القيمة والثمن ،بمعنى التسابق لكسب الفضل قبل الغري.

والتنافس حالة يعيشها اإلنسان الفرد فيام بينه وبقية أفراد حميطه ،كام
هي حالة تعيشها اجلامعات والتيارات االجتامعية.

((( المعجم الوسيط ،مادة :نفس.
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ففي كل جمتمع برشي تتكون وتظهر تيارات وجتمعات ،إ ّما بنا ًء عىل
ٍ
فكرا ومبادئ ختتلف
اختالف يف املبادئ واألفكار ،بحيث تتبنّى كل مجاعة ً
فيها مع اجلامعة والتيار اآلخر ،وإما لالختالف يف املواقف واملصالح،
بحيث تكون لكل جمموعة مصلحة معينة تسعى هلا يف مقابل مجاعة أخرى
تنافسها لكسب هذه املصلحة .وإ ّما بنا ًء عىل التاميزات العرقية أو القومية أو
القبلية ،أو التبعية لبعض الزعامات البارزة ،وتكون هلذه التيارات فاعلية
عند املنعطفات التي يمر هبا املجتمع ،وخاصة عندما يرتقي وضع املجتمع،
َّ
ألن تشكُّل التجمعات يعني حالة متقدّ مة يف واقع املجتمع.

التعددية حالة �إيجابية
ّ
بعض املجتمعات الراكدة قد تنظر إىل نشوء وتشكّل تيارات اجتامعية
وتصور األمر وكأنه انقسام يؤدي إىل الفرقة والتشتت ،بينام إذا
نظرة سلبية،
ّ
أمعن اإلنسان النظر فإنه يرى أهنا حال إجيابية ،وليست سلبية ،ألهنا تعترب
نو ًعا من التقدّ م االجتامعي.
وأي تقدّ م ال بدَّ أن تنتج عنه بعض املضاعفات السلبية ،وهنا يأيت دور
القوى الواعية يف املجتمع يف السيطرة عىل هذه املضاعفات واحلدّ منها.
أما املظاهر اإلجيابية لتعددية التيارات االجتامعية فأبرزها ما ييل:

 1 .1إثراء الفكر وتعدد اخليارات

حني تتنوع التوجهات الثقافية للتيارات يف املجتمع ،ويتحدّ ث كل تيار
عن أفكار وآراء يتبنّاها ،فإن ذلك يثري الساحة الفكرية ويدفع الناس إىل

يباجيإلا سفانتلاو ةيعامتجالا تارايتلا

املقارنة بني اآلراء واألفكار.

كام أن تعدّ د الربامج واملشاريع ،واختالف ال ّطروحات بني التيارات
يضع الناس أمام خيارات متعددة يف معاجلة قضاياهم ،فتكون فرص
البحث والتمحيص لآلراء واخليارات أوسع وأفضل.
 2 .2إذكاء حالة التنافس لتطوير املجتمع

كل فئة إذا شعرت بوجود فئة أخرى حتاول أن تكون هلا مساحة أوسع
من الكسب والتأييد اجلامهريي ،فإهنا ستجدّ وتنشط بكل ما تستطيع من
وتأثريا ،وتشحذ من أجل ذلك ما
أجل أن تكون األكثر واألوسع نفو ًذا
ً
عندها من طاقات وكفاءات ،وهذا لصالح التقدّ م االجتامعي املستفيد من
اخلدمة التي تقدّ مها هذه اجلامعة واجلامعة األخرى املنافسة هلا.
ٍ
ٍ
وتيار واحد ،حيث لن
وهذا بخالف ما لو كان املجتمع خيضع جلامعة

يكون هناك تنافس ،كام أنه سينعكس سل ًبا حتى عىل اجلامعة نفسها ،ألهنا
ستتجمد ولن تسعى لتطوير نفسها.
ّ
ولذلك ،فإن وجود أكثر من تيار ومجاعة تعمل يف الشأن االجتامعي
ويرسع حركة التطوير يف املجتمع.
العام يذكي حالة التنافس
ّ
3 .3معاجلة نقاط الضعف

ال بدّ أن يكون عند كل طرف أو تيار يعمل يف الشأن االجتامعي ،نقاط
قوة ،يقابلها نقاط ضعف ،وعندما تتعدّ د التيارات الفاعلة يف املجتمع،
ّ
ويكون بينها حالة من التنافس ،من الطبيعي أن تستغل بعض هذه التيارات
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نقاط الضعف عند التيارات األخرى ،فيضطر كل طرف أن يعالج نقاط
والتطور عند
ضعفه وأن يسدّ الثغرات ،وبالتايل سيكون هذا داف ًعا للتكامل
ّ
كل جهة من اجلهات ،أما إذا مل يكن هناك منافسة تبقى الثغرات والسلبيات
دون حتفيز ملعاجلتها.
 4 .4استيعاب طاقات املجتمع

كل تيار من التيارات حياول قدر طاقته أن يستقطب من املجتمع رشحية
أكرب من املؤيدين ،ومن الطبيعي ألاّ يستطيع استيعاب اجلميع ضمن تياره،
لذلك فإن وجود تيار آخر حيتوي مساحة أخرى من اجلمهور ،يساعد عىل
أن تكون مجيع قوى املجتمع فاعلة يف تياراته املختلفة ،ال أن تكون بعض
القوى فاعلة ،بينام تظل األخرى مع ّطلة دون أن جتد من حيتضنها ويتبنّاها.

العالقة بين التيارات االجتماعية

العالقة بني التيارات االجتامعية ختتلف يف طبيعتها من جمتم ٍع آلخر،
ويمكن حتديدها بثالثة أشكال ،هي:
1 .1عالقة النزاع واخلصومة

يف بعض األحيان تكون العالقة بني التيارات عالقة نزاع وخصومة،
بمختلف أشكال املنازعة واخلصام ،وقد تصل إىل حالة االحرتاب
والقتال ،كام نرى ذلك يف بعض البلدان حيث تتقاتل اجلامعات واألحزاب
والفصائل.
ويف أحيان أخرى قد ال يصل األمر إىل مستوى التقاتل ،ولكن تكثر

يباجيإلا سفانتلاو ةيعامتجالا تارايتلا

فيام بينها حالة الفتن االجتامعية ،والتشهري اإلعالمي ،والتصعيد الكالمي،
والتشنّج يف العالقة.
 2 .2عالقة التباعد والقطيعة

ويف هذه الصورة تكون كل مجاعة منطوية عىل نفسها ،ومهتمة بشأهنا
اخلاص ،وتتبع كل مجاعة يف عالقتها باجلامعة األخرى سياسة املتاركة.
خطرا من الصورة األوىل ،ولكنها يف كثري من
وهذه الصورة ربام تكون أقل ً
األحيان تتطور إىل أن تكون مقدّ مة للحال األوىل.
3 .3عالقة التعاون والتكامل

حيث يكون هناك نوع من التواصل والتعاون والتنسيق بني هذه
التيارات واجلامعات داخل املجتمع ،فتتكامل اجلهود ملعاجلة قضايا
املجتمع ،ويكون هناك ما يشبه تقاسم األدوار ،وهذه هي الصورة املثىل
التي ينبغي الوصول إليها.

يتحدد �شكل العالقة بين التيارات؟
كيف
ّ
أي جمتمع،
إن حتديد شكل العالقة بني اجلامعات والتيارات الفاعلة يف ِّ
يعتمد عىل عاملني أساسني ،مها:
 1 .1مستوى الوعي عند القيادات.

حينام يكون هناك نضج ووعي عند قيادات التيارات ،يكون هلا دور
يف توجيه أتباعها ومجاهريها ومسرية احلالة يف املجتمع إىل أن تكون العالقة
بني التيارات عالقة إجيابية ،وبالعكس من ذلك إذا انعدم الوعي والنضج،
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والتوسل بالوسائل امللتوية من كل فئة جتاه الفئات
وسادت حالة األنانية
ّ
األخرى ،أو األسوأ من ذلك أن تسود حالة تشيع فيها الن ّيات السيئة بإلغاء
كل طرف لألطراف األخرى ،فهنا ال تكون العالقة بني هذه اجلامعات
والتيارات عالقة إجيابية.
ومسألة النضج والوعي لدى القيادات ،له عالقة بمسألة التجربة
واخلربة يف العمل االجتامعي ،فإذا كانت التيارات ال تزال يف طور النشء
واحلداثة يف التجربة ،فإن هذا ينعكس عىل األسلوب املتبع يف العالقة فيام
بينها ،بحيث تصل يف بعض األحيان إىل حالة النزاع واخلصومة والصدام.

ومن أبرز األمثلة عىل هذه النقطة التجربة اللبنانية ،حيث إن التيارات
جربوا احلرب األهلية وصلوا إىل حدّ من النضج والوعي
اللبنانية بعدما ّ
السيايس ،قادهم إىل أن احلل األمثل هو التعاون واحلوار والتواصل فيام
بينهم كجامعات وأحزاب وقوى.
2 .2مستوى البيئة الثقايف والسيايس

التيارات واجلامعات هي جزء من املجتمع الذي تعيش فيه ،وتتأثر
جو
باحلالة السياسية والثقافية السائدة يف املجتمع ،فإذا كانت تعيش يف ّ
وحرية الرأي والعمل ،فهذا الوضع السيايس جيعل
يسوده النظام والقانونّ ،
تسري عالقاهتا يف االجتاه الطبيعي والقانوين.
تلك التيارات
والتجمعات ّ
ّ

كام هو احلال اآلن يف الغرب ،فهناك مجاعات وأحزاب وحركات
ّ
ويرشد العالقة
جو سيايس عام ،يقنّن
سياسية وثقافية واجتامعية ،ضمن ّ

فيام بني هذه التكتّالت.

