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تســعى مجلــة أوج للوصــول إلــى الشــباب المســلم ،ومخاطبــة
اهتماماتــه ،والتعــرف علــى أفــكاره؛ ومــن هنا عزمنا فــي عددنا
الحــادي عشــر علــى اســتضافة شــخصية شــابة لهــا نشــاطها
وهمومهــا وآمالهــا فــي زاويــة حــوار العــدد ،ووقــع اختيارنــا
علــى األســتاذ والطبيــب مهند الهويــدي لنتعرف عليــه عن قرب
وعلــى مــا قدمــه من جهود في الســاحة المعرفيــة .كما طرحنا
فــي زوايــا المجلــة موضوعــات بأقــام شــابة تحدثــوا برؤاهــم
عــن أفــكار وتحديــات تواجــه جيلهــم ،حيــث تقــرؤون فــي زاويــة
مقــاالت الجمهــور :اجتياحات أزمة الرجولة ومشــكالت الشــباب
أيضــا مجموعـ ًـة
الحديثــة ،والمعرفــة الشــبابية .وتناولــت المجلــة ً
ـددا مــن الترجمــات
مــن الموضوعــات المعرفيــة واألدبيــة ،وعـ ً
الجــادة ،وال تــزال أوج منبـ ًـرا لــكل قلــم يحمــل فكـ ًـرا ويرجــو أثـ ًـرا.
أسرة التحرير
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مقاالت الجمهور

اجتياحات أزمة الرجولة
ومشكالت الشباب الحديثة
أ .سامي الحربي

مهتم بالفكر وعلم االجتماع
تويتر@tragbki :
إن الحضارة الحديثة هي انحدار من الذكورة إلى
األنوثة  -يوليوس إيفوال -
ترتبــط إشــكاليات االجتيــاح بإزالــة الخصوصيــات
الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة ،عبــر فــرض دالالت
ومفاهيــم علــى طــرق التفكيــر وأنمــاط الســلوكيات
والصــور الثابتــة عــن الجســد وامتــداده وتقســيماته
التــي تشــمل الذكــورة واألنوثــة ،مــن خــال إزالــة
الثابــت الفطــري مــن معانيها وأشــكالها المتجســدة،
وإعــادة إنتاجهــا فــي إطــار يتخــوف مــن صورتهــا
األصليــة ،وذلــك عبــر فــرض المخــاوف مــن قيــم
الرجولــة واألمومــة والطفولــة بصفتهــا قيــم
اضطهــاد وتشــويه للحالــة اإلنســانية ،وذلــك عبــر
األســلوب الحضــاري الســائد ونمطــه البصــري الــذي
يتمركــز حــول الصــورة وعقــدة الجمــال ،وتعميــم
مفاهيــم الجنــدر ونفــوذ حركــة الشــواذ ،وتراجــع
صــورة اآلبــاء وضغــط البيئــة المســاواتية والمشــكلة
االقتصاديــة ،وتراجــع الرجولــة التقليديــة المتمركــزة
حــول القــوة والشــرف والواجــب ،وســيطرة أنمــاط
الرجولــة الحديثــة التــي تعيــد إنتــاج ذاتهــا فــي أدوار
أنثويــة.
يمثــل األســلوب الحضــاري الســائد مرحلــة الغريــزة،
وهــي مرحلــة تفقــد المعانــي الدينيــة فيهــا
وظيفتهــا االجتماعيــة ،بحيــث تصبــح عاجــزة عــن
القيــام بمهمتهــا بحســب مالــك بــن نبــي ،وهــي
ذات المرحلــة التــي يطلــق عليهــا ميشــيل مافيزولــي
مرحلــة «ســيادة األســلوب الجمالــي»(.)1
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ً
نوعــا مــن
وفقــدان المعانــي الدينيــة وســيادة األســلوب الجمالــي التأثيــرات الثقافيــة وفروقاتهــا التــي تمثــل
تقــود إلــى مــا يطلــق عليــه إدغــار مــوران «الجماليــات االختــاف ،ولكنهــا تتفــق فــي أن الرجولــة التقليديــة
عممــة» وهــي أزمــة ذوبــان األخــاق فــي تشــمل الصالبــة ،والســيطرة ،واالعتمــاد علــى الــذات،
الم َّ
ُ
والســلوكيات الجســدية المســتقيمة ،وتقييــد التعبيــر
الجماليــات(.)2
العاطفــي ،وتجنــب المواقــف والســلوكيات األنثويــة.
ً
تراجعــا لقيــم الرجولــة،
عممــة
الم َّ
تشــكل الجماليــات ُ
ً
وخصوصــا مســألة الواجــب التــي تفرضهــا التقاليــد وإشــكالية الرجــل الجديــد تأخــذ مظاهــر متعــددة علــى
األخالقيــة ،مقابــل ارتفــاع لعقــدة الجمــال التــي ال مســتوى العالــم ،فهــي فــي الصيــن ترتبــط بمــا يطلــق
تعــرف الواجــب ،بــل تــدور بيــن التجميــل واالنخــراط فــي عليــه النســاء المزيفــات ،وفــي اليابــان تتمثــل فــي
الســلوكيات األنثويــة ،وإزاحــة الترجــل الــذي يشــكل مشــكلة آكلــي العشــب ،وفــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة يرتبطــون بالجيــل إكــس.
قطيعــة مــع العالــم األنثــوي.
تعتبــر مشــكلة النســاء المزيفــات مــن مشــاكل الصيــن
االجتماعيــة ،ومصطلــح النســاء المزيفــات يطلــق علــى
الرجــال الذيــن يحاولــون منافســة النســاء علــى الرجــال،
وقــد شـ ّ
ـكلت مســألة ظاهــرة النســاء المزيفــات نقاشـ ًـا
ً
موســعا بيــن التربوييــن مــن الصينيــن بســبب تأثيرهــا
علــى الشــباب واألطفــال0

المعممــة فــي التطــورات
وتتداخــل مســألة الجماليــات
َّ
الحديثــة لمفاهيــم الرجولــة مــن خــال إعــادة إنتــاج
أســاليب الجســد الرجولــي عبــر تأثيــر الموضــة الحديثــة،
فبحســب «جــوان انتويســل» لعــب كل مــن المصوريــن
ً
دورا
وخبــراء التجميــل ومصممــي األزيــاء مــن الشــواذ
فــي تغييــر التمثيــات الخاصــة بالرجولــة ،مــن خــال
جماليــات الموضــة التــي أنتجــت جماليــات شــاذة
يشــير التربــوي الصينــي يونشــياو صــن إلــى أن ارتفــاع
للجســد الرجولــي(.)3
منســوب التنعــم بيــن الشــباب الصينيــن يرتبــط بتراجــع
المعممــة البيئــة المناســبة لطبيعة الذكــر ،والتي ترتبــط بالمغامرة
واإلشــكالية األخــرى فــي الجماليــات
َّ
هــي أنهــا حولــت الجســد الرجولــي مــن إطــار واجــب والمنافســة والرياضــة الخشــنة؛ والتــي قللتهــا األنظمــة
الفعــل والمســؤولية األخالقيــة ،إلــى وجــوب العــرض التربويــة فــي الصيــن مــن خــال مســاواة طبيعــة
والمشــاهدة مــن خــال فكــرة الجمــال واألزيــاء ،والتــي النشــاط الذكــوري مــع طبيعــة النشــاط األنثــوي فــي
اســتطاعت إبعــاد فكــرة اإلدانــة عــن األنشــطة غيــر المراحــل األولــى والمتوســطة للنظــام المدرســي
بحســب يونشــياو صــن0
الرجوليــة (.)4
وتأثيــرات عقــدة الجمــال الحديثــة ال تتوقــف عنــد
إشــكالية التحــرر مــن اإلدانــة األخالقيــة للســلوكيات
المناهضــة للرجولــة وإزاحــة الترجــل ،بــل تمتــد إلشــكالية
أخــرى وهــي مشــكلة الســحاق المعكــوس ،وهــو
التفاعــل األنثــوي الــذي يحــرص عليــه الشــباب مــع
جذبهــن ،وهــي إشــكالية تواجــه فكــرة
اإلنــاث ألجــل
ّ
الرجولــة التقليديــة ألنهــا تعيــد الصفــات األنثويــة عنــد
التفاعــل مــع اإلنــاث وتقدمها علــى أنها وســيلة رجولية،
ولكنهــا فــي أصلهــا ليســت إال خوفـ ًـا مــن قيــم الرجولــة
التــي تتعــرض للهجــوم والمحاصــرة مــن نمــط الحيــاة
الحديثــة ،وفكــرة الرجــل الجديــد الــذي ترافــق ظهــوره
مــع الحركــة النســوية ومجــات األناقــة والقطــاع
التجــاري الخــاص بالمنتجــات الجماليــة الرجاليــة (.)5

ويشــير يونيشــاو صــن إلــى أن أزمــة التنعــم بيــن الصينيــن
ترتبــط فــي بعض جوانبها بمســألة األمهات المســتبدات
أنهــن ال يحافظــن علــى
داخــل األســرة ،وذلــك بســبب
ّ
صــورة األب أمــام األوالد ألن المحافظــة علــى صــورة
األب تحفــز األوالد لتولــي دور الرجــل(.)6
وتربــط عالمــة االجتمــاع «لــي وينهــي» بيــن ارتفــاع
نســب تنعــم الشــباب فــي الصيــن ،وبيــن التفاعــل مــع
اإلنــاث اللواتــي يســاهمن فــي صياغــة ســلوكيات
وتصــورات ذات مضاميــن أنثويــة يحــاول الشــباب
تقديمهــا عــن أنفســهم (.)7

وتتقــارب إشــكالية النســاء المزيفــات وتأثيراتهــا
وخصوصـ ًـا فــي مســألة تراجــع صــورة األب فــي العائلــة
الرجــل الجديــد هــو النمــوذج المضــاد للرجولــة الحديثــة ،مــع إشــكالية جيــل إكــس األمريكــي ،وهــو
التقليديــة والتــي تتوحــد معالمهــا فــي اإلجمــاع جيــل ولــد ونشــأ ما بيــن الســتينيات والثمانينيــات وعايش
البشــري الفطــري حولهــا ،مــع أخــذ االعتبــار بمســألة مجموعــة مــن التحــوالت االجتماعيــة والسياســية
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واالقتصاديــة ،والتــي أثــرت علــى بنيــة األســرة والتصــورات الفكريــة
والعاطفيــة والســلوكيات ،فلقــد كان إشــراف األســرة علــى مســار
تربيــة األطفــال مــن جيــل إكــس منخفضـ ًـا مقارنــة باألجيال الســابقة،
بســبب اتجــاه الوالديــن لســوق العمــل ،وظهــور أســرة المربــي
الواحــد ،وتأثيــرات الطــاق؛ كل تلــك العوامــل جعلــت مــن جيــل
إكــس أكثــر ميـ ً
ـا لليبراليــة علــى مســتوى القضايــا االجتماعيــة.)8(.
ويوضح بيتر ساكس الخصائص النفسية لجيل إكس:
أ -ليس لديهم قدرة على التحمل عند القيام بأي عمل جدي.

إشكالية الرجل الجديد تأخذ مظاهر
متعددة على مستوى العالم،

ب -تالشي فكرة األلم من قاموسهم األخالقي.

فهي في الصين ترتبط بما يطلق

ج-تضخم المشاعر واالستحقاق العالي.

عليه النساء المزيفات ،وفي اليابان

ويشــير موريــس بيرمــان «إلــى افتقادهــم للقــوة النفســية الالزمــة
لتحمــل االنتقــاد ،ويفســر ذلــك فــي إطــار العزلــة الحديثــة ،والخــوف
مــن مشــاركة حياتهــم مــع النــاس ،والتعلــق بالمشــاهير حتــى
يتغلبــوا مــن خاللهــم علــى خوفهــم»(.)9
تتداخــل إشــكاليات تقلــص إشــراف األســرة وظهــور أســرة المربــي
الواحــد وتأثيــرات الطــاق فــي جيــل إكــس ،مــع إشــكاليات
الرجولــة فــي العالــم الحديــث ،وحــول ذلــك يالحــظ عالــم االجتمــاع
البريطانــي ديفيــد مورغــان أن أزمــة الذكــورة الغربيــة ترتبــط
بالتغييــرات االقتصاديــة والتحــوالت المجتمعيــة ،مثــل معــدالت
الطــاق المتزايــدة ،وتحــدي النمــوذج التقليــدي للجنســين ،وظهــور
أســرة المربــي الواحــد -والتــي ترأســها النســاء فــي الغالــب ،-كل
تلــك العوامــل فــي نظــر مورغــان تقــوض وتعطــل الذكــورة.)10(.
وتمتــد تأثيــرات إشــكاليات الرجولــة علــى مســتوى الثقافــة
األمريكيــة ،إلــى الخلــل فــي صــورة األب وتضخــم عقــدة الجمــال
ضخــم
بيــن الشــباب ،وذلــك بســبب تدهــور العائلــة التقليديــة ،والتــي ّ
راعَ ،فتُ ـ ِـرك األفــراد
تدهورهــا عــدم القــدرة علــى التماهــي مــع أب ٍ
ً
بــدال مــن إخفائهــا
ُيظهــرون اعوجــاج ســلوكياتهم وأخالقهــم،
وتقويمهــا ،وهكــذا أصبــح الطفــل يشــعر بالقلــق تجــاه غيــاب والــده،
ويبحــث عــن تعويــض خارجــي مــن خــال الثــروة والتركيــز علــى
الجمــال كمــا يقــول كريســتوفر الش(. )11
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تتمثل في مشكلة آكلي العشب،
وفي الواليات المتحدة األمريكية
يرتبطون بالجيل إكس

ويشــير «جوناثــان هايــدت» إلــى أن ضعــف اآلبــاء
األمريكييــن انتقــل إلــى الجيــل الجديــد مــن الشــبان
األمريكييــن ،عبــر تعزيــز فكــرة أنهــم فــي خطــر،
ّ
شــكل
ويحتاجــون للحمايــة مــن كل شــيء ،والــذي
هشاشــة فــي النفــس األمريكيــة الشــابة.
ً
وتربــط «جوانــا ويليامــز» بيــن ارتفــاع الضعــف فــي
شــخصية األب األمريكــي ،وبيــن ارتفــاع عمليــات
التحــول الجنســي لــدى المراهقيــن األمريكييــن.)12(.
تتداخــل إشــكاليات الرجولــة فــي اليابــان مــع
اإلشــكاليات الصينيــة واألمريكيــة ،مــن خــال المســألة
االقتصاديــة ،وتراجــع الــدور التقليــدي للرجــل ،وظهــور
األنمــاط الجديــدة مــن الرجولــة ،والخــوف مــن األلــم،
فقــد كان لســوء الوضــع االقتصــادي تأثيـ ً
ـرا علــى تصور
الشــاب اليابانــي عــن ذاتــه؛ بســبب عــدم قدرتــه علــى
تحمــل إشــكالية الوظيفــة قليلــة الدخــل ،فكانــت
المواجهــة تتمثــل فــي إنشــاء تعــدد لصــور الذكــورة،
والتــي تتصــادم مــع المفاهيــم التقليديــة للرجولــة
فــي اليابــان.
ومــن أنمــاط الرجــل الجديــد فــي اليابــان نمــوذج
( )soushokukei-danshiوالتــي تعنــي آكلــي
العشــب ،والذيــن يتصفــون بعــدم الحــزم فــي حياتهــم،
ويفتقــرون للمغامــرة واإلقــدام ،وبتقلــص رغبتهــم
فــي الــزواج ،وعــدم التمســك بالمفاهيــم الرجوليــة
للجيــل القديــم ،ولديهــم اســتعداد تــام لالنخــراط فــي
الســلوكيات األنثويــة ،والقيــام بأدوارهــا ،ولديهــم
ارتبــاط عالــي بالمنــزل ،فــا تحديــات خارجيــة ،بــل بقــاء
دائــم فــي المنــزل(.)13
ويربــط الفيلســوف اليابانــي ماســاهيرو موريــوكا بيــن
ظهــور نمــوذج الشــاب العشــبي ،وبيــن األســلوب
الحضــاري الســائد والــذي يطلــق عليــه الحضــارة
الخاليــة مــن األلــم ،والتــي يتــم البحــث فيهــا عــن حيــاة
بــا واجبــات ،وبــا تضحيــات ،وبــا مســؤوليات ،والتــي
ال يمكــن تخيــل الرجولــة عبرهــا(.)14

معاييــر الرجولــة واألنوثــة ،والبيئــة المســاواتية،
والقضــاء علــى صــورة األب ،وصياغــة نمــاذج ضعيفــة
مــن اآلبــاء ،والتفاعــات األنثويــة ،وتضخــم عقــدة
ً
بــدال مــن الواجــب ،والتــي تشــمل العالــم
الجمــال
أجمــع الــذي يــدور فــي إطــار ضغــط حضــارة الحيــاة
الخاليــة مــن األلــم واألســلوب الجمالــي ،وهــو نمــط
حضــاري ُمعــادي للديــن الــذي بدونــه تتخبــط معانــي
الرجولــة ووظائفهــا وأدوارهــا الحقيقيــة.
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مقاالت الجمهور

ثقافة المراهقة في
القرن الحادي والعشرين
جريجوريو لوري

((1

ترجمة :أ .رغد الظاهري

كان عالــم االجتمــاع األمريكــي
جيمــس كولمــن أول مــن الحظ في
خمســينيات القــرن الماضــي ظهــور
مرحلــة المراهقــة كمجتمــع ثقافــي
جديــد يقــع بيــن الطفولــة وعالــم
الكبــار .المراهقــون موجــودون
دائمــا ،لكــن ثقافــة المراهقــة
ً
ظاهــرة جديــدة صعودهــا عائــد إلــى
عولمــة التعليــم ومــا تــا ذلــك مــن
نقــل المســؤولية مــن العائــات
إلــى المــدارس .وقــد تــم تصويرهــا
وكأنهــا العتلــة الرافعــة للتغيــر
االجتماعــي ألنهــا ســتتيح تعميــم
التعليــم لــكل الشــباب الصغــار ،وهو
مــا سيســاعد علــى تغلــب العائــات
علــى القيــود الثقافيــة .مــع هــذا،
فقــد أشــار كولمــن أن المراهقيــن
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اهتمامــا بشــعبيتهم
كانــوا أكثــر
ً
مــن نموهــم الفكــري.
ابتُ كــرت المــدارس لتســهيل عمليــة
االنتقــال مــن الطفولــة إلــى
المواطنــة ،لكــن أطفــال المــدارس
اســتغرقوا فــي العيــش بثقافــة
مغلقــة علــى نفســها ،يقاومــون
قوالــب الكبــار ويتقبلــون نمــاذج
جيلهــم بــا نقــاش!
المجتمــع المراهــق الجديــد هــو
ثقافــة مســتقلة ،يمتلــك المراهقون
لغتهــم ولباســهم وموســيقاهم
الخاصــة ،باإلضافــة إلــى طــرق
تواصــل ونمــاذج ســلوكية خاصــة،
تمامــا
والتــي قــد تُ عـ ّـرف أنهــا الضــد
ً

مــن نمــاذج آبائهــم .وكل هــذا ُر ّوج
عــن طريــق الدعايــات ألن ثقافــة
ســوقا جديــدة
المراهقــة أنعشــت
ً
بإمكانــات اســتهالك عاليــة.
مراهقون في الثالثين
كتــب كولمــن فــي العــام
«:1959نحــن نعيــش فــي مفارقــة
غيــر مألوفــة :فــي مجتمعنــا
الصناعــي المعقــد هنــاك أشــياء
أكثــر علينــا تعلمهــا ،والتعليــم العــام
تــزداد أهميتــه إلتاحتــه فــرص حياتيــة
أكبــر ،لكننــا اختلقنــا ثقافــة كبــرى
مــن المراهقيــن الذيــن أظهــروا
قليـ ً
ـا مــن االهتمــام بالتعليــم ،بينمــا
يشــعرون أنهــم خاضعــون ألمــور ال
عالقــة لهــا بالمدرســة».
وإنــه مــن الواضــح أن كولمــن
لــم يمتلــك الكلمــة األخيــرة فــي
موضــوع المراهقــة .اليــوم نالحــظ
وســع
أن مفهــوم المراهقــة
ّ
حــدوده فصــار فــي أقــل َحــده
يشــمل البلــوغ ،فــي حيــن أننــا نــرى
كلنــا علــى الجانــب اآلخــر مراهقيــن
لطفــا-
إن أردنــا أن نكــون أكثــرً
فــي عمــر الثالثيــن .تريــد اليافعــات
فــي العاشــرة ارتــداء مالبــس مثيــرة،
فــي حيــن يريــد رجـ ٌ
ـال فــي الثالثيــن
مــن أعمارهــم ارتــداء مالبــس
المراهقيــن!
األطفــال أصبحــوا يمنــون أنفســهم
بعمــر المراهقــة ،فــي حيــن يتمنــى
المراهقــون تأجيــل حيــاة ســن

الرشــد ،تشــير اإلحصائيــات أن %25
مــن مشــاهدي قنــوات األطفــال
فــي الواليــات المتحــدة هــم مــن
البالغيــن.
مراهقــو اليــوم بعكــس مراهقــي
الخمســينيات تبــدو عليهــم بعــض
الســذاجة ،مــا نســبته  %70مــن
مراهقــي ذلــك الزمــان لــم يدخــن
ولــم يشــرب ،ولــم يطــرق ذهــن
كولمــن أن يســألهم فيمــا إن كانــوا
يتعاطــون المخــدرات أو إن كانــوا
وفقــا لدراســة
جنســا آمنً ــا.
ً
يمارســون ً
أجرتهــا وكالــة الصحــة العامــة
فــي برشــلونة مــا يقــارب %47
مــن الفتيــات و  %43مــن الفتيــان
اللذيــن تبلــغ أعمارهــم ســتة عشــر
عامــا اعترفــوا أنهــم اختبــروا تجربــة
ً
الســكر مــرة واحــدة علــى األقــل
ُ
فــي الســنة الفائتــة .متوســط العمــر
الــذي يشــرب بــه الطفــل هــو ،13.7
والمراهــق العــادي اليــوم يمتلــك
ـي مــا يمتلكــه المراهــق فــي
ضعفـ ّ
عهــد كولمــن ،والفتيــات صــرن
يحلمــن بإجــراء العمليــات التجميليــة
فــور بلوغهــن ســن الرشــد .فكلمــا
تعقــد المجتمــع ،اتســعت الفجــوة
بيــن اهتمامــات األطفــال العفويــة
ومتطلبــات المعرفــة الضروريــة فــي
عالــم الكبــار ،ولكــن ألننــا أصبحنــا
نشــيد بالعفويــة بشــكل متزايــد فــي
ذات الوقــت ،فإننــا بدأنــا نخشــى
أن يصبــح المراهقــون النمــوذج
الســلوكي لمجتمعاتنــا .أال نــرى
اليــوم أن الخصائــص النفســية التــي
حصــرا فــي العــادة علــى
كانــت
ً
المراهقيــن ،كاالرتبــاك ،والتــردد
المســتمر ،والتقلبــات المزاجيــة
غيــر المتوقعــة ،وكراهيــة مظهــر
اإلنســان الخارجي...إلــخ ،انتقلــت
اآلن إلــى مجموعــات عمريــة أخرى؟

تُ صمــم بعــد ،ويحلــون مشــاكل لــم
بغير مواجهة المستقبل
مراهقونــا يعيشــون فــي عالــم تواجهنــا بعــد.
حيــث الشــعور بالممكــن فــي نمــو
مســتمر علــى حســاب اإلحســاس أول مــن أشــار لذلــك كان بيتــر موغــر
بالواقــع .وهــي نتيجــة محتومــة فــي العــام  ،1966أي قبــل 51
عامــا“ .راشــدو الغــد“ ،كمــا قــال
ً
ألنهمــا قوتــان متضادتيــن .الجملــة
واقعيــا ،واطلــب المســتحيل» “ســوف يواجهــون مشــاكل مــن
«كــن
ً
ليســت مجــرد شــعار بعــد اآلن ،طبيعــة ال نســتطيع تخيلهــا اليــوم،
بــل عقيــدة .إن كان مراهقــو وســيعملون فــي وظائــف لــم
الســابق ُهيئــوا لممارســة بعــض تُ ختــرع بعــد» والتقــط بيــل كيلنتــون
الطقــوس ليصبحــوا بالغيــن ،فإننــا فــي العــام  ،1996ذات الفكــرة
اآلن بالحقيقــة ال نعــرف علــى وبالمثــل ســكرتيره فــي التعليــم
وجــه التأكيــد إن كان لدينــا حيــاة ريتشــاد رايلــي فــي العــام :2004
بالغيــن نقدمهــا للمراهقيــن .وفــي «الوظائــف التــي ســتكون فــي
الحقيقــة ،فــإن مــا نقتــرح عليهــم غايــة األهميــة فــي العــام 2010
فعلــه علــى الــدوام هــو الموافقــة لــم توجــد بعــدُ ،ع ّمــال المســتقبل
والتكيــف .فــي المــدارس ،هــم القريــب سيســتخدمون تكنولوجيــا
ّ
يلقنــون أن معرفــة األشــياء أقــل لــم نخترعهــا بعــد لحــل مشــاكل ال
أبــدا اليــوم أنهــا ســتكون
أهميــة مــن معرفــة كيفيــة إعمــال نتوقــع
ً
األشــياء ،ومــن ناحيــة تقليديــة ،فــإن مشــكالت الغــد».
المعرفــة كانــت الســبيل الفكــري أســتطيع اقتبــاس مئــات التصريحــات
لالعتنــاء بالــروح لقدرتهــا علــى المتشــابهة قيلــت
إكســابنا تجــارب النظــام ،بينمــا نحــن في أكثر
اليــوم نشــجع العيــش مــع اضطــراب
ســرعة التالشــي.
نصيحتنــا للمراهقيــن هــي« :كــن البيئات جدية بلسان
مــاء يــا صديقــي» ،ال تتبلــور ،ال تــدع شخصيات تُ عتبر ذات كفاءة.
ً
الحــدود تقيــدك ،كــن قابـ ًـا للتكيــف.
ســوف أضيــف فقــط التحذيــر مــن
مجتمعــا جعــل المنتــدى االقتصــادي العالمــي
ومــن المفاجــئ أن
ً
االســتقاللية والحــس النقــدي قطبــا فــي دافــوس العــام الماضــي،
تمكــن والــذي أصــر فــي تقريــره المعنــون
ّ
الديــن العلمانــي اليــوم؛ قــد
مــن مصالحــة نفســه مــع الحــدود و بـــ «مســتقبل الوظائــف» أن «%65
تقبــل أن الشــيء الوحيــد المعلــوم مــن األطفــال الذيــن بــدأوا دراســة
عــن المســتقبل هــو حقيقــة أن ال المرحلــة االبتدائيــة ســوف ينتهــي
تعريــف لــه كعقيــدة ال شــك فيهــا ،بهــم المطــاف بالعمــل فــي
وأن علينــا تجهيــز األجيــال القادمــة وظائــف جديــدة بالكليــة ،والتــي لــم
ليواجهــوا ويتكيفــوا مــع مســتقبل تظهــر للوجــود بعــد»
لــن يكــف عــن التغيــر ،وكمــا نكــرر وبالمختصــر ،نصيحتنــا للمراهقيــن
مــاء يــا صديقــي» ،ال
نحــن :أنهــم ســوف يشــاركون فــي هــي« :كــن
ً
أنشــطة لــم تُ ختــرع ،بــأدوات لــم تتبلــور ،ال تــدع الحــدود تقيــدك ،كــن
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قابـ ًـا للتكيــف ،ولكننــا نحــن البالغــون المشــار إليهم األنثروبولوجيــة -آخــر جهــاز تكنولوجــي -والــذي
فــي حديــث موغــور ،كيلنتــون و رايلــي و بعــض منّ ــا يزيــد مــن وعيــه بمــا هــو ممكــن.
تقاعــد بالفعــل .لــذا إن أردنــا أن نعــرف مــا هــي
مهــارات المســتقبل ،فعلينــا أن نتعلــم مــن أكثــر «فقط ابحث عنه بقوقل»
أشــخاص اليــوم كفــاءة والذيــن يقومــون بالفعــل
بحــل المشــكالت الجديــدة ،ومســتخدمين ألدوات مــا نســميها بمهــارات القــرن الواحــد والعشــرين مــا
هــي إال وهــم .لــم تفقــد المعرفــة وال الذاكــرة أو
حديثــة بنجــاح.
الفضائــل الفكريــة القديمــة قيمتهــا .الــذي نُ زعــت
قيمتــه هــو المعلومــات اإلجماليــة ،بينمــا ُأعيــد
إذا نظرنا إليهم ،فإننا سنجد الخصائص التالية:
تقييــم المعلومــات المفلتــرة بصرامــة.
 -1التحكــم باالنتبــاه ،والــذي قــد يكــون النــوع
«فقــط ابحــث عنهــا بقوقــل» مغالطــة ،كمــا هــو
الجديــد مــن الــذكاء.
الترويــج لإلبــداع بغيــر معرفــة.
ُّ -2
تعلم مستمر ُي ِّ
مكنهم من أن يكونوا ناجحين.
أول شــيء تحتاجــه لحــل مشــكلة بإبداعيــة هــو
-3قدرتهم على بناء الثقة ووفائهم لكلمتهم.

جيــدا ،بالتحديــد ألن الجديــد ال
معرفــة المشــكلة
ً
يتوقــف نمــوه.

-4القــدرة علــى تقديــم مســاحة مراجعــة بيــن
ظهــور الرغبــة واالســتجابة ،لكــي يتــم تنظيــم إنــه لمــن األساســات أن تمتلــك قاعــدة معرفيــة
الفعــل ،وهــذا مــا نســميه مهــارة التفكيــر النقــدي .جيــدة حتــى تدمــج الحداثــة بالســردية .وأنــا ال أعــرف
أتفهــم ســخط الطفــل ،لكنــي ً
أيضــا أحفــظ حــق أي إنســان ال يتمنــى امتــاك ذاكــرة أفضــل ،أو
رفــض الخبــاز أن تُ ــؤكل مقاديــر الكعكــة قبــل الخبز! .أي شــخص يعــي أهميــة الذاكــرة طويلــة المــدى
بخفــة .هــل كان اإلبــداع
-5االســتعداد ليــس فقــط ألن تكــون متحضـ ًـرا ،بــل يتعامــل مــع النســيان ّ
أن يكــون لديــك نظــرة شــاملة للحاضــر تذهــب أبعــد والتجديــد والتفكيــر النقــدي مفاهيــم غيــر مهمــة
مــن الحاضــر نفســه .بغيــر إدراك ذلــك ،نحــن شــهدنا فــي الماضــي؟ أليــس مــن الســخف الرغبــة بالتعلــم
عميقــا لمعنــى «الحداثــة» .الحداثــة الدقيــق دون دراســة جــادة؟ هــل يمكــن لشــخص
تشــويها
ً
ً
جيــدا دون انضبــاط فكــري؟ ربمــا مــن
يفكــر
أن
مــا عــادت تشــير إلــى نقطــة فــي الخــط الزمنــي
ً
أكبــر أســرار عالــم الكبــار المحفوظــة :أن العالــم
الكونــي ،بــل إلــى موضــع فــي ميــزان القيــم.
لديــه القليــل مــن البالغيــن رغــم كثــرة َمــن يبــدون
أركيوليجيــا إلــى درجــة كذلــك .ولكننــا ال نســتطيع تســليم المراهقيــن إلــى
لقــد تــم غــرس الحداثــة
ً
أن ال أحــد يغضــب إذا أخبرتــه أنــه مخطــئ ،لكــن مصيرهــم المحتــوم بإخبارهــم أننــا كنــا نفعــل ذات
إيــاك أن تصفــه بأنــه رجعــي أو قديــم .اإلنســان األشــياء التــي يفعلونهــا عندمــا كنّ ــا بأعمارهــم .ألننا
ـس بأنــه جــزء مــن تقليــد ،بــل يعيــش ال يجــب أن نقــدم لهــم نمــاذج مــن حيــاة المراهقــة،
الحداثــي ال يحـ ّ
مقتنعــا أن الوجــود ولكــن مــن حيــاة الكبــار ،الحيــاة التــي يجــب علينــا
مبهوتً ــا بالتغيــرات الجديــدة،
ً
قابــل للتحســين .والــذي يزيــد مــن قيمــة اإلنســان كلنــا تحمــل عــبء بنائهــا.
اليــوم هــو حيازتــه آلخــر قطعــة مــن األعضــاء
( )1جريجوريــو لــوريُ :ولــد فــي العــام  1955وعــاش فــي برشــلونة منــذ العــام .1979درس التعليــم فــي بامبلونــا وتخــرج فــي تخصــص علــوم
التدريــس ويحمــل شــهادة دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة برشــلونة .تخــرج بمرتبــة شــرف فــي تخصصــه علــوم التدريــس بالبكالوريــوس،
كتابــا بالفلســفة والسياســة و أصــول
وحــاز علــى جائــزة التميــز األكاديمــي فــي الفلســفة .نشــر جريجوريــو مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر
َ
التربيــة ،مــن ضمنهــا كتابــي «المدرســة فــي مواجهــة العالــم» و «مقدمــة لمفــردات أفالطــون» وغيرهــا.
مصدر المقال:
/https://www.thenewbarcelonapost.com/en/teenage-culture-21st-century
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وارف

