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 :المقدمة 
ذلك ألن ، ال ينكر عاقل قط أن املقدمات والنتائج التارخيية ترسم واقعًا ملموسًا للمؤثرات الفكرية يف كل عصر

وأمة ، وبقدر ما تكون اإلجنازات كبرية بقدر ما يتخلد شعب دون شعب، ال يف أعدادها، الشعوب حتسب يف عطاءاهتا
واملناهج املستقيمة يف حياة الشعوب لوجدنا أن قبل كل عمل ، ولو أمعّنا النظر يف مؤثرات األعمال العظيمة، دون أمة

وهو ال يرقى ، فالعمل غري املستند على نظرية فكرية منهجية عمل مبتور، عقلوال، واملنهج، من هذه األعمال يكون الفكر
اجلليلة جيدها مستندة أواًل وأخرياً على املعطيات الفكرية والعقدية اليت أرساها  نسانيةوالناظر إىل األعمال اإل، إىل التخليد

لوجيات اليت حتقق نتائجها بتحقق املقدمات اليت تصنع وتبقى األفكار واأليديو ، ذلك ألن األعمال تذهب، لتنزيل الرباينا
يل الضعيف قوياً ، وليست املقدمات بنظري إال هذا الفكر الذي يصنع املستحيل، هذه النتائج والقليل ، والبعيد قريباً ، وُيح

 .كثرياً 
ويف ، ظرية " والعمل وثيقاً ومن هنا كان التالحم بني الفكر " الن، ولكن يظل الفكر قاصراً دون أن يرتجم إىل عمل

املرتكزات البد أن جنتهد يف بناء عقلية فكرية تقوم على  وعلى كل، يف هذا الزمنذلك تتسابق الشعوب احلضارية 
 .اهلانئة املؤثرة يف ظل املعتقد اإلسالمي الرائع احلياةيولوجية الفكرية اليت تضمن للمسلم اإلسالمية لبناء األيد

 :أخي القارئ
وال مننع عّنا االستفادة ، نقبل منه ما يصلح أمرنا، أحوجنا اليوم إىل إعادة االعتبارات يف تاريخ اإلسالم املشرقما 

نعم ما أحوجنا إىل بناء العقلية العلمية العملية اليت ، من اآلخر إذا كان ما نأخذه منه ال يتعارض مع شرعنا ومعتقدنا
 .وتسعى إىل حتقيق الذات الفردية املؤثرة يف بناء اجملتمع، ظور إىل عملوحتول املن، ترتجم النظرية إىل سلوك

فالشعوب ، وإنك لتستطيع احلكم على أمة ما من خالل أعماهلا وتراثها، إن العمل أيها الفاضل ترمجان الفكر
ي ُيتاج إىل مثل هذه وهذا ُيتم علينا هذا العصر النظر إىل املنهج التعليمي الذ، وبفكرها تنهض، بأعماهلا حتسب

                                                                                                                                                                                                                                                                             .األفكار يف إدخاهلا ضمن منظومة الرتبية والتعليم يف هذا العصر
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 المبحث األول
 ماهيـــــة الفكــــــــر

 االغتراب الفكري
ي احلياة حفما ترقى أمه إال وتكون صاحبة فكر قادر على توجيه منا، هو العمود احملوري الذي يوجه األمم :الفكر

أو ، وجيه األنبياءعن اقتباس من ت اً وال نستبعد أن يكون مصدر فكر احلضارات القدمية نامج، البشرية النفسية واملادية
رسل بعض األفكار اليت الفالفالسفة يف املشرق يف الصني واهلند رمبا اقتبسوا من  ؛الرسل الذين نعلمهم أو مل نعلمهم

مما ، ة وسائر احلضارة اإلغريقيةسبطر وا وكذلك الشأن يف الغرب يف أثينا، ورمبا حوروا وحرفوا ومالوا هبا، تفاعل هبا البشر
 .عيش يف كنفها حضارات سادت مث بادتت جعل أفكارهم

غري أن احلضارات اليت عاشت مستظلة بالتوجيه الرباين املوجه ملسارات احلياة البشرية كانت األظهر تارخيًا وإجنازاً 
فتطور ، لكنها أفضل الواقع –ن حرفتها إو  –كاحلضارة الرومانية حني استظلت بالنصرانية  وسيادة سلطوية، حضارياً 

 وامتدت أحقاباً تارخيية والزالت. ، ا الفكري واملاديبناؤه
، اإلنسانيةت أنوارها الفكرية على وأشرق، الزمنيةو  يةوكذلك الشأن للحضارة اإلسالمية اليت امتدت مساحتها املكان

 باين احلق. لكن االحنراف الفكري البشري الذي كان يطفو أخذ ينحرف بتلك احلضارات حينما يغيبون العمل بالتوجيه الر 
 :نا اإلسالمي والعريب جند له مصدرينثراتوحنن عندما نتأمل رحلة الفكر يف 

مث تطور إىل مالمسة ، هو الذي ينتمي إىل بناء الفكر التشريعي الذي يتخذ من الفقه ميدانا :األولاملصدر 
مث ، السيما الذين يعتمدون على الرأيو شكل أوسع عند الفقهاء بو ، التفسري  يف كتب القضايا االجتماعية يف حملات  

فوا كتاباً خاصة كابن تيمية يف كتابه ) درء العقل والنقل ( ومنهم ابن قيم فوجدنا مفكرين ألّ ، تطور األمر إىل نظرة مشولية
أثر هؤالء  ويقتفي، وغريهم، وكذلك املقريزي، لسبكي يف كتابه ) معيد النعم ومبيد النغم (اومنهم تقي الدين ، اجلوزية

يف قضايا اجملتمع لكنهم عادوا باجملتمع إىل التطبيق الكامل للتشريع الفقهي كأمثال  وامجع من املصلحني الذين مل يؤلف
 .الشيخ حممد عبد الوهاب

وحممد عبده وأبناء ، ًا معاصرًا كجمال الدين األفغاينبالفكر وطرحه طرحلكن برز يف عصرنا احلاضر من اعتىن 
وغريهم ممن ميثل معلما فكريا يف سائر ، ومالك بن نيبواملودودي وحممد إقبال وعلي الطنطاوي ، الندوي وحسن، قطب

ر التفكري احنصرمبا ال، زة هلا مناهجها وغاياهتاوا بتسمية فكرية أو فلسفية متميوهؤالء مل خيص، لعربية واإلسالميةاألقطار ا
 أو رمبا لقصور الفكر النقدي عند أمتنا العربية اإلسالمية.، أو احملدثنييف حماور حمددة عند كل منهم سواء القدامى 
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وهؤالء لقبوا ، للفلسفة املستوردة من اليونان اإلغريقي واالفكر الفلسفي ومحله املفكرون الذين تصدر  :املصدر الثاين
وغريهم كثري من ، وابن رشد، وابن العريب، والغزايل، والفارايب وابن سينا، الكنديووصفوا باملفكرين كأمثال ، بالفالسفة

ثل الفكر املستغرب الذي نأ  عن التفاعل االجتماعي ميمحلوا لواء االعتزال. وفكر هؤالء  نأهل املذهب الكالمي الذي
، فلسفةولعلنا نستثين أبا حامد الغزايل الذي خاض سائر العلوم ومنها ال، الواقعي لعدم مالمسته احلياة العملية الواقعية

جتلى أثرمها يف معاجلته حيث ، غري أن الذي يعنينا منه استفادته من املنهج الفلسفي واملنطقي، واستقر يف املذهب الصويف
ذلك فكون له فكراً منطقياً ناقش ، الفكرية للقضايا التجريدية اليت عاجلها يف اجمللد األول من كتاب ) إحياء علوم الدين (

، لكن يرجح هبا التوجه الديين، وناقشها مناقشة منطقية فلسفية، والروح  والنفس، واحلكمة، لعلموا، من خالل العقل
، مث التأثري الروحي والنفسي من ناحية النية، مث على اآلراء التجريدية اليت تقرب من الفالسفة، فاعتمد على النقل أوالً 

أسبق الكتب الفكرية ذا الكتاب هو وه، وتالمحها مع اجملتمع، ليوروضها بالطرح الواقعي العم، واملقاصد الشرعية
 أشرت إليها آنفاً. ، أحلف بعده عدد من الكتب يف القرن السابع والثامنقد و ، االجتماعية اليت خرجت حسب علمي

، نا ووسائل إعالمنابل يف صحافت، ومنتدياتنا  يف جمالسنابفكره ومتابعة القضايا الفكرية ومنجد حنن العامل النامي 
، فالسفة واملفكرين الغربفكر الكثري االستشهاد بأقوال المنجد امل، االستشارةو  وندعو إىل املؤمترات وجمالس اخلربة

لكننا ال نر  أن يكون ، وذلك خري وال غبار عليه، هؤالء املفكرين ملا ُييكه الغرب ضد األمة اإلسالميةإدراك ويعجبنا 
بل يؤدي ذلك ، بة فلسفتهم وفكرهم لغر بل هم ال يستطيعون إىل ذلك سبيالً ، ن اهليمنة اليت توجه األمةهلؤالء املفكري

، وهو أشبه باستفادة اجليوش القوية من العيون اجلاسوسية، النزر اليسريبفال نستفيد منهم إال ، بة الفكر عن الواقعلغر 
والذي حتتاج إليه األمة أن متجد املفكر الداخلي ، أسسها من الداخل أن القيادة الفكرية تنبع يف جلّ فيه فالذي ال ريب 

كأن ،  وتناول قضية اجتماعية أو تربوية، لكننا يف عاملنا الثالث لو جاء مفكر من الداخل، مثل غريه إن مل يتفوق عليه
وره اإلسالم مبا وما طّ ، إلسالم وبعدهتحديد املشكلة ومراحل تكوينها قبل ابوينظر هلا نظرة منطقية ، يتناول قضية الرتبية

وسرب غور التاريخ العملي للرتبية وتطبيقاهتا ، وتقصي اللمحات يف التفسري وشرح احلديث والفقه، ورد يف الكتاب والسنة
فكر وتصدر امل، وما أورده العلماء يف مؤلفاهتم الرتبوية، ومناهجهم يف املدارس النظامية، يف حلقات العلم والكتاتيب

إنه مفكر أو  :مبا قالوه عنه اً وكونا منهجًا جديد، املعاصر وقبس اإلضاءات من الرتبية الغربية ومزجه بالواقع املعاصر
 .العيون يف الصحافة واملنتدياتوجتاوزهتا مثل هذه املباحث ألجهضت ، فيلسوف

، فكر منهجي متكامل يتفاعل مع الداخلفال تنهض أمة إاّل ب، ة كرب نا نقول: إن الفكر املهيمن يف غربومن ه
فاملتنورون الذين ، ومفكري الغرب حني نقارن بني مفكري هنضة الغرب ومفكري هنضتنا اكشف لنا املفارقة بني مفكريننوت
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لوا فجّل هؤالء كانوا من الفالسفة واملفكرين الذي تأم، قاموا بالنهضة األوربية األوىل رصدوا القضايا الداخلية وعاجلوها
 ضوه علمياً وعملياً.وروّ ، مث مزجوه بفكرهم املعاصر، الواقع وتطوره فكرياً 

، بينما جند أن جّل املفكرين الذين تصدروا لنهضتنا العربية استمدوا من الغرب أو مال هبم االجتاه الفكري الغريب
مما جعلنا بعد قرن من الزمان ندرك ، تمعناجميلبسوه لبل يف أكثر أحواهلم حاولوا أن يأتوا بالفكر الغريب الذي هنض هبم 

 أننا مازلنا نسري يف بعض الدروب التائهة.
ملعاصرة يف العامل اإلسالمي لرأينا حتكم التفكري الغريب وفلسفته وحضور مفكريهم الدائم افنحن لو تأملنا قضايانا 

وتتكشف القضايا الفكرية ، بقوة يكر االقتصادالف ىويتجلّ ، بالرتبية الروحية والعلميةًا القضايا الفكرية بدء لّ جيف 
، معتدلني لرأينا فكرنا يطفو اوحنن لو كن، يف مفاهيم احلضارةبل و ، وتظهر يف االجتاه اإلبداعي والتنمية، االجتماعية حبياء

 والفكر املستورد يكون عاماًل مساعداً.
، باملباحث االستنباطية اجلديدة لندرك مد  تنظرينا ونصقلها، فلعلنا نعيد النظر يف مصادر فكرنا ومصادر مفكرينا

إىل القرن القادم بأسس راسخة داعني  ونقيم الفكر أيضاً ببحوث مقارنة واقعية حىت ندرج، ومد  إجيابيات املدح والقدح
 .اهلل عز وجل أن يلهم أمتنا دروب اخلري واإلصالح يف إطار التشريع الذي يواكب كل تطور تربوي أو فكري

 



 

- 7 - 

 ماهية العقل
بل ، الشعوب نيةوأن ختطف عقال، هوأن توظف، العقلهذا د كل أمة أن تستحوذ على يتر ، العامل اليوم عامل العقل
العقل عرب امللحوظات العلمية  ههو األقراص السحرية اليت تستوعب مكتشفاتف، وغايتها  العقل اليوم هو وسيلة العوملة

اليوم عند األمم املتحضرة  عقلو ، ويبىن األوطان، عقل هو الذي يبين الفرد بكل عامله اجملهولال، لقرون من البحث العلمي
 .بالعقل عىنتح ال يستعبد األمم اليت 

ه ؤ هل يكون وعافملخص أقواهلم و ، سفة واملفكرين وسائر علماء الطبإن العقل موطن أو مواطن خالف الفال
هما كربت تلك الصحاري ماجملهولة و  يالعلمية أكرب شبكة وأدقها تلك الصحار  تلك الشبكة ؟حمدوداً حمصوراً يف الدماغ

 .والتيارات النفسية، واملوجات الفكرية، فإهنا تتضاءل أمام الكم اهلائل من املعلومات
ها اليت منح الفيايف الشاسعة إنه ؟وما عالقته بالنفس :وجتري األحباث حول عالقة العقل باجلسم وعالقته بالروح

كحْم أََفالَ  " :أفال نتبصر استجابة لقول البارئ، كل البشر،  اهلل يف كيان البشر رحونَ  َويفي أَنفحسي ك مرة تلو لإن عقولنا ت ؟" ت حْبصي
فإن تلك املساحات اجملهولة ال ، يف أنفسنا يهي تستطيع أن تدرك اجلهل العاملو  .أخر  خاسرة ذليلة حقرية أمام الواقع

، يدرك شيئاً من املساحات اجملهولةوهذا ما يقتفي أثره العقل نفسه لعله ، ومن هنا نسميه جهل العامل، العلماءيدركها إال 
وما زال الكثري من املساحات اجملهولة اليت ال تستطيع العقول البشرية ، جمتمعة موقد أدرك ما يذهل العقول بل عقول األم

  .اكتشافها عرب األحقاب الطويلة
الكون أو لنقل ماهية العقل  والعقل يتضاءل صغارًا أمام اكتشاف، واجلهل أكثر رحابة، عقل عامل فسيحإن ال

العقل حتمل دالالت خمتلفة فمن املعاين القريبة أن العقل مأخوذ من  أن لفظة اآليات القرآنية جيديف واملتأمل ، نفسه
فهي تأيت باإلبل ، ومنه العاقلة اليت تدفع الدية، ملن عقلها ةوحمتوا سةفتكون حمبو ، حببل اقوائمهشحّدت  أي، ةبعقلت الدا

َيْسَمعحوَن َكاَلَم الّلهي مثحَّ   :اب واإلدراك ومنه قوله تعاىلأو من يدفعها إذن معناه االستيالء واالستيع، وتعقلها عند طالبها
ولفظة العقل الواحدة توحي بدالالت متعددة فتأيت ، راكية عقوهلمإدبعد ( أي 57البقرة ) ُيحَرِّفحونَهح مين بَ ْعدي َما َعَقلحوهح 
َوَتْصرييفي  : ومنه قوله تعاىل، (08املؤمنون )تَ ْعقيلحوَن  فح اللَّْيلي َوالن ََّهاري أََفالَ َوَلهح اْختيال  :مبعىن التأمل والتدبر كقوله

 .(461البقرة )اأَلْرضي آليَات  لَِّقْوم  يَ ْعقيلحوَن الرِّيَاحي َوالسََّحابي اْلمحَسخِّري بَ نْيَ السََّماء وَ 
هل هو جهاز الّدماغ ذلك اجلهاز الذي يتحكم يف سائر أعضاء اجلسم  ؛والفالسفة اختلفوا يف الوعاء العقلي

ومة بل إنه يبين قالعًا نتيجة دمي، ونفسيته وأمواج مشاعره، وليس هذا وحسب بل يف سائر حركاته وسكناته ؟البشري
ومن هنا ، فكثري من املفكرين جيزم أن الدماغ هو الوعاء العقلي، واإلجهاد الفكري، التصرف السلوكي والنطق اللساين

ولكن القرآن الكرمي يورد ، وعدم احتوائها أو إدراكها، ذهلوا بني حجمه ودقته وكثرة وظائفه وعجزه عند تراكم املعلومات
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هَلحْم ق حلحوٌب  إلدراك العقلي ال ينحصر يف الدماغ بل يكون يف ماهية أخر  قال تعاىل:آيات ميكن أن نستنبط منها أن ا
َا  (451) األعراف الَّ يَ ْفَقهحوَن هبي

َا أََفالَ   :وقوله سبحانه  (41حممد )  يَ َتَدب َّرحوَن اْلقحْرآَن أَْم َعَلى ق حلحوب  أَقْ َفاهلح
َاأَ   بل يكشف صراحة أن القلوب وسيلة للتعقل ريحوا يفي اأْلَْرضي فَ َتكحوَن هَلحْم ق حلحوٌب يَ ْعقيلحوَن هبي احلج   فَ َلْم َيسي

(16) 
جوهرية ومنحة ربانية خمصوصة  ةفالعقل البشري ماد، واحلياة البشرية، فالعقل مادة يشرتك فيها اجلسم والروح

والعقل وسيلة للتأمل كي يدرك ،  اإلميان بهومن مث، بحانه وتعاىلومن أكرب وظائفها أهنا تدرك عظمة الرب س، لإلنسان
 .والعقل الذي ال خيضع للتوجيه الرباين ينزلق يف متاهات من التيه حول الربوبية والغيبيات، اإلنسان الغيبيات

ومادام أن العقل يدرك الغيبيات باملشاهدة واملالحظة والتأمل فإنه وسيلة العلماء يف االستنباط من واقع احلياة عن 
واستنتاج املتشاهبات والعقل البشري أشبه ما يكون باملادة ، وعقد املقارنة، وإجراء التجارب، طريق املالحظة واملشاهدة

 والرتبيةأو ميجسانه ، ينصرانهفأبواه ، ملادة العقلية توجد متشاهبة عند البشرافهذه ، اخلام اليت يصنعها اإلنسان كيف يشاء
ذلك فإن الرتبية املهيمنة يف أمة يستجيب هلا أكثر  وقلّ ، أو متنحه منهجًا معتدالً ، ه وحترفهتنمو به أو جتمده أو تبخس

 .؟!أوىل باإلسالم من جزيرتنا نْ ومَ ، وحنن يهمنا بناء العقل املسلم، أمهية بناء العقل البشري تومن هنا نبع، أفراد شعبها
 العقل وصناعة األمناط الفكرية

 
العقل بلكن اهلل خص اإلنسان ، وعي عنده إال ما كان غريزياً يشرتك مع سائر احليوانات الفطريةال بيولد اإلنسان 

بل إن هذا الوعاء صفحة بيضاء  ، والعقل ميثل الوعاء الشامل للوعي، ذلك السجل غري املسطور يف مرحلة الطفولة األوىل
تتسع آفاقه عند تأملنا الفكري  البصر ةجم الصغري يف رؤيوهذا العقل ذو احل، كرؤيتنا للسماء الزرقاء يف رابعة النهار

وهي تذهل ، وجند أن املفارقة الكونية بني عقل اإلنسان مقارنة بالسماء اليت تطو  كطي السجل يوم القيامة، ألبعاده
واخلايف ، أكتشف اإلنسانذلك ما ، وجمراهتا العلوية، ومداراهتا الكوكبية، البشرية كما أذهلتها من قبل مبكوناهتا النجومية

وعقدنا املقارنة بني فضاءات السماء وفضاءات العقل فإن الفضاء  تلك نظرة ع لوية فإذا ما عدنا بفكرنا لذواتنا، أعظم
 .ما يذهل جنوم املعرفة والعلم قمن اخلوار  يفلما تأملوه فإذا هو ُيو ، فكأن البشر مل يتنبهوا له، اهلل للبشر ةالعقلي منح

معامل البشري صفحة مصقولة تستقبل املكونات الذهنية متعددة الروافد اليت حتفر يف العقل  العقل فهووكذلك 
ومن ، فاألمطار هتطل على تلك الصفحة البيضاء من فوقه ومن أمامه ومن ورائه ومن ميينه ومن مشاله ؛التفكري وأمناطه

ومن جوانب الرتبية ، إىل اجملتمع والفضائيات اً وامتداد، بوالديه وبيئته استهالالً ، حيث يدري ومن حيث ال يدري
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وما ال ندركه حىت لو ، وما حتشده احلواس اخلمس واحلدس، واكتناز املخازن املعلوماتية، وغرس احلقائق املعرفية، السلوكية
الضئيلة فإن األمر  ومع هذه النسبة، املئةبل من عشرة قفطن اإلنسان واشرأب الستيعاب كل شيء ال ميثل هذا إال أ

وتتكون شرائح اجتماعية ، رارية يف صفحة العقلقفكلها تبادر لتتخذ مواطن است، عظيم وأثر هذه املعلومات الذهنية كبري
وتبين ، يعان العقل حتفر لنا أودية سحيقةت حني تالمس قفهذه املعلوما، األويل هداخل منظومة البناء العقلي وتشكيل

فاملكونات الذهنية لرتكيبة العقل يكون منها ، ومزارع مومسية وغابات كثيفة ومراعي زائلة اً رة تالاًل وشعابوتا، جبااًل راسخة
ومتتزج معلوماته لتكون كيانًا منفرداً خبالف احلاسب اآليل الذي ، إنه حاسب يتفاعل ما يف داخله، الراسخ ومنها املتحرك

 .يعجز عن هذه الوظيفة
، لفالسفة املفكرون والعلماء املصلحوناوأدركها ، العقل البشري أدركتها األديان قبل غريهافعملية البناء داخل 

ولكن مع امتداد التاريخ الزمين والرتاكم املعريف تشتد عملية املباراة واملنافسة لغزو هذا الفضاء العقلي لعامل العقل البشري 
 .واحتالل مواقع فيه، ومعامل تكوينه، املعاصر

ة هذا البناء العقلي لتكوين الذهنية البشرية بأبنية االستقرار داخل اجملتمعات يف وعي الفرد العقلي تبادر وخاصي
هيمنة يف كيان املعمورة إىل والذهنية البشرية تؤدي يف العقل اختذت مكانًا عليا  ةفكلما احتلت مساح، إليها األمم

ألن  ؛وهي حمقة يف ذلك، والدول املعاصرة أكثر وعيًا هبذا، نا اليوموألهنا أسهل وسائل اهليمنة كما يتجسم ل ؛األرضية
األفراد إىل فكر  وأوتصنع أمناطًا توجه الفرد ، خاصية العقل ومكوناته الذهنية تتفاعل وتكون بيئة داخل التجويف العقلي

حيث يعمل ، نظامًا مصممًا لألمناط"يعترب العقل : كما يقول )إدوارد دي بونو (  أولئك الذين استطاعوا احتالله أوالً 
 .24التفكري اإلبداعي ص  أمناط ميكنه متييزها" نظام املعلومات يف العقل على خلق

كأن تنغرس أمناط سلوكية ،  هية املوارد املعلوماتية املؤثرة يف بناء أمناط احلياة لتلك العقليةوتكون األمناط خاضعة ملا
كأولئك الذين غلب عليهم تيار ،  ويطفو تأثريها على فرد دون غريه، ويعظم أمرها، أهنافيعلو ش، تتلبس بغريزة من الغرائز

واملكونات ، فقد استحوذ عليهم دون سائر الغرائز، والرتبادور يف الغرب، الوجد والوجدان الرومانسي من عشاق العرب
مثل تاع العقلي وهتاوت قوة الغريزة الوجدانية كما يوهناك من غلب عليهم تيار الرغبة اجلاحمة لبناء االندف، الذهنية األخر 

وهناك من غلب عليهم جانب االندفاع يف موجة ، وأفواج من رجال الصوفية، وسيد قطبكابن تيمية كثري من العلماء  يف  
ملكونات وختتلف األمناط باختالف غزارة بناء ا، وكذلك الصعاليك، والعظمة املعنوية كالفرسان العرب، القوة اجلسدية

 .داخل البنية العقلية
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قادرة على التعامل ، وهناك أمطار معلوماتية تبين عقواًل ذات أمناط منهجية قابلة لتحوالت األعاصري والرياح اجلارفة
أو االستفادة من األمطار اليت ، ها من استبقاء البذور اليت حتملها الرياحعوال مين، االجنراف معها يف ثبات ُيميها من

 .لها التيارات واألعاصريحتم
أو نفوذ ، ر أتربة الصحراءو والتيارات كما مت، األعاصري ن أمناطاً واهية جتعل الفرد ميور معوهناك معلومات فجة تكو 

  .ر ال قرارقفهي متحركة ال يست، الربع اخلايل
وتوظف ، اً ثكية حتمل تلو وعواصف سلو ، هطول أمطار فكرية -ه يف حاضره وغابر  -ومل يطرأ على العامل بأسره 

وقبل ، ولديها القدرة على أن حتفر وحتوز مكاناً يف صناعة التكوين لعناصر املفاهيم الذهنية، فاعلة كمثل زمننا هذاوسائل 
 .ذلك صياغة األمناط الفكرية بل هتز األمناط وتعصف هبا
أهنم يتسابقون بل ، العاملية لكل أفراد الكونلية قون األمناط العوعامل اليوم أشد تنافسًا على احتالل مصادر تكّ 

على احتالل مساحات داخل الوعاء العقلي الفردي واجلمعي يف  فتكاً ألهنا أشد  ؛يتحاربون بوسائل احلروب الذهنية
 .وكان من قبل يقتصر التوجيه على الذهنية الفردية داخل األوطان، املعمورة األرضية

واحتالل مكانة فيها قريب املقارنة بالتنافس حول اكتشاف الفضاء واحتالل ، العقليةإن اكتشاف املناطق الوعائية 
 .هنم قادرون على توجيه الطاقة يف الفضاء لصاحل البناء البشري أو لتدمريهإمكانة فيه بل 

وا أهم بكثري من الفضاء اخلارجي  مث أدرك العلماء أن فضاء العقل لتوجيه العقل  األخري وسيلة فاعلة ووظفوهفصريَّ
فهم قادرون ، ية كما يزعمونوليست للندّ ، تلكون ذهنية العامل لتسخريها لصاحلهمهم ميو ، لريُيهم من احلروب الدموية

 .على فرز األفكار وحجب املنافع يف ملكيتهم الذهنية
ل اهلل صلى اهلل عليه فقد أشار رسو ، عقلي تتواصل مع التوجيه اإلسالميوهذه النظرة التأملية يف تأسيس البناء ال

وكونه يعمل فيه كعمل الغيث يف ، وسلم إىل تلك اخلاصية يف حديثه الشريف حني أبان عن تأثري الفكر على العقل
، بلت املاءقاألرض الفضاء "إن مثل من بعثين اهلل به من اهلدي والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة 