يباجيإلا سفانتلاو ةيعامتجالا تارايتلا

أما إذا كان الوضع السيايس ال يتيح فرصة لوجود مجاعات ،وال
حرية
يعرتف بوجود قوى أهلية تعمل يف املجتمع ،وليس هناك حالة من ّ
العمل الثقايف والسيايس واالجتامعي ،هذه احلالة تنعكس سلب ًيا عىل واقع
الساحة االجتامعية ،وعالقات التيارات مع بعضها.

وإذا كانت تسود يف املجتمع ثقافة تسامح واحرتام للرأي اآلخر ،فإهنا
تساعد عىل ترشيد العالقة بني التيارات ،أما إذا كانت الثقافة السائدة ثقافة
إقصاء وإلغاء ،خاصة ضمن العناوين الدينية ،وهذا مما ابتليت به ساحتنا
الدينية ،فنجد من يعترب نفسه فيها وكأنه يم ّثل ال َّله والرشع يف األرض،
واحلق،
أي طرف خيتلف معه فكأنه خيتلف مع ال َّله والرشع
ّ
وبالتايل فإن ّ
ويستحق كل تهُ م الضالل واالبتداع والرشك واملروق من الدين ،إن
املجتمع الذي يعيش هذه احلال من الثقافة ال ّ
ترتشد فيه العالقة بني تياراته،
امللوث هبذه األفكار اإللغائية
ألن هذه التيارات تتن ّفس من هذا اهلواء ّ
العدوانية ،وبالتايل فإن أبناء هذه التيارات يتأثرون يف عالقاهتم مع بعضهم
اجلو السائد.
البعض هبذا ّ

التيارات االجتماعية وتر�شيد العالقة

ظهرت وتظهر بعض التيارات واجلامعات يف جمتمعنا املحيل ،إ ّما
بعناوين مرجعية أو ثقافية ،وهذه حال إجيابية يف املجتمع ،ألن املجتمع
الراكد ال تظهر فيه تيارات ،بينام املجتمع الذي تشغله الفاعلية واحلراك
االجتامعي والثقايف تتعدّ د تياراته وتوجهاته.

وجمتمعنا اآلن يعيش هذه املرحلة ،فهناك تيارات تعبرّ عن نفسها
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بأشكال خمتلفة من التعبري ،ومن املفرتض أن ّ
ترشد العالقة بني خمتلف هذه
توجه باجتاه التنافس اإلجيايب خلدمة املجتمع،
التيارات
والتوجهات ،وأن ّ
ّ
﴿وفيِ َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س المُْ َتنَافِ ُس َ
ون﴾[سورة المطففين ،اآلية:
تطبي ًقا لقوله تعاىلَ :
.]26

وعندما نريد أن نط ّبق هذه اآلية عىل واقعنا اليوم ،من املفرتض
أن نسعى ألن يكون هناك تنافس إجيايب يف خدمة املجتمع ،ضمن نطاق
اجلمعيات اخلريية ،واألندية الرياضية ،واملنتديات الثقافية ،وإقامة الشعائر
الدينية ،وضمن خمتلف األطر واألنشطة ،كاالنتخابات البلدية وانتخابات
غرفة التجارة وسائر املجاالت املتاحة.
هي:

ولتوجيه هذا التنافس يف االجتاه اإلجيايب ال بدّ من توفر أربعة أمور،
1 .1االعرتاف واالحرتام املتبادل

قوة أو تيار سائد ،فال يعرتف
إن مشكلة كثري من املجتمعات وجود ّ
احلق يف الظهور عىل
قوة جديدة ،بل ال يرى أن هلا ّ
بانبثاق تيار جديد ونشوء ّ
والتحرك فيها.
الساحة
ّ

حيق جلامعة أو
وهذا احتكار
احلق يف العمل ،وال ّ
وتعصب ،فللجميع ّ
ّ
فئة أو فرد أن يمنع اآلخرين من ذلك.
 2 .2الوسائل املرشوعة للتنافس

من الطبيعي أن تسعى كل جمموعة أو طرف لكسب أكرب قدر من

يباجيإلا سفانتلاو ةيعامتجالا تارايتلا

اجلمهور ،وساحة أوسع للعمل ،ولكن من املهم أن تكون الوسائل
املستخدمة للكسب وسائل مرشوعة ،ومن املفرتض أن تبتعد هذه الوسائل
عن أسلوب التشهري واالهتام والتشكيك يف الن ّيات واألهداف ،وأن يكون
هناك التزام باألخالق الفاضلة.
 3 .3االنفتاح والتواصل

مما يؤسف عليه أن تكون يف املجتمع تيارات ومجاعات فاعلة وال يكون
أي نوع من التواصل واالنفتاح.
بينها ّ
وعندما ينعدم التواصل تكثر الشائعات بني كل فريق وآخر ،بسبب
حالة القطيعة.

كثريا ما تتوتّر العالقة بني التيارات املختلفة
وبخصوص هذه النقطة ً
بسبب مواقف فردية.

يترصف بعضهم أو أحد األفراد منهم
إذ يكون لكل مجاعة أتباع ،وقد ّ
ترص ًفا خاط ًئا جتاه مجاعة مقابلة ،ويحُ مل هذا الترصف عىل اجلامعة ككل،
وغال ًبا ما تتطور األمور إىل حالة من الرصاع والتصادم .فإذا كان هناك
تواصل وانفتاح بني األطراف ،تتقلص هذه االحتامالت.
4 .4التعاون والتكامل

وهو املستوى األرقى يف العالقة بني التيارات ،فهذه التيارات واجلامعات
تعمل يف جمتمع واحد ،فمن املفرتض أن يرتفع مستوى العالقة بينها إىل نوع
من التنسيق والتكامل ،بحيث حتاول كل جهة أن تستفيد من اجلهة األخرى
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ويوحد اجلهود نحو خدمة املصلحة العامة،
بام يرتقي بمستوى العمل.
ّ
ويمنع حاالت الصدام والنزاع الضارة بمستقبل املجتمع.

نحو مبادرات خلدمة املجتمع

الرش،
يف أعامق نفس اإلنسان نوازع وميول كثرية ،بعضها باجتاه ّ
{و َن ْف ٍ
ور َها
وأغلبها باجتاه اخلري ،يقول تعاىلَ :
س َو َما َس َّو َاها * َف َألهْ َ َم َها ُف ُج َ
َو َت ْق َو َاها﴾[سورة الشمس ،اآليتان.]8 – 7 :
وأي نازع وميل يف نفس اإلنسان حيتاج إىل اكتشاف وتنمية ورعاية.
فنجد أن بعض الناس تنبثق مواهبهم الفنية أو األدبية ،أو العلمية ،أو
غريها ،وهي يف األصل استعدادات موجودة يف عمق اإلنسان ،لكن هناك
من يكتشفها وهناك من هيملها.

فمثلاً االندفاع إىل خدمة الناس والقيام بعمل اخلري موجود يف
فينمونه
أعامق نفس كل إنسان ،لكن بعض الناس يكتشفون هذا النازع ّ
ويستجيبون له ،فيصبحون كام عبرّ عنهم احلديث الرشيف مفاتيح للخري،
فعن أنس بن مالك Hقال :قال رسول ال َّلهَّ : A
«إن من الناس مفاتيح
للرش ،وإن من الناس مفاتيح للرش مغاليق للخري ،فطوبى
للخري مغاليق ّ
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ملن جعل ال َّله مفاتيح اخلري عىل يديه ،وويل ملن جعل ال َّله مفاتيح الرش عىل
يديه» ،وعن سهل بن سعد Hأن رسول ال َّله Aقال« :إن هذا اخلري خزائن،
مفتاحا للخري مغال ًقا للرش،
لتلك اخلزائن مفاتيح ،فطوبى لعبد جعله ال َّله
ً
مفتاحا للرش مغال ًقا للخري»((( ،وجاء يف دعاء مكارم
وويل لعبد جعله ال َّله
ً
ِ
يدي اخلري»(((.
األخالق لإلمام زين العابدين:E
«وأجر للناس عىل َّ

تنمية نوازع الخير
االجتاه إىل فعل اخلري حال فطرية يف نفس اإلنسان ،لكن تنمية هذه
احلالة حتتاج إىل عوامل وأسباب ،منها:
1 .1توثيق الصلة بال َّله:

فاإلنسان كلام كان متصلاً بال َّله راج ًيا لثوابه ورضاه ،خائ ًفا من عذابه
وعقابه ،كان ذلك داف ًعا له لعمل اخلري وخدمة الناس ،حيث يرجو بذلك
نيل الثواب.
2 .2الوعي االجتامعي:

امتالك الوعي جيعل اإلنسان أكثر اندفا ًعا نحو عمل اخلري؛ ألن الوعي
يرشد اإلنسان إىل أن إقدامه عىل العمل اخلريي ينفعه شخص ًّيا كام ينفع
املجتمع الذي هو عضو فيه ،وبالتايل ينعكس تقدّ م املجتمع عليه وعىل
((( محمد ناصر الدين األلباني .صحيح سنن ابن ماجة ،ج ،1الطبعة األولى 1417ﻫ،
(الرياض :مكتبة المعارف) ،ص ،96حديث 195وحديث .196
((( اإلمام علي بن الحسين ،Cصحيفة زين العابدين ،دعاء مكارم األخالق ،الطبعة
األولى 1428ﻫ( ،القطيف :أطياف للنشر والتوزيع) ،ص.92

عمتجملا ةمدخل تاردابم وحن

أبنائه.