عرفـت هللا
عندمـا
َ
ُ
أ .هال العريفي

مترجمة وطالبة دراسات قرآنية

الرحمــة
بابــا مــن
ذقــت
ُ
بــاء منــذ زمــن كان ً
أبــواب ّ
ً
ِ
ـت منــه إلــى جنّ ـ ِـة معرفـ ِـة اهلل بأســمائه
اإللهيــة ،ولجـ ُ
وانســكاب
وصــف مشــاعري
وصفاتــه ،وأعجــز عــن
ِ
ِ
ســماع
دمعــي عندمــا كنــت أمضــي الســاعات فــي
ْ
ِ
ـرة
شـ
ـف والحسـ ِ
ـروحاتها ،وامتــزاج تلــك اللحظــات باألسـ ِ
ِ
ـت فيهــا أجهـ ُ
ـل مــن
ـاع أوقـ ٍ
ـات مــن ُعمــري كنـ ُ
علــى ضيـ ِ
هــو اهلل!
غايــة
وأدركــت
عرفــت نفســي،
عرفــت اهلل،
عندمــا
َ
ُ
ُ
ُ
تحولــت
تغيــرت نظرتــي للحيــاة وللنــاسّ ،
وجــوديّ .
طريقــة تفكيــري.
وتبدلــت
أهدافــي وطموحاتــي،
ُ
ّ
عرفــت اهلل ســكنت أوجاعــي ومخاوفــي،
عندمــا
ُ
ـأن قلبــي ،وأزعــم أنّ ــه ال شــيء
هــدأت نفســي واطمـ ّ
كالتعــرف
اإلنســان مــن جديــد
شــخصية
صياغــة
ُيعيــد
َ
ّ
ّ
ِ
علــى اهلل ّ
جــل وعــا.
فقهــت َّ
اســم مــن
كل
أزعــم أنــي
لســت
وواهللِ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ـت إلــى غايـ ِـة العلــم بمعانيهــا
أســمائه ســبحانه ،ووصلـ ُ
ومقتضياتهــا .ولكننــي أنقـ ُ
وجربتــه
ـعورا عايشــتُ ه
ـل شـ ً
ّ
فآلمنــي وأرى حالــي هــذه تتكــرر لــدى الكثيريــن؛ وال
ـكاالت التــي
أن مــن أكبــر اإلشـ
ِ
تزيدنــي األيــام إال يقينً ــا ّ
يســي ُر
ومــادي
تســارع
عالــم ُم
نواجههــا اليــوم فــي
ّ
ّ
ٍ
ٍ
مركزيــة اإلنســان وتقديــس ذاتــه
وجهــة البشــر نحــو
َ
ّ
وملذاتــه ،هــي االبتعــاد بهــم عــن األصــل والمركــز أال
ّ
معرفــة اهلل تعالــى.
وهــو
ُ
تغيــرت
عــرف اهلل
يقــول بعــض الســلف« :مــن
َ
ّ
وصفاتــه
بأســمائه
معاملتــه لــه»؛ فالــذي عــرف اهلل
ِ
ِ
أحبــه ال محالــة ،وخــاف مــن غضبــه ومقتــه ،واســتحيا
ّ
كــرم بهــا عبــاده مــع
ونعمــه التــي الزال ُي
ســتره
مــن
ِ
ِ
ُ
الشــيخ ّ
بحقــه .يقــول ّ
العلمــة ابــن
ظلمهــم وتقصيرهــم ّ
العدد الحادي عشر
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عرفــت اهلل تعالــى
جبريــن -رحمــه اهلل تعالــى« :-متــى َ
بأســمائه وصفاتــه ،كانــت النتيجــة مــن ذلك أنــك تطيعه،
رأيــت مــن يعصــي اهلل ويجاهــر
وأنــك تعبــده ،ومتــى
َ
بذلــك ،فــإن ذلــك يــدل علــى ضعــف عقيدتــه ،وأنــه مــا
حــق معرفتــه بآياتــه ومخلوقاتــه،
عــرف مــن يعصــي
َّ
ـمائه
مــا عــرف عظمـ َـة مــن يعصيــه ،مــا عــرف اهلل بأسـ
ِ
الحســنى ،وصفاتـ ِـه العلــى ،وكمالـ ِـه وجاللـ ِـه وكبريائـ ِـه
اآلدمــي الضعيــف،
وعظمتــه ،كيــف يعصيــه هــذا
ِ
ُّ
وكيــف يخــرج عــن طواعيتــه ،وكيــف يبــارزه بالمخالفـ ِـة
بعظمــة
العبــد
لــم
ــه
مــع علمــه
ِ
ِ
وإلهــهِ ،
ِ
بعظمــة ّرب ِ
ِ
فع ُ
ـات
ـميته باألسـ ِ
ـماء الحســنى ،واتِّ صافــه بالصفـ ِ
اهلل ،وتسـ ِ
معصيــة خالقــه».
العلــى ،يحجــزه عــن
ِ
ويوضــح البروفيســور األمريكــي المســلم جيفــري النــج
ّ
ألســماء اهلل تعالــى ،وأثرهــا علــى
هــذه األهميــة
ِ
قــراءة القــرآن الكريــم؛ فيقــول:
المســلم مــن خــال
ِ
ـراءة المســلمين للقــرآن؛ فإنّ هــم يذكــرون
«مــن خــال قـ ِ
المقدســة مــن خــال
وباســتمرار أســماء اهلل وصفاتــه
ّ
هــذه التــاوة ،والتــي تــكاد ال تخلــو صفحــة واحــدة
مــن القــرآن منهــا .ومــن خــال هــذا الذكــر المســتمر
مشاهد القدرة ودواعي ّ
التعظيم
ُ
ـماء اهلل تعالــى وصفاتــه تلــك األهميـ ُـة
فــإذا كانــت ألسـ ِ
بربهــم؛ فــا عجــب أن
البالغـ ُـة فــي تقويــم عالقـ ِـة العبــاد ّ
ُيعـ ّـرف اهلل عبــاده بنفســه فــي كتابــه فــي غيــر مــا آيـ ٍـة؛
كمــا مــن أحكامــه ،أو أمـ ًـرا
فيختــم بأســمائه وصفاتــه ُح ً
الســابقين وأخبارهــم.
مــن أوامــره ،أو قصـ ًـة مــن قصــص ّ
وإذا أدركنــا هــذه األهميــة وأردنــا اســتصالح نفوســنا
يبيــن ابــن القيــم -رحمــه
بمعرفـ ِـة اهلل؛ فكيــف ننالهــا؟ ّ
لمعرفــة اهلل :وهمــا
اهلل -تعالــى الطــرق الموصلــة
َ
ّ
والثانيــة:
طريقــان ،األولــى :بالنظــر فــي مفعوالتــه،
بتدبــر آياتــه والتفكــر فيهــا)٢(.
ّ
كتــاب اهلل تعالــى
وهــذان الطريقــان يتجــاوران فــي
ِ
ـون ّ
ـاص
كل ســورة تمتــازُ بمقصـ ٍـد خـ ٍ
بتنـ ّـو ٍع باهــر؛ فمــع كـ ِ
ـوع تــدور معظــم آياتهــا حولــه،
بهــا ،وتركــزّ علــى موضـ ٍ
أفعــال
ظــر فــي
إال أنّ هــا تدعــو فــي ثناياهــا إلــى النّ
ِ
ِ
والتفكــر فــي آياتـ ِـه .ومــن الســور التــي ّ
ّ
تركــز علــى
اهلل،
التعريــف بــاهلل ّ
خاصــة :ســورة فاطــر ،فأحــد
جــل وعــا
ً
ـدرة اهلل تعالــى
ـم مقاصدهــا هــو عـ ُ
ـاهد قـ ِ
ـرض مشـ ِ
أهـ ّ
وبواعــث تعظيمــه وخشــيته،
واإلبــداع فــي الخلــق،
ِ
ِ
ّ
وتذكــر آالئــه)٣(.
واإليمــان بــه

ـكل تلقائــي على
(ألســماء اهلل) تنطبــع رؤيـ ٌـة معينــة بشـ ٍ
تبعــا
قلــب
وعقــل المســلم ،وتتنــوع فــي انطباعهــا ً
ِ
ِ
ـات أكثــر مــن غيرهــا .وبهــذه
لنســبة ورود أسـ ٍ
ـماء أو صفـ ٍ
ً
مفهومــا عــن اهلل أبعــد مــا
الطريقــة يطــور المســلم
الماديــة)١(».
يكــون عــن
ّ
ـات اهلل وتعاهـ ِـد القلب ُبســقياها
فالتعـ ّـرض المســتمر آليـ ِ
تعريــف بــاهلل عــز وجــل
ومــا تحملــه مضامينهــا مــن
ٍ
ويمتــد أثــره
ويقويهــا،
يغــذي العالقــة بــه
هــو ممــا
ّ
ّ
ّ
إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ فيصحــح تفكيـ َـر اإلنســان
ويحســن
وتصوراتــه حــول الكــون والغايــة مــن الوجــود،
ّ
ّ
مــن تعامالتــه مــع غيــره مــن بنــي البشــر والمخلوقــات
إذا
التــي خلقهــا اهلل عــز وجــل علــى هــذه األرضً .
تعبديــة
قضيــة
فمعرفــة اهلل تعالــى ليســت
ً
ُ
إيمانيــة ّ
ّ
ــة
ونفســي ٌة
عقليــة
حاجــة
فحســب؛ إنّ مــا هــي
وأخالقي ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ـان ،وتهــدأ معهــا
واجتماعيـ ٌـة تســتقيم بهــا حيـ ُ
ـاة اإلنسـ ِ
ـح بهــا أفــكاره وآراؤه ،وتصلــح
نفســه المضطربــة ،وتصـ ّ
ـل يطــرأ علــى هــذه المعرفــة؛
ـلوكياته.
بهــا سـ
ّ
ّ
وأي خلـ ٍ
فســد
فســد العبوديــة هلل فقــط ،إنّ مــا ُي ِ
فمــن شــأنه أال ُي ِ
والخ ُلــق.
والفطــرة
التفكيــر
ُ
َ
َ
والعظمــة اإللهيــة فيهــا ،اســتحضرت نفســي
أفــة
الر
ِ
ِ
ّ
وفقرهــا وحاجتهــا الدائمــة
ـا
ـ
ه
ضعف
ـوال
ـ
التج
ـذا
ـ
ه
ـاء
ـ
أثن
َ
َ
ـور علمهــا
ّ
ـي عنهــا ،اســتحضرت جهلهــا وقصـ َ
لربهــا الغنـ ِّ
والصــوارف التــي تتجاذبهــا فــي ّ
ـت
كل حيــن؛ ولــوال تثبيـ ُ
ّ
ـت أبـ ًـدا!
اهلل فلــن تثبـ َ
أن المتضــادات ال تســتوي؛
ـرأت فاطــر أيقنـ ُ
عندمــا قـ ُ
ـت ّ
ّ
لمــات كالنّ ــور ،وال
الظ
فــا األعمــى كالبصيــر ،وال
ُ
ّ
وطريــق الضاللــة ال
وطريــق الهدايــة
كالحــرور،
الظــل
ُ
ُ
َ
ـرت
ـآل .وحيــن أبصـ ُ
ـال وال عاقبـ ٍـة وال مـ ٍ
يســتويان فــي حـ ٍ
البديعــة فــي الســماوات واألرض
مخلوقــات ّربــي
ِ
جــوف فاطــر ،لــم أمتلــك إال أن
مبثوثــة فــي
وعاينتُ هــا
ً
ِ
آفــة
وأرجــع إلــى
أتصاغــر أمــام تلــك العــزّ ة والقــدرة،
ِ
ُ
َ
ـوم والتبكيــت؛
ـ
والل
ـع
ـ
بالتقري
ـيطان،
ـ
والش
ـا
ـ
ني
بالد
ـرار
االغتـ ِ ّ
ِ
ِ
ـكرة ســلبتني ُرشــدي وبصيرتــي
ـوت مــن سـ ٍ
فكأنّ مــا صحـ ُ
ّ
ً
جــل وعــا.
معرفــة الفاطــر
نــور
بعيــدا عــن
طويــا،
ِ
ً
ِ

ائــق
بنــاء هــذه
أمــام
عاجــزة
وقفــة
فهــذه
ُ
ِ
ِ
ٍ
َ
الســورة ّ
الر ِ
الموجــزة علــى
اإلطاللــة
والرفيــع ،تحــاول فــي هــذه
ِ
ِ
ّ
تأم َ
صفــات ّربهــا وأســمائه ،وآالئــه
ــل
ِ
بعــض ِآيهــاُّ ،
ِ
ونعمائــه ّ
قــاد القلــب،
عــل هــذا الوقــوف أن ُيوقــظ ُر َ
الــرب ،ويقــوي فيــه
ــث فيــه
ويب ّ
َ
الع ْ
عجلــة َ
ُ
ــود إلــى ّ
ـي
إن سـ َ
ّ
ـور العذبــة التــي تركــت فـ ّ
ـورة فاطــر مــن السـ ِ
ـيء آخــر.
أي شـ ٍ
ودروب العـ َ
ـزم علــى العنايـ ِـة بمعرفـ ِـة اهلل قبــل ّ
أثــرا عنــد دراســتها ،فحينمــا ُجلــت فــي رحا ِبهــا
ً
ِ
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واإلمداد
ُ
ُ
َ َ
َ َ ًُُ
اإليجاد ُ َّ
َ
َّ
جاعـ ِـل املال ِئكـ ِـة رســا
ض
األ
و
ـماوات
ـ
الس
ـر
ـ
فاط
ل
ـد
﴿الحمـ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُأولــي أجن َحــة َمثنــى َوثــاث َو ُربـ َ
ـاع َيزيـ ُـد ِفــي الخلـ ِـق مــا َيشـ ُـاء ِإ َّن
َّ َ َ ِ ُ ّ ٍ َ َ
ٌ
ـيء قديــر﴾ [فاطــر]١ :
للا علــى ك ِل �شـ ٍ
عظمة اهلل ســتذكر
ـات من
ِ
ـأن صفـ ٍ
ـؤذن بـ ّ
ـاح بالحمــد مـ ٌ
«افتتـ ٌ
المفســرين يكــون
فيهــا»( ،)٤والحمــد كمــا قــال بعــض
ّ
بالمنــع واإلعــدام ،كمــا يكــون باإلعطــاء واإلنعــام()٥؛
ِ
فــاهلل هــو المحمــود علــى ّ
ـت
ـده ســبحانه وأنـ َ
كل حــال .تحمـ ُ
اإلبــداع فــي الســماوات بأفالكهــا وأجرامهــا
تــرى هــذا
َ
وكواكبهــا ونجومهــا ،واألرض بنباتاتهــا وثمارهــا وجبالهــا
الفاطــر ســبحانه الــذي أوجــد
وســهولها ،هــذا هــو خلــق
ِ
أعــد النّ ظــر ّ
وقلبــه فــي
كل شـ ٍ
ـال ســابقِ .
ـيء علــى غيــر مثـ ٍ
ـاهدة علــى الواحــد ،ناطقـ ًـة
هــذه المخلوقــات ،وســتراها شـ
ً
ـف فاطــر
باســتحقاقه للتعظيــم
والمحبــة والشــكر .فــي كنـ ِ
ّ
﴿و َّللاُ
الريــاح والمطــرَ ،
دعــوة َ إلــى
ٌ
تقليــب األبصــار فــي ّ
ِ

َ
ـحابا َف ُسـ ُ
الريـ َ
ـاح َف ُتثيـ ُـر َسـ ً
َّالــذي أر َسـ َـل ّ
ـقناه ِإلــى َبلـ ٍـد َم ِّيـ ٍـت
ِ
َ
ض َبعـ َـد َموتهــا َك َ ُّ ُ
َف َأ َ
األر َ
ذلــك النشــور﴾ [فاطــر،]٩ :
ـه
ـ
ب
ـا
ـ
ن
ي
حي
ِ
ِ
ِِ
ّ
تســخير البحــر،
كنــف فاطــر
فــي
ِ
ٌ
إلــى التفك ُــر ُ
نــداء َ َ َ ُ
فــيَّ ُ ِ َ
ُ
طفـ ٍـة ُثــمَّ
اب ثــم ِّمــن ن
ـن
﴿وهللا ُخلقكـ ُـم ِمــن َتـر َ ٍ
وتكويـ ِ َ
َ ََ ُ
البشــرَ َ :
َ
َ
ً
ُ
حمــل ِمــن أنثــى وال ّتضــع ِإل ِب ِع ِلمـ ِـه ومــا
ت
ـا
ـ
م
و
ـا
ـ
زواج
أ
ـم
ـ
ك
جعل
ِ
ُ َ َّ َ ُ َ
ـص مــن ُع ُمــره إل فــي كتــاب إ َّن ذلــكَ
َُ
ُ
ُ
ي َ َع َّمــر َّ ِمـ َـن معمـ ٍـر وال ينقـ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ٍ ِ ِ
للا يسـ ٌ
[فاطــر﴿ ،]١١ :ومــا ُيســت ِوي الب ُح ـر َ ِان ُ هـ َـذا
﴾
ـير
َعلــى ُ ِ
َ
ُ
ٌ
ٌ
َ
َ
ُ
ٌ
ٌ
ّ
عـ ٌ
ـذا ِملــح أجــاج و ِمــن ك ٍل تأكلــون
ـ
ه
و
ه
اب
ر
ـ
ش
غ
ئ
ـا
ـ
س
ات
ر
ـ
ف
ـذب
ِ
حمــا َطرًّيــا َو َتسـ َـتخرجو َن ح َليـ ًـة َت َلبسـ َـونها َو َتـ َـرى ُ
َل ً
الفلـ َـك فيـ ِـه
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ
ضلـ ِـه ولعلكــم تشــكرون﴾ [فاطــر،]١٢ :
واخـ َـر ِلتبتغــوا ِمــن ف ِ
م ِ
ـب
وألفنــاه مــن تعاقـ
ـورة فاطــر تذكيـ ٌـر بمــا اعتدنــاه ِ
فــي سـ ِ
ُ َّ
الليـ َـل فــي َّ
النهــار َويولـ ِـجُ
وشــمس
ٍ
﴿يولــج َ ُ ِ َ ِ َ َ ِ
وقمــرِ :
ٍ
ليــل َونهــارَّ،
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌّ
َ
َ
ر
ـخ
ـ
س
و
ـل
ـ
ي
الل
ـي
ـ
ف
ـار
ـ
ه
الن
الشــمس َّ والقمَــر كل َ يجــري ِلجـ ٍـل
ِ
ِ
ُ َ ًّ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
للا َرُّبكــم لـ ُـه امللـ ُـك َوالذيـ َـن تدعــون ِمــن دو ِنـ ِـه مــا
مســمى َ ِذلكــم
َ
ملكــون ِمــن ِقطميـ ٍـر﴾ [فاطــرّ ،]١٣ :
يعلــق ابــن عاشــور -رحمه
ي ِ
اهلل -علــى اســم اإلشــارة فــي اآليــة بقولــه« :وعـ َ
ـدل عــن
معلــوم
اإلشــارة ِإلفــادة أنــه تعالــى
ٌ
الضميــر إلــى اســم ِ
تميــز
متميــزٌ بأفعالــه المنفــرد بهــا بحيــث إذا ُذ ِكــرت أفعالــه ّ
فســبحان
عمــا ســواه فصــار كالمشــاهد المشــار إليــه».؛
َ
ـيء خلقــه ،والحمـ ُـد لــه عــدد
الفاطـ ِـر الــذي أحســن كل شـ ٍ
مــا خلــق ومــلء مــا خلــق.

العدد الحادي عشر

17

خزائن الرحمة

َ َ
َ َ َ
ُ َ َ ّ َّ
ّ
ُ
َ
ُ
مســك لهــا ومــا
ـاس ِمــن َ رحمـ ٍ َـة ُفـ َـا م َ ِ
ُ﴿مــا يفتـ َ ِـح ُللا ِل َلنـ َ ِ
ُ
ُ
َ
ُ
رســل لــه ِمــن بعـ ِـد ِه وهــو العزيــز الحكيــم﴾
مســك فــا م ِ
ي ِ
[فاطــر]٢ :

بتدبيــر شــؤون عبــاده،
المتكفــل
الرحيــم
ّ
هــذا هــو ّ
ِ
وتربيتهــم بالمنــع ،والعطــاء ،واإلمســاك ،واإلرســال .تــرى
ـوات الحظوظ
ـوج فــي حالـ ٍـة مــن الهلــع عنــد فـ ِ
ـم يمـ ُ
العالـ َ
بعضــا،
وتجــدد األزمــات ،يطــرق النّ ــاس
أبــواب بعضهــم ً
َ
ّ
ـاب اهلل لجهلهــم عزّ تــه وقدرتــه،
ويضلــون الطريــق إلــى بـ ِ
المتبــادر إلــى أذهاننــا
قربــه وإجابتــهّ .
ونســيانهم َ
إن ُ
ولكــن
القاصــرة أن تختتــم اآليــة بذكــر صفــات الرحمــة،
ّ
اهلل جــل وعــا ّ
يعلمنــا أنــه العزيــز الــذي لــه عــزّ ة القهــر
والغلبــة واالمتنــاع والقــوة ،فهــو وحــده القــادر علــى
ـيء وال غالــب لــه.
اإلمســاك واإلرســال الغالــب لــكل شـ ٍ
وهــو الحكيــم الــذي يضــع األشــياء مواضعهــا« ،ويفعــل
فــي ٍّ
كل مــن اإلمســاك واإلرســال وغيرهمــا مــا يقتضيــه
تقــن مــا أراد علــى قوانيــن الحكمــة)٦(».
وي ِ
علمــه بــه ُ
إن أعظــم رحمــة يمكــن أن تحظــى بهــا هــي أن تعــرف
ّ
إن أعظــم
اهلل تعالــى بأســمائه وصفاتــه فــي كتابــهّ ،
نعمــة هــي أن يفتــح لــك الفتّ ــاح مــن خزائــن الهــدى مــا
ـتات فكــرك ،وينتشــلك مــن
ـم شـ َ
ـعث قلبــك ،ويجمــع شـ َ
يلـ ّ
همومــك وأحزانــك ،وينـ ّـور بصيرتــك؛ فتصيــر ال تــرى المنــع
ـرارا كمــا يــرى ذلــك بعــض النّ ــاس ،وال تــرى العطــاء
إضـ ً
رضــا علــى كل حــال كمــا يعتقــد المغــرورون .وال تــرى
ً
نفعــا ،بــل هــم ليســوا إال
البشــر يملكــون لــك
ضــرا وال ً
ًّ
عبيـ ًـدا هلل ،يملكهــم ويوجههــم حيــث يشــاء« .ومــا أدعى
ـاع إلــى اهلل تعالــى واإلعــراض
هــذه اآليــة إلــى االنقطـ ِ
عمــا ســواه عــز وجــل)٧(».

العدد الحادي عشر

18

ثــم إنّ نــا مــع فقرنــا الشــديد ،وغنــى اهلل تعالــى
ّ
حقيقة
َ ُ
ْ
الفق ِرُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ
ّ
الغنـ ُّـي المطلــق عنّ ــا ،إال أنّ ــه ســبحانه مــن رحمتــه يحمــد
﴿يـَـا أ ُّي َهـ ُـا النــاس أنتــم الفقـراء ِإلــى ِ
للا وللا هــو ِ
توجــه إليــه مــن عبــاده ويشــكر لهــم ســعيهم.
مــن ّ
الحميــد﴾ [فاطر]١٥ :
ختــام
ولــذا اقتــرن اســمه الحميــد بالغنــي فــي
ِ
المدفونــة فــي اآليــة إلفــادة هــذا المعنــى كمــا ذكــر ذلــك ابــن
الحقيقــة
آيــة تكشــف لنــا
َ
َ
إنّ هــا ٌ
أعماقنــا التــي أنســتنا ّإياهــا النّ عــم الغارقيــن بهــا ،عاشــور رحمــه اهلل.
آيــة تصارحنــا بضآلتنــا حيــن نبــارز الملــك فــي
إنّ هــا ٌ
ة
الخشي
باعث
ُ
َ
«آيــة فيهــا
وربوبيتــه علــى خلقــه،
حكمــه
ٌ
َ َّ ّ َ َ
ٌ
ّ
ُ َ ٌ َ ُ
﴿ومـ َـن ّ
قــرع َ
خت ِلــف ألوانـ َّ ُـه
م
ـام
ـ
ع
ن
األ
و
واب
ـد
ـ
ل
ا
و
ـاس
ـ
الن
لألســماع بمــا لــم تكــن تُ قــرع بــه مــن قبــل عســى َ ِ َ َّ َ ِ َ َّ َ ِ
الع َلمـ ُـاء إ َّن َ
للا مــن عبـ ِـاده ُ
للا
ـتفيق النــاس مــن غفلتهــم ويتكعكعــوا عــن َك ِ
ذلـ ٌـك َ ِإنمـ ٌـا يخ�شــى ِ ِ ِ ِ
ِ
أن يسـ َ
غــرور أنفســهم»( .)٨كمــا يخبرنــا ّربنــا فيهــا بوصفنــا عزيــز غفــور﴾ [فاطــر]٢٨ :
ِ
الحــق ،وأننــا فقــراء إليــه مــن جميــع الوجــوه:
ّ
مــا الــذي جعــل هــؤالء يخشــون اهلل تعالــى؟ مــا
فقراء في إيجادنا ،فلوال إيجاده لنا ،لم نوجد.
الــذي قــام فــي قلوبهــم حتــى ُحصــرت الخشــية
فقــراء فــي إعدادنــا بالقــوى واألعضــاء والجــوارح ،فيهــم؟ يقــول ابــن عبــاس كمــا أخــرج عنــه ابــن
التــي لــوال إعــداده إيانــا [بهــا] ،لمــا اســتعدينا ألي جريــر أن المــراد بالعلمــاء فــي اآليــة هــم الذيــن
شــيء قديــر.
يعلمــون أن اهلل تعالــى علــى كل
ٍ
ـل كان.
عمـ ٍ
أن ربــه علــى
فقــراء فــي إمدادنــا باألقــوات واألرزاق والنعــم ( )١١ومــاذا يعنــي أن يعلــم اإلنســان ّ
شــيء قديــر؟ يعنــي أن يعلــم أنــه ال يعجــزه
الظاهــرة والباطنــة ،فلــوال فضلــه وإحســانه كل
ٍ
ـيء فــي الســماوات واألرض ،أنّ ــه ال يغفــل عــن
وتيســيره األمــور ،لمــا حصــل لنــا مــن الــرزق والنعــم شـ ٌ
بحقــه ،ال يغيــب عنــه حــال أحـ ٍـد
ـتهين ّ
ـم وال مسـ ٍ
ظالـ ٍ
شــيء.
فقــراء فــي صــرف النقــم عنــا ،ودفــع المــكاره ،مــن النــاس ،وال يعــزب عنــه مثقـ ُ
ذرة فــي ملكــه.
ـال ٍ
عليــم بحالــه
مطلــع عليــه،
وعلــم اإلنســان أن ّربــه
ٌ
ٌ
وإزالــة الكــروب والشــدائد.
الرجــاء والخشــية والحيــاء
وتعبدنــا لهــو مــن أقــوى دواعــي ّ
فقــراء إليــه ،فــي ّ
تألهنــا لــه ،وحبنــا لــه،
ّ
ـارة لطيفة
إيــاه ،وإخــاص العبــادة لــه تعالــى ،فلــو لــم منــه عــزّ وجــل .يقــول ابن عاشــور فــي عبـ ٍ
يوفقنــا لذلــك ،لهلكنــا ،وفســدت أرواحنــا ،وقلوبنــا -أســأل اهلل أن يجعلنــا مــن أهلهــا« :-وغيــر العالــم
إن اهتــدى بالعلمــاء؛ فســعيه مثــل ســعي العلمــاء
وأحوالنــا.
لنتأمــل
ـم
فقــراء إليــه ،فــي تعليمنــا مــا ال نعلــم ،وعملنــا بمــا وخشــيته متولـ ٌ
ـدة عــن خشـ ِ
ّ
ـية العلمــاء ».ثـ ّ
ّ
يؤكــد علــى ضــرورة وجــود
ختــام اآليــة الــذي
يصلحنــا)٩(.
الخشــية مــن اهلل فــي القلــوب :لقــد جــاء اســم اهلل
ـال القــدرة
ـاع معارفنا وســريان أفكارنا وانتشــار العزيــز فيهــا ألن العــزّ ة دالـ ٌـة علــى كمـ ِ
كمــا أنّ ــه التسـ ِ
عقولنــا ،تكثــر نوازعنــا كبشــر وتتفــرق دواعينــا علــى االنتقــام ،فكيــف ال نخشــى اهلل وال نخــاف
القهــار المقتــدر؟
فيشــتد احتياجنــا لــه ســبحانه( ،)١٠وفــي تمركزنــا منــه ونأمــن مكــره وهــو العزيــز
ّ
ّ
ممــن يرحــم ضعفنــا ويتجــاوز عــن
ـل
ـ
نخج
ال
ـف
ـ
وكي
ّ
الملــذات واللهــو،
حــول ذواتنــا ،وانغماســنا فــي
ّ
معرفــة اهلل تقصيرنــا ويدعونــا لرحمتــه فيقــول عقــب ذكــر عزّ تــه
وتفريطنــا فيمــا ُخلقنــا ألجلــه وهــو
ُ
ـؤدي بنــا إلــى اختــال الموازيــن الصائبة إنــه غفــور ،كــي تستبشــر النفــوس وال تيــأس مــن
وعبادتــه ،يـ ّ
ِ
طامعــة
راجيــة رحمتــه
حالهــا؛ فتقتــرب مــن ربهــا
ً
ً
ـاع القيمــة والمعنــى.
وضيـ ِ
بمغفرته.
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ِ
ُ
َ َّ َ َ
تجارة َّ
العلم َ نَ
َّ َ َ َ َ
﴿إ َّ
َ
ُ
الصــاةَ وأنفقــوا
ـوا
ـ
قام
أ
و
للا
ـاب
ـ
ت
ك
ـو
ـ
ل
ت
ي
ـن
ـ
ي
ذ
ال
ن
ِ
ِ
ِ
ًَ َ
ًّ َ َ َ ً
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ن
ـور
قناهــم ِســرا وعال ِنيــة ير َجــو ِتجــارة َ لــن تبـ َ 
ِم ُ َمــا ّ َ ُرز ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ٌ
ٌ
َ
ضلـ ِـه ِإنــه غفــور شــكور﴾
ِليو ِفيهــم أجورهــم ويزيدهــم ِمــن ف ِ
[فاطــر]٣٠-٢٩ :

ـماع تشـ ّـوفت لمعرفـ ِـة هــؤالء العلمــاء ،مــن
ّ
وكأن األسـ َ
فبيــن ســبحانه أن هــؤالء العلمــاء
هــم؟ ومــا صفاتهــم؟ ّ
الذيــن يخشــونه ليســوا أهـ َ
ـم
ـل ّ
أي علــم ،هــم أهــل العلـ ِ
بــاهلل وشــرعه ،أهــل القــرآن والصــاة والصدقــات وشــتّ ى
القربــات( ،)١٢هــم الذيــن يــرون حقائــق األمــور
أنــواع ُ
ِ
الدنيــا
تغرهــم ظواهرهــا ،وال تحجبهــم ّ
وبواطنهــا وال ّ
ونســبة
وعلومهــا ومكتشــفاتها عــن االرتبــاط بدينهــم
ِ
ـال إلــى خالقهــم وشــكره بالقــول والعمــل ،هــم
األفضـ ِ
أرض اهلل وســمائه مــا ُي ّ
ذكرهــم بــه
الذيــن يــرون فــي ِ
ّ
ويجلــي لهــم حقيقــة لقائــه والــدار اآلخرة
ويقربهــم منــه،
ّ
َ
َّ
َّ
ـماوات
﴿إن فــي خلـ ُِـق السـ َ ِ
كأنّ َهــم يرونهمــا رأي العيــن ِ

َّ َ
َّ
ـاب
ض َواخ ِتـ
َواألر
ـاف َالليـ َّ ِ َـل َوالنهـ ِـار ُليـ ً ٍ
ِ
ـات َ ِل َ ِولــي ُاأللبـ ِ
ِ
َّ
ُ
يامــا َ
 الذيـ َـن َيذكــرون للا ِق ً
نوب ِهــم
ج
ـى
ـ
ل
ع
و
ا
ـود
ـ
ع
ق
و
ِ
َ
َ
َ
َو َي َت َف َّكـ َ
َ
ـرون فــي َخلــق َّ
ض َرَّبنــا مــا خلقـ َـت
السـ َ ِ
ـماوات و َاألر ّ ِ
ِ
ً ُ َ َ َ
ـار﴾ [آل عمــران:
هــذا ِ
باطــا ســبحانك ف ِقنــا عــذاب النـ ِ
]١٩١-١٩٠

ويختــم اهلل تعالــى هــذه اآليــة التــي وصــف بهــا أهــل
خشــيته مــن العلمــاء ،باســميه الشــكور والغفــور .فهــو
ـكور
ســبحانه يشــكر لهــم إقبالهــم عليــه ،وهــو كذلــك شـ ٌ
َ
القليــل مــن
بصــدق ويقبــل منــه
أنــاب إليــه
لــكل مــن
َ
ٍ
ـل .فالحمــد هلل
العمــل ،ويغفــر ويتجــاوز عــن النقـ ِ
ـص والزلـ ِ
غفــور شــكور ،ال تحجبنــا ذنوبنــا وتقصيرنــا عنــه،
أن ربنــا
ّ
ٌ
كريمــا
رحيمــا
الدنيــا رجعنــا إليــه ووجدنــاه
فمتــى أخذتنــا ّ
ً
ً

َ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ
َّ ّ َ
ات
الت َوبــة َعــن ِعبـ ِـاد ِه َو َيعفــو َع ِن
ـذي يقبـ َـل
﴿و َهــو الـ
السـ ِـيئ ِ
َ
َ
ََ ُ
ويعلــم مــا تفعلــون﴾ [الشــورى.]٢٥ :
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رثــة
الو
ْ
َ
ســع لمــن تاقــت
هــل هنالــك ُمتّ
ٌ
العــرض آليــات
نفســه بعــد ذلكــم
ِ
ـم
اهلل وبواعــث تعظيمــه كــي ينضـ ّ
الرابحــة ،ويقتــدي
ـل التّ جـ ِ
ـارة ّ
إلــى أهـ ِ
بقبــس المعرفــة
بهــم؛ فيحظــى
ِ
أهــل الخشــية؟
ويصيــر مــن
ِ
حمــة
الر
ِ
نعــم ُ ..هنــا تُ فتتــح خزائــن ّ
ـرة أخــرى ،ويتجــدد األمل ّأل أســى
مـ ً
ـت مــن
علــى مــا مضــى؛ وأقبــل فأنـ َ
ـن الورثــة!
َ
المصطف ْيـ َ

َ َّ
ُ
ََ
﴿ثـ َّـم َأ َور َ
ـاب الذيـ َـن اصطفينــا
الكتـ
ـا
ـ
ثن
ِ
مــن عبادنــا َفم ُنهــم ظالـ ٌـم ل َ
فسـ ِـه
ن
َ ِوم ُنهــم ِ ِ ُم َ
قتصـِ ٌـد َوم ُ ِنهــم ِ سـ ِـابقٌ
ِ َ
ِ َّ ِ َ ُ َ َ
الف ِ ُ
ضل
للا ِذلــك هــو
ذن
ـإ
ـ
ب
ات
ر
ـ
ي
الخ
ِب َ ِ ِ ِ ِ ِ
الكبيـ ُـر﴾ [فاطــر]٣٢ :
فــكل هــؤالء األصنــاف الثالثــة:
الظالــم لنفســه وهــو المرتكــب
للمعاصــي دون الكفــر ،والمقتصــد
وهــو مــن اقتصــر علــى فعــل
ــابق
الواجــب وتــرك المحــرم،
ّ
والس ِ
بالخيــرات وهــو المــؤدي للفرائــض،
التــارك للمحــرم والمكــروه ،والمكثــر
ّ
فــكل أولئــك ممــن
مــن النوافــل.
أمــة
اصطفاهــم اهلل تعالــى مــن
ِ
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم،
ٍ
لوراثــة الكتــاب وإن تفاوتــت
ِ
مراتبهــم واختلفــت أحوالهــم؛
فلــكل واحـ ٍـد منهــم حـ ٌ
ـظ مــن هــذه
الوراثــة حتــى الظالــم لنفســه)١٣(.

َذ َهــب َو ُل ُؤلـ ًـؤا َول ُ
باسـ ُـهم فيهــا َحريـ ٌـر﴾
ِ
ٍ

وحـ ّـق لهــذه الــواو فــي
[فاطــرُ ]٣٣ :
قولــه (يدخلونهــا) أن تُ كتَ ــب بمــاء
جميعــا
العينيــن ،فوعدهــم ســبحانه
ً
بدخــول الجنّ ــة ،وأولهــم الظالــم
ّ
يــدل أن هــذه اآليــة
لنفســه ممــا
ـات القــرآن )١٤(.وقــد
مــن أرجــى آيـ ِ
المفســرين« :وقـ ّـدم ذكر
قــال بعــض
ّ
توهــم حرمانه
الظالــم لنفســه لدفــع ّ
مــن الجنــة وتعجيـ ًـا لمسـ ّـرته».
خاطــف مــع
عبــور
لقــد كان ذلــك
ٌ
ٌ
ســورة فاطــر ،تلكــم
آيــات
بعــض
ِ
ِ
عــرف بــاهلل وآالئــه
الســورة التــي تُ ّ
ورحمتــه وحلمــه ،وتُ ّ
ذكــر بحقيقــة
اإلنســان ومصيــره وفقــره ،وتدعــوه
ـق العلم والخشــية.
إلــى سـ ِ
ـلوك طريـ ِ
ـوف علــى ّ
كل
ومــاذا لــو أطلنــا الوقـ َ
ســور القــرآن متدارســين معانيهــا،
ِ
متأمليــن مبانيهــا ،متفاعليــن مــع
ّ
ـات اهلل وأســمائه فيهــا بقلوبنا؟
صفـ ِ
درجــة يمكــن أن يعيــد
إلــى أي
ٍ
شــخصياتنا وتهذيــب
ذلــك تشــكيل
ّ
ـلوكياتنا وتصحيــح توجهاتنــا؟ إنّ هــا
سـ
ّ
حقيقـ ٌـة ال تقبــل المســاومة ،ذاقهــا
ـاب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
أصحـ ُ
ومــن بعدهــم فــي مختلــف
وســلمَ ،
ـاب األرض ،وسـ ّ
ـتظل باقيـ ًـة إلى
أقطـ ِ
أن
أن يـ َ
ومــن عليهــاّ :
ـرث اهلل األرض َ
الصبغـ ِـة
إعـ َ
ـكيل البشــر علــى ّ
ـادة تشـ ِ
ّ
بــكل
التــي يرتضيهــا اهلل تحــدث
تفاصيلهــا المبهــرة حينمــا نعــرف
اهلل!