وأصاب ، وسقوا وزرعوا، فنفع اهلل هبا الناس فشربوا منها ؛جادب أمسكت املاءأوكان منها ، فأنبتت الكأل والعشب الكثري
 مَ فعلي ، فذلك مثل من فقه يف دين اهلل وتفقه مبا بعثين اهلل به، طائفة منها أخر  إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل

 .441رياض الصاحلني ص  .اهلل الذي أرسلت به " متفق عليهومثل من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل هدي ، وعلَّم
وأمانة فردية مستمرة مد  احلياة ، وأمانة أسرية، وأمانة اجتماعية، إذن فإن عقول أبناء األمة أمانة وطنية سامية

وترسخ القيم ، ماعيةتجة واالوتبىن له املناهج الفردي، والوزارات الرتبوية، الوزارات الدفاعيةتشاد هلا ، الفردية واجلماعية
أو متريره يف وجه ، ي الضباب وحجبهلْ قادرة على متحيص التلوث وجَ ، عقلية ذات قابلية للخري اً ن أمناطالسلوكية اليت تكوّ 

 



 

- 11 - 

اط ومل ُيجبوا أمن، األنبياء والعلماءا أعظم وظيفة بشرية محلها الرسل و إهن ؟وأي مهمة هذه، حىت ال يستقر له قرار، التيار
 أمناط الفكر اجلاهلي وحطم بل بواسطته غريَّ ، بل دعاهم القرآن الكرمي إىل التأمل الفكري، العقل عن استقبال اخلري

 .جديدة اً أمناط أسواره وبىن
هبم الفكر وهم ُيملون الراية جبموع  هامن املفكرين الذي مل يستظلوا بظالل التوجيه الرباين ت اً وال ريب أن كثري 

 .تدافع خلفهمبشرية ت
جندها تصنع عقواًل وتبين وعيًا يقوم ، وحنن ملا نقارن ثقافتنا اإلسالمية احلقة النقية ذات احلجة البيضاء بغريها

 -:على
 أمناط من الثوابت الربانية والتوقيفية  -4
 .فكر حركي تأملي من أخص وظائفه زيادة اإلميان والوعي بوسائل بناء احلضارة -4

وتالمحهما يصنع بيئة عقلية ، ةويتفاعل معه يف دميومة جتاذبي، ت والنمط احلركي يكمل األخروكالمها النمط الثاب
وله دوره يف بناء الفكر ، وملا نقارنه بالنمط الغريب جند األخري عند الغرب يقوم على النمط احلركي، ومنطًا لالستقبال

 .خاضع للهو  وما متليه العواطف والغرائز، لكنه سريع احلركة مع التيارات املوجهة عاملياً ، العلمي
، وهي تنأ  عن القيم السامية اليت نزلت هبا األديان السماوية يف مرحلة صفائها، صنع منها قيماً باسم احلريةولقد 

ة يف بل يدركون أن اخلضوع للهو  اجلمعي والشهوانية املؤثر ، وال يقر عقالء األمم أن اخلضوع للقيم السامية نفي للحرية
 .السلوكيات أكثر نفياً للحرية

والفكر اإلسالمي النقي الصايف من شوائب األهواء ، إن املعادلة صعبة وحتتاج إىل عمق فكري يؤدي إىل اإلقناع
، وختللها بصورته السامية، االجتماعية وأمناطها جدير بأن ينافس وميثل مكانه سامية يف تلك العقول احلركية لو تعانق معها

فضاًل عن اضمحالل الوسائل اليت حتمل الفكر ، لكن املصدات واحلواجز والسدود تقف ضده، له تعطشونيفهم 
 .فتنعدم الوسائل القادرة على تبليغ الرسالة الفكرية السامية، اإلسالمي

ناء السليم نعمل على بناء عقولنا البيف أن ونفتقد القدرة على االستيعاب ، وما دمنا نفتقد القدرة على التواصل
لصناعة منط التفكري اإلبداعي احلي الذي يبين الفرد واجملتمع على  اً وعي لتكون مصدر بفنحن أجدر بأن نفكر يف عقولنا 

ومن هنا كان على األمة التفكري مليا يف بناء العقول ، ويدرك كيف يتعامل مع الوافد الغازي بتياراته اجلارفة، صورة سليمة
 .الناشئة لألمة
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 فكر التربوي وتشكيل المجتمعال
، وفكراً سلوكيًا مروضًا ترويضًا واقعياً ، ا منتلك فكرًا منبثقًا عن العقلحني نبحر يف أعماق الفكر الرتبوي العريب ندرك أنن

 وميحص، النظر طوياًل يف الرتاث العريب قبل اإلسالمجييل فالذي ، هذا الفكر العمالق عند العرب قبل اإلسالمظهر وي
إيل أٌقصاه ، ويستنبط فكره يكشف عن كنز من املبادئ ذات القيم العليا اليت افتقدها عاملنا املعاصر من أقصاه، مضامينه

الذي وكلها تنبع من التعامل اإلنساين ، الصدق والوفاء والسخاء والسماحة والرمحة والشفقة والتعاون والتآزر :ومن أمهها
مسو األمري مشعل بن عبد العزيز  وقد تبىّن ، ويصون تعامله االجتماعي، فرديته املعتدلة وُيرتم، ل إنسانية اإلنسانجي

قد توارث العرب هذه الفضائل حني و ، كشف الباحثون فيه عن قيم أحوج ما حتتاجها اإلنسانية املعاصرة مجعاء،  اً مشروع
لت اجملتمعات العربية يف وهذه القيم شكَّ ، جدي دة أيضاً  وزرع اإلسالم قيما، وزادت داللت ها اإلن سانية، اعتنقوا اإلسالم

  أحقاباً زم نية متوالية.وأقامت عة كب رية من األرض قر 
، هاإىل حتقيق مظاهر  ادأبو حيث ،  لسرب أغوارهانيومع أن هذه القيم حتمل دالالت سعي الفالسفة القدماء واحملدث

وهذه ، حني دخل اإلسالمأواًل نه استقاها من التوجيه الرباين ألعريب فال ريب أما اجملتمع ا، ولكنهم مل يبلغوا الغاية هلا
 .يف فلسفة التجريد التيهومحتهم من ، اً مرجعية كرب  وفرت على املفكرين والساسة واملنفذين العلماء جهداً كبري 

نها لذهلنا لفاعلية هذه لدراسات يف حيهذه النماذج خضعت و ، وحنن لو أخذنا مناذج من اجملتمعات اإلسالمية
 .املرجعية الكرب 

التوجيه  انفقدو ، تت اجملتمعات اإلسالمية عرب قرون مع فقدان التنظري االجتماعي والرتبويوهذه املرجعية الكرب  ثبّ 
 السياسي للفكر.

فإن ، املصداقية العمليةوالذي ثبت هذا الفكر وصريه شائعًا شعبياً ميتلكه العامة أكثر من امتالك اخلاصة له هو ارتباطه ب
وجعل ، لسلوك الفردي واالجتماعي والشعيبوأخضعها ل، وعاملها معاملة واقعية، التوجيه الرباين سهل هذه القضايا اإلنسانية

أننا ولكين أجزم ، حىت مثل هذا الفكر الذي يعدد هلذه القضايا، ينتقد  وكثري من املفكرين، الواعظني والدعاة ميتلكون ناصيتها
وأمهلنا الفكر اإلسالمي الواقعي وجتاوزناه ومل جنعله القاعدة األوىل اليت نطورها ، إن سعينا وراء الفلسفة الغربية والفكر الغريب

فالبحث الرتبوي يف فكرنا اإلسالمي والعريب ال ُيجزنا عن ، بواسطة املناهج الفلسفية والفكرية املعاصرة جعلنا نتيه فكريًا وتربوياً 
 تماس الفكر الصائب من ثنايا الفلسفات واملوجات الفكرية العاملية.ال

، وهذه مهمة كرب  هلا أثرها األكرب، ودرسنا العلوم الشرعية، اململكة العربية السعودية أخذنا بالتنظري، وحنن يف بالدنا
وفقدان املمارسة السلوكية ، اليوميلكنها تناقصت لعدم مصاحبة املمارسة العملية الرتبوية اليت تصحب التدريس النظري 

اليت ، واملنهجية والعقلية والعملية أفقدت الدارسني يف كثري من مدارس العامل اإلسالمي اإلقدام والعقلية واجلدلية احلوارية الفكرية
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وإمنا ، بال غيث وال مطر لكنها، تقف بواقعية أمام القضايا ومسو فكرها يف مواجهة اإلقناع لتيارات فكرية أكثر بريقًا وملعاناً 
 .سحب صيف متتع قلياًل تبهر أحياناً مث تنجلي بال أثر

تدعونا إىل االستبصار يف كتاب اهلل وسنة رسوله وتراثنا ، وحنن ال نشك أن الفكر املعاصر يقدم لنا نظريات جديدة
الستنباط و  هناك املبادرة الفكرية لتالقي الفكر ومن هنا فإنه من اخلري للمسلمني يف كل بقعة أن تكون، لتكتشف لنا فكرًا نرياً 

  .األسس الراسخة من ضمري األمة أوالً 
فلو نظرنا إليها نظرة ربانية لوجدنا أن القرآن الكرمي يدعو هلا ، فمثاًل نظرية العقاب اليت نفاخر بإبعادها عن املدارس

وأّما الذين ، فمن يؤمن بالتوجيه الرباين يكون منقاداً ، تستثني أحداً  ويدعو إىل الرغبة والرهبة واحلدود الشرعية مل، وُيّذر منها
ويكون االستبيان واالستنتاج عن طريق الرصد للعقوبات ، يوجدون التأويالت فإن عليهم أن يطرحوا القضية طرحًا تربويًا مقارناً 

ويكون حتت رقابة ، وكي ليكون آخر دواء الكيومتارس العقاب بالتدرج القويل والسل، الواقعية اليت تأخذ باخلوف املعتدل
 .إشرافية

لعل الدراسة الفاعلة سريعة اإلجناز لكل قضية من القضايا اليت تتمثل يف إصدار بيان تربوي يكون مصدر قوة لألمة يف 
التمحيص من و وخيضع للدراسة ، يستند على أسس ركيزة من املعطيات الشرعية واألخالقية واالجتماعية، مستهل هذا القرن

 .وخمرجاهتاة اليت ترصد مستقبل األمة يخالل مشاركات القاعدة يف قرار القمة ومن خالل التأثري بالواقع وفق التغريات املسلك
لذاتية لإلرهاب الصحفي ورمبا تقوم على اهلو  وا، تستند إىل االنطباعية واحلادثة املتفردةوبذلك خترج عن البيانات الرتبوي اليت 

، فاإلرهاب الصحفي عندنا مل يسر على قواعد .فهي ال تقود األمة إىل القوة واالعتدال %4ميارس حبجة أغالط ال متثل الذي 
وأخذ ، ففقدنا احلزم، وأرهب املعلم، وأرهب األب، ولذا أرهب رجل األمن، وإمنا هو إثارة صحفية، من مفكرينله بل مل يكن 

 .التفلتباجملتمع 
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 ن اإلداريمكونات الذه
، الفرد يف جمتمعنا على مكونات ذهنية راسخة هلا اهليمنة على سلوكياته اإلدارية الذاتية اليت تؤطر حياته اخلاصة ُيتوي

األول ميثل  ةواملكونات الذهنية يف جمتمعنا تدور يف أفالك ثالث .واإلدارية العملية اليت تكشف عن الضمري اإلداري اجلمعي
 :فال ريب يف متحورها يف كيان كل فرد وإن اختلف تفاوهتا وحتكمها يف األفراد والثاين، جتّذرها وتناميهااهليمنة الدينية و 

وتأثريه ، اإلطار املعريف املكتسب مبنهجيته املعاصرة :والثالث، االنتماء العصيب الذي يدور حول الوطنية واإلقليمية والقبلية
لكن الذي يعنينا منها اجلانب  .تكشف يف اإلدارة الذاتية والعملية لد  كل فردوهذه املكونات ت .والسلوكي، العقلي
صالح فيها ألن اإلدارة العملية جلماعة تدير جانبًا من جوانب املوارد والقوة لألمة وصالح مديري األعمال  ؛العملي

  :لقات الثالثةولكي خنوض حميط الواقع علينا أن نقوم أو نقيِّم اإلداري من هذه املنط، لألمة
 .املوقف الديين -4
 .ة اإلقليم والقبيلبالوطين وعصاملوقف  -4
 .املوقف املعريف -2

قياً ألنّه ال تعارض بينها إال عند ما يكون هناك خلل اولو أخذ كل منا إجيابيات هذه املنطلقات لكان هناك توازناً ر 
قة السلبيات اليت تطرق بوأجنز متحرراً من ر ، خلص يف عملهفلو التزم اإلداري بالّنظر الديين أل، يف تأثري بعضها على بعض

فيدرك أنه سيحاسب فرداً يوم ال ينتفع بقبيل وال ، ربه  ويكون هاجس اإلداري رضا، تصرفاته يف كل مرة بال كلل وال ملل
، واألرض ومحلها اإلنسان اليت عجزت عنها السموات بصالح الفرد إدارياً حبمل األمانة فيكون هذا اهلاجس كفيالً ، إقليم

ويوظفها ، ُيمل هاجس الوطن الذي يوّحد الشرائح االجتماعيةالذي كان اإلداري إن  و ، فلعله ال جيهل عظم املسئولية
والذي خيدم ، وكل إفراط يف التوازن يؤدي إىل شرخ يف جانب الوطنية .الذي هو صاحل الشرائح وأفرادهاتمع لصاحل اجمل

ورمّبا ، تهم هلذا اإلداريبحىت أولئك األقارب الذين يظنون أهّنم مل يكسبوا من قرا، دم أمته وسائر أفرادهاالوطن خملصًا خي
ويتناسون احلقوق هلم ألن كثريًا من األفراد يطلبون حقوقًا  ؛شد فتكاً أيعود بضرر ، املباشر أن الكسب املادي أو اجلاهيّ 

فإنه ال يستطيع ، مثن باهظ عليه إذا مل يطلب األجر من اهللهلا ن اإلداري فنظرة االعتدال م، الواجبة منهم لوطنهم
، ة االنتماء الوطين الوحدوي اجلماعيباالعتدال أمام متطلبات العصبيات الداخلية اليت إذا ما منت كانت مرضًا يف عص

حىت ال تكون  .لوا شرائح اجملتمعفهل يستطيع كل إداري أن ينوّع مستشاريه ومعاونيه ليمث، والذي هو األول واألوىل
، وخيضع للتوجيه الربّاين الذي يوحد صفوف اجملتمع، وهذا يرفع عطاء الفرد واجملتمع وُيّد من اإلفراط ؟الصبغة واحدة

لب الواعني  فإن العلم الشرعي جيذر يف، فاملسئولية فردية أوالً ، ومن مثَّ بناء اجملتمع، وجيعل األفراد يتنافسون يف بناء الذات
فكل منهم يعتمد على  ، ضرب مثاًل بالعمل الصحايبلنو ، والعمل على الكسب، اخلرييدعو لطلب ، به أمناط مجع املال
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ومن الصدقة مفتحة ، ومن الزكاة املقننة، مث شرع التصرف باملال من اإلحسان ألسرته، ددكسبه ال على راتب حم
، ُيمل يف ثناياه ضرورة املنهج للفرد واجلماعات :واجلانب املعريف ؛طري املقنطرةوحذر من كنز الذهب والقنا، األبواب

بل يدفع ضريبة ، ومنها ينطلق لإليثار، والتزامه ألمته ووطنه، والعملي، والسلوكي، ومنهجه العقلي، فالفرد له منهجه الزمين
 ، التعاطف اجلمعي معه

  .هضاًل عن أّن يزيف ماال أو جاهاً لذاته أو لثلتّ وال يستأثر ف، وضريبة األمن القومي
يض النظريات لتطبيقات األعمال و واجلانب املعريف ميد الفرد اإلداري بالتطور املعريف ومنهج االستفادة منه وتر  -

 .اخلري للوطنويكون مبدعاً لعني من عيون ، ويعود باخلري كل اخلري على الفرد الذي يبدع، واإلجناز هبا لصاحل الوطن أوالً 
 .ؤهل النجم اإلداري حلمل األمانة الربانية واإلنسانية والوطنيةيواجلانب املنهجي واملعريف  -
والرقابة اإلميانية ، فال تغرره العصبية، زن املعتدل بني املكونات الذهنيةواجلانب اإلمياين ينري قلب اإلداري للتوا -

 .حتجب رغباته عن أن هتفو لثراء امللتوي
، إمّنا يأخذ بالتوجيه الرباين، ي عن امتالك اهليمنة الدينية والتعصب واملعرفةانب املعريف ليس غايته التخلّ واجل -

 .وُيد من نزعة األنا، وجيعل التعصب معتدالً 
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 المبحث الثاني
 الفكر العملي

 
قد و ، ويوجها لإلجناز، ويوظف األعضاء، فالعقل يقوم بفكر العمل، العمل وأودعه خصائص، اجلنة خلق اهلل اإلنسان يف

بالعقل  مؤهالً ، لوجهوجعله أمامها وجها ، مث أنزله إىل األرض، فال يقرب تلك الشجرة، دم بالعملآا نأبا اهلل تحنام
يؤد  إىل  ، بتالء جديدافهو أمام ، دم أخذ يتأمل الطبيعةآف، وتلك خاصية اإلنسان من بدايته حىت هنايته، وأدوات العمل

ف أو رجل  فكم من ابن مرت ، بتالءات متكررةاوهذه حال أبناء البشر أمام ، ستكشاف الطبيعة وتسخريهااكشف أو 
 فإنه، والنبات، ر على املاءثما يعيفأخذ يسعى ك، يف أحضان الصحراء القاحلة ىرمتاكان يف غضارة من العيش 

 . ما يقوم به أودهسيكتشف من الطبيعة 
 مر اإلنسانثستاوهكذا ، مقلدين ومبتدعني أشياء جديدة، وسار على هنجه أبناؤه، دم أخذ يتفاعل مع الطبيعةآو 
 .42يةاثيف السموات وما األرض مجيعا منه (( اجل كم مال )) وسخر :لقوله تعاىل مر األرض حتقيقاً ثستاو ، الطبيعة

، وحسية عملية، ل يف فلسفة فكرية جتريدية معنويةوالعمل يتمث، بالعمل ستثمار من هذا املسخر إالااليكون  وال
يف هذه  عامالً  يكون كادحاً ل، وهذا ما وجه اهلل إليه اإلنسان، تكامل العمل ومن مَثَّ ، اما وتفاعلهموالمناص من التقائه

ومن العبادة العمل يف سائر ، خالص يف العبادةيتأتى باإلالذي الرب  اا رضوأوهل، والرضا صادوبقدر عمله جيين احل، الدنيا
، وبناء األوطان عمل، وكسب املعيشة عمل، األوجه ))وقل أعملوا فسري  اهلل عملكم ورسوله (( فالرساالت عمل

 ةاملنحأثناء لنوم با فيها إالّ  ةحرا ال، عمل متواصل ةفاحليا، واملوت هو هناية العمل، والدفاع عن الوطن واملكتسبات عمل
وينامون ، ليالً  أكثر من املسلمني الذين يسهرون الرباين أوالغرب يأخذون هبذا املبد، يل سبات والنهار معاشلفال، يةالربان
  .هنارا

لذين وا، ةبآيف نكد وك وبل ه، عنده ةومن كان يف بطالة فقد ضعف جانب احليا، لإلنسانمصاحب إذًا فالعمل 
  .من العامل املنظرسعد جيري التجارب أ يوالعامل الذ، نفسية ةوراح ةأكثر سعاد يدوياً  وعمالً  اً يفكر عماًل يعملون 

، خلقا وسلوكاله  رض من مهام العقل البشرية بعد أن هيأ البشريكون توجيه العمل يف هذه األأن اهلل  واقتضى أمر
 .دينحودينا ودنيا للمهتدين املو ، ربل أجزل املكافأة للمخلص دنيا لكل البش

ومع كل ذلك ظل الفكر ، ةاألسس والضروريات احلياتي تواكتشف، يلتوجيه البناء األرض اً وقد طرحت البشرية أفكار 
من طوها بستنا، ةقاصر  ةعملي ةفكري ةفالفالسفة حاولوا وضع فلسف، هب ةواملناط، منه ةالعملي متواضعا أمام املسئولية املبتغا
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والثانية شرُية الفالسفة ، األمراء والسالطني والعسكرأوهلا اجملتمع إىل فئات  يحفقاموا بتشر ، املنحرف ةحلياواقع ا
وهذا التقسيم اجلائر الذي خيالف الطبيعة البشرية يقرتب متاما من التقسيم ، والثالثة أرباب الصنائع واملهن، واملفكرين

األمراء ورؤساء القبائل ومن على أوهلا  اً ثالث ئحيضم شرا قبليفكل جمتمع ، البدائي الذي درج عليه التشريع القبلي
  .املوايل ) أرباب املهن ( ةالثالثالفئة ن و و والفالح ةالفئات الرعا شاكلتهم وثاين

، متكامالً  جاً غري أهنا مل متثل منه، فيه واإلجناز يوهناك إسهامات لعلماء املسلمني دعوا فيها إىل السلوك العمل
  .اجملتمع حشرائمجيع يشمل 

املكاسب سعى فيه بدافع العوض مما  قتناءاجتاوز طور الضعف قادر على نه مىت )) إ :يقول ابن األزرق عن اإلنسان
 .. .غريه مما خلق للجميعبيد حصل 
ولو يف تناوله ، البد منه يني السعفهو مع، كاملطر املصلح للزراعة  يوما ُيصل منه بغري سع، تغوا عند اهلل الرزقبفا

 .415: 4السلك  قدره منه (( بدائع على حسب ما
 إىل ساحة جل و ىتلكنه ظل يف طيات النسيان ح، تصورنا أمهيته أن يتصدر الفلسفة والفكر يومن شأن العمل الذ

ستنبطته ا تطور مع مامث ، والعمالية باحلركات العلمية ييقارب القرن الثالث عشر امليالد ما مافي يوالعمل يالفكر التنظري 
وكان هذا ، ين مفاهيمه وقيمهو وتك، ومل تنب على فلسفة فكر العمل، رةادرية املعاصرة مع أهنا تقوم حول اإلام اإلدو العل

  .داء رسالتهأيف بعض دول الشرق   يف الغريب والعامل حلجم من الفكر أد  إىل جناح العامل با
، ستيعاب العامل الغريباوكذلك  .يجناز العملال اإل يوقليلة األثر الفكر ، لبعوث حمدودة العددينا ببعث افاكتلقد 

بل  ، بس من جيوش العمل املهينن نقأ وقلَّ ، ستنفاداً ازيادة و  يبل تكاثرت وفودهم حىت أصبح هلم شأن يف الدخل القوم
جتهادات فردية يف كتابة حبوث أو ادور يف بالدنا حول من ناحية التنظري فإنه يأما  :كانت بالدنا موطنا لتدريبهم

  .مقاالت تنظريية رمبا مل تبلغ خميلة املنفذين
 . قعي معاً لواوا التواصل مع التنفيذ العملي يءوكذلك فإن الفكر النابع من اجلماعات بط

ومراكز التدريب يف ، ليةعلفا ةوعدم املمارس، واكب هؤالء نكاد أن حنكم عليهم باالتكاليةت بل إن عمالتنا اليت
 . املواطنونتقنها ي وال، وهي مع قلتها تدرب الوافدين، قطاع اخلاص قليلةال

نا العربية يف اتإن جمتمع .بناء اجملتمعأوتشيعه بني ، يتنظم املنهج العمل ف الكتب السهلة اليتيتألب يونفتقد الوع
الطفل ف، بناء الذات أوالً العمل هو  أنَّ  يدرك كل منا الفبه  يعونشر ثقافته والو ، يغفلة من أمرها عن الفكر العمل

األعمال الفطرية  سائروهكذا يف ، مث بتقليد املشي، مث بالرضاعة، بالبكاء وحتريك األعضاء يةهل حياته العملتيس
  .حياة كل حيوفيما هو أدق يف ، فالعمل ضرورة حياته فيما ذكرت، ستخدامهاافاإلنسان واحليوان ملهم لكيفية 
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والضحك فإذا رأ  وأبصر ، والرضاعة، اءكاكه حىت بالتقليد كالبر دإامل يستطع على مواهلل يلهم احلي يف صغره 
  .بل ويرتك هلا مبادئ التفكري كتقليد األكل واملشي وغريمها، ةن اهلل ميتحن قدراته العقليإف، وتبصر

ووسيلة ، ووسيلة بناء اجلسم، ووسيلة الكسب، فالعمل وسيلة التغذية، رطةواملفالذات واألنا املعتدلة  ءوالعمل هو بنا
اإلجناز ، ى. فتتناستتجاوزها تقف عندها وال ةصر اوتلك يظفر هبا الطفل العريب املعاصر والرتبية املع .ةإلشباع الرغب

وعنايته ، همالبسه واملسامهة يف تنظيم منزلو هبم أوال كتنظيم ألعابه  ةى األعمال املنزلية اخلاصلواإلبداع بتدريب األطفال ع
روح العمل وروح  ميحىت نن، يف أقرب األشياء وأيسرها خدمة والديه فيما هو قادر عليه مثَّ ومن ، بأغطيته وحجرته

ملؤهل لبناء هلا اإلعداد ا وقد أعدَّ ، ةلزامياإل ةملرحلة العملياما يبلغ يك،  بل ننمي عنده اإلدراك العملي، زرآالتعاون والت
فنحن يف تربيتنا املعاصرة مل نفكر يف عملية واقعية  .الذات بال مساعدين وموجهني بل يف خضم املنافسني أو املثبطني

  .تكالية والتواكلبل نزع اال، عتماد على الذاتإىل اال يتؤد
يف زمننا  احنتاج إليه ني أحوج ماوحنن املسلم، ةل مع اإلنسان عرب مسريته احلياتيتواصتالفكر العملي ضرورة ملحة و 
ومن ناحية الضعف السلوكي اخللقي الذي ، نفعال الشعوري واحلماسةاال ةضعف العامل املسلم من ناحيل، املعاصر

لي يف جوانبه قعقد للتأمل الفتوضعف التكوين الذهين عن العمل فن، ومع خربائه ومنفذيه، أرباب العمل يتعامل به مع
ومنها ضعف املراكز ، هقمل تفكر يف فكر العمل وتطبيأهنا ومن أهم مكونات ضعف الرتبية ، ةواإلنتاجي ةواملنهجي ةالسلوكي

  .واحلاضر يف الذهن، التدريبية املتعاملة مع الواقع املباشر
ل محاألول التكوين اإلسالمي فبعد ، ألصبنا باإلحباط، الفكر العملي يف عاملنا اإلسالميوحنن لو تدبرنا مسرية 

مث تضاءل دورهم فيما بعد حىت قل ، ومحلوا راية العلم، ومحلوا راية اجلهاد، دينة املنورةواء العمل وبناء الدولة يف املرب لعال
ومحلت الشعوب مهمة املهن ، حمل الرتك راية احلربف، سيطرت على السلطة أقوام أخر و ، منهم طالب العلم

وأكثر من وقف عنده ابن ، مع أن املنظرين دعوا إىل العمل، أبناء املسلمنيكثريا من   فو صواستقطب الت، والصنائع
أو هو يف منأ  عن عقول ، يف قمة بعيدة عن العمل بهكان (( لكن التنظري  بدائع السلك يف طبائع امللك)) األزرق يف 