3 .3األجواء الدافعة:

وتشجع هذه النوازع يف نفسه،
هناك أجواء تدفع اإلنسان لعمل اخلري
ّ
كام إذا و ّفقه ال َّله لرفقة أهل اخلري ،حيث يكون ذلك داف ًعا له أن حياكيهم
ويامثلهم.
4 .4التشجيع االجتامعي:

يشجع عىل اخلري يكثر فيه املقبلون عىل عمل اخلري ،بينام
املجتمع الذي ّ
املجتمع الذي يث ّبط ويعرقل الساعني لألعامل اخلريية تقل فيه الفعاليات
اخلريية.

إننا نجد يف تارخينا اإلسالمي ويف تاريخ البرشية ،ويف حارضنا كيف أن
أناسا يوفقهم ال َّله تعاىل لعمل اخلري وخدمة الناس ،ونجد آخرين يبخلون
ً
وال يقدمون خدمة ألبناء جمتمعهم.

حيس ّ
بلذة وارتياح،
حب عمل اخلري يف نفسه ّ
نمى ّ
إن اإلنسان إذا ّ
ويشعر بالسعادة والغبطة كلام أنجز شي ًئا وقدّ م خدمة لآلخرين ،كام يشعر
ّ
باللذة َمن يربح يف جتارته ،أو حيقق شي ًئا من مصاحله ورغباته.

يشجعه عىل االستمرار يف عمل
وهذا الشعور بالفرح والسعادة هو ما ّ
اخلري ويدفعه باجتاهه.

لكن البعض من الناس ُيسلب الشعور بلذة عمل اخلري ،بل يثقل عليه
القيام بذلك.
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حسا وذو ًقا
ولتقريب هذه الفكرة يمكن تشبيه هذا الشعور بِ َمن يملك ًّ
يتذوق األدب،
أدب ًّيا ،حيث يطرب ويتفاعل لسامعه القصيدة الشعرية ،ألنه ّ
بينام لو سمع القصيدة َمن ال معرفة له باألدب ،وال ذوق أدب ًّيا لديه فإنه لن
يتفاعل مع أجواء القصيدة بل قد يراها مضيعة للوقت.

معرضا للفن
وكذلك احلال يف الفن التشكييل ،فالبعض قد يدخل
ً
التشكييل فيتص ّفح اللوحات املعروضة متأملاً متفاعلاً أمام كل لوحة،
مرورا
يمر شخص آخر عىل هذه اللوحات
ً
وعىل العكس من ذلك قد ّ
رسي ًعا ،ألنه ال يملك االهتامم والذوق الفنّي.
إن التفاعل مع عمل اخلري من هذا النوع ،فبعض الناس يشعر ّ
بلذة
إذا خدم إنسانًا أو أقام مرشو ًعا ،بينام البعض اآلخر ال يكرتث بمثل هذه
األمور وال يتفاعل معها.
واملبادرة لعمل اخلري تتجىل يف املظاهر التالية:

الدعوة �إلى الخير

يستطيع اإلنسان أن يكون باع ًثا نحو عمل اخلري ومشج ًعا عليه ،وذلك
بدعوة اآلخرين ودفعهم إىل القيام بام تتطلبه حاجات املجتمع.

وكم من كلمة طيبة كانت سب ًبا خلري كثري وإنجازات كبرية! يقول
ف ضرَ ب اللهُّ م َثلاً ك َِلم ًة َطيب ًة ك ََشج ٍ
رة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت
َ
َ ِّ َ
تعاىلَ ﴿ :ألمَ ْ ت ََر َك ْي َ َ َ
َ
السماَ ء * ت ُْؤتيِ ُأ ُك َل َها ك َُّل ِح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َربهِّ َا َو َيضرْ ِ ُب اللهُّ األَ ْم َث َال
َو َف ْر ُع َها فيِ َّ
لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون﴾[سورة إبراهيم ،اآليتان.]25-24 :
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وقد ورد يف احلديث عنه« : Aالدال عىل اخلري كفاعله» ((( ،وعنه:A
«من ّ
دل عىل خري فله مثل أجر فاعله»(((  ،بالطبع فإن تشجيع اآلخرين
عىل عمل اخلري ،ال يأيت من فراغ وال يقوم به كل أحد ،إنام يتبنّاه من حيمل
تط ّلعات اخلري ،وهيتم بقضايا املجتمع ،ويكون ذهنه منشغلاً بخدمة الناس،
فتنطلق الدعوة إىل اخلري من أعامق قلبه ،بصدق واهتامم ،مصحوبة بجهد
ذهني لعرضها عىل شكل مرشوع عميل قابل للتطبيق والتنفيذ.

لقد كان املرجع الديني الراحل السيد حممد الشريازي Dأروع نموذج
عرفته يف جمال الدعوة إىل اخلري .فال يكاد يلتقيه شخص إلاّ ويطرح عليه
مرشو ًعا يتناسب مع وضعه وبيئته ،إما تأليف كتاب ،أو إنشاء مسجد ،أو
إقامة مؤسسة ،أو تبنّي حركة باجتاه خدمة دينية أو اجتامعية.

كان ذهنه و ّقا ًدا وكأنه خمزن أفكار ومشاريع ،وكان يبذل جهدً ا يف
إقناع من خياطبه فر ًدا أو جمموعة ،بالتصدّ ي لعمل خري ،عرب ذكر النصوص
الدينية ،واستعراض احلقائق واألرقام ،واستحضار القصص والشواهد.
وقد رأيت وقرأت عن كثريين من العاملني الذين تفاعلوا مع تشجيعه
ودعوته ،وحتققت عىل أيدهيم إنجازات وخدمات كبرية يف خمتلف ميادين
خدمة اإلسالم واملسلمني.

ال�سعي والمطالبة

هناك أمور كثرية حيتاجها الناس يمكن أن تقوم هبا الدولة ،أو اجلهات
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،123حديث .21145
((( أبو داؤد سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داؤد ،ج ،2الطبعة األولى 1409ﻫ،
(بيروت :دار الجنان) ص ،755حديث .5129
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املتصدّ ية ألمور الدين واملجتمع ،ولكن تنفيذها بحاجة إىل من يطرح
االقرتاح ويطلب ويتابع التنفيذ.

إن اجلهات املعنية قد ال تعرف بعض حاجات املجتمع وقضاياهم،
وقد يكون هناك تقصري لدى بعض األجهزة التنفيذية ،وحني يتصدّ ى
بعض املواطنني إلبالغ املسؤولني ،وتبيني احلاجات والنواقص ،فإن قسماً
منها عىل األقل ستتم معاجلته .وقد الحظنا شواهد خمتلفة عىل ذلك .وبحمد
ال َّله ،فإن الوصول إىل املسؤولني والتخاطب معهم أمر ميسور يف بالدنا.

ولوسائل اإلعالم املحلية دور إجيايب عىل هذا الصعيد ،حيث تنرش
حتقيقات عن بعض املشاكل والنواقص التي يعانيها املواطنون يف هذا
املجال أو ذاك ،مما يلفت نظر املسؤولني ،ويكشف تقصري بعض األجهزة
واملوظفني ،فيتم التدارك واملعاجلة.
وبعض القضايا واحلاجات ترتبط باجلهات األهلية كاملؤسسات
االجتامعية ،ورجال األعامل ،وعلامء الدين ،فإذا كان هناك من يلفت
نظرهم ويقرتح عليهم ،ويقدم هلم املشاريع والربامج ،فإن يف معظمهم
كثريا واستجابة طيبة.
خريا ً
ً
نحرك اآلخرين معنا حتى
نتحرك يف مثل هذه األمور ،أن ّ
وعلينا عندما ّ
يكثر املطالبون ،وتنترش مثل هذه احلال اإلجيابية يف املجتمع.
ومما يؤسف عليه أن نسمع الكثريين يف املجتمع ممن يشتكون من
بعض املظاهر السلبية أو من نقص يف بعض اإلمكانات ،أو من سوء خدمة

عمتجملا ةمدخل تاردابم وحن

يتحرك من أجل اإلصالح
املواطنني يف بعض الدوائر ،ومع ذلك ال جتد من ّ
والتغيري.