المراجع:
( )١جيفــري النج-حتــى المالئكــة تســأل
ص .٨١/٨٠
( )٢استنشــاق نســيم األنس-ابــن رجــب
ص.٩-٨
( )٣فايز السريح-معالم السور ص.١٩٩
( )٤التحرير والتنوير-ابن عاشور.
( )٥نظم الدرر-البقاعي.
( )٦نظم الدرر-البقاعي.
( )٧روح المعاني-األلوسي.
( )٨التحرير والتنوير-ابن عاشور.
( )٩السعدي بتصرف.
( )١٠نظم الدرر-البقاعي.
( )١١روح المعاني-األلوسي.
( )١٢التحريــر والتنوير-ابــن عاشــور،
بتصــر ف .
( )١٣تفسير السعدي.
( )١٤ملتقى أهل التفسير.

كمــا وعــد اهلل تعالــى جميــع هؤالء
األصنــاف الثالثــة بالجنــة فــي
َّ ُ َ
ـدن
ِ
اآليــة التــي تليهــا﴿ :ج َنــات عـ ٍ

َّ َ
َ ُ
دخ َ
لونهــا ُي َحلــون فيهــا ِمــن أسـ ِـاو َر ِمــن
ي
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وارف

الالمباالة ليست مجرد
حالة مزاجية!

د .مها الجريس

أستاذ الثقافة اإلسالمية المشارك
تويتر@maha_jorais :
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قــال ﷺ( :ال ألفيــن رجـ ٌ
أريكتـ ِـه
ـئ علــى
يبلغــه الحديـ َ
ـل ُ
ِ
ـث عنِّ ــي وهـ َـو متكـ ٌ
ً
ُ
اه،
فيــه
كتــاب اهللِ ،فمــا وجدنَ ــا
فيقــول :بيننــا وبينكــم
ِ
حــال اســتحللنَ ُ
ُ
ـاه ،وإنْ مــا حـ َّـر َم رسـ ُ
كمــا حـ َّـر َم
ومــا وجدنــا فيـ ِـه
حرامــا حرمنـ ُ
ً
ـول اهللِ ﷺ َّ
اهلل)
رواه الترمذي وصححه األلباني.
قــد يبــدو للبعــض أن الالمبــاالة مجــرد حالــة مزاجيــة عابــرة ،والحقيقــة
أنهــا أبعــد مــن ذلــك؛ فقــد يكــون لهــا تجليــات فكريــة وعقديــة يشــير لهــا
هــذا الحديــث الشــريف!
وقــد أشــار بعــض العلمــاء فــي شــروح الســنة إلــى أن المشــار إليــه هنــا
فــي ذكــر األريكــة فــي الحديــث ،هــو (التــرف) ألنــه مدعــاة للفســاد
واإلفســاد كمــا ورد فــي آي الكتــاب الكريــم،
ولكــن ذلــك ال يمنــع مــن توســيع المعنــى ،لعــدم التــازم بيــن التــرف
والالمبــاالة؛ فإنهــا قــد تقــع مــن غيــر المترفيــن.
مســألة
كمــا أن وصــف النبــي ﷺ لهيئــة ذلــك الرجــل وهــو يناقــش
ً
كبــرى مــن مســائل الديــن بوضعيــة المتكــئ ،تــدل صراحـ ًـة علــى هــذه
الصفــة؛ جــاء فــي بعــض الروايــات بلفــظ( :يوشـ ُ
كذ َبنــي
أحدكــم أن ُي ِّ
ـك ُ
متكــئ) وال عجــب فالشــخص الــذي ال يبالــي بغيــر رأيــه ،تتحــدد
وهــو
ٌ
رؤيتــه لألشــياء وفــق هــذه الحالــة المزاجيــة لتنســحب علــى األفــكار
حــد ســواء.
والمعتقــدات ومــا هــو أدنــى منهــا علــى ّ
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن بعــض المحلليــن النفســيين يجمعــون
ً
ســببا لآلخــر ،كمــا يشــير
بيــن الالمبــاالة واالزدراء ،فيجعلــون أحدهمــا
األخصائيــون النفســيون إلــى أن حالــة الالمبــاالة التــي تــازم البعــض
إنمــا هــي فــي الحقيقــة هــروب مــن المســؤولية وااللتــزام؛ وربمــا يفســر
ذلــك هــروب ذلــك المتكــئ وأمثالــه مــن ثبــوت الســنة فإنهــا قيــدت
وفصلــت المجمــل ووصفــت الواجبــات بقــدر
وخصصــت العــام
المطلــق
ّ
ّ
مــن التفاصيــل يســتوجب التقيــد وااللتــزام.
ولهــذا فمــن تأمــل هــذا الحديــث الشــريف يجــد تلــك الحالــة فــي أدق
صورهــا كمــا وصفهــا ﷺ.
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وفي رواية أبي رافع رضي اهلل عنه:
ـت
ـم متكئً ــا علــى
ِ
ـرت بـ ِـه أو نهيـ ُ
أريكتـ ِـه يأتيـ ِـه أمـ ٌـر ممــا أمـ ُ
(ال ُأ ْل ِف َيـ َّ
أحد ُكـ ْ
ـن َ
عنـ ُـه فيقـ ُ
ـاه).
ـاب اهللِ اتبعنـ ُ
أدري مــا وجدنَ ــا فــي كتـ ِ
ـول :ال ِ
والمتأمل لعبارة (ال أدري)
بعــد ســماع هــذا الرجــل لحديــث نبــوي ،هــي ذاتهــا اليــوم مــا يعتــرض بــه
أمثــال ذلــك المتكــئ علــى بعــض الثوابــت
وقــد كتبــت إحــدى الفتيــات عــن الحجــاب بعــد أن ســيقت لهــا فيــه بعــض
األحاديث:
(ما أدري ،ما أحس إنه واجب)!
فهل هذا جهل؟ أم إعراض؟
أم ال مباالة بغير النفس ورغباتها؟
إن التكبــر واالزدراء والالمبــاالة وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه دليـ ٌ
ـل علــى
ضيــاع البوصلــة وانعــدام المرجعيــة .وهــي نتيجــة طبيعيــة لنــزع القداســة
عــن الســنة النبويــة ،والتــي ولــدت علــى يــد موجــات التشــكيك فــي
ثبــوت األحاديــث النبويــة الشــريفة والطعــن فــي موثوقيتهــا والتشــويه
لح َملتهــا مــن الــرواة علــى أيــدي المستشــرقين وأذنابهــم .والمطلــع
َ
علــى بعــض الحــوارات الدائــرة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي مــن
شــبهات حــول حجيــة الســنة يجــد صـ ً
ـورا كثيــرة ومتجــددة مــن أمثــال ذلــك
المتكــئ الموصــوف فــي الحديــث!
ـم عــارض
وال ريــب أن موقــف الشــك واإلنــكار قــد يســتند لشــبهة أو وهـ ٍ
يزيلــه العلــم وينفيــه الدليــل؛ غيــر أن داء الالمبــاالة هــو إعــراض مشــوب
بــاالزدراء ،ال يــكاد ينفــع معــه الجــدل أو الحجــاج!
ً
وأخيرا:
إن هــذا المتكــئ وأمثالــه هــو مــن حيــث يعلــم أو ال يعلــم دليـ ٌ
ـاهد
ـل شـ ٌ
علــى ثبــوت الســنة وصــدق مــا أخبــر بــه ﷺ فقــد وقــع منــه مــا وصفــه
ﷺ بهــذا الخبــر العظيــم الــذي هــو مــن جملــة مــا أخبــر عنــه ﷺ ممــا
ســيقع فــي آخــر الزمــان ولــم يكــن فــي عهــد الصحابــة!
فصالة ربي وسالمه عليه..
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فاصل

الخطاط  :زكي بن علي الهاشمي
حاصل على اإلجازة في فن الخط العربي
مستشار وخبير في الخط العربي

@zaki.alhashimi
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حوار العدد

حوار مع أ .مهند الهويدي
طبيب العالج الحركي ،رئيس اللجنة الطبية في جمعية
طيبة لإلعاقة الحركية ،باحث وناشر في مجال التزكية
والفكر واالجتماع
تويترmalhwede :
البريد اإللكترونيMohaned7711mm@gmail.com :

العدد الحادي عشر

26

مهنــد الهويــدي ..ارتبــط هــذا االســم بالمفكــر عبــد الوهــاب المســيري ،كذلك
مؤخــرا بمبــادرة إدراك و قنــاة إدراك
أيضــا
ارتبــط بالكتــب والقــراءة ،و ارتبــط ً
ً
المرئيــة ..فمــن هــو مهنــد الهويــدي؟
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم ،والســام عليكــم ورحمــة
اهلل وبركاتــه ،قبــل الجــواب علــى ســؤالكم الصعــب/
الفــخ ،أود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان للقائميــن
علــى هــذه المبــادرة المميــزة ،ثــم أســأل اهلل أن يثيبهــم
ويعظــم أجورهــم ويثبتهــا فــي موازيــن حســناتهم يــوم
يلقونــه جــل فــي عــاه ،ورزقنــا اهلل وإياكــم لــذة النظــر
إلــى وجهــه الكريــم ،فــواهلل إننــا فــي شــوق إليــه
فــي غيــر ضــراء مضــرة وال فتنــة مضلــة -اللهــم آميــن،وصــل اللهــم وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل بيتــه
األطهــار وصحابتــه األبــرار أجمعيــن ،اللهــم آميــن.
وصفتــه بالصعــب ،ألنــه مــن الصعــب جـ ًـدا أن يشــرح المــرء نفســه كمــا يقــول دولــوز.
ماهيــة
يعــرف
وهــو فــخ ،ألننــي فــي مقتبــل العمــر ،فكيــف يمكــن لإلنســان أن
ّ
ّ
نفســه وهــو فــي طــور البحــث عنهــا؟ فمعرفــة المــرء لذاتــه ،مرتبطــة بمــدى قدرتــه
علــى الســرد والتأويــل كمــا يقــول ريكور ،فهــذه الثنائيــة (الســرد والتأويــل) ال يتحصل
عليهــا المــرء إال بالمعرفــة والحكمــة( ،)1وال تتحقــق الثانيــة (التأويل/الحكمــة) ،إال
بنضــج األولــى (الســرد/المعرفة) ،وال تنضــج األولــى إال بعــد عمــر مديــد -أطــال اهلل
أعمارنــا وأعماركــم بالحــق وعلــى الحــق وفــي الحــق ،ونحــن فــي صحــة وعافيــة،-
فشــرط العمــر هنــا؛ حتمــي .وأنــا مــن حدثــاء األســنان؛ نعــم ،لكننــي -وهلل الحمــد،-
لســت مــن ســفهاء األحــام!
بعــد هــذه الجولــة الفلســفية/اللغوية للهــروب مــن ســؤال الــذات -وهــذا أمــر ممتع/
محــزن فــي الحقيقــة ،حيــث أصبحــت اللغة/الفلســفة فــي عالمنــا العربــي ،أدوات
هروبــا؛ مــن وحــش الحداثــة وتشــكيلها
معرفيــة نوظفهــا فــي التوريــة عــن الحقيقــة،
ً
الرهيــب .فبـ ً
ـدل مــن أن تكــون اللغة/الفلســفة أدوات للكشــف والتحليــل (كمــا هــو
تاريخيــا)؛ أصبحــت أدوات حجــب وتخبيــص!.-
معتــاد ومعــروف
ً
الهويــة ،فهــو
الماهيــة؛ بجــواب
فبعـ ًـدا عــن الهــرب ،ســأحاول اإلجابــة علــى ســؤال
ّ
ّ
مشــتق منهــا ومرجعــه إليهــا.
ً
عضويــا .فــا أظنــه يجهــل علــى القارئ
ارتباطــا
أمــا عــن اســمي؛ فمعنــاه مرتبــط بــي
ًّ
مهنــدا فــي اللغــة؛ هــو الســيف الحــاد القاطــع المصنــوع مــن حديــد
الكريــم أن
ً
الهنــد -أجــود أنــواع الحديــد وقــت ذاك ،-وداللــة ذلــك فــي الشــعر العربــي ،مــا قالــه
ـزم)!،
عنتــرة بــن شــداد مــرة( :فطعنتــه بالرمــح ثــم علوته=بمهنـ ٍـد صافــي الحديــد مخـ َ
مضاضة=علــى المــرء مــن
ومــا قالــه طرفــة بــن العبــد( :وظلــم ذوي القربــى أشــد
ً
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وقــع الحســام المهنــد) .ومــن مرادفــات
وســيف .ومــن
االســم :حســام وفيصــل
ٌ
الظرافــة هنــا؛ أن االســم األنثــوي المقابل
لــه هــو «هنّ ــاد» -ويمكــن إطالقــه علــى
أيضــا ،-ومعنــاه؛ المــرأة التــي
المذكــر ً
تجــذب معشــوقها إليهــا ،فــإذا قيــل أن
عشــقا؛ يعنــي أنهــا
فالنــة هنّ ــدت فالنً ــا
ً
قــد ذهبــت بعقلــه وجذبتــه إليهــا .والحــق
أن هــذه الصفــة متالزمــة مــع مــدى
أنوثــة المــرأة ،فكلمــا علــت أنوثتهــا؛ زادت
غوايتهــا للرجــل ،وكلمــا قلــت؛ امتنعــت
ً
وصــول؛ إلــى تمركزهــا
عنــه وجهلتــه،
وانتهــاء؛ بشــذوذها عــن
حــول ذاتهــا،
ً
فطرتهــا .فهــذا هــو مهنــد فــي ضــوء
اســمه المنعكــس علــى ذاتــه وصفاتــه.
أمــا عــن هويتــي؛ فأنــا مســلم عربــي
إنســي هويــة جذريــة/
ُمطيــري ،فلــكل
ٌ
فطريــة ،وأخــرى مصطنعة/مكتســبة.
فاألولــى هــي األصــل الــذي يجــب أن
يرجــع إليــه اإلنســان ويرتكــز ،وينطلــق
فــي عالــم الشــهود مــن جــذوره الفطريــة؛
تعبيــرا لذاته/لهويتــه ،وجماعته/قبيلتــه،
ً
قومية/عربيــة كانــت
وأمتــه العضويــة،
ّ
أم أممية/إســامية .ومــن ثــم بعــد ذلــك
يمكنــه أن ُيثــري ذاته/هويتــه بمــا يكتســبه
مــن الثقافــات واللغــات واألفــكار فــي
قاطبــة.
العالــم
ً
فطغيــان المصطنع/المكتســب علــى
الجذري/الفطــري؛ يــودي بالمــرء إلــى
طــور االســتالب ،وهــذا مــا يجــب محاربتــه،
بــل ومنعــه .ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــدم
ســرديات العولمــة الطاغيــة علينــا فــي
ابتــداء مــن
جميــع تشــكيالتها المهيمنــة،
ً
وانتهاء مــن تجلياتها
مخيالنــا المحتــل منهــا
ً
الماديــة علــى أرض الواقــع .كان يمكننــي
تعبيــرا
االكتفــاء بلفــظ «مســلم» فقــط،
ً
عــن ديانتــي ورؤيتــي الكونيــة فــي الحيــاة
وتصــوري لإللــه أو للعالــم األخــروي.
وهــذا أمــر طوباوي/غيــر واقعــي إال إذا
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كنــت أعيــش فــي فتــرة الخالفــة الراشــدة
(وباألخــص؛ فــي فتــرة أبــي بكــر الصديــق
أو عمــر بــن الخطــاب رضــوان اهلل عليهمــا،
علــي
ألن الخــاف دب بعدهمــا) ،فيجــب
ّ
اآلن بعــد الخــاف واالقتتــال الــذي دار
بيــن صحابــة رســول اهلل -صــل اهلل عليــه
جوابــا آخــر غيــر لفــظ
وســلم -أن أقــدم
ً
(مســلم) ،فســأقول؛ أنــا مســلم ســني.
وكنــت ســأكتفي حينهــا بهــذا التعريــف
الثنائــي؛ لــوال نشــأة المذاهــب الفقهيــة
األربعــة فــي صــدر اإلســام التــي تحتــم
علينــا االنتمــاء إلــى واحــدة منهــا -خاصــة
طالبــا للعلــم ،-فســأقول؛ أنــا
إذا كنــت
ً
مســلم ســني حنبلــي .وكنــت ســأكتفي
بهــذا التعريــف الثالثــي؛ لــوال دخــول
الفلســفة اإلغريقيــة علــى معتقدنــا
التوحيــدي ،فســأقول؛ أنــا مســلم ســني
حنبلــي الفقــه تيمــي المعتقــد.
وتمنيــت واهلل أن أكتفــي بهــذا التعريــف
الرباعــي لمــا أنتمــي إليــه مــن ديانــة ،إال
أن الفصــل القســري الشــنيع الــذي حصــل
بيــن أهــل الشــريعة وأهــل الحقيقــة؛ حــال
بينــي وبيــن الكفايــة ،فأصبــح هنــاك مــن
يهتــم باألثــر الظاهــري فــي اإلســام
علــى وجودنــا الطبيعي/المــادي،
وآخــرون يهتمــون أكثــر باألثــر الباطنــي/
التزكــوي لإلســام فــي ذواتهــم .فمــع
تأخــر الزمــان واندثــار ُعــرى اإلســام
عــروة عــروة؛ حصــل هــذا الفصــل الغريــب
بينهمــا ،ثــم زادت حدتــه وتطرفــه وحمــاه
المشــيحانية؛ فــي فتــرة الحداثــة ومــا
بعدهــا التــي نعيشــها ومــع حــركات
وخصوصــا
اإلحيــاء الطهورية/المؤســلمة،
ً
فــي حالــة مــا بعــد االستعمار/االســتدمار.
فســأقول؛ أنــا مســلم ســني ،حنبلــي
الفقــه ،تيمــي المعتقــد ،وأنتمــي إلــى
تصــوف أهــل األثــر (المندثــر لألســف)
وقعــد لــه ومنهجــه؛
الــذي أحيــاه وجــدده
ّ
إمامنــا وموالنــا ابــن القيــم -عليــه رحمــات

أخفــي حبــي لتصــوف موالنــا الجيالنــي -أنــار اهلل قبــره -وحجــة
اهلل تتــرى ،-وال ُ
اإلســام إمامنــا الغزالــي -رضــي اهلل عنــه .-وأمــا عربيتــي؛ فمتعلقــة باللغــة التــي
أتحــدث بهــا ،واللســان الــذي أنطــق بــه ،واألرض التــي ولــدت فيهــا وأتحــرك فــي
شــعابها .وال ريــب أن قوميتــي تنصهــر فــي دينــي ومنطقــه األممــي .لذلــك كانــت
ثنائيــة األمميــة والقوميــة -واالمتحــان الــذي يــدور بينهمــا عنــد ثلــة مــن اإلســاميين
المحدثيــن -مــن الجــدل المذمــوم والسفســطة البيزنطيــة ،ألن دعــوى الفصــل بينهما
حداثيــة بامتيــاز (أي أنهــا مرتبطــة بحالــة مــا بعــد االستعمار/االســتدمار التــي نعيشــها
ّ
وبســرطان العولمــة الممنهجــة التــي ّ
العــرق اآلري وغيرهــا) ،بــل
خلفــت لنــا أفــكار ِ
األصــل أنهمــا توأمــان ال ينفصــان -كمــا تريــد الحداثــة ،-ويعمــل عنــد تعارضهمــا علــى
مــا هــو أولــى وأنفــع .وعلينــا أن نتذكــر أنــه ليــس فــي العربيــة إال اإلســام ،وال أريــد
الخــوض فــي هــذا الجــدل -علــى مــا فيــه مــن أهميــة لبيــان وترســيخ البديهــي -حتى
ال يتســع المقــال ،وبحــول اهلل ســأفرده فــي مؤلــف خــاص أعمــل عليــه منــذ فتــرة
ختامــا؛ أول طريــق لالنعتــاق واالنبعــاث ،التحــرر مــن
حــول ســؤال القوميــة واألمميــة.
ً
أســئلة الغالــب ،وضغــط أفــكاره علــى مخيلتنــا التــي احتلهــا ،وطــرح األســئلة التــي
تخــص ذات الجماعــة المســلمة .فمــن دون هــذا النظــر المســتقل؛ ســنبرح مكاننــا
كمــا كنــا وســنكون ،وإليــه المصيــر .أمــا عــن قبيلتــي ،فــا شــك أن المكــون القبلــي
لهــو عامــل أساســي فــي تشــكيل هويــة الــذات العربيــة الصلبــة ،كــي تتفاعــل مــع
العــام؛ وفــق منطقها/تقاليدهــا الخاصــة ،التــي تتميــز بيــن قبيلة/عائلــة وأخــرى.
لذلــك كانــت القبيلــة هــي الوحــدة العضويــة االجتماعيــة فــي الجزيــرة العربيــة
التــي انصهــر فيهــا اإلســام وســايرها ونمذجهــا؛ حتــى ُبعثــت للعالميــن .ثــم جــاءت
الحداثــة وتشــكيالتها فــي فتــرة مــا بعــد االســتعمار؛ وفككــت القبيلــة بصــورة
ـداء مــن توطينهــا (عبــر نقلهــا مــن الباديــة -الموطــن التــي تســتمد منــه
هيكليــة ،ابتـ ً
ـرقا
قوتهــا وتماســكها -إلــى المدينــة
الحضريــة) ثــم نقلهــا الوظيفــي ألفرادهــا شـ ً
ّ
وغربا/شـ ً
ـاء بتمــدد ســرطان التحديــث إلــى ُقراهــا ومحافظاتهــا
ـمال
ً
ً
وجنوبــا ،وانتهـ ً
فــي البــراري واألطــراف والشــعاب ،حتــى تُ ســتحكم القبضــة البيروقراطيــة؛ بصــورة
بنيويــة.

أول طريــق لالنعتــاق واالنبعــاث ،التحــرر
مــن أســئلة الغالــب ،وضغــط أفــكاره علــى
مخيلتنــا التــي احتلهــا ،وطــرح األســئلة
التــي تخــص ذات الجماعــة المســلمة
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حدثونــا عــن رحلتكــم المعرفيــة ،قصــة مهنــد مــع الكتــاب والعلــم ،والمجــاالت التــي يهتــم
ـلبا؟
بهــا ،وهــل لكــم محطــات أثــرت فيكــم
إيجابــا سـ ً
ً

ً
أول :أود أن أشــكر مــن وضــع هــذه األســئلة
الذكيــة ،فقــد صاغهــا علــى نمــط األســئلة
المفتوحــة ال المغلقــة ،فهــو يريــد أن يســمع منــي؛
كثيــرا مــا ُســئلت هــذا
ال أن ُأســمعه مــا يريــد!،
ً
ودائمــا أتحاشــاه وأتهــرب منــه علــى قــدر
الســؤال،
ً
اســتطاعتي ،والســبب أننــي ال أملــك إجابــة مقنعة
عليــه! فكيــف بمــن كان يســتهزئ بالقــراء ويمــزق
الكتــب نكايـ ًـة بأصحابهــا ،ويســخر مــن أهــل الثقافة
والمعرفــة؛ أن ُيبتلــى بهــا فــي يــوم وليلــة؟
أســتطيع تفســير مــا حصــل لــي؛ أنــه محــض إلهــام
ربانــي ،وإدراك لضــرورة القــراءة والمعرفــة فــي
لحظتنــا المحتلــة ،فقــط ،أمــا حبــي للقــراءة؛ فــا،
وأتوجــس ممــن يقــول أنــه يحبهــا وهــو فــي طــور
الشــباب ،فالنســاء والبنيــن والقناطيــر المقنطــرة
مــن الذهــب والفضــة والخيــل المســومة واألنعــام
إلــي مــن القــراءة وأخواتهــا،
والحــرث؛ أحــب
ّ
فالحمــد هلل رب العالميــن .أمــا عــن رحلتــي فــي
جوابــا عليهــا ألننــي فــي
أيضــا
العلــم؛ فــا أملــك ً
ً
بدايــة الطبــخ والنفــخ ،ولــن أنقطــع عنهــا -بمشــيئة
اهلل -إال عندمــا ُيقضــى أمــري فــي هــذه الدنيــا.
اهتماماتــي متنوعــة ومتشــعبة ،وهــذا الــذي
أرقنــي وأجهدنــي ،وأمنيتــي فــي هــذه الحيــاة؛
أن أتفــرغ للعلــم -وليــس ذلــك علــى اهلل بعزيــز،-
لكــن؛ يمكــن حصــر اهتماماتــي فــي كل مــا يهــم
ســواء فــي معرفــة
المســلم المعاصــر اليــوم،
ً
يــا «أوج» ،إننــي أســتطيع أن أتحمــل كل آالمــي
نظريــة ،أو خبــرة عمليــة.
الشــخصية ،ولكــن آالم األمة اإلســامية ســحقتني.
دائمــا مــا أحـ ّـول يــا «أوج» ،إننــي أشــعر بــأن الطعنات التــي وجهت
بخصــوص ســؤالكم األخيــر؛ كنــت
ً
الســلب إلــى إيجــاب ،وأصبــح بعــد ذلــك ينقلــب إلــى العالــم اإلســامي قــد وجهــت إلــى قلبــي أنا
ً
أول .لقــد ســحقتني آالم أمتــي البئيســة .قــد أحــرق
معــي مباشــرة .بــل إننــي فــي بعــض األحيــان؛
أتوجــس مــن اإليجابــي فــي حياتــي وأحــاول العــدو كل حقولهــا ،وإنمــا أنــا اآلن أحــرث وأزرع
االبتعــاد عنــه ،حتــى ال تسـ ّـول لــي نفســي وأطبــع مــن جديــد ،ذلــك هــو واجــب الوقــت يــا «أوج»،
معهــا وأســتكن ،بــل يجــب علــى المؤمــن فــي فتعلمــي! وتذكــري ،أن الحقــول التــي ال تُ ــروى
هــذه اللحظــة التاريخيــة الصعبــة؛ أن يشــتد عــوده بالدمــوع ال تثمــر ســنابلها أبـ ًـدا! (.)2
ويخشوشــن علــى قــدر اســتطاعته ،ويضــع الدنيــا
فــي يــده ال فــي قلبــه؛ تمكينً ــا للوحــي مــن نفســه
ـاذا
وأهلــه ومعرفتــه ،وتمركــزً ا حــول جنباتــه ،ومـ ً
إليــه -تبــارك وتعالــى -فــي المنشــط قبــل المكــره.
فــا ســبيل فــي الدنيــا إال بــه ،وال مخــرج منهــا إال
إليــه -ســبحانه .-وحتــى يتضــح المعنــى ،ســأضرب
مثـ ً
غريبــا علــى هــذا الفعــل -تحويــل الســلب إلى
ـال ً
حافز/إيجــاب-؛ ولــم أتجــرأ علــى قولــه والتصريــح بــه
إال بعــد أن استشــرت أقــرب النــاس إلــى معرفتــي/
روحــي ،فقالــوا لــي« :بــل قلــه ،هــذا فعــل حســن
وال ضيــر فيــه» .وهــو أننــي إذا أردت تحفيــز نفســي
ورفــع الكســل والدلــع عنهــا؛ تابعــت عذابــات أهــل
مرئيــا
اإلســام المســتمرة فــي العالــم قاطبــة،
ً
ومقــروءا ،فإنهــا تعمــل فــي نفســي
ومســموعا
ً
ً
مــا ال يعملــه غيــره مــن المنشــطات والمحفــزات،
حتــى أكاد أجــن وقتهــا مــن شــدة ســطوتها/
علــي! وبعدهــا يأتــي الدعــاء للتثبيــت
ســكرتها
ّ
ثــم أعــود حينهــا إلــى العمــل« .فكثــرة المســاس
عنــدي تثيــر اإلحســاس» كمــا يقــول صاحبــي،
وهــي ال تشــبه اإلدمــان الســلوكي -رغــم إدمانــي
الهوويــة -ال ملذاتــي
عليهــا ،-ألنهــا تهــز جــذوري
ّ
الحســية ،-وتضــرب فــي رجولتــي وفطرتــي -ال في
هــواي ورغبتــي ،-وتستســخف قدرتــي وفاعليتــي
ألمــا أشــد
ال تضخــم ذاتــي ونفســي ،-فــا أعلــم ًمــن العجــز حيــن القــدرة! فالخطــب جلــل والتفريــط
خيانــة ،وال عــذر!
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تحديدا؟
لماذا ارتبط اسم مهند الهويدي بالدكتور عبد الوهاب المسيري
ً
كنــت فــي الســاحة االفتراضيــة قبــل  2018خامـ ًـا
وبعيــدا عــن النشــاط المعرفــي فيهــا ،ثــم بــدأت
ً
أنشــط فيهــا لهــدف إظهــار المســيري ومشــروعه
جــددا فــي الســاحة ،ألننــي الحظــت عــدم
ُم
ً
مشــروعا
االهتمــام البالــغ بقامــة مثلــه يملــك
ً
معرفيــا متكامـ ًـا فيــه بــذور االنبعــاث؛ ولــم يحجــب
ً
أو يصــادر أو يحيــد كغيــره مــن المجتهديــن ،فقــررت
مجــددا ،وأظننــي نجحــت فــي
إعــادة مركزتــه
ً
هــذا األمــر ،وقــد كان المســيري -عليــه رحمــة
ـتثناء( )3عــن غيــره مــن اليســار اإلســامي
اهلل -اسـ ً
المنتمــي إليــه (الــذي عــاد إلــى جــذوره وأمتــه بعد
ســقوط االتحــاد الســوفييتي ،وقــد كانــت عودتــه
فــي الغالــب؛ عاطفيــة تــارة ،وبراغماتيــة تــارة
أخــرى ،ولــم يكــن أساســها إيمانــي وال عقالنــي
إال بعــد ولوجهــم فــي اإلســام -غفــر اهلل لهــم
ورحمهــم )-ألنــه كان يحمــل فــي صــدره القلــق
المعرفــي ألزمتــه الوجوديــة منــذ فتــرة طويلــة،
حتــى وصــل إلــى مرفــأ اإلســام واإليمــان قبــل
غالــب اليســار ،ألن إشــكاليته وجودية/ســماوية
كمــا ذكرنــا -وليســت سياســية أو دنيويــة .وهــذاســبب مركــزي فــي علــو كعــب المســيري عــن
غالــب أصدقائــه مــن اليســار اإلســامي .وكمــا
أن ارتباطــه بالمعهــد العالمــي للفكــر اإلســامي،
ـي فــي معرفتــه اإلســامية؛ كان هنــاك
أثـ ٌـر إيجابـ ٌ
أثــرا شــديد الســلبية علــى منهجــه -بســبب
ً
أيضــا ً
ارتبــاط المعهــد باالســتقطاب السياســي فــي
تســعينيات القــرن الماضــي وفكــرة «األســلمة»
الخديجــة -فمنهــا؛ بــدأ لغــوه المعرفــي -رغــم
رفضــه البنيــوي لألســلمة -يتبــدى لنــا فــي حديثــه
عــن العلمانيــة الجزئيــة ،وفــي تبنيــه «لإلســام
المدنــي الديمقراطــي» ،الــذي ّ
بشــرت بــه
أميركــة ،حتــى وصــل بــه األمــر أن ينظــر لطاغــوت
حزبــا يتبنــى هــذه األفــكار
الديمقراطيــة ويؤســس ً
متأثــرا بنمــوذج «اإلســاموية
التوافقيــة الخنيثــة،
ً
التركية/الباكســتانية/الماليزية» -غفــر اهلل لــه،-
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وأظنــه بســبب ضغــط الواقــع الرهيــب عليــه وقــت
ذاك ،وتمركــز فواعــل الحركــة االجتماعيــة المصريــة
عليــه حينهــا ،ونضــج فكــرة األنا/الــذات القوميــة فــي
الحالــة المصريــة ،فالرجــل أنهــى مشــروعه النظــري
وقدمــه لألمــة ،وأراد بعدهــا أن يؤثــر بفكــره علــى
الواقــع المصــري االجتماعي/السياســي -مثــل أي
مهربــا؛
مجــدد جهبــذ يحمــل هــم أمتــه ،-فلــم يجــد
ً
إال أن يســير فــي ركــب وفلــك األنســاق الحركيــة
المتكلســة .رغــم أنــه مــن أوائــل -إن لــم يكــن األول-
مــن نقــدوا الدولــة الحداثيــة وأيديولوجيتهــا ،ولحقتــه
بعــد ذلــك؛ تلميذتــه أ.د .هبــة رؤوف عــزت وأنضجــت
هــذه الفكــرة وبينــت مصادمتهــا لمنطــق الحكــم
فــي اإلســام ،بورقــة معرفيــة جــادة تــم ضمهــا
ومشــاركتها فــي موســوعة «إشــكالية التحيــز:
رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد» -التــي حررهــا
المســيري -بعنــوان« :األســرة والدولــة :الماضــي
الغربــي أم المســتقبل اإلســامي» ،عــام 1415هـــ،
1995م!! وقــد تــم اســتاللها ونشــرها فــي إدراك(.)4
الطريــف هنــا؛ أن بيــان تعــارض دولــة الحداثــة مــع
ّ
حــاق
منطــق الحكــم فــي اإلســام؛ لــم يبتــدءه
البتــة ،بــل كمــا تــرون ،إال أن نــص حـ ّـاق مكثــف وأكثر
تفســيرية مــن غيــره ،واســتخدم أدوات مــا بعديــة فــي
نقــده ،وهــذا مــا يميــزه ،باإلضافــة إلــى إعادتــه لفكرة
ـددا إلــى الســاحة الفكريــة بعــد اختفائها
التعــارض مجـ ً
منــذ أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي بســبب حالــة
مــا بعــد االســتعمار وضغطهــا ،وأفــكار األســلمة
التلبيســية!
منــذ فتــرة أعمــل علــى ورقــة معرفيــة نقديــة
أســميتها« :نقــد العقــل الحركي/االجتماعــي عنــد
قريبــا .إشــكاليتي اآلن
المســيري» ،يســر اهلل صدورهــا
ً
فــي تعاطــي اإلســاميين مــع مشــروع المســيري
بصيغــة براغماتيــة وظيفيــة ،وأدلجتــه دون االســتفادة
مــن منهجــه فــي التحليــل والنقــد والتفكيــك .فتجــد
ّ
ســكها بعــد
أكثرهــم اطلــع علــى كتاباتــه التــي
الموســوعة ،لكنهــم لــم يطلعــوا علــى الموســوعة
وال علــى الموســوعة التــي حررها بعنوان« :إشــكالية
التحيــز» ،وال اطلعــوا علــى كتاباتــه النظريــة فــي
الحلوليــة ووحــدة الوجــود -والتــي تعتبــر مــن
ـادرا مــا تجدهــم
روافــد فكــره مــع مفهــوم التحيز-ونـ ً
يتناولــون كتــاب «اللغــة والمجــاز» أو «فــي األدب
والفكــر» ،أو حتــى «دراســات معرفيــة فــي الحداثــة
الغربيــة» ،وعلــى النقيــض؛ يتعاطــون وبكثافــة مــع
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كتبــه التطبيقيــة ونتائجــه النهائيــة ونقــده للحضــارة
الغربيــة الماديــة؛ دون فحــص أو نظــر مســتقل .لذلــك
لــم يتجــاوزوه إلــى حــد هــذه اللحظــة فــي ظنــي،
ولــن يتجــاوزوه هــو وغيــره مــن أهــل الفكــر والنظــر؛
إذا لــم يغيــروا مــن منهجيــة تعاطيهــم مــع النصــوص
النقديــة وأدواتهــا.
ً
مثــال لمثــل هــذا التعاطــي
وأضــرب هنــا
الع َلــم عبــداهلل الهدلــق ،األديــب
المختــزل ،أســتاذنا َ
والمفكــر المبــرز( )5فــي كتابــه« :ميــراث الصمــت
والملكــوت» ،قــال عــن المســيري« :مــاذا حيــن
ُينعــت بالمفكــر اإلســامي؛ ثــم أجــده قــد تجاهــل
تمامــا مــن نتاجــه
النــص الشــرعي فاســتبعده
ً
المعرفــي كلــه؟» ،ثــم يكمــل نقــده ويقــول« :أيــن
اآليــات وأحاديــث الفتــن والمالحــم وأشــراط الســاعة
فيمــا كتبــه عــن اليهــود؟»ً .
أول؛ أتفــق مــع األســتاذ
أن لفــظ «مفكــر إســامي» ،فيــه نظــر ولســت مــع
نعــت المســيري بــه وال مــع غيــره مــن المفكريــن
أساســا مشــكلة.
المعاصريــن ،فكلمــة «إســامي»
ً
وأظــن األســتاذ عبــد الرحمــن أبــو ذكــري قــد أحســن
معالجــة هــذا اللغــط وحــاول تحريــره فــي مقالــة
مميــزة بعنــوان« :إســاميون أم مســلمون؟» وعليــه؛
ثانيــا :لــم
فــإن المســيري مفكــر مســلم ال إســاميً .
يتجاهــل المســيري النــص اإلســامي (قرآنً ــا وســنة)،
بــل كان منطلقـ ًـا منــه بصــورة غيــر مرئيــة ،كمنهجيــة
فــي الحــوار والجــدل مــع اآلخــر (المســلم وغيــر
المســلم ،ألن الجميــع فــي شــكهم يعمهــون بعــد
احتــال ديــار اإلســام واغتصابهــا) ،فهــو ينطلــق مــن
األرضيــة المشــتركة التــي يقــف عليهــا المخالــف
(األرضيــة اإلنســانية/الفطرية/العقلية) ،ثــم بعــد ذلــك؛
يثبــت مــن خاللهــا اإلســام وينطلــق فــي حينهــا
إلــى الســماء .وهــذه الفكــرة اســتفادها المســيري
واســتقاها مــن علــي عــزت بيجوفيتــش فــي كتابــه
الشــهير «اإلســام بيــن الشــرق والغــرب» ،وقــد
رد المســيري علــى هــذه الدعــوى غيــر مــرة ،بــل
وكل مــرة فــي كتاباتــه وحواراتــه ومرئياتــه .وهــذه
المنهجيــة ليســت بجديــدة ،بــل قــام بهــا ابــن تيميــة
رضــي اهلل عنــه -فــي حــواره مــع المناطقــة فــيكتابــه المبــرز «الــرد علــى المنطقييــن» .وليــس مــن
وظيفــة المســيري بعــد نقضــه لفكــرة اآلخــر أن يأخــذ
بيديــه لإلســام ويدخلــه فيــه ،بــل هــذه وظيفــة
الداعيــة المســلمً .
ثالثــا :درس المســيري «اليهــود
واليهوديــة والصهيونيــة» دراســة إنســانية ،وقــال:

