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املقّدمة
ــي تعبرّ عن  ــاوؤلت املعا�صرة الت ــة الت�ص ــط بكثاف تت�صاق
ك فيه  ــدة تتحررّ ــى املجتمع ، كقاع ــات ح�صارية جديدة عل حتدي
ــد من كل  ــه كل املقا�ص ــوب يف رحاب ــال و جت فع كل اأدوات الأ
ــة يف الت�صاوؤولت ، اإمنا  ــات الفاعلة يف احلياة ، وهذه الكثاف اجله
اء  مم جررّ ــه الأ ــع اجلديد الذي تعي�ص ــاءات فر�صها الواق هي ابت
ة للبحث  ــة وحتولتها ، و ل �صك اأن احلاجة ما�صرّ احلركة احل�صاري
ن  عن اإجابات ومعاجلات جديدة لكل ما هو جديد ، لكي يتمكرّ
ن من  ن�صان من مواجهة ال�صعوبات والتحديات ، ولكي يتمكرّ الإ
ــل بالتايل اإىل الثاأثري  ــل مع امل�صتجدات ، بل لكي ي�ص اأن يتفاع

يجابي يف اجتاهاتها. الإ
ــت اإليها الكثري من قراءات  هذه النتيجة هي التي انته  
ــن ، وهذا واإن كان  ــن والباحثني و املراقبني للحال الراه املفكري
ــن ، اإل اأنه يفتقر اإىل  ــن قراءة واقعية و نا�صجة للراه �صاً ع متمخرّ
ــي اإليه هذه  ــج ، اإذ اأن غاية ما تنته ــم من هذه النتائ ه ــد الأ البع
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ــي التحديات  ــة اإىل اإجابات جديدة حتاك ــا بحاج ــروؤى هو اأنن ال
ة تلك  هم ، هو ماهيرّ اجلديدة يف اأفقها و عمقها ، اإل اأن ال�صوؤال الأ

الجابات و نوع تلك ال�صتجابات.
ــل يف البعد الذي ي�صمن  ــي نق�صدها تتمثرّ   واملاهية الت
ــول والجابات ، فنحن ل�صنا بحاجة  ــة امل�صار و �صدقية احلل �صحرّ
ــن بحاجة اإىل فعل �صحيح وقومي ،  ــل ميلئ الفراغ بقدر ما نح لفع

ي�صعنا بدوره يف امل�صار امل�صتقيم الذي ل يزيغ ب�صالكيه.
�صتلهام و  ــدر لاإ ــراآن الكرمي كم�ص م الق ــن اإذ نقدرّ و نح  
ه  ــاىل و اأنزله على نبيرّ نه النور الذي بعثه اهلل تع ــاد ، فاأ ال�صرت�ص
ــه احلكمة و فيه النور و الهدى  ــد )�صلى اهلل عليه واآله( وفي حمم
ــر و فيه ال�صفاء و الرحمة و املوعظة احل�صنة و فيه الر�صد  و الب�صائ

ر باحلياة الطيبة. والقوامة ، وهو الذي يب�صرّ
ــز لكل جهات  ــني اآيات الكتاب العزي ــذه  هي م�صام ه
احلياة ، و هي تدعو    مل�صارات قومية ، وهذا ما يجعلنا اأمام حقيقة 
ا بهذا القراآن الكرمي ، و باأنه منزل من اإله عليم  مهمة ، هي اأننا اآمنرّ
ــري حكيم ، وفيه �صفاء للمجتمعات ، فابد اأن نكون �صادقني  خب
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نفتاح على القراآن  ميان ، الذي يدعونا اإىل الإ مع اأنف�صنا يف هذا الإ
ــردي وح�صب ، بل يف جانب معاجلاته  ــرمي لي�س يف جانبه الف الك
ة وما يجري عليها من حتولت  مرّ احل�صارية التي تت�صل بهموم الأ
مة وجاء هدى و  ــر الكبري ، فاإن القراآن جاء لينه�س بالأ ث ذات الأ

ب�صرى للعاملني وفيه �صفاء دائهم.
ــراآن يف  ــى نور الق ــكان اأن نعتمد عل ــة مب همي ــن الأ فم  
ــا يعطينا القراآن من  ــا املعا�صرة ، و علينا اأن نعيد الثقة مب درا�صاتن
مها للعامل كا�صتفادات من الهدي اللهي. اإن هذا  معاجلات ونقدرّ
د عليه عب ا�صتغاله  ــذا الكتاب ويوؤكرّ املنحى هو الذي اعتمده ه

بالدرا�صات املعا�صرة م�صتلهماً بهدى و ب�صائر القراآن الكرمي.
ــارة عن م�صاركات مني  ــت هذه الدرا�صات هي عب وكان  
ــة ، يف موؤمترات و ندوات ، و قد ن�صر اأغلبها  ة حمافل علمي ــدرّ يف ع
ــة الب�صائر الدرا�صاتية ، و اأ�صاأل اهلل تعاىل اأن تنال القبول  يف جمل

، واهلل من وراء الق�صد.
ال�صيد حممود ال�صيد عدنان املو�صوي
بني جمرة / البحرين
2006/12/7م
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القراآن � حرية املجتمع..
 اإ�سكاليات الواقع املعا�سر

 )التدين مثااًل(

ن�صان هو اإح�صا�س  اإن الح�صا�س باحلاجة للحرية لدى الإ
ــان و له دافعيته التي  ن�ص ــري ،  وهو �صعور جامح مودع يف الإ فط
ــار ، لذلك فاإن مبحث  �ص غال والآ نعتاق من الأ ــور باجتاه الآ تث
ــر بهذا ال�صعور اجلامح  ن�صان الذي ي�صع ــة بالن�صبة لهذا الإ احلري
ــث ذو اأهمية كبى ، و  ــدرك لهذه احلاجة الكبى ، هو مبح وامل
لذلك جاءت ال�صرائع والنظم واملناهج اجلديدة التي تروم تغيري 
ــور ول ي�صبط  ــاً ل ياأبه بهذا ال�صع دى واقع ــان لتتحرّ ن�ص ــع الإ واق
ــط  ، و يراهن امل�صلحون عادة  فراط اأو بالتفري ــاه ، �صواء بالإ منح
ــون البنامج الذي يكفل  ــة اأ�صا�صية ، هي اأنهم ميتلك على حقيق
ديان  ن�صان اإ�صباع هذه احلاجة باأف�صل و�صيلة، ابتداء بالأ ــذا الإ له
و�صياء ، و انتهاء بالثورات  نبياء ومروراً بالأ ال�صماوية على اأيدي الأ
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واحلركات النه�صوية يف الع�صور القدمية والو�صطى واحلديثة ، وما 
اً مب�صوطة ، واأعناقاً م�صرئبة ، وقلوباً  زال حديث احلرية يجد له اأكفرّ
ق  ن�صان ، ت�صورّ ــه الإ ــان من ظلم اأخي ن�ص ــى ، فكلما عانى الإ لهف
لب�صي�س من احلرية ، وكلما ح�صل على نور خافت منها ، ا�صتاق 
ن�صان ، اإل اأنها فقدت بعد  نها خملوقة مع الإ للمزيد ، كل ذلك لأ

ولدته.
ــا تت�صل احلرية باملجتمع ، فهذا يعني اأن تكون لها  عندم
ــا فعل دائم لكل  ــة بجميع مفا�صل احلياة باإعتباره حيوية مت�صل
فرد فرد يف املجتمع ، وهذا ما ي�صتدعي و�صوح يف الروؤية لتحديد 
ــد ماهيتها و م�صاراتها وحركتها  �صخ�صيتها العتبارية ، عب حتدي
ــذة توؤ�ص�س حلركة  ــرمي ليعطينا ب�صرية ناف ــاء القراآن الك ، وقد ج
يات  ن�صاين ، عب ن�صيج من الآ احلرية وتفاعاتها يف الجتماع الإ
ق بع�صه  ــرة وغري املبا�صرة ، باعتبار اأن القراآن الكرمي )ي�صدرّ املبا�ص
ــن جوانب احلياة يف  ــر اأو نهي يف اأي جانب م ــاً( ، فكل اأم بع�ص
خرى ، وكل  ــل  الت�صريعات املتباينة الأ ــراآن الكرمي ، اإمنا يكمرّ الق
يات التي توؤ�ص�س  ــع الآ ــك الت�صريعات والتفريعات تن�صجم م تل
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ــة يف عملية )ت�صديقية( ، ميكن اخلروج من خال  للقواعد العامرّ
فهمها وربطها ببع�صها بروؤية وا�صحة ومتكاملة ، هذا ما �صننتهجه 
ر حلرية املجتمع  ــراآين املبارك ، لتكوين ت�صورّ يف قراءتنا للن�س الق

خ�س.  يف جانبها الديني على الأ

احلرية املطلقة 
من اخلطورة مبكان اأن تخلرّى دعاوى احلرية دون �صوابط و دون 
منهاج ير�صم دربها ويحدد م�صاراتها ، فاإن تخليتها دون ذلك ، 
باحية املطلقة )اإباحية العرا�س( ، )اإباحية  �صيولد لنا حالة من الإ
اأن  وميكن   ، الفتك(  )اإباحية   ، فكار(  الأ )اإباحية   ، موال(  الأ
�صراف مبفهومه القراآين( مبحتواه  ن�صتظهر هذه احلالة يف فعل )الإ
�صراف  الإ اأن  باعتبار   ، احلياة  مناحي  كافة  ي�صمل  الذي  العام 
ن�صانية ، وهو تطبيق عملي  فراط يف احلاجات الإ هو حالة من الإ

يات التالية: حلركة احلرية املطلقة يف املجتمع ، فقد جاء يف الآ
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كل �ال�سرب �مظاهر احلياة. 1/ يف االأ
 {َي��ا َبِن��ي اآَدَم ُخ��ُذواْ ِزيَنَتُك��ْم ِعن��َد ُكلِّ 
ُه اَل ُيِحبُّ  َم�ْسِجٍد وُكُل��واْ َوا�ْسَرُبواْ َواَل ُت�ْسِرُف��واْ اإِنَّ

عراف : 31. امْلُ�ْسِرِفنَي} االأ
2/ يف القتل.

َم الّلُ اإِالَّ ِباحَلقِّ  ْف�َس الَِّتي َحرَّ {َواَل َتْقُتُلواْ النَّ
��ِه �ُسْلَطانًا َفاَل  َوَمن ُقِت��َل َمْظُلومًا َفَق��ْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّ
�سراء:33. ورًا} االإ ُه َكاَن َمْن�سُ ُي�ْسِرف فِّ اْلَقْتِل اإِنَّ

دارة. 3/ يف احلكم �االإ
ن َقْوِمِه َعَلى  ٌة مِّ يَّ {َفَما اآَمَن مِلُو�َس��ى اإِالَّ ُذرِّ
ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه��ْم اأَن َيْفِتَنُهْم َواإِنَّ ِفْرَعْوَن  َخْوٍف مِّ
ُه مَلَِن امْلُ�ْسِرِفنَي}  يون�س :83. ْر�ِس َواإِنَّ َلَعاٍل ِف االأَ

فكار. مباالة يف االأ 4/ يف اللآ
َناِت   {َوَلَق��ْد َجاءُكْم ُيو�ُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيِّ
َّا َجاءُكم ِبِه َحتَّى اإَِذا َهَلَك ُقْلُتْم  َفَما ِزْلُتْم ِف �َسكٍّ مِّ
ُ َمْن  لُّ اللَّ ُ ِمن َبْعِدِه َر�ُسواًل َكَذِلَك ُي�سِ َلن َيْبَعَث اللَّ

ْرَتاٌب } غافر : 34. ُهَو ُم�ْسِرٌف مُّ
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5/ يف اجلن�س �ال�سذ�ذ.
ن ُدوِن  َج��اَل �َسْه��َوًة مِّ {اإِنَُّك��ْم َلَتاأُْت��وَن الرِّ

عراف : 81. �ْسِرُفوَن}االأ النِّ�َساء َبْل اأَنُتْم َقْوٌم مُّ
ــة ال�صريفة يت�صح لنا  يات القراآني ــذه الآ و من جمموع ه
ــة ، ت�صبب ف�صاد النظام العام  باحية املطلق ــذه احلالة من الإ اأن ه
ــي ، وهذه احلقيقة  ــردي والجتماع ــان على ال�صعيد الف ن�ص لاإ
حقيقة وجدانية اإذ ل ميكن اأن ُيعطى كل �صخ�س احلق املطلق يف 
ف مبا �صاء وفيما �صاء واأينما �صاء و وقتما �صاء ، باإ�صم ممار�صة  الت�صررّ
خرين ، حيث  ن هذا املبداأ هو اإلغاء وا�صح حلريات الآ احلرية ، لأ
خرين وبحقوقهم  ــدم  الفعل املطلق ل حمالة بحريات الآ �صي�صط
ــار اأن الفرد يعي�س �صمن املجتمع ويتفاعل معه ، هذا من  ، باعتب
ناحية مراعاة النظام الجتماعي كما هو يف )القتل( و )الظلم( و 
)العتداء اجلن�صي( ، ومن ناحية اأخرى فاإن اإطاق العنان للحرية 
ــه تاأثري على الفرد نف�صه حتى لو مل يكن يف حميط اجتماعي ،  ل

كل وال�صرب( و )ال�صك والريبة( .  كما هو احلال يف )الأ
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كبت احلرية
ــان اإىل كبت �صعور  ن�ص ــك احلال عندما ي�صعى الإ وكذل
غال ، حيث ي�صعى للتقييد وال�صغط  نعتاق من الأ ــرر والإ التح
ــاين يف �صتى مناحي احلياة و يف جميع �صوره  ن�ص وواأد الفعل الإ
ــن �صاأنها اأن  ــه اآثاراً �صلبية م ــة م�صتوياته ، فاإن ل ــه ، و كاف ومتثات
ــي منحها اهلل تعاىل له ،  ن�صان ف�صحة العي�س الت ــى الإ ت�صيرّق عل
ــا ، وميكن اأن  ده اهلل تعاىل به ــي زورّ ــوره و رغباته الت ــف �صع و تتل
ــس هذه احلالة من القراآن الكرمي يف حالة )التحرمي( التي  ن�صتخل�
اً واجتهاداً ، باعتبارها حالة من  ــى نف�صه تبعرّ ن�صان عل مار�صها الإ
ــت و تقييد للرغبات  ــس ، وفيها فعل الكب ــق على النف� الت�صيي

ن�صان ، يقول تعاىل : الفطرية املخلوقة مع الإ
َم ِزيَنَة الّلِ الَِّت��َي اأَْخَرَج  1/ {ُق��ْل َمْن َح��رَّ
ِذيَن اآَمُنواْ  ْزِق ُقْل ِه��ي ِللَّ َباِت ِمَن الرِّ يِّ ِلِعَب��اِدِه َواْلطَّ
ُل  ًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَف�سِّ ْنَيا َخاِل�سَ َي��اِة الدُّ ِف احْلَ

عراف : 32. َياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن}االأ االآ
2/ {َقْد َخ�ِسَر الَِّذيَن َقَتُلواْ اأَْواَلَدُهْم �َسَفهًا 
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اء َعَلى الّلِ َقْد  ُمواْ َما َرَزَقُهُم الّلُ اْفِتَ ِبَغْيِ ِعْلٍم َوَحرَّ
نعام : 140. لُّواْ َوَما َكاُنواْ ُمْهَتِديَن} االأ �سَ

َباِت  ُمواْ َطيِّ رِّ 3/ {َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنواْ اَل ُتَ
َم��ا اأََح��لَّ الّلُ َلُك��ْم َواَل َتْعَت��ُدواْ اإِنَّ الّلَ اَل ُيِح��بُّ 

امْلُْعَتِديَن} املائدة : 87.
ن�صان وخلق معه  ــق الإ ــاإن اخلالق جل وعا عندما خل ف
ــة اأعطاه يف ذات الوقت ما يلبرّي هذه احلاجة ، فا  ال�صعور باحلري
م على نف�صه تلك املباحات ويكبت ذلك  ن�صان اأن يحررّ ــن لاإ ميك

ال�صعور.
�صا�س التي ينطلق منها القراآن الكرمي ويثبتها  فالفكرة الأ
ــك يف جمال احلرية ،  ــول كاأ�صل لفهم اأي فكرة بعد ذل يف العق
ن�صان لي�س من �صاحله كفرد ولي�س من �صالح جمتمعه  هي اأن الإ
ــة ، ولي�س له اأي�صاً اأن  نفات وممار�صة احلرية املطلق ــس الإ اأن يعي�
ــراآن الكرمي  ــل ، ليوؤ�ص�س الق ــه اهلل تعاىل يف املقاب ــت ما وهب يكب
ــة احلياة ، كما قال تعاىل تعبرياً  عتدال يف ممار�ص بذلك لفكرة الإ

عن احلالة القت�صادية : 
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وا  {َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا َلْ ُي�ْسِرُفوا َوَلْ َيْقُتُ
َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَوامًا}.الفرقان: 67 

فاإن روح مبداأ احلرية هو حركة العتدال يف احلياة ، التي 
�صياء بالنظر حلقوقها واحتياجاتها  خرين وتتعامل مع الأ تن�صف الآ

، كما يقول عز وجل يف التعامل مع النعم : 
ْعُرو�َساٍت َوَغْيَ  اٍت مَّ {َوُهَو الَِّذي اأَن�َساأَ َجنَّ
ْيُتوَن  َتِلفًا اأُُكُلُه َوالزَّ ْرَع ُمْ َمْعُرو�َساٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
��اَن ُمَت�َساِبهًا َوَغْيَ ُمَت�َساِب��ٍه ُكُلواْ ِمن َثَمِرِه اإَِذا  مَّ َوالرُّ
ُه اَل  اِدِه َواَل ُت�ْسِرُف��واْ اإِنَّ ُه َي��ْوَم َح�سَ اأَْثَم��َر َواآُتواْ َحقَّ

نعام : 141 . ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  االأ

املجتمع احلر
ــر كرمي ، و و�صع  ــراآن الكرمي بتكوين جمتمع ح اهتم الق
ن الذي  ــاري واملتمدرّ ــن �صمات املجتمع احل�ص �صمة احلرية �صم
عظم )�صلى اهلل  ــول الأ �صام عن طريق الر�ص ــه الإ ــو لقامت يدع
ــا اأ�صًا من اأ�صول املجتمع احلي ، وعندما  عليه واآله( ، و اعتبه
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م ،  ــا تخلق فيه روح النهو�س والتقدرّ ن تلك ال�صفة فيه فاإنه ــورّ تتك
اً وذا �صخ�صية ناب�صة عليه اأن ي�صتجيب  ــي يكون املجتمع حيرّ فلك

عظم )�س( ، كما قال تعاىل :  لدعوة اهلل تعاىل والر�صول الأ
�ُسوِل  ِ َوِللرَّ {َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنواْ ا�ْسَتِجيُبواْ لِلّ
اإَِذا َدَعاُك��م مِلَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُم��واْ اأَنَّ الّلَ َيُحوُل َبنْيَ 

نفال: 24 . �َسُروَن} االأ ُه اإَِلْيِه ُتْ امْلَْرِء َوَقْلِبِه َواأَنَّ
ــه وفقاً للدعوة  ن عب �صياغت ــه تتكورّ ــاة املجتمع ورقيرّ فحي
ية  ــه واآله( يف الآ ــا الر�صول )�صلى اهلل علي ــة التي جاء به القراآني

الكرمية التالية :
يَّ  مِّ ِب��يَّ االأُ �ُس��وَل النَّ ِبُع��وَن الرَّ {الَِّذي��َن َيتَّ
يِل  ْنِ ْوَراِة َواالإِ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِف التَّ
َياأُْمُرُهم ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهاُه��ْم َعِن امْلُنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم 
��ُع َعْنُهْم  َباآِئَث َوَي�سَ ُم َعَلْيِه��ُم اْلَ َب��اِت َوُيَح��رِّ يِّ الطَّ
ْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن اآَمُنواْ  َرُهْم َواالأَ اإِ�سْ
َبُعواْ النُّوَر الَِّذَي اأُنِزَل َمَعُه  ُروُه َواتَّ ُروُه َوَن�سَ ِب��ِه َوَعزَّ

عراف : 157 . اأُْوَل�ِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن}  االأ
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ــه واآله( يدعو لتكوين  عظم )�صلى اهلل علي ــول الأ فالر�ص
ــن املنكر ، و يحل  مر باملعروف والنهي ع ــه الأ ــع مياَر�س في جمتم
ُع  ــك فاإنه {َوَي�صَ م كل ما خبث ، اإ�صافة اإىل ذل ــررّ ــات ويح الطيب
ــْت َعَلْيِهْم} تعبرياً عن مبداأ  ِتي َكانَ ْغَاَل الَّ َرُهْم َوالأَ �صْ ــْم اإِ َعْنُه
ثقال  ــار والأ �ص ــع ، وتخلي�صه من الآ ــة و�صيادتها يف املجتم احلري
ــال والقيود  غ ــره من الأ ــذات ، وحتري ــن النف�س وال ــة م النابع
ــا ، ولكي ن�صتظهر تعبري  ــي تكبرّل حريته التي خلقه اهلل عليه الت
غال( وكيفية حركتها وتاأثريها على  املجتمع ، نقراأ قول اهلل  )الأ

تعاىل : 
اَل�ِس��ُل  َوال�سَّ اأَْعَناِقِه��ْم  ِف  ْغ��اَلُل  ااْلأَ {اإِِذ 

ُي�ْسَحُبوَن}  غافر : 71 .
عناق  قة لأ ــي كال�صا�صل املطورّ غال الجتماعية ه فالأ
النا�س ت�صحبهم كرهاً وجباً نحو ما ل يريدون ، فاحلرية هي اإزالة 
غال لكي ينطلق املجتمع باجتاه اإرادته التي يختارها وفقاً  هذه الأ
ــى الذي اأ�صرنا اإليه ، وهي احلرية التي تلبرّي رغبات الذات  للمبنرّ
ــة يف الواقع تتمثل يف  ن )احلري خرين ، لأ ــات الآ ــي حري ول تلغ
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ــون حقيقية وواقعية حني  خرين. فحريتي تك ــات الآ حفظ حرم
ــي وكرامتي.  ــون �صخ�صيت ــي، ويحرتم خرون حقوق ــرتم الآ يح
�صام كلمة احلرية ال قليا وامنا ي�صتخدم  لذلك ل ي�صتخدم الإ
خر للحرية وهو عبارة احلرمة وم�صتقاتها، فيقول.. حرمي  اجلانب الآ
ــداء. فاحلرية  عت ــت، وحرم اهلل، وحرمة الإ ــان، وحرمي البي ن�ص الإ
ــة هي التي  ن احلرم ــام اإىل احلرمة، لأ �ص ــوم الإ ــدل يف مفه تتب
ــى حرمة البيت،  ــة. وحينما يحافظ النا�س عل ــظ على احلري حتاف
ــى ذلك اأنهم يحافظون على  ــارع، واملدر�صة، وال�صوق فمعن وال�ص
ن حرية  يت مكة املكرمة حرماً اآمناً، لأ فراد، ومن هنا �ُصمرّ حرية الأ
ــد اأن يعتدي على حقوق  ح ــان فيها م�صمونة ول ميكن لأ ن�ص الإ

خرين(.1 الآ
ــة للمجتمع  ــات احل�صاري ــم ال�صم ــن اأه ــة هي م فاحلري
ــراآن الكرمي ، وعالج  د عليها الق ــس ، لذلك اأكرّ �صامي الناه� الإ
مرا�س  �صار النف�صية ، وهي  عبارة عن الأ م�صكاتها املرتبطة بالآ
ــة اإىل العبودية  ــواأد و و�صاو�س النف�س الداعي ــة و ثقافة ال النف�صي

�  / املجتمع اال�سالمي ج3 )القيادة ال�سيا�سية يف املجتمع اال�سالمي( اآية اهلل 
العظمى ال�سيد حممد تقي املدر�سي ، �ص86
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ــي ميار�صها  ــكات الكبت الت ــوات ، وعالج م�ص ــذات وال�صه لل
الطواغيت ، ودعى للكفر بالطاغوت ورف�صه ، و جمابهته باعتباره 
معيقاً حلركة املجتمع وفاعليته ، وحرية املجتمع بهذا املعنى الذي 

ينظر فيه اإىل ال�صقني :
�صار النف�صية(  كما يقول اأمري املوؤمنني )عليه  �ل : )الآ  االأ

اً( ، وقال  ال�صام( : )ل ي�صرتقنرّك الطمع وقد جعلك اهلل حررّ
هواء واملطامع(2 . )ع( : )ل تكونوا عبيد الأ

بها  امتازت  التي  امليزة  هي   ، اخلارجية(  غال  )الأ الثاين :   �  

دعوة القراآن الكرمي عن دعوات التحرر التي انطلقت يف م�صرية 
ن�صانية التي متثرّلت يف احلركة الليبالية �صد ا�صتعباد  �صاح الإ الإ
الكني�صة وال�صلطات احلاكمة ، والتي نتجت عنها مواثيق حقوق 
ن�صان ، و تعاريف املفكرين ، كما يقول )برتراند را�صل(  على  الإ
اأنها  اأن تعرف على  باأن )احلرية ب�صكل عام يجب  �صبيل املثال 

غياب احلواجز اأمام حتقيق الرغبات(3. 