 .املنفذين
حىت يتمحور فكرنا  اونقبس منه، لفكريستنباط اباال رتاثوال ةتعهد الكتاب والسننومن هنا كان لزاما علينا أن 

، ة املصدر الثاينوعملي ةة علميبكون التجارب املستغر تفيكون مصدرنا األول لبناء فكرنا املعاصر و ، حول التوجيه الرباين
واجب التطبيقية كل ذلك من ال ةوالعملي ةقراء احلكمة من تنظرياهتم ومناهجهم العملية وميادين العمل املكون للذهنيتفاس
ريب غن العامل الأفيه  ءمرا والذي ال، ةريفلبيئتنا فتكون ال، ال نأخذه صورة متكاملةف، واقعنا ستفيد منه مبا يتناسب معنأن 

إجياد التنظري الواقعي التطبيقي املباشر ينا فعلى مفكر ، مل من العامل املسلموتفانينا يف الع اً وإخالص اً والياباين أكثر إجناز 
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فالعادة إذا كانت من ، عاداتنا وال أقول، ويتالحم مع ديننا وواقعنا، ئتنايزرع يف ب ين منهجياً  عملياً  اً فكر لنا  نبين يلك
 . مل تكن منه فتخضع للعقل والتمحيصإذا و ، تلحق بالدين يفه، الدين

لعملية بناء الفكر  نفذين ترويض الفكر واملفكرين وتسخريهااملوعلى  .ري من زواهلا إذا مل تكن ذات فائدةض وال
  .املنهجي الواقعي العملي

امليادين العملية التطبيقية وإجياد ، اجلديد ءالذي يتمثل يف تكوين الذهنية للنش، الواقع احلاضرفاملصدر الثالث أَما 
عالم عليها وتركيز اإل، املراكز التدريبية يف املدن الصناعيةوإجياد ، يف حقول الرتبية جنبًا إىل جنب مع املمارسة التعليمية

، ضعفها من ضعف العمل الفردي واجلمعي ىتأتي ةإن األمة اإلسالمي .ةبل يف وسائله الرتفيهي، وصحافته، يف فضائياته
بين به حصوننا من نوج ما نكون إىل جهاد فكري وعملي فنحن أح، بل من ضعف الفكر الباين ملكون الذهنية العملية

  .الداخل
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 ليم العاليمحاور التع
 اإلبداع، العمل، الفكر

فاصطحب التعليم الفكري مع  .قام يف بدايته على املنهج األكمل، التعليم يف العامل اإلسالمي مّر مبراحل متعددة
، كانوا يتعلمون فكر العبادة ويطبقونه عمالً السابقون  ف ؛التطبيق العملي بغاية ذات أمهية هي اإلبداع وقدرة اإلجناز

ولذلك فهم يعيبون التلمذة على ، أوجد الدراسات النحوية واللغوية ك الشأن يف ممارسة التعليم اللغوي الذيوكذل
 .الصحائف

أي يرتمجون ما ، واهلندسة، والزراعية، فهم بدأوا برتمجة العلوم الطبية، واألمر يف الرتمجة التمس جوانب التطبيق
 .ُيتاجون إىل عمله

، فظهر لنا املذهب الكالمي واملذهب الصويف، العامل اإلسالمي إىل الرتكيز على الفكر مث توجه التعليم يف
وتأّخر اإلجناز ، مما حجب الفكر العملي، وأصبح العامل عاملًا فكريًا مبنأ  عن العمل، والفلسفات للعلوم األخر 

 .االقتصادي واإلداري
، فارتبطت البعثات بالعمل، مبجهودات منهجية رائعة رائدةيها فقام األوائل ، وملا أشرقت مشس النهضة احلديثة

حىت ، واملهنية  وكلها تبتغي املعرفة التقنية، وفتحت املدارس العملية مثل احلربية والزراعية والطبية يف مصر والشام واحلجاز
يقابلها مدرسة ، سة األلسنوكان رائده الفكري رفاعة الطهطاوي يف مدر ، الرتمجة خضعت حلاجة العمل التطبيقي

وروَّضت العلم ، وأحيت اللغة العربية، رس أحيت العمل التطبيقياواملدرسة الطبية يف دمشق وكل هذه املد، احلقوق
واحتفظت ، لكن االستعمار اإلجنليزي أجهز على منهج املدرسة األلسنية، املرتجم للفكر العريب باستخدام اللغة العربية

وما أسعدين بشهادة أحد أطبائنا السعوديني ، بنموذجها الرائع –اليت حتوَّلت إىل اجلامعة  –ية يف دمشق املدرسة الطب
يلتحقون بدراسات عليا يف عندما فقد أشار أن األطباء السوريني ، املتميزين حني مناقشة التعليم الطيب باللغة العربية

م ال يقلون مستو  عن زمالئهم، اخلارج  .يتفوَّقون بل، فإهنَّ
فأجّل الدراسات يف العامل العريب واإلسالمي اهتمَّت باالجتاه  ؛لكن هذه اجلامعة نقطة يف حبر العرب كما يقولون

 .يف اإلجناز املتميز انيتجّسد ينذلالعمل واإلبداع ال يعنصر  يفالفكري وأمهلت أهم العناصر الثالثة و 
م مياثلون أسالفهم حيث يطلبون العلم ، وتوسعتأو لنقل استمرَّت ، فنهضت البطالة، للفكر ال للعمل فكأهنَّ

لكن أين األثر اإلبداعي املتمّيز لكل منهم يف ميدان ، رجت ماليني من البشرفاجلامعات العربية قد خّ ، وفقدنا اإلجناز
 !؟عمله
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تلك احملاور اليت تتمّثل ، ذهنية املتلقي إنَّ فقدان املنهجية الرتبوية له دوره الكبري الذي يربط أسس التعليم وحماوره يف
 .اإلجناز املبدع، العمل، يف الفكر

وإن ، اجلامعة الّداخليةحميط وكل هذه ال تقف عند حدود أن تركيز العمل امليداين لطالب اجلامعة ينحصر يف 
واحلركة ، عية واملصانع العمليةخرجت تكون يف مدينة اجلامعة ذاهتا مع إنّه جيب أن يكون امليدان العملي املدن الصنا

وال سيَّما ، يستوي يف ذلك علوم التقنية والعلوم اإلنسانيةو ، والوسيلة التطبيقية بالعمل اليدوي، الفكرية االقتصادية
 بريادة إن إدراك وزارة التعليم العايل .والكليات الشرعية للمجتمع اليت تقود فكره بتطبيق القضاء والدعوة، اإلبداعية الفنية
، وطرح الرؤيا املستقبلية للتعليم العايل أمر يدفعنا إىل التفكري العملي اإلبداعي يف مسرية التعليم يف بالدنا، وزيرها للقضية

حىت نواكب عصرنا واحملور العملي ، واحملور الفكري، احملور املنهجي :ليكون هاجسنا حتقيق الغاية منه مبحاوره الثالثة
سيولد حينئذ  وحتماً ، كون التمازج املنهجي والفكري والعمليتو ، واصل التنمية بعول أبناء الوطن وسواعدهموتت، احلديث
قرتح أن نستهّل أمرنا أو ، وما الندوات اليت تعقد اآلن إال إضاءة لدروب عملية تؤدي إىل التخطيط مبراحله الثالثة، اإلبداع

ومواصلة ، كي يتخرج مشحونًا بالغاية الكرب  العلمية واإلجناز،  ه احملاوربطرح منهجية حتتم على الطالب استيعاب هذ
 .الفكر املبدع

 
 الفرد بين البناء والمستقبل

 .كثرياً ما تتدخل األحداث يف أعمار اجملتمعات ليحدث معها تغري يف الواقع ينعكس على معمارية الفكر يف تلك الفرتة
، واقعنا يأو ه، واقعنامع وهى متواصلة ، وأخذت موجات الفكر ترت  علينا، رعت أفكارناقالكويتية  األحداثف

، منطية واحدةيف سريها يل   اءفرت  ه قدميها وحديثهاجتواصلت وشائقد و  هو الفرد يف جمتمعنا العريب يوحمور تفكري 
، تستشرف املستقبل الرباق يعة فهولكن النفس العربية ميالة للد، وأخذ احليطة للشدائد، غفال املستقبليةإيف َشَكل تَ 

ري فيه إذا واكب احلذر ض الو ، ع للمستقبل الزاهرلّ طتوال، تزعج النفس ترتقب االحتماالت اليت وال، أفقه وتدلف يف
أودت بدمار  يؤد  إىل الغفلة اليت، بالدنا من خرياتلحباه اهلل  وما، رضن النعيم املتواصل مع األكاورمبا  ، واالستعداد

فال ، دمشق إىلبغداد بلوغا إىل على يد التتار من مسرقند وامتداد املدن متواصلة مع العمق  اإلسالميملدن يف الشرق ا
 .ون مبعدون مهمشونفهم عاطلمن الشعوب  نياملالي امأحماربني السالطني واحملاربني فئة لية إال لعق

 ي نتدبرفما دور الفرد الذ، كويتنا  يف جذ اصر من خالل النمو الفرد املع أنظر مليا يف جعلين، األفكارتوارد  نّ إأقول 
نات ودراسات متعمقة أوسع استبيا إىل.مع معرفيت املسبقة بأن هذا ُيتاج ؟فيهاواقعه من جانيب املواطنة والوفود للعمالة 

 من القدرات الفردية.
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والقدرات الكامنة اليت ، ف حول القيادةتفالواال، يستثمار املادكاال،  الدولة هبيات يف هذاوالشك أن هناك إجي
 .هلا لرأينا هلا قوة أخر  ولو أعدَّ ، تفجرت ببطوالت الفداء عن الوطن ولكنها فردية

أثر كل منهما يف  وما، دور الوافد وما، أتساءل عن دور املواطنو ، أنظر إىل الفرد املعاصر كل ذلك جعلين
، وكيفية تكوين تركيبته الذهنية، الوطنية تهووظيف، وبناؤه هتأسيسمن حيث د الفر ناص عن م وقبل النتائج ال، األحداث

 .كيما تكون تركيبة صاحلة للبناء الوطين  به اجلوانب املتعددة صيفالبد من تأمل فلسفي نستق
حث من النظرة بفالنظر إىل ماهية األشياء يح ، ت يف املناهجبوتقار ، واختلفت يف السبل، يف اهلدف تحتدَ افالفلسفة  

 من يبحث عن احلقيقة الثابتة واجلوهر الذي الاملفكرين  ومن، ج إىل جوهر األشياءو التجزئية والول إىل، التكاملية اخلارجية
 .وُياول ضمها وتركيبها حىت يبلغ صورة الكمال، وينطلق ليكمل جزيئاته، ريب فيه

من  تتبلور يف الفرد العريبلوالسلبيات ، بياتاجيصل إىل جوهر اإلون، هالوحنن ننظر إىل الصورة املتكاملة اليوم لنحل
 .نتاجهإستهالكه و احيث 

تستحوذ على العامل  يفه، ةبم أهنا قضية اليوم للعامل الثالث قاطز وأج .وخسارته هرتمث، يهعطاؤه لوطنه وخبله عل
وتتلون هبا سلوكيات اجملتمع عن ، والعقلية واملنهجيةوتنشأ مع تركيبة الفرد النفسية ، وتظله بظالهلا، سالمي والعريبإلا

وتسلمنا إىل ، ل إىل البطالة املقنعةو ر يف عدم املنهجية اليومية اليت تؤ طَّ وتتأ، عادات وتقاليد وأعراف ومصاحل مرسلة
بظواهرها واجتهنا إىل فأخذنا ، تناولة اليبولو نظرنا إليها نظرة حتليلية قر ، نتاجيوتنتج الضعف اإل، يدار الضياع اإل

ومراحل بناء ، ستهامحبعد أن أهدر شبابه و ، يعمل من بعد الثالثة والعشرين من عمره العريب اإلنسانفإن ، بواطنها
مث يستهل ، حيث تباعد التنظري عن التطبيق ةيف سطحي، ومراحل تركيب العقلية املنهجية، يالرتكيب الذهين والشعور 

  .لة اخلبريعمله خبريا أو يف منز 
ر يف أعماق الرتكيبة العربية األوىل من تجذَّ تجندها ، جتماعيةفلو عدنا إىل مكوناهتا الذهنية واال، هذا ظاهر املشكلة

األوىل مقاتال فارسا عامال حامال  اإلسالميةأصبح يف الدولة  نسيته أن العريبفقد قرأت يف كتاب أح ، اإلسالمبعد ظهور 
، وقد جىن جهده فكسب ماال وجاها وفريين، خالفة األمويني منحمددة  ومرحلة  ، اخلالفة الراشدة يف زمن اإلسالمراية 
 .رس يف دولة بين العباسوأسقى نبتها الفح ، وجتذرت يف جمتمعه، فرتسخت يف أعماق ذاته، منه أمريا جعالقد ومها 

بني الفرد االنفصال مماثلة فكان ال نظرة  ليهم نظرة علومن ينظر إييرغبون ف ةواخللفاء والوال، خيدم أمرياً  فاألمري ال
 يواجلاه القدير سبب من تغريه وانتقاله عن العمل املباشر يف الرع، وهذه النعمة باملال الوفري، والعمل التنفيذي العريب

مصرخ وإذا صرخ ، مواشيه يرعومالحقة أبله يف الفيايف و ، من اآلبار ئةواستنزاف ما، هئيف صحرا ةواملعانا، بتعوالكد وال
 .خبيلهم وسيوفهم وعصيهم وحجارهتم، نساؤهم وأطفاهلم، شيبهم وشباهبم، ناافات ووحدازر ، لبوا النداء أفرادا ومجاعات
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 سلموا إىل الرفاهأمَّا بعد االنفصال عن العمل ومعاناة التنفيذ فقد استفالكل متأهب  .على مسامعهم حوأناشيدهم تصد 
 ن والتهاو 

ويعطلون مصاحل الدولة فكأهنم جبهة أشد من جبهة الثغور ، وخيلون املدن، اليوم يتنادون للفرار ويولون األدبارفهم 
 . ؟ويعني وميد ويرفد يالذي ُيم يفأين التنظيم الداخل، ومواجهة األعداء

دارة واإل، ذي نأ  هبم عن العمالةال األمر .احلقب وتوارثوها على مر، بنه تربية أمرييةا يريب أصبح العريبلقد 
حىت أن تكاثر ، يمما عزهلم عن ميادين القيادة فيما بعد القرن الثالث اهلجر ، وعن اخلدمة، وعن مصادر الرزق، التنفيذية

 لف عامل وطالب علم يفأفيقال إن الصليبني قتلوا سبعمائة ، الشعوب يف املدن الشامية واملصرية أصبح عبئا على الدولة
 .وماليني من املسلمني يف الشرق فتك هبم التتار، القدس

لكي ال وما املانع من تدريب هؤالء على اجلهاد ملثل تلك الظروف لئال يسلموا رقاهبم و  ؟عمل فما فائدة العلم بال
سالمية تتفاخر اإلوالدول ، بينما تربية الفروسية متعارف عليها عند أعدائهم من الصليبني، هبم من أسطح املنازليقذف 

 من أمري أو، ةالذين ترنو عيوهنم لعطاء وال من الوال، وجلهم من الفقراء، وجتمعهم يف املدارس النظرية، ةببناء األربط
  .ثري من األثرياء أو، مراءاأل

وحيل ، ارك اهلل فيهاطنون األرض اليت بويستو ، يزيدون أو، فالعرب مائة مليون، انتقل هذا إىل الرتبية املعاصرةقد و 
من  تستنفر جيشا أكثر يوم نشوئها ئيل األقل من مليوننياسر إو ، وأخذوا يستجدون وهم عاطلون، بينهم وبني العمل

  .يشغل القيادة العليا وال، ستقراراحلروب يضمن هلم اال ثناءأ وتنظيما داخليا يف، جيوشهم
، فهما يسعيان بعقلهما وجهدمها، الوالدين أي قناعة اجتماعية الرتبية األمريية نابعة من قناعة عنيف حني أن 

، ل البالد العربية لرتبيتهمجسبيل األوالد فهما يرهنان حياهتما يف  ويضحيان بأنسهما وعالقتهما يف، وفكرمها وماهلما
وهم يف ضيق ، طلبات املدارسليفيا مبت رويشدون املئز ، ويلحقوهنم بأفضل املدارس، فيمتعوهنم بأفضل األلبسة واأللعاب

  .من أمواهلم وأزماهنم
أم  ؟فهل هناك مردود لألسرة وللدولة وللوطن، حتصى واستعدادات ال، طائلة وأمواالً ، والدولة حتشد عقوال مفكرة

  .ستثمار وال يثمرإن الفرد يقطف من دوحة دائمة اال
بتدائية امرحلة . وهذه الرتبية تسلمنا ةن سنيربع وعشر أوعملية الرتبية تلك تتواصل حىت يقرتب عمر الشاب من 

وأن ، واألجدر أن تتناميا معا، ن الفرد العريب يستقى نظريا مث تأتى مرحلة العملأمبعىن ، املرحلة العملية يه، جديدة
يصطدم و ، ل التجارب ويصطدم بأصحاب املصاحلقلكن الشباب يقتحم ح، يوظف العلم واملعرفة للعمل والسلوك

ويكون الصراع بني املثالية والواقعية ، مرهأحرية من  ويظل يف، والعقول املتكربة، قول املتحجرةوالع بالعقول اخلاوية واخلالية
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وهي عملية تستغرق أكثر من عشر سنني ، أعماق واقعية الروتني للمجتمع حىت يتدحرج يف، ةوالواقعية املبتغا، املعاصرية
ون مساملا فيك، نتاجيةومتتص مثاليته وابتكاره ومقدرته اإل، اندفاعه وتوترهمنه تستهلك  وأغلب ما، حىت يستقيم عوده

مع كل  اً ر ذّ متج، ل تغيريحماربا لك، مبتعدا عن كل جتديد، ثارةبعاد اإلإو ، مخاد اشتعاهلاإو ، األمر ةخبريا يف هتدئ، وديعا
، متهاونا يف عمله، يف شبابه ةعال وهكذا يكون الفرد العريب، والقياديني عملية مع املنفذين جله وشائ، ةصاحب مصلح

وال هو ، احل يف ذاتهفال هو ص، نيئا، يكون ضعيفا هقليل اإلنتاج ونتاج، بتكار واإلبداعيدأب إىل اال ال، دارتهيف إمداريا 
 . قابل للتغيري

فالكثري جيرؤ على ، أحيانا تمع أرسخ يف ذهنيته من التوجيه الديينفتقاليد اجمل، جتماعيةاالوليد فينا تربية  ريبوحنن ن
عن ناهيك ، أوىل من احلق الرباين يجتماعفكأن احلق اال، د عن أعرافه وعاداتهيُي لكنه ال، جماوزة العبادات الشرعية

سراف كاإل،  جملتمع بعاداته املرتبطةلكنه يتماد  يف ترضية ا، اإلنسان خطأه الشرعي والعقلي كورمبا يدر ، العقالين يالوع
  .وغري ذلك مما يندرج حتت اأَلْسر االجتماعيج ا و يف حفالت الز 

حماولة القناعة و ، يفيقباإلميان الغييب والتو  واالقتناع ةومن هنا يلزم علينا تربية الطفل تربية تقوم على الفطرة الديني
كما فعلت مدرسة الرسول صلى اهلل ،  التعليم واملعرفة املصاحبة للعملعن طريق  .كشف العلماء كثريا منها  العقلية اليت
لية هوإنزال قدور حلم احلمر األ، مثل حتطيم أوعية اخلمر .ويعملون يف املال، فإهنم كانوا يتلقون عن الرسول، عليه وسلم

ستيعاب املباشر ته االاصال ومن غايمف على حممد صلى اهلل عليه وسلم مجيع أنواع التشريع والقرآن نزلإن  .يف خيرب
أو يف صناعاته أو جتارته ومع ذلك كانوا كل منهم عامل يف حقله .وعماالً علماء  ةالصحابكان و ، بهوالعمل  يوالوع

  .يف مدارج احلياة فائدة منه إذا مل يطبق عمليا فكل علم أو معرفة ال، جيشاً متحفزاً دائماً 
كيف ُيثه لنر   ، بالعمل وتكراره قناعاإلطفل ويصحبه الاديث يف العبادات اليت يعمل هبا عن اآليات واألحمثاًل نبحث ل

فال مانع من ، عرفهما على العلماءتوخدمتها و ، معهما يآداب األكل واملشالعمل بو ، معهما  حرتام والديه والعملاالشرع على 
ديو ليكون له نرباسا يولو عن طريق تسجيل الف، املشهورين والقيادينيستضافة أحد العلماء سبوع الأن توجد حصة يف األ

  ؟فما أحوج الشباب إىل ذلك، ومنوذجا
حمددا بالدقائق والساعات وموزعا عمله بني ، ريتب له ترتيبا زمنيال، نزرع فيه عملية التنظيم اليوميإننا لو فعلنا فإننا 

اإلعالم ويقسم ، ضرورة تكثيف اإلعالم حوله يف املدرسة واملنزل .يءالرب  هولوال، والتلفاز ةوغري املنهجي ةالقراءة املنهجي
، حتكاك العقلياالو  .ووقت نومه، وتنظيم وقته، وترتيب كتيبه، ةهه للصالبفين، وفق املراحل الدراسية ويشعره التلفاز بذلك

 ..منه وحلها فمثال ةووضعه أمام قضايا قريب، وتقدير األشياء
 ؟الدك ماذا تعمللو مرض و 
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  ؟لو أشتعل حريق ماذا تفعل
  ؟لو أقفل الباب كيف تتصرف

 مع والديك يف املنزل؟ ككيف سلوك
 ؟يفمثال كيف تصل .وإدخال املعلومة عن طريق التصحيح، يوالتنفيذ العمل، كون املعلومات عن طريق طرح األسئلةوت

  .ومنها يكشف األخطاء لهفيها ويشرع الطالب 
وكذلك على ، وعرضها على الشرع أوال وكيفية خمالفتها، دقيق للمجتمع بتقص  ناقشة السلبيات واإلجيابيات ميف 

  .وتكاسل العمال واملوظفني وغريها، واملالبس، واملال واملوائد، لعقل مثل قضايا اإلسراف يف الوقتا
 .جياد مساحات شاسعة للعمل الشبايبإوجيب أن يهتم املنفذون ب

، ونظافة املؤسسات احلكومية بالعمل بأجر الساعات، تلزم املؤسسات التجارية والفندقية واملهنية واملصحاتكأن  -4
 .جيد عمل ساعتني أو أربع ساعات يف اليومإليها فلما يلجأ الطالب 

ن عملية مثل مراكز إلجياد مياديالرتبية والتعليم وتعمل وزارة ، أن يكون العمل إلزاميا كل سنة يف حدود شهرين -4
، الكامل موما يسمى بالرتمي، صالح املقاعد الدراسيةإومنها تنطلق أعمال الصيف ب، وأعمال النظافة، للتعليم املهين

  .بإشراف خرباء شأهنم شأن املعلمني
" وتسمى  أن تكون هناك ورش أعمال مهنية تابعة للبلدية يعمل فيها متطوعون يف احلدائق وتسويرها وإصالحها -2

 .إليها ياليت ينتم" خدمة املدينة 
حىت ولو ، نتاجا مفيداً إوينتج فيها الطالب ، توسعبأن تتاح األعمال املهنية مساء كاملراكز العاملة حاليا ولكنها  -1

  .أو غريها مع التنسيق بني املراكز واجلمعيات، أو منازهلم، قتضى إصالح عربات فقراءا
 جات.ها در بجنتقال إىل املستو  أو يضاف مبو كأن يتوقف عليها اال  ةلزاميإالعمل  أن تكون ممارسة -7
وتكون هلا جمالس ، ناسب معهاتفما فوق اخلامسة تبىن مراكز لكل مرحلة مبا ي ؛بتدائيةأن تكون مرتبطة حبياته اال -6

  .بة من أعضاء هيئة التدريسخإدارة وإشراف متغرية منت
، ويف الثانوية ميارسون األعمال املرورية، مال يف التجارة والزراعة من املقدار العملي اإللزاميتتاح فرصة األعأن  -5

  .واألمن يف املراكز الصناعيةالعامة ة واملراقب، ةواحلراس
 . املعرفة خاضعة للممارسة والتطبيقو ، ن هنا جند التجربة تصحب املعرفةمو 
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 يتلتزم بالنظام العسكر  ةمهني ةهؤالء توجد هلم مدارس كرب  تربويياع ومثل يه والضتيعرف مشكلة التسرب وال ناوكل
ستفادة من واال مورمبا أن اجليش يسهم إسهاما كبريا يف اإلشراف عليه .ه وإدخاله إىل ميدان العملخمميكن غسل  حىت

  .كأن تكون عندهم ورش لإلصالح وهكذا  عملهم املهين
خترج عماال مهرة حمافظني على الوقت  نجو كنج  ما الذي جعل اليابان وكوريا وهو ف، ةيالعمل ةوحنن نعدم تربية املقارن

  ؟ةلتزاما ومحاسابطالة مقنعة عندهم مع دقة يف العمل و  ال
  .ةوعدم املباال، يسعى للبطالة املقنعة مع عدم الدقة، يكون العامل ضعيفا غري حمافظ على الوقتأما عندنا ف

  ةعانيت منهم معانامن السعوديني حيث  مثانية عمال للنظافة يكنت يف مؤسسة صغرية وعندوم  يألذكر مثال  وإين
بدورة شهرية يف النظافة  املعنينينا فلو ألزم .يف النظافة واإلجناز شاسعاً  وناً بثنني فقط وجدنا افلما أتينا بعاملني ، كرب 

  .املستوردة ةن العمالواخلدمة القرتب نتاجهم م
ري يف ذلك ض وال، وغريها كاللتعرف خبصائص املناهج عندهم كما بعثت أمري اً ن نبعث جلانحباجة ألحن إذن فن

  .فاحلكمة ضالة املؤمن
ستقبال فيجب هتيئة أجواء العمل ال، فإذا أسلمناه إىل ميادين التجارب، تلك العوامل املساعدة لبنية العقلية

عتمد على طرح القضايا يف اإلدارات الكرب  والصغر  عن طريق املناقشة وذلك بالتحديث اإلداري الذي ي، الشباب
ري ضفال  مهؤ قابالذين يطول ني أما القياديون من اإلداري، وتصدر القرارات عن طريق التصويت أسوة باجلامعات، واحلوار

إبعاد  نعين وال، ات متنوعةحتكاك بعقول جديدة وخرب ري املنفذين أمر ضروري حىت يتاح له االيلكن حتمية تغ، يف ذلك
مث إن التمازج ، لكنهم ينتقلون إىل مكان أفضل ملن تثبت جدارته وتفوقه، وهضم حقوقهم، ستغناء عنهماألوائل واال

بادل اخلربات ويكون تفيكون ، ألوىلسنوات إىل إدارة أخر  قريبة من افاملبدع يرحتل عن عمله بعد أربع ، ضرورة يدار اإل
ولو نظر ، ويشحذ مهته، والعمل اجلديد يقدح فكره، بداع اإلداري خيمد بعد أربع سنواتإألن  ؛اً يحتم اً دارة أمر هتجني اإل
  .م على هذا التمازج لوجدناها أفضل من غريهاو تق إىل اإلدارة اليتيف بالدنا 