«هــي نمــوذج تفســيري جديــد» .واعتمــد فــي
نقضــه الدعــاءات الصهيونيــة علــى العامــل التاريخــي
لليهــود (مقارنــة نقديــة) ،والتطــور الداللــي فــي
مفهــوم الديانــة اليهوديــة (الحلــول ووحــدة الوجود)،
والفكــرة الكامنــة خلــف الصهيونيــة ودولتهــا
(العلمانيــة واإلمبرياليــة) ،فكيــف نحمــل مشــروعه
الواضــح والصريــح مــا ال يحتمــل؟ وهــل يجــب عليــه
فــي دراســته ذكــر «آيــات وأحاديــث الفتــن والمالحم
وأشــراط الســاعة» حتــى يرضــي أســتاذنا الهدلــق؟
قــد زخــرت المكتبــة العربيــة بمثــل هــذا «الطــرح
الشــرعي» حــد الثمالــة -والــذي أدى بهــم للخــروج
مــن التاريــخ ،واالعتمــاد علــى تدهــوره ،فحتــى لــو
أثبتنــا فــي فلســفة التاريــخ عنــد أهــل اإلســام أنهــا
تدهوريــة؛ فهــذا ال يعنــي التوقــف عــن االجتهــاد/
الجهــاد واإلبــداع والعمــل ،ومــا حديــث «الفســيلة»
غائــرا
كبيــرا
ثغــرا
عنــا ببعيــد! -وقــد ســد المســيري
ً
ً
ً
فــي صــدر معرفتنــا اإلســامية المقارنــة فــي
مجابهــة العــدو .فرحمــة اهلل عليــه وغفــر ألســتاذنا
أيضــا؛ ذكــر موالنــا الهدلــق فــي معــرض
الهدلــقً .
نقــده للمســيري« :مــاذا حيــن ال يوجــد لــه -وهــو
األكاديمــي البــارز -فــي كتــاب ضخــم مــن كتبــه
كالعلمانيــة؛ هامــش واحــد لمــوارده الفكريــة ،وال
ثبــت بالمصــادر والمراجــع؟» ،أقــول :هــذه منهجيــة
تراثية/إســامية يتبعهــا المســيري فــي كتاباتــه
بعــد خروجــه مــن أســر األكاديميــا الغربية/الكافــرة،
الــذي لــم يخــرج مــن ســجنها أكثــر اإلســاميين
المحدثيــن ،وقــد ذكــر المســيري فــي الجــزء األخيــر
مــن موســوعته؛ منهجيتــه حــول فكــرة المراجــع

والمصــادر ،وفـ ّـرق بيــن المراجــع والمرجعيــة ،ثــم ّبيــن؛
كيــف هيمنــة النمــاذج التراكميــة والماديــة علــى
منطــق تعاملنــا مــع الكتــب التــي اســتفدنا منهــا.
وبعدهــا؛ بــدأ فــي ذكــر مرجعيتــه الفكريــة ثــم ختــم
حديثــه وقــال« :وغنــي عــن القــول أن المرجعيــة
النهائيــة لهــذه الموســوعة (وللمشــرف عليهــا)
هــو مــا أســميه (المرجعيــة المتجــاوزة) ،واإليمــان
بوحدانيــة اهلل وثنائيــة الوجــود اإلنســاني ،كمــا ّبينــاه
فــي المجلــد األول (اإلطــار النظــري)» .ثــم بــدأ بســرد
ً
مثــال علــى مراجعــه حتــى يطمئــن أهــل التشــغيب
المأســورون .وأزيــد؛ هــذه منهجيــة متبعــة فــي كل
آنفــا ،وليــس
كتاباتــه (حتــى الموســوعة) كمــا ذكرنــا ً
فقــط كتابــه العلمانيــة .ولــم يبــدع المســيري ولــن
يبــدع غيــره؛ إال بعــد خروجهــم مــن أســر المنهــاج
المعرفــي الغربي/الكافــر ،لكــن أنــى لهــم أن
يخرجــوا وهــم الذيــن هدمــوا بيوتهــم المعرفيــة
وتقاليدهــا بأيديهــم وأيــدي المؤمنيــن ،وانتظمــوا
فــي المدرســة النظاميــة ،حتــى وصلــوا للجامعــة
الحديثــة ،أو مــا يســمى بالتعليــم العالــي ،وكلهــا
منتوجــات غربيــة تمــت عولمتهــا واحتــكار المعرفــة
اإلنســانية بمناهجهــا ونظمهــا ،ثــم اصطناعهــا فــي
وقهــرا فــي حالــة مــا
أرض اإلسالم/اإلنســان؛ عنــوة
ً
بعــد اســتعمارية بائســة ،فكيــف تريــد لفكــر إســامي
حــر أن يخــرج منهــا؛ بعــد تملــك ســرطان الحداثــة مــن
ناصيتهــا؟ وبحــول اهلل ،سننشــر فــي إدراك ورقــة
ّ
ســكها
معرفيــة عظيمــة فــي نقــد األكاديميــا
المســيري عندمــا كتــب مقدمــة كتــاب «اليهــود
للع َلــم -المغــدور بــه -جمــال حمــدان
أنثروبولوجيــا» َ
ً
-رحمــة اهلل عليــه .-واهلل أعلــم.
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 .4حدثنــا عــن مبــادرة إدراك؛ فكرتهــا ،هدفهــا ،ومــا الرســالة التــي تــودون نشــرها مــن خــال
هــذه المبــادرة؟
أمــا عــن فكرتهــا؛ فهــي محاولــة جــادة لنشــر المعرفــة المقارنــة ،لبيــان
تلبيــس المعاصرة/العولمــة علــى أصالتنــا ،واســتالب الحداثــة لرشــدنا
وإبداعنــا ،وهــذا األمــر ال يتأتــى إال بــإدراك واســع -كلــي وجزئــي ،فــردي
واجتماعــي -لواقعنــا المركــب .أي؛ بــإدراك الواقــع الموضوعــي كمــا هــو
عليــه ال كمــا تــراه أعيننــا المتحيــزة بعدســة مؤدلجــة ،أو تصــورات قبليــة
تُ نــزل علــى الواقــع والمعرفــة اآلنيــة .وهــذا رهــان صعــب ،نحــاول علــى قدر
اســتطاعتنا؛ االلتــزام بــه -واهلل مــن وراء القصــد ،وهــو يهــدي إلــى ســواء
الســبيل .-أمــا عــن هدفهــا؛ فــا يمكننــا إدراك الواقــع الموضوعــي المعــاش ،إال بتفكيك وتجريــد البنى
االجتماعيــة المصطنعــة التــي نعيــش فيهــا( :المسجد/المدرســة/الجامعة/البيت/العمران/المدينة/
التدين/الوظيفة/إلــخ الحداثــي) ثــم إعــادة تركيــب قواعدنــا االجتماعيــة بعــد عودتنــا لذاكــرة مــا قبــل
المعرفــة المقارنــة .لذلــك ســتجدون «إدراك»
ــو ُن
ُ
االســتعمار التــي ُمحيــت مــن مخيلتنــا ،وهنــا؛ تُ َك َّ
تســاهم فــي نشــر المعرفــة التفكيكيــة (وهــذا خــط ُثغــره كبيــر نحــاول ســده علــى قــدر اســتطاعتنا)
وعــر غيــر مــردوم ،نحــاول اإلســهام فيــه بأقــام عربيــة/
والمعرفــة التركيبية/المقارنــة (وهــذا خــط ِبكــر ِ
إســامية معاصــرة تــدرك الواقــع الموضوعــي ،وراســخة فــي معرفــة تراثنا/ميراثنــا اإلســامي) .وأمــا
الرســالة؛ فــاإلدراك هــو الــذي ّ
يولــد الرشــد واألصالــة التــي ســتفرز لنــا اإلبــداع والتجديــد المنهجــي
فــي قواعدنــا النظرية/التطبيقيــة حــول معرفتنــا اإلسالمية/اإلنســانية .فهــذه هــي رســالتنا التــي
نحــاول أن ننتمــي إليهــا ونعمــل بهــا ونحافــظ عليهــا ألجيالنــا القادمــة التــي ســتكمل مســيرة أمتنــا
نحــو بعثهــا مــن جديــد ،بإذنــه تعالــى.

 .5برأيكــم هــل هنــاك عوائــق وصعوبــات تواجــه الشــباب أصحــاب المشــاريع والمبــادرات،
خصوصــا المعرفيــة منهــا؟ أم هــي عوائــق تــم تضخيمهــا؟
ً
ال ريــب أن المشــاريع االســتنهاضية بعــد نكبــة
األمــة؛ جــد شــحيحة ،وباألخــص؛ المعرفيــة منهــا،
وبالتحديــد؛ النهضيــة فيهــا .وســأركز فــي النقــد
هنــا؛ علــى عامل/مــأزق التمويــل ،وعامل/مــأزق
الرســالة .فــاألول برهنــه؛ يتجمــد الثانــي ويســهل
توظيفــه فــي الواقــع بصــورة مســتقطبة،
فمــن ُأســر بالمــال أســرته الفكــرة ،وانعــدم
التجديــد عنــده والمراجعــة فــي أنســاقها،
وهــذا أمــر متواتــر لمــن لــه أدنــى اطــاع
بالحــركات االجتماعيــة مــا بعــد االســتعمارية،
وكل تكويناتهــا وتشــكيالتها الهرميــة المنبثقــة
منهــا؛ صغيــرة كانــت أم كبيــرة ،خيريــة كانــت
أم معرفيــة .فــإذا انعــدم التمويــل الذاتــي/
المســتقل؛ تكلســت الرســالة ،ثــم تجبــرت بعــد
ضــرارا ال بــد مــن هدمــه
أن نشــفت؛ وأصبحــت
ً

العدد الحادي عشر

34

واالســتعانة بغيــره ،فإمــا أن نهدمــه بأيدينــا
وهــذا أنفــع لنــا وأقــوم ألفكارنــا وتجاربنــا -أوســيأتي العــدو ويهدمــه بنفســه- ،وهــذا أســوأ
مــا يمكــن أن يحصــل فــي التجــارب النهضيــة.-
لذلــك كانــت أزمــة الفكر/الرســالة ،مرتبطــة
بأزمتهــا التمويليــة فــي المقــام األول .وهــذه
الحالــة المركبــة شــديدة التعقيــد؛ نتجــت بعــد
انهيــار نســيج المجتمــع العربــي والمســلم
هيكليــا ،واحتــال أرضــه ومــوارده ،ومــن ثــم
ً
عقلــه ،وتغييــر ديناميكيــة تفاعــل المجتمــع
فــي نمــط إنتاجهــم االقتصادي/المعرفــي،
والتحديــث الشــمولي دونمــا إبــداع ذاتــي يذكــر،
يحافــظ فيــه علــى التقاليــد االجتماعيــة التــي
وأخيرا؛
ُيعبــر فيهــا المجتمــع عن ذاتــه وكينونتــه،
ً
غــزو مخيالــه وعالــم أحالمــه! .فحالــة مــا بعــد

االســتعمار؛ اســتندت علــى ثالــوث مدمــر ،وهــو:
التبديــد ،والعلمنــة ،والتحديــث .فــاألول؛ مــرض
قديــم فــي تاريخنــا؛ زاد توحشــه بعــد صنــع الدولــة
الحديثــة فــي أوروبــة األنجلوساكســونية ،وتصدير
نموذجهــا فــي الحكــم واإلدارة إلى مســتعمراتها
بعــد خروجهــا منهــا .والثانــي؛ عقيــدة إلحاديــة
ومبــدأ تمييــز اجتماعــي وبرقرطــة؛ علــى النمــط
األمريكانــي الجديــد ،واختــزال للديــن فــي جوانــب
طقوســية ورمزيــة ،ثــم إعــادة تشــكيله الســتئناف
اســتخدامه فــي المشــاريع القوميــة والدوليــة.
والثالــث؛ بنيــة تحتيــة وفوقيــة ال تنتمــي لجذورنــا
الحضاريــة ،وبنــاء عمرانــي مشــوه ،ال ينتمــي إلــى
عمارتنــا اإلســامية ،وتخطيــط مدنــي غربــي،
ُيجهــض فاعليــة المســجد -مثـ ًـا -ودوره المركــزي
والفعــال فــي المجتمــع اإلســامي ،واتجــاه نحــو
وانتهــاء؛ بإزالــة األرض الزراعيــة
تحضيــر الريــف،
ً
علــى حســاب بنــاء العمــارة اإلســمنتية الكئيبــة،
وتشــييد المــوالت االســتهالكية الرأســمالية
المليئــة بالشــركات العالميــة العابــرة للحــدود
والقــارات ....إلــخ!

مطلوبــة ،كمــا قــال صديقــي الحكيــم :أن اليــأس
أول األمــل .ألن اســتيعاب حقيقــة حالتــك كمــا
هــي عليــه فــي الواقــع الموضوعــي؛ هــي
المشــعل الــذي ســيوقد تفكيــرك اإلبداعــي حــول
الممكــن فــي الحاضــر ،والحــل فــي المســتقبل
البعيــد ،ال الوهــم والزيــف الــذي يبيعــه بعــض
الدعــاة والمثقفيــن المحدثيــن ويعتاشــون عليــه،
أو خيــاالت منظــري التيــارات!

لذلــك؛ وبعــد كل هــذه المقدمــة التأسيســية،
هنــاك عوائــق وصعوبــات؟ نعــم ،لكــن؛ تــم
تضخيــم بعضهــا مــن بعضهــم حتــى يشــرعنوا
ألنفســهم القعــود مــع الخوالــف إلــى أن يأتيهــم
أمــر اهلل وهــم فــي أبراجهم/أصنامهــم يــدورون.
أو شــرذمة متحزبــة؛ تحــاول احتــكار الفعــل
االجتماعــي ،بدعــوى تنقيــح الســاحة وتنظيفهــا،
أو ضــم بعضهــا علــى بعــض؛ لجمــع الجهــود
علــى تصــور ورســالة واحــدة ،وهــذا تفكيــر حالــم
يســتبطن الخبــث واحتــكار الفاعليــة كمــا ذكــرت
آنفــا .والمصيبــة؛ أن نــدرة العامليــن فــي الواقــع
ً
تعجــل فــي إنهاء
معرفيــاواجتماعيــا -هــي التــي ّ
ً
ً
أي أننــا وصلنــا مرحلــة مــن االنحطــاط والتأخــر؛ لم فاعليتهــم ،ولــو أن كل واحــد نشــط بمــا عنــده من
يســبق أن وصلنــا إليهــا فــي تاريخنــا اإلســامي .علــم وعمــل لمجتمعــه؛ لكثــرت الفواعــل ولتعــذر
هــذه الوجبــة الدســمة مــن اليــأس والعدميــة؛ إجهاضهــا أو اســتنزاف ُمقدراتهــا .واهلل أعلــم.

 .6كيف تقيم الواقع الفكري والمعرفي اإلسالمي عموم ًا ،وعالقة الشباب معه؟

أزعــم أن واقعنــا الفكري/اإلســامي يعمــل منــذ بدايــة القــرن العشــرين؛ وفــق منهــج ردة الفعــل،
المســتعمرة ،وال يكــون االنعتــاق الحقيقــي مــن
ال الفعــل الذاتــي .وهــذه طبيعــة المجتمعــات
َ
االســتعمار وعقليتــه وســرديته ومخيالــه؛ إال بتقنيــن األول وتفعيــل الثانــي ،وإال؛ ســنرزح ونــردح تحــت
ـتعمر إلــى أن نعــي هــذا األمــر جيـ ًـدا ،ونعمــل وفــق منظــوره .فعقليــة «ردة الفعــل»،
أقــدام المسـ ِ
مجهــدة ومســتنزفة للعقــل البشــري ،ومقيــدة لــه بصــورة غيــر مرئيــة ،ألن عينــه علــى المعركــة اآلنيــة
التــي صنعهــا العــدو فــي الســاحة -بفعــل العولمــة الممنهجــة وغيرهــا مــن أدواتــه المصطنعــة فــي
بيئتنــا المحتلــة.-
هــذه العقليــة المجهدة/الدفاعيــة؛ مــن الطبيعــي جـ ًـدا وجودهــا فــي أي كيــان إنســاني يتــم اغتصابــه
عــن بكــرة أبيــه ،وهــي مناعــة ال إراديــة ومضــادات حيويــة فــي أي جماعــة بشــرية ،وال يمكننــا نزعهــا
مــن أجســادنا ،بــل المطلــوب فــي اللحظــة الراهنــة؛ تقنينهــا والحــد مــن ســطوتها وهيمنتهــا علــى
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ً
فمثــا؛ بــرزت القبيلــة
فوقيــا،
عقليــة المفكــر المســلم ،حتــى يمكنه أن يســتوعب الثانــي ،اإلنتــاج
ً
المعــارف األصليــة والنقديــة دون تحيــزات قبليــة؛ الجاهليــة وازدهــرت ،وضمــرت القبيلــة المســلمة
تجهــض االســتفادة مــن المعرفــة الجــادة التــي واندثــرت بســبب تمدنهــا وتحديثهــا القســري.
يلتهمهــا دون اســتيعاب لهــا ،وبالتالــي؛ توظيفــه
الســيء لنتائجهــا فــي معــرض تفكيكــه أو بنائــه لذلــك؛ وبعــد هــذه المقدمــة التأسيســية لســؤالكم
العلمــي .أرى -وهلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد -المفتــوح أقــول؛ أن إحصائيات المكتبــة العربية آخر
أننــا نــرزح فــي هــذه المنهجيــة (ردة الفعــل) لتلقي عشــرة أعــوام إيجابيــة إلــى حــد مــا فــي األعمــال
المعرفــة واكتســابها وتوظيفهــا؛ إلــى هــذه المترجمــة ،ومفزعــة فــي حجــم اإلنتــاج العربــي
اللحظــة ،وقــد زادت حماهــا منــذ  11مــن ســبتمبر ،للمعرفــة .هــذا الفــراغ والمفارقــة الكبيــرة بيــن
أيضــا؛ تصاعــد مذهــل فــي منهجيــة «ازدهــار» الترجمــة -بالنســبة لشــعوب تقبــع تحــت
لكننــا نلحــظ ً
الفعــل الذاتــي بعــد عقــد ونيــف مــن أزمــة ســبتمبر ،نيــر االســتعمار -وانعــدام التأليــف الجــاد للمعرفــة
والســبب فــي ظنــي؛ أن حالــة مــا بعــد االســتعمار فــي حقــل الفكــر اإلســامي؛ يبيــن لكــم الخلــل
وتشــكيالتها تــم تعريتهــا بنجــاح عندمــا ُكشــف عــن الحقيقــي الــذي نعانــي منــه .وأســبابه كثيــرة،
نمطهــا الوظيفــي وفاعليتهــا الخديجــة ،وبالتالــي؛ لكننــي ســأقتصر علــى ذكــر أمريــن هاميــن :عــدم
انهــارت معهــا جميــع التصــورات األيديولوجيــة تفريــغ الباحثيــن فــي حقــل الدراســات المعاصــرة
المرتبطــة بهــا .اإلشــكالية اآلن ،أنــه بعــد أن جـ ّـذرت -وســببها األزمــة التمويليــة التــي ذكرناهــا فــي
هــذه الحالــة؛ -خــال قــرن كامــل مــن نشــأتها جوابنــا علــى الســؤال الســابق ،-والوقــوع فــي
الســفاحية ،-االحتــكار والتبديــد بمختلــف طبقــات أســر خطــة العــدو «ردة الفعــل» التــي ذكرناهــا
آنفــا ،والكتابــة فــي الخطــوط الدفاعيــة.
المجتمــع ،بــدأ الجيــل المدجــن المســتتبع بالظهــور،
ً
المقاومــة
ومــن ثــم؛ اســتئنفت البنــى االجتماعيــة
ِ
وقتــذاك؛ المقاولــة اآلن ،عبــر إنتاجهــا الذاتــي أختــم ،بهــذه العبــارة المنهجيــة التــي نحتــاج أن
للســرديات والرمــوز وجماعــات التكنوقــراط نضعهــا نصــب أعيننــا فــي لحظتنــا الراهنــة( :أي
تحتيــا ،بســبب تكلس/ضعــف معرفــة نظريــة ال يكــون لهــا فائــدة عمليــة؛ يجــب
دولتيــا؛
والمتخيــل
ً
ً
قــدرة حالــة مــا بعــد االســتعمار فــي بدايــة قرنهــا تجاوزهــا)!

 .7هنــاك أســئلة كثيـ ًـرا مــا يرددهــا الشــباب ،وهــي كيــف نبــدأ؟ وغيــاب القدوات ،وكيــف
نغيــر ونؤثــر؟ برأيكــم هــل لهــذه األســئلة إجابــة؟
كمــا تعلمــون أن ســؤال «كيــف نبــدأ؟» ،عمومــي جـ ًـدا وفضفــاض .والجــواب علــى مــن يســأل
مــن الشــباب بمثــل هــذه األســئلة هــو؛ جوابــه عــن ســؤال الــذات والغايــة ،مــن أنــا؟ ومــا هــي
غايتــي؟ وبعدهــا ننتقــل لســؤال القــدرة واإلمــكان ،قــدرة المــرء مــن مهــارات مكتســبة وصفــات
مجبولــة فــي روعــه ،وإمكانــه فــي واقعــه الموضوعــي الــذي يعيــش فيــه .وبعدهــا؛ أظنــه
ســيجاوب علــى ســؤال البــدء بيســر وســهولة مــع االســتعانة الثانويــة بتوجيهــات مــن أهــل الخبرة
الحياتيــة والثــراء المعرفــي ،وســيتحول الســؤال حينهــا مــن :كيــف نبــدأ؟ إلــى :مــا الهــدف الــذي
أبــدأ بــه؟ ويصبــح بعــد ذلــك؛ ســؤال الكيفيــة «كيــف نبــدأ؟»؛ تحصيــل حاصــل وإجرائــي جـ ًـدا بعــد
تحديــد الهــدف .وعلــى كل حــال؛ ســؤال الكيفيــة فــي العلــم والعمــل ،ينبغــي أن يكون هامشـ ًـيا،
ولألســف أن مــن يــردده كثيـ ًـرا ويمركــزه فــي حياتــه؛ يســتبطن التشــتت وعــدم نضــج جوابــه علــى
نابعــا مــن كســل معرفــي شــديد ،يــذم صاحبــه ويقـ ّـرع ويــردع؛
ســؤال الــذات والغايــة .أو يكــون ً
ً
مرتبطــا بمــدى دلــع اإلنســان وميوعته
غالبــا مــا يكــون
ألن مغــزى الكســل فــي حياتنــا المعاصــرة ً
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ولزوجتــه؛ ال تشــتته وعــدم رغبتــه ،وهــذا
مــا جنينــاه مــن الحداثــة؛ وحياتهــا المكتظــة
باألشــياء غيــر الضروريــة وال الحاجيــة .وبنمــط
الرفاهيــة القائــم علــى الراحــة والدعــة؛
التــي تطمــس علــى الرجولــة والحيــاء- ،ال
الترفيــه المرتبــط برياضــة الجســم كمــا كان
قديمــا ،-وأيديولوجيــا الغريــزة المتمركــزة
ً
فــي كل مــكان فــي المدينــة الحديثــة .نحــن
نعيــش فــي عالــم غيــر متكافــئ وال عــادل.
وإدراك حجــم التلبيــس والتدليــس والغبــن
الــذي يعيشــه المســلم؛ مؤلــم ومؤســف،
أختــم؛ هــل تعلــم أن غالــب الشــباب العربــي
والمســلم ،يصلــون إلــى مــا فــوق  25ســنة،
ولــم يســتطيعوا ســد حاجتهــم الغريزيــة؟
وفــوق ذلــك كلــه؛ يتعرضــون لهــذا الكــم
الهائــل مــن االســتثارة الجنســية فــي كل
مــكان فــي المدينــة ،وبعــد ذلــك؛ تتعســر
عليهــم تكاليــف الــزواج «الشــرعي» ،ألنــه
فــي مجتمــع حداثي/رأســمالي ال إســامي،
يعقــد الــزواج فــي كل جزئيــة وتفصيلــة،
ّ
معارضــا النــص النبــوي الصريــح فــي وجــوب
ً
تيســير الــزواج وتبســيطه .قلــت مــرة :عندمــا
يكــون بينــك وبيــن الــزواج؛ شــروط وقيــود
ظاهرية/برانيــة كثيــرة ومتعــددة ،وبيــن
«خالفــه» قيــد باطني/جواني أوحــد ،فتيقن
أنــك فــي مجتمــع ال يمــت لإلســام بصلــة!
فكيــف تريــد للشــاب المكلــوم؛ أن يجــاوب
علــى ســؤال الــذات والغايــة ،وهــو لــم يســد
حاجــة أساســية؛ من حاجاتــه الفيســيولوجية؟
واهلل أعلــم.
أمــا بخصــوص القــدوات؛ فليســت غائبــة،
َ
جهــل مــن يقــول بمثــل هــذا
وكــذب أو
َ
الهــراء ،بــل هــم فــي كل زمــان ومــكان،
ومجاهيلهــم؛ أكثــر مــن مشــاهيرهم ،لكــن؛
مشــكلة الوصــول إليهــم ،هــي العائــق
حقيقــة،
والمــأزق األساســي الــذي نعانيــه
ً
بســبب الهــوة الواســعة بيــن األجيــال فــيمســتوى الوعــي وأســاليب التأثيــر وأنمــاط

التواصــل ،خاصـ ًـة بعــد االرتفــاع الفائــق فــي
مســتويات التحديــث واألتمتــة والبرقرطــة،
وانســياح الطبقــة االجتماعيــة فــي الشــابكة
االفتراضيــة ،وتــرك أساســاتهم األرضيــة؛
فــي آخــر عشــر ســنوات وإلــى حــد هــذه
اللحظــة ،والمســألة فــي تصاعــد مســتمر!-
لكــن ،الريــب عنــدي أن المســؤولية تقــع
علــى عاتــق الشــاب ً
أول قبــل المربــي .هــذه
النفســية مــن الشــباب التــي تطــرح مثــل هــذا
الوهــم (غيــاب القــدوة) وتلطــم عليــه ليــل
«نجمــا» (بمعنــاه الحديــث)،
نهــار؛ بأنهــا تريــد
ً
ـرة فــي ذلــك؛ بنمــط األفــام
ال قــدوة! متأثـ ً
والمسلســات -واإلنميــات -الحداثيــة التــي
تســتبطن فكــرة الحلــول ،والتــي تجعــل
مــن البطــل؛ هــو المركــز ،وباقــي الفواعــل
عال ًمــا؛ يحــل
هوامــش! هــو يريــد
ً
شــيخا أو ِ
الدين/اإللــه فيــه -تعالــى اهلل عــن هــذا
علــوا كبيــرا -ويبــدأ فــي الدروشــة
القــول
ً
علــى يديــه!
ومــن هــذا الفعــل الماسوشــي الدنــيء؛
بــرز لنــا فئــة تشــبيحية تتمركــز حــول دعــاة
ومربيــن ومشــائخ وعلمــاء؛ تــم تصديرهــم
فــي مخيلــة الطالــب؛ علــى أنهــم نجــوم
ال قــدوات ،بســبب تغلغــل معنــى األول
فــي خيالــه ومنطــق تفكيــره وتفاعلــه
تمامــا
اإلنســاني ،وغيــاب معنــى الثانــي
ً
مــن إطــاره وحيــزه .فيبــدأ التلبيــس هنــا عبــر
اســتعارة اســم الثاني(القــدوة) ،وإلصاقــه
علــى معنــى األول(نجــم) .وال يعلــم هــذا
الدرويــش؛ أن الفــرق بيــن األول والثانــي،
هــو الفــرق بيــن الشــرك والتوحيــد .وال حــول
وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم .فيجــب
علــى أهــل العلــم والتربيــة والدعــوة -الذيــن
هــم فــي ثغــر عظيــم ُيغبطــون عليــه -التركيــز
علــى تفكيــك معنــى القــدوة فــي اإلســام،
حتــى تُ ســتوعب المســألة بصــورة تفصيليــة
وال ُي ّلبــس علــى الطلبــة النجبــاء .واهلل أعلــم.
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 .8المســلم المعاصــر فــي واقــع متغيــر ،وأحــداث متســارعة ،ومؤثــرات مختلفــة ،مــا الذي
يحتاجــه ومــا الــذي ينقصه؟

ســؤال مفتــوح جديــد،
وهــذا النــوع بالمناســبة؛
ً
إنهــاكا
أكثــر األســئلة
للكاتــب ،لكنــه -وألول
مــرة -ينــال علــى إعجابي
واستحســاني ،فالحمــد
هلل .أبــدأ الجــواب مــن
األخيــر وأقــول :يحتــاج
إلــى التجديــد المنهجــي
كمــا يقــول الطيــببوعــزة ،وأنصــح بمحاضرتــه هــذه ،-ألن أزمــة
األمــة الحاليــة ،أساســها نظري/منهجــي فــي
المقــام األول ،وبالتحديــد؛ فــي عالــم األفــكار
ال عالــم المــادة ،وبالتالــي ،نســتطيع أن نقــول
وبــكل ثقــة؛ إن أي جهــد نهضــي فــي الواقــع،
يســتدعي تغييــره ،محكــوم عليــه بالفشــل
المســبق وعــدم تحقــق أهدافــه الســامية
وتطلعاتــه العاليــة ،بســبب األزمــة النظريــة التــي
تعانــي منهــا معرفتنــا اإلســامية .فــا تجريــب
إال بتجريــد مســبق .وحالتنــا المأزومــة ،تســتدعي
أولويــة التجريــد علــى التجريــب .يحتــاج المســلم
إلــى إدراك التحــوالت الزمكانيــة التــي تميــز بهــا
عصــره المحــدث ،وأثرهــا المركــزي فــي عمليــة
التجديد/التجــاوز لألنســاق المعرفية/الحركيــة
الجامــدة؛ التــي ســقطت فــي فــخ ميكانيزمــات
الواقــع المفــروض عليهــا ،لجهلهــا المدقــع بــه.

يحتــاج المســلم إلــى إعــادة مركزيــة مفهــوم
االجتهــاد -علــى قــدر اســتطاعته -كمــا كان
مزدهــرا ومهيمنً ــا فــي عصــر الصحابــة -رضــوان
ً
اهلل عليهــم ،-واندثــر بعــد تأســيس المذاهــب
اإلســامية ،وحــل محلهــا التقليــد المذمــوم،
علــى مســتوى المنهج/النظريــة .والســاخر هنــا؛
أن أكثــر مــن يتشــدقون بأهميــة العــودة إلــى
«فهــم» و «طريقــة» الســلف؛ يتناســون عمـ ًـدا/
ً
جهــا ،مركزيــة االجتهــاد عنــد ســلفنا الصالــح.
ولــن ُيشــم االجتهــاد ولــن ُيجــرب فــي عصرنــا؛
دون اســتقالل مالــي ،وجهــد عالــي فــي طلــب
العلــم ،وتزكيــة للنفــس فائقــة .هــذا الثالــوث،
هــو شــرط تحقــق المجتهد/المفكــر المســلم فــي
عصرنــا ،ولــم يــؤت طــاب العلــم المعاصــرون؛ إال
بنقــص أو خلــل فــي هــذا الثالــوث .فبعضهــم؛
يحقــق األول والثانــي ،ويفشــل فــي الثالــث،
والبعــض اآلخــر؛ يصيــب الثانــي والثالــث ،ويخيــب
فــي األول؛ فيرهــن علمــه وال يزكــى .والعاجــز
المســوف؛ مــن جمــع بيــن األولــى والثالثــة،
وفقــد الثانيــة .وأختــم هــذه النقطــة بمقولــة
خالــدة لألفغانــي ،يقــول فيهــاّ :
«علمتنــا التجــارب،
ّ
المقلديــن
ونطقــت مواضــي الحــوادث ،بــأن
مــن كل أمــة ،المنتحليــن أطــوار غيرهــا؛ يكونــون
فيهــا منافــذ وكــوى لتطــرق األعــداء إليهــا،
وتكــون مداركهــم؛ مهابــط الوســاوس ومخــازن
الدســائس»! انتهــى.