التحرك يف هذه األمور ذات الشأن العا ّم من مصاديق دعاء اإلمام
إن
ّ
ِ
يدي اخلري».
زين العابدين: E
«وأجر للناس عىل َّ
قد يقول البعض بأن هذه املساعي قليلاً ما جتدي ،ولكننا يف ثقافتنا
جمرد السعي للخري فيه ثواب وأجر.
الدينية نجد أن ّ
ونجد يف كثري من األحيان عندما يكتب أحد الصحفيني يف اجلرائد
املحلية عن حاجة إنسان مريض أو فقري ويعرض مشكلته ،ما هي إلاّ أيام
ربع بحل مشكلة هذا املحتاج.
حتى يتصل أحد املحسنني باجلريدة ويت ّ

إن اهتامم بعض الكتّاب ببعض املشاكل االجتامعية يؤدي يف كثري من
األحيان إىل حلها ،وهذا دليل قوي عىل أن أعامل اخلري يف بعض مواردها
قد ال حتتاج إىل أكثر من املطالبة واملتابعة سواء مع اجلهات الرسمية أو
األهلية.

المبادرة �إلى عمل الخير
كل جمتمع حيتاج إىل مبادرات جا ّدة لعمل اخلري ،وقد حتدّ ث القرآن
الكريم يف آيات كثرية عن فضل املسارعة إىل فعل اخلري ،يقول تعاىل:
ِ
ِ
ار ُع َ فيِ
﴿و ُي َس ِ
ات َو ُأ ْو َل ِئ َك
استَبِ ُقو ْا الخْ َيرْ َ ات﴾ ،ويقول تعاىلَ :
{ َف ْ
ون الخْ َيرْ َ
ِ
ني﴾ [سورة آل عمران ،اآلية ،]114 :وورد عن اإلمام عيل بن أيب
الصالحِِ َ
م َن َّ
أحق هبا
طالب Eقوله« :عليكم بأعامل اخلري فتبادروها وال يكن غريكم ّ
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منكم»(((.

ومن املؤسف أن نرى الشعوب األخرى غري اإلسالمية تبادر إىل تأسيس
خمتلف أعامل اخلري يف جمتمعاهتا وعىل مستوى العامل ،بينام تنخفض هذه احلال
تقريرا عن معهد هدسون
يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،نرشت جريدة احلياة
ً
لالزدهار العاملي بعنوان« :مؤرش التربعات اخلريية عرب العامل» يتحدّ ث هذا
التقرير عن الشعب األمريكي والتربعات اخلريية من األمريكيني ،فيشري
إىل أن السجالت املدونة تضمنت التربع بمبلغ  71مليار دوالر للقضايا
العاملية من قبل املنظامت اخلريية األمريكية واملؤسسات الدينية واجلامعات
والرشكات.

ويشري التقرير إىل أن قسماً من هذه التربعات هي من املهاجرين الذين
هاجروا إىل أمريكا من بلدان أخرى ،حيث يبعثون باألموال إىل مناطقهم،
وتبلغ  47مليار دوالر ،يف حني تصل تربعات األمريكيني إىل املناطق
األخرى  24مليار دوالر.
ويتحدث التقرير عن أن نصف الراشدين األمريكيني تقري ًبا يؤدون
عملاً تطوع ًّيا ،بينام لو عملنا إحصا ًء يف جمتمعاتنا سنجد أن نسبة العاملني
يف املجال التطوعي تشكل نسبة قليلة جدًّ ا ال تكاد تذكر.

ومما يذكره التقرير أن املنظامت األمريكية اخلاصة والتطوعية وحدها
قدّ مت مبلغ  9.7مليار دوالر إىل األقطار النامية .وأنه خالل العقد املايض

((( عبدالواحد اآلمدي التميمي .غرر الحكم ودرر الكلم.

عمتجملا ةمدخل تاردابم وحن

زادت املؤسسات اخلريية يف أمريكا بنسبة  ،% 77وزاد العطاء من الناس
هلذه املؤسسات بنسبة .((( % 100

إن كل واحد منّا مطالب بأن يكون جز ًءا من عمل تطوعي يف املجتمع،
متفر ًجا عىل حاجات املجتمع
وال
ّ
يصح ألحد أن يقبل لنفسه أن يكون ّ
أي مؤسسة خريية
وأوضاعه ،وأن يطالب نفسه بدور وأن يكون جز ًءا من ّ
اجتامعية ،ففي ذلك كبري الثواب واألجر عند ال َّله سبحانه وتعاىل ،وذلك
هو السبيل لتقدّ م املجتمع.

((( جريدة الحياة .العدد  ،15721الخميس 20نيسان 2006م الموافق 22ربيع األول
1427ﻫ ،ص .23
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*(((

إقصاء اآلخر أزمة تعاين منها أغلب املجتمعات العربية واإلسالمية،
لكنها تتفاوت يف درجة الكثافة والشدة .وترتبط هذه األزمة بثالثة عوامل
أساس ،تنتج هذه األزمة وتغذهيا وتفرضها عىل املجتمع.

العامل األول :الفهم الديني السائد يف هذه املجتمعات الذي يعترب
الرأي اآلخر ضاللاً
ومنكرا جتب حماربته وإزالته.
ً

والعامل الثاين :سياسات األنظمة احلاكمة التي ترفض وجود الرأي
اآلخر املختلف مع توجهاهتا ومواقفها ،وهذا ما مارسته شتى األنظمة
يف البالد العربية واإلسالمية ،من اشرتاكية وقومية وليربالية وإسالمية،
إن بعض العلامنيني والناقدين للحالة الدينية يتحدثون عن إقصاء اآلخر،
وكسمة للتوجه الديني فقط ،وهذا جتاهل للواقع ،فاملاركسية يف مواقع

* نشر في صحيفة المدينة .تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ،ملحق األربعاء
الثقافي ،عدد  ،14860بتاريخ  8ذي القعدة 1424ﻫ
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تسلطها مارست أشدّ القمع ملخالفيها ،والبعثيون يف العراق مثلاً فتكوا
باحلوزة العلمية يف النجف ،وخنقوا كل النشاط اإلسالمي للسنة والشيعة.
وكذلك فعلت القومية النارصية يف مرص.
أما العامل الثالث :فيتمثل يف الرتبية واألعراف االجتامعية التي تريب
الفرد عىل أساس أن إبداء الرأي املخالف لألب أو لشيخ القبيلة أو للرئيس
يف اإلدارة أو لعامل الدين هو إساءة أدب وخال ًفا لالحرتام والتقدير .وقد
ترتتب عليه ردود فعل غاضبة وإجراءات عقاب.

إنه ال يمكن جتاوز هذه األزمة إلاّ بمعاجلة العوامل التي أنتجتها
وفرضتها عىل واقع جمتمعاتنا.

ال بد من إعادة النظر يف هذا الفهم السائد للدين يف أوساطنا ،فإذا كان
املسلم يثق بصحة عقيدته ورأيه الديني ،ويرى أنه مطالب رش ًعا بمحاربة
الضالل الذي يمثله الرأي اآلخر ،فعليه أن يعرف أن مواجهة الرأي تكون
بالرأي ،أما املنع والقمع واإللغاء واإلقصاء ،فهو يؤدي إىل نتيجة عكسية،
حيث يامرس الرأي اآلخر دوره يف اخلفاء ويتقوى بعامل التحدي ،وقد
تفاجأ بانتشاره وكسبه ملقومات القوة التي راكمها بعيدً ا عن األضواء.

لقد دعا القرآن الكريم إىل مواجهة الرأي اآلخر بأفضل أساليب
احلوار وأخالقيات التعامل{:ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِالحِْ ك َْم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة
وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} ،بل هنى عن استخدام لغة اإلساءة لآلخر عند
َ َ
احلوار معه {وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِالَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن} .إن القرآن
َ
الكريم يدعو اآلخرين إلبداء رأهيم وإظهار حججهم وأدلتهم { ُق ْل َهاتُوا
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ُب ْر َها َنك ُْم}ُ { ،ق ْل َه ْل ِعنْدَ ك ُْم ِم ْن ِع ْل ٍم َفت ْ
ُخ ِر ُجو ُه َلنَا}.

من ناحية أخرى ،فإن باب االجتهاد يف فهم الدين مفتوح ،وال يصح
ألحد أن حيتكر تفسري الدين وفهمه ،ويتهم كل رأي آخر بأنه ضالل
وابتداع ،ألن من حق اآلخرين أن يواجهوه بنفس املنطق ،وإذا كان يعتقد
أنه يمتلك األدلة القاطعة عىل صواب وصحة رأيه فإن اآلخرين يعتقدون
أيضا.
ألنفسهم ذلك ً

من ناحية أخرى ،فإن سياسات احلكومات هي املؤثر األكرب يف واقع
فرصا متكافئة جلميع األطراف ،وخاصة
جمتمعاتنا ،فإذا ما أتاحت احلكومة ً
يف جمال اإلعالم والعمل الثقايف واالجتامعي ،فستكون التعددية والتعايش
السلمي بني فئات املجتمع هو احلال القائم .كام نجد ذلك يف كثري من
البلدان.
أما االنحياز جلهة ما ووضع كل اإلمكانات حتت ترصفها وحرمان
اآلخرين من التعبري عن رأهيم ووجودهم فستكون النتيجة احلتمية كذلك
هي األحادية واالستبداد الفكري.
دورا قمع ًّيا يكرس االستبداد واألحادية ويغذي
بعض اجلهات متارس ً
التطرف والتشدد من خالل مصادرة ما خيالف التوجه السائد.