2 / غرر احلكم ، ج2 329 ،/ �66 و �ص �34 / �27
3  / �سد اال�ستبداد / فا�ص ال�سفار ، �ص �37
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�صام وان ا�صرتك يف  ــة يف الإ )وبهذا يكون مفهوم احلري
بع�س م�صاديقه مع احلرية عند الدميقراطيني اإل اأنه اأو�صع واأ�صمل 
ن�صان خارجياً وج�صدياً ومنحه  واأمت منه اإذ اإنه ل يكتفي بتحرير الإ
ع  ــه يف الكلمة والتجمرّ ــس ب�صام وحريت ــه الطبيعي يف العي� حق
ع  وال�صفر ولو كانت على ح�صاب الروح والنف�س وغريه ، بل يتو�صرّ
ــريه وينزهه روحياً ونف�صياً ويهذب �صلوكه وطباعه ثم  ويرقى لتطه
ــاً ميار�س ارادته ويختار م�صريه بحرية  يرتكه حراً يف اخلارج ، اأي�ص

وا�صتقال(4.

ا�سكاليات الواقع املعا�سر 
اأمام هذا الو�صوح يف الطرح القراآين ملبداأ احلرية واأهميته 
ــار حول مدى  ــك اإ�صكاليات تث ــع ، اإل اأن هنال ــة للجتم بالن�صب
واقعية هذا الطرح ، ومدى م�صداقيته ، خ�صو�صاً اأمام احلالة التي 
ه  �صامي يف الوقت الراهن ، من ممار�صات ت�صورّ يعي�صها العامل الإ
كراه والفر�س ، اإل اأننا ل ميكن اأن  ز مقولت الإ هذا املبداأ ، وتعزرّ
ن اأكرث الدعاوى اإمنا  ــد ، لأ ــذ كل ما قد يثار على حممل اجل ناأخ

4 / �سد اال�ستبداد / فا�سل ال�سفار ، �ص �34
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�صامي  ، بل من جهات  تنطلق من جهات غري من�صفة للفكر الإ
ــة )�صيا�صية اأو اقت�صادية( ،  ــد تكون لها ماآرب اأخرى غري فكري ق
ــذي ينبوؤنا باملمار�صات التاريخية  ــاً اإذا ما قراأنا التاريخ ال خ�صو�ص
ــل واأده للحريات ،  فعلى �صبيل  خر و�صب ــدة على ظلم الآ ال�صاه
ــه ال�صعوب  ــاًل على ما عانت ــرون الو�صطى مث ــال ) تعتب الق املث
ــاب و القمع الفكري با�صم  ره ــة التي رزحت حتت نري الإ وربي الأ
ــة ، حيث �صنرّ امللك )�صارملان( قانوناً يق�صي باإعدام كل  الكني�ص
ــاً ـ وملا قاد حملته  ــر ـ اأي اأن ي�صبح ن�صراني ــن يرف�س اأن يتن�صرّ م
ــه اإمنا هي  ــان اأعلن اأن غايت ــى ال�صك�صونيني واجلرم ــة عل القا�صي

تن�صريهم.
وملحاكم التفتي�س التي اأن�صاأتها الكني�صة يف تلك الع�صور   
ــدت يف فر�س اآراء  ــاًّ قامتاً مظلماً ، فقد اجته ــة �صيئة و�صج �صمع
ــة على النا�س با�صم الدين والتنكيل بكل من يرف�س اأو  الكني�ص
ــت امل�صانق واأ�صعلتالنريان  راء ، فن�صب ــس �صيئاً من تلك الآ يعار�
ــذه املحاكمة يبلغ  ــدر اأن من عاقبت ه ــراق املخالفني ، ويق لح
ــرق منهم )32000( اأحياء كان منهم  عددهم )300000( واأح
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ــت الكني�صة منه نتيجة  ــروف )برونو( ، نقم ــامل الطبيعي املع الع
دة ، والتي منها قوله بتعدد العوامل ، وحكمت عليه  رائه املت�صدرّ لآ
بالقتل ، وهكذا عوقب العامل الطبيعي ال�صهري )غاليلو( بالقتل ، 

ر�س حول ال�صم�س. نه كان يعتقد بدوران الأ لأ
ــد والنار  ــاً باحلدي ــد فر�صت فر�ص ــة ق ــت امل�صيحي وكان  
د  ــة الرومانية مبجررّ ــب والقمع التي زاولتها الدول وو�صائل التعذي
ــس الوح�صية  ــني يف امل�صيحية ، بنف� مباطور ق�صطنط ــول الإ دخ
ــة الرومانية من قبل �صد امل�صيحيني  والق�صوة التي زاولتها الدول
اً ، ومل  ــة اقتناعاً وحبرّ ــن رعاياا الذين اعتنقوا امل�صيحي القائل م
ــن مل يدخلوا امل�صيحية  ــع والقهر على الذي ــر و�صائل القم تقت�ص
ــراوة امل�صيحيني انف�صهم الذين مل  ــل اإنها ظلرّت تتناول يف �ص ، ب
عتقاد بطبيعة  ــة ، وخالفوها يف بع�س الإ يدخلوا يف مذهب الدول

امل�صيح(5.
ن�صانية على  ــات الإ ــه املمار�ص ــات التي تواج �صكالي الإ  
ــة ت�صمل اجلميع فا تخت�سرّ  ر�س ، هي اإ�صكاليات عامرّ ــه الأ وج

�سالم و القانون ، اأمري مو�سى بو خم�سني ، جملة الكلمة  � / حرية املعتقد يف االإ
وىل ، �سيف �994م/ ���4هـ. العدد 4 ، ال�سنة االأ
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ــاً اإذا  ــم ، خ�صو�ص ــم دون غريه ــني يف باده ــات امل�صلم مبمار�ص
ــس اأكرث من اجلانب  �صامي لي� ــد يف اجلانب الإ ــا اأن امل�صه عرفن
ــي وامل�صيحي يف ممار�صة الظلم وال�صطهاد وا�صتعباد النا�س  الغرب
د ومو�صوعية  ــث املن�صف هو الذي يدر�س الظاهرة بتجررّ ، فالباح
ــات املعا�صرة  �صكالي ــن الإ ــن اأن جنعل الكثري م ــن ل ميك ، فنح
�صامي كعماد للبحث ومزاولة  ــة يف املجتمع الإ بخ�صو�س احلري
برام .. واإمنا ن�صلرّط ال�صوء على اإ�صكالية  خذ والرد ، والنقد والإ الأ
�صام  مت�سرّ  النحراف الفكري الذي اأ�صاب بع�س املنت�صبني لاإ
ــس القراآنية املباركة  ــراءة الدينية املجتزءة للن�صو� من خال الق
ــرمي ، ففي الوقت الذي  ــوء هدى القراآن الك ــا على �ص ، ملعاجلته
ــن ، ل ننفي  خري ــن قبل الآ ــات املتحاملة م �صكالي ــد الإ ن�صتبع
ــس التعامل مع مبداأ  �صامي بخ�صو� ــل يف امل�صهد الإ وجود خل
ــس( وفهمه �صمن �صياقات الدعوة  احلرية )الدينية على اخل�صو�
لهية للدين احلق ، فهنالك بالفعل خلل اأ�صاب احلكارّم الذين  الإ
حكموا بالنار واحلديد ، وهذا ل يرتبط ببحثنا ، وخلل اأ�صاب بنية 
التفكري الديني يف قراءة الن�صو�س القراآنية ، من قبل جماميع من 
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ــت يف الباد الت�صييق  �صام ، والتي عاث ــركات املنت�صبة لاإ احل
ــل لكل من يخالف راأيها دينياً ، فالقتل يف قامو�صهم يكون  والقت
خر بو�صفه )كافراً( و لذي املذهب املغاير  ن�صان ذي الدين الآ لاإ
ــس اجلماعات عب جتارب  ــركاً( ، و قد مار�صت بع� ــه )م�ص بو�صف
ــة عديدة ، الكراه والرغام للمجتمع ليطبرّق ما يرونه من  �صيا�صي
ــكام دينية ، حتى لو مل يكن يوؤمن بها اأ�صًا ، وهذا ال�صلوك  اأح
�س راأياً عاماً  �صلبياً يف املناطق  ــج حالة من الت�صويه للدين واأ�صرّ اأنت
�صام ، فقد )اأظهر ا�صتطاع للراأي اأجراه معهد  الغربية حول الإ
وربيني قلقون  مريكيني والأ بحاث )اأن غالبية الأ )بيو( الدويل لاأ
�صام  �صامي حول العامل( معتبين )الإ ــد التطرف الإ ازاء تزاي

ديان عنفاً(. اأكرث الأ
ــا 6 دول ذات غالبية  ــل ال�صتطاع 17 دولة منه و�صم  
ردن وباك�صتان وتركيا  م�صلمة وهي لبنان واأندنو�صيا  واملغرب والأ

، و�صارك 1000 مواطن من كل دولة.
مريكيني الذين مت ا�صتطاعهم )نظرة  واأبدى 22% من الأ  
ــرة ايجابية( .  ــام( مقابل 57% )عبوا عن نظ �ص ــة عن الإ �صلبي
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ــني )اأن لديهم نظرة �صلبية(  ــر 34% من الفرن�صيني امل�صتطلع وذك
مقابل )64% ايجابية(.

وربيني وامل�صاركني يف ال�صتطاع عن  واأعرب غالبية الأ  
�صامية يف بادهم( معتبين ذلك  ــة الإ )ال�صعور بت�صاعد الهوي
ملان  ــد 84% من الرو�س و 78% من الأ ــاً مل�صتقبلها( فيما اأك )�صيئ
ــن بريطانيا والوليات املتحدة )تزايد قلقهم من  و 70% يف كل م

�صامي(6.  التطرف الإ
و لعل معرفة )احلرية الدينية( من خال القراآن الكرمي ، 
�صام وامل�صلمني يف اأعني  ــو ال�صبيل ملحو هذا الت�صور القامت لاأ ه
خرين ، وت�صاهم هذه املعرفة يف بناء ثقافة وا�صحة ل لب�س فيها  الآ

بعاد هذه احلرية ومدياتها. لأ

احلرية الدينية 
ــق يف اختيار ما يعتقد  ــة هي اأن للفرد احل ــة الديني  احلري
ــن دون اآخر ، لذلك  ــى اتباع دي ــن من دون اإكراه عل ــه من دي ب

6 / النباأ : جملة �سهرية ثقافية عاّمة ، العدد 78 ال�سنة احلادية ع�سر ، رجب 
�426هـ ، 
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كراه يف الدين ، حيث قال :{اَل اإِْكَراَه ِف  ــى القراآن الكرمي الإ نف
يِن} البقرة : 256 . الدِّ

 اإل اأن القراآن الكرمي ينبوؤنا باأن الدين احلق الذي جاء من 
�صام( ، وقد دعى القراآن الكرمي لتبنرّي العقيدة  عند احلق هو )الإ
�صامية ، واإىل عبادة اهلل تعاىل باإعتبارها الغاية من اخللق ، واأن  الإ
خرة ، و اأن رف�س  �صام ديناً هو الفوز يف الدنيا والآ نتيجة  انتهاج الإ
ثت عنها  �صامي لهو اخل�صران املبني ، هذه احلقائق حتدرّ الدين الإ

يات الكرمية التالية : الآ
�ْس��اَلُم َوَما اْخَتَلَف  ي��َن ِعنَد الّلِ االإِ {اإِنَّ الدِّ
الَِّذيَن اأُْوُت��واْ اْلِكَتاَب اإاِلَّ ِمن َبْعِد َم��ا َجاءُهُم اْلِعْلُم 
َبْغي��اً َبْيَنُهْم َوَم��ن َيْكُفْر ِباآَي��اِت الّلِ َف��اإِنَّ الّلِ �َسِريُع 

�َساِب} اآل عمران: 19  احْلِ
�ْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه  {َوَمن َيْبَتِغ َغْيَ االإِ

ا�ِسِريَن}  اآل عمران:85 . ِخَرِة ِمَن اْلَ َوُهَو ِف االآ
ن�َس اإِالَّ ِلَيْعُبُدوِن}  نَّ َوااْلإِ {َوَما َخَلْقُت اْلِ

]الذاريات : 56[.



إ�صكاليات الواقع املعا�صر )التدين مثااًل( القراآن و حرية املجتمع.. ا

3233

�صام كدين حق ،  كيف ميكن اأن نفهم هذا التوجيه لاإ
يف مقابل مبداأ احلرية  الدينية يف الختيار؟

ــع اليد على  ــاوؤل من خال و�ص ــى هذا الت�ص جنيب عل
انية  ــم )حقرّ ــس يف فه ــت البع� ــي اأ�صاب ــراف الت ــاب النح اأ�صب
ــذي دعاهم ملمار�صات منافية ملبداأ احلرية ، و يبدوا  �صام( وال الإ
ــب يف �صلوك هذا امل�صلك هو اخللط بني مفهوم )التبليغ  اأن ال�صب

والدعوة( من جهة و بني مفهوم )الهداية( من جهة اأخرى .. 
ن�صان امل�صلم ، وهي و�صيلة للو�صول  فالتبليغ م�صوؤولية الإ

اإىل الهداية وهي الدخول يف الدين احلق.
ل فيه. حد التدخرّ والهداية �صاأن اإلهي خا�س ، لي�س لأ

ــات لي�صت من  ــس البع�س ممار�ص ــك فقد مار� لذل

روا  ــاىل يف هداية النا�س ، و كفرّ ل نف�صه عن اهلل تع ــه ووكرّ �صاأن
ــم للدين ، وعمدوا  ــن ل ي�صتجيب لطريقتهم و فهمه كل م
بالتايل اإىل ممار�صة العقاب لكل هوؤلء ، باإ�صدار فتاوى القتل 
ــل وراأى بع�صهم اأن  اً ، ب ــول ما يعتقدونه حقرّ ــام بقب رغ اأو الإ
يات احلاكمة يف م�صاألة  اآيات القتال يف القراآن الكرمي هي الآ
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ــاً ، وهي نا�صخة  ــف دينياً وعقيدي خر املختل ــل مع الآ التعام

يات الداعية  يِن} ،وغريها من الآ ــة {اَل اإِْكَراَه ِف الدِّ ي لآ

لل�صلم واللني7.

ــان امل�صلم )الر�صالية(  ن�ص ق بني م�صوؤولية الإ ــا نفررّ فعندم
لهي  ــة ، وبني ال�صاأن الإ ــي تبليغ الر�صالة عب الو�صائل القراآني وه
ــاب وثواب( ، فاإننا  ــو الهداية وما ي�صاحبها من )عق املخت�س وه
ــان بر�صالة  مي ــة وا�صحة توازن بني الإ ــك �صنقف على روؤي با �ص
�صام كدين حق ، وبني احلرية الدينية التي ينبغي اأن ميار�صها  الإ

املجتمع.

م�سوؤ�لية التبيلغ
ــن احلق ، وهكذا اآمن به  �صامي هو الدي ــن الإ ن الدي لأ
ي دوراً ر�صالياً جتاه  ــد كلرّفه اهلل تعاىل باأن يوؤدرّ ن�صان امل�صلم ، فق الإ
ــغ الر�صالة لبقية النا�س ،  ــاأن يدعو اإىل الدين ويبلرّ ــذا الدين ، ب ه

�سالمية( لل�سيخ را�سد الغنو�سي ،  7 / راجع كتاب )احلريات العامة يف الدولة االإ
مركز درا�سات الوحدة العربية. ط� ، �993م.
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لكي يدخلوا يف رحمة اهلل تعاىل ، حيث قال عز وجل : 
ِ َوَيْخ�َسْوَنُه  {الَِّذي��َن ُيَبلُِّغوَن ِر�َس��ااَلِت اللَّ
ِ َح�ِسيبًا}  َ َوَكَفى ِب��اللَّ َواَل َيْخ�َس��ْوَن اأََح��دًا اإِالَّ اللَّ

حزاب : �3 . الأ

ن�صان اإذا عرف احلق واخلري، اأن يدعو  ومن الطبيعي اأن الإ
ه لهم الن�صح باأن ينتهجوا منهجه ويقتفون اأثره  النا�س اإليه ، ويوجرّ
خرى  ــا ويف احلياة الأ ــه تبعات يف الدين ــاً اإذا كانت ل ، خ�صو�ص
بدية ، وهذه الدعوة هي لرفع حجب اجلهل والغفلة عن عقل  الأ
ــه اإىل طريق الهداية  التي عرفها من احلق  ن�صان لكي ت�صل ب الإ

جل وعا ، يقول تعاىل: 
��ُح َلُكْم  ُغُك��ْم ِر�َس��ااَلِت َربِّ��ي َواأَن�سَ {اأَُبلِّ

ع��راف : 62 . َواأَْعَل��ُم ِمَن الّلِ َما اَل َتْعَلُموَن} االأ
ن�صان  اإل اأن هذه امل�صوؤولية الر�صالية امللقاة على عاتق الإ
ــرمي اأي�صاً ، و  ــادة من هدى القراآن الك ــا اآلياتها امل�صتف ــن له املوؤم
ــق ، ل عب و�صيلة  ــغ احلق عب و�صيلة احل ــك لكي يكون تبلي ذل
�صلوب احلكيم  ــري من�صجمة مع احلق ، وهي الدعوة بالأ اأخرى غ
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حوال وي�صع كل �صيء يف مو�صعه ،  ــذي يراعي مقت�صيات الأ ال
وي�صتخدم املوعظة بالكلمة للو�صول اإىل قناعة بالدين ، يقول عز 

من قائل : 
ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة  {اْدُع اإِِل �َسِبي��ِل َربَِّك ِباحْلِ
�َسَن��ِة َوَجاِدْلُه��م ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َس��ُن اإِنَّ َربََّك ُهَو  احْلَ
لَّ َع��ن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَل��ُم ِبامْلُْهَتِديَن}  اأَْعَل��ُم ِبَن �سَ

النحل : 125
ــق تبليغه  ــان املوؤمن يف طري ن�ص ــت الإ ــى اإذا واجه وحت
ــه ل ينبغي له  خرين ، فاإن ــن الآ ــب وال�صدود م ــة امل�صاع للر�صال

ي حدود م�صوؤوليته التبليغية ، حيث يقول تعاىل : تعدرّ
َ��ا َعَلْيَك اْلَب��اَلُغ امْلُِبنُي}   {َف��اإِن َتَولَّ��ْواْ َفاإِنَّ

النحل : 82.
وقال جل جالله :

ِ َوَمِن  وَك َفُقْل اأَ�ْسَلْمُت َوْجِهَي لِلّ {َفاإْن َحاآجُّ
يِّنَي اأَاأَ�ْسَلْمُتْم  مِّ ِذيَن اأُْوُتواْ اْلِكَتاَب َواالأُ َبَعِن َوُقل لِّلَّ اتَّ
َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ  اإِن َتَولَّْواْ َفاإِنَّ َفاإِْن اأَ�ْسَلُمواْ َفَقِد اْهَتَدواْ وَّ

ٌي ِباْلِعَباِد} ]اآل عمران:20[. َوالّلُ َب�سِ
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الهداية �ساأن اإلهي
ن�صان بتبليغ الر�صالة ، وتعبيد الطريق اأمام النا�س  يقوم الإ
خر لهذه الدعوة  ن�صان الآ ــار الإ نارة ، ثم ياأتي اختي ــني والإ بالتبي
ــا ، فاإن قبلها فقد دخل يف نور الهداية ، واإن رف�صها فقد  اأو رف�صه
ــل عن �صواء ال�صبيل ، والهداية هي �صاأن اإلهي يهبه اهلل تعاىل  �ص