ما هي طموحات أ .مهند الهويدي؟
مســلما،
عريضــا؛ أنفــع بــه أمتــي وأفيدهــا .وأســأله تعالــى :أن يتوفنــي
عمــرا
أن يرزقنــي اهلل
ً
ً
ً
ويلحقنــي بالصالحيــن- .إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.-
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تجارب أو نصائح أو رسائل تريد إيصالها لقراء مجلة أوج؟
مضطــرا لالعتــراف
«ســأكون
ً
رعبــا مــن الكتابــة
ـدي ً
لكــم ،بــأن لـ َّ
ضيــا ،وأن كل
يــكاد يكــون َم َر ًّ
عذابــا
كتابــة علميــة؛ تســبب لــي
ً
حقيقيــا»( ،)6وأننــي متوقــف عن
ً
الكتابــة العلميــة -ويــا لألســف،-
هــم
أكثــر مــن ســنتين .هــذا غيــر
ّ
وهــم النشــر
النهــم المعرفــي،
ّ
فــي مبــادرة إدراك ،وكلهــا كفــة،
وهــم متطلبــات الحيــاة الدنيــا
غيــر المكتملــة عنــدي؛ فــي كفــة
أخــرى .هــذه األســباب المتراكمة
ـي؛ هــي التــي جعلتنــي أتأخــر
علـ ّ
أكثــر مــن ثالثــة أشــهر فــي إنجــاز
هــذا الحــوار العصيــب ،وال حــول
وال قــوة إال بــاهلل .فــكان يجــب
علــي إعــان اعتــذاري أمــام
ّ
قــراء المجلــة حتــى أخفــف
مــن ذنــب المماطلــة والتأجيــل
وعــدم االلتــزام بالمواعيــد،
وخيانــة العهــد الــذي بينــي وبيــن
المجلــة .واهلل المســتعان ،وعليــه
التــكالن.
أمــا الرســالة التــي أريــد إيصالهــا
لقــراء مجلــة أوج ،فســتكون
هــي ذات الرســالة التــي
أرســلها د.المســيري لصديقــه
العزيــز :عــادل حســين ،العقــل
المفكــر والــروح الملهمــة -كمــا
يصفــه المســيري .)7(-يقــول
المســيري« :حينمــا كان فــي
ســجنه كتبــت لــه رســالة ،نشــرتها
صحيفــة الشــعب ( ١٧ينايــر،

١٩٩٥م) ،أحيــي فيهــا مقدرتــه
علــى المقاومــة علــى جميــع
المســتويات ،إن إيمانــه الــذي
المثــل،
لــم يتزعــزع بفعاليــة
ُ
التــي تجعلنــا نضــع األحــزان
فــي ســياقها ،فــا نغــوص فــي
الكتابــة ،فمثلــه األعلــى كان
يحركنـــا كلنــا؛ ألنــه مثــل أعلــى،
جــذوره فــي الواقــع ،وفروعــه
فــي الســماء .وحيــن دخــل ســجنه
كتبــت لــه هــذه الكلمــات :ال
نكتــب إليــك فــي ســجنك لنؤيــدك
ونتضامــن معــك ونشــد مــن أزرك،
كمــا هــو الحــال فــي مثــل هــذه
األحــوال ،فنحــن نعرفــك بــكل
مــا فيــك مـــن حيويــة وإشــراق
وإيمــان بــاهلل وحــب للحيــاة
واإلنســان ،ومقدرتــك علــى
الجهــاد واالجتهــاد ،وبرغبتــك
المتّ قــدة أن تقيــم العــدل فــي
األرض .نحــن -یــا صدیقــی ،-نكتــب
إليــك كــي نســتمد منــك شــيئً ا
مــن الطاقــة واإلشــراق واإلصــرار،
فنتذكــر النــور والعــدل حينمــا
يــزداد الظلــم وتطبــق الظلمــة،
ونحتفــظ بحلــم البــراءة فــي
زمــن العمــوالت والخصخصــة،
والســوق الشــرق أوســطية،
والنظــام العالمــي الجديــد،
والتطبيــع الــذي يمحــو الذاكــرة
والتاريــخ .وفــي وســط أرض التيه؛
مــن مقــاالت ســخيفة ،وإعالنــات
إباحيــة ،وقبــح متزايــد ،وحيتــان
تلتهــم األخضــر واليابــس ،فلتصمد
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يــا عزيــزي ،بــاهلل فلتصمــد ،حتــى يمكننــا أن نســتمر
فــي الحلــم معــك بواحــة خضــراء»!

والميــزان إال ُأخــذوا بالســنين وشــدة المئونــة وجــور
الســلطان عليهــم .ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إال
ُمنعــوا القطــر مــن الســماء! ولــوال البهائــم لــم
ُيمطــروا .ولــم ينقضــوا عهــد اهلل وعهــد رســوله إال
ـدوا مــن غيرهــم ،فأخــذوا بعــض
ســلط اهلل عليهــم عـ ً
مــا فــي أيديهــم .ومــا لــم تحكــم أئمتهــم بكتــاب
اهلل ،ويتخيــروا ممــا أنــزل اهلل إال جعــل اهلل بأســهم
بينهــم» .صــدق رســولنا الكريــم.

بحديــث للنبــي
وأمــا النصيحــة ،فأريــد تذكيرهــم
ٍ
صلــوات ربــي وســامه عليــه ،-رواه عنــه عبــداهللبــن عمــر -رضــي اهلل عنــه ،-أنــه قــال -عليــه الصــاة
والســام« :-يــا معشــر المهاجريــن ،خمــس إذا ابتليتــم
بهــن ،وأعــوذ بــاهلل أن تدركوهــن :لــم تظهر الفاحشــة
فــي قــوم قــط حتــى يعلنــوا بهــا إال فشــا فيهــم
الطاعــون واألوجــاع التــي لــم تكــن مضــت فــي والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
أســافهم الذيــن مضــوا .ولــم ينقصــوا المكيــال
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والحظــت أثــر نقــده علــى طــاب العلــم ،بســبب ســطوة أســتاذنا المعرفيــة،
ومــدى علــو كعبــه فــي الســاحة .لــذا؛ وجــب التنبيــه والنقــد والتمحيــص.
( )6دي سوســير .منقــول مــن( :مقدمــة حافــظ علــوي للعــدد األول مــن مجلــة
«اللســاني»).
( )7يقــول المســيري فــي تعريفــه عــن شــخصية عــادل حســين« :كانــت تربطنــي
عالقــة شــخصية قويــة بعــادل حســين وبأســرته ،ولكـــن عـــادل حســين لــم يكــن
صديقــا عزيــزً ا ،وإنمــا كان رمــزً ا لجيــل بأســره .وهــو لــم يفصــل حياتــه الخاصــة
ً

عــن منظومتــه الفكريــة ،فنضالــه لــم يتبــد فــي نشــاطه الحزبــي وحســب ،وإنمــا
فــي نمــط حياتــه وســلوكه الشــخصي .ثمــة تقاطــع وتفاعــل بيــن ثنائيــة العــام
والخــاص ،والثمــرة؛ هــي فكـــر مقـــاوم للظلــم ،وحيــاة خاصــة تأخــذ شـ ً
ـكل مــن
ملهمــا لــكل مــن حولــه» .انتهــى.
أشــكال المقاومــة؛ ولــذا كان عــادل حســين
ً
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مقاالت الجمهور

بية
س َر ْن ِد ّ
َ

أمراء سرنديب ّ
الثالثة
إيطالية
عربية في مجموعة قصص قصيرة
حكايات
ّ
ّ

من عصر ال ّنهضة(ِ /)1ر ْن ُزو براج ْن ِتيني -جامعة أوديني
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ترجمة :سعيد بن عبد العزيز الغامدي
تويتر@siff_bs :
البريد اإللكترونيsaid2000181000000@gmail.com :

أتنصــل ،إذ إنّ ــي أنــا األســتاذ في
ســأبدأ بــأن ّ
الســرد
األدب اإليطالــي ال أعــرف تــراث ّ
العربــي ّإل بواســطة ،فلــن آبــه بموضــوع
عربــي متّ صــل بالتّ ــراث اإليطالــي.
اهتمامــي هــو حادثــة( )2فــي بــدء
Peregrinaggio di tre giovani figliuoli
{ح ّجــة ّ
الشـ ّـبان
ِ )3( del re di Serendippo
ّ
الثالثــة أبنــاء ملــك ســرنديب}* ،وهــي
أو ًل
مجموعــة قصــص قصيــرة نُ شــرت ّ
البندقيــة ،ترجمهــا مــن
عــام 1557م فــي
ّ
الفارســية -كمــا تُ ّبيــن صفحــة عنوانهــا-
ّ
ــتوفر األرمنــي.
كر ْس
َ
مترجــم كان ُيدعــى ِ
أن هــذه المجموعــة يــكاد
ومــن الغريــب ّ
يجهلهــا حتّ ــى أســاتذة األدب اإليطالــي.
«الح َّجــة»( )4هــي إحــدى أشــهر
لكــن
ِ
إن
الكتــب
اإليطاليــة خــارج إيطاليــا .بــل ّ
ّ
أن تأثيرهــا علــى األدب
المــرء يــكاد يزعــم ّ
أي إبــداع أدبــي إيطالــي
الغربــي ال يعدلــه ّ
مــن عصــر النّ هضــة .حتّ ــى بانْ ِد ّلــو Bandello
الفرنســيون عملــه Novelle
الــذي عــرفّ
({ )5حكايــات} ،علــى ّ
قلــة ،مــن تنقيــح
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بو ْستشــو  Boaistuauلــه فــي «المآســي
ِ
اريخية 1559( »Histoires Trgiquesم)،
التّ
ّ
وعرفــه اإلنجليــز مــن ِو ْل َيــم َب ْينْ تــر William
 Painterفــي «قصــر البهجــة Palace of
1567-1566( »Pleasureم) -لــم يعــرف
«الح َّجــة».
مثــل نجــاح
ِ
تتضمــن النّ ســخة
وترجماتهــا وتنقيحاتهــا
ّ
والفرنســية
(1583م)،
األلمانيــة
ّ
ّ
ّ
(1719م) ،ثــم منهــا اإلنݠليزيــة ()6
والهولنديــة (1766م) .ومــن
(1722م)
ّ
متأخــرة (1723م) أخــذت
ألمانيــة
ترجمــة
ّ
ّ
ركيــة (1729م) .ناهيــك عــن ِذكــر
نم ّ
ّ
الد َ
«الح َّجــة»
أهــم تنقيحــات
مــا قــد تكــون
ِ
ّ
وهــيLe voyage des princes :
{ »»fortunesرحلــة األمــراء المحظوظين}
ِلب ْر ْ
والــد دو ِف ْر ِفيــل Béroalde de Verville
ّ
«الح َّجــة» تَ ديــن بشــهرتها
أن
 .وال
ِ
شــك ّ
الج ِل ّيــة فــي عقدتهــا ،وال شـ ّ
أن
ـك ّ
للغرابــة َ
أي
هــذه الغرابــة لــم تكــن لتنبثــق فــي ّ
البندقيــة؛ لموقعهــا
إيطاليــة غيــر
مدينــة
ّ
ّ
ثمــة ســبب
الجغرافــي ّ
السياســي .لكــن ّ
آخــر لنجــاح الكتــاب.

البينــة
ُبنيــت المجموعــة علــى ِ
الفطنَ ــة ّ
لألمــراء ّ
الثالثــة ،وإذ جعلــت الغرابــة
ـإن مزيــج
«الح َّجــة» شـ ً
ِ
ـائعة فــي فرنســا ،فـ ّ
لقــوم كاإلنݠليــز
ــذ
الغرابــة
والفطنَ ــة َي َل ّ
ِ
ٍ
حــري(.)7
اســتمرؤوا روايــة التّ ّ
ــرنْ ِد ّبية» فــي
المــادة
نقــرأ فــي
َ
ّ
«س َ
أن هــذه الكلمــة “سـ ّ
ـكها
معجــم ُأ ْك ْسـ ُـفرد ّ
هــوراس ْ
وال ُبــل  Horace Walpoleمــن
عنــوان الحكايــة أمــراء ســرنديب ّ
الثالثــة،
(دائمــا يكتشــفون
التــي كان أبطالهــا
ً
أشــياء لــم يســعوا
بفطنَ ــة
ُص َ
دف ً
ــة أو ِ
َ
”م َل َكــة اكتشــاف
عــرف بأنّ هــا َ
إليهــا)“ .فتُ ّ
فاجــآت ُصدفــة“ .وليــس
بهجــات ُ
ُ
الم ِ
الم ِ
«الح َّجــة»،
أن المعجــم ال يذكــر
ِ
بعجيــب ّ
ٍ
أن حكايــة أمــراء ســرنديب ّ
الثالثــة
غيــر ّ
عجبــا مــا
واألشــد
طعــا منهــا.
هــي َق ً
ً
ّ
نقــرؤه فــي Grande dizionario della
( lingua italianaالقامــوس العظيــم
تأثيليــا( )8لكلمــة
ـيرا
ّللغــة
ًّ
اإليطاليــة) تفسـ ً
ّ
ّ
” :)9(Serendipitàمــن الكلمــة اإلنݠليزيــة
ــرنْ ِد ّبية) ،وهــي كلمــة
َ Serendipity
(س َ
أنشــأها هــوراس ْ
وال ُبــل Horace Walpole
عــام 1754م فــي روايتــه ’أمــراء ســرنديب
ّ
شــبان
الثالثــة‘ (يحكــي فيهــا ّ
قصــة ثالثــة ّ
موهوبيــن فــي اكتشــاف النّ ــادر دون أن
أن
يبحثــوا عنــه)“ .وال حاجــة بنــا أن نقــول ّ
ْ
وال ُبــل مــا كتــب َقـ ّ
ـط األمــراء ّ
الثالثــة ،وأنّ هــا
-علــى ِذكرهــا -ليســت روايــة.

أن القامــوس اإليطالــي ال يبــدو
والغريــب ّ
أن أصــل الكلمــة مــن الكتــاب
أنّ ــه يعــي ّ
«الح َّجــة» ،بــل األغــرب مــن هــذا
اإليطالــي
ِ
«الح َّجــة» ضمــن
أن
ِ
اإلهمــال إذا علمنــا ّ
مصــادر القامــوس نفســه.
الف ِطــن في
أول أمثلــة التّ حـ ّـري َ
يوجــد أحــد ّ
األدب اإلبداعــي اإليطالــي فــي إحــدى
أوائــل الحكايــات مــن الـــ»»Novellino
{األلــف حكايــة} ،وهــي مجموعــة قصــص
الربــع األخيــر مــن
قصيــرة وضعهــا فــي ّ
القــرن ّ
فلورنســي
الثالــث عشــر الميــادي
ّ
الرابعــة مــن هــذه
مجهــول .فــي
ّ
القصــة ّ
(ربما
المجموعــة َيحبــس ملــك اســمه ِف ِلــب ّ
ِف ِلــب المقدونــي والــد اإلســكندر األكبــر)
يونانيــا فــي ســجنه.
حكيمــا
ًّ
ً
حينمــا ُيهــدى الملــك حصانً ــا يخبــره
أن الحصــان قــد ُغــذي بلبــن أتــان،
ـي ّ
اليونانـ ّ
وحيــن يســتبين فيمــا بعــد صــدق اليونانــي
يكافئــه الملــك بنصــف رغيــف ّ
كل يــوم .ثــم
عزيز
ـي رأيــه فــي َح َجـ ٍـر
يســأل الملــك اليونانـ َّ
ٍ
ـأن داخلــه دودة،
ـي بـ ّ
عليــه ،فيجيبــه اليونانـ ّ
أن الحكيــم صــادق فيكافئــه
فيجــد الملــك ّ
ّ
يشــك الملــك فــي
مــدة
برغيــف .وبعــد
ّ
الرجــل أن يصدقــه عــن
ّ
والــده،
فيســتحث ّ
خبــاز.
مولــده ،فيخبــره
اليونانــي أنّ ــه ابــن ّ
ّ
أمــه يقـ ّـر الملــك بفطنــة
ثــم بعــد أن ســأل ّ
توصــل
ســجينه ،غيــر أنّ ــه ســأله آخـ ًـرا كيــف ّ
للحقيقــة فــي ّ
كل حادثــة ،وهنــا األجوبــة:
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ألن أذنيــه
ُ -1غــذي الحصــان بلبــن األتــان ّ
حنيتيــن.
غيــر باقــي الخيــل -كانتــا َم َّ
الح َجــر دودة ألنّ ــه كان دافئً ــا
 -2كان فــي َ
إذ األحجــار بــاردة ،وهــذا ال يكــون ّإل إذا
عــاش فيــه شــيء -3 .لــو لــم يكــن الملــك
خبــاز ،فمــا كان ليكافئــه بخبــز ،فإنّ ــه لــو
ابــن ّ
كان ابــن ملــك َلكافــأه بإقطاعــه مدينــة.
الض ّ
ــال ببخلــه وأجــزل عليــه
فأقــر الملــك ّ
ّ
هدايــا ثمينــة.
وعلــى أنّ هــا ال تُ طابــق حكايــة اإلطــار فــي
القصــة عناصــر
فــإن فــي هــذه
«الح َّجــة»
ِ
ّ
ّ
تقاربهــا .فيهــا مســألة الحيــوان الــذي ُغــذي
أن
لكــن األكثــر
بلبــن آخــر،
أهميــة حقيقــة ّ
ّ
ّ
تخــص الملــك عينــه
نتيجــة الفحــص األخيــر
ّ
«الح َّجــة» -علــى نقيــض
(غيــر أنّ ــه فــي
ِ
ّ
شــك فــي
«األلــف حكايــة» -ال يكــون
والــد اإلمبراطــور َب ْهــرام) .وأقــرب شــيء
القصــة
«الح َّجــة» هــي
قصــة
ِ
ّ
الســتهالل ّ
األولــى ( De Sapiensiaفــي الحكمــة)
{الحـ ّ
ـكاء} لجيوفاني
مــن الـــ «َ »Novelliere
كامبي ُ .Giovanni Sercambiكتبــت
ــر ْ
ِس ْ
«الح ّ
الرابــع عشــر
ــكاء» بيــن نهايــة القــرن ّ
َ
الميالدييــن،
وبدايــة القــرن الخامــس عشــر
ّ
وفر
كر ْســتُ َ
ونســتطيع يقينً ــا نفــي علــم ِ
ّ
عــرف أنّ ــه
األرمنــي بهــا،
فمؤلفهــا لــم ُي َ
أديــب إبداعــي حتّ ــى القــرن التّ اســع عشــر،
بــل إنّ ــه ال توجــد ّإل مخطوطــة واحــدة
«الحـ ّ
ـكاء» ،فــا ُبـ ّـد أن نفتــرض
ناقصــة مــن
َ
«الح َّجــة» َي ْمتَ حــان
كامبي وكاتــب
ِ
ّ
ــر ْ
أن ِس ْ
مــن نفــس المصــدر .وحســبما أعــرف لــم
يظهــر المصــدر الحقيقــي بعــد ،حتّ ــى إن
الدارســين أنّ ــه قــد يوجــد
ظـ ّ
ـن العديــد مــن ّ
العربيــة،
فــي بعــض اقتباســات الحكايــات
ّ
ـردد فــي إســبانيا القرون الوســطى.
التــي تتـ ّ
ــة La
خاص ً
البينــةّ .
قــد تكــون هــذه هــي ّ
prima veste dei discorsi degli animali
ّ
األول لخطــب الحيوانــات) الــذي
(الثــوب ّ
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فرنْ ــزوال ْأينولــو Firenzuola Agnolo
كتبــه ِ
عــام 1541م ونُ شــرت عــام 1548م.
ّ
األول» هــو تنقيــح إلحــدى كتــب
«الثــوب ّ
«بنْ چاتَ نْ تْ ــرا( »Pañcatantra )10الخمســة،
َ
ّ
والتــي قــد اقتبســها فــي القــرن الثالــث
عشــر الميــادي يوحنّ ا الكابونــي Giovanni
 da Capuaفــي ترجمتــه ّ
تينيــة المختصرة
الل ّ
The Directorium Humanae Vitae
يهوديــة
ـرية) مــن ترجمــة
ّ
(دليــل الحيــاة البشـ ّ
المقفــع كليلــة ودمنــة(.)11
لكتــاب ابــن
ّ
فرنْ ــزوال ْأينولــو علــى ترجمــة
لــم يعتمــد ِ
يوحنّ ــا الكابونــي ّ
تابــع
تينيــة ،بــل َ
الل ّ
أو ًل
اقتباســا
«بنْ چاتَ نْ تْ ــرا» نُ شــر ّ
إســبانيا مــن َ
ً
ًّ
فــي سرقســطة عــام 1493م( )12هــو
The Exemplario contra los Engaños
ٌ
ضــد
(دليــل
)13(y Peligros del Mundo
ّ
ـيء
خــدع العالــم وشــروره) .وقــد يكــون شـ ٌ
«الح َّجــة» رغــم
مــن هــذا حــدث فــي حالــة
ِ
أنّ ــه ال دليــل علــى هــذا إلــى اآلن.
أن
ففــي مطلــع
ِ
«الح َّجــة» يســتبين المــرء ّ
الســرد آتيـ ٌـة مــن أســطورة أبنــاء نــزار
ـادة ّ
مـ ّ
فضــل بــن َس َــل َمة
الم ّ
العربيــة ،كمــا رواهــا ُ
والمســعودي وابــن الجــوزي وآخــرون .غيـ َـر
عــدة تغييــرات طــرأت عليهــا .إذ يدعــو
ّ
أن ّ
جعفــر ملــك ســرنديب أبنــاءه ّ
الثالثــة (الذيــن
ً
قائــا
«الح َّجــة»)
يبقــون بغيــر اســم فــي
ِ
أنّ ــه يريــد تــرك العــرش ،وحيــن ال يقبــل أحـ ٌـد
منهــم أن َي ُ
خل َفــه ينفــي جعفــر أبنــاءه ّ
الثالثة
مــن مملكتــه وهــو يتصنّ ــع الغضــب منهــم
لرفضهــم .ثــم يلتقــي الشـ ّـبان ّ
الثالثــة -وهــم
يدخلــون بلــد اإلمبراطــور َب ْهــرام -راعــي إبــل
َأ َضـ ّ
ـل بعيـ َـره يســألهم إن كانــوا رأوه ،وهنــا
الس َــرنْ ِد ّبية.
تبــدأ أولــى الحــوادث(َ )14
يســأل األمــراء ّ
الراعــي -1 :أليــس
الثالثــة ّ
ســن مثلــوم؟
البعيــر أعــور؟  -2أليــس فيــه
ّ

 -3أليــس أعــرج؟ وبعــد أن يجيبهــم عليهــا
الراعــي ويكمــل بحثــه .ثــم يعــود
يشــكرهم ّ
يتّ هــم ّ
الدابــة.
الثالثــة بتضليلــه ،ألنّ ــه لــم يجــد ّ
الثانيــة ّ
ــرنْ ِد ّبية ّ
يدلــل
وفــي الحادثــة َ
الس َ
للراعــي بعالمــات جديــدة أنّ هــم
األمــراء ّ
لــم ّ
يتبيــن ،وهــي:
يضللــوه قــط كمــا قــد ّ
مضاعفــا ،زبـ ًـدا فــي
 -1يحمــل البعيــر ِحمـ ًـا
ً
جانــب ،وعسـ ًـا فــي اآلخــر (أكبــر اإلخــوة).
أيضــا امــرأة (أوســطهم).
 -2يحمــل البعيــر ً
 -3والمــرأة حامــل (أصغرهــم).
الراعــي يقينً ــا أنّ هــم ســرقوا بعيــره،
ّ
فيظــن ّ
عازمــا أن
فيشــكو ســرقتهم إلــى َب ْهــرام
ً
ينصفــه .فيحبــس اإلمبراطــور األمــراء ّ
الثالثة،
دابتــه،
الراعــي ّ
لكنّ ــه يطلقهــم بعــد أن يجــد ّ
تبينــوا صفــة البعيــر ودقيق
ويســألهم كيــف ّ
ــرنْ ِد ّبية
ِح ْم ِلــه .وهنــا أجوبــة الحادثــة َ
الس َ
ألن العشــب ُرعــي
األولــى :البعيــر  -1أعــور ّ
مــن ناحيــة ،ولــم ُي َم ّس من األخــرىُ -2 .
وثلم
ألن فــي طريقــه َق َضمــات مــن
فيــه
ســن ّ
ٌّ
ـن مثلــوم.
العشــب كبيــرة ســقطت مــن سـ ّ
أن
ألن المــرء يــرى مــن أثــره ّ
 -3وهــو أعــرج ّ
أمــا
الرمــلّ .
إحــدى أخفافــه كان ُي َجـ ّـر علــى ّ
السـ َـرنْ ِد ّبية ّ
أن
الثانيــة فهــيّ :
أجوبــة الحادثــة َ
البعيــر  -1يحمــل زبـ ًـدا علــى جانــب ،وعسـ ًـا
أمــة
علــى الجانــب اآلخــرّ ،
ألن المــرء يــرى ّ
مــن النّ مــل علــى جانــب ّ
وأمــة مــن
الطريــقّ ،
الذبــاب علــى الجانــب اآلخــر -2 .وكان يحمل
ّ
ألن أوســطهم رأى بـ ً
ـول قــرب بعــض
امــرأة ّ
فاغتَ َلــم -3 .وكانــت
اآلثــار ،ووضــع يــده فيــه ْ
ً
حامــا ألنّ هــا بعــد قضــاء حاجتهــا
المــرأة
الرمــل-
كمــا يبصــر المــرء مــن اآلثــار علــى ّاعتمــدت علــى يديهــا لتعــاود الوقــوف.
ــرنْ ِد ّبية
فدعاهــم َب ْهــرام -وقــد أدهشــته َس َ
األمــراء ّ
الثالثــة -أن يبقــوا عنــده زمانً ــا.

قدمــه لهــم .وهنــا تقــع الحادثــة
وطعــام ّ
ٍ
ــرنْ ِد ّبية ّ
الثالثــة -1 :قــال أكبرهــم أنّ ــه
َ
الس َ
ّ
أن الخمــر مــن َك ْر َمــة زُ ِر َعــت فــي
ال
يشــك ّ
الـــج َذ ع
أن
مقبــرة -2 .وأقســم ثانيهــم ّ
َ
الــذي يأكلونــه أرضعتــه لبنهــا كلبــة-3 .
أن مستشــار
وقــال أصغرهــم أنّ ــه الحــظ ّ
َب ْهــرام يريــد قتــل الملــك ،الــذي قتــل ابــن
ــرم اقترفــه .وبعــد أن
المستشــار قبلهــا ُ
لج ٍ
تحـ ّـرى فيمــا اســتنبطه ضيوفــه علــم َب ْهــرام
حقــا ليــس بحاجــة أن
أيضــا (وهــو ًّ
صدقهــم ً
يتحـ ّـرى فــي االســتنباط ّ
الثالــث) .ثــم يســأل
ّ
الشـ ّـبان كيــف اهتــدوا إلــى مــا اســتنتجوه:
 -1فكانــت الخمــر مزروعــة فــي مقبــرة
ــر المــرء عــادة -جعلــت
ألنّ هــا -والخمــر تَ ُس ّ
مكتئبــا -2 .وكان
أكبرهــم وقتهــا حزينً ــا
ً
الـــج َذ ع قــد أرضعتــه كلبــة ألن ثانيهــم مــا
َ
أن فمــه مالــح ُمز ِبــد.
إن أكل منــه شــعر ّ
ألن
 -3وتبييــت المستشــار قتــل اإلمبراطــور ّ
أصغرهــم الحــظ فــي مجلــس َلب ْهــرام مــع
أن أســارير المستشــار اضطربــت حيــن
َح َشــمه ّ
الخبيثيــن أهـ ٌ
ـل للعقوبة .ورآه
أن
ِ
قــال َب ْهــرام ّ
ـاء ليطفــئ حـ ّـر كبــده،
األميــر ً
أيضــا يطلــب مـ ً
ـن أنّ ــه ال يوجعــه هــذا الوجــع غيــر قتــل
فظـ ّ
ـار مــن
ولــده .ثـ ّ
ـور المستشـ َ
ـم نفــى اإلمبراطـ ُ
مملكتــه.

ّ
«الح َّجــة»
أن هــذه الحكايــة فــي
ال
ِ
شــك ّ
تمتــح مــن أســطورة أبنــاء نــزار .لكــن هــل
أن
تمتــح منهــا مباشــرة؟ ال
أظــن .وعــدا ّ
ّ
العربيــة ليســت فيهــا الحادثــة
األســطورة
ّ
ــون ّ
الشاســع
ــرنْ ِد ّبية الثانيــة،
ّ
الب ْ
َ
فــإن َ
الس َ
أن ّ
قصــة
هــو ّ
الشـ ّـبان فيهــا أربعــة -بمــا أنّ هــا ّ
العربيــة ّ
ــمالية-
الش
موحــد القبائــل
نــزار
ّ
ّ
ّ
كامبي) هــم
وفــي
ِ
ــر ْ
«الح َّجــة» (وعنــد ِس ْ
أن َب ْهــرام
ثالثــةَ .
ــرق آخــر مريــب ،هــو ّ
وف ْ
ـرعي( )15خــاف ُمضيــف أبنــاء نــزار.
ابـ ٌ
ـن شـ ّ
ـودا
وســمع َب ْهــرام فــي
يــوم -وهــو ينصــت لكـ ّ
ـن هــذا الفــرق ال ُبـ ّـد أن يكــون مقصـ ً
ٍ
«الح َّجــة»
خمــر ألمريــن مترابطيــن -1 :فــي نهايــة
ســرا -مــا قالــوه عــن
إلــى حديثهــم
ِ
ًّ
ٍ
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ـزوج أصغــر األمــراء بنــت َب ْهــرام ،وبعــد وفاتــه
يتـ ّ
َي ْخلفــه علــى عرشــه .وال يســتقيم أن يبــدو
إلمبراطــور كان ابــن زنــا.
خليفــة
ً
ٍ
البندقية المشــهورة
جمهورية
وخاصــة في
-2
ّ
ّ
ّ
والبابويــة( ،)16وهــذه
القيصريــة
بالمــزج بيــن
ّ
ّ
النّ تيجــة ســتكون صادمــة فــي أدبهــا الــذي
دائمــا قـ ًـوى سياسـ ّـية.
ينصــر
ً
وفر يبــدو
كر ْســتُ َ
ــر ْ
علــى أنّ ــه ال ِس ْ
كامبي وال ِ
دونــاه مــن التّ ــراث
أنّ همــا قــد اســتقيا مــا ّ
ّ
الشــفوي .ولــو فعــا َل َص ُعــب عليهمــا أن
الســرد
يكونــا بالغــي األمانــة لكامــل ســير ّ
ـص
السـ ِ
ـم نـ ّ
فــي ِكال ّ
ـرند ّبيات وتفســيرها .بــل ثـ ّ
كامبي
فيــه بعــض الفروقــات التــي عنــد ِس ْــر ْ
ـإن
وكر ْســتُ َ
الدارســين فـ ّ
وفر .فكمــا أشــار بعــض ّ
ِ
حقــا مــن «هشــت
«الح َّجــة» شــديدة القــرب ًّ
ِ
بهشــت» (الجنــان ّ
الثمــان) ألميــر خســرو.
توحــد هشــت بهشــت بـــ
فالخصائــص التــي ّ
أربــع مــن ناحيــة ،ومــن النّ احيــة
«الح َّجــة»
ِ
ٌ
وإن
تميزهــا عــن أســطورة أبنــاء نــزارْ ،
األخــرى ّ
كانــت األســطورة يجــب أن تُ ــرى أنّ هــا المصــدر
لــكال العمليــن -1 :والــد األمــراء هــو
البعيــد ِ
ملــك ســرنديب -2 .األمــراء ثالثــة -3 .وحــوادث
ـان
السـ َـرنْ ِد ّبية ً
َ
أيضــا ثالثــة ،وتتوافــق فــي إتقـ ٍ
«الح َّجــة»
ـض الشــيء مــع تلــك التــي فــي
بعـ َ
ِ
متتابعــة -4 .وأجوبــة األمــراء للملــك الــذي
أن الفــرق
ُيضيفهــم تــكاد تتطابــق ً
أيضــاّ ،إل ّ
«الح َّجــة»
الوحيــد بيــن «هشــت بهشــت» و
ِ
أن األخيــرة -أمينـ ًـة للتّ ــراث( -)17تجعــل ُمضيف
ّ
أن هــذا الفــارق -كمــا
لطبــاخ ،غيــر ّ
األمــراء ابنً ــا ّ
يهــم.
رأينــا -ال
ّ

حجــة فــي بعــض القضايــا .وكاتــب
المصــادر ّ
ّ
لعــا علــى
«الح َّجــة» يبــدو -لوهلــة-
ِ
مط ً
قصيــدة نظامــي «هفــت بيــكار» (الصــور
ـب قـ ّ
ـط ،إذ القصيــدة
ّ
الســبع) .وهــذا ليــس بغريـ ٍ
هــي المصــدر األساســي لـ«هشــت بهشــت».
مــا زالــت توجــد بعــض المخطوطــات التــي
تظهــر فيهــا قصيدتــان مقابلتــان لبعضهمــا،
األول
الربــع ّ
وتاريخهــا يعــود لمــا ال يتأخــر عــن ّ
مــن القــرن الخامــس عشــر الميــادي .هــذا
متاحــا لحكايــات
الدليــل التّ اريخــي مــا زال
ً
ّ
«الح َّجــة» ،ومــع هــذا فإنّ ــه
أخــرى تحتويهــا
ِ
ـي
رجــح ّ
كمــا رأينــا -ليــس ُي ّأن هــذا العمــل مبنـ ّ
علــى تــراث شــفوي .فلــن تُ قــال الكلمــة
الفصــل فــي هــذه المجموعــة حتّ ــى ُيعثــر
َ
علــى المصــدر المكتــوب.