ووسائل اإلعالم يف بلداننا كلها رسمية فالتلفزيون واإلذاعة يعمالن
بنهج أحادي ال جمال فيهام إال لرأي اجتاه واحد.
هنا ال بد أن يتحمل املثقف مسؤوليته باالجهار برأيه واالستعداد
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لدفع الثمن ،مشكلتنا أن مثقفينا معظمهم ال يريد أن يدفع ثمنًا للحرية التي
يتشدق هبا ويدعو إليها ،فهو خيشى أن يفوته مكسب من املكاسب.

إن جمتمعاتنا يف مرحلة خطرية حاسمة وعىل املثقفني أن يقفوا عمل ًّيا إىل
جانب تط ّلعاهتم وجمتمعاهتم فيكونون أكثر جرأة وشجاعة يف جمال التعبري
عن الرأي.
أما اجلمهور فيجب أن يتجاوز موقف السلبية والتفرج عىل معاناة
املفكرين واملثقفني وذوي االجتهادات اإلسالمية املختلفة.

املسألة ليست شخصية ترتبط بالكاتب أو املؤلف أو املكتبة التي تنرش
الكتاب ،بل ترتبط بحق اجلمهور يف املعرفة واال ّطالع.

لقد دفعت جمتمعاتنا ثمنًا باه ًظا الجتاهات التطرف واإلرهاب وال
يمكن مواجهة التطرف إلاّ بإقرار التعددية وحرية الرأي.

�إلغاء �شخ�صية الفرد

حترير شخصية اإلنسان الفرد ،وإنقاذه من طغيان هيمنة املجتمع عىل
فكره وسلوكه ،كانت مهمة حمورية لرساالت األنبياء ،ذلك أن الفرد يف
املجتمعات البدائية واإلقطاعية واملجتمعات التي حيكمها االستبداد،
يكون مسحوق الشخصية  ،مسلوب اإلرادة ،ال حق له يف التفكري ،فهناك
فكر سائد شمويل يمثل احلقيقة املطلقة ،وال حرية له يف التعبري عن رأي
آخر ،فذلك كفر وزندقة وضالل وابتداع ،وال فرصة أمامه لالختيار يف
نمط السلوك وأسلوب العيش ،فهو فرد يف قطيع ،ونسخة مكررة عن
شخصية املجتمع ال تغاير فيها .إنه ذوبان كامل ينعدم فيه أي شعور بالذاتية
واخلصوصية.
نبي إىل جمتمعه يدعو الناس إىل ال َّله ،فإن دعوته تصطدم
وحني يأيت ّ
هبذا الواقع الذي ال جيرأ فيه األفراد عىل اإلصغاء لرأي آخر ،أو نقاش
النبي ملعاجلة جذور املشكلة ،وهي ذوبان شخصية
فكرة جديدة ،وهنا يتجه ّ
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الفرد ،وتبعيته املطلقة للجامعة ،وجتميده لعقله وإرادته.

ويف القرآن الكريم آيات كثرية تتحدث عن نضال األنبياء لتحرير
اإلنسان من هيمنة اجلامعة التي تلغي شخصيته وتصادر إرادته.

فالنبي حممد Aيوجه دعوة مبارشة لألفراد بأن يعطوا ألنفسهم فرصة
ّ
التفكري خارج اهليمنة اجلامعية ،وأن ذلك كفيل بتغيري مسار حياهتم.
يقول تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن َأ ِع ُظكُم بِو ِ
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقو ُموا للِهَِّ َم ْثنَى َو ُف َرا َدى ُث َّم
ْ َ
ماَ
َت َت َفك َُّروا﴾[سورة سـبأ ،اآلية ،]46 :ومجيع األنبياء كانوا يرفضون منطق تقليد
السالفني وإتباعهم دون إعامل للفكر والنظر ﴿ َب ْل َقا ُلوا إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َعلىَ
ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون﴾[سورة الزخرف ،اآلية.]22:

ِّ
وحيذر ال َّله سبحانه أبناء املجتمعات البرشية من الطاعة العمياء للزعامء
﴿و َقا ُلوا َر َّبنَا إِنَّا َأ َط ْعنَا َسا َد َتنَا
ومراكز القوى يف املجتمع ،يقول تعاىلَ :
السبِيال﴾[سورة األحزاب ،اآلية.]67:
َو ُكبرَ َ ا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا َّ

إن هذه اآليات الكريمة ليست جمرد تشهري بأقوام سابقني ،بل هي بيان
ملنهج إهلي يف تقرير حرية اإلنسان ،وحتفيزه ملامرسة إرادته ،واستعامل عقله،
حتى ال يقع حتت هيمنة اآلخرين ،واستالهبم لشخصيته.
وما كان يستجيب لدعوة األنبياء إلاّ من امتلك شجاعة التمرد
والرفض لتلك اهليمنة ،وقرر ممارسة حقه يف التفكري واالختيار.

هكذا كان الدين يف حقيقته وجوهره ،دعوة حترير لعقل اإلنسان
وإرادته ،وسبيل خالص من اخلضوع واخلنوع لغري ال َّله تعاىل.
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لكن املفارقة املثرية يف تاريخ األديان هي تراجع األمم واملجتمعات
عن إنجازات عهود األنبياء ،ليعود اإلنسان إىل أحضان اهليمنة االجتامعية،
ويقع يف قبضة االستبداد من جديد ،حتت عباءة الدين ،وتوظيف شعاراته
وعناوينه ،فيتحول الدين من حافز حترر ،وهنج نضال ،إىل مربر خنوع،
وأداة قمع.
كام حيكي ذلك تاريخ أوربا يف العصور الوسطى ،ومعظم تاريخ
املسلمني بعد عهد النبوة واخلالفة الراشدة.

فحينام عارض (اريوس 336م) القول بإلوهية املسيح ُأدين ،وأحرقت
وحرم اقتناؤها ،وخلع أنصاره من وظائفهم ،وحكم بإعدام من
كتبه،
ّ
أخفى شي ًئا من كتبه ،أو آوى أحدً ا من أتباعه.
وفظائع حماكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة يف تلك العصور أشهر
من أن تذكر ،فقد كانت حتاسب األفراد ليس عىل آرائهم الدينية املخالفة
فحسب ،بل عىل أي رأي يتبنونه يف قضايا الطبيعة واحلياة ،فغاليلو حكم
عليه ألنه قال بحركة األرض ،وبلغ عدد من صدرت ضدهم أحكام
عقوبات بسبب آرائهم أكثر من  300.000ألف شخص ،منهم 32.000
أل ًفا أعدموا حر ًقا.

كام عانت املجتمعات اإلسالمية يف كثري من عهودها أوضا ًعا شبيهة
بمامرسات حماكم التفتيش.

وهذا هو احلال العام يف املجتمعات التقليدية التي ال تعرتف للفرد
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باستقالل شخصيته ،وال تسمح له بالتمتع باحلريات الشخصية ،وتريده
جز ًءا من قطيع ال ّ
يشذ عنه يف رأي أو سلوك .فال توجد شخصية مميزة
للفرد ،وال خصائص يتميز هبا عن اآلخرين.

وكانت أنامط احلياة االقتصادية املحدودة يف املجتمعات التقليدية
تكرس واقع االنصهار ،حيث كان االعتامد عىل الصيد أو الرعي أو
ّ
الزراعة ،ومجيع أفراد القبيلة يامرسون نفس األعامل ويعيشون شكلاً واحدً ا
من احلياة الرتيبة.
ويمكن وصف حالة الذوبان وسحق شخصية الفرد يف تلك املجتمعات
بالسامت التالية:


ليس للفرد تط ّلع أو هدف يصبو إليه ،ألنه ال يرى لنفسه وجو ًدا
مستقلاً  ،يدفعه للتطلع والطموح ،فهو جزء عضوي يف مجاعة تسيرّ ه
دون وعي أو إرادة منه.

كام قال شاعر قبيلة ( ُغز ّية):

وهل أنا إلاّ من ُغز ّية إن غوت



غويت وأن ترشد ُغز ّية أرشد

فكر ًّيا :ال حيق له أن يفكر خارج إطار التفكري السائد يف جمتمعه ،وال
جيوز له أن يتبنى رأ ًّيا خمال ًفا.

إن عليه أن يثق بفكر اجلامعة ويعتقد بصوابيته ،فهو احلق املطلق ،وما
عداه ضالل وابتداع .وحتى يف إطار الترشيع اإلسالمي ،ومع اإلقرار
بمرجعية الكتاب والسنة ،فإن عقلية القطيع والتبعية وروح التعصب
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للجامعة ،قد تسللت إىل الوسط العلمي الديني ،حتى نقل عن أيب احلسن
الكرخي قوله« :كل آية ختالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة،
وكل حديث كذلك فهو مؤول ومنسوخ»(((.