ملن يوؤمن بالبينات ، حيث يقول اهلل تعاىل : 
{لَّْي�َس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَل�ِكنَّ الّلَ َيْهِدي َمن 
نُف�ِسُكْم َوَما ُتنِفُقوَن  َي�َساُء َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخ��ْيٍ َفالأ
اإِالَّ اْبِتَغاء َوْجِه الّلِ َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخْيٍ ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم 

َواأَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن} البقرة : 272 .
فاإن من ي�صعى للهداية وي�صتمع احلجة لكي يتبناها ، فاإنه 
ِبُعوَن اأَْح�َسَنُه اأُْوَلِئَك  املهتدي ، فـ {الَِّذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَق��ْوَل َفَيتَّ

ْلَباِب } الزمر : 18  ُ َواأُْوَلِئَك ُهْم اأُْوُلوا ااْلأَ الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّ
ن�صان  وتاأكيداً على اأن الهداية من اهلل تعاىل واأن م�صوؤولية الإ

هي التبليغ ، ول جمال فيها للق�صر اأو الجبار ،  يقول تعاىل : 
ٌر . لَّ�ْس��َت َعَلْيِهم  َ��ا اأَن��َت ُمَذكِّ ��ْر اإِنَّ {َفَذكِّ
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ْيِطٍر} الغا�صية : 22 ، 21 ، وقال جل �صاأنه : {اأََراأَْيَت  ِبُ�سَ
َم��ِن اتََّخَذ اإَِلَهُه َه��َواُه اأََفاأَنَت َتُك��وُن َعَلْيِه َوِكياًل} 
 َ يِن َقد تََّبنيَّ الفرقان : 43. وقال تعاىل : {اَل اإِْكَراَه ِف الدِّ

ِمن ِبالّلِ  اُغوِت َوُيوؤْ �ْسُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ الرُّ
اَم َلَها َوالّلُ  َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِف�سَ

�َسِميٌع َعِليٌم} البقرة :256.
ميان ودخول الدين  كراه ل يت�صور يف حتقيق الإ ثم اأن الإ  
ــب ، وبهذا جاءت  ــل والقل ــن خمت�صات العق ــة م ن الهداي ، لأ
ن�صان وعقله  ــب قناعات الإ ــل اآيات الذكر احلكيم ، لتخاط جمم
كراه فهو ممار�صة  ا فعل الإ ــة ، اأمرّ ــن اأجل الو�صول اإىل نور الهداي م
ن�صان للقول بفكرة اأو عقيدة ما  ــم بال�صكل واملظهر ، فق�صر الإ تهت
ــب ، فكل ما يتلفظ به  ــاً عنه ، لي�س له ارتباط بالعقل والقل رغم
ــه بعد ذلك لن يعدو كونه �صكًا من دون حمتوى ، فا  اأو ميار�ص
ن�صان اإىل حالة الهداية ليقبل بالدين عن طريق  ــن اإي�صال الإ ميك
اإكراهه على تبني عقيدة لي�صت من اختياره ، و ل يوؤمن بها قلبياً 
كراه يف اآية )ل اكراه يف الدين( قد تكون  ــي الإ ، ولذلك فاإن نف
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ية املباركة هو نفي للجن�س  مر ، فيكون النفي يف الآ ناظرة لهذا الأ
ن الهداية للدين هي من  ، اأي اأنه ل يتحقق يف اخلارج اأ�صًا ، لأ

اهلل تعاىل ومو�صعها القلب ، ولي�صت من خمت�صات الب�صر.
ن الهدى من اللـه تعاىل ، وهو �صنعه وف�صله ، فلي�س  )ولأ
على الر�صول ال الباغ لنه )�صلى اللـه عليه واآله( ل يهدي من 

احب ، ولكن اللـه يهدي من ي�صاء ، حيث قال اللـه تعاىل :
{ اإِنَّ��َك اَل َتْهِدي َم��ْن اأَْحَبْبَت َوَلِكنَّ الل�ه 

َيْهِدي َمن َي�َساآُء َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن}الق�ص�س/6.
ــه ، وبعد  ــة على جميع خلق ــام حجته البالغ ــد امت  )وبع
ــاإن اللـه يهـدي من  ــة الهداية للنا�س على ال�صواء، ف توفري فر�ص
ــا يهدي من اتخذ اىل ربه �صبيا  ــاء ولي�س جميع الب�صر . )امن ي�ص
ــه هلل ، وا�صتجاب لدعوة ر�صله ،  ــيء قلب من ا�صلم وجهـ ، وي�ص

واآمن بقلبه(. قال اللـه تعاىل :
ُة اْلَباِلَغُة َفَلْو �َساآَء َلَهَداُكْم  جَّ  { ُقْل َفِلّلِه احْلُ

اأَْجَمِعني }  االنعام/149  8.
�سالمي ، ج� ، اآية اهلل العظمى ال�سيد حممد تقي املدر�سي ، �ص  8  / الت�سريع االإ

2�
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وهكذا ينبغي للداعية ان يعرف حدود م�صوؤوليته ، وهي 
ــس( . فاللـه  ــم ان عليه هداية النا� ــة . ) ثم ل يزع ــاغ الر�صال اب

يخاطب ر�صوله ) �صلى اللـه عليه واآله ( ويقول له :
{ َلْي�َس َعَلْيَك ُهَداُه��ْم َوَلِكنَّ الل�ه َيْهِدي 
َم��ن َي�َس��اآُء َوَما ُتْنِفُق��واْ ِمْن َخ��ْيٍ َفاَلْنُف�ِسُك��ْم َوَما 
ُتْنِفُق��وَن ِاالَّ اْبِتَغاآَء َوْجِه الل�ه َوَم��ا ُتْنِفُقواْ ِمْن َخْيٍ 

ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن }  البقرة/272
ن الهدى هو هدى اللـه . فاإن الذين يجعلون انف�صهم  ولأ
معيارا للهداية ، ويزعمون ان من اتبعهم او اتبع دينهم هو املهتدي 

انهم يف �صال بعيد . قال اللـه تعاىل :
ِمُن��واْ اإِالَّ مِلَ��ن َتِب��َع ِديَنُك��ْم ُقْل اإِنَّ  { َواَل ُتوؤْ
َتى اأََحٌد ِمْثَل َماآ اُوِتيُتْم اأَْو  اْلُهَدى ُهَدى الل���ه اأَن ُيوؤْ
ِتيِه  َل ِبَيِد الل�ه ُيوؤْ وُكْم ِعنَد َربُِّكْم ُقْل اإِنَّ اْلَف�سْ ُيَحاآجُّ

َمن َي�َساآُء َوالل�ه َوا�ِسٌع َعِليٌم}  اآل عمران/73 9.

�سالمي ، ج� ، اآية اهلل العظمى ال�سيد حممد تقي املدر�سي ،  9  / الت�سريع االإ
�ص 20
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احلرية الدينية ال تعني الت�سويب
ــان احلرية يف اختيار دينه  ن�ص ــى اأن العتقاد بان لاإ ويبق
ــه بتعاليم الدين عملياً ، ل يعني ت�صويب راأيه ، فاإن اهلل  اأو التزام
تعاىل خلق النا�س مت�صاويني يف العقل و ال�صمع والب�صر ، و جعل 
ــم اخليار ، وبنيرّ لهم �صبيل احلق و�صبيل ال�صال ، حيث قال  له

عز وجل :   
ن�َساَن ِم��ن نُّْطَف��ٍة اأَْم�َساٍج  ��ا َخَلْقَن��ا ااْلإِ {اإِنَّ
ِبيَل  ا َهَدْيَناُه ال�سَّ يًا . اإِنَّ ْبَتِلي��ِه َفَجَعْلَناُه �َسِميعًا َب�سِ نَّ

ن�سان:2، 3 . ا َكُفورًا}  االإ ا �َساِكرًا َواإِمَّ اإِمَّ

وقال تعاىل : {َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن } البلد : 10 .
ُة  جَّ ــل اإن اهلل تعاىل األقى احلجة البالغة ، {ُقْل َفِلّلِه احْلُ ب
نعام : �14  ، باأن خلق  اْلَباِلَغ��ُة َفَلْو �َس��اء َلَهَداُكْم اأَْجَمِعنَي}  الأ

ــات والعامات الكونية الدالرّة عليه تعاىل ، مبا فيها من اأ�صرار  ي الآ
ن�صان  ــة يف التدبري ، ثم جعل لاإ ــق وعجيب ال�صنع واحلكم اخلل
ــا اأن يهتدي بهذه  ــي ي�صتطيع من خاله ــل الت دوات الو�صائ الأ

الكونيات ، كما جاء يف �صورة ال�صم�س: 
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اإَِذا  َواْلَقَم��ِر   @ َحاَه��ا  َو�سُ ْم���ِس  {َوال�سَّ  

ْيِل اإَِذا َيْغ�َساَها @  َها @ َواللَّ َه��اِر اإَِذا َجالَّ َتاَلَها @ َوالنَّ
ْر�ِس َوَما َطَحاَها @ َوَنْف�ٍس  َماء َوَما َبَناَها @ َوااْلأَ َوال�سَّ
اَه��ا @ َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها @ َقْد اأَْفَلَح  َوَما �َسوَّ

اَها }. اَها @ َوَقْد َخاَب َمن َد�سَّ َمن َزكَّ
ــد ذلك كله ُيرتك واختياره ، ويتحمل عواقبه ، يقول  وبع

تعاىل :
قُّ  ا���ُس َق��ْد َجاءُك��ُم احْلَ {ُق��ْل َي��ا اأَيَُّه��ا النَّ
َا َيْهَت��ِدي ِلَنْف�ِسِه َوَمن  بُِّك��ْم َفَمِن اْهَت��َدى َفاإِنَّ ِمن رَّ
��لُّ َعَلْيَها َوَم��ا اأََناْ َعَلْيُك��م ِبَوِكيٍل}  َا َي�سِ ��لَّ َفاإِنَّ �سَ

يون�س:108.
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ميانية اإدارة اخللفات يف املجتمعات االإ
من منظار قراآين

�صامية يف كل مكان ، نكاد  عندما ناحظ املجتمعات الإ
جتماعية  ــات الإ ــداً من م�صكلة النزاع ــي جمتمعاً واح ل ن�صتثن
ــك قوى املجتمع وتعيقه عن بلوغ تطلعاته ،  واخلافات التي تنه
مة مل�صكات  نها مقدرّ �صا�صية لأ ــذه امل�صكلة من امل�صكات الأ وه
ــات ، لذلك فاإن اإيائها  ة اأزم ــي م�صكلة منتجة لعدرّ ــدة ، فه عدي
ــا ، و�صبل احتوائها  ــث يف كيفية التعامل معه همية من البح الأ
ــة تعبيد الطريق  ــدة ، بل هو مبثاب ــواءاً مل�صكات عدي يعتب احت
ــات وم�صاريع ، فاإن  ــرية املجتمع مع ما يحمل من تطلع لبدء م�ص
ي اإىل هدف مغاير، ونحاول يف  اأ�صاب الطريق اعوجاج فاإنه �صيوؤدرّ
ــذا املبحث اأن نقراأ جانباً من املعاجلة القراآنية لهذه الظاهرة من  ه
ية  يات يف �صورة احلجرات ،من  الآ خال ق�صم مت�صل�صل من الآ
ــي تعتب حكاية  وعاجاً لهذه  ــة وحتى الثالثة ع�صر ، وه التا�صع
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ــك فاإننا نكتفي ب�صياقها  جتماعية ب�صورة كلية ، لذل ــة الإ امل�صكل
ومبدلولتها من دون اللجوء اإىل التفريع الكثري.

يات  الآ
ِحيِم ْحمِن الرَّ  ِب�ْسِم الِل الرَّ

اْقَتَتُل��وا  ِمِن��نَي  امْلُوؤْ ِم��َن  َطاِئَفَت��اِن  {َواإِن 
ْخَرى  ِلُحوا َبْيَنُهَما َفاإِن َبَغْت اإِْحَداُهَما َعَلى ااْلأُ َفاأَ�سْ
ِ َفاإِن  َفَقاِتُل��وا الَِّت��ي َتْبِغي َحتَّ��ى َتِفيَء اإَِل اأَْم��ِر اللَّ
 َ ِلُح��وا َبْيَنُهَما ِباْلَع��ْدِل َواأَْق�ِسُطوا اإِنَّ اللَّ َف��اءْت َفاأَ�سْ
ِلُحوا َبنْيَ  ِمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ َا امْلُوؤْ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي @ِانَّ
ُكْم ُتْرَحُموَن @ َيا اأَيَُّها الَِّذيَن  َ َلَعلَّ ُقوا اللَّ اأََخَوْيُكْم َواتَّ
ن َقْوٍم َع�َسى اأَن َيُكوُنوا َخْيًا  اآَمُنوا اَل َي�ْسَخْر َقوٌم مِّ
ْنُهنَّ  ن نِّ�َساء َع�َسى اأَن َيُكنَّ َخْيًا مِّ ْنُهْم َواَل ِن�َساء مِّ مِّ
ْلَقاِب ِبْئ�َس  َواَل َتْلِم��ُزوا اأَنُف�َسُك��ْم َواَل َتَناَب��ُزوا ِبااْلأَ
ْ َيُتْب َفاأُْوَلِئَك  ميَاِن َوَم��ن لَّ ااِل�ْس��ُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد ااْلإِ
َن  امِلُوَن @َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًا مِّ ُهُم الظَّ
�ُسوا َواَل َيْغَتب  �سَّ نِّ اإِْث��ٌم َواَل َتَ ��نِّ اإِنَّ َبْع�َس الظَّ الظَّ
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َم اأَِخيِه  ُكم َبْع�سًا اأَُيِح��بُّ اأََحُدُكْم اأَن َياأُْكَل حَلْ بَّْع�سُ
ِحيٌم @ َيا  اٌب رَّ َ َتوَّ َ اإِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ اأَيَُّها النَّ
ِ اأَْتَقاُكْم  �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َ َعِليٌم َخِبٌي}.  احلجرات :� ــ 13 . اإِنَّ اللَّ

مياين تكوين املجتمع االإ
مة الواحدة  لقد عبرّ القراآن الكرمي عن املجتمع امل�صلم بالأ
نبياء: �2   ًة َواِح��َدًة َواأََنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن}الأ ُتُكْم اأُمَّ {اإِنَّ َهِذِه اأُمَّ
ــدة وهي التي  ــي اأ�صا�س الوح ــادة اهلل تعاىل ه ــث اأن عب ، حي
ــا وتر�صم معاملها ، فمنها املنطلق  واإليها املاآل ، وهي الغاية  تكلرّله
ن�َس اإِالَّ  نَّ َوااْلإِ ــن اخللق كما قال عز جل : {َوَما َخَلْق��ُت اْلِ م
مة الواحدة  ــي روح الأ ــات : 56 ، فهذه ه ِلَيْعُب��ُدوِن} الذاري
ن�صمام  رها القراآن الكرمي ويدعو كافة املوؤمنني اإىل الإ ــي ي�صورّ الت
ميانية  ــروح الإ ق عن ال ــف عنها بالتفررّ ــت لوائها وعدم التخلرّ حت
ــال عبوديته هلل  مياين من خ ــع الإ ن املجتم ــورّ ــة التي تك العامرّ
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ميانية هي يف ما يرتبط باأ�صل مبداأ  ــار ، فالوحدة الإ الواحد القه
ــي احلركة التي تتولدرّ  ــق  واملنتهى اإىل اهلل ، وبتعبري اآخر ه اخلل
ــدة هي العبودية هلل  ــع مبنطلقات واحدة وغايات واح يف املجتم

و�صوًل لر�صاه تعاىل.
ــات  والتوجه  ، ــب  �صالي الأ ــن  م ــا  بينهم ــا  فيم ــا   اأمرّ
ا من  ــدداً ، اإمرّ مياين �صيكون متع ــع الإ ــات فاإن املجتم والتخ�ص�ص
ــد ، فتختلف الفئات واجلماعات فيما  حيث الروؤية ملو�صوع واح
ــم ، واإما يف  ــوع واحد لتعدد اأفهامه ــا يف الروؤى حول مو�ص بينه
�صات املختلفة لتباين  ــى التق�صيم الذي ينظر للتخ�صرّ التعدد مبعن
ــذي ينظر اإىل  ــا ، اأو ذلك التق�صيم ال ــي ينظرون اإليه ــا الت الزواي
ــات وجتمعات ، كالعوائل والقبائل  جتماعية ككيان العاقات الإ
وطان. كما يف  ــاف مناطق ال�صكنى والأ كتعدد طبيعي ، اأواخت
ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ  ِمُنوَن ِلَينِفُرواْ َكاآفَّ قوله تعاىل : {َوَما َكاَن امْلُوؤْ
يِن َوِلُينِذُرواْ َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعواْ  ُهواْ ِف الدِّ ْنُهْم َطاآِئَفٌة لَِّيَتَفقَّ ِفْرَقٍة مِّ
ــة : 122 . تعبرياً عن التعدد يف  ُه��ْم َيْحَذُروَن} التوب اإَِلْيِه��ْم َلَعلَّ
ــة : )املهاجرين  ــي حال ــا ه ــات. وكم هتمام ــات والإ التخ�ص�ص
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نة يف بداية  ــني لهم باإح�صان( الت�صيكات املكورّ ن�صار والتابع والأ
زمان  وطان والأ �صام  تعبرياً عن طبيعة املهام والأ بزوغ �صم�س الإ
ــا مبوا�صفات م�صرتكة  ــع  لكل منه ــي تكوينات وجمامي التي متل
ــة العبودية هلل  ــي تن�صهر كلها  يف عملي ــا وحتدد كيانها وه جتمعه
ــة تعبرّ عن هذه احلالة  ية الكرمية التالي ــز وجل ، والآ وتوحيده ع
ــال : {ِلْلُفَقَراء امْلَُهاِجِري��َن الَِّذيَن  ــوح ، قال عز من ق بكل و�ص
َوانًا  ِ َوِر�سْ َن اللَّ اًل مِّ اأُْخِرُج��وا ِمن ِدياِرِهْم َواأَْمَواِلِهْم َيْبَتُغ��وَن َف�سْ

وا  وؤُ اِدُقوَن @ َوالَِّذيَن َتَبوَّ َ َوَر�ُسوَلُه اأُْوَلِئ��َك ُهُم ال�سَّ ُروَن اللَّ َوَين�سُ
ميَاَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر اإَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِف  اَر َوااْلإِ ال��دَّ
ِث��ُروَن َعَلى اأَنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم  َّا اأُوُتوا َوُيوؤْ ُدوِرِه��ْم َحاَجًة مِّ �سُ

��ٌة َوَمن ُيوَق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن @ َوالَِّذيَن  ا�سَ َخ�سَ
ْخَواِنَنا الَِّذيَن �َسَبُقوَنا  وا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َواِلإِ َجاوؤُ
وٌف  ِذيَن اآَمُن��وا َربََّنا اإِنََّك َروؤُ َع��ْل ِف ُقُلوِبَنا ِغاّلً لِّلَّ ميَ��اِن َواَل َتْ ِبااْلإِ

ِحيٌم } احل�صر :8 ــ 10. رَّ
مياين  خوية داخل املجتمع الإ ــك الت�صنيفات الأ وكل تل
ُل��وَن ِمَن  وَّ اِبُق��وَن االأَ ــل : {َوال�سَّ ــال عنها اهلل عز وج ــد ق الواح
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َي الّلُ َعْنُهْم  �سِ َبُعوُهم ِباإِْح�َساٍن رَّ اِر َوالَِّذيَن اتَّ ن�سَ امْلَُهاِجِري��َن َواالأَ
ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  َتَها االأَ ��اٍت َتِْري َتْ واْ َعْنُه َواأََعدَّ َلُهْم َجنَّ َوَر�سُ

اأََبدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}  التوبة : 100 .