شــيء واحــد ،وهــو
وقــد نغامــر فــي قــول
ٍ
وفر
كر ْســتُ َ
ّ
أن العديــد مــن ّ
الدارســين ظنّ ــوا ِ
وهميــا ،منهــم ثيــودور ِبنْ فــي
ـما
ًّ
األرمنــي اسـ ً
أن
 .Theodor Benfeyوافتــرض ثيــودور ً
أيضــا ّ
وفر هــو جيوفانــي
كر ْســتُ َ
ّ
الصديــق الــذي أعــان ِ
فرانْ ِش ْسـ ُ
ـتراباروال Giovanni Francesco
ـكو سـ
ُ
ّ
مؤلــف Le Piacevoli Notti
Straparola
ّ
وجــدت فــي
الم ِر َحــة)( .)19وقــد
ُ
(الليالــي َ
ّ
البندقيــة -وأنــا أبحــث عــن
ســجلت حكومــة
ّ
أرمنيــا يجيــد
وفر-
كر ْســتُ َ
ًّ
ٍ
دليــل فــي حقيقــة ِ
(العربيــة ،الفارسـ ّـية ،إلــخ).
ـرقية
ّ
عـ ّـدة لغــات شـ ّ
قريبــا مــن جوزيبــي تراميزينــو
صديقــا
وكان
ً
ً
 Giuseppe Tramezzinoالــذي يتّ فــق أن
«الح َّجــة»،
يكــون ابــن أخــي ميشــيل ناشــر
ِ
ـي متعـ ّـدد ّ
اللغــات وصديقه
فقــد يكــون األرمنـ ّ
تراميزينــو همــا كاتبا/مترجمــا هــذه المجموعــة
فهــل يمكننــا أن نقــول -مع هــذه التّ شــابهات -التــي مــا زالــت متمنّ عــة ،وأنــا أظنّ همــا كذلــك.
أن «هشــت بهشــت» هــي المصــدر الحقيقــي
ّ
«الح َّجــة» ،عــدا الحادثــة التــي تصــدر
لـــ
ِ
حقــا ال ،فليســت
عــن أســطورة أبنــاء نــزار؟ ًّ
قصصــا مــا * نُ شرت الورقة في مؤتمر:
تتضمــن
«الح َّجــة» وحدهــا مــن
ِ
ً
ّ
ً
الســردي العربــي فــي العصــور
زال مصدرهــا
مجهــول ،لكــن بســبب حــوادث (التّ قليــد ّ
أيضــا ليــس فيهــا الوســطى؛ االنتقــال واالنفتــاح).
أخــرى فــي المجموعــة ً
دوليــة بجامعــة لييــج
شــيء مــن «هشــت بهشــت» .أحدهــا يبــدو ضمــن وقائــع نــدوة
ّ
ٌ
البلجيكيــة عــام 2005م* .
الهنديــة
لوهلــة -أنّ ــه يعــود إلــى المجموعــةّ
ّ
ْ َ
كاتاسارتســاݠرا( .)18فعلينــا
Kathasaritsagara
ِ
عــدة
مبنيــة علــى
«الح َّجــة»
أن
أن
ِ
نقــرر ّ
ّ
ّ
ّ
لتعــدد
مصــادر ،ومــا زال الدليــل التّ اريخــي
ّ
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* الحواشــي ومــا بيــن منفرجتيــن { } فــي النّ ــص
مــن إضافــة المترجــمّ ،إل مــا نُ ســب من الحواشــي
ّ
المؤلــف.
إلــى
فــر ْد ِرك ُبــودان Frédéric
” -1أشــكر األســاتذة
الش ِــرايبي وأنتونـ ّـا ݠ ْرســتيّ
 Baudinوأبــو بكــر ّ
ِ ِ ِ
ُ
مارزُ ْ
ولف Ulrich
 Antonella Ghersettiوأ ْل ِرتْ ــش ْ
أعبــر عــن
 Marzolphعلــى اقتراحاتهــم .كمــا ّ
فور ِنــي Pier
ماســيمو ْ
امتنانــي لألســاتذة بييــر ّ
توريــا ِك ْير َكــم Victoria
ِ Massimo Forni
وف ْك ْ
اإلنجليــزي“.
نصــي
 kirkhamعلــى مراجعتهــم ّ
ّ
ّ
(المؤلــف).
 -2أو سمة.
ـاء لملــك
ـج أو رحلــة أو ســفر ثالثــة شـ ّـبان أبنـ ٍ
 -3حـ ّ
ـج هنــا لها ذات معنــى pilgrimage
ـ
وح
ـرنديب.
سـ
ّ

ّ

الرحلــة
فــي اإلنݠليزيــة ،وتُ ســتخدم للتعبيــر عــن ّ
إلــى مــكان مقـ ّـدس أو مــكان مجهــول أو غريــب
لالستكشــاف ،وتحمــل هــذه الرحلــة معنً ــى.
الرحلة ،أو المجموعة.
 -4أو
ّ
القصة ،أو ّ
 -5ولــو ترجمنــا عنوانــه هــذا فقــد تكــون أقــرب
كلمــة لــه هــي «حكايــات».

َْ

 -6هــذا الحــرف اســمه حــرف الݠيــف ،وصوتــه
الفارســية ،وقــد
القاهريــة والــگاف
كالجيــم
ّ
ّ
وضعــه مجمــع ّ
مكــة االفتراضــي ،وهــذا هــو
بيــان اعتمــاده:

http://almajma3.blogspot.com/2014/05/blogpost_10.html?m=1

 -7أو رواية التّ حقيق؛ .Detective Novel
 -8مــن علــم التّ أثيــل (أو اإلتيمولوجيــا) الــذي
يــدرس أصــول الكلمــات.
باإليطالية.
َ -9س َرنْ ِد ّبية
ّ

 -10وهو اسم األصل الهندي لكليلة ودمنة.
البنْ چاتَ نْ تَ ــرا فــي العالــم الغربــي
” -11انتشــرت َ
كمــا هــو معــروف -مــن كليلــة ودمنــة،اليهوديــة التــي ترجمهــا
فباإلضافــة للنّ ســخة
ّ
الحاخــام يوئيــل (فــي القــرن العاشــر الميــادي)
اليونانيــة (بترجمــة شــمعون
تنحــدر منهــا النّ ســخة
ّ
اإلســبانية
ِســيث حوالــي 1080م) ،والنّ ســخة
ّ
ّ
(المؤلــف).
(انظــر الحاشــية التّ اليــة)“.
 ،898 -12بعــد ســقوط مملكــة غرناطــة آخــر
ـامية فــي األندلــس بعــام واحــد.
الممالــك اإلسـ ّ
ـتنادا
ـبانية ســابقة لهــا اسـ ً
” -13صــدرت نســخة إسـ ّ
ـب مــن الملــك ألفونســو
علــى كليلــة ودمنــة بطلـ ٍ
صبيــا وقتَ هــا ،وتعــود
العاشــر الحكيــم الــذي كان ًّ
وإضافــة إلــى
إلــى حوالــي ســنة 1251م،
ً
اإلســبانية يجــب أن نذكــر االقتبــاس
التّ رجمــة
ّ
األلمانــي (Anton von Pforr, Buch der
 1480 ,Beispiele der alten Weisenأنطــون
فــور ْر ،كتــاب أمثلــة الحكمــاء القدمــاء،
فــون
َ
ّ
(المؤلــف).
1480م)“.
السمات.
 -14أو ّ
” -15وعلــى نقيــض الـــ « ،»Novellinoفإنّ ــا نجــد
المضيــف ّ
كامبي“.
ـرعية ً
أيضــا عنــد ِسـ ْـر ْ
الشـ ّ
بنـ ّـوة ُ
ّ
(المؤلــف).
اقتباســا
والدنيــا؛ وقــد يكون
الديــن
ً
ّ
 -16أي :بيــن ّ
للمقولــة المنســوبة للمســيح« :أعطــوا مــا لقيصــر
لقيصــر ومــا للخالــق للخالق».
 -17أو ألصلها.
 -18أي :بحر القصص.
دليــل ينصــر
أي
-19
ّ
”ولكــن ِبنْ فــي ال يعطينــا ّ
ٍ
ّ
(المؤلــف).
افتراضــه“.
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مقاالت الجمهور

ّ
الشابة :هل يكتفي
المعرفة
َ
جيل بال أستاذ؟
ٌ

أ .طارق العياضي الحربي

تويتر@itariqii :

المؤثــرة ،فالعلــم كان مؤثـ ً
ـرا فــي الحكــم والقضــاء
ّ
تشــكل
كمــا فــي االجتمــاع والثقافــة ،بــل إنــه
ونُ ّ
ظــم فــي وقــت مبكــر مــن ظهــور مــدارس
الحديــث والفقــه.

مــن أوليــات «آداب طلــب العلــم» فــي التــراث
ـارف عليــه بأهميــة تلقــي
اإلســامي اإللــزام المتعـ ُ
المعرفــة مــن عالــم ،ولعلــه ال ينــازع أحــد فــي أن
هــذا األمــر مــن التقاليــد الراســخة البدهيــة التــي
تقلدتهــا مناهــج التعلــم عبــر المذاهــب فــي التاريــخ
ونتيجــة لعوامــل اجتماعيــة تتصــل بالســيادة
اإلســامي.
والســمعة ظهــرت نمــاذج مــن الراغبيــن فــي
ُ
فــي عملــه المهــم «نشــأة ُ
الكليــات:معاهــد العلــم الحصــول علــى المكاســب العلميــة ،ســواء كان
واســتثناء لبعــض
عنــد المســلمين وعنــد الغــرب“ قــام جــورج مقدســي بتوجــه حقيقــي للعلــم أم دونــه،
ً
بتحليــل وتفســير مجموعــة كبيــرة مــن تلــك التقاليــد أهــل األمصــار النائيــة وأهــل األعــذار فــإن مــا ُســمي
ً
بـ»الصحفــي» وهــو الــذي يعتمــد فــي
تاريخيــا
التاريخيــة ومنهــا مــا نســميه تقليــد «التلقــي» حيــث
َّ
الصحائــف أي الكتــب ،كان
أن (مكانــة المــدرسفــي المجتمــع [اإلســامي] حصيلتــه العلميــة علــى ّ
كانــت رفيعــة المنزلــة)( )1فــي مختلــف الجوانــب هــذا النمــوذج محــل تحذيــر كبيــر مــن ِق َبــل العلمــاء،
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ومحدثــات ،واألطــر العامــة التــي تحفــظ نشــاط المتعلــم مــن
وذلــك لمــا يــؤول إليــه مــن أخطــاء وبــدع ُ
عبــر عنــه المثـ ُ
“مــن كان شــيخه الضيــاع دون غايــة محــددة .ولهــذا فاالتجاهــات
ـل الــدارجَ :
بــل أقلهــا مــا ّ
ً
ً
ً
نشــطا
وم
مرشــدا
التعليميــة تــرى المعلــم
كتابــه ،كان خطــؤه أكثــر مــن صوابــه».
وموجهــا ُ
«كثــرة األخطــاء» ال يــزال لدافعيــة التعلــم)6(.
ولعــل هــذا المــآل أي:
ُ
معيـ ً
ـارا ناجعـ ًـا لتمييــز أهليــة المتعلــم فــي الحديــث أو
الكتابــة عــن موضــوع علمــي مــا ،لكنــه ليــس األخطــر ،وكمــا يؤكــد المختصــون فــي فلســفة التعليــم :أن
بــل إن عــدم ضبــط المتعلــم مناهــج التعلــم وطرائــق (التلمــذة يجــب أن تشــمل مجموعــة مــن عالقــات
الفهــم للمســائل بشــتى صورهــا ومجاالتهــا أدى المســاعدة ،تبــدأ بمــدة قصيــرة ،يتخللهــا تدريــب
ً
وصــوال إلــى تدبيــر غيــر رســمي
دومـ ًـا إلــى ظهــور آراء شــاذة وعقائــد منحرفــة علــى شــخص أقــل خبــرة،
علــى مــدى مــدة معقولــة لتوفيــر توجيــه حكيــم
قــدر هائــل مــن الغرابــة.
ومتأمــل يوجــه تقــدم الفــرد نحــو تحديــد هويتــه ،ثــم
ننقــل مالحظــة اإلمــام الشــاطبي حيــن يقــول( :وال تحديــد ذاتــه المســتقلة))7(.
ـتنباط تَ حـ ُـدث)
ـب االسـ
ـان إال َ
ِ
يأتــي زمـ ٌ
وغريبـ ٌـة مــن َغرائـ ِ
( ،)2ثــم ال يلبــث أن ُيبيــن الســبب ،وهــو الجهــل إن التصــور اإلســامي للمعرفــة أنهــا عطــاء إلهــي،
فيتــم قوله بالقــول( :وإذا وأن الوحــي لــه دور التســديد لمقاصــد المتعلميــن
بمناهــج النظــر االجتهــاديُ ،
كان كذلــك ،فيمكــن أن يحــدث بعد زماننا اســتدالالت وغاياتهــم ،ولهــذا فعلــوم الوحييــن ال تؤخــذ دون
ُأخــر ال عهــد لنــا بهــا فيمــا تقـ ّـدم ،ال ســيما عنــد كثــرة علمــاء يســألون ويؤخــذ عنهــم.
وبعــد الناظريــن فيــه عــن درجــة
الجهــل وقلــة العلــمُ ،
االجتهــاد ،فــا يمكــن ً
إذا حصرهــا مــن هــذا الوجــه) .ومــن هنــا نفهــم قــول الشــافعي( :مــن تفقــه مــن
بطــون الكتــب ضيــع األحــكام)( )8وإفــادة ابــن
()3
جماعــة مــن هــذه المقولــة فيقــول( :وليجتهــد علــى
َ
ممــن لــه علــى العلــوم الشــرعية
والحقيقــة أن المجتهــد ليــس مــن
حفــظ األحــكام أن يكــون الشــيخ َّ
فــي صــدره فحســب ،بــل من عــرف كيفيــة اســتنباطها تمــام اطــاع ،ولــه مــع َمــن يوثــق بــه مــن مشــايخ
أصـ ً
ممــن أخــذ
ـا ،ومــن هنــا مــن علمــاء أصــول الفقــه َمــن قــال :عصــره كثــرة بحــث وطــول اجتمــاع ،ال َّ
(أمــا علــم المجتهــد بأصــول الفقــه فألنــه يعــرف بــه عــن بطــون األوراق ،ولــم يعــرف بصحبــة المشــايخ
بـ(الصحفيــة:
ـاء هــؤالء
كيفيــة االســتنباط) )4(.وهــذا هــو مقصودنــا مــن الحــذاق) 9ولهــذا ّ
َّ
لقــب العلمـ ُ
تلقــي العلــم مــن العلمــاء ،أي معرفــة المنهــج الــذي أي الــذي تعلمــوا مــن الصحــف))10(.
بــه يســتمر االجتهــاد فــي النــوازل كل عصــر ،وهــو ال
يتــم دون تلقــي العلــم عــن العلمــاء وذلــك لمــا يلــي:
أن طبيعــة التعلــم قائمــة علــى التلقــي والتقليــد،
ـدءا مــن تلقــي اإلنســان للغتــه األم وعمــوم اللغــات
بـ ً
عبــر نمــوذج المحــاكاة  ،Modelingثــم بعــد تلقــي
ً
قــادرا علــى
األوليــات واألساســات يصبــح المتعلــم
اإلبــداع.
يقــول عالــم النفــس المعاصــر ميهالــي
تشــيكزينتميهالي صاحــب نظريــة التدفــق :Flow
(قــدرة األفــراد علــى توليــد األفــكار الجديــدة تعتمــد
علــى الخبــرة الســابقة التــي تشــكل القاعــدة بالنســبة
لهــا))5(.
أن عمليــة التلقــي توضــع مــن خاللهــا األهــداف
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وقــد يقــال كالعــادة :إن هــذا األمــر معــروف ،وال ينــازع فــي أهميتــه أحــد .ونقــول :إن
وضوحــا طالمــا غابــت فــي مســتوى التطبيــق والعمــل ،وكــم تولــدت مــن
أشــد األمــور
ً
اإلشــكاليات الكبيــرة مــا كان يكفــي فــي حلهــا مجــرد االلتــزام بذلــك األمــر الواضــح المتقرر
فــي األذهــان.
وإنــا نكتفــي فــي هــذا المقــال بلفــت عنايــة المهتميــن إلــى إرهاصــات لنمــاذج مــن
الشــباب تدعــى البطولــة العلميــة ،وتحقيــق مــا لــم يحققــه أحــد دون االســتفادة مــن
أحــد ،بــل محاولــة اختــراع كل شــيء مــن الصفــر مــع تحقــق االســتفادة قطعـ ًـا ولــو أنكــرت
ظاهـ ً
ـرا .وهــذا يتطلــب كتابــات أخــرى فــي مقاصــد العلــم فــي اإلســام بــدل مقاصــد العلم
ـوي والتربــح المــادي ونحــو ذلــك.
الحديثــة مــن التنافــس والشــهرة والنجــاح الدنيـ ّ
ً
نفعــا ،فإنــا ســنخصصه
ولكــي يكــون كالمنــا أكثــر
«األســتاذ» فــي دفــع االجتهــاد
للتنبيــه علــى دور
ِ
الفكــري مــن خــال ثالثــة أدوار فحســب.
األثــر المنهجــي :ال نبالــغ إن قلنــا :أن أكثــر األخطــاء
الفكريــة كانــت نتيجــة خلــل منهجــي فــي معالجــة
ســؤال صحيــح ومشــروع ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك
منهــج تلقــي المفاهيــم.
كثيــرا (مــن
يشــير د.عبــد الرحمــن بــدوي إلــى أن
ً
االختالفــات بيــن المذاهــب ترجــع إلــى اختــاف فــي
ـاف فــي الداللــة التــي
فهــم معانــي األلفــاظ ،أو اختـ ٍ
لفــظ للــذي يســتخدمه ،حتــى اضطــر
يعطيهــا كل
ٍ
البعــض إلــى القــول بــأن االختــافالموجــود بيــن
المذاهــب الفلســفية المتضاربــة إنمــا يرجــع فــي نهايــة
اختــاف حــول األلفــاظ) )11(.ولعــل دور
األمــر إلــى
ٍ
العالــم هنــا يتلخــص فــي قدرتــه علــى تمييــز الــدالالت
التــي تضمرهــا المفاهيــم واســتيعاب ســياقها الــذي
تشــكلت فيــه.
فمــن أيــن يصــدق شــخص اعتــاد القــراءة فــي الكتــب
المشــبعة بالكليشــيهات أن مفهــوم الحريــة Freedom
مفهــوم
الــذي هــو مــن أركان الفلســفات الليبراليــة
ٌ
دينــي مســيحي فــي أصلــه تمــت اســتقطابه وعلمنته!
كاشــفة
كمــا تشــير الفيلســوفة حنــة أرنــدت()12
ً
ســيرورة علمنــة المفاهيــم الدينيــة فــي تاريخ الفلســفة
الغربيــة.
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التأصيــل :حيــث إن العلــم ال ينــال مــا لــم يتلقــاه المتعلــم
وفــق أصولــه وقواعــده ،ومــن تعمــد إهمالهــا فإنــه ال
عالمــا ولــو جمــع المعلومــات.
يمكــن أن يعــد
ً
ونشــير إلــى أزمــة كبيــرة فــي عصرنــا حيــث إن تطــور
ً
ً
هائــا فــي المعلومــات ،لكنــه
تضخمــا
التقنيــات أفــرز
فــي نفــس الوقــت أنتــج مــا ُســمي بـــتخمة المعلومــات
المعلوماتــي Information Overload
أو اإلغــراق
ّ
وحــدوث مفارقــة غريبــة ،حيــث ينبــه أحــد المتخصصيــن
إلــى( :أن االزديــاد واالنتشــار الهائــل للمعلومــات لــم يــؤد
إلــى غنــى المعرفــة كمــا هــو متوقــع ،بــل إلــى فقــر
معرفــي مترافــق مــع قلــة اإللهــام عنــد اإلنســان))13(.
وتتضــح دور العالــم فــي قدرتــه علــى االنتخــاب أو
كــم المعلومــات الفائــض نحــو معرفــة
االنتجــاب مــن
ّ
ترتكــزُ علــى:
البداية باألصول الكلية.
األولوي والمهم لكل مرحلة من العلم.
التركيز على
ّ
حيــث يشــير مقدســي إلــى أن التصنيــف الشــهير لطلبــة
العلــم فــي تقليــد العلــم اإلســامي تنظيمهــم فــي
ثــاث مراحــل :مبتــدؤون ومتوســطون ومنتهــون(،)14
ويبيــن أنــه ليــس مجــرد أمــر دارج علــى األلســنة ،بــل
آليــة للتأهيــل العلمــي تخصــص لــكل مرحلــة
يتضمــن
ً
أولويــات لتأهيلهــا التأهيــل الــازم ألدوارهــم الالحقــة.
فـ(لــم يكــن يشــترط حــد زمنــي معيــن إلعــداد الفقيــه
المؤهــل للفتــوى ،فنجــدكتــب األصــول تتحــدثعــن
ً
أيضــا مــن
وجــوب القيــام بهــذا األمــر ،ولكنهــا تحــذر
التســرعفــي مزاولــة اإلفتــاء)( )15و(كانــت اإلجــازة فــي
الفقــه واإلفتــاء تُ عطــى بعــد عقــد امتحــان))16(.
اإلســامي بأثــره
العالــم فــي التصــور
العمــل :يتميــز
ِ
ّ
العملــي واألخالقــي علــى تلميــذه ،حيــث يمثــل قــدوة
فــي العمــل قبــل مســالك النظــر ،ومــن الطريــف أن
ـامي
ي فــي التاريــخ اإلسـ
المتعلـ َ
ـم أو طالــب العلــم ُسـ ّ
ّ
ـم َ
«المتــأدب» تأكيـ ًـدا علــى الصلــة بيــن العلــم واألخــاق،
وهــو كذلــك ليــس كأي طالــب علــم ،بــل ُأطلــق علــى
موســوعي االطــاع بالتحديــد ،يقــول ابــن قتيبــة( :مــن
ّ
علمــا واحـ ًـدا ،ومــن أراد أن
أراد أن يكــون
عالمــا فليطلــب ً
ً
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أديبــا فليتفنــن فــي العلــوم)17 .فــي المقابــل تتجــه النظــرة المهيمنــة وفــق النمــوذج الغربــي
يكــون
ً
إلــى انفصــال العلــم عــن األخــاق.
فكمــا يقــول أحــد فالســفة التعلــم ( Educationأن نظــرة الوضعيــة للقيمــة علــى أنهــا وســيلة تتســق
مــع مفهومهــا للمهنــي  ،Professionalفالنشــاط المهنــي بالنســبة للوضعيــة يكمــن في حــل ذرائعي
أو وســيلي لمشــكلة مــا)( )18وال يعنيهــا ســوى أن يكــون (هــذا الحــل يتســم بالدقــة والصرامــة)()19
ولــو لــم يكــن ذا غايــات أخالقيــة أبعــد.
وهــذا ال يعنــي أن االســتفادة العلميــة غيــر ممكنــة إال بالنظــر إلــى الحــال العمليــة للعالــم ،لكنهــا
ـب متعــددة ،منهــا مــا هــو نظــري فقــط ،ومنهــا مــا هــو عملــي فقــط ،ومنهــا مــا يجمــع
االســتفادة ُرتـ ٌ
بينهمــا فيتحقــق فيــه وصــف شــمول االســتفادة الــذي راعتــه مقاصــد العلــم فــي اإلســام ،وجعلــه
العلمــاء يرتبــط بالمالزمــة والمصاحبــة وليــس مجــرد أخــذ المعلومــات.
ولهــذا فــإن أهــل النظــر االجتهــادي وهــم يتلقــون مــن مصــادر متعــددة مختلفــة فــي ســياقاتها
وأصولهــا الفلســفية ،يتعاطــون معهــا تعاطيـ ًـا نقديـ ًـا بالفحــص واالستشــكال عليهــا ،وال يأخذونهــا علــى
عواهنهــا.
ومــن ذلــك كل مــا يتصــل بنظريــة العلــم فــي اإلســام ،حيــث إن تأثيــر الفردانيــة )20(Individualism
علــى مختلــف أشــكال العالقــة مــع اآلخــر وتأثيــر مجموعــة مــن األفــكار المؤثــرة فــي الفكــر الغربــي
ً
ـتغاال ضروريـ ًـا بالكتابــة فــي
الحديــث كــدور الســلطة وحريــة التجربــة وتحييــد الديــن وغيرهــا تحتــم اشـ
نظريــة العلــم فــي اإلســام وأصولهــا الفلســفية ومقاصدهــا األخالقيــة.
( )1جورج مقدسي ،نشأة الكليات ،ص252

( )12حنــة أرنــدت ،بيــن الماضــي والمســتقبل،
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ترجمــة عبــد الرحمــن بشــناق ،دار جــداول بيــروت
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نقــا عــن :عبــد الــرؤوف أميــن ،االجتهــاد (رســالة مركــز الحضــارة ،بيروت ص56
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( )7مجموعــة مؤلفيــن ،أفضــل الممارســات فــي ســعيد ،دار الفكــر ،ج 1ص  ،289وانظــر :تجديــد
وأيضــا:
تربيــة الموهوبيــن (دليــل علمــي أكاديمــي) ،المنهــج ،طــه عبــد الرحمــن ،ص ،91-90
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ترجمــة د.محمــود الوحيــدي ،ط العببــكان ،ص90

إصــاح الحداثــة ،وائــل حــاق ،ص 104

( )8ابــن جماعــة ،تذكــرة الســامع ،تحقيــق محمــد ( )18ســتوارت باركــر ،التربيــة فــي عالــم مــا بعــد
العجمــي ،دار البشــائر ،بيــروت ،ص 97

الحداثــة ،الــدار المصريــة اللبنانيــة ،ص57

( )9المرجع السابق.

( )19المرجع السابق.

( )10المرجع السابق.

( )20تشــارلز تايلــور ،أخالقيــات األصالــة ،ترجمــة

( )11عبــد الرحمــن بــدوي ،خريــف الفكــر اليونانــي،

أحمــد عويــز ،المركــز األكاديمــي لألبحــاث ص -27
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فاصل

الخطاط  :زكي بن علي الهاشمي
حاصل على اإلجازة في فن الخط العربي
مستشار وخبير في الخط العربي

@zaki.alhashimi
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شوارد

بين حضارتينُ :عصاب الجيل
الذي ينتمي لهاري هاللر
أ .زيدان الدين محمد

البريد اإللكتروني:
zidanedin7@gmail.com

الصرخة التي أطلقها فاوست:
تسكنان صدري!“
”روحان ،واحسرتاه،
ُ
صرخـ ٌـة َمثيلـ ُـة الجهــاد الــذي ُيكابــده اإلنســان الحديــث فــي
ُدنيــا اليــوم ،روح تقاليــده وروح موبقــات العصــر الفاتنــة.
لهرمــان
ُ
وي ّ
عــد هــاري هاللــر بطــل روايــة ”ذئــب البــراري“ ِ
التجســيد الحــي والدائــب لصرخــة فاوســت؛ فهــو
ِه ّســه
ُ
حصيلـ ُـة تراكــب عصــران وحضارتــان ودينــان ،و”ينتمــي إلــى
أولئــك الذيــن ُح ِشــروا بيــن عصريــن ،الموجوديــن خــارج كل
ـان وبــراءة .إنــه ينتمــي إلــى أولئــك الذيــن ُقـ ّـدر لهــم أن
أمـ ٍ
يعيشــوا كامــل ُلغــز القــدر اإلنســاني الــذي تصاعــد حتــى
درجــة العــذاب الشــخصي ،الجحيــم الشــخصي)1(“.
أص َّمتـ ُـه الصيحـ ُـة َ
ّ
فلــم ُيراعــي
يمثــل هــاري هاللــر وثيقــة َمــن َ
نفاســة عليــه بالمقاومــة،
اغتــره الخضــوع
ومــن
ً
النَّ بــأةَ ،
ّ
َ
تغر ً
ً
فبــاع يقينــه
بــا،
فاســتبدل بالمعنــى
َ
عدمــا ،وباألصالــة ّ
بشــكوكيته وعواطفــه ،وأحــكام الخلــق اإلنســاني بمخالب
ـس فيــه
تتبعنــا لســيرته نلتمـ ُ
الذئــب الكامــن فيــه .وطــوال ُّ
التكيــف مــع لوعــة العصــر،
ـيرة ِمــن المقاومــة إلــى حـ ّـد
سـ ً
ّ
ّ
ّ
والتحلــل بفعــل
يتخللهــا الكثيــر مــن الدراســة لألزمــة
الظواهــر .وهــي دون ذلــك وثيقــة ألزمــة العصــر المريــض
بالحضارتيــن الــذي ُيســتنطق فــي ضؤولــة المعنــى لإلنســان
وجــه ُ
الشــبهات الفوضويــة،
المعاصــر ،وهــذا األخيــر هــو
ُ
ُ
ـاء الحــدود ،وهــو علــى حـ ّـد
ـ
بن
ـن
ـ
ع
ـ
عاج
ـويش،
ـ
التش
ـه
ـ
يصبغ
ـزٌ
ِ
تعبيــر ِســيرافيم روز:
الم ّ
الحــر
فكــر ُ
«إنــه اإلنســان الــذي ال جــذور لــه […] ُ
المنغلــق فيمــا ّ
والشـ ّ
يتعلــق بالحقيقــة ،المنفتــح علــى
ـكاكُ ،
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الفكريــة الجديــدة ،ألنــه هــو ذاتــه
كل األنمــاط
ِ
ليــس لديــه أســاس فكــري…»

ومســتهلك ،ويفــوح بنتانــة االبتــذال
كئيــب ُ
والتفســخ“(.)3
ّ

نجــد نيتشــه
كتابــه ”مــا وراء الخيــر والشــر“
فــي
ِ
ُ
شــرح نفســية ”ذئــب البــراري“ قبــل إشــهار
قــد
ّ
األخيــر خروجــه علنـ ًـا بكامــل ّ
علتــه ،بثمانيــن عامـ ًـا.
داللــة
هجــن الضعيــف“
ً
”الم ّ
فيصفــه نيتشــه بـــ ُ
علــى فقدانــه ألصالتــه باغترابـ ِـه الحديــث واختالط
ّ
ّ
العلــة بأنهــا ”زينــة
ويمثــل هــذه
أعراقــه وأديانــه،
النفــس الحديثــة“ إلنســان ”عصــر االنحــال ،عصــر
خلــط األعــراق ،الحامـ ُ
ـل لتركــة أصــل متعــدد فــي
جســده ،ويعنــي هــذا غرائــز ومقاييــس قيمــة
ً
بعضــا وال
ُمتضــادة فــي الغالــب ،ينــازع بعضهــا
تهــدأ إال نـ ً
ـادرا – إنســان كهــذا ،إنســان الحضــارات
إنســان ضعيــف
المنعكســة،
ٌ
المكتهلــة واألنــوار ُ
ُ
يمــده
كمخــزن
هجيــن بــه حاجــة إلــى التاريــخ
ّ
ٍ
ي
باألزيــاء ،وهــو يالحــظ بالطبــع أن مــا ِمــن ِز ّ
ً
ويغيــر – ليتأمــل
يبــدل
حقــا .لــذا
ُيالئــم قامتــه
ّ
ّ
المــرء بالنظــر إلــى هــذه النــزوات والتبــدالت
ّ
التنكــر ،وكذلــك بالنظــر
الســريعة فــي أســاليب
أن ”ال شــيء َي ْلبــق
إلــى لحظــات اليــأس مــن ْ
بنــا“ .نحــن أول عصــر مثقــف فــي مــا يخــص
األزيــاء ،أعنــي الخلقيــات والمعتقــدات واألديــان
عصــر ُمهيــأ أكثــر مــن أي
واألذواق الفنيــة،
ٌ
زمــن مضــى الحتفــال ّ
تنكــري فخــم األســلوب،
الحمــق
قمــة ُ
للضحــك والهــرج الكارنفالــي ،بــل ِل ّ
األعلــى التجاوزيــة وللســخرية مــن العالــم علــى
ِمنــوال أرســتوفان)2(“.

ــت علينــا مــن شــديد
هم ْ
عينهــا األزمــة التــي َ
المــأزق الــذي اصطلينــا فيــه بفعــل التناقــض
ُ
تناكــح الحضــارة الغربيــة
الــذي خلقــه التقــاء أو
والعربيــة إثــر رواج األولــى فــي أوســاطنا
لســبلها وحتــى ّ
ّ
شــط
علتهــا ،حتــى
واســتيرادنا ُ
الحــال ببعــض المتعصبيــن بيننــا للثقافــة الغربيــة
فــي أنهــم اتّ خذوهــا مقياسـ ًـا لــكل معــان التجديد
والتقــدم واالرتقــاء ،فشعشــعت دعاويهــم بيننــا،
ـال مــن يســعى
فيــرى البصيــر أنّ ــا وقعنــا فــي حـ ِ
لتربيــع الدائــرة.