، دوافع اجلد واإلتقان يفه، هاالبد وأن يشعر كل فرد بأحدف، والتنافس ةهتمام بعناصر الرغبة والرهبوجيب اال
  .تر املطلوب لنجاح العملا ودوافع التو 

ن التصويت م قفيها وف تويب، القضية اليت متكث أكثر من سنة يف املؤسسة جيب أن تعرض على جملس أعلى فيهاف
  .أو جديد يف القضايا واملعامالت، ة من العقباتبوهكذا يف كل عق .جملس اخلرباء

  .يهاأو يؤخذ عل، مويؤخذ بيده، ويفيد اإلدارة، ميد من فكرهز يالذي تتاح هلم فرصة احلوار فون اجلدد امللتحقأما 
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دراسات  فقو ، فراد واملدن بشكل تنظيمياألوأيضا احلذر على مستو  ، ركيومن مهام الدولة التنظيم اإلداري احل
  .ستفادة من جتارب اآلخرينواال .ةضيفمست

 
 لعمل والحياةا

فالكسل ، فإذا انعدم العمل نضب معني احلياة، وال عمل بال حياة، فال حياة بال عمل، مدلول احلياة متلبس بالعمل
وكذلك اإلعاقة البالغة ، اإلنسان إىل أن يكون ميت األحياءبالذي استعاذ منه الرسول صلى اهلل عليه وسلم مرض يدفع 

، والتقدم بالسن إذا حجب اإلنسان عن العمل فإنه من أثقال الشيخوخة، العمل هلا تأثريها اليت متنع اإلنسان من ممارسة
 .مرَ ولذلك استعاذ الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اهلي 

الدنيا  بل هو استثمار، والذي يكون له القوة واملكانة من اجلاه واملال، ه وعطاؤهؤ والعمل هو حياة الفرد ومنا
 .لآلخرة

وااللتزام ، والعمل املنهجي يبين الدول، ويشيد احلضارات، يعزز مكانة األمةو ، نهجه هو الذي يبين اجملتمعمبل والعم
 .قوهتا به يثبت الدول ويثبت

، قوهتا من مثَّ و ، والدول اليت ترعى العمل ترعى قوة أفرادها، الكرب  للمالاملعابر  وهو، والعمل وسيلة العلم وسبله
 ؟هائوأين منهجها وأسباب تطورها ومنا ؟أين فكرها يف عاملنا اإلسالميف، األمهية العظيمة للعمل اليت ال غىن عنهافهذه 

وهي جديرة بالدراسات الفكرية اليت تغرس بناء الرتبية ، إهنا جديرة بالدراسات الفلسفية اليت تكشف عن ماهيتها
إهنا جديرة باألحباث العملية ، قوم على التدريب املنهجي للفرد واجملتمعجديرة بالدراسات املنهجية اليت ت يوه، لألمة

واجملتمع والدول  ما دور العمل يف ختلف الفردهي  :وقد دعاين التأمل يف العمل إىل طرح فكرة، املتواصلة الالزمة التطبيق
إن فكر العمل يكشف لنا عن اتكالية عناصر بل ، متأملإّن اإلجابة تستبان لكل  ؟السيما يف عاملنا اإلسالمي، واألمم
 .االجتماعيةو  ويكشف عن إسقاط عيوبنا الذاتية على اآلخرين يف سائر االجتاهات الفردية، وضعف الفكر فيه، اجملتمع

ل موكان أن قام الع، فقد تالحم فيها العمل الفكري والعمل اليدوي معاً ، والعمل له دوره يف بناء احلضارة املعاصرة
وكلنا يدرك نظريات العمل الرأمسالية ، من القاعدة اليت تقوم على الفكر على هيكل معريف كبري من التدرج استهالالً 

وقد شهدنا ذلك فالرأمسالية اليت تقوم ، لكن ال خيفى التفاوت بينهما يف اإلنتاجية، ومد  صراعهما املعاصر، والشيوعية
ال تقو  على الوقوف يف وجه هي و ، فكان هلا البقاء، الفرد فيها وكثرة حوافزه على شحذ مهة الفرد هيمنت لقوة عمل

وإحياء روح الرقابة ، والعمل به مث تطور املنهجية فيه، يح له االستنباط والتوجيه الفكريالفكر العملي اإلسالمي لو أت
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وهو ، يل هو الفراغ الفكري العملي يف عاملنا اإلسالمي والذي يتمثل .عن احلوافز املادية واملعنويةفضاًل ، الداخلية اإلميانية
 .وهو الوسيلة الكرب  النتشال أبناء العامل اإلسالمي من الضعف والتخلف، أوىل باإلحياء كاألرض املوات

 -:وحنن لو تتبعنا معامل الفكر يف اللغة أواًل لوجدنا لفظة العمل توحي مبكانته
 :العمل يف اللغة

 وعمل الرجل أي قام بالعمل عند غريه ، هنة والفعلامل:العمل هو
ويبىن حياته يقول ، وقدميًا مدحوا الرجل العامل املنجز الذي خيدم نفسه، أي قام بالعمل لنفسه :واعتمل الرجل

 :الشاعر
 فيكتسي من بعدها ويكتحل    ن الكرمي وأبيك يعتملإ

أما االستعمال فهي اخلدمة الوظيفية ، ال يؤديان إىل الرتف والثراءأي فالعمل واالعتم :فاالكتحال من الكماليات
 .االستعمال خدمة السلطان :قدمياً  وقالوا عنها، املعاصرة

وهو ما ، "ومنه رجل عمول إذا كان كسوباً ، واالعتمال هو يشمل أوجه العمل للفرد يف العمران والصناعة والزراعة
" أعمل فالن ذهنه .لكنه يرد على وزن أفعل مرتبطاً بالوصف املراد، ون بالذهن أيضاً والعمل يك، "يسمى برجل األعمال 

 "وأعمل رأيه وآلته ولسانه، بفهمه يف كذا وكذا إذا دبره
 .فهو مطبوع على العمل، لكل ذي حياةواالعتمال والعمل والعمل الذهين كلها خاصية حياتية 

سعى إليه م ويح دَ فليس هناك من كائن حي خيحْ ، مالزمة خلاصية احلياة فاهلل املدبر هلذا الكون جعل خاصية العمل
، والكل البد له من السعي للغذاء، إن هلا إعماال خاصة هبا حىت يف عملية التلقيحفحىت ملكة النحل ، همن عمل فالبدّ 

إهنا اخللية اليت حتوي ، نهبل يف أصغر مكو ، والعمل خاصية داخلة يف تركيب الكائن احلي، ألكل عملباحىت ممارسته 
م عملية الرضاعة حىت هَ لْ وهو ي ح ، حىت البكاء، واحلركة للمران، والطفل يولد عاماًل فالصراخ عملية للتنفس، عناصر احلياة

فلو كانت الرتبية تقوم على شحذ  .والرتبية تقع يف خطأ حني تتدخل اإلتكالية عند األطفال، يتمرس العمل الضروري له
مل الذهين أواًل مث بعد وخري من ذلك ارتباطها بالع، نافعة وممارسة جتريبية دحْريَةل من الطفل لكان يف ذلك خري العم

 .متزامنتان معاً فهما تأتى املمارسة القناعة ت
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 العمل والفكر
، يبين الذات واجملتمعوالعمل هو الذي ، العمل هو حياة الفرد وسعادتهو ، العمل هو القلب النابض يف حياة هذا الكون

 .قرىب وتراحم وتالحم جبينهما وشائ، تواصل معهوترتبط بالعقل ي، فعمل اإلنسان، وعمل اإلنسان غري عمل سائر احليوان
وارتقى به ، وأعلى مكانه، رفع شأنهف الفرد العمل كم أحياف، العمل هو من أمانة التكليف الرباين الذي محلها اإلنسانو 

 !اجلاه واملال إىل أسباب
 !!وتكتسح أمما أخر ، ةخممن أمم وجعلها تعلو شاالعمل بىن كم و 
، ديات كالشيوعيةافهناك العمل املرتبط بامل، لوجياتيو دت له فلسفات تتعلق باأليدقعّ ف، دور العملاألمم أدركت قد و 

  .ما يعادل خدماهتا العامة ومحايتها ةتأخذ منه الدولحيث ، وهناك العمل املرتبط بالذات الفردية كالرأمسالية
فاألول تداعى واندثر ألن العمل مل يقم على العقل املتواصل مع املتطلبات اإلنسانية ، انبو  ظهر نيهاجتوالفارق بني اال

ح وذلك عنصر مهم يف جنا ، بينما الرأمسالية أخذت تصارع ألهنا قامت على العقل الذايت، جتماعيةالفردية والشرائح اال
فهو يفتقد ، ةإىل عناصر جوهري يفتقدومع ذلك ، فنظمت العمل بأنظمته، هئاألنظمة من غلوات وقد حدَّ ، العمل

وتتجلى اجلوانب الكاملة يف ، فقط جتماعيةب االئراضكان عن طريق ال ما إال، جتماعيةاالاجلوانب ومل يراع ، اإلنسانية
  .العمل يف مثالية العمل عند املسلم

احلث  على الذي يقوم ونتفحص عوامله ومقوماته نعجب من هذا التوجيه الرباين، ن حني ننظر إىل العمل اإلسالميفنح
 ةوتكون العباد، ةتكون بالعمل يف إطار العبادة املفروض ةوالعباد، يوالدنيو  للعمل الدييندعا فالعلم الشرعي ، على العمل

  .م الذي يكسب منه الرزق احلاللبالعمل إلصالح الدنيا يف عمل الفرد اليو 
املكتسب يف  يفضال عن احلصاد املاد، فاإلخالص والتفاين له جائزة كرب  يف اآلخرة، والعبادة تراقب العمل الذايت

 .اجملتمع كيما يبينفق ويتطور  ويتد، املصاحل الفردية يوالعمل اإلسالمي يراع، الدنيا
إذن كل علم ، مث ينتقلون إىل آيات أخر ، عشر آيات من القرآن الكرمي للعمل هبارضوان اهلل عليهم يتعلمون  ةوالصحاب

  .وسيلة للعمليكون يف اإلسالم 
 للعمل من جوانبه املختلفة اإلمياين يوالفرد املسلم أخذ بالتوجيه الفكر ، واجملتمعات اإلسالمية، لكن هل الدول اإلسالمية

 ؟يجتماعوالعقلي والفردي واال
 .ن هناك من جييب بنعمأن ظأ ال
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الغرب على الناحية  ةتتمثل يف هيمناليت  ةمعاذير تلك الشبه يفهو يلق، ورمبا يوردون شبهة للمعاذير اليت يعتذر هبا الفرد
راد أن يعمل أمن  :؛فاهلل وضع نواميس الكون أمام كل فرد يف هذا الكون، ةواهي ةهنا شبهإ :أقول، قتصادية والصناعيةاال

  .ويتطور حىت ينمو، يصلح ما حوله من متطلبات احلياةفإنه 
كلف اهلل نفسا ي والعمل هبا لكن ال، لكسبها سعىيالعمل أن من بل ، احلديثة يةنعن التق ُيتجبوليس معىن ذلك أن 

 .وسعها إال
لكن هل هناك توجيه ، البشرية ييداألالدول الثرية بباملال وفيها ففيها الدول الثرية ، ر بالعمالةآز والدول اإلسالمية تت

 ؟للعمالة حىت تفيد وتستفيد يومنهج يفكر 
 نقص يف اإلميان أليس ذلك ؟نيا من العامل من عمالة الدول األخر املاذا العامل من البالد اإلسالمية أقل إخالصا وتف

 !؟والرتبية والتفكري
  ؟ع املناهج العمليةووض، ستنباطواال، بالتنظري يالعمل اإلسالم ييفهل حن
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 المنهجية الزمنية
مع اآلخرين كمشاركته هلم هبا تلك الثروة اليت يشرتك ، هو ثروة الفرد اإلنساين، الزمن هو مساحة العمر لكل األحياء

ء الزمن الذي يتسرب كماف، وحسن تصرفه هذا، وخيضع إلرادته وقدرته، والزمن هو الذي ميتلكه الفرد، اهلواء واملاء
وهو وسيلة الغذاء الفكري ، ووعاء السعادة، والزمن هو وعاء اإلجناز، اجلدول يف هدوء يتدفق من الربكة حىت ختلو وجتف

وأجنز عمله فإنه يبلغ درجات يف اجلاه واملال بعد ، بىن فكرهو  فإذا ما استثمر الفرد زمنه، والزمن فردي ومجاعي، واملادي
، ويباركه، وإمنا اإلميان يزكيه، هفعمارة األرض وتوفيق اهلل للعامل ال يقتصر على إميان، -نًا وإن مل يكن مؤم -توفيق اهلل 

فيكون ثراء ، فقطوأما العامل غري املؤمن فإنه ينال حرث الدنيا ، فاملؤمن ينال السعادتني الدنيا واآلخرة، ويدَّخره لآلخرة
، عون له تلك املنهجية اليت تؤطر العملالأكثر من و ، املادي مراء الفكري أالفرد نتيجة عمله يف مساحته الزمنية سواء الث

وأفراد اجملتمع إذا ما نالوا حظاً من التفاين يف العمل فإهنم ميثلون املادة ، إىل جانب اعتماد العمل الزمين على الوعي املعريف
 .أو القاعدة الصلبة الصلدة اليت تبىن عليها قوة اجلماعة، اخلام

 .إمنا يعد باإلجناز واإلنتاج، حبساب الدقائق والثواينيعد والزمن الفردي ال 
واإلسالم كفيل به لكن املسلمني عطلوا ، فهو يقوم على الرتبية االجتماعية، وحنن إذا نظرنا إىل الزمن اجلمعي

فكل فرد له ، املساحة الزمنية للجماعة او استثمر  مفإهن –أما غري املسلمني من العامل الغريب والعامل الشرقي  –العمل به 
منهم استثمر وقته  وكلٌ ، فأصحاب املصنع الواحد إذا تآزروا على اإلجناز، منهجه الزمين الذي يتعاضد مع ذوي مؤسسته

قوة تشكل فإذا تكاثرت تلك املصانع فإهنا ، واعتمد على وعي مبعرفة فإن ذلك كفيل بنجاح هذا املصنع، يف منهجية
وإين ألشيد بفاعلية دولة إسالمية أخذت تنافس حمور النمور تلك الدولة هي ، تمع ومتثل نتاج الزمن االجتماعياجمل

هنرية  اً أو مياه، وحنن مبقارنة واعية بني دول العامل العريب واإلسالمي جند مساحات زمنية أشبه ما تكون بالسراب، ماليزيا
وليس قائماً ، باملنهجيةوعماًل ة الزمنية يف أوروبا وبعض الدول اآلسيوية أكثر وعيًا فنجد أن املنهجي، تتدفق بال استثمار

 .غرس تربية منهجية شاملةعلى وإمنا ، على الوعي فحسب
، فهناك البطالة املقنعة يف املراحل التعليمية، أما عاملنا العريب فلم يعَن باملنهجية الزمنية مع حث الدين احلنيف عليها

وليس ، وهناك السرقة احملرمة للزمن عند جّل املوظفني، التسيب يف العمل الوظيفي وهناك خمالفة الدين يف املواعيد وهناك
فضاًل عن فقدان املنهجية الزمنية بل أكثر من يفين زمنه يف البحث عن ، هناك من ُياسب نفسه على إجناز الزمن

 .ر الزمن مفقودة بنسبة كبريةإذن فعملية استثما، وهو ببطالهنا بصري، املعاذير
فهي إذا مشلت األفراد ترتقي لتكون ، واملنهجية الزمنية جديرة بأن ترتقي لتكون مادة منهجية يف التعليم العام

، وآخر لثقافته، وحتديد زمن ملذاكرته، وتنظيم ذايت، فتدريب الطفل على تقسيم يومه إىل تعليم عام .منهجية زمنية مجاعية
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منه وعاء ز ومن هنا يدرك أن ، وحتديد فرتة نومه ويتطور ملء أزمانه بتطور عمره العقلي والزمين، ه للسماعوجزء من
فعلية بني زمن ضائع وزمن وتكون هناك مقارنات ، ويدرك أمهية العمل بل يكون العمل غريزة، الستيعاب متطلبات حياته

 .مستثم ر
مثرة العمل على النفس  كيما يكشف عن،  الزمن وإطار ملنهجيتهومن اخلري أن يكون هناك إعالم موجه لرتشيد 

 .والفكر واجلسم واملال
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 المنهجية العقلية
عاء األمانة اليت محلها و وهو ، بل هو اخلصيصة البشرية من الرب جلَّ جالله، العقل هو منحة اهلل سبحانه وتعاىل

، ومن أجله خلق الكون األرضي، وخملوقات جمهولة، رام فلكيةوما فيه من أج، ومن أجله خلق الكون العلوي، اإلنسان
إّن يف ذلك ، ) وسّخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعًا منه :قال تعاىل ؛ومن أجله خلق التكوين اإلنساين

، ان ومجيع خملوقات اهللالكبري لإلنس، ذلكم العقل املخلوق الكبري الصغري، "42"اجلاثية آية رقم آليات لقوم يتفّكرون ( 
  :أقول ؟فهل هو قادر على استيعاب هذا الكون، ومن هنا تأيت وظيفة هذا العقل، والصغري أمام خالقه اهلل تعالت قدرته

ومن هنا فإن التوجيه الربّاين ضرورة حتمية هلذا العقل كيما ، وال بقدرته، إّن املخلوق ال يستوعب ما ُييط خبالقه
أولئك الذين مل  اومن هنا كانت القناعة بعبادته أمّ ، بان لنا قدرته ومكانته وأوضح لنا السبلأفاهلل ، للسبتستنري له ا

 .وتاه أتباعهم من قبل آالف السنني إىل اليوم، م تاهوا يف فيايف الفكر الفلسفييهتدوا بتوجيه رباين فإنّ هح 
وليس هذا فحسب بل جتديدها وزيادة  .ة السليمة يف الناشئةفية وزرع العقيديولذا كانت حتمية تعليم األمور التوق

ستبان من يم و وكل علم من العل، بتالوة القرآن والتدبر يف ملكوت اهلل اخلالق البارئ املصّور املدبرالذي ينمو اإلميان 
 .خالله قدرة اهلل اللطيف العليم

وترك له محل ، فالواقع أن اإلسالم كان عونًا للعقل، حلياةوالتوجيه الرباين قد أعان العقل يف أمور كثرية يف الكون وا
والسيَّما يف ، همة من الصعوبة القصو  اليت تثقل كاهل اإلنساناملوإعمار احلياة واألرض وتلك ، يف تنفيذ األوامرمانة األ

، امل باالستعانة باملنهجيةلكنه قادر على التع، حتواء الكاملفالعقل البشري ال يستطيع االستيعاب باال، زمننا هذا
، بل أر  أنه مل يأخذ بالتوجيه الرباين، األقربيف الزمن واملنهجية العقلية يفتقدها مسلم اليوم والعريب املسلم بالتحديد 

، الظاهرةفلو حصرت البطالة  ؟بل أين العمل جلل أفراد املسلمني ؟وأين اإلخالص والتفاين، فأين العلم املوظَّف للعمل
وأين العقلية العربية املسلمة الصامدة يف وجه  ؟أين العقلية املسرتشدة يف تصريف األموالف، والبطالة املقنَّعة لذهل اإلنسان

ال صخرة تتكئ عليها بعد ف .ية اليت تقف صامدة يف وجه التيارات اإلعالمية العاتيةقو لية القوأين الع ؟الزحف الفكري
 .مثَّ املوظفة ثانياً ، لية املتدبرة أوالً إالّ املنهجية العق، اهلل

، والتدقيق، أليس من حق املنهجية العقلية علينا أن تدخل يف أولويات الرتبية حىت نزرع عقواًل قادرة على التمحيص
يف عقلية الفما أحوجنا إىل إدخال مادة املنهجية  ؟ونية سليمة، وعزمية قوية، درة علميةقوالرفض مث العمل ب، واالستيعاب
وحراك احلوار ، وبيوت اخلربة وحلقات النقاش .تكون مجهرة من العلماءمقرراً إمّنا كون وال يستطيع فرد أن ي، التعليم العام

 .االجتماعي من مستندات العقلية املنهجية يف الفكر العريب العامل
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 الحب هللفي مسار العمل 
تتجسد يف العمل حىت  اكله،  واحلسية، والغريزية، تفاعل ملكوناته الروحيةفهو  ؛العمل عنصر تكويين يف ذات اإلنسان

 .يتمحور يف التوجيه الشامل لعمل الفرد، العقل له عمل معنوي
مث فهي يف ديننا أخذ وعطاء ، عالقة روحية تنبثق مكوناهتا يف الفرد بإحساسه بالقيم اليت تربطه مبا حوله :واحلب

 .رضوان اهلل فوق كل هذه نسانية أعظم وحب أعلى إىلوجتاوز إىل إ، على بعض اهلفواتتعال 
وجهل منه الكثري ، ويف ذلك عربة، القليل  منه ملي وجعله كيانًا مهيبًا جمهواًل عّ ، فاهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان

َوَسخََّر َلكحم   رض وما بينهماله السموات واأل خرس"و ويف أنفسكم أفال تبصرون ه عظة هبذا اجملهول كما قال تعاىل "لو 
يعاً  وحب  أن يكون شكوراً  مر العبدح وأَ ، وذلك كرامة وحب لإلنسان .42 اجلاثية  مَّا يفي السََّماَواتي َوَما يفي اأْلَْرضي مجَي

وال جزاء من ، حةمصل نواهيه وزواجره. وخيتص حب اهلل بأنه ال يبتغي تنبوجي، رهفيعمل بأوام، بالعمليتجلى العبد هلل 
  .فمن عمل فلنفسه ومن أساء فعليها، عبيده

، وجعل حياته يف كد ونصب، هلم آدم عليه السالم العملأواهلل ، لعلكم تذكرون " اهلداية للبشر "متنِّيه ومن حبه 
 .جن واألكلمث الطحن والع، وتصفية احلب من الشوائب، واحلصد والتذرية، هلمه اهلل كيفية احلرث والبذرأف

عداد  ومن ال يعمل فهو يف، فاحلياة عمل، وهكذا فإننا لو تأملنا األعمال اليت كونت اللقمة قبل أن نبتلعها لذهلنا
  ؟نو الكادح نو هم أسعد أم أولئك العاملأن مع تأمني املعيشة و فهؤالء املقعد، وال سعادة بال عمل، األموات واجلمادات

ر منه السلوك الفردي يتجذَّ و ، ون تبادل املصاحلويكّ ، ويزرع اخلري، يولد املنافع يلعمل الذوفلسفة احلب تقوم على ا
 .واجلماعي

 .هلل بالعمل بشرعه وعمارة أرضه، والدعوة اإلسالمية قامت على احلب وإدراك ماهية احلب
ق اجلبال فلم يرض أن يطبِّ ، حلقدفتجاوز الثأر وا، هلل انبثق منه حب اإلنسانيةصلى اهلل عليه وسلم وحب الرسول 
" فلعّلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يتفاىن إلنقاذ البشرية من النار إنه ، هبالك أهل مكة يرضَ  على أهل الطائف ومل

 .6الكهف  يؤمنوا هبذا احلديث آسفاً "
، ويف بيت أهله، ويف السفر، اجلهادوحب الرسول عليه الصالة والسالم يتبلور بالعمل اجلاد بالقول والعمل حىت عمله يف 

 .مث حب نبينا بطاعته، والعمل من أجله، وىف مقدمتها العمل حلب اهلل، وإدراك ماهية احلب للرسول بإتباعه، ويف هتجده هلل
ق الرسول صلى اهلل فأبو بكر صدَّ  ؛السلف ذلك وقد فعل، ويكون حب الرسول أحب من النفس واملال والولد

، فأخذ يعتق العبيد، ليقنيانغمس يف او ، مث جتلت احملبة هلل يف سلوكياته بعد أن تلبس التقو ، وسلم حمبة وثقة فيهعليه 
، اهلل عنه يندفع لدفع املال يف سبيل إنقاذ بالل رضاف، ن حب اهلل زرع فيه حب اإلنسانيةإبل ، وينقذهم من التعذيب
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ا خاض يف حادثة اإلفك فهو يهجر مسطحا ملّ ، ةاألنانية والقرابعن هلل و حبب يسمو ليعلوأبو بكر ، ي عملفهذا عمل أ
وهو بذلك جيعل العفو  يعفو "و  لكنه يستجيب للنداء الرباين، يعنيه يف هذه احلياة ويقسم أالّ ، عن عائشة رضي اهلل عنها

 خلالفة فأبو بكر عامل يف التجارة حىت وهو يف ا، وفوقه مبا يكد فيه ويكدح، سلوكاً 
فالصحابة كلهم ميارسون العمل التجاري ، يكن حاجزًا عن العمل واحلب هلا وتعلم علمها مل، والدعوة اإلسالمية

وكلهم ، يقوم باخلدمة حىت احلطبمنهم والضعيف ، كتفاء بالصناعة اليدوية كعمل السيوف وغريها وعندهم ، والزراعي
 .حتياطيةافهم جيوش ، هادنداء اجل يليبكيما   يتعلم الفنون احلربية

وهم يتفانون يف حمبة اهلل ، ب لألسرة فهو يقدم هلم خرياً احلوفيه عنصر  .ُيقق توازهناوالعمل فيه عنصر احلب للذات 
 .األجر مر هلخَ دَّ وا، حمبته أكرمهم اهلل بأن جعل ذلك يففقد عن طريق احلب اإلنساين بالصدقات 

وال ، واألسالف يعملون بذلك حىت العلماء التجار وما أكثرهم، لمجتمعول، د املسلمثل عصب احلياة للفر فالعمل مي
ما حللت مسألة " فهو جيعل  ةصل يكررها الكثري بال وعي" لو فكرت يف يضر أو ينقص من ذلك مقولة الشافعي اليت

 .وال ينسخ العمل، فكره حمصوراً فيما يعمله حبسب
وتوارثتها األبناء ، فلما تكاثرت عليهم األموال، ب الفتوحو ما نالوا بالعمل حىت حر شبه اجلزيرة نالوا  والعرب يف

 .اجملتمع اإلسالمي فتواروا عن العمل وعن التأثري يف، خدرهتم وخذلتهم
حىت وإن جلبوا من أجل اخلدمة فقد هيمنوا من ، ألولئك العاملني من الشعوبتكون تكون السلطة والنفاذ واهليمنة أن 

فاملتأمل يف حياة الشعوب اإلسالمية عرب العصور يدرك  .ه  124ه  وتوج ذلك بدول املماليك حىت عام  424يام املتوكل أ
ويف ذلك خمالفة للدين اإلسالمي الذي ُيث على العمل  .بل ال وعي به، وال تنظيم، فال منهجية له، ضعف العمل وإنتاجه

وُيث على دفع األجر قبل أن جيف ، وفيه رضا اهلل وحمبته، واجملتمع، ن حمبة الذاتوإن ذلك م، واإلخالص له، والتفاين فيه
 العرق 

ويف ذلك قوة ، فيجب أن يكون الفرد منتجًا قوياً ، وإنتاجية الفرد لبنة يف إنتاجية اجملتمع .ليحفظ التوازن يف احلياة
 .فيتجلى احلب هلل بالعمل، للمسلمني

للفرد ، عصرنا احلاضر مهية ذلك يفأوما  ؟فهل حنن جمتمع عامل يعمل حبب وإخالص، افسوحنن اليوم يف عصر التن
  ؟والوطن واألمة