اأ�سل اخللفات
ــات خمتلفة ، فاإن  ن من عدة تكوين ــورّ ــع مك ن املجتم ولأ
ــا ، والقراآن  ــا بينه ــة اخلافات فيم ــرد م�صاأل ــن الطبيعي اأن ت م
ــوداً بالفعل، واإمنا  ــق بال�صرورة من واقع كان موج الكرمي ل ينطل
ــاظ على كيان  ــون م�صتقبلية  للحف ــج م�صكات قد تك قد يعال
ــاج الت�صدعات  ــاين كر�صيد معريف ومرجعي لع مي ــع الإ املجتم
ــن �صورة احلجرات ـ نزلت  يات م ــاءات، و)قيل اأنها ـ الآ بت والإ

و�س واخلزرج ..  بال�صعف والنعال(10. يف قتال حدث بني الأ
ــاف والنزاع يف  ــرمي عن حالة اخل ــبرّ القراآن الك وقد ع
قتتال يف قوله: {واإِن َطاِئَفَتاِن  ــث بالإ يات مو�صع البح مطلع الآ
قتتال  ِمِننَي اْقَتَتُلوا..} اإذ لي�س املق�صود بال�صرورة هو الإ ِم��َن امْلُوؤْ

�0/ تف�سري ال�سايف ، للفي�ص الكا�ساين ، ج�، �ص�0.
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�صلحة احلربية ، واإن كان اأحد م�صاديقها هو ذلك  باإرادة القتل بالأ
مام  ية بعد الر�صول هو يف من �صيقاتل الإ ، ملا ورد من اأن تاأويل الآ
ــذرّ عن احلق كما يف الكايف  ــري املوؤمنني )عليه ال�صام( و�صي�ص اأم
ية وهم  ــوم الب�صرة وهم اأهل هذه الآ ية ي ــا جاء تاأويل هذه الآ )اإمن
ــري املوؤمنني عليه ال�صام فكان الواجب عليه  الذين بغوا على اأم
قتالهم وقتلهم حني يفيئوا اإىل اأمر اهلل ولو مل يفيئوا لكان الواجب 
عليه فيما اأنزل اهلل اأن ل يرفع ال�صيف عنهم حتى يفيئوا ويرجعوا 
نهم بايعوا طائعني غري كارهني ..(11 . فهذا وجه من  عن راأيهم لأ
ية الكرمية واأحد م�صاديقها وتاأوياتها ، ومن م�صاديقها  ــوه الآ وج
وتاأوياتها التي هي حمط بحثنا هو اخلاف والنزاع وال�صراع بني 
الفئات والتجمعات والطوائف ، وقد ا�صتخدم القراآن الكرمي لفظة 
ــراأي عندما يفرتق النا�س اإمياناً  قتتال يف و�صف اخلاف يف ال الأ
ْلَنا  �ُسُل َف�سَّ ــراً حول مبداأ ما ، يف قوله عز وجل : {ِتْلَك الرُّ اأو كف
ُهْم َدَرَجاٍت  َم الّلُ َوَرَف��َع َبْع�سَ ��ن َكلَّ ْنُهم مَّ ُه��ْم َعَلى َبْع�ٍس مِّ َبْع�سَ

�� / تف�سري ال�سايف ، للفي�ص الكا�ساين ، ج� ، �ص �� ، و الكايف ج8 ، �ص�80
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ْدَناُه ِب��ُروِح اْلُقُد�ِس َوَلْو �َساء  َناِت َواأَيَّ َواآَتْيَنا ِعي�َس��ى اْبَن َمْرَيَ اْلَبيِّ
َناُت َوَل�ِكِن  ن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيِّ الّلُ َما اْقَتَتَل الَِّذيَن ِمن َبْعِدِهم مِّ
ن َكَف��َر َوَلْو �َساء الّلُ َما اْقَتَتُلواْ  ْن اآَمَن َوِمْنُهم مَّ اْخَتَلُف��واْ َفِمْنُهم مَّ

َوَل�ِكنَّ الّلَ َيْفَعُل َما ُيِريُد}. البقرة : 253

ية : ب�سائر من االآ
ميان. اختلف املوؤمنني ال يخرجهم بال�سر�رة عن االإ

ميانية  ــن الدائرة الإ ــني املقتتلتني هما �صم 1/ اإن الطائفت
ــني( اأي اأنهما �صمن  ــل بـ )من املوؤمن ــد ناداهما اهلل عز وج ، وق
مياين ، وهذه حقيقة ينبغي اأن  جتماعي للمجتمع الإ التكوين الإ
ختاف اأو اخلاف بني الفئات  ــد عليها ، فا يعني وجود الإ نوؤكرّ
ــة ، فقد يحدث  مياني ــن الدائرة الإ ــددة بال�صرورة خروجاً ع املتع
ميان باهلل ، ويف الوقت ذاته  ة لاإ حتفاظ بال�صمة العامرّ ــك مع الإ ذل
ميان ، اإل اأن ذلك يعود  ــرخ يف الإ ــد يعبرّ بع�س اخلاف عن �ص ق
ا  ــاف ، اأمرّ ميان بذلك اخل ــة لاإ ــة الثوابت العامرّ ــدى اإ�صاب اإىل م
ميانية فا  جتماعية و الثقافية �صمن الدائرة الإ جمرد اخلافات الإ

ي�صتدعي خروجاً عنها.
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قتل ال�سخ�سية اجتماعيًا اأعظم من قتل ال�سخ�س.
ــو حماولة القتل  كما  ــال ، لي�س بال�صرورة ه قتت 2/ والإ
ــراع على اأي حال ي�صعى  ــا، بل هو عموم ال�صراع ، وال�ص اأ�صلفن
ى بقتل ال�صخ�صية ، بل  خر معنوياً وهو ما ي�صمرّ ــرف الآ لقتل الط
ن�صان اأعظم من قتل �صخ�صه ، على م�صتوى  اإن قتل �صخ�صية الإ
مر، ولكن قد  ــد يقتل �صخ�س وينتهي الأ جتماعي  ، فق ثر الإ الأ
ميان ب�صورة من  ــن طريق جتريده من الإ تقتل �صخ�صية اأحدهم ع
ال�صور، فيرتترّب على ذلك اأثر نف�صي واجتماعي اأو�صع من دائرة 
ــني النا�س ، ولذلك قال  ي اإىل حالة الفتنة ب ــو ما يوؤدرّ ــرد ، وه الف
ــة : {َواْلِفْتَنُة اأَ�َسدُّ ِمَن  ــل يف كتابه الكرمي حول اأثر الفتن عز وج
اْلَقْت��ِل}12 عمقاً وطوًل. و { َاْلِفْتَنُة اأَْكَبُ ِمَن اْلَقْتِل}13، �صعة 

و عر�صاً.

�2/  البقرة : ��9 
�3 /  البقرة : 2�7 
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عيان �سلح بيد االأ للخلفات اأثر على املجتمع كّله ، � االإ
3/ وال�صراع ، اإمنا ي�صرتك فيه اجلميع اإل اأن احللول غالباً 
ــم بني اأعيان الطوائف واجلماعات ، فاإننا نرى اأن اهلل تعاىل عبرّ  تت
ــل( اقتتلوا ،  ــان ، ثم جمع اللفظ يف )الفع ــة باأنهما طائفت بالتثني
قتتال  ــم ذكر التثنية يف ال�صمري)بينهما( يف م�صاألة ال�صلح ، فالإ ث
ــع ، اإل اأن  ــع ، ومي�س م�صالح اجلمي ــرتك فيه اجلمي ــراع ي�ص وال�ص
ــان يف كلتا اجلماعتني ، وهو ما  عي ــاج يكون بني الروؤ�س والأ الع

جتماعية. ي�صهل عملية التفاهم والتعامل ملواجهة اخلافات الإ
 

�سلح  ممار�سة االإ
ــاح ، لكي يعود املجتمع  �ص ــات اإمنا حتتاج اإىل الإ اخلاف
خاء والتعاون ، التي  اإىل طبيعته الوحدوية وت�صود اأجواءه روح الإ
�ص�س القراآنية  عظم )�س( بني املوؤمنني على الأ اأ�ص�صها الر�صول الأ
ُقوا  ِلُحوا َبنْيَ اأََخَوْيُكْم َواتَّ ِمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ َا امْلُوؤْ التي تقول : {اإِنَّ

ُكْم ُتْرَحُموَن}.  احلجرات : 10 . َ َلَعلَّ اللَّ
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�سلح م�سوؤ�لية اجلميع االإ
ــرتك فيها اجلميع  ــات ي�ص ــات واخلاف ن ال�صراع 4/ ولأ
فاإنها توؤثرّر ب�صكل �صلبي على وجودهم جميعاً ، و ينعدم يف خطوة 
ــال ربنا عز وجل :  ــي على الواقع ، كما ق يجاب ــة تاأثريهم الإ تالي
{َواأَِطيُع��واْ الّلَ َوَر�ُسوَلُه َواَل َتَناَزُعواْ َفَتْف�َسُل��واْ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم 
�صاح هنا �صيكون  اِبِريَن}14 ، فاإن الإ واْ اإِنَّ الّلَ َمَع ال�سَّ ��ِبُ َوا�سْ
ــة اإلهية على اجلميع  ــل ، وهذه م�صوؤولي مث ــو احلل والبديل الأ ه

�صاح. وتقع على عاتقهم لل�صعي لاإ

جتماعي �سلح االإ منهج االإ
ــة اأ�صل اخلافات الجتماعية  واخلطوة التالية بعد معرف
ــدى م�صوؤولية املجتمع عنها ، هي خطوة املنهج املتبع ملمار�صة  و م
ــر عملية  ــك ، وكيف ندي ــو ال�صبيل اإىل ذل ــا ه ــاح  ، فم �ص الإ

�صاح بني املتنازعني ؟ الإ
�صاح. ية عدة مراحلة ملمار�صة الإ ن�صتلهم من الآ

نفال : 46 �4 /االأ
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اأ/ حتّمل امل�سوؤ�لية :
ِلُح��وا َبْيَنُهَم��ا} يعبرّ عن  ــه {َفاأَ�سْ مر من قول ــل الأ فع
رادة التي يتحرك من خالها  مر من قبل اهلل تعاىل بتكوين الإ الأ
طراف املختلفة. امل�صلحون ، وهي فعل الت�صوية والتفاهم بني الأ

يجابي يف مقابل ال�سلبي : ب/ اإعانة الطرف االإ
ــاإن الواجب على امل�صلح اأن يقف  فاإن اأبت اإحداهما ، ف
�صاح ، حتى ترجع الفئة التي تاأبى ذلك ، كما يف  ــد الإ مع مري
ِتي َتْبِغي َحتَّى  ْخَرى َفَقاِتُلوا الَّ ْحَداُهَما َعَلى اْلأُ ية {َفاإِن َبَغْت اإِ الآ
مر برجوعها عن �صدودها  ــي الأ َ(. اإىل اأن ينته ِ ىَل اأَْمِر اهللَّ ــيَء اإِ َتِف

وبغيها.

�سلح العادل : ج/ االإ
�صاح ل ينبغي اأن تتاأثر ب�صوائب نف�صية من   وعملية الإ
ــي اأن يوؤثر بغي هذه الطائفة على امل�صرية  ــل امل�صلح ، ول ينبغ قب



56

ميانية من منظار قراآين إدارة اخلالفات يف املجتمعات االإ ا

57

ِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل}  ية : {َفاأَ�سْ �صاح ، كما يف الآ ــة لاإ العادل
، فالعدل قيمة اأ�صا�صية حتى مع من يبغون وينحرفون، وحتى مع 
ــك الذين ل منلك لهم وداً ، يقول تعاىل يف اآية اأخرى : {َيا  اأولئ
ُكْم  ِ �ُسَهَداء ِباْلِق�ْسِط َواَل َيْجِرَمنَّ اِمنَي لِلّ اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنواْ ُكوُنواْ َقوَّ
ُقواْ الّلَ  ْقَوى َواتَّ �َسَناآُن َقْوٍم َعَلى اأَالَّ َتْعِدُل��واْ اْعِدُلواْ ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّ
ــن التخلرّي عن العدالة  اإِنَّ الّلَ َخِب��ٌي ِبَ��ا َتْعَمُلوَن}15. فا ميك
ــواء كان منبعه طرف من  ى وحتت اأي �صغط ، �ص ــت اأي م�صمرّ حت

�صاح.  اأطراف النزاع اأو منبعه املمار�س لعملية الإ

�سلحية :  د/ ال اآثار �سلبية بعد العملية االإ
َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي} ، وهذا تاأكيد على  {َواأَْق�ِسُطوا اإِنَّ اللَّ
�صاحية يف طريقها  ــدل ، ل�صمان ا�صتمرار العملية الإ م�صاألة الع
�صاح ذاتها ، وقيمة اأ�صا�صية  ال�صليم ، فالعدل قيمة يف عملية الإ
ل ال�صلوك الذي ياأتي بعد اإجناز العملية ، في�صتمر التعاطي  ــكرّ ت�ص
ــب حقوق طائفة  ــراف ، فا ميكن اأن ت�صل ط ــادل مع كافة الأ الع

نها اأخطاأت يف يوم ما. لأ
�� / املائدة : 8
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�سلح التاأ�سي�س الفكري للإ
�صاح ، حتتاج اإىل تاأ�صي�س فكري ، لكي يقتنع  املطالبة بالإ
ــن عقيدته ، وهذا هو املنهح  ــان بهذا العمل ، ويكون �صم ن�ص الإ
�صام كدين يدعو لقيم واأفكار يراد لها  ــام للقراآن الكرمي ولاإ الع
ميان ، ول بالق�صوة  كراه يتم الإ اأن تكون فاعلة يف املجتمع ، ل بالإ
مر ما ،  جبار يتم اجلذب لأ ــام اأو الإ وه ــم التطبيق ، ول عب الأ يت
ــبرّ عن احلق ، والتي بدورها  ــا عب الفكرة ال�صحيحة التي تع واإمن
ية التي تلي  ــد اأن الآ ن�صان ،  لذلك جن ــة لدى الإ ــكلرّ القناع ت�ص
�صاح  احلديث عن امل�صكلة )وهي اخلافات( توؤ�ص�س لعملية الإ
 َ ُقوا اللَّ ِلُحوا َب��نْيَ اأََخَوْيُكْم َواتَّ ِمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ َ��ا امْلُوؤْ وتقول {ِانَّ
ُك��ْم ُتْرَحُموَن}. وهذه حقيقة واقعية ، قد يغفل عنها الكثري  َلَعلَّ
من املنظرين والعاملني يف احلقول الجتماعية ، في�صعون جاهدين 
ــع بثقافة تلك  دوا املجتم ــن دون اأن يزورّ ــة ق�صايا خمتلفة م ملعاجل
�ص�س واجلذور ، واإمنا يكتفي  ــة ، و ذلك املنهج ل يعالج الأ الق�صي
�ص�س الفكرية  ــس الأ ــي ، فعندما ل ميتلك النا� ــاج ال�صطح بالع
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ــرك �صمن دائرة عاجية واإ�صاحية  والثقافة التي تدفعهم للتح
ن لديهم الدافعية الكافية ملمار�صة تلك العملية  ما ، فاإنه لن تتكورّ
ــج  �صمانة لعدم عودة امل�صكلة مرة اأخرى  ــن ذلك املنه ، ول يوؤمرّ
ــة الثقافية لهذه امل�صكلة اإمنا هو لتاأ�صي�س  ، فاإعطاء اخللفية الفكري
خوة جاءت  خوة ، والأ �صل هو الأ ــة يف عقول اجلميع باأن الأ قناع
ــزام مب�صوؤولية احلفاظ على هذه احلالة  لت مياين ، والإ من البعد الإ

ن�صان يف رحاب رحمة اهلل تعاىل. هي مدعاة اإىل اأن يدخل الإ

ية هي :  �الب�سائر التي ن�ستلهمها من االآ
ــاح �صرورة يتطلبها الواقع ، فاملوؤمنون هم اأخوة  �ص اإن الإ
ــد اأن ل يعي�صوا  ــت الواحد ، و لب ــون يف البي ــوة يعي�ص خ ، و الأ
فتقاده  ل ذلك البيت اإىل جحيم لإ اخلافات فيما بينهم ،  واإل حتورّ
خوة  ــروري اأن يلجاأ الأ جتماعي ، فمن ال�ص �صري والإ ــن الأ م الأ
طراف  ــاً لكل الأ ــى البيت هادئاً ومنا�صب ــح ، لكي يبق اإىل ال�صل
ــات املختلفة تعي�س فيه  مياين ، فاإن الفئ ــو املجتمع الإ ، وهكذا ه
جواء ،  ر الأ ــوة يف اهلل ، فاخلافات �صتعكرّ ميان اأخ ــن دائرة الإ �صم
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وتوؤثرّر على الطرفني.
ــع  ــف املجتم ــة ت�ص ــث ال�صريف حادي ــي الأ ــذا ه وهك
ــي باأنه كاجل�صد الواحد ، اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعت  �صام الإ
د  ى. فاإن اهلل تعاىل هو الذي حدرّ ــاء بال�صهر واحلمرّ ع�ص له �صائر الأ
عة ، ولذلك فاإن ممار�صة  ــف املجتمع املتنورّ نوعية العاقة بني طوائ
�صاح ، ونبذ اخلافات ، هي من �صميم التقوى ، واإن بركات  الإ
اهلل عز وجل و رحمته تنهمر على املجتمع الذي يراعي اأوامر اهلل 
ــدوده ، ومادامت اخلافات تنهك وتنخر يف ج�صد املجتمع ،  وح
ية  ــي احلقيقة يف ذيل الآ ــه �صيكون اأبعد عن الرحمة ، كما ه فاإن

ُكْم ُتْرَحُموَن}. َ َلَعلَّ ُقوا اللَّ {َواتَّ

مياين  اأخلقيات التعامل يف املجتمع االإ
ــال مذمومة و�صلوك  يات بالنهي عن اأفع ــاءت الآ لقد ج
يجاب،  ــا يف جهة الإ خاقيات املقابلة له ــاأت بالأ ــة ، ومل ت �صلبي
ي اإىل  ــوؤدرّ �صباب التي ت ــي الأ ــات ه ــذه ال�صلوكي ن ه ــك لأ وذل
يات  ثت عنه الآ مياين الذي حتدرّ ــاف وال�صراع يف املجتمع الإ اخل
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ــا وجتنب املجتمع عن ممار�صتها ، يعني اأنه  يف مطلعها ، واإن رف�صه
قام  بالعمل الوقائي.

وهنا �صببان اأ�صا�صيان يف من�صاأ ال�صراع ، هما: 
ن�صان لنف�صه. ول : طبيعة نظرة الإ الأ
خر. ن�صان لاآ الثاين : طبيعة نظرة الإ

ن�سان لنف�سه. �ل :نظرة االإ االأ
ــة على اأ�صا�س  ــان لنف�صه قائم ن�ص ــا تكون نظرة الإ عندم
ــل باأن يعتب ذاته اأف�صل اجلميع واأرقاها ، فهذا يدعوه اإىل  التف�صي

ة اأفعال و�صلوكيات جتاه املجتمع وهي:  عدرّ
خرين  ن�صان نف�صه اأف�صل من الآ 1/ ال�صخرية: باأن يرى الإ
ــم ، وي�صتهزء بهم وي�صحك عليهم فيقوم بتحقريهم.  في�صت�صغره
نه ل يعرف كافة اجلوانب  بينما ميكن اأن يكونوا هم اأف�صل منه لأ
ن َقْوٍم  ن�صانية ،{َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اَل َي�ْسَخْر َقوٌم مِّ حوال الإ والأ
ن نِّ�َساء َع�َسى اأَن َيُكنَّ  ْنُه��ْم َواَل ِن�َساء مِّ َع�َسى اأَن َيُكوُنوا َخْيًا مِّ
طراف التي  }. وهذا ال�صلوك ل يولرّد اإل العداء من الأ ْنُهنَّ َخْيًا مِّ
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مام ال�صادق )عليه  ــع عليها ال�صخرية ، كما يف احلديث عن الإ تق
ال�صام( : )ل يطمعنرّ امل�صتهزئ بالنا�س يف �صدق املودة(16.

ــي من افرازات  ــري باحلركة اأو القول ه ــز والتعي 2/ اللم
ــن ،{ َواَل َتْلِم��ُزوا اأَنُف�َسُك��ْم} و جاء التعبري  خري ــار الآ ا�صتحق
ــن اأن الذي يقوم بهذا الفعل اإمنا ينعك�س  نه تعبري ع باأنف�صكم لأ
ن�صان نف�صه،  نه فعل م�صني ومنق�صة اأخاقية تعود على الإ عليه ، لأ
ن اأفراد  ــع ككل وهو داخل يف �صمنه لأ اأو هو فعل يوؤذي املجتم
ميان ، فما يبذر منه من �صلب �صوف تقع  املجتمع هم اأخوة  يف الإ
�صتعائية  ــه نتائجه ، وهذا ال�صلوك نا�صئ من طبيعة النظرة الإ علي
ــن.{َواَل َتْلِمُزوا  خري ــان اإىل نف�صه يف قبال الآ ن�ص ــي يراها الإ الت
ميَاِن  ْلَق��اِب ِبْئ�َس ااِل�ْسُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد ااْلإِ اأَنُف�َسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِبااْلأَ

امِلُوَن}. ْ َيُتْب َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظَّ َوَمن لَّ
3/ وهذه احلالة من التنابز باألقاب ال�صوء ، اإمنا هي رجوع 
�صماء  ن�صان املوؤمن هي الأ ميان حيث اأن �صمة الإ اإىل الوراء بعد الإ
دنى هو عبارة عن تخلرّي عن  ــرية وال�صاحلة واإن ا�صتبدالها بالأ اخل

�6/ ميزان احلكمة ، حممدي ري�سهري ، ج4 ، �ص��4.
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ن�صان  فعال هي اأفعال �صلبية فاإن الإ ن هذه الأ ميانية، ولأ ــة الإ احلال
ــاق الرحمة اللهية  ــة اإىل التوبة لكي ينال ا�صتحق املوؤمن بحاج
ى على حقوق  نه تعدرّ ــه �صوف يكون يف دائرة الظاملني ، لأ واإل فاإن

ة. خرين ، والتي هي حقوق اجتماعية عامرّ الآ
�س ملثل هذا  ــا يتعررّ ن�صان عندم ــك فاإن الإ وبا اأدنى �ص
ي اإىل  حالة  ــوف ي�صتثريه ذلك ليقوم باأعمال قد توؤدرّ ال�صلوك �ص

النزاع وال�صراع.