فــي زخــم فوضــى المفاهيــم التــي تســترعي
مواطــن الثنائيــات ،التُّ ــراث
عنايــة شــبابنا فــي
ِ
حــرر ،التغييــر والتجديــد ،الشــرق
والحداثــة ،التَّ ُ
والغــرب ،وغيرهــا مــن إشــكاليات وأمــارات
ّ
يتفشــى مــرض هــاري هاللــر بيــن بعــض
العصــر،
ّ
وم ّ
تشــظى بيــن
فكرينــا ،هاللــر الــذي
شــبابنا ُ
المبتــذل لمواقفـ ِـه وشــخصيته
أصالتــه وتجديــده ُ
َ
وصــل
وتوقعاتــه وذائقتــه ومفاهيمــه إلــى أن
مــدارج التدميــر الذاتــي والصرخــة الفاوســتية
وأفكــر فــي مــا
أنظــر إلــى مــا أشــاء
”آه ،إننــي
ُ
ُ
أريــد ،ال شــيء يبهجنــي وال شــيء يغرينــي.
ال شــيء يفتتنــي أو يغوينــي .كل شــيء ذاو،

الفكــرة ،وحتــى صرعــة الذائقــة
مــن غمــوض ِ
المطلــق
ذاع موقــف
ّ
الموســيقيةَ ،
التمســك ُ
ينــم
بالجديــد مهمــا كانــت طبيعتــه.
ٌ
موقــف ال ُ
الفعــل نفســه ،وإنمــا عــن ردة فعــل
أنــه نابــع مــن ِ
َ
ً
ّ
وناســلت
احتجاجــا علــى الواقــع العربــي
مثلــت
تذمــرة .ومــن حيــث
الم ّ
سلســلة مــن ردود الفعــل ُ
أن ســؤال ”كيــف نتقــدم؟“ شـ َ
ـغل أذهان الشــباب،
ّ
ـتهالك الثقافــة الغربيــة
جرهــم لمزالــق اسـ
ِ
إال أنــه ّ
الح َمــام دون
َفصــاروا َي َأل ُهــون إليهــا َو ُلــوه َ

البحــث عــن
ُأسســها وأصولهــا –
فـ ُ
ـكل مــا هــو ُمتقــدم
ال يعــدو أن يكــون
غربيــا ،وكل مــا هــو
ً
وتطــورا
انفتاحــا
غربــي فهــو بالضــرورة يعنــي
ً
ً
ومــن القيــود الثقافيــة كان مقياســهم
وتقد ًمــا– ِ
ّ
التيــار الغربــي
ـاء
ـ
وامتط
ـد
ـ
الجدي
ـب
ـ
ك
بالر
ـاق
ـ
لاللتح
ّ
َّ
وتقييــد أنفســهم بــه هربـ ًـا مــن القيــود الســابقة،
ـكان
هربــا مــن التقليــد لتقليـ ٍـد آخــر .فـ َ
ومــا هــذا إال ً
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الترويــج للبديــل الغربي وإســقاط الثقافــة الغربية
يختلــف عــن حدودهــا
واقــع عربــي
علــى ضــوء
ُ
ٍ
ويتباعــد عــن ثقافتهــا ،أشــبه بتشــييد القــارب فــي
المــاء ،ومــا فتــأ أن نَ خـ َ
ـل لنــا ثقافــة هجينــة ،وأزمــة
بــأن
ُأخــرى تُ رتَ ــج فيهــا
مفاهيــم مألوســة تَ شــي ّ
ٍ
عمليــة التغييــر التــي تحــدث ليســت ذاتيــة أو
لــع
إنتاجيــة بتاتً ــا ،وإنمــا اســتهالكية وشــكلية ُخ َ
عنهــا الــرأي الشــريف والتفاعــل الناضــج مــع
ومقتضياتــه ودراســة ُم ّ
تطلباتــه وأدواتــه.
الواقــع ُ
ـارة بعيــدة عنّ ــا مــن ُثــم
هــذا االســتيراد لثقافــة حضـ ٍ
المســاجالت التنظيريــة التــي تُ شــاع
تبريرهــا فــي ُ
فــي األوســاط العامــة والثقافيــة ،قــد أعدمنــا
مــن أن ننتــج حاضرنــا الخــاص بنــا ،وأخملنــا مــن
أتباعــا ُم ّ
قلديــن.
حاضـ ٍـر لســنا فيــه ّإل
ً
ــئت مــن النــاس ،فهــل
اضــرب بطرفــك حيــث ِش َ
ْ
ّ
ممــن يكابــدون هــذا التهجيــن،
الكثيــر
إل
تبصــر
ّ
إدبــارا ،وال
ووقــت ال يــزداد فيــه الوضــوح ّإل
ٍ
ً
اإلبهــام ّإل إقبـ ً
ـاال .ونحــن بيــن هــذا وهــذا نهيــم
أن تــرى ِمــن
وزد علــى ذلــكْ ،
فــي ســريرة البــاءْ .
بيننــا َمــن حـ ّـدث أن ارجعــوا لثقافتكــم ،حتــى وجد
ّ
بالتخلــف ،فكثيــر الشــباب اليــوم
القــوم يرشــقونه
ينفــر مــن أن يتحلــى بعروبتــه وثقافتــه وتراثــه
ُ
وعوعــة األســد ،وينظــر لهــا
المعــزَ ى مــن
ِ
نفــور ِ
َ
بعيــن مــن ينظــر للقــرون البائــدة وال نصيــب لــه
منهــا ّإل مــا شــابه المتحفيــات .وبعضهــم يصــل به
الحــال أن ّ
يتنكــر لــكل مــا أنبــت أصلــه ،فتــرى حالــه
بعيــن مــا وصفــه الجاحــظ فــي كتابـ ِـه الحيــوان« :
[…] فــإذا أبغــض شـ ً
ـيئا أبغــض أهلــه ،وإن أبغــض
تلــك اللغــة أبغــض تلــك الجزيــرة ،وإذا أبغــض تلــك
ـب مــن أبغــض تلــك الجزيــرة» – وأهون
الجزيــرة أحـ َّ
اآلثــار مــا تبصرهــا فــي تلـ ّـوي األلســنة بالعجمــى
المفــردات المحكيــة الهجينــة.
وغريــب ُ
وفــورات شــبابنا
مــا نالحظــه اليــوم مــن ثــورات
ِ
المطلقة
حد وصــول مطالبتهم ُ
العربــي ّ
بالحريــات ُ
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ألي مــن صنائــع األســاف ،هــو
وعــدم احترامهــم ٍّ
بحــد ذاتــه الموضــة العقليــة المضطربــة أليــار
ــرف جليــل يحتكمــون إليــه ،وال
 ،1968فــا ُع ٌ
وقــار فــي اســتبصار حكمــة التقاليــد ،وذلــك أن
ٌ
وعــاد لســان السفســطائي
استشــر ِت األهــواء،
َ
َ
َ
ســتنطق فــي أفعالهــم بيننــا ”والفــرد
األول ُي
مقيــاس الحــق لنفســه“ وفــي ذلــك كثيــر مــن
ـكام الفــرد إلــى نزعــة األهــواء التــي سـ ّـودها
احتـ ِ
حر ًمــا ّإل اسـ ّ
ـتحلوه،
عليــه ،إذ هــؤالء لــم يدعــوا ُم ّ
وال َع ْقـ ًـدا ّإل ُّ
حلــوه.
وإذا كنــا نأنــف تقليــد الغــرب فليــس مــن ذلــك أنّ ــا
وحطامــه،
نُ بــرر واقعنــا العربــي بجميــع أخطــاءه ُ
وديننــا ،ونُ ظهــر
عالــم مــن ثقافتنــا ِ
الم ِ
ولكــن لنُ ـ ّ
ـرد َ
ومكافحــة
اإلصــاح فــي ُأ ّمتنــا ،ونســعى لنبــذ ُ
المتاحــة
انحــدار شــبابنا بــكل ُ
الســبل والمنهجيــات ُ
اتقــاء قبــل أن يعمــل علينــا ســفهاؤنا ويقضــي
ً
الم َّ
عطلــة مــن عزائمنــا،
قــام
جهالؤنــا،
بيننــا
فتُ
ُ
رتــد عنّ ــا كل مــا ليــس منّ ــا ،ونَ ُ
أن ال
رشــد قبــل ْ
وي ّ
ُ
وأســم َع الخلــق:
ــر ّإل
يبقــى
ُ
بيــت َم َ
َ
ــد ٍر وال َو َب ٍ
ُ
تســكنان صــدري“.
”روحــان واحســرتاه

المراجع:
( )1تمهيد ذئب البراري ،صـ .٣٤
متفرقــة مــن مــا وراء الخيــر
شــذرات
(ُ )2عصــارة
ٍ
ّ
والشــر لـــ نيتشــه.
( )3ذئب البراري ،صـ .٩٤

مقاالت الجمهور

احتياج الدين
أ .بدر الشهري
باحث دكتوراه تربية

لقــد باتــت العصــور الراهنــة تتســم بأنهــا أزمنــة أزمــات  ،رغــم
مــا تحظــى بــه مــن أشــكال التقــدم والرفاهــة ،ليســت أزمــات
سياســية وعســكرية فقــط ،بــل أهمهــا األزمــات الحضاريــة
ـواء فــي العالــم الغربــي أو
والفكريــة والمعرفيــة والنفســية ،سـ ً
فــي انعــكاس تأثيراتــه علــى المســتويات العربيــة واإلســامية،
وبالطبــع فــإن مرحلــة الشــباب ســتكون بــا شــك أحــد أهــم
الفئــات التــي ســتعاني مــن تلــك األزمــات ،بوصفهــا الفئــة التــي
غالبـ ًـا مــا تقــع عليهــا نتائــج الفعــل الفكــري ،وتتضــح فيهــا مالمح
الــرؤى الســائدة ،نعــم هنــاك الكثيــر مــن الدراســات واألبحــاث
التــي ُوجهــت لهــذه الفئــة باعتبارهــا أثمــن رأســمال بشــري
للمجتمعــات وخاصــة تلــك الدراســات التــي تتنــاول الحاجــات
البيولوجيــة األساســية أو الحاجــات النفســية كتحقيــق الــذات
ً
وفقــا لطغيــان فكــرة
ونحوهــا مــن المعانــي التــي ُضخمــت
الفردانيــة الرأســمالية.
إال أنــه تــم تهميــش وإهمــال أحــد أهــم الحاجــات الضروريــة
للشــاب أال وهــو حاجتــه لالعتقــاد ،الحاجــة الروحيــة للديــن،
فالمراهــق شــغوف بالمطلــق ،ملــيء بالتســاؤالت ،ليــس فقــط
علــى المســتوى العقائــدي ،بــل حتــى علــى مســتوى األســئلة
اليوميــة الحياتيــة فيمــا باتــت تعــرف بأســئلة المعنــى.
فبعدمــا انشــغل الباحثــون والمهتمــون بالبحــث عــن األســباب
التــي تســوق الشــباب ممــن هــم فــي كفايــة معيشــية
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ً
وترفــا
رخــاء
بــل بعضهــم يعيــش
ً
لالنخــراط فــي مغامرات مهووســة،
أو أنشــطة أبعــد مــن تلــك الحاجــات
والحوافــز األوليــة ،أو التعلــق
بالفنــون واآلداب والمعــارف
فتخطــف بصــره كل صورة وتتشــكل
ً
ظــا لغيــره ،أصبــح
شــخصيته
الســؤال البــارز اليــوم عــن مجريــات
الحيــاة اليوميــة أكثــر مــن بروزهــا
فــي مســتوى الــرؤى الكونيــة،
ولــم تعــد مراعــاة إشــباع الحاجــات
ُمشــبعة لذلــك النهــم الــذي يجتــاح
األرواح ،فالمدنيــة المفرطــة فــي
المعلمنــة تحجــب هــذه
المجتمعــات ُ
المشــعة ،فهــذا العالــم
الحقيقــة
َّ
بــكل مباهجــه ومغرياتــه ال ُيشــبع
لذاتــه إلطفــاء
النفــس ،وال تكفــي ّ
ســام
التــوق الباطــن إلــى مــا هــو
ٍ
ومقــدس (هــذا الشــوق الغريــزي
إلــى األزلــي األبــدي ،وهــذا الطلــب
الحثيــث للكلــي الالنهائــي لــه
داللتــان عميقتــان :إحداهمــا داللتــه
علــى مطلوبــه كداللــة األثــر علــى
صانعــه ،وثانيتهمــا داللتــه علــى أن
ً
ً
ً
ســماويا
نبيــا
عنصــرا
فــي اإلنســان
ُخلــق للبقــاء والخلــود ،وإن تناســاه
ً
ً
قانعــا
حينــا
اإلنســان وتلهــى عنــه
بالــدون)(.)1

بشــكل بدهــي ومســلم بــه (وكمــا
أن للديــن وظيفــة نفســية فرديــة
بوصفــه الغــذاء الوافــي لقــوى
النفــس المختلفــة ومــداد حيويتهــا،
فــإن لــه وظيفــة اجتماعيــة تتمثــل
فــي قــوة التديــن فــي ضمــان
تماســك المجتمــع واســتقرار نظامــه
والتئــام أســباب الراحــة والطمأنينــة
فيــه ،فليــس علــى وجــه األرض قــوة
تكافــئ قــوة الديــن أو تدانيهــا)(.)2
يشــير عالــم االجتمــاع دوركايــم
إلــى أن (مــن مســببات التعاســة
الجديــدة تلــك الرتابــة التــي تهيمــن
علــى طبيعــة الحيــاة فــي المدنيــة
المفضيــة
الحديثــة وروتينيــة المهــن ُ
إلــى فقــد المتعــة الناجمــة عــن
مفاجــآت الحيــاة اليوميــة إضافــة
إلــى تضخــم وقــع اآلالم نفســها
لزيــادة حساســية اإلنســان الحديــث)
(.)3
وبســبب رتابــة الحيــاة وذبولهــا
وتكــرار كل شــيء فيهــا وانطفــاء
المتعــة التــي تمنحهــا الملــذات
الحســية للبشــر ،فإنهــم يصلــون حـ ً
ـدا
يفتقــد فيــه كل شــيء معنــاه فــي
حياتهــم.
إنــك تجــد اإلنســان بشــكل عــام
والشــاب بشــكل خــاص يســعى
إلشــباع حاجاتــه ،فــإذا حصلهــا
ّ
مــل منهــا
اعتادهــا ،فــإذا اعتادهــا
وطلــب غيرهــا ،ربمــا لمجــرد دفــع
الملــل عمــا اعتــادت عليــه نفســه،
وهكــذا هــي الرغبــات تولــد رغبــات
جديــدة ،فهــو فــي أزمــة عنــد عــدم
إشــباع رغباتــه ،وأمــام أزمــة فــي
حــال إشــباعها ،فهو بمثابــة الظامئ
الــذي يحســب مــاء البحــر عذبـ ًـا ،لكنه
ً
عطشــا ،أو
كلمــا شــرب منــه ازداد
كالعطشــان الــذي يحســب الســراب
مــاء ،فيظــل ينهكــه الجــري وراء
ذلــك الســراب الموهــوم.

فمهمــا كانــت معيشــة المــرء طيبــة
ومريحــة فإنــه والبــد ســيعاني
بســبب وضعــه اإلنســاني ،ألن
النقائــص تحيــط بالبنيــة البشــرية
مــن كل جانــب ،فاألفعــال اليوميــة
تصبــح مــع مــرور الوقــت مملــة،
وهوايــات الفــرد المفضلــة تتقــادم،
والمــاذ المعتــادة تبهــت وتضجــر،
ويشــعر المــرء أحيانـ ًـا برتابــة عالقاتــه
وصداقاتــه الشــخصية ،وممــا عمــق
اإلحســاس بفقــد المعنــى طبيعــة
هــذا العصــر الحديــث الــذي ضعــف
فيــه تأثيــر المجتمــع مقارنــة بالعصور
الســابقة ،حيــث كان الفــرد يندمــج
فــي فضــاء اجتماعــي وثقافــي
يتلقــى مــن خاللــه المثــل العليــا إنــه االحتيــاج للديــن ،ذلــك الخــواء
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الروحــي الــذي ال ُيشــبعه ســوى
الديــن ،حيــن تتخشــب األرواح
وتجــوع وتظمــأ فالبــد أن يحضــر
الديــن ،فالكائــن البشــري متعطــش
علــى الــدوام إلــى مــا يرتــوي بــه،
فالبشــر ال ينفكــون عــن نقــص فــي
كينونتهــم ،وهــم حيــث كانــوا فــي
هــذه األرض لــم ولــن يفارقهــم هــذا
الظمــأ.
(يســتحيل أن تتالشــى فكــرة التديــن
ألنهــا أرقــى ميــول النفــس وأكــرم
بميــل يرفــع
عواطفهــا ،ناهيــك
ٍ
رأس اإلنســان ،بــل إن هــذا الميــل
ســيزداد ..ففطــرة التديــن ســتالحق
اإلنســان مــا دام ذا عقــل يعقــل
بــه الجمــال والقبــح ،وســتزداد فيــه
علــو
هــذه الفطــرة علــى نســبة
ّ
مداركــه ونمــو معارفــه)(.)4
كذلــك فــإن (ضعــف االعتقــاد
اإليمانــي واســتبعاد األســباب
والمؤثــرات الغيبيــة وتراخــي الصلــة
بــاهلل تســهل مــن تشــوش المعنــى
فــي الفعــل اليومــي ،وتســتجد أن
اإلنســان فــي ظــل حيرتــه وقلقــه
يختلــق غايــة يتعــزّ ى ببلوغهــا عــن
كآبــة هــذا الطريــق ،فهــو بحاجــة
إلــى إعــادة إعطــاء معنــى لحياته ،إذ
هــو ال ينفــك يلحــظ بفطرته وحدســه
الداخلــي حاجتــه لمــا هــو أبعــد ،لمــا
هــو أعمــق ،لمــا هــو مقــدس)(.)5
غيــر أن الديــن بوســعه أن يحمــي
اإلنســان مــن ذلــك ،حينمــا يكتشــف
المــرء وظيفــة الديــن فــي إنتــاج
معنــى لحيــاة اإلنســان واإلجابــة
عــن التســاؤالت وبنــاء التصــورات
وامتــاء الــروح والتخلــص مــن
الهشاشــة ،وعبــر الديــن فقــط
يمكننــا الثقــة بأنــه كلمــا طغــى
الشــر فلــن يهــزم الخيــر ،وكلمــا كثــر
القبــح فلــن يعــدم الجمــال ،وكلمــا
اشــتد الظــام فســيعقبه النــور ،كل
مــا هــو غيــر مفهــوم يجعلــه الديــن

مفهومـ ًـا ،ومــا ال معنــى لــه تجــد لــه معنــى فــي الديــن ،فمســار المعنــى فــي حيــاة اإلنســان ال يمــأه إال
الديــن.
(الديــن ليــس فكــرة مجــردة فقــط أو مفهومـ ًـا بـ ً
ـدة ،إنــه جــذوة روحيــة متوثبــة ،وشــعور
ـورة جامـ ً
ـاردا أو صـ ً
حــي يقــظ ،ال يجعلــه كذلــك علــى الــدوام إال شــعائر وأعمــال ،فهــو بمثابــة حديقــة أزهــار مالــم نواظــب علــى
ســقيها تذبــل فتمــوت ،مثلمــا ال يزهــر الربيــع بــوردة واحــدة وال تتحقــق الصــاة بســجدة واحــدة أيضـ ًـا ال يبعــث
التديــن حياتنــا الروحيــة بصــاة واحــدة ،بــل ينجــز الديــن وعــوده حينمــا تصبــح الحيــاة كلهــا متوجهــة إلــى بارئهــا)
( ،)6فالرؤيــة الكاملــة للعالــم تحقــق نظامـ ًـا متماسـ ً
ـكا للمعنــى ،ومــن الخطــأ أن ُيفهــم الديــن أنــه مجــرد تجربــة
تضفــي معنــى علــى حيــاة اإلنســان ،بــل باليقيــن أن معنــى الحيــاة يتضمــن اعتقــاد المــرء تجــاه نفســه ،وتجــاه
ربــه ،وتجــاه العالــم (االعتقــاد بوجــود ذات غيبيــة علويــة لهــا تصــرف وتدبيــر للشــؤون التــي تعنــي اإلنســان،
اعتقــاد مــن شــأنه أن يبعــث علــى مناجــاة تلــك الــذات الســامية فــي رغبــة ورهبــة وفــي خضــوع وتمجيــد ،إن
خضــوع المتديــن لمعبــوده وإن كان خضوعـ ًـا كليـ ًـا لقــوة قاهــرة كمــا يقولــون ،ليــس هــو ذلــك الخضــوع الــذي
وي ِغـ ُّ
يرفــه عــن القلــب بمــا
ـل مــن الجهــد ،ويحـ ُّـد مجــال العمــل ،بــل هــو شــعور ّ
يخلــق اليــأس ،ويكبــت النفــسُ ،
يفتحــه أمامــه مــن آفــاق اإلمــكان)( )7ويضــع عــن النفــس األثقــال ،ويمألهــا ثقــة باتصــال الحيــاة الدنيــا بالحيــاة
اآلخــرة ،وأن لـ ّـذات األولــى الناقصــة مكتملــة فــي األخــرى ،وآالم الدنيــا الالزمــة منعدمــة فــي جنــة الخلــد.
)(1الدين ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان/محمد عبداهلل دراز .ص104
)(2المصدر السابق .ص55
)(3حياة تالفة ،أزمة النفس الحديثة/تود سلون .ص87
)(4دائرة معارف القرن العشرين  39/4محمد فريد وجدي .ص45
)(5معنى الحياة في العالم الحديث /عبداهلل الوهيبي .ص31
)(6الدين والظمأ االنطولوجي/عبدالجبار الرفاعي .ص22
)(7الدين ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان/محمد عبداهلل دراز .ص75

وعبــر الديــن فقــط يمكننــا الثقــة بأنــه كلمــا
طغــى الشــر فلــن يهــزم الخيــر ،وكلمــا كثــر
القبــح فلــن يعــدم الجمــال ،وكلمــا اشــتد
الظــام فســيعقبه النــور ،كل مــا هــو غيــر
مفهــوم يجعلــه الديــن مفهومــ ًا ،ومــا ال
معنــى لــه تجــد لــه معنــى فــي الديــن،
فمســار المعنــى فــي حيــاة اإلنســان ال يمــأه
إال الديــن.
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مقاالت الجمهور

الفطرة كمكنون يقيني
ّ
أ .سندس عمار

باحثة في كلية دار العلوم
Sondos1295@gmail.com

المقدمة
ـفاء لمــا فــي الصــدور ،وأودع
ـدى وشـ ً
الحمــد هلل الــذي نــزل الكتــاب هـ ً
ـواع العلــوم ومــا تســتقيم بــه األمــور ،يســره
فيــه أصنــاف المعــارف وأنـ ِ
للمتذكريــن وكشــفه للمتفكريــن ،وأصلــح بــه أمــر الدنيــا واآلخــرة.
والصــاة والســام علــى معلــم النــاس الخيــر والحــق ،رســول الهــدى
محمــد صلــى اهلل عليــه وسـ ّـلم وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
أي شــيء ســوى إحساســه
مــن المعلــوم ّ
أن اإلنســان ُيولــد ال يعلــم ّ
ـزي الدائــم باحتياجـ ِـه لشــيء ال يقــدر عليـ ِـه هــوَ ،
لشــيء أكبــر منــه،
الغريـ ّ
وبإحساســه باأللــم الــذي ال ينفــك عنــه إال إذا تفطــن لوجــوده فــي
ِ
دنيــا مليئــة َ
ـافر يحتــاج لــزاد
بالك َبــد ،فهــو هنــا يسـ ّـلي نفســه بأنــه مسـ ٌ
يبلــغ مــراده ،فيســتعين علــى ذلــك بمــا خلقــه اهلل.
و هــو فــي كل حالــة ضعيــف ،وخلــق ّ
ـمع
اللــه فيــه اإلدراك ،وجعل السـ َ
أثرا لذلــك اإلدراك.
ـؤاد ً
والبصــر والفـ َ
ـازم لــكل بنــي
وهــذا كلــه يلزمــه نَ َ
ـري مـ ٌ
فخــة روح ،وهــو ِفطـ ّ
آدم خلقـ ُـه ّ
اللــه فينــا ،وجعلـ ُـه عالمــة عليـ ِـه لنبصــر.
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َ َ
ُ ََ
﴿و ِفــي أ ُنف ِســك ْم أفــا
قــال تعالى:
َ
ُْ
صـ ُـرون﴾ [الذاريــات]21:
تب ِ
قيــل :وفــي خلــق أنفســكم مــن
نطفــة وعلقــة ومضغــة ولحــم
وعظــم إلــى نفــخ الــروح ،وفــي
اختــاف األلســنة واأللــوان والصــور،
إلــى غيــر ذلــك مــن اآليــات الباطنــة
والظاهــرة ،وحســبك بالقلــوب ومــا
ُر ّكــز فيهــا مــن العقــول ،ومــا خصــت
بــه مــن أنــواع المعانــي والفنــون،
وباأللســن والنطق ومخــارج الحروف
واألبصــار واألطــراف وســائر الجوارح،
َ
وتأتيهــا لمــا خلقــت لــه ،ومــا ُسـ ِّـوى
فــي األعضــاء مــن المفاصــل
لالنعطــاف والتثنــي ،وأنــه إذا
جســا شــيء منهــا جــاء العجــز ،وإذا
اســترخى أنــاخ الــذل ﴿فتبــارك هللا
أحســن الخالقيــن﴾ [المؤمنــون:
 )1(.]14وعلــق اإلمــام القرطبــي
بعــد ذلــك بلطيفــة مــن اللطائــف
فقــال :أن مــا فــي بــدن اإلنســان
الــذي هــو العالــم الصغيــر شــيء إال
ولــه نظيــر فــي العالــم الكبيــر.
أحــس
كلمــا
أن اإلنســان
والحــال ّ
َ
ّ
بعــا لمــا يــرى أدرك
وقــاس ِت ً
ـات والمعقــوالت ،وهــو
المحسوسـ ِ
وتع َ
قــل اتســع فكــره
كلمــا َك ُبــر َ
وتوســعت دائــرة معرفتــه ،فيعلــم
ً
ـعورا ويتبصــر كمــال قــدرة
يقينـ ًـا وشـ
اهلل فــي خلقــه ،فيتدبــر ويتفكــر
الســبب فــي خلقتــه باألصــل،
وتقديــم النفــس مقصــود ألن تتغيــر
وتتبــدل ،والنظــر هنــا أمــر مــن
الخالــق ،ودعــوة للتفكــر فــي آيــات
اهلل الكائنــة فــي النفــوس ،كيــف
أنشــئت خلقـ ًـا بعــد خلــق وطـ ً
ـورا بعــد
ً
جنينــا
طــور ،فيولــد مــن بطــن أمــه
ً
ً
شــابا،
صبيــا ،ثــم يصيــر
ثــم ُيصبــح
ويمضــي بــه العمــر للكهولــة ،ثــم
يأخــذه المــوت .ومــا يصاحــب ذلــك
مــن أحــوال مختلفــة فــي الظاهــر
والباطــن مرتبطــة باإلنســان ،ال يقــدر
علــى ذلــك ســوى الخالــق عــز وجــل.

لحظاتــه فــي علــى تصديــق األنبيــاء -صلــوات اهلل
أول
ِ
واإلنســان مــن ِ
بالســبب علــى عليهــم)2(.
الحيــاة يســتدل
ِ
ِ
المســبب ،وباألثــر علــى المؤثــر ،فــإذا
َ
أدرك أن راحتــه فاإلقــرار بــاهلل أمــر فطــري ،وأمــر
أمــه
ــمع صــوت
ِ
َس َ
جــاع فرفعتــه لتُ لقمــه إيماني،أمــا الفطري-وهو االعتراف
َقادمــة ،وإذا
َ
ديهــا فهــو َيسـ ُ
إلدراك أنــه فــي بوجــود الصانــع -فــا يحتــاج لدليــل،
ـكن
ِ
َث ّ
طريقـ ِـه للشــبع ،وهــو فــي أعوامــه بــل هــو أرســخ المعــارف ،وأثبــت
ُ
هــي كل عالمــه .العلــوم ،وأصــل األصــول ،وجمــاع
األ َول يــرى أمــه
َ
يــدور الكــون كلــه.
فحولهــا
ُ

أهــل العلــم متفقــون علــى إثبــات
وجــود الصانــع.

زاد
وهكــذا كلمــا كبــر
ّ
وتعقــل َ
أن هنــاك شــيء أكبـ ُـر منه ومعلــوم بالفطــرة التــي فطــر
إحساســه ّ
أودعــه اهلل عليهــا عبــاده بصريــح العقــل
يحتاجــه فــي كل آن ،بمــا
ُ
ُ
ّ
حــد ٍث
اللــه فــي فطرتــه.
أن الحــادث ال يحــدث بــا ُم ِ
أحدثــه ،وأن حــدوث الحــادث بــا
حــدث أحدثــه معلــوم البطــان
وبالعقــل تُ عــرف حقائــق األمــورُ ،م ِ
ويفصــل بيــن الحســنات والســيئات ،بضــرورة العقــل ،وهــذا أمــر مركــوز
ُ
وأنــزل ّ
جوزٌ
اللــه األمانــة وهــي اإليمــان فــي بنــي آدم.ولهــذا لــو جـ ّـوز ُم ِّ
الــذي هــو فــي أصــل القلــوب ،أن َيحــدث كتابــة أو بنــاء أو غــراس
بــه وتُ فــرق ونحــو ذلــك مــن غيــر ُمحـ ِـدث لذلــك،
وأودع فيــه شــيئً ا تعــي ِ
َ
بيــن التماثــل واالختــاف ،والتقابــل لــكان عنــد العقــاء إمــا مجنونــاً،
ً
سفســطا؛ كالمنكــر للعلــوم
فيــه اآلالت وإمــا ُم
والتضــاد ،وجعــل
ِ
ّ
الحســية الالزمــة لذلــك ،وهــذا هــو البديهيــة والمعــارف الضروريــة…()3
ِ
الميــزان الــذي ُأنــزل مــع الرســل
المذكــور فــي ﴿لقــد أرســلنا رســلنا واإلنســان إذا رجــع إلــى نفســه
بالبينــات وأنزلنــا معهــم الكتــاب وأنعــم النظــر فــي تفتيشــها وجــد
واملي ـزان ليقــوم النــاس بالقســط﴾ عندهــا اطمئنانـ ًـا أن للعالــم ّربـ ًـا ليــس
مــن جنــس مــا تــراه وتشــاهده،
«الحديــد»25
وقــد يشــتبه عليــك هــذا األمــر فــي
ً
أوال كالشــيء
فالرســل ُأرســلت بالمفصــات مــن نفســك ،فتجــده
البيــان والدالئــلُ ،
وأنــزل معهــم الــذي يتــراءى مــن وراء حجــاب ،بينــا
ـي عنك .أو
الكتــاب باألحــكام والشــرائع ،تقــول :قــد أثبتــه في َخفـ ّ
وأعظــم وأكمــل وأشــرف بينــة كصــورة قــد نســيتها ،فأنــت تحــاول
وعلــم تعرفــه النفــس هــو علمهــا أن تذکرهــا ،فإنــك قبــل أن تذكرهــا
بربهــا خالقهــا ومالكهــا ،وعبادتــه قــد يعــرض لــك أن تحــس كأنــك قــد
الوجــه الــذي فرضــه ّ
اللــه ذكرتهــا ثــم تغيــب عنــك ،وهكــذا
علــى
ِ
ســبحانه وتعالــى ،وهــذه العبــادة فــي أشــياء أخــرى)4(.
مقرونــة بالمحبــة لــه والتذلــل إليــه
واطمئنــان النفــس وقرارهــا بوجــود
ســبحانه وتعالــى.
أن
ـرب علــى مــا كان ثابــت ،فتأكــد ّ
الـ ّ
ـار
وهنــاك عبــارة عجيبــة لإلمــام شــيخ هــذا الــذي فــي النَ فــس شــيء قـ ّ
ثابــت ال يتزحــزح ليــس لــه يــد فيــه،
اإلســام ابــن تيميــة يقــول:
وهــذا قــد يكــون معنــى اإلشــهاد
ـت بر ِبكم؟
ورد فــي اآليــة ألسـ ُ
أن مبنــى العقــل علــى صحــة الــذي ّ
الفطــرة وســامتها ،ومبنــى الســمع قالوا َبلى.
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َ
﴿وإ ْذ َأ َخـ َـذ َرُّبـ َـك ِمـ ْـن َبنــي َآد َم ِمـ ْـن ُظ ُ
ور ِ ُهـ ْـم
ه
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ
ُ
ْ
َ ْ
َذ ّ ِ ُرَّي َت ُهـ ْـم َ َوأشـ َ َـه َد ُه َ ْم َ َعلـ َـى أن ُ ُف ِسـ ِـه ْم أل ْْسـ ُـت ِب َرِّبكـ ْـم
ُقالــوا َبلــى َشـ ِـه ْ َدنا أ ْن ت ُقولــوا َيـ ْـو َم ال ِق َي َامـ ِـة ِإ َّنــا
َ
َّ َ ْ َ
كنــا عــن هــذا غا ِف ِلين﴾(األعــراف.)172/

وجــه األرض ،صــورة مــن طيــن لــم تُ نفــخ فيــه
الــروح بعــد ،ثــم نفــخ الــروح فانتقــل مــن عالم
الغيــب لعالــم الشــهادة.

وقــد اختــار القــرآن الكريــم أفضــل وصــف
وصــف خلقــة اإلنســان فقــال
الــذ ِّر وأبهــاه فــي
ِ
فأخــرج اهلل ُصلــب آدم مثــل ذريتــه
َّ
وأخــذ عليهــم الميثــاق أنَّ ــه خالقهــم وأنَّ هــم تعالــى (ســورة التين\آيــة﴿ )4لقــد خلقنــا
مصنوعــون ،فاعترفــوا بذلــك وقبلــوا ذلــك .اإلنســان فــي أحسـ ِـن تقويــم﴾.

إن ميــل اإلنســان لوجــود غائيــة ووظيفــة
ّ
لــكل شــيء فــي هــذا الكــون ،مــع مــا فيــه
مــن انتظــام منقطــع النظيــر ،يجعلنــا نــدرك
قصــدا
أن كل هــذه الظواهــر مخلوقــة
ً
لشــيء معيــن ُخلــق ألجلــه كل الكــون ،هــذه
الغايــة مهمــا ابتعدنــا عنهــا ُيرجعنــا اهلل إليهــا
بطريقــة مــا ،فاإلنســان ال يتخلــى أن يكــون
هنــاك شــيء متســامي عليــه ومتعالــي عنــه
يعبــده،
وال يجــد نفســه إال بالنظــر لهــا مــن خــال
نظــام معيــن ،فــي كــون متعالــى عليــه،
كلــي
فالنــاس فــي تطلــع دائــم لمعنــى
ّ
ـي ُيمايــز
يتجاوزهــم ،ويمدهــم بشــيء قدسـ ُّ
مــا يجدونــه مــن رتابــة فــي حياتهــم اليوميــة،
وفــي عالقــات اإلنســان باآلخريــن ،فــي
شــيء ســامي مقــدس يمــأه بالدهشــة
والجمــال والجــال كلمــا تأملــه ،فــا يملــك
التعبيــر عنــه بمكنــون لغتــه العاديــة ،شــيء
ُيشــعره بوجــوده فيتحــدى كل شــيء ليعبــر
عنــه باللغــة.
وهــذه الغايــة تختلــف باختــاف إبصــار
اإلنســان ورؤيتــه للعالــم كلــه ،وقــد أخبرنــا
اهلل فــي كتابــه الجليــل أن الخلــق أجمعيــن
ُوجــدوا للعبــادة ،فــاهلل عــز وجــل خلــق الخلــق
جميعهــم بإنســهم بجنهــم بــكل مــا فــي
الســبع واألرضيــن.
الســماوات
ِ
وكان اإلنســان بــدون الوحــي اإللهــي
ُمنجـ ٌ
ـدل فــي طينتــه ،ملتــف ومطــروح علــى
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أن اإلنســان
والــذي نأخــذه مــن هــذه اآليــة َّ
اإلنســانية
مخلــوق علــى حالــة الفطــرة ِ
التــي فطــر اهلل النــوع ليتصــف بآثارهــا،
وهــي الفطــرة اإلنســانية الكاملــة فــي
ً
ً
مســتقيما ممــا يتــأذى مــن
إدراكا
إدراكــه
المحسوســات الصادقــة ،أي الموافقــة
لحقائــق األشــياء الثابتــة فــي نفــس
األمــر ،بســبب ســامة مــا تؤديــه الحــواس
الســليمة ،ومــا يتلقــاه العقــل الســليم مــن
ذلــك ويتصــرف فيــه بالتحليــل والتركيــب
المنتظميــن ،بحيــث لــو جانبتْ ــه التلقينــات
الضالــة والعوائــد الذميمــة والطبائــع
المنحرفــة والتفكيــر الضــار ،أو لــو تســلطت
ً
تســلطا مــا فاســتطاع دفعهــا عنــه
عليــه
لجــرى فــي جميــع
بدالئــل الحــق والصــوابَ ،
شــؤونه علــى االســتقامة ،ولمــا صــدرت
منــه إال األفعــال الصالحــة ،ولكنــه قــد يتعثــر
ويرخــي العنــان لهــواه
فــي ذيــول اغتــرارهُ ،
وشــهوته ،فترمــي بــه فــي الضــاالت،
أو يتغلــب عليــه دعــاة الضــال بعامــل

ً
طوعــا أو
اإلطمــاع ،فيتابعهــم
التخويــف أو ِ
ً
كرهــا ،ثــم ال يلبــث أن يســتحكم فيــه مــا
تقلــده فيعتــاده وينســى الصــواب والرشــد.
( )5
هــذه الكلمــة المبهــرة التــي إذا قلناهــا نجــد
الحســن
فــي أنفســنا ُحســنً ا ً
بالغــا ،وهــذا ُ
وحســن العلم،
يشــمل ُحســن العقــل واألدبُ ،
والمعرفــة ،والبيــان.
وقــد قيــل أن ُحســن التقويــم ُحســن خفــي
فــي النفــس ،بمــا يجعلــه ُيحــب ويقبــل كل
لفطرتــه التــي فطــره اهلل
شــيء موافــق ِ
عليهــا ،ولهــذا كان األصــل فــي النــاس الخيــر
وحســن النيــة عنــد الفقهاء
والعدالــة والرشــد ُ
والمحدثيــن.
والحــق قريــب مــن النفــس تحبــه وتهابــه
وتجلــه ،ومعلــوم أن كل إيجــاد البــد لــه مــن
بــد لــه مــن مكــون،
ُمبــدع ،وكل تكويــن ال ّ
قــال اهلل عــز وجــل﴿ :أَ ْم ُخلِقُوا ِم ـ ْن َغـ ْ ِ
ش ٍء
ـر َ ْ
خالِقُون﴾(الطور/آيــة.)38
أَ ْم ُهــ ُم الْ َ

ويأتــي فــي المقدمــة اإليمــان بــاهلل العظيم
القــادر القاهر.
وممــا يبهرنــي فــي صفــات اهلل العظيــم
القــادر القاهــر ويجعلنــي أقــف صامتــة
مــن هــول مــا بــي؛ هــي قــدرة اهلل علــى
خلقـ ِـه وقهــره لهــم ،طالمــا أنــت فــي ملكــه
ً
ً
وأبــدا
دائمــا
وحتــى إذا لــم تؤمــن -فهــوفــوق عبــاده وهــو الحكيــم الخبيــر.
القاهــر
َ
ـي عليــم قديــر حكيــم خبيــر
فهــو ســبحانه حـ ّ
قاهــر ،فنشــهد أن كل معبــود ســواه مــن
لــدن عرشــه إلــى قــرار أرضــه ،فإنــه باطــل
إال وجهــه الكريــم ،كمــا نشــهد أنهــا كلهــا
مفتقــرة إليــه فــي مبدئهــا ،نشــهد أنهــا
مفتقــرة إليــه فــي منتهاهــا ،وإال كانــت
باطلــة.
فهــذه المعانــي التــي فيهــا ّ
تألــه الكائنــات
إيــاه ،وتعلقهــا بــه ،والمعانــي ُ
األول التــي
فيهــا ربوبيتــه إياهــم وخلقــه لهــم ،توجــب
أن ُيعلــم أنــه رب النــاس ملــك النــاس ،إلــه
النــاس ،وأنــه رب العالميــن ال إلــه إال هــو،
والكائنــات ليــس لهــا مــن نفســها شــيء ،بــل
هــي عــدم)6(.