ومنهجاً ، وتربية عملية تكون وسيلة إىل ذلك، نبين ذهنية قادرة، وما علينا إال أ، وكل جمتمع، ذلكم أمنية كل فرد
 .مث اجملتمع، مث الشباب، عملياً يستوعبه الطفل
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 اإلعالم والعمل
ويبىن ، وجيعله منتجًا ال مستهلكاً ، أر  أن العمل سبب رئيسي يف تأخر أمتنا العربية واإلسالمية فالعمل يبين الفرد

واإلعالم اليوم ، نتاج األفراد ليكون منبعًا لنتاج اجتماعي متكاملبه يلتئم و ، ضادًا وال متنافراً توجيعله متآزرًا ال م، اجملتمع
 .والفرقة إذا رغب أيضاً ، والتغيري والتالحم إذا أراد، والتوجيه، راية اهليمنة ُيمل

فهو قد فرض نفسه ليلج إىل أعماق البيوت ، ا يصحبه والداهممويصحبه أكثر ، واإلعالم يصنع أطفال اليوم
 .ا ير  من والديهفالطفل يسمع وير  من العروض التلفازية أكثر مم، يختطف أطفالنا وتربيتهم من أبويهف

ويغرس العمل ، فيغرس اإلميان، أهدافًا تتواصل مع أهداف اجملتمعع مث من واجب اإلعالم للطفل أن يض ومن
احلب هلل  :وينمي احلب للجميع يف ذات الفرد، لة املتفاعلةأمويغرس املنهج املنظم والعقلية املت، املتصل باحلب واإلنتاج

وأن العمل ضرورة ، كون هاجس اإلعالم للطفل يولد القناعة لد  أطفالنا أن ال حياة بال عملوهكذا ي، احلب لإلنسانية
من األعمال الصغر  للبيت  ويتدرج اإلعالم معهم يف إجياد العمل الذي يناسب الطفولة يف مراحلها، حتمية للفرد

 .حىت األعمال الكرب ، والعلم
للطفولة  وهي عدم احلاجة إىل العمل بأجر  ، والدنا التهاون يف العملوحنن هنا نواجه مشكلة كرب  تزرع يف نفوس أ

 .ومرحلة الشباب األوىل، املتأخرة
وليكون منتجاً ، وإن مل يكن يف حاجة إليه لضرورة العمل فحسب، وكان حرياً بنا أن نقنعهم بالعمل وإن قل األجر

فما أيسر اقتناع الشباب ، ويكون مبتغاة أيضًا لوجه اهلل، عمله وُيب من أجل، عمله فيحب، يف جمتمعه مفيداً لآلخرين
 !بذلك

وكيفية العمل ، فيجب أن يكشف عن أهدافها، واإلعالم عندنا بل يف البالد اإلسالمية يفتقد التوجيه للعمالة
 .للعامل واملعمول له ولألمة أسلوبهومنطقه الفكري و ، ومناهجه

فاملدن الصناعية موطن من مواطن ، ويسعى ملعاجلته بالتوجيه السليم، اخللل فيهاواإلعالم يرصد موطن العمل و 
وخياطبهم ويسعى إلقناعهم باإلجناز والتفاين يف ، واإلعالم ُيتضن العمالة الوافدة، بل هي مسرح من مسارحه، اإلعالم
، مث حب لإلنسانية املسلمة، به احلب هلل وصالح لدولتنا مثال:إذا أراد، وصالح لدولتهم، يف ذلك صالح هلمو ، العمل

 .ولقوة أمته
وال يقتصر ذلك ، عالم عليه أن يتأتى بالربامج املمتعة ذات املنفعة اليت تستقطب العمالة كيما خياطبهم إعالمناواإل

 .صحيفة واحدةلع على وخيرج مل يطّ ، فكثري منهم يستوطن يف بالدنا عدد سنني، بل الصحافة، على التلفاز واإلذاعة
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والعمالة يف ، فيعرفهم عن كثب ويقنع باملنجزات اليت أجنزهتا دولتنا، واإلعالم يكون حاضرًا يف وعي القادم لبالدنا
ويكشف هلم اإلعالم عن خصائل ، فيجب أن نعد هلا إعالمياً كيما نرغب يف بالدنا، بالدنا مبثابة السياحة يف بالد أخر 

 .ويتمىن اخلري لكل فرد مسلم، ويبغض له، ه ُيب اهللالذي يف جلّ ، تمع الطيب إن شاء اهللاخلري وسبله هلذا اجمل
وبالدنا حياض أن السيما و ، فيزرع حبنا يف أفراد وجمتمعات أمتنا اإلسالمية، نريد من إعالمنا أن يكون فاعالً 

أمنًا ورعاية ويكونون يف ضيافتنا ، يلةفهم يفدون إليها من كل حدب وصوب وعلى كل وس، مشرعة هلم من سبل شىت
 .وإعالماً 

الفكر النابع من  تي بّ ث َ قد و ، والكتب اليت تدعو إىل صفاء العقيدة، واإلعالم مسئول عن توزيع النشرات اإلعالمية
وأننا مازلنا على ، وينظرون إلينا على أننا حنمل السذاجة، وأال يكون فكرنا ضامراً يف نفوسهم، هذه البالد القناعة الفكرية

  .أو تنافس اآلخرين، اليت تفوق امبؤلفاتنا ومجيع إبداعاتن ال يأهبون بل، فطرتنا البدوية اليت مل تفتق بالفكر احلضري

 



 

- 38 - 

 المبحث الثالث
 ةــــــــــة المنهجيـــــــاء العقليــــــــــبن

 
 بناء العقلية العربية

رتطم او ، وأذهلت عقليته، ثقلت نفسيتهوأ، العربية الفنت اليت طوقت اإلنسان يف اجلزيرة يف خضمعاشت العقلية العربية 
من مرجل اإلعالم املضلل  وأخذ يأز  ، يديولوجياتوأخذت تضرب فيه عواصف األ، ت إليه فوهات املدافعوبوص، هتاابتيار 

  .تفتأ دول العامل أن تشعل ناره اليت ما
، وجاره، فهذا ابن جبدته، تمثال شاخصاماخلليجي اإلنسان خرية اإلنسان يف اجلزيرة أو قل لقد بلورت األحداث األ

  .أو خزنة من دوالر، هبذأو حفنة من ، ويستذله ويستهني به يف سبيل غرفة من نفط تهنسانيإيأبه ب ال، ورفيق دربه
فظل حريانا يرسف حتت مظلة ، واجلنوب يف املشرق واملغرب والشمال اإلنسان العريبهذه الفنت كما بلورت 

 وترعد عليه بالويل والثبور ، رقةفإعالمية سوداء متطر عليه ال
أم للفراغ  ؟والقطرية وهيمنتها ق اإلقليميةأم لتفو  ، ؟هل نعود هبا لتمحور القومية، ينا لب القضيةوحنن لو تقصَّ 

  .الذي يوازن طغيان بعضها على بعض اإلمياين
تتبار  ، فتشعب األمة العربية إىل قطرية إقليمية، يف اإلقليمية بدل القبلية سنعيده للعظمة الفردية اليت تتجانرمبا و 

 ، ت بذوره مبآثر الفخر القدميةسَ ري صارع نتيجة لنظرة العلو اليت غح توتتنافس مث ت
 إذا بلغ الفطام لناصيب

 
 
 
 
 
  
 

 ساجدينا، ختّر له اجلبابر 
 
 
 
 

 ردنا املاء صفواً ونشرب إن و 
 
 

 ويشرف غرينا كدرًا وطينا 
 
 

 
نداحت اتغلب اليت قبيلة فهو من ، نسانيةالفاقد لإل، إهنم أبناء عمومة الشاعر اجلاهلى املتعاظم يف فرديته وقبليته

  .صدام حسني عن كل مكرمة يهلفهل أح ، إىل العراق
فلما مل يقدر أغار على ، أو هو يغري على األبعدين، هلمقصيدة قاهلا عمرو بن كلثوم يرددوهنا أبدا منذ كان أو 

  :دستورا له يوهكذا جيعل من قصيدة عمرو بن كلثوم اجلاهل .خيهأعمرو 
 ورثناهن عن آباء صدق 

 
 ونورثها إذا متنا بنينا 

 
 

شرائح  ةجعلت األم، خضعنا لثنائية تربوية أم إننا يف عاملنا العريب، الكويت عن عبد الكرمي قاسم فهو ورث غزو
  .حسن عشرة جيمع وال، بفال مودة تقرّ ، يتلتق من معادن خمتلفة ال
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تكون الفئات احلاكمة بأمرها شرُية من شرائح  لكن أال، أم ظلمنا شعوبنا الذين يرزحون حتت تضليل أو إرهاب
قد أفرغت مناهجنا من حلمتها ، واإلسالمي يبنزرعت يف وطننا العر اية الرتبية اليت ئغري أن ثنا، أعتقد ذلك، تلك الشعوب

، من أمته اإلسالميةفنحن يف عاملنا أمام كائن متحلل ، قليميةتها باإلنها وهجمَّتزرعت القومية وطعحني ، اإلسالمية
هم صهروها لكن، فتمثلت األمة العربية جبامعتها، والكردية، والعربية، م بتحطيمها عن طريق القومية الرتكيةو فنجح الق

، حنلت القوميةات وتفككت و بفتحار ، فأصبحت األقاليم العربية متنافسة متفاخرة متناحرة، فقوضت القومية، قليميةباإل
والقر  ، حىت تبلغ املدن املتقاربة، قليم توزع إىل أقاليمما كرب اإللَّ فك، حىت اإلقليمية حتمل عناصر الفرقة وأكسريها

فهذا عصر القطرية ، قليمية أكثر من الروابط العلياإىل اإل ينتمنا هذه وأيامنا هذه وساعاتنا هذه ينّ املتجاورة فنحن يف سن
 إنساناً  قليمية هذه وتبينتتضافر لتحطيم اإل ت تربويةاأو وزار ، جامعات أكادميية أو، فهل من جامعة عربية، قليميةأو اإل

 ؟مسلما عربياً 
ير  يف  إن رجل العلم ال"  :ن عقلية املثقف واملفكر حىت رأينا مصداق املقولةإن احلدث تعاظم حىت كان أكرب م

من وحتليل الشعاع الذي يأتينا ، ستطاعتنا حتطيم الذرةايف  ؛عندما يواجه قضية اإلنسان مكان نفسه ضائعا متاما إال يأ
ما إىل اإلنسان تصبح فورا الصعوبات لديه سيَّ ولكن عندما يلتفت العامل إىل احلياة وال، وتسخري الكهرباء، أبعد النجوم

 ختبارات دقيقة (( ان بالطواعية نفسها الضعاإلنسان خي فال احلياة وال، أكرب
  48العالقات اإلنسانية ص

فاألحداث األخرية برهنت على  .لكننا نتلمس، يةقنة والتبحنن ندرك إننا لن نبلغ حتديد األسباب بدقه عامل التجر 
 ُيم القبائل العربية من التناحر مل إن الدم العريب، ذاته من العريب دمه العريبو إنسانيته  يُيم ال العريب أن اإلنسان

، والدول العربية تتقاتل، قيس عيالن تتقاتالن ابس وذبيان ابنعو ، تتحاربان ( كربتغلب و ) فاألقرب نسبا ، والتقاتل
مل حتم  األقاليم، بل تقاتلت وحلت األقاليم حملها، ةيها العربائمل تتواصل بدم واملوجات البشرية العربية النازحة من اجلزيرة

 .احر والتقاتلتنبعضها بل حتمل أسباب ال
وحطموا إنسانية ، هقار إهومتتعوا ب، هم الذين شربوا الدم العريب ن عربيتنا واملنادون حبماية الفرد العريبأوحنن نعرف 

، تعقد الندوات ؟فهل فكرت اجلامعة العربية يف ماهية األسس اليت جتمع مشل العرب وتتبناها ...أمام العامل أمجع العريب
 ! ؟ولغتهم فحسب، تصادهمقوتستقطب العلماء وتثق هبم أم إهنا حتاول مجع العرب با

ولكن مل ) فهذا معايل األمني عمرو موسى شكل جمموعات من املثقفني  إن الندوات والعلماء الشك يف فاعليتهما
إنه ، احملرك للجماعةو الفرد  ةالعنصر املتمحور يف داخليوهو عما هو ألصق بالفرد واجملتمع  جند أثرًا ( وكل هذا لن يغين

  . من اجلمع وبني العرب يف ظالل املنهج الرباينريالدين فال ض
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وال ، أي بالقومية واالقتصادميته هبما يقلإعربيته بدمه وماله أو  ياإلنسان يفدجند أن  ولو تأملنا يف التاريخ العريب
 .ُيتسب األجر بعد مماته مع عنصر آخر إمياين ذلك إاليكون 

، وإن األمم تتداعى إىل احلروب إذا رفعت راية الدين، التاريخ يشهد أن أكثر ميدان لبذل األنفس إمنا هو الدينإن 
أقول أبعدت املنهج الرباين وإن وجد  وال، لتضمن التواصل اينإن جامعتنا العربية مل تعمل على ربط الشعوب بالروح اإلميو 

  .عية كما هو الشأن للناحية الثقافيةشر أتصور أن فيها وكيال مساعدا للناحية ال بل ال، من يقول هذا
ة وتنمذجت بالثنائي، قليميةاليت تشعبت باإل تهاإلنسان العريب نتيجة أزمة عقلييف إذن فنحن يف أزمة إنسانية 

الذاتية على مستو  الفرد ب حعت فيه التسلط و ر وز ، فأسقطت املبادئ من التكوين الذهين للفرد العريب، الرتبوية
  .خارجية ةقليميإداخلية و  ةهم يف صراع مع إقليميف، قليمقرية واحدة على اإل ومستو  اإلقليم الذي يهيمن رجاله من

، ها علماء النفس بأهنا )األكثر نشاطاصفالذات "األنا" اليت و  تناميعلى ومن جانب آخر أخذت الثنائية تعمل 
 يوالسع، واحلاجة الواضحة جدا إىل التملك والطموح، بتغاء السيطرة على اآلخرين والعنف يف الكسبايف امليل إىل 

 هتمام البالغ باملسائل املادية ( واال، ةيادة املعرفز و ، املستمر إىل حتسني الوضع
 .41نسانية صاإل اتالعالق

أتصور ذلك  الولعلي لو وضعنا مكانه آخر لعمل عمله أننا مبعىن ، لون اجملتمعات العربيةثفأولئك املتسلطون هل مي
، من فصيلتهمفكان جتماعية هبذه الشاكلة اإمنا عملت الثنائية الرتبوية على نتاج شرُية ، أنه الوحيد  أر  ال ولكين، البتة

دفعهم إىل امليل إىل املقاومة والتأثر يوحب األنا عندهم ، قة األنا باألسرة واجملتمع والوطن واألمةوفصلتهم عن معرفة عال
ومثل هؤالء هم ، فهو مندفع متهالك، وعدم التبصر يف األحداث اليت تقف يف وجهه، وفقدان ضبط النفس، باألحداث

نعدام اويف هذا ، ون أنفسهمقوُير ، ون شعوهبم أوالً قُير  يك  ؛الذي تأخذ بأيديهم القو  املضادة للشعوب واألمة
  .اإلميانيةتربية تبين جمتمعاً متماثالً يف تكوين املنهجية والرتكيبة الذهنية والنظرة األمر الذي يدعونا إىل  ؛لإلنسانية العربية

تنظيمه ومنهجية العقلية املستقبلة  ومل تعمد إىل غرس األولويات اليت تؤطر، وتربية الفرد العريب ليست متوازية متوازنة
غري ، كاألغصان  يفه، جتاه الرياح اإلعالميةاتنا العربية متيل حيث امعتجمفالكثري من ، للرياح اإلعالمية أو لنقل األحداث

تمع  أما التيارات اإلعالمية فتجرف الفرد واجمل، فتعود هبا إىل حيث كانت، أن األغصان هلا جذوعها وجذورها الراسخة
  :كما يقول أمرؤ القيس

         فةي يْ ت َ املاء حول كح  يسح  فأضحى 
 

 الكنهل وحدعلى األذقان  يكبّ  
   الكنهبل
 

 
 

  .الشجر الضخم :والكنهل
  ؟إن أرادت له خريا وظيفة الرتبية اليت تتبناها اجلامعة العربية لتوحد اجملتمع العريب إذا ما
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إىل ذاته حبا يف تطورها لكن بوسائل  الفرد فينظر، عتدال يف الفرد واجملتمععلى التوازن واالوالذي أراه أن تعمل 
، يوصالحه السلوك، يمن شأنه عن طريق عمله اإلنتاج يفهو يعل، العملية املشروعة اليت كلف به الرب سبحانه وتعاىل

 وتتالشى نظرية أن يشرتك مع جاره العريب، هذا شأن الفرد يدرك أنو ، خَيديمم و دَ وخيح ، فيأخذ ويعطى، يجتماعوتفاعله اال
ونظرية أن له حقا يف مال أخيه تدعوه ، وتآزر مع أمته، وتفاعل مع جمتمعه يف توازن، وأصلح سلوكه، الذي عمل وأنتج

دون أن ده النظرة اإلنسانية وتفق، وتعطل طاقته العقلية اإلنتاجية، وتلهبه بالغرية، باحلقد واحلسد كل وتؤطر نفسها إىل التو 
 .يكون له تطلع ذايت ُيقق وجوده

ج للعقلية اليت ذ وختتار أفضل النما، لة املنهجماكعقلية عربية مت يوتعمل الرتبية أيضا على تكوين ذهنية منهجية أ
نفعال د من االعية تتجرَّ و وتكون عقلية موض، تسري يف مراكبها ال، ائزغر اطف والو لية تقود سفينة العقفتبين ع، تريد صنعها

القيم  دفإذا متثل الفر ، للحق واخلري ةوإمنا خاضع، قليميةوتكون غري خاضعة للقطرية أو اإل، حني جثوم القضية أو احلدث
  .تعمل على توازن العقل العريب والتقائه يف أهداف يرضي هبا اجملتمع العريب والعقل الواعي يالعليا فه

، وأن تكون هلا منهجية تتقبل هبا القضايا الفردية الصغر  والكرب ، عصف هبا الرامجات الفكريةت نريد عقلية الإننا 
 يوالوع .وعن طريق معرفة ماهية احلدث، قادرة على حتديد املشكلة عن طريق تكوينها العلمي املنهجي السالف يفه

، هبا ضيءراء النرية اليت تستمث تعي اآل، األخر  حوله اآلراء العقلية استقطابقادرة على  يفه، وماهية نتائجه، بأسبابه
الرباين فإذا تعارضا فإن العقل أنقص  هجإىل ميزان املن امث يسلم نتائجه، ختيار األفضلبل عندها القدرة على اال

  .وأضعف
وهو ، تعمل به وال له  مل  أهناوتعمل الرتبية املنبثقة عن اجلامعة العربية يف اإلطار العام الذي المناص منه   مع 

، وهو القوة املؤثرة لإلنتاج والدفاع، وهو الذي جيمع الشتات، نهج الرباين الذي ميثل احملور اإلصالحي يف كل فرد وعملامل
برملاهنا  يم نسخها مل تضعف الدولة اليهودية اليت تسمغوالديانة اليهودية ر  .العربية ةوهو الذي هنض باألم، والتواصل

 .نيستبالك
تزرع ، ةمن الكتاب والسنهلا ستخالص العلماء اقوم على تومن اخلري أن تكون املنهجية الشاملة للشعوب العربية 

مث حترص ، وحتفظ توازهنا، دعائم الوشائج األخر  يوتقو ، وتتواصل األمة من خالهلا، اإلميان وتبين الفرد الواعي العامل
فهم القادرون ، مةاث املدهلدبآرائهم يف األح سن الذين نستأنياء الناصحني املرشدر من العلمصعتدال يف التبعلى اال

إىل حنل  ةتفرتق األم وهم األعلم باألصول اليت تصدر عنها األحكام حىت ال، ار النصوصضستحاو ، االستنباطعلى 
 .للَ ومي 
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 ؟هل العقلية العربية قانعة
 

فيشيد األدباء واملفكرون به على ، يؤلف كتابا ينال اإلعجاب والرضا فهذا أديب، يومالقناعة بالفكر مسة عربية ملعاصرينا ال
ويدور يف إطار كتابه ، ويقنع بالقراءات السالفة .هذا الكتاب ويظل منصهرا يف فكر، لكنه يقنع الفكر العبقري حذأمل ش

  .وهنجه األول
فهو ، ثل اجلانب السياسي يف العامل العريب ملنتهى القناعةضوعية لوجدناه ميو ولو نظرنا إىل صدام حسني مبيزان امل

، اإلعالمية ةوظل سادرا يف هيمنة العبقرية والعظم، فقد أغراه جناحه يف حرب اخلليج، حور يف إطار القناعة العقليةميت
اه على الزعامة مها عامال ومنافسته إي فكأن إعجابه باخلوميين، وقف مضادا للعامل كله( إيران  خوميين) وقد أغراه أن 

 .ومل يعترب أن ذلك الذي أد  بالضرر لسلفه سيدمره أيضاً ، اتيلوجو وليست املبادئ واأليدي، احلرب
وير  الفالسفة أن كثريا من ، ويصف أمريكا بالشيطان، جعله يرتدي بردائه فينادي باجلهاد املقدس ياألمر الذ
فالفرد يصهر األحداث واألفكار ، يعرتف بالرتبية املستمرة بل ال، التطور الفكريصور يف النظرة الشاملة و قالعرب عندهم 

جب األمر الذي ُي، ةستبيانيا أو موضوعية ينظر نظرة مستقبلية وال وال، ها من خالهلاقشولوجية سابقة ويناييدأيف  ةالطارئ
يف زمنهم الراهن إىل  ُيتاجون والعرب أحوج ما، ل طريقهضفي، ةلألحداث الراهن ءستقراعنه إجياد احللول عن طريق اال

األمور  ىعل ةمع احملافظ، ةواملستقبلي ةتار وفق الزمان واملكان والتوجهات احلاليختمث ، حتماالت أوالً ع االضعقلية ت
 .ةيقيفالتو 

 وإىل، لذي ركن إيل عقلها ةر الطاغيلته :مهاثريا كبريا أوالأا يف التاريخ املعاصر تتر وحنن بإزاء ذلك بني شخصيتني أثَّ 
 .وفرقتها وشتات بالده، بل كانت وسيلة دماره وانتحاره، مع النجاح ةالكبري  ةفلم تساعده القو ، ةالسالف ةهنيذته التركيب

، لكل قضيةحتماالت اع عشرة ضألنه ي، ت بالده إىل النصر والقوة معاً اليت قاد ةتشرشل املنهجي ةا عقليمهثانيو 
ومل يزعزع ، ختياراألنوار اليت تكشف له طريق اال يفه، حتجبها حواجب وال، تصدها سدود لفكر إليه الوكانت موارد ا

وغابت أملانيا ، يت بريطانيا العظمىقفب، حليفه فكان النصر، للتوجهات األمريكية هأمام شعبه خضوع ةشخصيته السياسي
ُح ومن املفارقات أهنا تتوحد .متوتقسَّ  د  زعماؤها إىل تهافقد ، والتفرق نشقاقوتبدأ الدول العربية يف اال، سليماً توحدًا

فاملال وحده أفضل من خسارة ، من أجل الوحدة ةاهلتلري ةودفعوا إىل احملتلني تعويضات كرب  نتيجة الغلط، ةالسبل السليم
 .األرض واحلضارة والفتك والدمار

من عامل اليوم املتمثل  ةعبالنا ةمن جداول املعرف يوتواصل الرتو ، وخيتلف الساسة يف كيفية النهل من موازين احلكمة
، فيتدبر واقعه، ري بصريتهنوت، فكره يفتثر ، بالعقل النري لإلنسان الشعيب يأو قل أوعية شريانية تلتق، يف قرية واحدة
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ما أقطاب الدول سيَّ والدول العامل  ألأل يف مساء جلّ تفكيف بأولئك القمم أو النجوم السياسية اليت ت، وخيطط ملستقبله
أو التكوين الذهين ما ، ر الباحث يف مصادر الغذاء الفكريفلو فكَّ ، ؟الكرب  الذين ميثلون النضج العقلي هلم ولشعوهبم

، نستيعابا لتكوين القرار وفق املكان والزمااوإمنا ميلكون ، ختاذ القرارميلكون قوالب جاهزة ال فهم ال، ستطاع حصراا
  .واستشراف زمانه، واستنارة معارفه، واستجالء أسبابه، ورصد متغرياته

يف أوربا الشرقية لوجدنا أن الرجل نأ  عن القبضة  ف (منور بانشو  ) ا إىل التغريات اليت قادهانوحنن لو نظر 
ويدعو إىل ، وإمنا يطرح فكرة، أمر هباي ةوقوانني ثابت متكامالً  فهو مل يطرح منهجاً ، وجلأ إىل العقلية احلوارية، ةاحلديدي

مث خيتار ، ويأمر باستقطاب اآلراء حوهلا يف الصحافة واملنتديات، ختلفة الرتكيبة الذهنيةاملدراستها عن طريق العقول 
عنرتية من تصد  له يف إالَّ ر ومل يدمّ ،  يف بضع سننيريوهكذا كان التغي، ستشارية والتصويتصفوهتا مبساعدة العقول اال

  .عصرية جديدة
أما العقلية احلوارية مل ، م 4161ختّلى عن كوبا ملا ( خروتشوف ) ن أيام القبضة احلديدية أسقط أوحنن ندرك 

 .فغانستانأوانسحب من ، عن أوربا الشرقية)جورباتشوف ( ملّا ختلى  تحسقط
لكة بصربها مفامل، التخطيط الفوريب، ف كانت احلكمةير  كي –والقارئ للحدث اخلطري  غزو العراق للكويت 

 نت ونظرت إىلمي أذا إ محلت طفلها حىتحني ة عما أرضعت ضعهل املر أذفاألمر  الَّ إو ، ثننياوحكمتها تريثت لعاملني 
وليس ، يجملس التعاون اخلليج وال احتالل دولة يف، جتياح دولة صديقةاوليس باهلني ، ((وسادة )) حضنها وجدته 

 .أمام فكي األسد لنوما باهلنيِّ 
على  اً ألنك إذا قذفت حجر ، ال تريد أن يكون تصرفها ردة مباشرةالذي دفع اململكة للرتيث أمران أما أحدمها فإهنا و 

حىت تبني ، باشرة احلدثملاملخلصة و اجلماعية اجلماعية املتعددة ثرت االستعانة بالعقول العربية آف، سقطيأين  يحائط ال تدر 
  .دبر بليل ما يننيلذي ع

ها نيتدا فاملخاطرة بالوطن ال -أن تضمن حتقيق اهلدف يف نتيجة حسابية دقيقة بعد التوكل على اهلل  أرادت :اموثانيه
فهذه احلكمة يف  .واملخاطرة بالعرض ترسف الفرد، واملخاطرة باحلضارة متزق األمة، واملخاطرة بالدين تفوق الوطنية، خماطرة

 ؟وكم كان من دمار يف األيام القليلة املاضية ؟كون عدد الضحاياي بتهور كم اً لو بادلناها هتور ف مواجه الفردية
 اً وضعت حد مراحل أوالً  إىلخطط مقسمة  ىلإ تفبادر ، مصداقية هذا تبلورت خالصة جنوم السياسة عربية وغريهايف و 
وبناء اهليكل العام  واآلراءمث شرعت بالتوجهات والدراسات ، وريتجاوزها املته منيعة ال اً وكونت أسوار ، للحدث وحصره فاصالً 