خر. ن�سان للآ الثاين : نظرة االإ
ن�صان   ــرة الإ ــاأ ال�صراع هو طبيعة نظ خر ملن�ص ــب الآ ال�صب
ية  ت عنه الآ ــى �صوء الظن ، وهو ما عبرّ ــر ، وهي القائمة عل خ لاآ

التالية يف ال�صياق القراآين : 
خرين، {َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا  ــاب �صوء الظن بالآ 1/ اجتن

نِّ اإِْثٌم}. نِّ اإِنَّ َبْع�َس الظَّ َن الظَّ اْجَتِنُبوا َكِثيًا مِّ
2/ عدم اجرتاح خ�صو�صيات النا�س وتتبعها بالتج�ص�س، 

�ُسوا}. �سَّ {َواَل َتَ
ــرثات النا�س بفعل الغيبة وهي  ــي عن اإ�صاعة ع 3/ النه
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ــر يف غيابة مبا يكره ، { َواَل َيْغَتب  خ ث اأحدهم عن الآ ــدرّ اأن يتح
َم اأَِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه  ُكم َبْع�سًا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَن َياأُْكَل حَلْ بَّْع�سُ

ِحيٌم}. اٌب رَّ َ َتوَّ َ اإِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َواتَّ
ن�صان  ــي يتبناها الإ ــذه النظرة الت ــظ يف طبيعة ه واملاح
كة وعدمية  خرين ، باأنها نابعة من روح م�صكرّ لتحديد روؤيته عن الآ
خر ، فهي تفرت�س اأن يقوم النا�س  الثقة متيل اإىل الظن ال�صيء بالآ
بال�صوء دائماً ، ول تاأمل ول تتفائل باخلري جتاههم ، وهذا هو �صوء 
خرى  فعال الآ ــة الأ �صا�س يف بداية �صل�صل ــو املن�صاأ الأ الظن ، وه
ية عن هذا  ــي جاءت يف �صياقها ويف اآية واحدة ، وقد نهت الآ الت
ــال الر�صول  ــرية عنه ، وقد ق ــت الروايات الكث ــل ، كما نه الفع
ــى اهلل عليه واآله و�صلرّم( عن ذلك : )اإذا ظننتم فا  كرم )�صلرّ الأ
ل �صوء الظن القلبي اإىل فعل  ــوا..(17 اإ�صارة اإىل اأن ل يتحورّ ق حتقرّ
مام علي )عليه ال�صام( : )من غلب  وحركة يف اخلارج ، وقال الإ
عليه �صوء الظن مل يرتك بينه وبني خليل �صلحاً(18 فالبداية هي 
ن �صوء الظن  �صوء الظن ثم مير بالتج�ص�س ، وينتهي اإىل الغيبة ، لأ

�7  / ميزان احلكمة ، للري�سهري ، ج� ، �ص626
�8  / نف�ص امل�سدر ، �ص 628
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ثر  ــة اإىل تتبع الأ ه ، فهو بحاج ق ظنرّ ــان اإىل اأن ي�صدرّ ن�ص ــو الإ يدع
رة  خرين ، وهذا الفعل ي�صوقه اإىل النهاية املدمرّ �س على الآ والتل�صرّ

وهي الغيبة ونه�س حلوم النا�س.
ــس الفكري يف  �صا� ــراآين  اإىل الأ ــا ال�صياق الق ثم يحيلن  
ميانية(  ة الإ خورّ ــاً )الأ �صاح التي ذكرناها �صابق ــس عملية الإ تاأ�صي�
حيث يذكر ال�صياق القراآين باأن الغيبة هي مبثابة نه�س ذلك املبداأ 
ن�صان الذي ميار�صها ياأكل حلم اأخيه املوؤمن وهو حي ، له  ، وكاأن الإ
ن�صان مقتنعاً  حق احلياة مبا حتمل هذه الكلمة من معنى ، وما دام الإ
باأ�صل املبداأ باأن املوؤمنني اأخوة ، فهو با �صك يكره اأن يقوم باأكل 
حلم اأخيه ، واإل فيعد ذلك تناق�صاً وا�صحاً بني ما يوؤمن به وبني ما 
ية النا�س الذي ميار�صون �صل�صلة  ــه يف واقعه ، وقد اأحالت الآ ميار�ص
ي اإىل ن�صوب اخلافات  ي اإىل الغيبة ومن ثم توؤدرّ ــال التي توؤدرّ افع
ــة اأكل املوؤمن حلم اأخيه املوؤمن تعويًا  جتماعية اإىل مبداأ كراه الإ
ــاع به م�صبقاً فيقول تعاىل :  قتن �صا�س الفكري والإ ــى كفاية الأ عل
َم اأَِخيِه َمْيتاً َفَكِرْهُتُموُه} والكراهة  {اأَُيِح��بُّ اأََحُدُكْم اأَن َياأُْكَل حَلْ
ميانية  خوة الإ �صا�س وهي مبداأ الأ هنا نابعة من ا�صتيعاب الفكرة الأ
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ــى كراهة اأكل حلم  ــري بها اأو التعويل عل ــدة من التذك ، اإذ ل فائ
�صل م�صتوعب م�صبقاً ،  ــذا الأ ــن دون اللتفات اإىل اأن ه خ م الأ
عطاء احللول  عيه يف �صرورة التاأ�صي�س الفكري لإ وهذا حتديداً ما ندرّ

والعاجات مفعولها وتاأثريها يف املجتمع.
نفتاح التخّل�س من اخللفات من �سر�ط االإ

ــة اخلافات يف  ــق مل�صاأل ــراآين الدقي ــس الق ــد العر� بع  
يات يف ال�صياق  ــي الآ هميتها تاأت ميانية ، وتبياناً لأ ــات الإ املجتمع
ن َذَك��ٍر َواأُنَثى  ��ا َخَلْقَناُك��م مِّ ا���ُس اإِنَّ ــول {َي��ا اأَيَُّها النَّ نف�صه لتق
ِ اأَْتَقاُكْم  َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف��وا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
َ َعِليٌم َخِبٌي} ، فهي تدعو النا�س جميعاً اإىل التعارف فيما  اإِنَّ اللَّ
نفتاح  ــم وقبائلهم ، وهي دعوى لاإ بينهم ، رغم اختاف �صعوبه
ــر عن نوعهم ، ولكن لكي  ــى كافة اأ�صناف الب�صر بغ�س النظ عل
ــن عوامل الرقي  ــاً واعياً  وعامًا م نفتاح انفتاح ــون ذلك الإ يك
ــاين عب التكامل احل�صاري ، فابد من اللتزام مبقدماته ،  ن�ص الإ
جتماعي هي اأن يحافظ املجتمع  واأهم مقدمة تاأتي يف ال�صياق الإ
ــى متا�صكه و وحدته ، ويتغلرّب على خافاته ونزاعاته م�صتعيناً  عل
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ميانية التي  ة الإ خورّ ن الأ ــورّ جتماعي الذي يك �صاح الإ ــج الإ مبنه
ميانية ، واإن اأي  ع داخل اإطار الوحدة الإ حتافظ على التعدد والتنورّ
�صا�صية �صيكون انفتاحاً منقو�صاً  ــة الأ م انفتاح ل ينظر لهذه املقدرّ
ــة العامة {َواَل  ــدة القراآني ــل كما هي القاع ــوؤول اإىل الف�ص و�صي

نفال : 46 . َتَناَزُعواْ َفَتْف�َسُلواْ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم}الأ

اخلل�سة 
ــيء طبيعي ،  مياين �ص ــدد يف املجتمع الإ ــود التع اإن وج  
ــات واجلماعات ،  ــو ظاهرة اخلافات بني الفئ ــس ه اإل اأن املرفو�
واإن التخلرّ�س منها م�صوؤولية اجلميع ، ومنهج ال�صاح هو املنهج 
القراآين الذي ي�صري يف اجتاه العدالة املجتمعية ، حيث يطعي كل 
ــًا ، عليه اأن ينحى  �صاح فاع ــه ، ولكي يكون الإ ــق حق ذي ح
ــة واحدة حول  ــري اأوًل عب خلق قناع ــس الفك ــى التاأ�صي� منح
�صاحية  ــة اخلطوات الإ ــة ، ثم يوؤ�ص�س عليها بقي مياني خوة الإ الأ

،والتي تتجه يف طريقني :
ن�صان لذاته ، لتكون نظرة  �ل : معاجلة نظرة الإ  االأ
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واقعية غري ا�صتعائية.
خر ، واإ�صاعة روح  ن�صان لاآ  �الثاين : معاجلة نظرة الإ

الثقة وحفظ احلقوق.
ل  جتماعي يوؤهرّ  والو�صول اإىل هذا القدر يف امل�صتوى الإ
عة  خرى من الب�صر املتنورّ �صناف الأ نفتاح اأكرث على الأ املجتمع لاإ

يف ثقافاتها و معتقداتها. 
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التدّين ال�سخ�سي يف مواجهة تاأثريات 
العوملة

قراءة قراآنية

تقدمي
تعدرّ تاأثريات العوملة من اأو�صع التاأثريات على احل�صارات 
ر اآخر ، فلي�س تيار  ــات ، من اأي موؤثرّ والثقافات والدول واملجتمع
مريكية ،  ــدة الأ ــات املتح ــوده الولي ــارف الذي تق ــة اجل العومل
جتياحات  ت على بها دولنا ودول غرينا ، بالإ كالتحديات التي مررّ
جرتاح  ــي ، اأو حماولت الإ �صتعمار ال�صيا�ص ــة  ، اأو الإ الع�صكري
�ص�صرتاق اأو  الثقايف عب التيارات الفكرية املختلفة اأو عب حركة الإ



التدّين ال�صخ�صي يف مواجهة تاأثريات العوملة قراءة قراآنية

7273

قت�صادية  حماولت التب�صري امل�صيحي .. ولي�صت كال�صغوطات الإ
�صامية  ــدول الإ ــالت على بع�س ال ــي متار�س يف بع�س احل الت
�صتعمار بثوبه اجلديد(  والعربية .. بل اإن تاأثريات العوملة وهي )الإ
ت على امل�صلمني يف فرتات  ــات التي مررّ فاقت كل تلك التحدي
عة يف خمتلف املجالت  ــدادات متنورّ ــة ، حيث اأن لها امت متعاقب
ة بني  ــريات وتو�صع الهورّ ــا اقت�صادية ت�صتحوذ على اخل ، فقاعدته
غنياء ، واأهدافها هي الهيمنة ال�صيا�صية ،  ــة الفقراء وطبقة الأ طبق

ونتائجها انحرافات ثقافية وتغريات اجتماعية وا�صعة ..
ــذه الدائرة ، فهو  ــاره يعي�س ه ــك اأن الفرد باعتب ول �ص
ــر عليه ، وتنقله من حال  ــول بتلك التحديات التي قد توؤثرّ م�صم
ل �صخ�صيته من جديد وت�صاغ وفقاً ل�صروط  اإىل حال ، وقد تت�صكرّ

وموا�صفات عوملية ..
ال�صوؤال : هل هذه التاأثريات هي يف �صالح الفرد بو�صفه 

متديناً ؟

حتّول ال�سخ�سية
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ــه لي�س مرفو�صاً ، بل  ــداأ التغريرّ بحد ذاته ويف نف�ص اإن مب
ن�صان  ة اهلل عزرّ وجلرّ جرت على اأن يقوم الإ على العك�س ، فاإن �صنرّ
ن�صان �صعيفاً،  بتغيري نف�صه ويحولها من حال اإىل حال ، فقد ولد الإ
ْعٍف}  الروم : 54 ، و  ن �سَ ُ الَِّذي َخَلَقُكم مِّ كما قال تعاىل : {اللَّ
قد ولد وهو ل يعي �صيئاً ، حيث قال عز وجلرّ : {َوالّلُ اأَْخَرَجُكم 
اَر  ْب�سَ ْمَع َواالأَ َهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن �َسْيئًا َوَجَعَل َلُكُم اْل�سَّ ن ُبُطوِن اأُمَّ مِّ
ــل : 78  و ما هذا اإل ليقوم  ُك��ْم َت�ْسُكُروَن}  النح ْفِئ��َدَة َلَعلَّ َواالأَ
ن�صان وعب ما اأعطاه اهلل عز وجل من اإمكانات )عقلية ، وفكرية  الإ
ــة و غريها( لتغيري نف�صه ، وت�صكيل �صخ�صيته ، وقد قال  ، وع�صبي
واْ َم��ا ِباأَْنُف�ِسِهْم}  ُ ُ َم��ا ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغ��يِّ ــاىل {اإِنَّ الّلَ اَل ُيَغ��يِّ تع

ــد 11. الرع
يه  ــه مطلوب ، بل هو ما يجب اأن يوؤدرّ فاإن التغري بحد ذات
( وماهيته ، اأي  ــريرّ ــن املحذور هو )نوع التغ ــان الفرد ، ولك ن�ص الإ
ــريرّ الذي اأراده اهلل تعاىل  ــب الذي يت�صل بامل�صمون ، فالتغ اجلان
ــل واإىل ال�صاح  ف�ص ل  اإىل الأ ــو التحورّ ــا يف القراآن الكرمي ه كم
ن�َس��اَن َلِفي ُخ�ْسٍر.  ��ِر. اإِنَّ ااْلإِ ــورة الع�صر: {َواْلَع�سْ ــا يف �ص ، كم
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ْوا  قِّ َوَتَوا�سَ ��ْوا ِباحْلَ اِت َوَتَوا�سَ احِلَ اإِالَّ الَِّذي��َن اآَمُنوا َوَعِمُل��وا ال�سَّ
م ،فهي  ــا دون اأي اجناز وتقدرّ } ، فمن يرتك نف�صه وحاله ��ْبِ ِبال�سَّ
ــا العمل ال�صالح ،  ــران ، فا بد اأن ي�صيف اإليه ــري نحو اخل�ص ت�ص

والتفاعل مع املجتمع يف دائرة اإيجابية وتكاملية. 
التدين ال�سخ�سي �م�سامني العوملة

ــون هو املهم يف عملية تاأثري اإرها�صات العوملة  اإذاً ، امل�صم
ن�صان  ــورة الع�صر اأن الإ ن�صان ، وقد عرفنا من خال �ص ــى الإ عل
الرابح هو الذي )يعمل �صاحلاً ، وهذا بعد فردي ، ومن يتوا�صى 
باحلق وال�صب اأي الذي يتفاعل مع املجتمع يف اجتاه اخلري( ، ول 
ن�صان اأو اأنها  ــوم بتدمري الإ عي اأنها تق ــك اأن اأي ح�صارة ل تدرّ �ص
ن�صان ال�صالح  ر الإ تبث م�صامني ال�صر ، فهي تقول اأي�صاً اأنها تب�صرّ
الذي يتفاعل مع جمتمعه بال�صاح ، وهكذا هي اإدعاءات الثقافة 
ن يكون حقيقياً ،  ــى لأ دعاء ل يرق ــذا الإ ــة .. اإل اأن ه مريكي الأ

وذلك ل�صببني :
مريكية و واقع الثقافة الغربية ب�صكل  �ل : اإن واقع احلركة الأ االأ
عام ، ل ي�صتطيع اأن ي�صنع اإن�صاناً �صاحلاً و جمتمعاً �صاحلاً ، مل�صكلة 
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اأ�صا�صية يف طبيعة هذه الثقافة القا�صرة بذاتها، وحمالت الق�صور 
كثرية ونا�صئة من الطبيعة التجريبية وال�صتح�صانية لهذه الثقافة 
التي تفتقد املقايي�س الثابتة وامل�صدر احلق ، ول نريد اأن ن�صتغرق 

نه �صياأخذ اأبعاداً خمتلفة ل جمال لها.. يف اإثبات ذلك لأ
 ، �صام  اأ�صحاب ديانة خامتة وهي الإ اأننا  هم  الثاين : وهو الأ
ن�صان يف  اإلهي ، جاء بخطة متكاملة ل�صياغة الإ �صام دين  والإ
اأهل  الوحي وهدى  ب�صائر  جتماعية عب  ال�صخ�صية و الإ اأبعاده 

البيت عليهم ال�صام.
ــن تلك الو�صفة  ن تكون بديًا ع ــة ت�صعى لأ فاأي عملي
ن�صان و تديرّنه ، فهي مرفو�صة ، وهو ما ينبغي  ــة ل�صياغة الإ لهي الإ
نه يتناق�س مع ال�صخ�صية الر�صالية  اأن نواجهه و نحبط حبائله ، لأ

التي يرت�صيها اهلل عز وجل.
ن�صان يف بعده  ول �صك اأن  امل�صامني التي تتدفرّق على الإ
ــي ، �صمن التحديات اجلديدة ، هي م�صامني نفعية ، و  ال�صخ�ص
�صهوانية ، ت�صعى لتمييع ال�صباب واإلغاء كل املحذورات ال�صرعية 
ــة ر�صالية ي�صعى لتحقيقها يف  ــن قامو�صه ، واإحباط اأي م�صوؤولي م
ن�صان  ــه ، ومن اأجل دينه .. فهي باإخت�صار �صياغة جديدة لإ واقع
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�صا�س. غربي غري متديرّن ، وهذه هي امل�صكلة الأ

اأ�ساليب التاأثري على امل�ستوى ال�سخ�سي
ــف املناحي احلياتية ،  ــل واقعي بني خمتل هنالك تداخ
قت�صاد يوؤثر يف  ــس ، والإ ــاع ، والعك� جتم ــر يف الإ ــة توؤث فال�صيا�ص
ــع يوؤثر على الفرد ، والعك�س �صحيح  الثقافة والعك�س ، واملجتم
ــري ، فاإن امل�صتوى  ــل و الت�صابك يف عملية التاأث ــذا التداخ .. له
ــك القوى ، كل  ــاً ومتاأثراً بكل تل �ص ــون معررّ ــي ، �صيك ال�صخ�ص

واحدة من جهتها ومبقدار ارتباطها بحياته و�صولوكه ..
�صباب  ــرة ، والأ ــب املبا�ص �صالي ــى الأ ــز عل ــا نركرّ اإل اأنن
ــي اأ�صاليب اتبعتها  ــري على التديرّن ، وه ــي عملت على التاأث الت
جهات ذات منافع دنيوية ، توؤكد على الربح املادي ، وال�صتعباد 
ــرث ونقول اأن اخلطط  ــن .. وميكن اأن نحدد اأك خري ــي لاأ ال�صيا�ص
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متعددة ، ولكن القاعدة واحدة�1.

ذ�اق التلعب باالأ
ــا اأولئك وهي م�صداق  القاعدة التي يدخل من خاله
ر احلب و البغ�س ، و احل�صن  ون موؤ�صرّ حلبائل ال�صيطان ، اأنهم يغريرّ
�صتحواذ على ال�صباب ، عب اجناذبهم نحو  ــح ، من اأجل الإ و القب
ما يحبون و ما يرونه ح�صناً .. و لكي يعتزلوا ما كان خاف ذلك 
ن�صاين  ــة الذوق الإ م يف حرك ــي بتعبري اآخر التحكرّ لديهم .. وه
رادة اهلل تعاىل .. ليكون تابعاً ملا يريدون ، ولو كان ذلك خافاً لإ

ن�صان  ل على اأ�صا�صها الإ ــا تتغريرّ املعايري التي ي�صكرّ فعندم
ــد اأجمع الكثري  ــريرّ يف اجتاهها ، وق ــو بال�صرورة يتغ ــاءه ، فه انتم
ــط العوملة الغربية هي  ــاء و املفكرين على اأن اأهم خط ــن العلم م

ذواق ..  التاعب بالأ
حيث يقومون بالتايل :

ــوق يف البلدان  ــى ال�ص ــل الراأ�صمايل عل ــي يح�ص  لك

بعاد وغريها ب�سكل مو�ّسع يف كتابنا )العوملة و املجتمع(. �9/ لقد عاجلنا هذه االأ
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�صواق  �صامية ، فاإنه لبد اأن ي�صعى للهيمنة ال�صيا�صية لفتح الأ الإ
باأقل تكلفة ممكنة .

 و لكي يح�صل الراأ�صمايل املتمثل بال�صركات املتعددة 
�صامية فعليه اأن يجد من  ــوق الإ ــات على الربح يف ال�ص اجلن�صي

يرغب يف �صراء �صلعته .. )حتقيق عامل الطلب(.
ــني ، اإل اإذا قام  ــك امل�صتهلك ــى اأولئ ــل عل   ول يح�ص
ــي تتطابق مع الذوق  ــى الو�صائل بتغيري اأذواق النا�س ، لك ب�صت

قبال عليها.. ن�صان الغربي ، ليلجاأ النا�س ل�صرائها و الإ لاإ
ــات املتوافرة ،  ــن كل التقني ــد م ــه اأن ي�صتفي   اإذن علي

عام املنت�صر لبلوغ ذلك الهدف.. والإ
ــة باملائة ، يطبرّق  ــي ، ولكنه واقعي مائ ــذا مثال تب�صيط ه
ــة يف واقعنا و يف  ــس ، و مب�صميات خمتلف م و مدرو� ــكل منظرّ ب�ص

دولنا .. 
ــا اإىل القراآن الكرمي ،  ــل هو الذوق ، واإذا رجعن اإذاً املدخ
عجاب و عدمه( لي�صوا  د على اأن )احلب والكره ، والإ ــراه قد اأكرّ ن
ن�صان وخريه ..  عناوين للحق و الباطل ، و ل تدور مدار �صاح الإ
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ن�صان عليها يف  ــة و ل ميكن اأن يعتمد الإ ــي ل تعطي قاعدة تامرّ فه
تاأ�صي�س حركته .. حيث يقول تعاىل : {ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو 
بُّواْ  ُكْرٌه لَُّكْم َوَع�َسى اأَن َتْكَرُهواْ �َسْيئاً َوُهَو َخْيٌ لَُّكْم َوَع�َسى اأَن ُتِ

�َسْيئاً َوُهَو �َسرٌّ لَُّكْم َوالّلُ َيْعَلُم َواأَنُتْم اَل َتْعَلُموَن} البقرة : 216.
يِّ��ُب  ِبي��ُث َوالطَّ ــاىل : {ُق��ل الَّ َي�ْسَت��ِوي اْلَ ــول تع ويق
ُكْم  ْلَباِب َلَعلَّ ُقواْ الّلَ َي��ا اأُْوِل االأَ ِبي��ِث َفاتَّ ُة اْلَ َوَل��ْو اأَْعَجَبَك َكْثَ
ــري بتغريرّ  ــوم ل يتغرّ ــث مفه ــدة : 100  ، فاخلبي ُتْفِلُح��وَن}  املائ
ــريرّ اإذا �صحر اأعني  ــر اأو بالكم و العدد ، و ل يتغ ــكل و املظه ال�ص
النا�س و اأعجبهم ح�صنه الظاهري .. لذا فاإن اهلل تعاىل ينهى عن 
ــذه احلالة يف اآية اأخرى اإذ يقول : {َف��اَل ُتْعِجْبَك اأَْمَواُلُهْم َواَل  ه
ْنَيا َوَتْزَهَق اأَنُف�ُسُهْم  َياِة الدُّ َبُهم ِبَها ِف احْلَ َا ُيِريُد الّلُ ِلُيَعذِّ اأَْواَلُدُهْم اإِنَّ

َوُهْم َكاِفُروَن}  التوبة : 55  ..
ــدة املفا�صلة  ــات الكرمية ، قاع ي ــك توؤ�ص�س الآ و من ذل
عجاب  ميان ، ل على اأ�صا�س احلب و الإ ــس الدين و الإ على اأ�صا�
�ْسِرَكٍة َوَلْو اأَْعَجَبْتُكْم} ،  ن مُّ ِمَنٌة َخْيٌ مِّ وؤْ َمٌة مُّ حيث يقول: {َوالأَ
�ْسِرٍك َوَلْو  ن مُّ ِمٌن َخْيٌ مِّ وؤْ ويقول عز وجل يف �صياقها : {َوَلَعْبٌد مُّ
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ِة َوامْلَْغِفَرِة  نَّ اِر َوالّلُ َيْدُعَو اإَِل اْلَ اأَْعَجَبُك��ْم اأُْوَل�ِئَك َيْدُعوَن اإَِل النَّ
��ُروَن}  البقرة : 221 ..  ُهْم َيَتَذكَّ ا���ِس َلَعلَّ ُ اآَياِتِه ِللنَّ ِباإِْذِن��ِه َوُيَبنيِّ
ية الكرمية تدعونا اإىل الو�صول اإىل العمق لنب�صر ماهية الثقافة  فالآ
ــة لهذا املجتمع اأو ذاك ، لكي ل ت�صوقنا م�صاعرنا مبا زيرّنت  املحرك
ــا بهرجة احل�صارات اإىل نكران احلقائق الكبى و �صدرّ الهدى  له
عن الو�صول اإلينا ، و البتعاد عن املنعم الذي اأغدق علينا تلك 

النعم و وفقنا للو�صول اإليها و معرفة ماآلتها.
ــد على ذات  ــات التي توؤكرّ ــري من الرواي ــك الكث وهنال

احلقيقة بو�صوح تام ، مل نذكرها اخت�صاراً..
ــو  ــري ه ــاب الظاه عج ــب و الإ ــون احل ــاذا ل يك فلم

املقيا�س؟
يات ال�صابقة بذلك وقالت :  قد اأجابت الآ

ــه تعاىل : {َوالّلُ َيْعَل��ُم َواأَنُت��ْم اَل َتْعَلُموَن}،  1/ يف قول
حيث اأن خالق اخللق اأعلم بخلقه من غريه.