سلوك ًّيا :يلتزم الفرد بالعادات واألعراف والتقاليد السائدة يف
املجتمع ،وإن كانت كلفتها باهظة ،أو مل يكن مقتن ًعا هبا؛ ألن
استخفافه بيشء منها يعرضه لالزدراء.

ليست أمامه خيارات يف بناء حياته ،فقد يسلب حق اختيار رشيك
حياته الزوج مثلاً  ،ويكون القرار بيد العائلة .وهكذا سائر جماالت احلياة.

ورغم أن تطور احلياة يف املجتمعات البرشية قد فرض واق ًعا جديدً ا
يتمتع فيه الفرد بقدر كبري من احلريات الشخصية ،إلاّ أن بعض املجتمعات
ال زالت تصهر أفرادها بقسوة ،عرب أنظمة االستبداد السيايس ،واجتاهات
التز ّمت الديني ورصامة األعراف والتقاليد االجتامعية.

((( السيد سابق .فقه السنة ،ج ،1الطبعة الثالثة 1977م( ،بيروت :دار الكتاب) ،ص.13
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اال�ستخارة والرتدد يف القرار

قد جيد اإلنسان نفسه عند اختاذ قرار أنه يف حالة حرية وتردد ،وأنه أمام
أكثر من خيار ،فهل يقدم عىل األمر أو حيجم عنه؟ وهل ينجزه هبذه الطريقة
أو بطريقة أخرى؟
ورغم أنه ال يكاد يسلم إنسان من الوقوع يف حال احلرية والرتدد عند
اختاذ بعض القرارات ،إلاّ أن مستوى هذه احلال ختتلف من شخص آلخر،
من حيث ندرة أو تكرار حصوهلا ،ومن حيث أسلوب التعامل معها.

فأكثر الناس تعرتهيم حالة الرتدد حينام جيدون أنفسهم أمام حدث
مفاجئ ،أو قضية خطرية ذات أثر بالغ عىل حياهتم ومصاحلهم ،وهذا أمر
طبيعي.

لكن هناك من تالزمه حالة الرتدد يف خمتلف األمور واملواقف ،وهذه
حال غري طبيعية.
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إن للحرية والرتدد يف اختاذ القرار أسبا ًبا ،من أمهها ما ييل:

اً
أول :قصور إحاطة اإلنسان بجوانب موضوع القرار ،مما جيعله غري واثق
من القدرة عىل إنجازه ،أو غري مطمئن لسالمة نتائجه ،أو لعدم
اتضاح أفضل سبل وأساليب حتقيقه.
ثانيا :تزاحم الرغبات واملصالح يف نفس اإلنسان ،فهو يرغب يف يشء،
ً
لكنه خيشى أن تفوته به رغبة أخرى ،ويطمح ملكسب معني ،لكن
ذلك قد يكلفه ثمنًا ال يريد دفعه.
ٍ
حينئذ لتقديم مصلحة عىل أخرى ،ولتحمل بعض
إنه يضطر
اخلسائر من أجل بعض املكاسب ،مما يوقعه يف دوامة احلرية
والرتدد.

ثالثًا :ضعف الثقة والعزيمة ،فهناك عالقة وثيقة بني حال الرتدد عند
اإلنسان وبني مستوى ثقته بنفسه ،ومستوى عزيمته وإرادته.
فأصحاب الثقة العالية بالنفس ،واملتوفرون عىل قوة العزيمة ،تقل
عندهم موارد احلرية والرتدد يف اختاذ القرار ،بينام يكون ضعفاء
العزيمة والثقة بأنفسهم فريسة لتلك احلال غري السو ّية من كثرة
الرتدد واالضطراب يف اختاذ القرار.

وللعادة واملامرسة أكرب األثر عىل هذا الصعيد ،حيث يتمكن اإلنسان
من تعزيز ثقته بنفسه ،وتقوية عزيمته ،حني يعتمد التفكري ويامرس احلزم،
وال يستجيب حلال الرتدد.

رارقلا يف ددرتلاو ةراختسالا

العقل و�إدارة الحياة

من أوضح األدلة عىل وجود ال ّله تعاىل وعظمته حاكمية النظام عىل
الكون واحلياة ،فليس هناك عبث وال فوىض { َأ َف َح ِس ْبت ُْم َأ َّنماَ َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا}
ِ
ت َه َذا َباطل}[سورة آل عمران ،اآلية:
[سورة المؤمنون ،اآليةَ { .]115 :ر َّبنَا َما َخ َل ْق َ
.]191

إن كل ذرة يف الكون وجدت هلدف حمدد ،وغاية مرسومة ،وهي تسري
وتتحرك ضمن نظام دقيق ومعادلة ثابتة ،يقول تعاىل{ :إِنَّا ك َُّل شيَ ْ ٍء َخ َل ْقنَا ُه
ٍ
ِ
بِ َقدَ ٍر}[سورة القمر ،اآليةَ {.]49 :قدْ َج َع َل ال ّل ُه لك ُِّل شيَ ْ ء َقدْ ًرا}[سورة الطالق ،اآلية:
َ { .]3وك ُُّل شيَ ْ ٍء ِعنْدَ ُه بِ ِم ْقدَ ٍار}[سورة الرعد ،اآلية.]8 :

وحني سخر ال ّله تعاىل الكون خلدمة اإلنسان ،فإنه تعاىل منح اإلنسان
قدرة يعرف هبا ويفهم من خالهلا السنن احلاكمة عىل الكون واحلياةَ { ،و َع َّل َم
آ َد َم الأْ َ ْسماَ َء ُك َّل َها}[سورة البقرة ،اآلية ]31 :وتلك القدرة هي العقل العظيم.
فبالعقل يكتشف اإلنسان سنن احلياة وأنظمة الكون ،ليستطيع
االستفادة من الكائنات واخلريات التي سخرها ال ّله تعاىل له ،وليتمكن من
إدارة حياته وتسيري شؤونه.

وبمقدار ما يتجه اإلنسان لعقله ،و ُيعمل تفكريه ،تتقدم معرفته ،وتزداد
إمكانيات تأثريه ،وتتطور حياته.

لذلك فإن اإلنسان مدعو لاللتفات إىل هذا الكنز العظيم العقل ،والثقة
به ،واستثامر قدراته اهلائلة ،واالستضاءة بنوره الكاشف يف دروب احلياة.
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إن عىل اإلنسان أن يرجع لعقله عند أي مشكلة تواجهه ،ولإلجابة عن
أي سؤال ينتصب أمامه ،وحني يريد اختاذ أي قرار ،أو سلوك أي طريق،
أو القيام بأي عمل.

وأخطر يشء عىل اإلنسان ،وأسوأ ما قد يقع فيه ،هو إعراضه عن
ٍ
وحينئذ يكون فريسة
عقله ،وغفلته عن االحتكام إليه ،واالهتداء بنوره،
اجلهل واخلرافة ،وأسري الشهوة واهلوى.

ّ
ينحط
وبمقدار غفلته عن عقله يفقد من مستوى متيزه اإلنساين ،حتى
إىل مستوى البهائم .كام يقول ال ّله تعاىل يف صفة الغافلني عن عقوهلم{ :لهَ ُ ْم

وب ال َي ْف َق ُه َ
ون بهِ َا َولهَ ُ ْم َأ ْعينُ ٌ ال ُي ْبصرِ ُ َ
ان ال َي ْس َم ُع َ
ون بهِ َا َولهَ ُ ْم آ َذ ٌ
ون بهِ َا ُأو َل ِئ َك
ُق ُل ٌ
َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َغافِ ُل َ
ون}[سورة األعراف ،اآلية.]179 :

وألن اإلنسان معرض للوقوع يف هذا اخلطر العظيم ،خطر الغفلة عن
العقل ،فقد بعث ال ّله تعاىل األنبياء والرسل لتحذير اإلنسان من الغفلة عن
عقله ،وإلرشاده ألفضل طرق االستفادة من العقل ،بعيدً ا عن احلواجز
واحلجب واملؤثرات املشوشة عىل التفكري.

لذلك نرى تركيز القرآن الكريم عىل مسألة العقل والتعقل ،وما يرتبط
به من مناهج التفكري والعلم والنظر والتدبر ،حيث وردت لفظة العقل
والتعقل يف آيات القران الكريم تس ًعا وأربعني مرة ،كقوله تعاىلَ { :أ َفال
ون} التي وردت ثالث عرشة مرة .وقوله تعاىلَ { :ل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
َت ْع ِق ُل َ
ون}
التي وردت سبع مرات.

رارقلا يف ددرتلاو ةراختسالا

أما الفكر والتفكر فقد ورد يف ثامنية عرش موض ًعا من القرآن الكريم،
وجاءت لفظة الفقه والتفقه يف عرشين مور ًدا.
أما لفظة العلم والتعلم فقد وردت يف مئات اآليات.

إضافة إىل اآليات التي تتحدث عن التدبر والتذكر والنظر.

كام جاء يف السنة الرشيفة عدد كبري من األحاديث والروايات التي
تؤكد عىل مرجعية العقل وحموريته يف حياة اإلنسان ،بشكل مطلق.



ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إنام يدرك اخلري كله بالعقل»(((.
وعنه« :Aاسرتشدوا العقل ترشدوا وال تعصوه فتندموا»(((.