يف  يأعجل من الرئيس األمريكما وجدنا بذاهتا هذه السياسات فلو كانت تتصرف  للتصرف من منطلق القوة واحلكمة والرتيث
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وإن ، حمصلة واحدة حتتمل إال ولكنه يفكر بعملية رياضية ال، ومبادرة شجاعة، ووفرة مال، فذلك مينحه جاهاً ، حسم املوقف
ومل ير  ستقطب الرأي الدويلفا، موالهأويف ، فكر يف شعبه، وىف املكانة الدولية، ففكر يف اخلسائر البشرية، اختلفت وسائل احلل

  .ة جمدهياداتشوف عند ببور جبل اجتمع مع ، ستظالل بظاللهواال، جماراته بأسا يف
وليس هديف ، ابعة من احلدث املباشرنعقل واملوضوعية نتيجة الرتوي من اجلداول الفكرية الر بالنتصممن فهذه تنازالت 

بني قطيب العامل يف  ةتفاقية األخري واال .أمثالهشخصية حمددة إمنا التعرف على منهجه ومناهج  أو، بقوة خمصوصة اإلشادة
الفتك باخلصم  ىلإواجتهوا ، الثريان ةمصارع ةشاكل ىعرضوا عن املوت علحيث أ)هلسنكي ( هي املوت البطيء لصدام حسني 

 ىذا قبض علإ تهفإن فلسف، الفاتك بأي ضرر ىحيل ال تعود عل ىلإما قصص )بوب( اليت تلجأ سيَّ ال، ياتاالرو  ةشاكل ىعل
 املتضرر األول. أن يكون البطل 

 ةوبناء العقلي، ةالسليم ةالرتبي ىلإج ما يكون بعد انكشاف هذه الظلمات أحو  -عتقد أن العامل العريب أ ينِّ إومن هنا ف
  .ةزيز التفجرات املنربيأو  ةعالميزازات اإلتهحتميه من اال اليت، ةاملنهجي

 -:دوائر
 ؟حضان األحداثأذا يف اقل بربك م

  ؟ت الظلماتحقل بربك مباذا لق
 !تنسرب يف النفوس ةأعاصري خميف

  .ةهل النهي والعفويأتاج جت
 . ةدوائر نرياني هافيواللبيب 

  ةواجلاهل فيها ُيمل حزما حطبي
  ةوالشائعات حتصد العقالني

 ةبعملي اً جهاضإ واألبكار تتمىن
  ةمستقبلي ةواألمهات تبكي بنظر 
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 العزيمة
 

ذلك ، ج من الروح والنفس والقلبمزي يأو قل ه، مستودعها ومستقرها القلب البشري، نة يف كل إنسانمالعزمية قوة كا
كت لاال إذا ما سعستقامة واشتاويزيدها ، والعقل ينميها ويغذيها، الروح تدام فالعزمية دائمة يف القلب ما، نابض الدائمال

، ومنفعالً  ومدافعاً  وتوظف القلب ليكون دافعاً ، ن اإلرادةتكوِّ  يفه ؛توظف النفس ةومن هنا فإن العزمي، سبل اخلري واحلق
وينطلق ، وغايته ههلدف اً فتجعله ثائر ، فاضأمث تفيض مع الشعور اإلنساين حيث ، ويتأملوتوظف العقل ليخطط ويتدبر 

 تىيتأ وبناء الكون ال، مران األرضلرغبة العزمية والعمل الذي فيه ع ذلك عرب التدفق الدموي ليوظف كل اجلسم حتقيقاً 
، فالعبادة بالعمل، وة العزميةذوهو الذي غرس فينا ج، رضستعمرنا يف األافهو الذي ، اهلل هأراد إال بعزمية إنسانية ذلك ما

فالرسل ، عمل بال عزمية وال، والريادة بالعمل ةوالوجاه، والعلم بالعمل، والفوز بالعمل، والصحة بالعمل، والغذاء بالعمل
فهناك ، يف اإلنسان ةفاوتالعزمية مت ومن هنا ندرك أن، ةت أدياهنم حيوأولئك الذين ظل، الذين أرسلهم اهلل من أهل العزمية

حدث أضرارا لذاته وإن وظف عزميته للشر أ، فإذا كان من أهل اخلري فاض عمله عليه وعلى اجملتمع، عزميته ةاملتقد
  .وللمحيطني به

والت حماجب من عفت، طفولتهم للمشي واألكلا يف هنومجيع البشر ينمو ، والعزمية غريزة تتنامى مع الفرد من صغره
  .على سوقه يالطفل يف مشيه وكالمه حىت يستو 

، بءو صاحبها إىل العمل الدبة املتقدمة اليت تدفع بفهناك العزمية املتوث، ةرتبية والقدو لوالعزمية من الغرائز اليت تتأثر با
 فتجد، ميادين الصناعةو ، وقاعات احملاضرات ودواوين العمل، وأنت تشاهد ذلك يوميا يف صفوف التالميذ، فرتاه متفوقا

ة أخر  أقل من األوىل وهناك شرُي، واسعاً  طالعاً إو ، متواصالً  وعمالً ، اً رب مك حضوراً ، وإبداعاً  اً تتألق إجناز  ةن هناك شرُيأ
  .ومل هتيمن العزمية على كل مشاعرهم ومسارب عقوهلم، اري حتس جبذوة العزمية لكنها ال تستثمرها كث

وا يف مرتطام العزمية فقد اعدنوال، لإلجناز للعمل وال وال يار بفلم تدع للت، وة العزميةذجيها فنطفأت اوهناك شرُية 
فهم هابطو ، أو مصانعهم، هلم أو قاعتهم أو دواوين أعماهلموأصبحوا عالة يف فصو ، وتقنعوا بالبطالة املقنعة، قاع البالدة

  .العزائم بطوثالعزمية م
، شلتهم من القاع إىل منافسة الدول املتقدمةتوان اً أمم تْ نَ صل املتعارف ندرك أن العزمية ب َ وحنن يف هذا العامل املتوا

 اهيتإنسان توبن، امن كبوهت توهنض، اأصفاده تلية فكملكن العزمية الع، يف كوابل وقيود اهلزمية ترتسفافهناك أمم 
  ؟ضماريف هذا امل يلل املتجثت اليابان املليسأ، قتصاد العاملاعلى  توهيمن اوكياهن
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أليس  ؟ضهسبيال إىل تقوي وكانت سابقاً السوفييت حتاد فانطفأ العمل يف اال، ةأطفأهتا الشيوعي ت العزمية اليتليسأ
  .؟للعمل ن إعادة العزميةشغلهم الشاغل اآل

ة والسالم وكانت عليهم الصال ورسول صلى اهلل عليه وسلم من أهل العزم من الرسل، إسالميةعربية وحنن أمة 
د فسبيله بيكدح ويكا يعمل وال فالذي ال، العزم يف إنساهنا أرضنا ووطننا تبينو  .عزميته تظهر قبل اإلسالم يف أمور كثرية

واألدهى كيف يرسف بعض ، ولست أدري من أين أتت هذه البطالة املقنعة جملتمعنا، اهلالك والضياع يف هذه اجلزيرة
  ؟ج ضعف األجر أو غريهاجبتعاد عن العمل حبة واالالشباب يف قلق البطال
فحري بنا اليوم ، كلا تتداعى على الوالئم والتو  وال، ةدراوة اإلقأمة عزمية تتداعى على العمل و كّنا وة  وحنن أيها األخ

  .أن نعيد سرية األجداد يف عزائمهم وعملهم واحرتامهم الدأب والتطلع الدائم إىل العمل
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 وتالحياة والم
أو ، " يتصادمان " فيّولدان القدرة البشرية، تلتقيان يف اإلنسان واحليوان، احلياة واملوت مها كلمتان متضادتان حتميتان

! فكم تبلور يف ؟عندما ُيس باقرتاب املوت منه، فهل هناك أقو  من اإلنسان يف فكره ونفسه وجسده، القوة احلياتية
وحملة ، وكم من حركة إبداعية احتيالية مراوغة انثالت عليه !صاحبه من اخلطر الّداهماألزمات الفكر اإلبداعي فأنقذ 

وكم أحعطي الّضعيف اهلزيل واملريض السقيم من قوة فوالذية يف مواجهة خصم  !خاطفة أحسن االختيار ملا ُيّتمه املوقف
 .فتتجلى القوة اهلائلة، حية والنفسية واجلسميةوما هذا وذاك إالّ من قوة الصراع حيث تتواصل قو  اإلنسان الرو  !لدود

 ! ؟وكم يوّلد ذلك من شرور وعقوق وفتك ودمار حينما يتحاسد فيه الناس، احلياة فيها بْشر وفرح
 .! ذلك تدبري العليم اخلبري!وكم تكون عواقبه من احلياة والسرور من مادة ووظيفة وجاه، واملوت فيه حزن وتَ رَح

واملوت للمسلم خماطرة واختبار يف عذاب ، يف املوت بنهاية مصريية مبا ُيمله من ظلم وقهر  يف دنياه والكافر يشعر
 .أو نعيم دائم يتمىّن أال تنجبه أمه قبل املوقف األول، قائم

، صحب فيه أرهف خلق اهلل حساً ، و " احلياة واملوت يف شعر بين أمية " كتاب للدكتور حممد بن حسن الزير
يبحث عن نفسياهتم ، مع الشعراء ومعاناهتم من آالم احلياة وخشية املوت، ينبض قلبه ويتدبر فكره، ضاهم أثراً وأم

فاحلمد هلل أن السواد يف ، لكن أخانا مل تضطرب جوانبه، صحبهم ملدة أربع سنوات، واهتزازاهتم وروعاهتم وقليل هلواهتم
 .ما يألف الطري أيكةذؤابته مل ميت وكأنّه لطول الصحبة ألفه ك

استهّله مبقدمة انتظمت ، والبحث يف ذلك جاء يف سفر ضخم بلغ ستاً وأربعني وستمائة صفحة من احلجم الكبري
وقسَّم كتابه إىل أربعة فصول: الفصل األول؛ ، وبادر إىل رصد املصادر واملراجع، حروف اهلجاء واستنفدهتا إال قليالً 

وخص الفصل الثالث لتجارب املوت يف حياة الشاعر ووسائل ، ا العصر وإشكالية املوتوتناول يف مضموهن، املشكلة
 .ومثرياته من شيخوخة ومرض وفقر وجدب وسححب وليل، تعبريه

وحصر الفصل الرابع يف إطار احلديث عن احلياة وموقفه من املوت واهلروب منه وحماولة نسيانه واإلقبال على 
 .مباهج احلياة

ب يتناول املوت يف عصر استمد نظرته من تواصله مع اجلاهلية عن طريق احلياة القبلية اليت مازالت قريبة والكتا -
 .عهد حبياهتا األوىل

فاملسلم تنتابه اخلشية من املوت عن طريق ، ويستمد من التوّجه اإلسالمي واإلميان الذي أمطر القلوب اإلنسانية
ولذا وظف اإلسالم املوت للعربة ، بل ويف ذلك اعتدال يف احلياة وقرع له أحياناً ، صريوحتمل املسئولية وخشية امل، الفطرة

 .فدعا إىل زيارة القبور للعربة واالستقامة يف احلياة ومراقبة الذات ومراقبة العمل

 



 

- 48 - 

، ح اإلميانيةوتأثّره بالرو ، واملؤلف استحضر العوامل اليت تأطر هبا إنسان العصر األموي من وراثته حلياة أسالفه
 .وانصهارها يف جو مثقل باملؤثرات احلياتية اليت حتتاج إىل منهج حيايت يستهدي به الفرد يف مسرية عمره الزمين والعقلي

إّما عن حق  ، وأصبحت ذات وشائج باإلميان، لقد تأطرت العقلية اإلسالمية يف احلياة واملوت باألطر اإلسالمية
، كظهور بعض الفرق السياسية والدينية،  ّما عن طريق توظيف الروح اإلميانية ألهداف مسترتةوإ، كما هو التوجيه السليم

وكثري من احلروب واألهوال ، وقد أدرك اجلميع أن القوة اإلميانية متثل الدافع العظيم يف بذل النفس واستقبال املوت
فيوهم عامة الّناس أن ، ل يظهر مبظهر اجلهاد املقّدسغري أنَّ الك، واألهداف السياسية أضرمت بنار األهواء واألحقاد

  .ومن هنا جند الفداء بالنفس واملال، الدافع الدين أواًل وآخراً 
، وقد حتّدث حممد الوزير عن هوان املوت يف نظر الصعاليك تعبرياً منهم عن شعورهم مبا يتهدد كياهنم االجتماعي

واحتكار ، ومبا فيه من ذلة ومهانة، فقر من ناحية مبا فيه من هتديد مباشر للحياةمها ال :ذلك التهديد الناشئ عن عاملني
 .17مبا يتضمنه هذا االحتكار من نفوذ له أثره يف العامل األول (( ص ، السيادة من ناحية أخر 

اإلشراق األمر الذي يقدح ، فقد أطال التأمل فيه، وقد احتل املوت وإشكالياته مساحات كبرية من الكتاب
وهي عبارة توحي بأن املوت هو احلقيقة الوحيدة اليت تثري ، " إن الفلسفة هي تأمل املوت :الفكري كما قال أفالطون

والبحث عما يكمن وراء ظواهر احلس " ص ، فتدفعه إىل النظر يف أسرار الوجود، لد  الفيلسوف شىت ضروب التأمل
67. 

أو الذي جتلى يف عصرنا احلاضر عند مدرسة املهجر والسيما خليل ، ونلكن التأمل هو الذي يهدف إليه أفالط
فهل رأ  هذا التأمل النور عند شعراء بين أمية  ؛والذي يؤدي إىل معرفة الكامل والشفافية، وإيليا أبو ماضي، مطران خليل

اإلنسان بفعل رخص النفس عند  أم أن املوت فقد هيمنته على ؛؟أم إهنم نظروا إىل املوت نظرة سطحية واقعية فحسب
، أم إّن املوت فقد تأثريه ملّا أدرك اإلنسان العريب أنه يف زمن حمدود ومكان حمدود ؟اجلاهلي يف سبيل الثأر واحلمّية وغريمها

 ! ؟وال يبعده احلذر، ال تقربه احلرب
ه تسويغًا إنسانيًا شاماًل شعبيًا ُيس فهذا شاعرهم يسوغ وجود حيات، وأزعم أّن كل ذلك قد أطّر النظرة إىل املوت

  :به كل فرد
 لقد زاد احلياة إيّل حباً 

 
 بنايت إهنن من الضعاف 

 خمافة أن يرين البؤس بعدي 
 

 قًا غري صافنْ وأن يشربن ر  
 اجلواري سيوأن يعرين إن كح  

 
 فتنبو العني عن كرم عجاف 

 وأن يضطرهن الَدهر بعدي 
 

 إىل حلف من األعمام جاف 
 .61ص  
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وحالت دون فعل ، واملبادرة إىل عمل اخلريباملوافقة واالختيار ابتهال الزمن من موت الفجاءة حّفزهتم على واخلشية 
  :احملّرم

 لوال حذاري من احلتوف فقد 
 

 أصبحت من خوفها على وجل 
 لكنت للقلب يف اهلو  تبعاً  

 
  إن هواه ربائب احلجل 
  54ص  

 ج حجال :احلجل
صائرون إىل ما  إليهم بأهنمفالتدبر باألحداث والعظة هبا توحي ، قال اهلموم واملصائبثُيبب إليهم املوت إ ومما

  :ب ملن بقيفريون الراحة ملن قضى والّنصَ ، صار إليه صحبهم
 أال ليت أين صادفتين منييت

 
 ومل أر قتلى العام يا أم أسلما 

 .286ص  
  :وقول الشاعر

 الة ميتوأيقنت أين ال حم
 

 فمتبع آثار من قد خال قبلي 
 .285ص  

 :الكتاب السابق يتبني اآليت، وبوقفة جلية
يتبلور ذلك يف خمتاراته اليت تزخر باجلمال الفين ، يسّجل للباحث الزير قدرته على التذّوق الفين لألبيات الشعرية -

 .لبحث وإن مل يهدف إىل شاهد أو معىن خمصوصاألمر الذي يأسر القارئ ويدعوه للتواصل مع ا، والتدفق الشعوري
ومجعه أطراف البحث من دواوين شىّت يف عصر من أغزر العصور األدبية ، تظهر قدراته يف عمله وتأمله الطويل -

 .الفياضة بالعطاء والتنوع
ع به العروض الشّيقة اليت وأخذت تش، يتألأل البحث باأللفاظ املنتقاة الرقيقة اليت أعطت البنية الرتكيبية روح املعاصرة -

 .وينأ  عن اإلسهاب الذي يذهب جبهد الكاتب، متهد لألبيات وعرض اجلزئيات يف إجياز موح يشرق باملعاين
وحاول سردها يف ، وعرج إليها يف اخلامتة، يف التمهيدأطال ومع ذلك ، الكتاب قد استنزف زمنًا وفكرًا من الكاتب -

 .له يف فهرست موجزمي واألجد  أن جيحْ ، ىن عن األخريوكان يف غأيضاً مسرد تفصيلي 
األمر الذي جعلها ترت  يف اهلوامش بفيض زاخر حىت انفردت ، هافَ املؤلف رافق الكتب يف أمد متواصل حىت ألي  -

 .ودون الكثري منها يف مسرد املصادر واملراجع، ةصفحات كاملة مثل الصفحة احلادية عشر 
فرغم وضوح الكاتب ، ل اجلديد لفنون الطباعة الذي يتزّين باللوحات ذات الداللةالكتاب يندرج ضمن التشكي -

، ورمّبا إن الفنان جعلها مفتوحة للقارئ يفسرها كيف يشاء، والكتاب إاّل أنّه قد رسم غالفه بصورة متيل إىل الغموض
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ورغم أن املؤلف قدم ، عن املؤلف أو الكتاب وليست نابعة، أو إهّنا من واقع جتربة الفنانة الرامسة حيال املوت واحلياة
 .احلياة على املوت يف عنوان الكتاب متشياً مع الواقعية القريبة من احلياة إال أنه حتّدث عن املوت أوالً 

فرغم وضوح الكاتب والكتاب إاّل أنه قد أودع غالفه صورة ، رسم اللوحاتبوالكتاب درج ضمن التشكيل اجلديد  -
وأغلب الظن أهّنا من واقع جتربة الفنان ، ورمبا أن الفنان جعلها مفتوحة للقارئ يفسره كيف يشاء، ضمتيل إىل الغمو 

 .ال من املؤلف أو الكتاب، الرامسة جبال املوت واحلياة
وت ة احلياة إال أنه حتدث أواًل عن املنرغم أّن املؤلف قدم احلياة على املوت يف عنوان كتابه متشيًا مع الواقعية وس -

 .وهاجسه يف جتارب الشعراء
بن ورمبا يسهل املوت يف كنفها كقول قيس فهي مصدر البقاء ، وعلل ذلك باخلصوبة واألمومة، ربط احلياة باملرأة -

  :ذريح
 ولو شهدتين حني حتضر ميتيت

 
 جال سكرات املوت عين كالمها  

 .107ص  
  :وقول طهمان الكاليب

 ولو أّن ليلى احلارثية سلمت 
 

 مسجى يف الثياب أسوق عليّ  
 حنوط وأكفاين لدي معدة  

 
 وللنفس من قرب الوفاة شهيق 

 إذًا حلسبت املوت يرتكين هلا 
 

 ويفريج عين غمه فأفيق 
 .106ص  

  :واملرأة شفاء
 من لو مر برد بنانه  يبنفسي 

 
 على كبدي كانت شفاء أنامله  

 .100ص  
ودافع ، بل هو ميزان لالعتدال، ملوت الذي يدلف إىل اآلخرة أمر له توازن يف احلياةإن بناء حياة املسلم بني احلياة وا

 .للعمل وابتهال الزمن
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 البطالة في العالم اإلسالمي
منها ، والفرد تعرتيه أمراض متعددة، ردذلك اجلزء هو الف، شأنه شأن جزئه املكون له، كل جمتمع للصحة واملرض  يتعرض

وهكذا تتكاثر ، ولد أمراضًا أخر ما تستعصي على املقاومة وتتطور سريعًا لت هاومن، منه سم فيتم الشفاءما يقاومه اجل
مله األوىل ومن األمراض ما خيتلس اجلسم اختالسًا حىت ال تكاد تر  معا، اجلسم حىت ال يكون صاحلًا للروح يفاألمراض 

 .أو ال يكون املريض قادراً عليه، ج لكن يتهاون املريضيزول بالعال ومن األمراض ما، حىت يبلغ مرحلة اخلطر
وبعض ، ولوال اعتصامه بالدين الذي ميثل املناعة يف جسم الفرد، وجمتمعنا اإلسالمي تعّرض ملثل هذه األمراض كثرياً 

لكن لفت ، األمراض تطيع حصرسوال أ   .املعاجلات الطبية من املصلحني بالدين والعلم واإلدارة ملات هذا اجملتمع قدمياً 
وقد ، ره يستشريوشّ ، واستشر  هذا املرض ألكثر من ألف عام وعوامله تزداد، انتباهي مرض البطالة يف عاملنا اإلسالمي

فقد خلفوا ، بدأت مالحمه من بعد القرن اهلجري األول حينما دّب الثراء يف أبناء اجملاهدين األوائل من الصحابة والتابعني
، وكل منهم يتطّلع إىل عمل وجيه، وابتعدوا عن العمل، وجعلتهم مبثابة األمراء، اًل طائلة أشغلت األبناءبعملهم أموا
فورثوا ألبنائهم ، هؤالء املنافسني عن ميادين العملأبعدوا الذين والوالة مراء اخللفاء واأل ونينافس وابل أخذ، ومكانة رفيعة

لقرون اونتيجة هلذا عزل العنصر العريب عن احلياة اإلدارية عرب ، ل مع احلياةوالبعد عن التفاع، من بعدهم البطالة
، بظروف احلياة القاسية وإمنا تأثروا، ما عدا أولئك األمراء من القبائل العربية الذين مل خيضعوا ملا قلنا سابقاً ، اإلسالمية

وأسرة آل ، وبعض اإلمارات يف الشام مثل احلمدانيني، ينيفكونوا هلم اإلمارات العربية مثل العيونيني واألسديني والعقيل
 ومثل هذا يندرج على سائر الشعوب اإلسالمية.، لكن العنصر الرتكي قضى على هذه .منقذ وآل عمار

فإنّه ال يعمل مبا يكفي ، فنجد أن الشاب ال يقنع إال بعمل وجيه، وحنن نر  اليوم ملمحًا منه يف جمتمعنا املعاصر
 .أو ينحرف مريضاً ، فيموت منتظراً ، وإمنا يريد الثراء عاجالً ، تهمؤن

وقد اعرتف ، فإن شباب اجملتمع اإلسالمي ُيرص على طلب العلم، طلب العلم للعلم، ومن عوامل البطالة األخر 
وقد صمد  .دارس أيضاً وأعمدة امل :ونقول، فقالوا مبا معناه أن عدد العلماء بعدد أعمدة املساجد، املستشرقون بذلك

وهذه الظاهرة اإلسالمية  .واخلارجية األشد مرارة من الصليبيني واملغول، العلم رغم العواصف احلربية الداخلية األشد فتكاً 
ومل يصحبه العمل من املراحل األوىل حىت ، فإن طلب العلم مل تكن غايته العمل، مل توظف التوظيف الفاعل للمجتمع

وهي لو فّكرت يف بصلة ما حللت ، بل كرر مقولة على غري ما أرادها صاحبها، ومل يطّبق العلم بالعمل، هناية العمر
، وأصبحوا عالة على غريهم يستمطرون السلطة، وانعزل طلبة العلم عن واقع احلياة ومشاركة البناء والعمران، مسألة

أّما تنفيذ النظريات ، علم الكالم سريعًا ألنه ال يقوم على عمل وتطور، واألوقاف وانشغلوا باجلدل العقيم بني املذاهب
وزاد الطني ، وإمنا برزت الفلسفة ألهنا مل تعتمد على عمل، العلمية يف املدارس وما ينجم عن الرتمجة فلم يربز منه شيء
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فأين طالب العلم عن اجلهاد ضد ، بلة ظهور احلركة الصوفية يف العامل اإلسالمي اليت باركها احلكام لعزل شرائح جملتمع
وقد  .فلو علموا ووحظفوا لبناء احلصون لقاموا باملهمة يف أشهر معدودة، إمّنا يقتلون يف املساجد ؟وضد املغول، الصليبيني

م وكانت الصوفية تدفع لبطالته، وهي أن اجلهاد بالقلم يغين عن اجلهاد بالسيف، ظهرت يف هذه املرحلة النظرية اخلاطئة
ومل ميلك ما يدفعه ، فإذا انشغل احلاكم عنهم باحلرب، وهم ال عمل هلم، وجتري عليهم الصدقات، األموال من السالطني

 هلم أثاروا الشغب يف املدن واحملاربون ُياربون.
بته ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم وصحا، وغايته العمل، إن طلب العلم جيب أن يكون مقرونًا بالعمل

ورغم غزارته ، ومع ذلك طلبوا العلم، فهم دخلوا اإلسالم وقد جتاوزوا مرحلة الشباب، رضوان اهلل عليهم القدوة احلسنة
فأصبح املسلم يؤدي ، وال عن تعّلم الفروسية، وكذلك العلم والعمل مل يشغالهم عن اجلهاد، فإنّه مل يشغلهم عن العمل

واستمر فصل العلم عن العمل  .لعمل للعمل فلم يتجاوز اآلية حىت يعملوا مبضموهناوهم طلبوا ا، الوظائف املتعددة
فالنظام التعليمي اجلديد ُيّتم على الشاب أن يواصل تعليمه من السادسة ، يصحب جمتمعات العامل اإلسالمي إىل اليوم

، بينما جيب أن خيدمهم، ها واجبة على أسرتهحىت خدمته املنزلية يرا، وهو عالة على أهله وأسرته، حىت الرابعة والعشرين
ولذلك فإّن العمالة اإلسالمية اضعف من العمالة األجنبية الكافرة من ، ومل يقرتن التعليم يف عاملنا اإلسالمي بالعمل

بل هي ، وأوجب علينا العمل واإلخالص ومحل األمانة، مع أن ديننا احلنيف كفانا مؤونة النظريات، الغرب والشرق معاً 
 .جزء من العبادة

ونتيجة النفصام العمل عن العلم  .بالعمل إذن فاجملتمع اإلسالمي أحوج ما يكون إىل بناء فكري يقرتن به العلم
فالعمل يف العامل اإلسالمي مل يرتبط يف أكثره بسلوك مستمد من التوجيه ، ظهرت ظاهرة فقدان السلوك اإلداري يف العمل

ر إليه علماء الفكر السياسي من علماء املسلمني يف القدمي كما يتضح عند ابن األزرق يف كتابه )بدائع وقد أشا، الرباين
إذن فهم ، ومل ُيصروه يف الشرُية احلاكمة إمّنا حتدثوا فيه عن السلوك يف سائر جوانب العمل، السلك يف طبائع امللك(

ه من الكتاب والسنة وكانت هناك صرخات منفردة من العلماء تنادي واستمّدوا تنظري ، جعلوا السلوك من ألوان علم اإلدارة
  :ومن أشهر هؤالء أبو شامة صاحب كتاب الروضتني الذي خياطب طالب العلم، بضرورة العمل لطلبة العلم