وكان الصحابــي الجليــل جبيــر بــن مطعــم
اذا ســمعها يقــول يــكاد قلبــي يتصــدع ،مــن
هــول هــذا المعنــى ،فوســيلة القــرآن فــي
تبييــن المعانــي للنفــس هــي وســيلة قريبــة
الفطــر ،وأول شــيء ُأمــرت بــه الرســل
مــن ِ
واالســتكانة هلل َرب ( )1مســتفاد مــن تفســير القرطبــي لســورة
هــي
ََ
واإلنابــة ُ ّ ُ َّ َّ ُ ً
العبــادة َ ْ َ َ ْ
َ
العالميــن ﴿ ولقــد بعثنــا ِفــي ك ِل أمـ ٍـة رســول أ ِن الذاريــات اآليــة.21
َّ ُ
ْ
َ ْ
ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
اعبــدوا للا واجت ِنبــوا الطاغــوت َ ۖ ف ِمن ُهــم َّمــن ( )2الرد على المنطقيين (ص.)323/
َّ َ َُ
َ َ َّ ُ َ ْ ُ َّ ْ َ َّ ْ َ َْ
هــدى للا و ِم َنهــم مــن حقــت عليـ ِـه الضللــة ۚ ( )3الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح
ْ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ
َ ُ
ض فانظـ ُـروا كيــف كان عا ِقبــة (.)٢٠٢/٢
ْف ُ ِ َسـ ّـيروا َ ِفــي الر ِ
( )4يســر العقيــدة اإلســامية للمعلمــي
الك ِذ ِبيــن﴾ (النحــل /آيــة )36
(ص.)53 /
فــاهلل هــو اإللــه الواحــد المعبــود بحــق ،وال ( )5التحريــر والتنويــر البــن عاشــور (ج/31
يســتحق العبــادة إال هــو ،فـ ٌ
ـكل إليــه خاضــع ص .)421
يأتمــر بأمــره ويجـ ّ
( )6مجــوع الفتــاوى لشــيخ االســام ابــن
ـل قدرتــه،
تيميــة (ج.)405/2
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فاصل

الخطاط  :زكي بن علي الهاشمي
حاصل على اإلجازة في فن الخط العربي
مستشار وخبير في الخط العربي

@zaki.alhashimi
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مقاالت الجمهور

هل تحتاج المكانة إلى
فضال عن قلق؟
سعي
ً
يأتــي المســجد ويســلم علــى مــن فيــه بمــن فيهــم
أ .مصعب القنيبط
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وال يعلــم هــل رد
تويتر@Mosaab_Aboomir :
 عليــه الصــاة والســام  -الســام عليــه أم ال ،حتــىأنــه تسـ ّـور بسـ ً
ـتانا البــن عــم لــه وســأله هــل يشــك في
عنـ َـون آالن دو بوتــون كتابــه األشــهر بـــ (قلق الســعي إيمانــه أم ال؟ ....إلــى آخــر القصــة (صحيــح البخــاري).
ً
مســتعرضا فيــه األســباب الداعيــة
إلــى المكانــة)،
ّ
لتطلــب المــرء للمكانــة ،والحلــول التــي بهــا يتصالــح األطفــال يولــون االهتمــام البالــغ والحفــاوة الالزمــة
بهــا اإلنســان مــع تلــك المكانــة أيـ ًـا كانــت.
دون مقابــل مــادي صــرف (الهويــة هنــا مفهومــة
عريــا) [آالن دو بوتــون
ـردا أو ً
فــي صورتهــا األشــد تجـ ً
ولكــن قبــل البــدء ..هــل مــن الضــرورة أن يكــون .]22
للمكانــة ســعي مــن ِق َبــل اإلنســان؟ يبــدو أن ذلــك
مــاض فــي الطبيعــة البشــرية ،حيــث أن اإلنســان ممــا يدفــع نحــو تطلــب المكانــة التطلــع لمــا وصلــه
ٍ
ممــن نعتبــر
بطبيعتــه يحــب أن يالحظــه النــاس (وال شــيء أشــد أقراننــا مــن نجاحــات ،الذيــن يشــبهوننا ّ
ً
ً
وشــيطانية مــن أن ينطلــق المــرء
عقابــا
ً
ســاعيا فــي أنفســنا محظوظيــن حيــن نملــك مثلمــا ملكــوا أو
المجتمــع مــن دون أن يالحظــه أحــد بالمــرة) [وليــام أكثــر قليـ ً
ـا ،ونصاب بالحســرة والحســد حيــن يتفوقون
ً
يســيرا بطبيعــة الحــال ،ألنهــم يشــبهوننا
جيمــس 1890م] وهنــا يتذكــر اإلنســان قصــة الثالثــة علينــا ولــو
ً
كثيــرا
الذيــن ُخ ِّلفــوا عــن غــزوة تبــوك؛ كيــف كان مــن فــي الظــروف والحــال العامــة ،بينمــا ال نأبــه
عقابهــم أال يكلمهــم النــاس وال ينظــرون لهــم ،حتــى بأصحــاب الغنــى الفاحــش ومــا بيننــا وبينهــم مــن
ً
أن
ـخاص غارقــون فــي النعــم
كعبــا رضــي اهلل عنــه كان أشــد الثالثــة ،وكان البــون الشاســع (هنــاك أشـ ٌ
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الباذخــة ،بحيــث يخرجــون مــن دائــرة انشــغالهم التــام،
فــي حيــن تتســبب مزايــا متواضعــة آلخريــن بــأن تجعلنــا
نحتــرق بنــار عــذاب ال تهــدأ) [االن دو بوتــون .]46
ممــا يدفعنــا أيضـ ًـا البتغــاء المكانــة هــو تســاوي الفرص
فــي العالــم الحديــث ،وانعــدام الطبقيــة كمــا فــي
العصــور الســالفة (عندمــا تلغــى كل االمتيــازات الناجمة
عــن المولــد والثــروة ،وعندمــا تكــون كل مهنــة متاحــة
أمــام كل شــخص :فــإن أي رجــل طمــوح قــد يعتقــد أنــه
مــن الســهل أن ينطلــق لمســيرة عظيمــة ،وأنــه مدعــو
لشــيء آخــر غيــر المصيــر المشــترك لعامــة النــاس) [آالن
دو بوتــون .]53
هــذه الطموحــات خلقتهــا الحضــارة الحديثــة (بعنــوان
أطلــق العمــاق الــذي بداخلــك) ،والتاجــر
عريــض:
ِ
والمبــدع والعالــم  ...إلــخ مــن أنــواع الشــحن الداخلــي
ً
وأحيانــا تفتيتهــاُ ،يعبــر عــن
الســتخراج قــوى اإلنســان
ذلــك عـ ّـراب الثــورة الفرنســية جــان جــاك روســو والتــي
رفعــت شــعارات المســاواة فــي كتــاب (خطــاب فــي
ً
إنســانا
أصــل عــدم المســاواة) عــن أنــه لكــي تجعــل
تحــد
ثــراء :إمــا أن تعطيــه المزيــد مــن المــال ،أو
أكثــر
ّ
ً
مــن رغباتــه ،فالثــروة نســبية مــع الرغبــة ،ســعت الحداثــة
الغربيــة فــي ســبيل مضاعفــة رؤوس األمــوال وضمــان
اســتمرار العمليــة الرأســمالية في دوران مســتمر وفعال
إلــى خلــق غرائــز ورغبــات فــي النــاس حتــى تزيــد مــن
تطلعهــم نحوهــا ،ممــا يعنــي اســتمرار مضاعفــة رأس
المــال.

ممــن لــم تحالفهــم الظــروف للتميــز والتفــوق ال ُينظــر
ّ
إليهــم علــى أنهــم ذوو مكانــة دنيــا فحســب ،بــل أن
جــزاء عــادل لتخليهــم عــن التميــز والســعي
مــا نالهــم
ٌ
فــي تطويــر الكفــاءة! لــم يعــد ُينظــر إليهــم بوصفهــم
مســاكين تجــب رحمتهــم والعطــف عليهــم واإلحســان
لهــم ،تــم التوزيــع العالمــي للثــروة مــن خــال مبــدأ
تكافــؤ الفــرص ،وتــم التوزيــع العــادل كذلــك للفقــر
بــذات الطريقــة ،كونــه يعبــر عــن فشــل الفقيــر فــي
تحقيــق ذاتــه مــن خــال الفــرص المتاحــة للجميــع ،ولــم
يعــد الفقــر ظاهــرة طبيعيــة لــدى المجتمــع ،قالــت
الداروينيــة بعــدم الحاجــة لتوفيــر الرعايــة االجتماعيــة
للفقــراء ممــا يالقونــه ،فهــو مصيرهــم المحتــوم ،وال
علينــا أن نعطــف ونــرأف بهــم فهــذا جزاؤهــم!

حيــن صــرخ كارل ماركــس فــي وجــه الرأســمالية أنهــا
تدعــي مســاواة الفــرص بيــن النــاس بينمــا هــي تعطــي
العامليــن أجـ ً
ـورا زهيــدة ،وتعطــي جملــة الربــح ألصحــاب
ً
ضمانــا لمخاطرتهــم وتأسيســهم العمــل
األعمــال
التجــاري ،صــرخ ودعــا بالمســاواة الحقيقيــة فــي ظــل
تقســيم الثــروة ،لقــد رأى الطبقــات البرجوازيــة مــا هــي
تجســد أحــدث لطبقــة الســادة التــي جثمــت علــى الحلول:
إال ُّ
(فبـ ً
ـدال مــن أن نســمح لــكل حالــة معارضــة أو إهمــال أن
صــدور الفقــراء منــذ بــدء الزمــان.
تجرحنــا ،يدعــوا الفالســفة ً
أوال أن نمتحــن مــدى إنصــاف
إن االعتمــاد علــى نظــام الكفــاءة فــي التوظيــف ســلوك اآلخــر نحونــا) هنــا يشــير بوتــون إلــى مــدى
والعمــل والنجــاح فــي الحيــاة وجعــل الفضيلــة فــي صحــة ردة فعــل اآلخريــن نحونــا ،ومــدى واقعيتهــا قبــل
المــال بحيــث ينظــر إليــه بوصفه مؤثـ ً
ـرا أخالقيـ ًـا على قيم تأثيرهــا ،وهنــا يكمــن ســؤال الفلســفة ،حيث تبــادر لقلب
المــرء! بقــدر مالــه وكفاءتــه فهــو يتمتــع بأخــاق عاليــة الســؤال ال بأخــذه علــى ظاهــره ،تحكــي روايــة ألوســتن
بالضــرورة ،هــذا التفــاوت فــي الكفــاءة لــه جــزء ُمشــرق قصــة فتــاة خرجــت مــن بيــت والديهــا لتســكن فــي
فــي نيــل عــدد مــن النــاس فرصــة لتحقيــق أنفســهم ،بيــت أحــد أقاربهــا األعلــى منهــم منزلــة ومكانــة لعمــل
لكــن الجانــب المظلــم هــو أن أصحــاب المكانــة الدنيــا والدهــم وحالهــم المــادي الجيــد ،تشــير الكاتبــة إلــى
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أن تلــك الفتــاة لــم تجعــل الفضيلــة والشــرف شــيئان ال
يمكــن أن يتمثــا علــى أرض الواقــع ،بــل ســعت لجعلهــا
حقيقــة ماثلــة عبــر اإلحســان والبــر ،ولكــن الســؤال هــل
ال بــد للفضيلــة األخالقيــة مــن تمثــل خارجــي؟ وهــل
البــد للفضيلــة مــن منجــزات؟ أم أن الفضيلــة انعــكاس
للســمو النفســي البعيــد عــن اللهــث نحــو التفــوق
العــددي الــذي تفرضــه الثقافــة الســائدة؟ والتــي تعتبــر
كل مــا ال ُيحقــق شـ ً
ـيئا ملموسـ ًـا إنمــا هــو محــض هــراء،
ال شــك أن للفضيلــة األخالقيــة منافــع ،منهــا الظاهــر
ومنهــا غيــر ذلــك.
(غيــر أن تأثيــر وجودهــا كان يفيــض علــى أولئــك
المحيطيــن بهــا ،بدرجــة تفــوق كل حســاب ،وذلــك ألن
الخيــر الــذي ينمــو فــي هــذه الدنيــا يعــود فــي جانــب
منــه إلــى أعمــال غيــر تاريخيــة ،إذا كانــت أمــوري أنــا
ً
ممكنــا
وأنــت ليســت فــي غايــة الســوء كمــا كان
لهــا ،فنصــف الفضــل فــي ذلــك يرجــع إلــى عــدد مــن
ـاة خفيـ ًـة فــي الظــل مفعميــن
النــاس الذيــن عاشــوا حيـ ً
باإلخــاص ،ثــم اســتراحوا فــي قبــور ال يزورهــا أحــد)
[آالن دو بوتــون  ]148يعــرض أرســطو [ 350ق.م]
إحــدى أفــكاره العظيمــة أن مقــدار تعاطفنــا حيــال
إخفــاق شــخص آخر يتناســب مباشــرة مــع مقدار ســهولة
ً
مماثــا تحــت
أو صعوبــة تخيلنــا ألنفســنا نقتــرف خطــأ
ظــروف مشــابهة ،ففــي (فــن الشــعر) ألرســطو يفتــرض
أن التراجيديــا البــد فيهــا مــن بطــل ينتقــل حالــه مــن
الســعادة إلــى الشــقاوة بســبب كبــوة ،خطــأ فــادح،
ســوء تقديــر للموقــف  ..إلــخ يجعلــه ذلــك ينحــدر فــي
سلســلة ال تنتهــي مــن المصائــب ،فــي فتــرات مــا قبــل
التكنولوجيــا (الحالــة الطبيعيــة) كمــا ُيعبــر جــان جــاك
روســو كان لــدى النــاس فهــم أكثــر لذواتهــم ،حيــث
كانــوا ينجذبــون نحــو الجوانــب األشــد جوهريــة فيهــم:
حــب األســرة ،احتــرام الطبيعــة ،اإلحســاس بالمهابــة
َ
العالــم ،تــذوق التســليات المتواضعــة  ...إلــخ ،وهنا
أمــام
يرصــد روبــرت بيفرلــي [1710م] أنــه قــد زرع األوربيــون
وســط الهنــود الحمــر حالــة مــن التــرف جعلــت رغباتهــم
تتكاثــر ،وجعلتهــم يشــتهون ألــذ شــيء وشــيء! يذكــر
ماركــس بهــذا الخصــوص أن األفــكار المهيمنــة فــي
ً
دومــا أفــكار الطبقــة الحاكمــة.
كل عصــر هــي

يعــش حياتــه وفقـ ًـا لقيمــه الخاصــة ،حيــث كتــب كتابــه
(اعتــراف) [1882م] وأصــر أن القيــم التــي يجــب أن
يحيــا عليهــا هــي القيــم التــي وضعهــا اهلل ،ولكنــه فــي
لحظــة مكاشــفة صــرح بأنــه عــاش وفــق قيــم المجتمــع
ليحصــد ذلــك المجــد و(المكانــة).
األطــال وزيارتهــا ،إنهــا تنصحنــا أن نطــرح كرهنــا
وأوهامنــا عــن الكمــال واإلنجــاز ،تذكرنــا بأننا ال نســتطيع
تحــدي الزمــن.

(ال الفالســفة وال الديــن وال السياســة وال البوهيميــة
وال الفــن قــد ســعى أي منهــا للتخلــص مــن التراتــب
الهرمــي للمكانــة ،بــل ســعت كل منهــا ألن تؤســس
ً
أنواعــا جديــدة مــن التراتبيــة تعتمــد علــى مجموعــات
قيــم ال تعتــرف األغلبيــة بهــا أو تنتقدهــا) ،ختــم بوتــون
كتابــه بذلــك ،إنــه ليــس مــن ســبيل إلــى محــو المكانــة
مــن نفــوس البشــر ،لكــن الســبيل فــي تحجيمهــا لتأخــذ
مكانهــا الصحيــح {إن أكرمكــم عــن اهلل أتقاكــم} هكــذا
تكتــب نوفيــا مــوت إيليتــش [1889م] دراســة حــول
ّ
تطلــب المكانــة
يلخــص لنــا القــرآن الكريــم مبعــث
قــدرة فكــرة المــوت علــى إعــادة ترتيــب أولوياتنــا
الحقيقــي ،المكانــة عنــد اهلل وحســب.
باالبتعــاد عــن العالــم الدنيــوي واالقتــراب مــن العالــم
الروحــي ،تولســتوي فــي (الحــرب والســلم) ومــا
جنــاه مــن شــهرة مــأت اآلفــاق وقــد أدرك أنــه لــم
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شرفة قارئ

مقترحات أ .رغد ناصر

تويتر@Gedoo27 :

سيكولوجية الجماهير
غوستاف لوبون

حياة تالفة
(أزمة النفس الحديثة)
تود سلون

الحياة السائلة
زيجمونت باومان

مقترحات أ .فواز عبد المحسن
تويتر@fawaz_a_s_a :

جودت بيك وأبناؤه
أورهان باموق

الزيني بركات
جمال الغيطاني

الطنطورية
رضوى عاشور

سمرقند
أمين معلوف

كفاح ِطيبة
نجيب محفوظ

مارواه المغربي
ليلى العلمي
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مقترحات أ .سارة الخالدي

تويتر@AalyousefSarah :

روايــة وجــه اهلل /مصطفــى
مســتور

عوائــق النهضــة اإلســامية/
علــي عــزت بيغوفيتــش

الروايــة الصــادرة عــن دار تنويــر من
ترجمــة :غســان حمــدان ،والتــي
(قبــل
عـ ّـر َب عنوانهــا األصلــي مــن ّ
(وجــه اهلل)؛ هــي لكاتــب إيرانــي،
وجــه إلهــك) إلــى
ُ
يحلــل فــي صفحــات لوحتــه الروائيــة معانــي الشــك
والتيــه ،ويضــع نصــب عينيــه عــدة أســئلة وجوديــة،
لســان أبطالــه دون ملــل كتكــرار
فيكررهــا علــى
ِ
حضورهــا فــي أذهــان أبنــاء العصــر ،ويغــوص فــي
رحلــة بحــث اإلنســان عــن خالقــه ،ويتتبــع ُسـ ّ
ـبل إنســان
العصــر الحديــث فــي ســؤاله جــدوى وجــود اإللــه،
ويجيــب عــن األســئلة :هــل يمكــن أن نؤمــن بالغيبيــات؟
وهــل نحتــاج اإليمــان بهــا؟
ً
الكتــاب مكـ ّـون مــن  120صفحة مقســمة لـــ  20فصل،
حــرص المترجــم أن يبســط فيهــا لغتــه دون تعقيــد
فلســفي أو ّ
تنطــع صوفــي.

عوائــق النهضــة االســامية -
خيــر جليــس

الشخصيةاإلســامية :دراســة
قرآنيــة /عائشــة عبــد الرحمــن
(بنــت الشــاطئ)
ُ
تحــاول بنــت الشــاطئ فــي
رســم مالمــح الشــخصية
كتابهــا
َ
واستشــراف مــن القــرآن
باستشــهاد
اإلســامية
ٍ
ٍ
ميــزان دقيــق ال إفــراط فيــه وال
وعلــى
والســنة،
ٍ
وتوصلــه بمرجعيتــه
فتــوزن شــخصية المســلم
تفريــط،
ُ
ُ
ـئ عــن حاضــره وال
ـ
منكف
ـر
ـ
غي
ـة
ـ
القديم
ـذوره
ـ
بج
ممتـ ًـدا
ٍ
صــاد عــن التجديــد ومواكبتــه.
ٍ
الكتــاب ممثــل فــي  222صفحــة ،مقســم إلــى ســتة
مباحــث وهــي:
اإليمــان جوهــر اإلســام ،بشـ ٌـر ال مالئكــة ،بيــن الماديــة
والروحيــة ،بيــن العبــادة والعمــل (مفهــوم الجهاد في
اإلســام) ،بيــن الديــن والعقــل ،الذاتيــة اإلســامية بيــن
الفرديــة والجماعيــة – ومســؤولية القــدرة.

ّ
المفكــر والفيلســوف اإلســامي علــي عــزت
بيجوفيتــش ســعى فــي كتابــه هــذا إلــى الــرد علــى
شــبهات األوروبييــن عــن اإلســام وفســر أســباب
قصــور المســلمين عــن العــودة لنهضتهــم ،وعنــى فــي
فصــول الكتــاب بشــرح اســباب انحطــاط المجتمــع
وحــر َص علــى إيضــاح -كنهجــه الدائــم
اإلســامي،
ِ
بــس علــى الغربييــن -والمســلمين
رحمــه اهلل -مــا ألتُ َ
أنفســهم -مــن مفاهيــم متضاربــة ،واســتفراده بإيــراد
مفاهيــم عظيمــة أخــرى ،ووزعــت مقاالتــه فــي احدى
ً
تحتــاج
فصــا ،يجمــع فيــه أبــرز المواضيــع التــي
عشــر
ُ
ً
وتفســيرا إلعــادة النهضــة اإلســامية.
حلــول
ً

عبقريــة اللغــة العربيــة /عمــر
فــروخ
يتحــدث األديــب والمحقــق -رحمه
اهلل -عــن اللغــة وكيــف تكونــت
ومفاهيــم عامــة فــي اللســانيات،
ُ
ينتقــل بنــا إلــى جماليــة اللغــة العربيــة ومــا
ثــم
أراء عامة
اســتفردت به،ـ
ويتوسـ ُ
ّ
ـع فــي حديثه فيــورد ً
فــي اشــتقاقات لغويــة تــارة ،وفــي نقــد ألســاليب
الترجمــة تــارة أخــرى ،ودعــوات عامــة إلــى التجديــد
فــي النهــج العربــي واإلســامي فــي مواطــن
ـع مــن مقــاالت متفرقــة ترمــي
أخــرى ،فالكتــاب جمـ ٌ
وتميزهــا ،وقــد
إلــى إظهــار محاســن اللغــة العربيــة
ّ
وه ّذبــت فــي  314صفحــة.
ُعنيــت ُ
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مقترحات أ .لميس الحاج

تويتر@AlhajLamees :

لطائف قرآنية /صالح الخالدي رحمه اهلل
يأتــي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة كتــب المؤلــف :مــن كنــوز القــرآن.
يبتدئــه بفضــل القــرآن وفضــل تالوتــه وتأملــه وحفظــه والنظــر فيــه.
وقــد أدرج فــي هــذه الرســالة خمســين لطيفــة مــن لطائــف القــرآن.
أمــا عــن هــذه اللطائــف فأوردهــا كمــا عرفهــا صاحبهــا :يبدأهــا بأربــع
لطائــف حــول القــرآن الكريــم وأســمائه وترتيــب ســوره ،ثــم ظواهــر
فــي بعــض الحــروف القرآنيــة .ثــم ينتقل إلــى كلمــات قرآنيــة متقاربة
فــي الشــكل والصياغــة والتركيــب ،والنظــر فــي ســياقها القرآنــي
مــن الناحيــة البالغيــة والنحويــة والذوقيــة وبيــان الفــروق بينهــا.
وذلــك فــي ســبيل البرهــان علــى عــدم وجود» التــرادف» فــي القرآن
الكريــم ،وأنــه ال بــد مــن وجــود فــروق بيــن الكلمــات التــي ُيظــن
أنهــا مترادفــة .مــن قبيــل كلمــات مثــل« :تســتطع» و»تســطع» فــي
ســورة الكهــف .وبيــن «اللمــس» و»المــس» فــي الســياق القرآنــي.
و»شــرى» و»اشــترى» أو فــي اختــاف الحــركات والتشــكيل،
و»ميــت»
»:ميــت»
و»الذنــوب» وكذلــك فــي
الذنــوب»
َّ
مثــل ٌّ »:
ْ
ّ
وهكــذا.

اآلجري رحمه اهلل
أخالق حملة القرآن/
ّ
وبعــد فاإلنســان ليــس يشــرف إال بمــا يحفظــه ويعــرف لــذاك كان
حاملــو القــرآن أشــراف األمــة أولــو اإلحســان  .لمــا كان مــن شــرف
خــص اهلل بــه أهلــه وخاصتــه مــن حملــة كتابــه وعظيــم ثوابهــم وبمــا
فضلهــم عــن ســواهم يأتــي هــذا الكتــاب فــي بيــان مــا ينبغــي لهــم
مــن الخلــق والســمت واألدب .فالكتــاب قيــم وحــري بــكل محــب
لكتــاب اهلل وحافــظ لــه أو ينــوي حفظــه والعمــل بــه وتعلمــه أو
تعليمــه أن يكثــر قراءتــه ويتمثــل معانيــه .ففيــه يســتعرض اإلمــام
اآلجــري رحمــه اهلل أخــاق حملــة القــرآن وأهلــه ومــا يتوجــب عليهــم
ّ
ودل حيــن تالوتــه وتعلمــه .فيعمــد رحمــه اهلل
مــن آداب وهيئــة
إلــى إيــراد كالم الســلف وشــواهدهم فــي هــذا البــاب ومــا ورد عــن
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن اآلثــار فــي فضــل القــرآن
وآدابــه وفضــل حامليــه وأخــاق أهلــه.

آل حــم فصلــت :دراســة فــي أســرار البيــان /محمــد محمــد
أبــو موســى
يشــتمل هــذا الكتــاب علــى وقفــات المؤلــف وتأمالتــه فــي ســورتي
غافــر وفصلــت ،واقفــا علــى أســرارها البالغيــة ودررهــا البيانيــة.
فهــو للمتخصــص فــي هــذا الفــن وغيــره المســتنير والطــارق ألبــواب
التأمــل فــي اآلي وبيانهــا .وقــد اســتعان فــي تأمالتــه ووقفاتــه
ببعــض علمــاء هــذا الفــن؛ مثــل :الزمخشــري ،والــرازي ،واإلســكافي،
والغرناطــي ،والطاهــر ،وغيرهــم.
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ميثــاق العهــد فــي مســالك التعــرف إلــى اهلل /فريــد
األنصــاري
هــذا الكتيــب هــو رســالة فــي بيــان فضــل الذكــر وكل مــا يدخــل
تحــت هــذا البــاب مــن قــراءة قــرآن واألذكار واألدعيــة الــواردة عنــه
صلــى اهلل عليــه وســلم  .وهــي أقــرب مــا تكــون إلــى كونهــا تذكــرة
وموعظــة عمليــة فــي بيــان فضــل الذكــر ومجالســه وبيــان الطريــق
إلــى حيــاز أجرهــا بالمجاهــدة والصبــر والدعــاء.

وهلل األســماء الحســنى فادعــوه بهــا /عبــد العزيــز بــن ناصــر
الجليــل
هــذا الكتــاب هــو دراســة لألثــار اإليمانيــة والســلوكية
ألســماء اهلل الحســنى فــي حيــاة المؤمــن .يقــع الكتــاب
فــي حوالــي الســبعمئة صفحة .أســهب فيهــا المؤلف في
بيــان أســماء اهلل بطريقــة بحثيــة علميــة رصينــة ممزوجــة
بحديــث التزكيــة .فبيــن المعانــي اللغويــة لألســماء اهلل
الحســنى وصفاتــه وثمــرات اإليمــان بهــا وآثارهــا العميقــة
فــي حيــاة المؤمــن خاصــة وأمــة اإلســام عامــة .وصاحبهــا
صــور مــن صــور التدبــر؛ حيــث أورد الشــواهد القرآنيــة
لألســماء الحســنى ومواضــع ورودهــا فــي كتــاب اهلل
ومناســبتها فــي مــكان ورودهــا مــن اآليــة.
مختصر تفسير الفاتحة /عبد العزيز داخل المطيري
دراســة وبحــث تفصيلــي تدبــري فــي فاتحــة الكتــاب.
فهــو يشــتمل علــى بيــان معانــي الســورة وإيضــاح النكــت
اللغويــة والبيانيــة فيهــا .وعــرض لمســائل الســورة فقــد
تطــرق المؤلــف إلــى أبــرز المســائل التــي يحتــاج المؤمــن
ففصــل الحديــث
معرفتهــا عــن هــذه الســورة العظيمــة.
ّ
عــن ّ
كل آيــة فيهــا .ثــم أتــى فــي اآليــات التــي تتبعهــا فــي
المعنــى مــن كتــاب اهلل .مثــل قولــه تعالى »:صــراط الذين
أنعمــت عليهــم»؛ فيســتحضر آيــات اإلنعــام فــي كتــاب اهلل
ويربطهــا مــع آيــات الســورة بســياق جميــل وبديــع.
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مقترحات أ .سارة عبد هللا
تويتر@cinnabarlin :
اإلجابــة القرآنيــة :كيــف أجــاب القــرآن علــى أســئلتك
الوجوديــة /مهــاب الســعيد
ألن األســئلة الوجوديــة هــي مشــكلة العصــر ،وألن التســاؤل عــن
وجــود اهلل والعــدل اإللهــي والنبــوات والقــدر واألديــان تســرب حتى
لألطفــال والشــباب عبــر شاشــات التلفــاز والهواتــف ,فهــذا الكتــاب
المميــز الــذي يطــرح مــادة علميــة وأفــكار تأمليــة حــول األدلــة
الوجوديــة هلل تعالــى بسالســة نابعــة مــن أســلوب ســرد فكاهــي
خيــر مــا ُيعطــى لمــن يرغــب
حتمــا
ُ
أقــرب إلــى حــوار صديــق هــو ً
بالقــراءة الغيــر تقليديــة فــي هــذا البــاب ,يطــرح الكتــاب العديــد مــن
القضايــا الوجوديــة واآلراء التــي يتبناهــا الملحــدون ,وبعــض النظريات
العلميــة والفلســفية التــي كانــت مثــار جــدل للبشــرية علــى مــدار
األزمنــة المختلفــة ,ومــع كل ســؤال وجــدال يصــول ويجــول فــي
بحــار صراعــات أفــكارك الوجوديــة يحطمهــا الكاتــب واحــدة تلــو
األخــرى لتكتشــف فــي النهايــة أن اإلجابــة كانــت أمامــك طــوال
الوقــت متمثلــة فــي آيــة واحــدة توضــع فــي نهايــة كل فكــرة ،هــذه
الرحلــة الممتعــة التــي ســوف تقضيهــا برفقــة هــذا الكتــاب تُ ختتــم
َ
لديــك ُمصحفا..أليــس كذلــك ؟».
أن
بجملــة
«أظــن ّ
ّ

أســاتذة اليــأس :النزعــة العدميــة فــي األدب األوروبــي/
نانســي هيوســتن
فــي هــذا الكتــاب الممتــع ســتجد قــراءة نقديــة لتطــور النزعــة
العدميــة فــي األدب األوروبــي ،بأســلوب يتميــز باالختــاف عــن
مــا هــو معهــود فــي هــذا البــاب ،تتقصــى «هيوســتن» الحالــة
النفســية والظــروف البيئيــة والسياســية لــرواد هــذا الفكــر ,مــن
ُ
الكتــاب والفالســفة المشــهورين (كشــوبنهاور ،وبيكيــت ،وكونديــرا،
وســيوران ،وغيرهــم) ،وتحيــل ســبب عدميتهــم ونظرتهــم المتشــربة
للســواد إلــى الطفولــة الســيئة واآلراء السياســية والحــروب التــي
أثــرت بالمنــاخ العــام ,وتفضــح تناقضاتهــم الفكريــة البعيــدة عــن
الموضوعيــة والتــي تنطلــق مــن الجذريــة الســوداوية ,رافضــة أن
المشــوهة هــذه إلــى عامــة النــاس باســم الوعــي
صــدر نظرتهــم
تُ
َّ
َّ
وخصيصــا للشــباب المفعــم باآلمــال.
واإلدراك,
ً
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حركة العصر الجديد /هيفاء بنت ناصر الرشيد
كتــاب مهــم خاصــة فــي ظــل انتشــار األفــكار الغنوصيــة وأوهــام
الطاقــة ,وهــو لتشــعبه وكثــرة تفصيالتــه مرجعــي فــي موضوعــه،
تناولــت فيــه الكاتبــة حركــة « العصــر الجديــد» باعتبارهــا دينً ــا جديـ ًـدا
وأخــذ بتطبيقــه غــاة الصوفيــة وأصحــاب الفكــر الباطنــي
استبشــر
َ
َ
فــي العالــم اإلســامي ،وفصلــت الكاتبــة بالحديــث عــن الديانــات
الوثنيــة والفلســفات الشــرقية والغربيــة والعقائــد الغنوصيــة ,وكيف
أنهــا مــا زالــت تتجلــى فــي مظاهــر متجــددة وممارســات متنوعــة
وبأســماء مختلفــة ,وقــد تطرقــت فــي البدايــة إلــى المفهــوم
والنشــأة ثــم مصــادر هــذه الحركــة ،ثــم إلــى أفكارهــا وعقائدهــا مــن
مــرورا بتأليــه اإلنســان ونســبية
نشــأة الكــون إلــى وحــدة الوجــود
ً
القيــم واألخــاق الداعيــة إليهــا ،والتــي لألســف اقحمــت فــي العالم
اإلســامي والعربــي بصبغــة إســامية ,وأخيـ ًـرا عــن آثارهــا وتطبيقاتها
فــي الواقــع ســواء فــي العلــوم النفســية والصحــة الجســمية ،أو
فــي العلــم التجريبــي الحديــث ،أو فــي المجتمــع والتعليــم ،أو فــي
اإلعــام ووســائل الترفيــه.

الســعادة :كيــف باعــت لنــا الحكومــات والشــركات
صناعــة ّ
الكبــرى الرفاهيــة؟ /ويليــام ديفيــز
كتــاب مميــز وهــو أشــبه بدراســة تطبيقيــة لعــدة نظريــات نفســية
واجتماعيــة ،يبــدأ فيــه ويليــام -وهــو منظــر اجتماعــي وسياســي-
بنــاء فرضياتــه مــن عصــر التنويــر وصـ ً
ـول إلــى تكنولوجيــا اليــوم ،مــن
خــال حيــاة الموظفيــن العامليــن داخــل الشــركات والمؤسســات،
ويتتبــع أســباب عــدم منفعــة الطريقــة التــي تبنــى بهــا ُصنــاع القــرار
السياســي واالقتصــادي مفهومــي الســعادة والرفاهيــة ,وكيــف
أتــى هــذا بنتائــج عكســية ,ويذكــر أمثلــة وتجــارب لنشــأة علــوم تخــدم
اإلطــار النفعــي الرأســمالي النظــري الــذي تؤسســه الرأســمالية
النيوليبراليــة ,ويتعــرض لعمليــة «إنتــاج الســعادة» مــن حيــث هــي
عمليــة اجتماعيــة تحــاول القبــض علــى مفهــوم الســعادة وتصنيعــه
داخــل وخــارج المعمــل  -كمــا هــي الرأســمالية – التــي تجعــل الحيــاة
ضخمــا تتحكــم العوامــل النفعيــة الربحيــة
بكامــل أنشــطتها معمـ ًـا
ً
فيــه طــوال الوقــت.
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سياسة النشر
أن يندرج المقال في المجاالت الفكرية والثقافية.
أن يراعي المقال شروط الكتابة العلمية الموضوعية ،ويتسم بالجدة.
أن يكون المقال لم يسبق نشره.
ولغويا.
نحويا
أن تكون لغة المقال سليمة
ً
ً
أن يكون حجم المقال يتراوح بين ( )3000 -750كلمة ويستثنى من ذلك
حسب أهمية الموضوع وتميزه.