خريا فأمضه ،وإن
وعنه« :Aإذا أردت ً
أمرا فتدبر عاقبته ،فإن كان ً
رشا فانته»(((.
كان ً



وعنه« :Eال يستعان عىل الدهر إال بالعقل»(((.





ويقول اإلمام عيل« :Eالعقل صالح كل أمر»(((.
اس َتن َْص َح ُه »(((.
وعنه« :Eوال َي ُغ ُّش ا ْل َع ْق ُل َم ِن ْ

((( بحار األنوار .ج ،74ص .158
((( المصدر نفسه .ج ،1ص.96
((( كنز العمال .ج ،3ص ،99حديث  ،21057ومثله في الكافي .ج ،8ص ،131حديث
.130
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( بحار األنوار .ج ،75ص.7
((( المصدر نفسه .ج ،1ص.95
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وعنه« :Eبالفكر تنجيل غياهب األمور».

هذه النصوص الدينية وأمثاهلا ،تؤكد عىل مرجعية العقل ،وأن عىل
اإلنسان أن يعود إىل عقله ،وأن ُيعمل فكره ملواجهة أي مشكل يف حياته،
فيتخذ قراره بنا ًء عىل ما هيديه إليه عقله ،ويقوده تفكريه ،مع التزام منهجية
التفكري السليم.
وما حققه اإلنسان من إنجازات علمية وعملية ضخمة يف خمتلف
جماالت احلياة هو أكرب شاهد عىل عظمة العقل ،وقدرته عىل جتاوز الصعاب
ومواجهة التحديات.

إن من أسباب تردد اإلنسان يف اختاذ القرار ضعف ثقته بعقله ،وعدم
اجتهاده يف ممارسة التفكري ،مما يؤدي إىل ضمور نشاطه الفكري ،وقد ال
يلتفت اإلنسان إىل ضوابط التفكري السليم ،فتلتبس عليه األمور ،ويصاب
باحلرية والرتدد.

اال�ستنارة بعقول الآخرين
قد يفكر اإلنسان يف موضوع تنقصه اإلحاطة ببعض جوانبه ،وقد
تتعارض االنشدادات وامليول داخل نفسه ،وقد يعيش أجواء ضاغطة
وأسريا حلال
عاجزا عن اختاذ القرار،
تدفعه نحو خيار أو آخر ،فيجد نفسه
ً
ً
الرتدد واحلرية.

وهنا عليه أن يلجأ إىل العقل مرة أخرى ،عرب االستنارة بعقول اآلخرين
ممن يثق بمنهجيتهم السليمة يف التفكري ،ويطمئن إىل صدقهم وخربهتم يف

رارقلا يف ددرتلاو ةراختسالا

ذات املوضوع ،فيستشريهم ويستعني بعقوهلم ،ليشاركوه يف التفكري وإعامل
النظر ،وليتجاوز نقاط الضعف التي سببت له احلرية والرتدد.

ويشري حديث مروي عن رسول ال ّله Aإىل أن استشارة أصحاب
الرأي تساعد اإلنسان عىل الوصول إىل حالة احلزم واحلسم ،وجتاوز احلرية
والرتدد ،يقول« :Aاحلزم أن تستشري ذا الرأي»(((.
ويف حديث آخر عنه« :Aما من رجل يشاور أحدًا إلاّ هدي إىل الرشد»(((.

ورد عن اإلمام عيل Eأنه قال« :من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار
العقول»(((.
ِ
فاقتد برأي عاقل يزيل ما
وعنه« :Eإذا أنكرت من عقلك شي ًئا

أنكرته»(((.

وعنه« :Eحق عىل العاقل أن يضيف إىل رأيه رأي العقالء»(((.

ويشري اإلمام عيل Eإىل أن من أهم مميزات االستشارة كون اآلخر
الذي تستشريه خارج تأثريات الضغوط التي تسبب لإلنسان الرتدد،
يقول« :Eإنام ُح َّض عىل املشاورة ألن املشري رصف ،ورأي املستشري
((( بحار األنوار .ج ،72ص.105
((( الشيخ الطبرسي .مجمع البيان ،ج ،9الطبعة األولى 1415ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) ،ص.57
((( غرر الحكم ودرر الكلم.8634 .
((( المصدر نفسه.5754 .
((( المصدر نفسه.4920.
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مشوب باهلوى»(((.

وعنه « :Eمن شاور ذوي األلباب ّ
دل عىل الصواب»(((.

بالطبع ،فإن عىل اإلنسان أن يشاور ذوي االستقامة وأصحاب اخلربة
والتجربة ،يقول عيل « :Eشاور يف أمورك الذين خيشون ال ّله ترشد»(((.

وعنه« :Eخري من شاورت ذوو النهى والعلم وأولو التجارب
واحلزم»(((.

وعن معلىَّ بن خنيس قال :قال أبو عبدال ّله« : Eما يمنع أحدكم إذا
ورد عليه ما ال قبل له به أن يستشري رجلاً عاقلاً له دين وورع .ثم قال أبو
عبدال ّله  : Eأما إنه إذا فعل ذلك مل خيذله ال ّله»(((.

دور اال�ستخارة

من أجل أن يتكامل اإلنسان ،ويستفيد من الطاقات التي أودعها ال ّله
تعاىل يف كيانه ،ومن أجل أن تتبلور إرادته وتنصقل شخصيته ،منحه ال ّله
تعاىل حرية التفكري واحلركة ،فهو يفكر ويقرر ،ويعمل ويتحرك ،ضمن
سنن الكون وأنظمة احلياة ،ومن ثم يتحمل مسؤولية قراره وعمله.
ومن لطف ال ّله تعاىل باإلنسان ،أرشده عرب رسله وأنبيائه إىل املنهج

((( المصدر نفسه.3908 .
((( بحار األنوار .ج ،74ص.420
((( غرر الحكم ودرر الكلم.5756 .
((( المصدر نفسه.4990 .
((( بحار األنوار .ج ،72ص.102
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السليم للتفكري ،والطريق الصحيح الختاذ القرار ،واالجتاه األفضل للحركة
والعمل.
وذلك بإرشاد اإلنسان إىل عقله ،وحتذيره من اخلضوع ألهوائه
وشهواته ،أو التأثر بعوامل التشويش والضالل.
فالعقل هو مرجعية اإلنسان يف إدارة حياته ،كام تؤكد نصوص الرشع،
ويؤيده واقع التقدم الذي حققه اإلنسان يف تطوير احلياة عرب العصور.

لكن مشكلة اإلنسان تكمن يف مدى استفادته من عقله ،والتزامه
منهجية التفكري السليم ،ويف مستوى إرادته ملواجهة خمتلف ضغوط
اإلضالل واالنحراف ،وعوامل الضعف واخلطأ.

هتمه ،وتتعدد أمامه اخليارات ،فإنه بحاجة
وحني يواجه اإلنسان قضية ّ
إىل درجة عالية من صفاء النفس ،وثبات الفكر ،وسالمة النظر ،ليتخذ
جتاهها القرار املوضوعي الصائب.
وهنا يلجأ اإلنسان إىل ربه طال ًبا منه التوفيق والسداد ،مستلهماً منه
الطمأنينة والثقة ،لكي هيتدي إىل أصوب قرار وأفضل رأي.

هذا اإلقبال عىل ال ّله ،والتوجه إليه لتجاوز حالة الرتدد واحلرية يف اختاذ
القرار ،ولنيل توفيقه تعاىل وتسديده ،هو ما يطلق عليه يف النصوص الدينية
مصطلح االستخارة.

واالستخارة معناها طلب اخلري يف اليشء ،وهذا هو املعنى اللغوي،
خار اليشء عىل غريه وانتقاه .ال ّلهم خر يل :أي اخرت يل أصلح األمرين،
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واجعل اخلرية فيه ،وعندما يقال :خار ال ّله لك ،أي أعطاك ما هو خري
لك.
وقال الراغب األصفهاين (تويف 502ﻫ )« :استخار ال ّله العبد فخار
له ،أي طلب منه اخلري فأواله».
وقال ابن إدريس« :االستخارة يف كالم العرب الدعاء».

فاملعنى احلقيقي لالستخارة هو الدعاء وطلب اخلري من ال ّله تعاىل،
واستخار ال ّله طلب اخلري منه.

والنصوص التي تُر ّغب اإلنسان يف االستخارةّ ،
وحتذر من اإلقدام عىل
عمل قبلها ،إنام تقصد االستخارة هبذا املعنى ،أي الدعاء وطلب اخلري من
ال ّله تعاىل.

وتوجه بعض النصوص إىل التقرب إىل ال ّله تعاىل بصالة ركعتني،
ّ
وقراءة سور أو آيات من القرآن الكريم ،ومناجاة ال ّله تعاىل ببعض األدعية
املروية عن النبي Aواألئمة األطهار.B
وهناك فهم آخر ونوع آخر من االستخارة بمعنى املشورة مع ال ّله
تعاىل ،لكي يرشد اإلنسان إىل القرار الصائب عرب بعض الطرق واألساليب
الكاشفة ،كاالستخارة بالقرآن الكريم ،أو املسبحة أو الرقاع أو البنادق.
ويف بعض أوساط اإليرانيني يستعملون اخلرية بالديوان املنسوب لإلمام
عيل ،أو ديوان حافظ الشريازي.
وهناك مبالغة عند بعض الناس يف االستخارة باملصحف الكريم
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واملسبحة ،اعتقا ًدا منهم أهنا تكشف عن رأي ال ّله تعاىل يف املوضوع الذي
يستخريون فيه.