 اختذ حرفة تعيش هبا 
 يا طالب العلم خلِّ العلم ذكرا 
 ال هتنه باالتكال على الوقف 
 وعسرا فيمضي الزمان ذالً  
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ومنهم ابن سريين وعبد اهلل بن املبارك الزاهد املشهور الذي مارس ، وهناك شرُية من رجال العلم مارسوا املهن
 .ومل مينعهم عن طلب العلم، ومنهم ابن تيمية، وكذلك أبو حنيفة وثلة من أهل العلم دخلوا ميادين اجلهاد، التجارة

        مل يكن ذلك مانعًا طالب العلم
 من العلم فاْقفوا ذاك األثر      
 .وقد تعرض الشاعر كثرياً ملواقف الذل والصغار للذين ال يعملون من طالب العلم 

وهو احملرك للقدرات اجلسدية باعتباره ميثل اإلدارة جلهود هذه ، وهكذا يتبني مما سبق أن الفكر موجٌه لكل عمل
كون هذه اإلدارة واعية بقدر ما يكون العمل عظيمًا ومؤثرًا يشكل إنتاجا ملموسًا يف وبقدر ما ت، األعضاء اجلسدية

  .حمسوب األمة العملي والعلمي
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 التربية والمنهج العقلي
القسرية بل يحسرها ومدامهتها ، اوطرائقه اوتعدد سبله، ايذهل العقل اإلنساين يف زمننا أمام هطول املعرفة الدائم وأمام كثرهت

يز يفالفرد أمام هذه التيارات املعرفية ذات العواصف الرعدية ُيتاج إىل عقلية تأملية ذات منهجية قادرة على التم، ياناً أح
السّيما األمة اليت هلا معتقداهتا ومبادئها اليت تر  أنه من الواجب احلفاظ عليها و ، سريعة التنقيب والتمحيص، واالختيار

وهذه ، ذات قدرات تأملية، منهجية وتنمي عقوالً ،  فكاك منها نبتغي تربية تغرس ثوابتوحنن يف زمن العوملة اليت ال
 فالرتبية اليت تكّون هذه اخلصائص العقلية قريبة التناول لو سّلم هبا أبناء جلدتنا من املفكرين، ليست من الصعوبة مبكان

 من قناعة بعض املفكرين بأن معتقداتنا وتراثنا ال يوّلد مثل لكن مصيبتنا تأيت ؛ورواد الفكر الرتبوي ورواد الفكر اإلعالمي
 .هذا العقل

، يستسلم ملوجات الفكر العابرة، اتباعي ال تأملي، فم هؤالء املفكرين من ير  أن العقل اإلسالمي عقل انقيادي
الذي تربّز من ، اإلهلي الغييب (( )) والتسليم باألمر الواقع يرتاوح ما بني التسليم ب  )) القدر :وال ميحص كتب بعضهم

وهو ما ، والتسليم بالواقع وقوانينه الثابتة عرب قدسية األعراف والعادات والتقاليد والقيم، خالله العطالة أمام هذا القدر
 (.48ص  4888) الفكر يوليو عام   (( يربر العطالة أمام هذا الواقع

ألمة عن مسارها الصحيح وأصبحت مستسلمة للغرب بدل أن تأخذ هبذه القناعة من الكاتب وأمثاله احنرفت ا
 .بعقالنية هلا جوانبها املتعددة

ُح   :فأوهلا، والعقل اإلسالمي أو نظرة اإلسالم للعقل تقوم على أسس أن العقل له قدرات ولكّنها حمدودة متامًا
  :فالعقل يف هذا الكون أمام عناصر هي .كالبصر وسائر احلواس

فيجب االستسالم واالنقياد ، فاهلل يّسر على البشر وعرّفهم هبا، عنه العقل البشري وهي األمور الغيبية ما يعجز -4
 .بفكر تأملي يسمح باستثمار هذه الغيبيات لصاحل النفس والبشر

هلل مبعرفة فمعرفة ا، فدعا الفرد إىل معرفة اهلل عن طريق الربهان واحلجة والتأمل :أن العقل قادر على معرفة اهلل -4
فكان األمر ، ودعاهم إىل اإلميان عن طريق التأمل العقلي، وهذه يّسرها اهلل على لسان رسله ويف حمكم كتبه، خملوقاته

ولكنهم تاهوا يف تنظري الفكر ومل ، بينما جند أّن الفالسفة أدركوا أن وراء هذا الكون خالقًا ومدبّراً ، ميسورًا شائعًا شعبياً 
 .فلم تكن الفلسفة داعية لتوحيد اهلل بالعبادة، ياً يرّوضوه شعب

فعن طريقها ، وهذه أبواب واسعة ومدها شاسع، واالختيار يدل على التأمل والتعقل، وهناك العقل االختيار -2
لّناجم عن وهذه مسّلمات العقل ا، وبناء املعمورة، عبادة رب العباد ) فأهلمها فجورها وتقواها ( وعن طريقها بناء املعرفة

جيب أن ميحص ، أّما ما طرأ على العقل من شوائب العادات والتقاليد واألفكار املضلة فهذه طارئة، املعرفة اإلسالمية
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العقل والفكر عنها وال تكون عقبة تصد عن أن يكون التوجيه الرباين للعقل مرجعية تربوية. وال برهان على أن العقل 
وإمنا هو زّعم اتبعنا فيه جمريات ، خلالص من الشوائب البشرية يؤدي إىل البطالة أو العطالةاملنتزع من التشريع اإلسالمي ا

ومما ال شك فيه أن تعطيل العقل الشرعي أد  إىل العطالة فالشرع يدعو للعمل ، الفكر األورويب يف عصر التنوير للغرب
 ؟فكيف لو أخذنا بالعقل الداعي إىل ذلك، الدائم

فلو عّلمنا أوالدنا أّن كل  .عمل به األمة هو إجياد منهجية لرتبية العقل تأخذ به إىل التأمل والتدبّرلكن الذي مل ت
ومن ، ونقارن بني تضاداهتا وتعارضاهتا، ومنحصها واقعياً ، قضية حناول أن نكتشف التوجيه الرباين فيها نتأملها عقلياً 

نا مل نبلغ درجة املنهجية العقلية حىت يف تربيتنا املنزلية ال ندعو النشء إىل لكننا يف تربيت .خالل املفارقة تتجّلى احلقيقة
 .توظيف العقل يف صغائر األمور حىت يتطور املنهج الفكري معه

فهل إىل هنج تربوي يبين منهجًا عقليًا يتطّور باملمارسة العملية يف احلياة الفكرية والسلوكية واحلوارية كي يروض 
إننا إن فعلنا نكون قد بدأنا ببناء ناشئة تصنع املستقبل للذي  ؟وثقافة األمم وكل طارئ إىل ممارسة عمليةاملعرفة والكون 

 .وأسأل اهلل أن نفعل، نريده للبالد
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 االنحراف الفكري العدواني
، تكوينه العقائدي ويف تكوينه السلوكي ويف، تطرأ يف تكوينه الذهين ؛تطرأ ظاهرة االحنراف يف التكوين اإلنساين عامة

هو بل ، وكل مفكر يدرك أن االختالف أمر حتمي، وتنتمي كلها إىل ظاهرة االختالف .وتطرأ على تكوينه االجتماعي
لكن هذا االختالف إذا تواصل  .بل يؤدي إىل الوسطية، ووسيلة إىل تكوين الرأي األصلح أو املعتدل، وسيلة لإلبداع

فإنه وأن تكون الوسائل الربهانية هي سبيله إىل الغاية ، والربهنة بالعقل والتفكري التسويغوحاول ، تواصاًل ذهنيًا وفكرياً 
تلك اليت تؤدي إىل تالقي ، بل هي العقل وحصيلته التأملية، بل واإلنسانية، يفتح السبل للطرائق املدنية واحلضارية

 .والتطور احلضاري بعامة، والسالم اإلنساين، ةواحلرية العقلي، وتنامي العالقات اإلنسانية، األفكار
واختذ وسيلة العنف باللسان واليد أو القوة فهنا تكون ، وتوقف عندها، أّما إذا ما تواصل اإلنسان مع فكرة حمدودة

 .وإذا كانت جملموعات فتكون مصيبتها على اجملتمع، الطامة على الفرد
وتلك هي الضعف الفكري واإلفراط الديين الذي خيالف الشرع ، اعيتلك هي بؤر االحنراف السلوكي واالجتم

بل ، ووقف أعماهلا اخلريية ووقف البناء الداخلي، وترويع األمة، واإلفساد بسفك دماء .باخلروج عن طاعة ويل األمر
 .تدمريه

وأدمغتهم حمسورة وسلوكياهتم ، حمجوبةفعقلوهم ، ومل يتدبروا عاقبتهم، إهّنم يعملون أعمااًل شريرة مل ختطر على باهلم
وعامة الشعب من هذا االحنراف الفكري والسلوكي مصيبة العامل ، وفكرهم مندفع مقتنع مبا ال يقنع به العقالء، منحرفة

وتسوغ الرباهني للمرتبص اخلارجي إن أعظم مصائب الفرد اليت تتأتى من ، ألهنا تضرب من الداخل ؛اإلسالمي األوىل
إّن هذه الفئة القليلة العدد جداً آذت ، وكذلك مصائب األمة هي اليت تتأتى من بين جمتمعه أو من صرعاهتم، القرىبذوي 

 .العريب واإلسالميو  وكلفتنا أموااًل وساءت إىل مكانة الفرد السعودي، جمتمعنا داخلياً وخارجياً 
ونعاجلها بشىت السبل باحلسىن ملن استجاب باحلسىن قبل أن ، وندرك ماهيته، ومستقبله، علينا أن تتدبر واقع األمر

 .وأفسد يف األرض، يفعل االحنراف بالقوة ملن جتاوز وظلم
قاموا بأعمال ضد  بينما هم، جندهم يظنون أهنم قاموا بأعمال دينية، إننا ملا نتأمل يف ماهية التفكري عند هؤالء

ومتعارضة مع السلوكيات ذات القيم ، ومع اخلاصية العقلية البشرية، إلنسانيةومتعارضة مع النظرة ا، الدين ومعارضة له
والدول اإلسالمية لوجدنا أهّنم خمالفون الدين نقاًل وعماًل ، الدينية واإلنسانية بأمور لو قارنّاها بسرية الرسول وصحابته

وهم ، الفون الشرع حني جيفون على أهل الّذمةوهم خي، فإعالن اجلهاد ال يكون إال حتت لواء قيادة األمة ؛وتطبيقاً 
وهم يعارضون مسرية العمران حني يرتكون العمل ، يسلكون سبل قطاع الطرق حني يعتدون على املسلمني اآلمنني

وهم كذلك يعقون آباءهم وأمهاهتم ، وهم خيالفون الشرع حيت يرتكون أسرهم أيتاماً أو جياعاً عالة على غريهم، واإلجناز
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مث يفاجئون بارتكاهبم هلذا اإلجرام املنحرف إىل أعلى درجات اإلجرام ، ذين يعيشون تعلق دائم تساؤاًل عن مصريهمال
 .واالحنراف

 ؟لست أدري أين العقول والرباهني التأملية
 ؟لست أدري أين القيم اإلنسانية السلوكية

 ؟لست أدري كيف يكون الضعف العقلي املؤدي للتبعية
 ؟أين املنهجية الفكريةلست أدري 

 .وحضر شرها، أهّنا أفعال غاب خريها
ا أمور شابت هلا رؤوس الولدان فاللهم نسألك أن تري ، واهتز هلا كيان العلماء، وتفطّرت منها قلوب الشيوخ، إهنَّ

 .ابنا صراطك املستقيماللهم اهدي شب، وأن تريهم الباطل باطاًل وترزقهم اجتنابه، شبابنا احلق حقاً وترزقهم أتباعه
 .وأصلح سائر أمتنا، اللهم اجعل هذه آخر فئة منحرفة
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 المبحث الرابع
 اضــــــــــــــة الريـــــــــــثقاف

 
 الجداول الفكرية في مدينة الرياض

ومنابع ، ألنا عن موطنهسو ، لو شخصنا الفكر إنساناف، رمبا كان الفكر من أعقد الرتكيبات اجلسدية والنفسية يف اإلنسان
 يَ في صطح ا، للبشرية الربانية نحفالعقل من أعظم امل، وأعظم به من موطن، : إن موطنه العقللقال، أغصانه بتتكوينه ومنا

، اعخرت واال، ستنباطوهو وسيلة اال، وبه حياة الطبيعة، وبه التدبر والتنظيم، وبه اإلميان، به اإلنسان على سائر األكوان
 .ةألماي بقويرت، وإذا تنامت عقول اجملتمع فإنه يعلو ويبين، العقل يف الفرد فإنه يسمو ىفإذا تنام

اليت  ةومؤسسات الفكر جداوله املائي، ستقرار عمادهواال، إن األمن ظالله :قاللمنابع تكوينه  :ولو حاورناه حول
 .يرتوي فيها

، ندرك عظمة العقلية اإلداريةعليها  وحنن شهود عيان، فية يف العاصمة الرياضوحنن ملا نتأمل تكوين املعامل الثقا
امللك  باملؤسس الباين الً ستهالا، وعمق الفكر لتأسيس القاعدة الفكرية يف مدينة الرياض، والعزمية الصادقة لوالة األمر

 فبىن، نتشاراال ومن مثَّ ، ستحواذقادرة على اال وبىن هلا مناهج دعوية، عبد العزيز الذي محل راية فكر الدعوة اإلسالمية
ومل يلبث الزمن ، تيان هباالبعوث لطباعة الكتب للهند ومصر واإلأرسل و ، همسالعقول يف املساجد وحلقات العلماء وجمال

ولنقف ، انعةوقطفنا مثارها الي، ؤسسات املعرفية اليت شهدنا تأسيسها وتطورهاخذ هو وأبناؤه بتكوين املأحىت  طويالً 
  .وقفات خاطفة عند اجلداول الفكرية

فالفتيا اليت صدرت عن علمائنا أفرادا ومجاعات ، وتنشرها، حتافظ على صفاء العقيدةهي دار  :دار اإلفتاء
ل الشيخ آالعزيز واملفيت عبد ، واملفيت عبد العزيز بن باز، وتبعه الشيخ عبد اهلل بن محيد، براهيمإباملفيت حممد بن  ستهالالً ا
تأثريها ذه الفتاو  كان هلحيث  ، رحم اهلل من فات منهم وأمد بعمر من بقيوجملس كبار العلماء ، العلماءعدد كبري من و 

، ةواملؤلفات املعاصر ، فتاء نشره ألمهات الكتب اإلسالميةومن إسهامات اإل، جتاه اإلسالمي املعاصريف اال املتأصل
 .لم بسخاء شهدناه وقبسنا منهوتوزيعها على طلبة الع

وقد كان من مثرة دار اإلفتاء أن نشأت وزارة الشئون اإلسالمية اليت محلت أمانة اإلدارة املنهجية لرعاية الشئون 
 .فهي مصدر من مصادر الفكر املعاصر، اإلسالمية يف الداخل واخلارج
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جامعة امللك سعود اليت تصدرت لريادة ومن ذلك  ؛إنشاء اجلامعات وبناء الصروح العلمية هلاومن مثرته أيضًا 
وما تصدرت له من تفاعل مع ، والكليات األدبية والرتبوية، التعليم اجلامعي املوسع من العلوم الطبية وعلوم التقنية املعاصرة

 .فكرينواستقبال الزائرين من امل، وإيفاد البعوث، من املؤمترات والندوات ؛املؤسسات املعرفية اخلارجية
وتطورت الرئاسة العامة للكليات إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اليت كان هلا تواصلها الفكري مع 

وكان ، ومنحت املاجستري والدكتوراه، فكونت الدراسات العليا، وبادرت إىل البناء الذايت، املؤسسات العلمية اإلنسانية
وكذلك إحياء الرتاث ، وإحياء كتب التفسري واحلديث والفقه، لشرعية املعاصرةمن الدراسات ا هائالً  اً نتاج ذلك كم

فكانت هناك ، وقد عحنيت باألدب السعودي، تلك اليت هنضت هبا كلية اللغة العربية، والدراسات النقدية واألدبية، العريب
وعن جوانب ، ن بن سحمان وابن مشرفوسليما، وعبد القدوس األنصاري، والسنوسي، الرسائل اجلامعية عن الغزاوي

 .متعددة من األدب السعودي املعاصر
 .اباً وكتّ ، ومنظرين، وتصدر رجال اجلامعتني للحركة الفكرية املعاصرة رواداً 

فكانت الرياض من أهم أسواق الكتاب يف ، ووجه والة األمر بإقامة معارض الكتاب السنوية يف مدينة الرياض
املكتبات العاملية الفخمة كمكتبة امللك عبد العزيز اليت املصادر الثقافية وطالب املعرفة وقامت  فتكونت، العامل العريب

 .ملك البالد احلايل حفظه اهللأسسها ورعاها صاحب السمو امللكي األمري عبد اهلل بن عبد العزيز 
 .ية الكرب  للبالد وأخذت مببدأ اإليداعوتطورت املكتبة الوطنية إيل مكتبة امللك فهد اليت أصبحت املكتبة الوطن

ومكتبة معهد اإلدارة ، ومكتبة جامعة اإلمام ومكتبة دار اإلفتاء، ومن أهم املكتبات مكتبة جامعة امللك سعود
ومنها مكتبة ، إىل جانب قيام مكتبات ودور نشر جتارية هلا صداها الواسع يف تأمني الكتاب ونشره، ومكتبات الوزارات

  .ودار اللواء وغريمها، احلرمني كتبةملما هو أسبق منهما  كوإن كان هنا، ومكتبة العبيكانالرشد 
ونشيد بالدوريات ، ا انتشارمها يف اجملتمعموهل، الصحافة القوية يف الرياض بصحيفتيها الرياض واجلزيرةوقامت 

وجملة احلرس الوطين ، دوالتوبا، وجملة اليمامة، لة العربيةوجملة الفيصل واجمل، الثقافية املعاصرة كمجلة العرب حلمد اجلاسر
 فكثري من الكتب يطبع يف لبنان ومصر.، وغريها من الدوريات املختصة واحملكمة التابعة للجامعات واملؤسسات الثقافية

ض الذي له دوره بافتتاح النادي األديب بالريا -يرمحه اهلل  -أمر صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن فهد وقد 
فلها دورها ، وكذلك قيام اجلمعية الثقافية .فقامت فيه عدد من احملاضرات ملشاهري املفكرين واألدباء، يف احلركة الثقافية
 .الثقايف يف الرياض

كبرية   اً وتستضيف أعداد، املهرجانات الثقافية الكرب  اليت تعىن بالثقافة الفكرية املعاصرةإىل إقامة دعا والة األمر و 
فيقام مهرجان اجلنادرية الثقايف الكبري الذي قّل أن يوجد له نظري يف ، من مثقفي العامل اإلسالمي والعريب والعاملي كل سنة
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ومنها ، فكان أحد النوافذ املشرقة على الفكر العريب املعاصر، وكثافة حماضراته وندواته، عداد موضوعاتهإو ، تنظيمه
فكان هلا تأثريها يف احلركة الفكرية اليت أضاءت مساء ، رب  اليت صحبت املئوية يف العام املاضياملؤمترات والندوات الك

األدب والفكر اليت تقام يف قصور األمراء وبعض رجال الفكر  صالونات وهناك الندوات األسبوعية الثقافية يف ، الرياض
وازدهرت الندوة األثينية ، تداد لندوة عبد العزيز الرفاعياليت هي ام باجنيدوندوة أمحد ، الدكتور راشد املبارككأحدية 

 .وغريهم، وتألقت ندوة الدكتور /أنور عشقي، وكذلك الدكتور /حممد بن حسني، للشيخ عثمان الصاحل
وجمالس العلماء وحلقاهتم يف ، ومناقشة الرسائل العلمية، ومن اجلداول الثقافية اليت تنمي الفكر واملؤمترات العلمية

 ملساجد ا
فأسسوا الكليات والدراسات العليا حتت إشراف الرئاسة العامة ، وقد فتح والة األمر املعابر للمشاركة النسائية

ومن مثارها أن تصدرن للكاتبة ، ات يف احلركة الفكريةبفشارك عدد من حامالت الدكتوراه واألدي، لتعليم البنات
 .ال االجتماعيقكتابة املومنهن من برزت يف ميدان الشعر و ، القصصية

، يف عاملنا املعاصر ن تكون عاصمة ثقافيةأجلديرة با وإهنمدينة حتفل هبذه اجلداول اليت تغذي الفكر لقد كانت 
فأشاروا إىل حجرة ثقافية قامت يف العقد األخري من القرن ، ورّواد الفكر العريب األدباءولقد سبق إىل هذا القول عدد من 

ولقد كان ، هلم مبستقبل ثقايف يشهد فيه املنصف واؤ وتنب، د األول من القرن احلادي والعشرين إىل الرياضالعشرين والعق
 .ذلك بعون اهلل
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 الرياض والفكر
لتحاذي العواصم العاملية العريقة بثقافة هلا ذوقها و ، تألقت الرياض يف أواخر القرن العشرين لتكون مشسًا مشرقة بالثقافة

وحتمل هاجس اإلنسانية لتمثل االعتدال األعم ، بالفكر املعتدل ضيءوت، لهم الصفاء العقديتستثقافة  ؛اخلاص
جتسدت بفعل مكونات  يتهذه العاصمة الثقافية ال، يف مساء العامل ةفهي األمة الوسط هذه النجمة املتألق، واألمشل

، وتالحم اإلسالم مع الدم العريب لرتسخ جذوره، قبل اإلسالم تراكمية هلا جذورها املمتدة عرب التاريخ العريب يف جزيرتنا
حىت جاءت احلركة ، وختبو اجلذوة ئويشاء اهلل أن هتب الريح على الشعلة فتنطف، منه رايات الفتوح والدعوة قوتنطل

 فتنامت الدوحة لكن، العقيدة بفكرها وأالضياء من الدرعية وتعانقت فيه السياسة بسيفها  عَّ شَ فَ ، اإلصالحية املباركة
وهتب ريح عاتية على الدرعية ، فتذبل األوراق وتتساقط األغصان، والقحط باجلد يعرتيها ما يعرتي اجلزيرة من سينّ 

وتنساب ، فسرعان ما تشتعل اجلذوة يف قرية الرياض، واإلنسانن اجلذوة قوية ممتدة يف املكان لك، فتسفو عليها الرمال
ويلمح الشرر تارة حىت هبت عليها ، فيخبو اللهب، لكن العواصف ما زالت تتعاور املكان، حةبعض اجلداول على الدو 

ها يف اجلزيرة شرقًا وغربًا جنوبًا مشااًل حىت ملع ضياؤها وانطلق تيار يوأخذ ُيي، فأشعل اجلذوة، امللك عبد العزيزعزمية 
 .الرياض بأشكاله املتعددة

م ويعلّ ، يتدارسون القرآن الكرمي ؛فهم يتعلمون العلم الشرعي على ظهور اإلبل، فةفاجليوش مصدر من مصادر الثقا
 .وكان قدوهتم امللك عبد العزيز الذي يصحبه يف رحالته من يقرأ القرآن عليه أثناء السري لياًل أو هناراً ، املتعلم اجلاهل

كان هذا  حول و ، به املؤرخون كأمثال العجرييكما يصح،  القصائد الشعرية املطولةله وهناك من الرواة من يقرأ 
 .يف حالة االستقرار بالرياض يبرناجمه اليوم

فكانوا ، واستقبل العلماء طلبة العلم يف املساجد واملنازل، االنتشاربأما يف الرياض فإن حلقات العلماء أخذت 
وكان آلل الشيخ الريادة يف هذه النهضة ، لفكريةورجال الرتبية ا، ورجال القضاء، فهم رجاهلا، الغذاء للحركة الفكرية

احلركة علماء هلم مكانتهم يف العامل اإلسالمي فأجنبت هذه ، املباركة إقتداء باملصلح األول الشيخ حممد بن عبد الوهاب
باز املفيت  بنوالشيخ عبد اهلل بن محيد والشيخ عبد احلميد ، نذكر منهم مفيت الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم

 .الثاين بعد وفاة حممد بن إبراهيم
كي وهو املعاصرة يف احلرم املته تمع خبطبمحد إبراهيم الغزاوي باخلطيب الشاب الذي نال إعجاب اجملأوقد أشاد 

 معه، املفيت احلايل الذي عرفناه خطيبًا يف مسجد منرة حينما يشّدنا الساعاته وأظنه يقصد ب، عبد العزيز آل الشيخ
 .وال أحصيها، تلك جنوم عددت منهاو 
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*من هذه العاصمة وضواحيها بعث امللك عبد العزيز املرشدين والدعاة والقضاة الذين يعملون يف املدن والقر  
منهم يقال له فايز العبد هلل الذي  منوذجاً  أدركتلقد و ، والبوادي ليكشفوا عن جذوة اإلميان الكامنة يف نفوس أبناء اجلزيرة

يف أقصى مشال اجلزيرة يف مدينة حقل حيث توفاه اهلل ساجداً  فنتهي به املطاوا، يرضو والع ر لإلرشاد يف حرة الرهاتصد
 .نو أولئك هم اجلند اجملهولو ، الكثريوممن مل أدرك ، يف املسجد

 .يم النظامي يف البالدبن منيع الذي قاد التعلاو ، بن بليهد الذي كان له دوره يف مكة املكرمةاومن هؤالء العالمة 
 .واملرشد عبد اهلل القرعاوي يف منطقة جازان
، وكما ير  بن خلدون أنك إذا رأيت تطورًا عمرانيًا فإن وراءه تطورًا فكرياً ، مل تلبث الرياض أن هنضت عمرانياً 

إجازات علمية تؤهلهم للقضاء  مث كلية الشريعة لتعطي أولئك العلماء، وسرعان ما فتح املعهد العلمي، نشئت املدارسفأح 
وكان جتسد الرئاسة العامة للكليات أوجد حركة علمية دعمتها جامعة امللك ، بل واإلدارة، ةباحلسو والتدريس والدعوة 

 .وسامهت يف احلركة الفكرية يف العاصمة الرياض، ت احلركة العلمية واملعرفية يف سائر البالدخَ  رسَّ يتسعود ال
كلييت ل اً وكان مدير ، ألفذاذ العالمة الشيخ محد اجلاسر الذي تصدر لتأسيس أول إدارة تعليم الرياضومن الرجال ا

 .يس الطباعة والصحافة يف الرياضومن إجنازاته تأس، الشريعة واللغة
فاألرصفة تعج بالكتب ، وما بعدها 4218جيلي احلركة الفكرية النابضة يف الرياض مابني عام وقد أدرك 

، الديرة يف متوين الغذاء اجلسميمع مصدر متوين للفكر متنافس واملكتبات يف البطحاء ، من البالد العربية ورياتوالد
سواء يف املكتبة الوطنية أو مكتبة ، تنافس الطالب على الكتب يف املكتبات العامة العطش الفكري لطالب العلميصور و 

 .ماء والرياسة العامة للكلياتاالنتفتاء جامعة امللك سعود وكذلك يف مكتبة 
والشيخ علي ، ومنهم كبار العلماء من األزهر، اوفتحت صدرها هل، وقد استقبلت الرياض األدمغة املهاجرة والزائرة