اِر َوالّلُ َيْدُعَو  2/ يف قوله تعاىل : {اأُْوَل�ِئَك َيْدُعوَن اإَِل النَّ
ختاف اجلوهري بني الثقافتني  ��ِة َوامْلَْغِفَرِة} ، اأي اأن الإ نَّ اإَِل اْلَ
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ــة ، فاإن اهلل يدعو  ــات التي تنتهي اإليها كل ثقاف ــن يف الغاي يكم
. اإن طبيعة الثقافة  خرة هي دار املقررّ ة واملغفرة ، حيث اأن الآ للجنرّ
نحدار والتقهقر ، وم�صريها هو  املتناق�صة مع الدين م�صريها هو الإ

خرة واملعاد.  النار ، هذا ملن يوؤمن بالآ
ــم الظاهري ، هي  ــة املرت�صحة من اتباع اإعجابه والنتيج
�صام  تخلرّي ال�صباب امل�صلم عن تديرّنه و التزامه مبا يدعوه اإليه الإ

عة ت�صمل كل احلياة .. من اأحكام متنورّ

متّثلت التحديات يف الواقع اليوم
ما جنده من مظاهر تخلرّي بع�س ال�صباب عن حالة التديرّن 
�صباب  �صباب بني الأ له اأ�صباب عديدة كما ذكرنا ، و تتوزع تلك الأ
ــة التي ينتجها املجتمع نف�صه اأو التي يقوم بها الفرد ذاته  الداخلي
ــني اأ�صباب خارجية ،  ــن نف�س املجتمع ، و ب ك و باعث م ــررّ كمح
ث  ننا نتحدرّ ة ، و لأ تقوم بها جهات خمتلفة لتحقيق ماآربها اخلا�صرّ
ــن موؤثرات العوملة ، فاإننا نح�صر احلديث يف اجلانب اخلارجي و  ع
ــم ، و نذكر هنا بع�صاً  ــا يقوم به من دور يف تفكيك تديرّن امل�صل م
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�صاليب ل على �صبيل احل�صر: من متثات تلك الأ

علم ال�سهواين. 1/ االإ
عام العربية و الغربية  ق بني و �صائل الإ ــررّ ل ميكن اأن نف
جتماعية  ــوم، كما يقوم به الباحثون عند درا�صتهم للظواهر الإ الي
نفتاح الف�صائي كل �صيء  ــل الإ ن و بفع ــة ، بل اأ�صبح الآ املختلف
متاح اإىل كل بيت ، فتقوم القنوات الغربية بالتاأثري ب�صكل مبا�صر 
ــًا عن اأن القنوات  ــم ، مبا تبثه من مواد .. ف�ص ــد امل�صل يف امل�صاه
ــا يف جانب ،  ــا الغربية و مقلرّدة له ــي تابع ملثياته ــة اإمنا ه العربي
ــرى من القنوات  خ ــن 60% من موادها الأ كرث م ــوردة لأ و م�صت

الغربية ..
عام يف غري ما و�صع له ، وهي الر�صالة  ــد ا�صتخدم الإ فق
ــي باملجتمع ..  ــة ، و التوعية و الرق ــة ال�صادق ــي تبثرّ املعلوم الت
ــات مل�صاهد  ــر، تت�صابق فيه الف�صائي ــام مغاي ــا اأمام اإع فاأ�صبحن
ثارة ، و العنف ، و اللهو ، و ل �صك اأن هذا يعمل على جذب  الإ
عمال ، اأو حتدد اأدوارهم  الكثري من ال�صباب ، فيقومون بنف�س الأ
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وقات ، مما  ــات و الأ ــات و �صياع الطاق ــث وراء �صحر ال�صا�ص للرّه
ه للتخلرّي عن الطاعات ، و يدعوه لرتكاب املعا�صي.. ي�صطررّ

2/ اإ�ساعة النمط الغربي.
ــق اأجواء  ــركات الغربية الكبى بخل ــوم ال�ص ــث تق حي
ــع النمط الغربي ، يف املاأكل و امللب�س و ال�صلوك ، كما  متطابقة م
ــا .. لكي يح�صل  ــات املاكدونالد و اأخواته ــد انت�صار حم ن�صاه
ال�صاب امل�صلم على �صاحة يفرغ فيها ال�صلوك الذي يكت�صبه من 

عام .. الإ

3/ املو�سة .
ظاهرة املو�صة ب�صورتها املوجودة يف جمتمعاتنا هي جت�صيد 
خاذة ولو على ح�صاب  عجاب و املظاهر الأ ــث وراء الإ حلالة الله
ال�صرع و الدين ، و منها على �صبيل املثال لب�س املراأة وحتولته..

4/ ال�سباب � الن�ساء
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ذواق ، اأو العمل على اتباعها  ــري الأ ــرك عملية تغي وتتح
ــكل مطلق ، يف �صكل التاأكيد على فئات عمرية على اأ�صا�س  ب�ص
جتاه الغربي  اإ�صتقالها ، و هم فئة ال�صباب ، و املراأة ، فقد اأ�صاع الإ
اأن فئة ال�صباب يحتاجون اإىل جتمعات �صبابية م�صتقلة ، و كذلك 

الن�صاء ، لكي ميار�صون حياتهم ، و فقاً ملتطلبات فئاتهم..
ــى اأن لها  ــات العمرية عل ــر للفئ ــاإن النظ ــع ف       وبالطب
�صام  احتياجاتها اخلا�صة ، �صيء موافق للحقيقة ، و قد اأعطى الإ
ــات العمرية ، اإل اأن التفكيك التام هو  ــذه اخلا�صية لكافة الفئ ه

موطن امل�صكلة..
ر�صاد  ــاج اإىل التوجيه والإ ــث اأن مرحلة ال�صباب حتت حي
ر�صاد اأي�صاً ..  ــدة و الإ ــون اإىل الدعم و امل�صاع ــاء يحتاج ، والن�ص
ذواق( اإليها  ــة )الأ ل دخول �صيا�ص ــذه عملية تفكيكية ، ت�صهرّ فه

خ�صو�صاً مع العلم بخ�صائ�س هذه الفئات الطبيعية. 

طفال رهان اآخر. 5/ االأ
جتاه الغربي ، ي�صعى جلعل الطفل يرتبط برموز الثقافة  فالإ
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ــادة ، و ذلك عب اإغراق  ــب و تكب معه هذه الع ــة ، ثم يك الغربي
ال�صوق بال�صلع الغربية ، بعد اأن يتم ت�صويقها اإعامياً ..

ــا اإىل ذلك من اأ�صاليب و متثات ، منت�صرة يف واقعنا  و م
اليوم.

معاجلة خمت�سرة
ــى التديرّن ال�صخ�صي من حتديات العوملة       للحفاظ عل
ــاأذواق النا�س ، و جعلها مقيا�س القبول و  ــل يف التاعب ب املتمثرّ

الرف�س ، ميكن من خال التايل : 
عتماد  1/ اإ�صاعة ثقافة القراآن يف ا�صتخدام الذوق ، والإ
على الجنذاب الظاهري يف مو�صوعاته املخ�ص�صة ، و الف�صل بينها 
ميان ، يقول تعاىل: {َوَع�َسى اأَن  و بني ما هو من عمل العقل و الإ
بُّواْ �َسْيئًا َوُهَو �َسرٌّ لَُّكْم  َتْكَرُهواْ �َسْيئًا َوُهَو َخْيٌ لَُّكْم َوَع�َسى اأَن ُتِ

َوالّلُ َيْعَلُم َواأَنُتْم اَل َتْعَلُموَن} البقرة : 216. 
ــدام  ــة و ا�صتخ عامي ــري الإ ــل التاأث ــاد و �صائ 2/ اإيج
خاق ،  ــكارم الأ ــة الف�صائل و م ــة يف اإ�صاع ــات احلديث التقني
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ــات املوجودة ، قال  ــات متعددة ترقى للتحدي ــس ف�صائي بتاأ�صي�
�َسَنِة  ْكَم��ِة َوامْلَْوِعَظ��ِة احْلَ ــاىل : {اْدُع اإِِل �َسِبي��ِل َربِّ��َك ِباحْلِ تع
لَّ َعن  َوَجاِدْلُه��م ِبالَِّت��ي ِهَي اأَْح�َس��ُن اإِنَّ َربََّك ُهَو اأَْعَل��ُم ِبَن �سَ

ــل : 125. �َسِبيِل��ِه َوُه��َو اأَْعَل��ُم ِبامْلُْهَتِدي��َن}. النح
ــة ملتزمة ، تفوق تلك  ــق اأجواء دينية و اجتماعي 3/ خل
ــن ال�صعائر الدينية  �صتفادة م ــب الإ ــى اأر�صنا ، ع ــي ترتبرّع عل الت
ْبَغًة  ْبَغ��َة الّلِ َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن الّلِ �سِ عة ، يقول تعاىل : {�سِ املتنورّ

َوَنْحُن َلُه َعاِبدوَن} البقرة : 138
ــاق باأ�صكال  خ ــة ومكارم الأ ــرح املفاهيم الديني 4/ ط
��َب اإَِلْيُكُم  َ َحبَّ ــاىل : {َوَلِك��نَّ اللَّ ــة ، كما قال تع اب ــة وجذرّ حمبب
َياَن  َه اإَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُف�ُسوَق َواْلِع�سْ َنُه ِف ُقُلوِبُكْم َوَكرَّ ميَاَن َوَزيَّ ااْلإِ

ا�ِسُدوَن} احلجرات: 7. اأُْوَلِئَك ُهُم الرَّ
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دة و  ــف توجهاتها املت�صدرّ �صامية  مبختل ــارات الإ اإن التي
ــة يف مرجعياتها الفكرية ، هي تيارات حيوية  ــة ، و املختلف املعتدل
ــا تاأثري على جممل ال�صاحة العاملية املعا�صرة ، بغ�س النظر  ، و له
عن �صحة متبنياتها اأو عدمها و بغ�س النظر عن التاأثريات ال�صلبية 
ــراً لنتمائها للدين  ــك احليوية نظ ــب تل ــة ، و تكت�ص يجابي اأو الإ
ــة �صابقة ، وقوة اجتماعية  ة ح�صاري �صام قورّ ن )الإ ــي لأ �صام الإ
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فعلية وقوة جيوبوليتيكية م�صتقبلية حتماً ، بقطع النظر عن و�صع 
امل�صلمني الفعلي.

وهو دين �صماوي ميتلك من عنا�صر البقاء وال�صتمرار ما 
يكفي لي�س ل�صتمرار تاأثريه على اأتباعه فح�صب ، بل لكي يرتك 
ــى م�صتقبل الب�صرية جمعاء ، فهو ي�صكل اأ�صرع  اآثاره الكبرية عل
ه الـ 15% ، وي�صبق  الديانات منواً يف العامل حيث تتجاوز ن�صبة منورّ

ى ن�صبة منوها %13 . يف ذلك امل�صيحية التي ل تتعدرّ
ــب اإح�صائيات عام  ــن امل�صلمني فاإن عددهم ح�ص ا ع اأمرّ
1�84 مليار ومائة وخم�صني مليون ن�صمة ، يف الوقت الذي كان 
ــارات ون�صفاً ، وهكذا فاإن  ــدد نفو�س العامل حينذاك اأربعة ملي ع
ــس فاإن واحداً منهم  ر� ــة كانوا مي�صون على وجه الأ من كل اأربع
�صامي هو اأكرث  كان م�صلماً ، واإذا اأخذنا يف العتبار اأن العامل الإ
يام  ــاد منواً يف عدد ال�صكان ، فاإن هذه الن�صبة �صتكون مع الأ الب

قد زادت عن تلك بكثري.
ــرق امل�صيحية على حدة فيكون  ــذا فاإننا لو اأخذنا الف وبه
وىل يف العامل ، ثم  ــن حيث التعداد هم يف املرتبة الأ امل�صلمون م
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ياأتي بعدهم الكاثوليك .. 
كرثية  ا ن�صبة امل�صلمني ح�صب  الدول فاإنهم ي�صكلون الأ اأمرّ
يف 60 دولة ، ون�صبتهم عالية يف دول اأخرى كما اأن لهم ح�صوراً 
ــة والقت�صادية يف دول  ــرياً يف املجالت الثقافية والجتماعي كب

مهمة مثل الهند ودول اأفريقية كثرية.
ــا ع�صرة مايني ميل ،  �صامية وحده ــي الدول الإ وتغطرّ
ــد من املغرب اإىل يوغ�صافيا ، ومن تركيا اإىل باك�صتان ، ومن  ومتت
حتاد ال�صوفيتي �صابقاً يف اآ�صيا الو�صطى اإىل اأندنو�صيا  جمهوريات الإ
، ويزيد عدد امل�صلمني يف ال�صني وحدها على عددهم يف اجلزيرة 
العربية ، كما اأن عددهم يف اأندنو�صيا يزيد على عددهم يف جميع 
ــط ، ويعي�س يف باد الحتاد ال�صوفيتي �صابقاً  و�ص باد ال�صرق الأ

اأكرث من 70مليون م�صلم ..
ــولدات احلايل ،فاإنه  ــا بعني العتبار معدل ال واإذا اأخذن
�صوف يكون يف منطقة الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق يف القرن القادم 

من امل�صلمني عدد ما فيه من الرو�س(20.
20 / املدر�سي ، هادي ، لئاّل يكون �سدام ح�سارات ، دار اجلديد ، لبنان بريوت 

، ط � ، �ص�00
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ــة اإىل  �صاف ــة ، و بالإ ــات العددي مكاني ــذه الإ ــن ه  فم
ــة بر�صالة  ــذور التاريخية املت�صل ــة ذات اجل ــات الفكري مكاني الإ
ــارات ال�صيا�صية و  ــوًل اإىل املذاهب العقيدية و التي ــاء و�ص ال�صم
�صامية ، ميكننا  ــة تولرّدت حيوية ملحوظة للتيارات الإ الجتهادي
اأن ناحظ تاأثرياتها العاملية ب�صكل عام  على ت�صكيل ال�صيا�صات 
الدولية و ترتيب اأولويات الدول الكبى كما هو احلال مع حترك 
الوليات املتحدة ، خ�صو�صاً بعد حادثة احلادي ع�صر من �صبتمب 
ــرب يف اأفغان�صتان و العراق  ــري اأبراجها حيث اختلقت احل وتفج
ــات اجلديدة مثل نظرية  ــا ناحظ التاأثري على بع�س النظري ، كم
ــي �صموئيل هانتيجتون ،  مريك ــدام احل�صارات( للمفكر الأ )�ص
�صامية و  ــارات الإ ــس الكبري لديه هو من التي ــث اأن الهاج� حي
ــه و ا�صتدعاء  ــر البالغ يف �صياغة نظريت ث ــا و قد كان له الأ تناميه
�صامية املتنامية و املنت�صرة ، مع  ــس ال�صدام بني القوى الإ هواج�
ــع الهندو�س21 ،  ــود و العلمانية بل و م ــرب امل�صيحي واليه الغ
ــي جملة )املجلة(  ــع اإحدى املجات و ه ح يف لقائه م ــررّ وقد �ص
�سالم والغرب اآفاق ال�سدام( تاأليف : �سموئيل بي . هانتيجتون ،  �2 / الحظ )االإ

وىل ��99م . مكتبة مدبويل ، م�سر ط: االأ
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�صام ال�صيا�صي املت�صدد  ق بني ما ي�صمى بالإ ــة باأنه ل يفررّ اللندني
ــا خطر يحدق بالغرب ، كما نلحظ  �صام املعتدل ، فكاهم والإ
�صامية بوجوه  عام الغربي و غريه للظاهرة الإ ذلك يف تناول الإ

خمتلفة . 

�صامي بنظرة  ــاب الإ ــة درا�صة اخلط ــا تنبع اأهمي من هن
ــه يف �صترّى مناحي  ثر الذي يرتك ــي يكون الأ مه لك ــدة و مقورّ ناق
�صامية و لغريها اأثراً  ــاة و بقاع العامل �صامًا للمجتمعات الإ احلي
ــك اأن ما يح�صل  ن�صان ، و ل �ص ــب يف م�صلحة الإ ــاً لي�ص اإيجابي
ــوم باأنها ل تكون  ــة و اجتماعية الي ــات عاملية و دولي ــن تفاع م
ــم الدين و اإن انتمت  �صام و قي ة عن حقيقة الإ ــرورة معبرّ بال�ص
خطار  رت باأهدافه ، لذا تكمن اأهمية التقومي لتقليل الأ ــه و ب�صرّ اإلي
ثر احل�صن على العامل باعتبار  ــرتك الأ ــن جهة و ل�صمان نتائج ت م
ــة ل نقمة عليها و هو  �صامي اإمنا هو رحمة للب�صري ــن الإ اأن الدي
مبعث ال�صام للنا�س و لي�س منبعاً للحروب ، وهو يذكي جذوة 

اخلري يف النفو�س ويرف�س مظاهر ال�صر.
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كما اأن اأهمية هذه النظرة النقدية تاأتي من كوننا ننت�صب 
�صامي احلنيف ، و هذه التيارات منت�صبة اإليه و موجهة  للدين الإ
ــده ، و ما نريد اإل اأن  ــا اخلا�س ملفاهيمه و مقا�ص ــه ح�صب وعيه ب
يجاب يف حركته ، لتاأخذ الطريق  ــدور يراكم الإ تقوم التيارات ب

املوؤثر باإيجاب ليدعم القيم التي يب�صر بها الدين .
الثقافة اجلماهريية �اأهمية درا�ستها

ــا على �صيء  مة يف ع�صرن ــة مثقفي الأ ــا اتفقت كلم  )م
ــر �صعوبها ، ويف  �صامية يف �صائ ــة الإ م ــى اأن الأ ــل اتفاقها عل مث
ــا ال�صعب العربي ، تعي�س اأزمة فكرية ، تتجلرّى يف �صكل  مقدمته
د  ــاري ، وتتج�صرّ ــف علمي ، وك�صوف ح�ص ــاب ثقايف ، وتخلرّ غي
ــري املعا�صر عن اإي�صال م�صمون اخلطاب  يف عجز اخلطاب الفك
ــواه ، قراآناً و�صنة و�صريعة واأخاقاً ، واإن  �صامي ال�صليم وحمت الإ
ــاب وو�صائل العاج(22، ونحن بدورنا  �صب اختلفوا يف حتديد الأ
ــد واحد من اأبعاد الثقافة  ــط ال�صوء يف هذا البحث حول بع ن�صل
�صامي ، و هو بعد  اجلماهريية  و هي جزء من اأجزاء اخلطاب الإ

�سالمي ، كتاب ق�سايا اإ�سالمية  22 / العلواين ، طه جابر ، اإ�سالح الفكر االإ
معا�سرة  ، الكتاب الثاين ع�سر �4�9ـ �998م .�ص�3
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املحتوى و ماهية املادة التي تن�صوي عليها هذه الثقافة امللقاة .
ــذي كتب اأربعة كتب  ــررّف ع�صام �صليمان مو�صى ال  يع
ــة باأنها: )هي  عام ، الثقافة اجلماهريي ــال و الإ ــال الت�ص يف جم
ــب قنوات  م ع ــي تقدرّ ــرات املختلفة الت ــواد و الفق ــج وامل البام

الت�صال اجلماهريي(23 .
ليات و الو�صائل  فللثقافة اجلماهريية اأبعاد �صترّى ، منها الآ
ــاب و فنياته ، و  ــة ، و منها لغة اخلط ــا املرجعيات الفكري ، و منه
ــوء فقط على بعد املحتوى و امل�صمون الذي  لكننا �صن�صلط ال�ص

�صامية للمتلقي وهو املجتمع . تتوجه به التيارات الإ
ن لعقلية املجتمع ،  ــي واملكورّ �صا�ص ه الأ املحتوى هو املوجرّ
ــع ، باعتباره مادة ثقافية  ــراأي العام ولثقافة املجتم وهو امل�صيغ لل
ــة اجتذابه للروؤية  ــا التاأثري على الراأي العام وحماول الهدف منه
ــع رقعة ب�صرية  ــة اجلماهريية ت�صمل اأو�ص ن الثقاف ــة ، ولأ املطروح
ــة امل�صتويات الفكرية و العمرية  ، بل  واجتماعية مبخاطبتها لكاف
ــاً بالن�صبة للطرف املتلقي ، مما ي�صكل  ــي من اأ�صهل املواد تلقي وه

مارات ،  23 / املو�سى : ع�سام �سليمان ، تطوير الثقافة اجلماهريية العربية ، االإ
مارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ، 2002، �ص 7 مركز االإ
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ــة اجلماهريية امللقاة من  ــا اأن للثقاف ــاب اأكب للتاأثري، وكم ا�صتيع
ــل معها اأهمية  ــل املثال للتعام ــر كالغرب على �صبي خ طرف الآ
ــاً ، كما هو  ــًا �صيئ ــي املجتمع عم ــي ل تعمل يف وع ــة لك بالغ
�صاميني والعرب حول  ــني الإ ــدل الدائر بني العلماء واملثقف اجل
ــات وانفتاح  ــر العوملة واملعلوم ــة ، خ�صو�صاً يف ع�ص ــذه امل�صاأل ه
�صامي ، كذلك هو احلال  ــة النوافذ الغربية على املجتمع الإ كاف
ــة للثقافة اجلماهريية يف بعد امل�صمون فاإنه يكت�صب اأهمية  بالن�صب
ــه ومراجعته ، باعتباره متحدثاً  ــب وحاجة اأكرث اإحلاحاً لدرا�صت اأك
ــون اأكرث قبوًل وتاأثرياً ،  ــن الدين و�صادراً من الذات ، فهو يك ع
ــه اهتماماً بالغاً  �صامية اأن تهتم ب ــى التيارات الإ لذا فينبغي عل
ــرى . خ�صو�صاً عندما نقف  خ ــد مراجعته بني الفرتة والأ ، وتعي
جمالية فيه )كمجتمع عربي(  ــة الإ مي ــام جمتمع تبلغ ن�صبة الأ اأم
40% ، ونقف اأمام جمتمع حمروم من اأ�صا�صيات العي�س الرغيد ، 