وترتب عىل هذه املبالغة جتميدهم لعقوهلم ،فال يبذلون جهدً ا يف التفكري
وإعامل النظر ،وال يتجهون الستشارة ذوي الرأي والتجربة ،وإنام يبادرون
لالستخارة يف أي قضية وعند أبسط مشكلة.
كام أن البعض يستعمل االستخارة يف غري موضعها ،كالطالب الذين
يستخريون قرب االمتحانات عىل فصول املقررات التي جيب أن يركزوا
عليها يف املذاكرة واملراجعة .وكبعض اآلباء الذين ع ّطلوا زواج بناهتم حتى
فاهتم قطار الزواج ،ألهنم يستخريون عندما يأتيهم خاطب كفو.

والسائد يف أوساط كثري من املتدينني أن نتيجة االستخارة باملصحف
أو املسبحة تكشف عن اخلري والصواب ،لذا عىل اإلنسان أن يلتزم تلك
النتيجة .وربام دار يف أذهان بعضهم وجوب االلتزام بنتيجة اخلرية ،وأن
خمالفتها حرام أو سبب للخطر.
صحيح أن هناك روايات واردة عن االستخارة باملصحف واملسبحة
لكنها ليست بدرجة الصحة واالعتبار.

وإذا كان العمل هبا بنا ًء عىل قاعدة التسامح يف أدلة السنن ،وثقة
بالتجارب املتناقلة حوهلا ،ولكوهنا متداولة عند املترشعة ،فإن ذلك ال
يربر اإلفراط واملبالغة يف استعامهلا وغض الطرف عن السلبيات املرتتبة عىل
ذلك.
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وخروجا
وقد يرى البعض أن نقد االستخارة تشكيكًا يف املعتقدات،
ً
عىل املسلامت ،وطعنًا يف عمل املترشعة من املراجع والعلامء.

وبعض هؤالء مل يكلف نفسه عناء البحث العلمي يف املوضوع ،وال
يعلم أن هناك رأ ًيا آخر يف الوسط العلمي يستشكل يف االستخارة باملصحف
واملسبحة وأمثاهلا ،كاملقدس االردبييل الذي حيتمل حرمة االستخارة بمثل
هذه الطرق ،ويراها شبيهة باالستقسام باألزالم.

وقد أشار السيد اليزدي يف العروة الوثقى إىل هذا الرأي بقوله يف كتاب
احلج يف آداب سفر احلج ما نصه« :االستخارة بمعنى طلب اخلري من ربه،
ومسألة تقديره له ،عند الرتدد يف أصل السفر ،أو يف طريقه ،أو مطل ًقا،
واألمر هبا للسفر وكل أمر خطري أو مورد خطر مستفيض ،وال سيام عند
احلرية واالختالف يف املشورة ،وهي الدعاء ألن يكون خريه فيام يستقبل
أمره ،وهذا النوع من االستخارة (أي الدعاء) هو األصل فيها ،بل أنكر
التفؤل واملشاورة بالرقاع واحلىص
بعض العلامء ما عداها مما يشتمل عىل ّ
والسبحة والبندقية وغريها ،لضعف غالب أخبارها ،وإن كان العمل هبا
أيضا ،بخالف هذا النوع (االستخارة بالدعاء)
للتسامح يف مثلها ال بأس به ً
لورود أخبار كثرية هبا».
ومؤسف أن يطرح بعضهم أن نقد االستخارة هو تشكيك يف العقيدة،
وخمالفة للمسلامت ،مع ترصيح مراجع بارزين بعدم ثبوت استحباهبا.
حيث أجاب السيد السيستاين حفظه ال ّله عن سؤال :هل االستخارة املتبعة
عندنا اآلن حمبذة رش ًعا أو واردة؟ بقوله« :يؤتى هبا رجا ًء عند احلرية ،وعدم
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ترجح أحد االحتامالت بعد التأمل واالستشارة»(((.

كام أجاب الشيخ التربيزي رمحه ال ّله عن سؤال :ما هو الثابت استحبابه
من أقسام االستخارة؟ بقوله « :مل يثبت استحباب االستخارة ،ولكن هبا
رواية وهي جمربة»(((.

وأخريا ،فإين أتفق مع العالمة الطباطبائي فيام ذهب إليه من أن وظيفة
ً
االستخارة حسم حالة الرتدد عند اإلنسان فقط ،دون أن يعني ذلك أن
نتيجتها كاشفة عن مصلحة أو خري ،متا ًما كام هو احلال لو حسم اإلنسان
تردده عرب تفكريه أو استشارته ألحد.
يقول السيد الطباطبائي يف امليزان« :إذ ال شأن هلذا العمل (االستخارة)
إال تعيني الفعل أو الرتك ،من غري إجياب وال حتريم ،وال أي حكم تكليفي
آخر ،وال كشف عام وراء حجب الغيب من خري أو رش ،إال أن خري املستخري
يف أن يعمل أو يرتك فيخرج عن احلرية والتذبذب.

وأما ما يستقبل الفعل أو الرتك من احلوادث فربام كان فيه خري ،وربام
كان فيه رش ،عىل حد ما لو فعله أو تركه عن فكر أو استشارة ،فهو كالتفكر
واالستشارة ،طريق لقطع احلرية والرتدد يف مقام العمل ،ويرتتب عىل الفعل
املوافق له ما كان يرتتب عليه لو فعله عن فكر أو مشورة»(((.
((( السيد علي الحسيني السيستاني ،الفقه للمغتربين ،مسألة  ،598الطبعة األولى
1425ﻫ( ،البحرين :دار كميل) ،ص.344
((( أبو القاسم الموسوي الخوئي .صراط النجاة في أجوبة االستفتاءات ،ج ،1مسألة
 ،1534الطبعة الثانية 1416ﻫ( ،الكويت :مكتبة الفقيه) ،ص .553
((( الميزان في تفسير القرآن ،ج ،6ص.118

131

املحتويات

مقدمة5.......................................................
المجتمع و�صناعة الر�ؤية 9.....................................
الفرص املتاحة 13..........................................
مؤسسات لصناعة الرأي 14................................
تنوع اآلراء واخليارات15...................................
الم�شروع الوطني والحراك ال�سلمي 17. .........................
الت�أ�سي�س للت�سامح الديني 21. ..................................
الدين نشأة عائلية24........................................
البيئة االجتامعية حمضن ديني26.............................
داء التعصب واملصلحية 28.................................
الرؤية القرآنية29...........................................
القر�آن المهجور33. ............................................
مهجورا 34...................................
اختذوا القرآن
ً

134

ثقافة النهو�ض االجتماعي

مضامني القرآن ومناهجه 35................................
برنامج حياة39.............................................
النظر يف كتاب الكون40....................................
أنظمة العالقات االجتامعية43..............................
ال�شباب والعودة �إلى القر�آن47. .................................
حركة الوعي والثقافة في المجتمع55. .........................
الثقافة والوعي يف حياة اإلنسان57..........................
الوعي الديني 58...........................................
رؤية الدين61..............................................
التثقيف الذايت62...........................................
احلركة الثقافية64...........................................
إمكانات ومقومات 65.....................................
التنمية الثقافية والإنفاق الأهلي67. ...........................
مسؤولية النهوض70.......................................
اإلنفاق عىل الشأن العام 73.................................
االهتامم بالشأن الثقايف76...................................
البابطني نموذج ريادي 77..................................
الوقف لإلنامء الثقايف 79....................................
التغيير االجتماعي وعن�صر الزمن 83. ..........................
التيارات االجتماعية والتناف�س الإيجابي 89. ...................
التعدّ دية حالة إجيابية 90....................................

تايوتحملا

العالقة بني التيارات االجتامعية92..........................
يتحدد شكل العالقة بني التيارات؟93.................
كيف
ّ
التيارات االجتامعية وترشيد العالقة 95.....................
نحو مبادرات لخدمة المجتمع 99. ..............................
تنمية نوازع اخلري 100......................................
الدعوة إىل اخلري 102.......................................
السعي واملطالبة 103.......................................
املبادرة إىل عمل اخلري105..................................
المثقف وم�س�ؤولية الجهر بالر�أي 109...........................
�إلغاء �شخ�صية الفرد113.......................................
اال�ستخارة والتردد في القرار119...............................
العقل وإدارة احلياة 121....................................
االستنارة بعقول اآلخرين 124.............................
دور االستخارة126........................................
عنوان الم�ؤلف136.............................................

135

عنوان امل�ؤلف

اململكة العربية السعوية
ص.ب 1322 :القطيف 31911
هاتف+966 3 8555210 :
فاكس+966 3 8512600 :
املوقع عىل اإلنرتنتwww.saffar.org :
الربيد األلكرتوينoffice@saffar.org :