حملاضرات مالك بن نيب يف قاعة كلية  وقد استمعتح ، ومناع القطان، والشيخ عبد الرازق عفيفي، الطنطاوي رمحه اهلل
 .بالرياض الشريعة واللغة

املؤسسات  مىوتواصلت العزمية لتتنا، سعود من آلمراء وأوقد شعلتها امللوك واأل، إن هذه األسس قدح جذوهتا
 .وتشتعل احلماسة لتبين دعائم املعرفة واحلركة الثقافية اليت حنصد مثارها اليانعة، الفكرية
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 ثقافة العاصمة وبناء المفكر الواعي
وتعانق ثقايف مع ، واقتباس من حضارة إسالمية، وهنل من موروث عريب، ض املعاصرة تراكمية لتوجيه رباينثقافة الرياإن 

ومن هنا جيب أن يكون هلذا التطور الثقايف ، وتوالد فكري من هذه األمشاج، وتالحم مع واقع معاصر، حضارة غربية
متامًا كحضور ، رك أن مكونات الفكر متناثرة يف هذه العاصمةوحنن ند، الفكر املعاصر والفكر املستقبليدوره يف بناء 

وكيف نبين العقول املفكرة ذات املنهجية القادرة على أن تبىن  ؟لكن اإلشكالية أين الفكر، الطبيعة يف نظر الفيلسوف
ران املختلف األشكال واألذواق ففكر اليوم يف عاملنا العريب شبيه يف اختالفه بالعم ؟فكرًا سليمًا من مواد البناء املتواجدة

ويتم ، أو يقبس له من هذا ومن هذا، إمنا يرسم املهندس ما يريده العميل، خمططات مقنعةيس هناك فل، يف املدن
، واالقتصادية، االجتماعية، وهذا املثل احلسي مياثله احلاالت األخر  احلسية واملعنوية .التشكيل يف ساعات معدودات

أو تركب من مكونات منتزعة ، فهي تؤخذ من نظريات جاهزة .والرتبوية، والفكرية واألشد فتكاً اإلعالمية، اسيةورمبا السي
أو حتمل ، وحتمل أعباء قدمية جيب التحلل منها، فتحمل الغربة يف تكوينها، تؤخذ جاهزة لبيئة جديدة كمن هنا ومن هنا

وأمنياتنا أن نوجد مهارة فكرية لكل فرد  .وتكوين مفاهيمه الذهنية، اباعهبل حتمل الفردية وانط، هواجس بيئة مغايرة
ويف شرائح اجملتمع العلمية  ، وتتالقى يف بناء الفكر األسري واالجتماعي، وتتنامى يف األفراد، نبنيها يف عقلية أطفالنا

 وسائر أفراد األمة.، هنينيوامل، والرتبويني، بل واإلداريني، والزراعيني، واملهندسني، كاألطباء
فتكون هناك فلسفة جديدة لبناء الفكر ، ولعلها القضية املهمة اليت نبتغي أن يتولد عنها الفكر املتطور يف العاصمة

سية إمّنا يقتبسها من طرائق الرتبية املنزلية واملدر ، مهارة ال تولد مع الطفل كبقية املواهبوهذه ، أو لكيفية بناء الفكر، أوالً 
 .واإلعالمية

، وأحالمه، ويف غرائزه، فهو دائم التفكري يف حالته اليومية، والتفكري عملية تكاد أن تكون غريزية يف اإلنسان
فتأخذ على اإلنسان مساحات زمنية من عمره ، متّر عليه كالسراب أو كموجات البحر بال فائدة، وأمانيه، وأوهامه
فإذا احتاج إىل تطبيق عملي فإن يستورده من غريه. وليس لدينا املقدرة ، أو ال يدرك ورمبا ال ينفذ منه شيئاً ، اليومي

فليتأهب مفكرونا لبناء املنهجية الفكرية يف مرحلتنا اجلديدة اليت تستطيع أن تقف ، التأملية لبناء فكري منهجي ألوالدنا
 مستطاعاً آللية التنفيذ.، ممزوجاً بالواقعية، داً أو حملياً مستور ، وتقبس من الفكر السليم قدمياً وحديثاً ، مع التوجيه الرباين

واحلرية يف تقدمي ، ووسائل املعرفة اإلجبارية وموجات األيديولوجيات، وآليات البث املباشر، وعامل العوملة املعاصر
وندرك ، لكي منيز بني األشياء، مثَّ جمتمعية ثانياً ، كل ذلك يدعونا إىل بناء منهجية فكرية فردية أوالً ،  الفكر الطارئ

 .ونفي الذي يستحق النفي، ونواجهها بعقلية قادرة على االستيعاب وقبول الصاحل، وكيف نتعامل معها، ماهيتها
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وألف فيها عدد من ، وكذلك للمنهجية، أو لبناء الوعي، أو لبناء العقل، لبناء الفكر، وقد تنبَّه كثري من املفكرين
تتضح ، ولكننا من منطلق مبادئ عاصمتنا الثقافية الرياض، ومثل الفكر العملي، والتفكري اإلبداعي، اإلبداع الكتب مثل

وكذلك ما حتّدث عنه املفسرون وأهل ، وأحاديث نبوية، فمنها ما ورد من نصوص قرآنية، لنا مصادر أخر  لبناء املنهجية
 .وابن قيم اجلوزية وغريهم الكثري، لغزايلوما أشار إليه املفكرون مثل ا، احلديث عرضاً 

ونرصد آراء املعاصرين ، وليست متجسدة حتت مباحث خاصة، وهي متفرقات، وسائر مصادر الرتبية اإلسالمية
 .من علمائنا وعلماء املسلمني

، رتبوينيونقارهنا بالنظريات املعاصرة ويكون ذلك هاجس املنظرين ال، وحصيلة التجارب يف األمثال والقص
ولو وجدنا من األثرياء من ميول املشروع لرأينا نتاجه يف سنني ، والدوريات احملكمة، والرسائل العلمية، واألحباث اجلامعية

 .قليلة
فيكون هاجس األب يف ، وإمّنا نأخذ مبا ندرك اليوم، ولكن ال ينبغي علينا تأجيل األخذ به حىت يكتمل املشروع

ويكون هاجس ، واألستاذ يف جامعته وحماورته مع طالبه، وكذلك هاجس العلم يف مدرسته، قدوة أسرته وعمله ليكون
، إن قضايا اليوم الفكرية ال تقوم على فردية فيلسوف أو مفكر .وهاجس وسائل اإلعالم يف براجمها، الفنان يف مسرحياته

وجترفه التيارات إذا مل يقف على ، وجات هتب عليه العواصففاألمة يف عامل هائج متسارع امل ؛إمّنا تقوم على عمل مجاعي
 .ومن مثَّ اختاذ القرار، قاعدة صلبة ليدرك كيفية التعامل مع القضايا

، ولعّلها تتبىن عقد ندوات تستثمر أفكار املربني من منظرين، وحنن نر  حملات ومبادئ عند وزارة الرتبية والتعليم
وكذلك يف ، جند مصادر كبرية يف رئاسة تعليم البنات أيضاً يف فكر املفكرات والرتبويات وسوف، وأصحاب خربة وجتارب

بل حىت يف األقسام الشرعية عن ، ولعّلها تكون ميدانًا للرسائل اجلامعية يف كليات الرتبية، قاعات البحث يف الكليات
 .ن والعلماءواستقطاب آراء املفكري، ورصد اآلراء املتناثرة، طريق االستنباط
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 العولمة والحيرة
، وما تطويه من غيبيات مستقبلية، وسلبياهتا ااملفكرين يف حرية من جوانب إجيابياهتع لتوقظالل العوملة على املعمورة متتد 

األمم فهل تتعانق ، وما تتسارع به من متغريات مذهلة، والفكرية اإلنسانية، بل مبا ندركه من مكوناهتا الفكرية االقتصادية
 .ننا كالطيور املهاجرة إىل مواطن اهلالك عرب رحلة ال إراديةإ أم ؟إىل مهجر واحدتنحو  لتكون مناذجاً كأسراب الطيور اليت

 .إننا يف فضاء هذه احلرية ينبغي أن نتأمل أنفسنا يف عوامل اإلضاءة عرب هذه الدروب املعتمة
فلو أخذنا هبا بوعي وتأمل واستنباط ، السيما األمور التوقيفيةو ، اينوحنن يف جزيرتنا لنا ضياء وهاج من التوجيه الرب

ولكن ، ملا ُيدث من احلوادث لكان يف ذلك هدي إىل الصراط املستقيم يستوي يف ذلك مسرية األمة واجملتمع والفرد
فهل ، ية يف العقل والتأملوحنن نشرتك مع البشر ، ينقصنا االستنباط الواعي واكتشاف هذا االستنباط يف الزمان املناسب

خري لإلنسان من ونصافح ما فيها ، ونتبصر يف جماالهتا ومؤثراهتا ونتائجها، خنضع املوجة العارمة االقتصادية للعقالنية
ومن ، ة اجلنسيةدوالوطن على كافة املسارات اليت تواكب اهلجمة االقتصادية العاملية من التعامل مع الشركات املتعد

أو نبحث أين إنسانية اإلنسان يف هذه ، عاصف بالعقول البشرية املوظف توظيفًا ماديًا حبتًا وعلينا أن نتأملعالم الاإل
وما يلحق بالفرد يلحق ، وحريته يف انتقاء أوجه حياته، العوملة من جوانب حريته يف تدينه وحريته يف بناء اقتصاده

 .باجلماعة
عله يسري وراء القطيع جتو ، اإلنسان أم أهنا متسخاحلقة  رية الدينية والعقالنيةفهل العوملة متنح اإلنسان والشعوب احل

أم أن ، أم أهنا خاصية لشعوب دون األخر  ؟ومن مث متاسك أوطاهنا، وهل الشعوب حتتفظ بقوة دوهلا ؟بال إرادة
أم تعود مرحلة ، درهم واملالفهم عبيد ال، الشعوب كلها تسخر هليمنة رجال االقتصاد ويعبث هبم املال كيف يشاء

تبدأ عناية الدول حيث هبم  عىنطعان املاشية ال تنظيم يح قاإلقطاع القدمية اليت ال حترتم إنسانية اإلنسان فيكون العمال ك
 .ألن املال ينتقل بتصريف من شرُية حمجوبة عن اجملتمعات، العاملية االجتماعية باإلنسان بالتالشي واالحنسار

والتعدي على إنسانية ، ى اجملتمعات أن تكون هلا دعائمها اليت تتكئ عليها يف مواجهة تسطيح العقلإنه جيب عل
وشحذ عقله مستنبطًا ومالئمًا ومنسقًا وعاماًل ، وماته الفكريةقحتفظ مباواإلنسان قادر على التعامل معها إذا ، اإلنسان

 .وجاعاًل احلواجز للسلبيات، وموظف اإلجيابيات
ات غذا جيب علينا حنن البشرية أن ننمي عقولنا التنمية القادرة على فرز اإلضاءات اخلريية من النز وقبل ه

وتضليل اإلعالم كما قال بعض ، وقوة الوقع، وما أصعب ذلك وأشده لكثرة املتشاهبات واختالف التأويالت، الشيطانية
أليس فيها ، فالعوملة تتضاءل فيها احلرية، أنشودة ملغومة " "إذن أنشودة احلرية وحقوق اإلنسان والدميقراطية ؛املنظرين

 ؟والعقالنية واإلنسانية، الشعوبو أليس فيها هيمنة ملبادئ سلوكية ال ترضى هبا الديانات  ؛هيمنة اقتصادية إجبارية
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ظرين الذين أسسوها واملن، قتصادينيإىل مصاحل النخبة من اال متت   إن احلريات املبتغاة يف نظر العوملة هي ما
يعلنون  .همؤ حىت علماء دينهم وعقال، ويف سبل املال واالقتصاد يبدعون، وهم يف ضالل الفكر يعمهون، وواكبوها

 فالكنيسة تعلن تذمرها من سلوكيات العوملة بل تعارض أخالقها ، الرفض
ويكشفون عن ، وُيذرون منه، مهلدون املستقبل املفويستشر ، حباثهمأو ، ن يصدرون فكرهم الفلسفيياملفكر إن 

 .أخذت تتعر  للعيان السوءات اليت
لتشع املعابر أمام البشرية ، وتنفجر إضاءهتا،  احملدودة أر  أن وظيفة التوجيه الرباين رمبا تعلو مكانتهايف نظريت ينإن

 .قائقفباملقارنة واملفارقة تتكشف احل، ن إعالمها بقوة اإلعالم املضادو يلو محل االقتصاد
عتماد على وال يكون ذلك إال باال، والعقل العريب مسئول عن تكوينه الذهين الذي يؤهل إىل التصفية والتنقية

واختيار احلل األسلم مع تشابه ، والقدرة على التمحيص والفحص، املنهجية واملعرفة والوعي ةمث بتنمي، التوجيه الرباين أوالً 
 !وما أكثر املشتبهات، احللول

مث تصعد إىل ، فهي من وظائف األسرة أواًل مث املدرسة، ومهمة تربية العقل وتنميته ومنهجيته مهمة وطنية شاملة
لكن الذي يستوجب علينا ، والداين القاصيوهذا التعميم يدركه ، فالدولة مبؤسساهتا الرتبوية واإلعالمية والعملية، اجملتمع

املدرسي والفكر االجتماعي  فنطرح الفكر األسري والفكر الرتبوي، الشرائح متحيصه هو املنهج لكل شرُية من هذه
وحتمي األمة من أن تتسم بصفة االستهالك الدائم ، يةو وكذلك اإلعالمي والتوجه الوطين لتتالحم املنظومة الرتب، الرتبوي

 .وتذوب وطنياً ، سخ عقلياً ومتح ، اقتصادياً وسلوكياً 
ويواكب العمل ، ويستقبل النافع ويروضه، يرفض التبعية، ن لديه "املمانعة الواعية"ستصالح اإلنسان تكو اوب

إىل إجياد ميادين البحث العلمي ، ة والعمالة املاهرةياإلبداعي سائر األنشطة البشرية الفاعلة من األعمال اليدوية واملهن
 .العملية اوكشف جوانبه، إنسانية اإلنسان بسخاء مع مراعاة
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 ّد الوحدة العربيةس
أو تؤول كما هو شأن مستهل قصيدة جرير أمام عبد ، ذميشتم منها فتقفز منه ألفاظ ، كثري من الشعراء يريد املديح

 .امللك بن مروان )) أتصحو أم فؤادك غري صاح ((
، ه االمتعاضوأبو نواس أراد هتنئة جعفر الربمكي بقصر مشيد فمدحه يف مستهل القصيدة حىت تشاءم وظهر علي

 .فلم يلبث طوياًل بعدها
ومسته اللجان ) سد ، تفق على إنشاء سد بني سوريا واألردنافقد ، أما التسمية اجلماعية من جلان فتحدث أيضاً 

 .الوحدة ( أمالً يف الوحدة العربية غري أن التعارض بني التسمية واهلدف ظاهر للعيان
اليت واحلروب بالقوارع بالفوارق و قوضوها ، بالوحدة العربيةتشدقون يفالذين ، واألحداث تفعل فعل األلفاظ

النوازل والكوارث لقوضتها الواحد فوق الصفر فلو جتاوزت هذه )) سد الوحدة العربية ((  :فأصبحت أفعاهلم، أحدثوها
صدام حسني وهي مل تبلغ فد وأدها ف، قاصمة الظهركانت بل  ، كانت السد املنيع لتنامي النسبةحيث  ، اليت فجروها

 .ال خوفاً من اإلمالق، العرب بناهتم خوفاً من العاروأد كما ،  بضع شهور من بعد مؤمتر القمة املؤازر له
التاريخ العريب واملناداة بلم مشلها كأمة من األمم امتد عمرها سرتجاع إىل ا، وقد دعاين التأمل يف الوحدة العربية

ما عدا الفرتة الذهبية يف حياة األمة العربية اليت ، قرتنة باأليديولوجيات اليت حتكم التوافق بينهاوالنظرة إليها م، املديد
، وكانت مرحلة بناء احلضارة اإلسالمية، واسرتفدت التمازج احلضاري من الشعوب، استلهمت فيها التشريع اإلسالمي

فقد  ، ور األول مرحلة التكوين العريب أيديولوجيا وإداريًا واجتماعياً فاحمل، أتناول الوحدة العربية من خالل ثالثة حماورأين و 
وشيخ القبيلة يحرّشح بشروط متعارف عليها منها احلكمة واملروءة والكرم والشجاعة والتأين ، كان يقوم على النظام القبلي

وليس فيها  .ألمر والدعوة يف منتديات ليليةإمّنا يدعو للتشاور وإبرام ا، وليس له الكلمة املطلقة، والقدرة على االستيعاب
أو لنقل هل حال الفرد يف القبيلة أحسن أم  ؟فهل العامل العريب يعود برئاسته ملنهج القبيلة، انتقاءوال  (ختصيصانتفار ) 

 ! ؟أنه يف عصر احلضارة والرتاكم العلمي أفضل
ولكنه ، هذا الدعوة إىل النظام القبلي قطع اهلل دابرها وليس معىن، ن الفرد العريب يف قبيلته أكثر حريةإالواقع 

، للمقارنة وحتليل الوحدة العربية عرب العصور ومد  تأثري التجارب اإلنسانية واستجالء العلم واملعرفة يف الوعي العريب
، تظم يف أحالف نظراً لقوهتاوهي اليت مل تن، قليلة جداً ال" مجرات العرب " من القبائل و .وتالحم العقل العريب مع الواقع

إهّنا تتمّثل يف  ؟فأين موقع األحالف من واقعنا املعاصر، ن القبائل فيلجأ إىل التعاون يف منظومة األحالفم أما الكثري
 .ةأو اإلغراء مبؤامرة مدبر ، أو الرهبة من عدو، التجمعات السياسية اهلشة اليت ال تتواصل وشائجها إالّ عند الرغبة يف مال
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وال إعداد مثلها مثل منوذجها األول من األحالف ، أما مرحلة اإلعداد فإهّنا تعج باخلالفات واجلدل فال بناء
  .القبلية

أّما أحالف اليوم فهي ، بل إّن األحالف القبلية أطول عمرًا يلتزم هبا األفراد اجلماعات، فما أشبه الليلة بالبارحة
 .التزام سياسي فحسب

، فحني مساعهم نزول الغيث يف ديار أخر ، العربية كانت تغري ألسباب مادية كاجلدب وفقر القبيلة والقبائل
، إخواهنم على ضئيل املاء املتبقيمع فيتنافسون ، لنقصان املاء يف آباركان ذلك ورمبا  ، يبادرون إىل مهامجة األرض الربيعية

سوغات فاآلبار البرتولية مبثابة اآلبار املائية القدمية. وم، ذه النظرية القبليةوما نظرية الفقراء العرب احلديثة إال امتداد هل
 احلرب "وحدة عربية" 

 فإن احملور الثاين يدور حول الوحدة العربية املعاصرة.، حمور العودة إىل اجلذور، ومادام تعرفنا احملور األول
مع األمم األخر  املتطورة مع معارضيت الشخصية هلذا  ةماثلن بالقومية العربية متياملنادبفهل تكون األمة العربية 

والوعي ، والقدرة على املنهجية، واملناهج العقلية، وهل يواكبوهنم يف املتغريات ؟االجتاه إذا مل يستظل بالظالل اإلسالمية
حرية  ؛مة العربية تقوم على دعائم رئيسةملعاصرة واملنافسة واملالصقة لألاإّن األمم  :قولنو  ؟واملقدرة التطبيقية، املعريف
أكثر  تطلبوحرية االجتاه اإلسالمي يف أكثر الدول ال  .التصويت على اجلهاز التنفيذي والتشريعيرية الفرد بح، املعتقد

التغيري و ، وغربته يف مهده .من ذلك مع أن األولية له مبنطقهم لكن الذي يفّجر االجتاه اإلسالمي إثارة الكبت يف موطنه
 .مع اإلفاضة لأليديولوجيات األخر  باجلاه واملال له

وكل أيديولوجية مباحة ما عدا االجتاه ، بة ال رغبةولو نظرنا إىل موقع الوحدة العربية فإن الشعب له رأي واحد ره
وأعوانه هلم  تهنوبطا، سوصاحب احلرية املطلقة هو سيادة الري، واجلزئيات من املذاهب املؤدية إىل حرية الفرد، اإلسالمي

 .لسياسة يف الشعب فقطاورمبا احلرية ، احلرية املالية فقط
 يهّزونواملستشارون هم ، أو خسارة فادحة، وإىل هزمية منكرة !وسيادة الريس هو الذي يقود إىل حرب مدمرة

إىل ‘فاجته ، نه الطرد ملعارضته املستمرةدفكان دي، رؤوسهم كاألغصان كاحلكاية الشعبية ملن أراد اخلدمة عند وجهاء املال
" سم طال ن الشمس تطلع من الغرب قل له إفقال له لو قال لك الوجيه ، خادم ثري مقدم عند وجهاء املادة يستشريه

 .عمرك "
كم من و ، ال الوعي واإلبداع واملعرفة والتجربة، دم " فاخلدمة هي املؤهل" من خدم قح قول  ويلحق هبذا املثل الشعيب

وإين ألعرف أخوين أحدمها وكبريمها صاحب ، وحاز مكانة وصاحب اخلربة واملعرفة قابع يف زواياه، خادم ترقي يف مناصب
واآلخر صاحب خدمة فحسب وبينهما من السلم الوظيفي ما ُيري العقول وباملقارنة بني عربية الرتاث ، معرفة ونزاهة
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وهل يغين ، لكبتايتبلور قصور املعاصرة أو قل تقّدمها يف أفانني ويف ذلك ، الميةوعربية املعاصرة واجتناب العربية اإلس
أم هل تفرتق مبزاج أحدمها أو موته فتضيع األموال وتوقف املشاريع  ؟شعوهبماعن تعانق شخصيتني التعانق بني الو  االحتاد

 ؟ررت هبا لرتكب موجة أخر وغ، بعد أن ضيعت العقول، املضللةاإلعالمية كاذيب األواخلطط وتتجّلى 
الوحدة العربية يف ظالل الشريعة اإلسالمية تتبلور يف معامل الوحدة الفردية واالجتماعية فهو الثالث  راحملو أما 

كموقف أيب بكر من جيش ،  ومنهجية االستيعاب وقدرة الوعي كما أهلمت اخللفاء الراشدين، شور الوالسلطة وجمالس 
فلو عثرت شاة يف ، الذي اضطلع به عمر بن اخلطاب، والتنظيم اإلداري االبتكاري، ومانعي الزّكاة، أسامة وحروب الّردة

ئني و وحاور املنا، ووزّع الثروات وفق املنهج اإلسالمي، بن عبد العزيز الذي اسرتد أموال األمةاوعمر ، العراق لسئيل عنها
، والعرب يف تالمحهم مع اإلسالم يبنون أفرادًا وجمتمعات .ام بتعذيبهموعزهلم وسجنهم وق، وأقنعهم بعدله ال بعزله، له

 .وعلمية تطبيقه فاإلسالم يبين يف الفرد حرية إميانية إنسانية، وعقالنية منهجية
 .واإلسالم يبين يف الفرد عقلية تدبرية منهجية

 .فاعاًل عاماًل بانياً  اً واإلسالم يبين فرد
 .عياً خملصاً مراقباً واإلسالم يبين فرداً وا

 واإلسالم يبين فرداً يستلهم احلكمة يف كل زمان ومكان 
 فيبتعد هبا عن االنتهازية والوصولية واإلسالم يبين فرداً يؤثر على نفسه ال 

فإذا تكون اجملتمع من أفراد تتبلور فيهم اخلصائص فإهّنم يفرزون حكاماً ، وتسقيها، وفلسفة اإلسالم تبين اجلذور
 .حكماء وعقالء ذوي وعي ومنهجية استبيانية، قياء يزينهم الورع والزهدأت

أو ، ويفرز منفذين غري مستبدينوإمنا واعية واعظة مصلحة ، واجملتمع يفرز بطانة استشارية ليست خادمة أمعة
تمع يفرز شور  متثل الشعب واجمل، . وهم خيضعون للرقابة اجلماعية وال يتوارون.مستعبدين إمنا هلم ضمائر متثل الرقابة

 .تصارح وتعي بالواقعبالباطل وإمنا وال جتادل ، باملتطلباتوحتاور 
مبادئ وأضحت يف ظلها هلم فقد أصبحت ، وتطبيقهاالشريعة اإلسالمية  يف ظاللفالعرب مل يكن هلم كيان إال 

، خيرجون أشتاتًا من اجلزيرةمن قبلها كانوا يث  ح، ونبغ منهم نوابغ، وتبلورت هلم وحدة، وصارت هلم حضارة، هلم إرادة
ويبنون دواًل وحضارات ، ينشرون مبادئ، فلما مجعتهم كلمة التوحيد خرجوا من اجلزيرة شعوبًا وأمما، ويتمّزقون أرباً 

وجات البشرية وخرجت يف امل، . فلما احنسرت الظالل اإلسالمية عن القبائل العربية.وجتّسدت األقاليم اإلسالمية العربية
تطلب الغذاء املادي فإهّنا أصبحت مدمرة كما يروي ، مستظلة بالظالل اإلسالمية يف القرون املتأخرة كقبائل سليم غريَ 

 .بل إّن الفنت والغارات عادت للقبائل العربية مبجّرد خروج اخلالفة اإلسالمية إىل دمشق، ابن خلدون يف مدينة القريوان
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ومجع القبائل ، ية إىل الوحدة واحلضارة على يد امللك عبد العزيز الذي استظل بظالل اإلسالموعادت القبائل العرب
 وبىن فكراً ، واستقطب رجال الفكر، يف اجلزيرةسيَّما وال، ونشر األمن الذي يعترب معجزة من املعجزات، باحلكم اإلسالمي

بني بذلك فجمع ، عنصرية قبليةبغري نضم حتت راية إسالمية فاجملتمع رضي أن ي، مدنًا حضارةباقية وبىن أمة ، واعياً 
انتظمت القبائل العربية يف اجلزيرة يف وحدة شاملة كاملة عمودها الفقري تطبيق الشريعة ف، الوحدة العربية وااللتزام واإلميان

 ! ؟شيئاً  فهل نعي من التجاربالذي هجرته يف ظل هذه الشريعة ال تطبيق املوروث العنصري االجتماعي 
وتوافدت إليه ، نفالتف حوله األخوا، وانتمائه الروح اإلميانية عند امللك عبد العزيز نابعة فيه من تربيتهلقد كانت 

 .راضية بتحكيم الشريعة يف نفوسهم وأمواهلم، الوفود مساملة لإلسالم
إىل يف عودهتم هم العملي ال يؤازرهم وتارخي، إىل اإلسالم نتيجة موقف معنييعلنون جلوءهم أّما أولئك الذين 

فلم يعلن صدام حسني تطبيق الشريعة اإلسالمية واحلكم مبقتضاها يف ، اإلسالم نتيجة الصدمة فهو إعالن أجوف
ومل ، ومل ُيطم دور املالهي ومنتديات الليل، مر باملعروف والنهي عن املنكرويف حماكمها ومل يعلن األ، الشورية  جمالسها

كأن يتعمم ،  وال يعوض عنها االحتمال أن يظهر مبظهر الزي اإلسالمي، بإخضاع املناهج الرتبوية للتعاليم اإلسالمية يأمر
 .فالشريعة نظرة مشولية نابعة من اجلوانب اإلميانية الداخلية ال من النظرة اخلارجية، بعمته أو يطيل حليته
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