وجمتمع م�صطهد ومل ير اأبداً احلريات بلونها احلقيقي .
فاأمام هذا امل�صهد الجتماعي ل �صك اأن احتمالية جناح 
ــا يحمل يف حمتواه  ــرياً خ�صو�صاً عندم ــاب �صيكون كب اأي خط
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ــري �صاحلة ، اأ و  ــس ، واإن كان م�صدره يحمل ثقافة غ ــوم النا� هم
ــب ا�صتخدام املوؤثرات  ــاآرب اأخرى ميررونها ع ــون ملن يطلقه م يك
ــة املحتوى  ــن �صام ــس النظر ع ــع بغ� ــى املجتم ــة عل اخلارجي
ــن اأن يوؤثر فيه  ــد اجتماعي مزٍر ميك ــون ، فنحن يف م�صه وامل�صم
م ، ولكن  ب�صكل عري�س اأُي �صوت حتت دعوى اخلا�س والتقدرّ
ــات وامل�صامني اخلاوية اأمام  ــان ما تتهاوى كل تلك ال�صيح �صرع
ــة والجتماعية والثقافية  ــدام مب�صوؤولية التنمية ال�صيا�صي ال�صط
ــة ل �صك اأن لها �صروط مغايرة هي  ن التنمي ــل امل�صاركة ، لأ وفع
ــري ، ومن ل يقدر على �صياغة  حكام الفك ــرب للن�صوج والإ اأق
�صام ، لن ي�صتطيع اأن ي�صاهم  م�صمون ر�صني ومعبرّ عن روح الإ
ــة الجتماعية والثقافية وال�صيا�صية وفقاً للروؤية  يف م�صاريع التنمي

�صامية.   الإ

اإ�سكالية املحتوى الثقايف 
�صامي  ــة التي ميكن اأن نبحثها يف اخلطاب الإ �صكالي الإ
ــة التي تبثها  ــون للثقافة اجلماهريي ــوى وامل�صم ــال  املحت يف جم



�صالمي املعا�صر معاجلة قراآنية املحتوى الثقايف يف اخلطاب االإ

�8��

ــرك للثقافة ،  ــزاع امل�صمون املح ــددة ، هي انت ــب و�صائلها املتع ع
مر و النهي( من دون اإعطاء اخللفيات و من  وا�صتخدامها لغة )الأ
ــوار و التفكري من قبل الطرف املتلقي ،  دون اإعطاء العتبار للح
�صامية  ــزوف التيارات الإ �صا�س اإىل ع ــل ذلك راجع يف الأ و لع
ــة الثمانيات عن التداول الثقايف يف متبنياتها و يف اآليات  يف حقب
ــل ال�صيا�صي البحت ،  ــت متوجهة اإىل العم ــا ، حيث كان عمله
ــود اأو لظروف القهر  ية للهدف املن�ص ــر الطرق املوؤدرّ باعتباره اأق�ص
منية التي كانت  ــكات الأ ــي كانت متار�س عليه و بفعل امل�ص الت
ــات بداية مراجعات ثقافية  ــه ، و قد كانت حقبة الت�صعين تداهم
ــكالت املعرفية التي  �ص ــة تراكم الإ �صامية نتيج ــركات الإ للح

ا�صطدمت بها و التي اأغفلتها يف وقت �صابق .
وامر و النواهي(  وقد اأ�صبحنا بهذا الفعل )فعل اإلقاء الأ
ــوى احلما�صي و العاطفي ، و اإفراغ الثقافة  و العتماد على املحت
ــة وا�صعة من  ــي ،  اأمام �صريح ــة من م�صمونها احلقيق اجلماهريي
ــز ، ول تعطي دوراً  ــز واملوقف اجلاه مر اجلاه ــر الأ ــع تنتظ املجتم
للتفكري ول م�صاحة للنقا�س ، ول ت�صعى للت�صاوؤل ، وهذه �صفات 
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املجتمعات امليتة ، فبينما القراآن الكرمي جاء ليثري دفائن العقول ، 
ر و التاأمل و احلوار  يات الكثرية لتوؤكد على بعد التفكرّ وجاءت الآ
ــك من املفردات التي  ه و ما اإىل ذل ــر و التفقرّ ــل و التدبرّ ، و التعق
ــبة .. فبينما القراآن  ــب كل ذكر لعقيدة اأو لت�صريع اأو لع ت�صاح
ــي امليزة التي  ــق النظر واحلوار وه ن�صان ح ــاء الإ ــو اإىل اإعط يدع
ن�صان على �صائر خلقه .. جند الكثري من التيارات  ل اهلل بها الإ ف�صرّ

�صامية ل متار�س هذا الفعل و ل تدفع بهذا الجتاه.  الإ
ــة روؤى يف م�صرية  ــادي املدر�صي يف كتاب ــول ال�صيد ه يق
�صامية وهو من الكتب التي �صدرت كمراجعة وتقومي  احلركة الإ
�صامية عليها  �صامية يف الت�صعينات : )اإن احلركة الإ للحركة الإ
ــم عواطف و  ــم ، اأي باعتباره ــار اإن�صانيته ــس باعتب ــة النا� معامل
ــس ، والنظر اإليهم ككائنات خلقها اهلل للتعارف  اإرادات واأحا�صي�

يف احلياة.
ــل النا�س كجنود  �صامية اأن تعام ــوز للحركة الإ فا يج
مام علي اأمري  ــول الإ ــر دون تخلرّف ... يق وام ــم تنفيذ الأ ، عليه
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ٌر .. اآُمُر فاأطاُع ، فاإنرّ ذلك  مرّ ــنرّ : اإين ُموؤَ ــني )ع( : )ول تقوَل املوؤمن
ٌب من الِغرَي(24.   اإدغاٌل يف القلِب ، ومنهكًة للديِن ، وتقررّ

ــورة ال�صناعية يف  ــاء بعد الث ــاإن كان املجتمع الذي ج ف
ــي العن�صر  ــات، لكون املعلومة ه ــي مبجتمع املعلوم الغرب �صم
ــم لديه ، فاإننا اأمام جمتمع املواقف اجلاهزة ، لكونه ل ميتلك  ه الأ
ــا يتوجب عليه فعله ،  ــة حيوية للتفكري يف ما حوله و م ديناميكي
ــف ، مكتفياً بانتظار اأن ينزل املوقف على  حتى عند اأب�صط املواق
مر اأو النهي من تياره و حركته اأو رمزه ، من دون تداول  �صيغة الأ

وحتاور وم�صاركة وا�صتيعاب.

احلكمة حمتوى الثقافة اجلماهريية
د الثقايف  املخرج الذي نراه من هذا املاأزق ومن هذا التجمرّ
ملا اأ�صاب املحتوى املوجه نحو املجتمع ، اإمنا يكون باإك�صاب الثقافة 
ن�صان ، بتبيان  ــرتم عقل الإ ــة مادة و م�صموناً حياً ، يح اجلماهريي
ــذا املحتوى ، وهي ما  ــات و الدواعي و املناهج املكونة له اخللفي

�سالمية ، ال�سيد هادي املدّر�سي،  بريوت ، دار  24 / روؤى يف م�سرية احلركة االإ
مكتبة امل�سطفى، ط�، �990م ، �ص38 
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ــا يف قوله تعاىل: {َلَقْد َمنَّ  ــبرّ عنها القراآن الكرمي باحلكمة كم يع
ْن اأَنُف�ِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم  الّلُ َعَلى امْلُوؤِمِننَي اإِْذ َبَع��َث ِفيِهْم َر�ُسواًل مِّ
ْكَم��َة َواإِن َكاُنواْ ِمن َقْبُل  ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ اآَياِت��ِه َوُيَزكِّ

ِبنٍي} اآل عمران : 164. الٍل مُّ َلِفي �سَ
ــا )الفهم  ــم )ع( للحكمة باأنه ــام الكاظ م ــد اأ�صار الإ وق

مام الباقر)ع( هي: )املعرفة(26 .  والعقل(25 ، وقال الإ
ية املباركة  فمن ميزات الر�صول )�س(  كما ت�صري اإليه الآ
اأنه مل يكن يكتفي بتعليم الكتاب الذي نعتقد اأن فيه تبياناً لكل 
ــاً ، ليفكروا و ليفهموا ،  ــيء ، بل اإنه يعلرّم النا�َس احلكمَة اأي�ص �ص
ــرمي )ع( : )اإن احلكمة نور كل  ــال امل�صيح عي�صى بن م لذلك ق
ن�صان به يف النا�س  عقل(27 ، فالنور يك�صف الطريق ليم�صي الإ

و احلياة ،على ب�صرية من اأمره .   
ن�صان عن �صائر املخلوقات هو العقل ، وجتاهل  ز الإ فما مييرّ

�سالمي ، ايران ،  �2/ الري�سهري : حممدي ، ميزان احلكمة ، مكتب االعالم االإ
ط 3 ، ��37هـ ، �ص 494ج 2

26 / نف�ص امل�سدر ، �ص 493 
27 / نف�ص امل�سدر ، �ص 490
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ن�صان هو جتاهل لقيمة عقله ، بل جتاهل لنعمة  العقل يف خماطبة الإ
اإلهية كبى ، وميكن ال�صتفادة من اخلطاب القراآين املوجه لكافة 
ــراآن الكرمي يف كل ت�صريع  ــس يف هذا اجلانب ، حيث اأن الق النا�
يه  مر اأو النهي ال�صرعي الذي يطالب به املكلف اأن يوؤدرّ ــو الأ )وه
يف واقعه اخلارجي( نراه يقرنه بالغاية والهدف والفائدة ، واحلكمة 
من ذلك الت�صريع ، لكي ي�صتوعب املكلرّف ما يقوم به من اأفعال 
ــك جاء يف الروايات : )ل خري يف عبادة ل علم فيها( ، و  ، ولذل

ه(28. )ل عبادة اإل بالتفقرّ
ــة يعر�س املرجع الديني  ي هذه امل�صكل ــن اأجل تخطرّ  وم

ال�صيد حممد تقي املدر�صي ثاثة حلول هي كالتايل: 

1/ توجه ال�سباب نحو العلم الديني:
ج من املوؤ�ص�صة  اإن علم الدين لي�س حكراً على من يتخررّ
ــك فاإن املطلوب من ال�صباب اأن يدر�صوا  العلمية ، وبناء على ذل
قة من خال مراجعة امل�صادر الدينية ، و التدبرّر  العلم درا�صة معمرّ
ــن ي�صبقونهم يف تف�صري  خري ــراآن الكرمي لكي ل يدعوا الآ يف الق

28 / نف�ص امل�سدر ، ج6، �ص�4
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الدين ح�صب اأهوائهم ، واأهواء �صاطينهم.

علم: 2/ تطوير اأ�ساليب االإ
ــفـ  البع�س من  �ص ــال فاإن هناكـ  لاأ ــى �صبيل املث وعل
ــراأ هذه  ــام وعندما نق �ص ــب حول الإ ــدرون الكت ــني ي�ص املوؤلف
الكتب ل جند فيها يف الغالب ا�صت�صهاداً باآية ، اأو حديثاً �صحيحاً 
ــس منا عندما  ن املفرو� ــاأ فظيع ، لأ ــة وهذا خط ــة تاريخي ، اأو ق�ص
�صام اأن نبحث عن اأ�صله ، وم�صدره  ث بحديث حول الإ ــدرّ نتح

يف القراآن وال�صنة والتاريخ وموؤلفات الفقهاء.

�سلم على نطاق �ا�سع: 3/ ن�سر االإ
�صامية ل يكلفون اأنف�صهم  اإن الكثري من اأبناء احلركة الإ
ــل يكتفون بن�صره يف  ــام يف اأو�صع دائرة ممكنة ب �ص ــاء ن�صر الإ عن
ــام حكر على  �ص ــه معتقدين اأن الإ ــذي يعي�صون في ــط ال الو�ص
�صريحة معينة ، يف حني اأن الداعية امل�صلم ينبغي عليه اأن يختلط 
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باأو�صع قطاعات ممكنة من اجلماهري�2.
ــري اأن ل تكتفي  ــى اجلماه ــا باأن عل ــن اأن نلخ�صه وميك
ــن دون علم ، فالعلم لي�س حكراً على  ــال املواد اجلاهزة م با�صتقب
ــن مرتكزاته ومن  ــن ، و لبد اأن ل يخلوا اخلطاب م ــاء الدي علم
ــني على ما يب�صر به واأن ل يخلوا من مرجعية الدين ذاته ،  الباه
ــة الدين يف حدود �صيقة واإمنا لبد  ــا اأنه ل ينبغي ح�صر معرف كم

من النطاق به لي�صتوعبه اجلميع.
�صامية هذه  ــركات الإ ــارات واحل ــذ التي ــا تتخ وعندم
ــة الثقافة  ــي امل�صمون يف �صياغ ــة وهي جعل احلكمة ه املنهجي
ة مكت�صبات:  اجلماهريية التي تخاطب بها املجتمع فهي اأمام عدرّ

�ل: املكت�سب االأ
ل حركة املجتمع باجتاه ق�صاياه اإىل حركة واعية  ــورّ  اأن تتح
ــو بذلك يكون  ــا تتخذه من مواقف ، وه ديه و م ــا توؤرّ ــة مب و مقتنع
ــرث الت�صاقاً واأقوى مت�صكاً بروؤاه ، خافاً لتخاذ الراأي يف �صياق  اأك
ثارة العاطفية ، و ا�صتغال  املوؤثرات اخلارجية ، كالوجاهات ، والإ

�سالمي )قراءة يف م�سرية احلركة  29  / املدر�سي ، حممد تقي ، النهج االإ
�سالمية(  ، �ص �27، دار اجليل بريوت ، لبنان.�998م االإ
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مل ، فهذه �صرعان ما تخمد جذوتها.  مواطن الأ
ــا ننقل قوًل اإلهياً �صريحاً ، يقول تعاىل : {ُقْل َه�ِذِه  و هن
َبَعِني َو�ُسْبَحاَن الّلِ  ��َيٍة اأََناْ َوَمِن اتَّ �َسِبيِل��ي اأَْدُعو اإَِل الّلِ َعَلى َب�سِ

َوَما اأََناْ ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي}  يو�صف : 108 .

املكت�سب الثاين:
ــرة و زيادتها يف املجتمع ، فعندما  ــاج الكفاءات املفك  اإنت
د التيارات احرتام عقول املجتمع ، و خماطبة فكرهم ، فهذا  تتعورّ
ــدة ، و تفتح اأبواباً  ن كفاءات جدي ــورّ ــل الفر�س اأو�صع لتتك يجع
ة مكت�صبات من  ع منه عدرّ ــب يتفررّ وا�صعة لذلك .. و هذا املك�ص

اأهمها : 
له امل�صوؤولية يف  ة اإدراكه وحتمرّ 1/ اعتماد املجتمع على قورّ
ل اأي موقف يتخذ اإىل موقف عام و  حتديد مواقفه بنف�صه ، ليتحورّ
وا�صع ، له التاأثري البالغ ، و لكي يعطي النتائج احلقيقية و الن�صب 
ــة .. فكم من حت�صيد قام على غري وعي ، يتخذ يف بدايته  الواقعي
ــر نتائج عك�صية  ــة و �صرعان ما ينخف�س ، لتظه ــورة امل�صخم ال�ص
ــل عدم وعي اأولئك مبواقفهم  ر ، فما ذلك اإل دلي ــك الت�صورّ لذل
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ــرى خارجة عن م�صمون  ــة وا�صحة ملمار�صة تاأثريات اأخ ، ودلل
الثقافة اجلماهريية .  

ــددة الواعية ، جتعل التيارات  ــود الكفاءات املتع 2/ وج
ــى حتديد الكثري من مواقفها من دون اإرهاق  �صامية قادرة عل الإ
ــاىل : {ُيوؤِتي  ــرية ، يقول تع ــرية وكب ــت يف كل �صغ ــار ليب التي
ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخْيًا َكِثيًا َوَما  َت احْلِ ْكَم��َة َمن َي�َساُء َوَمن ُيوؤْ احْلِ
ْلَب��اِب}  البقرة : �26  ، فاخلري الكثري هو ما  ��ُر اإِالَّ اأُْوُلواْ االأَ كَّ َيذَّ
راء و حتديد موقفه منها  ــة املواقف و الآ ع منه احلكمة ملواجه تتفررّ
ــني )ع( : )من ثبتت له احلكمة عرف  ــك يقول اأمري املوؤمن ، لذل

الِعَب(30 .
ــارات و احلركات ،  ــرثي التي ــدد الكفاءات ي 3/ اإن تع
ــس �صياغة اآرائها بعقل جمعي يكون جممعاً لكافة العقول  لتمار�
التي تختلف يف اأفهامها و اأوجه نظرها ، ودرجات معرفتها ، لتدير 
ــة قائمة على فعل ال�صورى وال�صت�صارة  اأموَرها بطريقة موؤ�ص�صاتي
مام احل�صن )ع( : )ما ت�صاور قوم اإل  ــا يف احلديث عن الإ ، و كم

�سالمي ، ايران ،  30 / الري�سهري : حممدي ، ميزان احلكمة ، مكتب االعالم االإ
ط 3 ، ��37هـ ، �ص 499ج 2
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مام علي )ع( : )من ا�صتقبل وجوه  هدوا اإىل ر�صدهم( ، وعن الإ
راء عرف مواقع اخلطاأ(31.  الآ

�صامية يف خطابها اجلماهريي  فعندما تتبنى التيارات الإ
ــان ، باعتباره  ن�ص ــذي يحرتم عقل الإ ــك امل�صمون الثقايف ال ذل
ــوق مفكر ، وعندما حتر�س على اأن يكون كل فعل و موقف  خمل
�صباب الداعية  ــات و الأ ع وعياً باخللفي ــريي ل بد اأن يت�صبرّ جماه
�صيلة  �صامية الأ �صامية اإىل املقا�صد الإ اإليه ، �صتقرتب احليوية الإ
ــل الوعي العام للجماهري ، و �صتقطع الطريق عن اأي حماولة  بفع
غرا�س مغايرة  ف اأو املجزوء لأ ــي املحررّ ل�صتغال اخلطاب الدين
ــس الدين. بل و �صي�صاهم ذلك الوعي بنهو�س املجتمع و  غرا� لأ
م لبد  ــاة الطيبة بني النا�س باعتبار اأن اأي تقدرّ مه لت�صود احلي تقدرّ
اأن ي�صتوعب اجلماهري و اأن ل ينح�صر يف النخبة امل�صتاأثرة بالوعي 
ــاء لدور اجلماهري يف اأي عملية تنموية باأن ل يكون  ، واإن اأي اإلغ
ر�س التي  ــو اإلغاء لاأ م ، فه ــا التاأثري يف م�صار النه�صة و التقدرّ له
�سالمي ، ايران ،  �3  / الري�سهري : حممدي ، ميزان احلكمة ، مكتب االعالم االإ

ط 3 ، ��37هـ ، �ص 36ج 4
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ر�ؤية قراآنية يف م�سار احل�سارات

ب�سم الل الرحمن الرحيم
َب��ْت َثُم��وُد امْلُْر�َسِلنَي @ اإِْذ َق��اَل َلُهْم   {َكذَّ

ُق��وَن @ اإِنِّ َلُكْم َر�ُسوٌل اأَِمنٌي  اِلٌح اأَاَل َتتَّ اأَُخوُه��ْم �سَ
َ َواأَِطيُعوِن @ َوَما اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن اأَْجٍر  ُقوا اللَّ @ َفاتَّ
ُكوَن ِف َما  اإِْن اأَْج��ِرَي اإِالَّ َعَلى َربِّ اْلَعامَلِ��نَي @ اأَُتْتَ
��اٍت َوُعُيوٍن @ َوُزُروٍع َوَنْخٍل  َهاُهَنا اآِمِننَي @ ِف َجنَّ
َباِل ُبُيوتًا َفاِرِهنَي  يٌم @ َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِ َطْلُعَه��ا َه�سِ
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َ َواأَِطيُعوِن @ اََل ُتِطيُعوا اأَْمَر امْلُ�ْسِرِفنَي @  ُقوا اللَّ @ َفاتَّ
ِلُحوَن @ َقاُلوا  ْر���سِ َواَل ُي�سْ الَِّذي��َن ُيْف�ِسُدوَن ِف ااْلأَ
ْثُلَنا  ِريَن @ َم��ا اأَنَت اإِالَّ َب�َس��ٌر مِّ َ��ا اأَنَت ِم��َن امْلُ�َسحَّ اإِنَّ
اِدِق��نَي @ َقاَل َهِذِه َناَقٌة  َف��اأِْت ِباآَيٍة اإِن ُكنَت ِمَن ال�سَّ
وَها  ْعُل��وٍم @ َواَل َتَ�سُّ لََّه��ا �ِسْرٌب َوَلُكْم �ِسْرُب َيْوٍم مَّ
ِب�ُس��وٍء َفَياأُْخَذُك��ْم َعَذاُب َي��ْوٍم َعِظي��ٍم @ َفَعَقُروَها 
َبُحوا َناِدِم��نَي @ َفاأََخَذُهُم اْلَعَذاُب اإِنَّ ِف َذِلَك  َفاأَ�سْ
ِمِن��نَي @  َواإِنَّ َربََّك َلُهَو  وؤْ ُه��م مُّ َي��ًة َوَم��ا َكاَن اأَْكَثُ اَلآ

ِحيُم} ال�صعراء :141 ، �15. اْلَعِزيُز الرَّ
ــن �صورة  يات م ــذه الآ ــال التدبرّر يف ه ــاول من خ نح
ــا و مكماتها من القراآن الكرمي اأن  ــراء و مزاوجتها مبثياته ال�صع
ــة و كيفية التعامل  ن�صاني ة مل�صار احل�صارات الإ ــورة عامرّ ن �ص نكورّ
حداث  ــس روؤية ملجريات الأ ــع معطياتها و منجزاتها ، لن�صتخل� م
ــرة ، لتمكننا  ــارة اأو الثقافات املعا�ص ــات احل�ص ــة و تفاع الراهن
ــات املتنوعة و  ــداأي ماأمون يف ظل التجاذب ــن اتخاذ موقف مب م
املواقف املتباينة جتاه التحولت الكبى التي تت�صع لت�صمل كافة 
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ــات، فرنجو من اهلل العلي القدير اأن يوؤتينا من لدنه طاقة  املجتمع
لبلوغ املق�صد. 

مقوّمات النهو�س احل�ساري
مم اإىل مدارج  ة من الأ ــاري باأمرّ عند اإرادة النهو�س احل�ص
ي اأ�صا�س  ــون اإىل مقومات تقورّ ــال ، يحتاج القادة و امل�صلح الكم
ــا ، و الب�صائر القراآنية  ــس  وت�صمن �صامة م�صريته عملية النهو�
ة ح�صارة ثمود  ــا لق�صرّ ة مقومات من خال عر�صه ــري اإىل عدرّ ت�ص
ــح )عليه ال�صام( ، ومن  ه �صال ــي اأر�صل لها اهلل عز وجل نبيرّ الت

تلك املقومات: 
خوية بني امل�سلح � املجتمع  1/ العلقة االأ

ــد اأن تكون عاقة  ــح و املجتمع لب ــني امل�صل  العاقة ب
يات  يف قوله  خ باأخيه ، كما اأ�صارت الآ ــة و وثيقة كعاقة الأ قريب
�صارة  ــم اأخوهم �صالح( ،  وكذلك نرى هذه الإ تعاىل )اإذ قال له
ــع اأقوامهم ،  نبياء م ــس الأ ــراآن  لق�ص� ــد حكاية الق ــررة عن متك
ة  ــم هود(،)اأخوهم نوح( ، )اأخوهم لوط( ، والقاعدة العامرّ )اأخوه
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التي يعر�صها القراآن الكرمي لتبيان و تاأ�صي�س هذه احلالة هي قوله 
 َ ُقوا اللَّ ِلُحوا َب��نْيَ اأََخَوْيُكْم َواتَّ ِمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ َ��ا امْلُوؤْ تعاىل: {اإِنَّ
�صاح  ُكْم ُتْرَحُموَن} احلجرات : 10 ، فامل�صلح اإمنا يقوم بالإ َلَعلَّ
�صاح  ــم ، لذا �صتكون عملية الإ ــني اإخوة  له و اأخوة فيما بينه ب
ــذ يف ح�صبانه تلك احلالة  ن القائد �صياأخ ــة و رحمة ، لأ اأكرث راأف
ا من جهة املجتمع املتلقي  ــح ، اأمرّ ــة .. هذا من جهة امل�صل خوي الأ
ــس و الوح�صة  ــد الطمئنان و تزيل البوؤ� لفة �صتولرّ ــة الأ فاإنرّ حال
عنهم ، جند هذه احلقيقة عندما اأراد نبي اهلل يو�صف )ع( اأن يزيل 
ــس والوح�صة عن قلب اأخيه الذي مل يكن يعرفه بعد  حالة البوؤ�
ــه : {َومَلَّا َدَخُلواْ َعَلى ُيو�ُسَف اآَوى اإَِلْي��ِه اأََخاُه َقاَل اإِنِّ اأََناْ  ، بقول

اأَُخوَك َفاَل َتْبَتِئ�ْس ِبَا َكاُنواْ َيْعَمُلوَن} يو�صف : �6
ة فاإنهم ي�صتعلون  ــذه اخلا�صيرّ و عندما يحيد القادة عن ه
ــبون و يهتمون ب�صوؤونهم الذاتية و ي�صبحون يف معزل عن  و يتك
ــة القا�صية و اخلالية  ــاه  ف�صًا عن الطريق ــوم املجتمع و ق�صاي هم
ــس ، عندئٍذ ينف�سرّ  ــي يديرون بها اأمور النا� خوة الت ــن روح الأ م
النا�س من حولهم و تقوم الثورات و احلركات املطالبة باإبعادهم و 
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اإزاحتهم عن منا�صبهم ، يقول تعاىل :
َن الّلِ ِلن��َت َلُهْم َوَلْو ُكن��َت َفّظًا َغِليَظ   {َفِبَم��ا َرْحَمٍة مِّ
واْ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َوا�ْسَتْغِفْر َلُهْم َو�َساِوْرُهْم  اْلَقْلِب اَلنَف�سُّ
ِلنَي}  ْل َعَلى الّلِ اإِنَّ الّلَ ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ ْمِر َفاإَِذا َعَزْم��َت َفَتَوكَّ ِف االأَ

اآل عمران : �15

2/ ��سوح الر�ؤية � �سمانة اال�ستمرار
ــس امل�صلحني و  ــاق بع� ــاب يف اإخف �صب ــرث الأ ــل اأك  لع
ــم كاحلركات  ــريات يف جمتمعاته ــداث التغي ــن اأرادوا اإح الذي
نة حلركتهم ،  ــوا بروؤية وا�صحة و مبيرّ ــة ، هو اأنهم مل ياأت �صاحي الإ
ــذا نراهم يتقهقرون و تقوم الظروف باإماء �صروطها و مقا�صدها  ل
ــي ت�صاهم يف دفع عملية  ــى م�صريتهم ، لذا فمن املقومات الت عل
ــة منذ  ــوح يف الروؤي ــي الو�ص ــاري ه ــري احل�ص ــاح والتغي �ص الإ
ــك يف قول اهلل عز وجل  ــدء يف احلركة ، نرى ذل ــاق و الب النط
َ َواأَِطيُعوِن} ، فـ)ر�صول(  ــوا اهللَّ ُق ــْم َر�ُصوٌل اأَِمنٌي . َفاتَّ : {اإِينيِّ َلُك
حتديد املهمة التي جاء بها النبي ، و )اأمني( متثل عهد ال�صتمرار 
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ــي ال�صمانة التي يحتاجها  ــة التي جاء بها ، و ه ــى تلك املهم عل
امل�صلحون ملوا�صلة درب التغيري حتى نهاية الطريق ، و للمحافظة 
على املبادئ التي انطلقوا منها ، و هي ال�صفة التي جاء بها جميع 
رت )اإين لكم ر�صول اأمني( يف ق�ص�صهم  نبياء )ع( حيث تكررّ الأ
ــرات ، لذا عندما اأراد عفريت من اجلن اأن يثبت  ة م القراآنية عدرّ
ــه على املجيء مبلك بلقي�س ، قال للنبي �صليمان : )َواإِنِّ  مقدرت
َعَلْي��ِه َلَقِويٌّ اأَِمنٌي} ، و كذلك عندما قامت ابنة نبي اهلل �صعيب 
ــة اختيارها هذا : {اإنَّ  ــار النبي  مو�صى )ع( قالت معلل با�صتئج
اً كان جن�صها  ة اأيرّ ِمنُي} ، فاإن القورّ َخ��ْيَ َمِن ا�ْسَتاأَْجْرَت اْلَقِويُّ ااْلأَ
ــا ل �صيء اإذا مل  ــة ، اقت�صادية ، �صعبية( فاإنه ــة ، علمي )ع�صكري

مانة. تقرتن بها الأ
ــح املهمة التي �صيقوم  مر اأكرث بعد تو�صي ــح الأ  و لتو�صي
د مهام النا�س  ــة ل�صمانة ال�صتمرار ، قد حدرّ �صاف بها النبي و بالإ
ــون( ، تقوى اهلل التي هي حمور حركة  ــه: )فاتقوا اهلل واأطيع بقول
ــس جميع التعاليم  لهية و تلخي� ــع الر�صالت الإ ــاء و جمي نبي الأ

ال�صماوية .



116

روؤية قراآنية يف م�صار احل�صارات

117

د لهم طريق اأخذ تلك التعاليم و القنوات التي  وقد حدرّ
د اهلل تعاىل عليها  يتبعونها ، و ذلك الطريق )طاعة النبي( التي اأكرّ
يف كثري من اآياته ، قال تعاىل تعميماً لتلك الطاعة : {وَما اأَْر�َسْلَنا 
ــة التي تو�صل اأمر اهلل  لي �ُسوٍل اإِالَّ ِلُيَط��اَع ِباإِْذِن الّلِ} ، فالآ ِم��ن رَّ

تعاىل للنا�س هي طاعة الر�صول.

3/ مبداأية املمار�سة  
ي حركة  ــري لأ ــس و التغي ــات املميزة للنهو� ــن املقوم م
�صاحية ذات منطلق مبداأي  اإ�صاحية هي اأن تكون حركتها الإ
ــاح و الرتقاء باملجتمع من اأجل اهلل ،  �ص ــي ، و هو اإرادة الإ اإله
لت اإىل ثقافة  ــع الدنيوية التي اإن حتورّ ــن اأجل امل�صالح و املناف ل م
ــادئ و القيم التي توؤمن  ــريرّ اأي ح�صارة فاإنها تدو�س على املب ت�ص
ن�صانية التي تخلرّت  بها .. هذا ما كان وا�صحاً لدى احل�صارات الإ
ــزام مببداأيتها و جلاأت  لهي ، فقد عجزت عن اللت ــداأ الإ عن املب
�صاح ،  ــا و م�صاحلها كاأ�صا�س و مقيا�س للحركة و لاإ اإىل منافعه
لذا يقول تعاىل على ل�صان نبيه : {َوَما اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن اأَْجٍر اإِْن 
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اأَْجِرَي اإِالَّ َعَلى َربِّ اْلَعامَلنَِي} ال�صعراء : �10.
ــاع اأجرهم  ــد امل�صلحني بعدم �صي ــز وجل وع  اإن اهلل ع
ة  جر و�صفه بعدرّ وقال : {اإّنا ال ن�سيع اأجر امل�سلحني} ، وهذا الأ
�صفات يف كتابه الكرمي ، {اأجر كري} ، {اأجر عظيم} ، {اأجر 
كبي} ، {اأجر غي منون} ، {اأجرًا ح�سنًا } . كل ذلك لكي 
�صاح،  �صا�س يف التحرك نحو الإ جر الدنيوي هو الأ ــون الأ ل يك
ــرث النا�س ، فاإن الفقراء  ك ــا ي�صببه من ف�صاد يف النظام و ظلم لأ مل
ــن اأن يكافئوا به من ميلك زمام  ــني ل ميلكون اأجراً ميك و املحتاج
ــم اأوىل النا�س به ، ولهذا نرى يف العامل الراهن  ــري ، بينما ه التغي
من النحياز التام للدول الغنية والتي حتتوي على امل�صالح ، من 
ة والرثوة ، على ح�صاب من يحتاجون للتغيري  قبل من بيدهم القورّ

غنياء . ة بني الفقراء والأ �صاح بالفعل ، لتزداد الهورّ والإ
جر الكبري والكرمي والعظيم عنده ،  اإن اهلل تعاىل جعل الأ
�صاح ،  همية ذاتها من الإ ــي حت�صل كل املجتمعات على الأ لك
ك  هم وهو الو�صيلة للتحررّ جر الدنيوي هو الأ واإن بدا للبع�س اأن الأ
ِذيَن اآَمُنواْ  ِخَرِة َخْيٌ لِّلَّ ْجُر االآ ، فاإن اهلل تعاىل يوؤكد و يقول : {َواَلأَ
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َوَكاُنواْ َيتَُّقوَن} يو�صف : 57. 

نبهار احل�ساري ظاهرة االإ
من الثوابت احل�صارية التي ترافق احل�صارات يف �صعودها 
ــى املجتمعات ،  ــي ت�صتويل عل ــرة النبهار الت ــا هي ظاه قه و تفورّ
ــارة يف الدنيا ،  من ال�صناعة  م الذي حققته احل�ص ــار بالتقدرّ النبه
ن�صان  ــادي ، و املوقف ال�صلبي الذي يتخذه الإ ة و الرفاه امل ــورّ و الق
ــه ليعي�س عي�صاً  ــذا ، هو ح�صبانه اأن ذلك يكفي ــب اإعجابه ه ب�صب
من  بدية و الأ ــاء و الأ ــاوره ظنون البق ــدى احلياة ، و ت�ص ــداً م رغي
ــاً و متخلياً عن القوة  ــن طوارق الليل و النهار حل�صارته ، مكتفي م
ة  من و الرفاه ، و هي القورّ احلقيقية التي متنح احلياة و تهطل عليه الأ

لهية هلل خالق الكون. الإ
د القراآن الكرمي هذه احلقيقة التي يعر�صها يف �صياق  و يوؤكرّ
ــود ،  بقوله : {اأتتكون  ف ما ه��ا هنا اآمنني @  ــة ح�صارة ثم ق�صرّ
ف جّن��ات وعي��ون @ وزرع ونخ��ل طلعها ه�سي��م @ وتنحتون 
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ــون اأنكم  ــون( اأي اأحت�صب م��ن الب��ال بيوت��ًا فاره��ني} ، )اأُترتك

مرتوكون!.
ــم اأن هذه الظاهرة هي ثابت من الثوابت احل�صارية  و رغ
ــذا النبهار  ــارات اإذا ذهب ه ــح احل�ص ــت يف �صال ــا لي�ص اإلرّ اأنه
ل  ــادئ ، و ذلك عن طريق حتورّ ــه اإىل نكران احلقائق و املب ب�صاحب
رة حلياته  ــان و م�صخرّ ن�ص ــازات من و�صائل من �صناعة يد الإ جن الإ
�صياء  ــان ليب�صر من خاله الأ ن�ص ــس و مقيا�س يقود الإ ، اإىل اأ�صا�
ل من  ــرية احل�صارة لتتحورّ ن بها ثقافته ، و بالتايل تبداأ م�ص ــورّ و يك

ال�صعود اإىل الرتاجع و التا�صي ، �صيئاً ف�صيئاً..

العودة اإىل احلقائق 
ف احلالة التي كان عليها  اإن نبي اهلل �صالح )ع( بعدما و�صرّ
قومه اأ�صار اإىل تاأثري اإجنازاتهم الدنيوية على ثقافتهم  ومنط تفكريهم 
ة  م ، و ما اأوتوا من قورّ ، فهم يعتقدون اأنهم ومبا و�صلوا اإليه من التقدرّ
د النبي  ــن اأي �صيء اآخر يف احلياة ، فاأكرّ ــني( ، مكتفني بها ع )اآمن
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)ع( لهم بعد ذلك على �صرورة العودة اإىل احلقائق  والثقافة اخلالية 
ة ، وهي تقوى اهلل و التزامها من  جناز و متعلقات املادرّ من �صوائب الإ

نبياء ، قال : {فاتقوا الل و اأطيعون}. خال طاعة الأ
اإن اهلل تعاىل يعطينا جمموعة من الب�صائر القراآنية تهدينا 
ــس احلق وال�صاح وال�صتقامة  ــة مهمة ، وهي اأن مقيا� اإىل حقيق
عجاب واحلب ملا نراه مبهراً  والر�صد ل تتمثل يف حالة النبهار والإ
ــاً  ومرغوباً، يقول ربنا عز وجل  كحقيقة عامة: {َوَع�َسى  و عجيب
بُّواْ �َسْيئًا َوُهَو �َسرٌّ  اأَن َتْكَرُه��واْ �َسْيئًا َوُهَو َخْيٌ لَُّكْم َوَع�َس��ى اأَن ُتِ

لَُّكْم َوالّلُ َيْعَلُم َواأَنُتْم اَل َتْعَلُموَن}  البقرة : 216 .
يِّ��ُب  ِبي��ُث َوالطَّ ــاىل : {ُق��ل الَّ َي�ْسَت��ِوي اْلَ ــول تع  ويق
ُكْم  ْلَباِب َلَعلَّ ُقواْ الّلَ َي��ا اأُْوِل االأَ ِبي��ِث َفاتَّ ُة اْلَ َوَل��ْو اأَْعَجَبَك َكْثَ
ــري بتغريرّ  ــوم ل يتغرّ ــث مفه ــدة : 100  ، فاخلبي ُتْفِلُح��وَن} املائ
ــريرّ اإذا �صحر اأعني  ــر اأو بالكم و العدد ، و ل يتغ ــكل و املظه ال�ص
النا�س و اأعجبهم ح�صنه الظاهري .. لذا فاإن اهلل تعاىل ينهى عن 
ــذه احلالة يف اآية اأخرى اإذ يقول : {َف��اَل ُتْعِجْبَك اأَْمَواُلُهْم َواَل  ه

اأَْواَلُدُهْم} التوبة 55..
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وحتى على م�صتوى الب�صر بالنظر اإىل ثقافتهم التي ينطلقون 
�ْسِرَكٍة َوَلْو اأَْعَجَبْتُكْم}  ن مُّ ِمَنٌة َخْيٌ مِّ وؤْ َمٌة مُّ منها يقول تعاىل : {والأَ
�ْسِرٍك َوَلْو اأَْعَجَبُكْم  ن مُّ ِمٌن َخْيٌ مِّ وؤْ ــول عز وجل : {وَلَعْبٌد مُّ ، ويق
 ُ ِة َوامْلَْغِفَرِة ِباإِْذِنِه َوُيَبنيِّ نَّ اِر َوالّلُ َيْدُعَو اإَِل اْلَ اأُْوَل�ِئَك َيْدُعوَن اإَِل النَّ
ية الكرمية  ــرة : 221.. فالآ ُروَن}  البق ُه��ْم َيَتَذكَّ ا�ِس َلَعلَّ اآَياِت��ِه ِللنَّ
ــة الثقافة املحركة لهذا  ــا  للو�صول اإىل العمق لنب�صر ماهي تدعون
ــا زيرّنت لها بهرجة  ــي ل ت�صوقنا م�صاعرنا مب ــع اأو ذاك ، لك املجتم
ــبى و�صدرّ الهدى و البتعاد  احل�صارات اإىل نكران احلقائق الك
عن املنعم الذي اأغدق علينا تلك النعم و وفقنا للو�صول اإليها .

ــك الظاهرة  ــح )ع( �صيادة تل ــي �صال ــا راأى النب وعندم
جنازات  �صارة اإىل م�صدر كل تلك الإ اخلطرة يف قومه ، عمد اإىل الإ
ــراآن الكرمي : {ُه��َو اأَن�َساأَُكم  ــه يف مو�صع اآخر من الق وقال لقوم
ْر�ِس َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَه��ا َفا�ْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبواْ اإَِلْيِه اإِنَّ َربِّي  َن االأَ مِّ
ــم مل ي�صتمعوا اإليه ، {واأّما  يٌب} هود : 61 ، ولكنه ِ َقِري��ٌب مُّ

ثمود فهديناهم فا�ستحّبوا العمى على الهدى}.
د على  ر بهذه احلقيقة واأكرّ لذلك جند اأن اهلل عز وجل ذكرّ
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كرم النبي  لتزام بها ، عندما �صار فتح مكة على يد ر�صولنا الأ الإ
ــى اهلل عليه و اآله و �صلرّم( ، حيث مرحلة النت�صار و  حممد )�صل
�صام عند فتح مكة ، جند ذلك يف �صورة الن�صر  م ملجتمع الإ التقدرّ
ــث قال تعاىل : )اإذا جاء ن�س��ر الل والفتح ، وراأيت النا�س  ، حي
يدخل��ون ف دين الل اأفواجًا ، ف�سّبح بحم��د ربك وا�ستغفره ، 

اإنه كان تّوابًا}.
ا�ستخل�سات  

لقد ر�صم لنا القراآن الكرمي �صورة وا�صحة لظاهرة النبهار 
ــار احل�صارات املا�صية  ــاب املجتمعات ، عب عر�صه مل�ص التي تنت
ــان ويف كل البقاع ، و نرى  ن�صان يف كل زم ــث لاإ ــاً احلدي موجه
امل�صهد الراهن لواقعنا املعا�صر اأنه مل يحد عن تلك املعادلة التي 
ــع الغربي و تبعه الكثري من  ث عنها القراآن الكرمي ، فاملجتم ــدرّ حت
ــار برونق احل�صارة  �صهم النبه خرى قد تلبرّ ــات الأ اأفراد املجتمع
ــة و تكنولوجية ،  ــازات �صناعي ــه من اإجن ــا و�صلت اإلي ــة مل الغربي
فان�صاقوا وراء متظهراتها ، غافلني اأو متغافلني عن املحتوى القيمي 

و الثقايف لتلك احل�صارة ، مقبلني عليها بكلها.
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دوات التي ت�صتخدمها  و قد اأ�صار القراآن الكرمي لذات الأ
ــزات ال�صناعية  ــى النا�س ، منها املنج ــوى الغربية للتاأثري عل الق
ــا، اإ�صافة اإىل احلالة املدنية و ا�صتخدام الو�صائل  التي و�صلوا اإليه
ــه القراآن يف كثري من  ــم ي�صتعينون مبا اأ�صار اإلي ــة ، كما اأنه الفاره
ي ومنط  ة الع�صكرية و الرتف املادرّ اآياته ، ي�صتعينون بالن�صاء و القورّ

املعي�صة كاإغراء يجتذب النا�س نحو احل�صارة الغربية.
ق احل�صاري  و لكن لي�س ذلك هو املقيا�س احلقيقي للتفورّ
ــي يعدرّ ميزة ايجابية و جناح  ق العلمي و ال�صناع ــورّ ، واإن كان التف
ا  ــي اأن يحجب عنرّ ــاً ، و ل ينبغ ــه لي�س مقيا�ص ــب ، اإل اأن يحت�ص
باً  ــاً لنا و مقررّ ــدى ، اإمنا ينبغي اأن يكون ذلك معين ــق و اله احلقائ
ــذي اأن�صاأنا من  ــل من اهلل تعاىل ال نه بف�ص ــدى و الر�صد ، لأ لله

ر�س وا�صتعمرنا فيها. الأ

امل�سوؤ�لية احل�سارية
ه يف العملية  �صاح احل�صاري ل يكفي التوجرّ يف حركة الإ
ف�صاد فح�صب ، بل  ــو )املف�صد( املبا�صر لعملية الإ �صاحية نح الإ
ــي اأهمية فاعلة ، فهي حركة  ــل على امل�صتوى الجتماع اإن للعم
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اإعامية �صاغطة على املف�صدين ملا يعريونه من اأهمية للراأي العام 
ــوى الجتماعي ـ ت�صكيل  ــي اأي�صَا ـ اأي احلركة على امل�صت ، وه
ــة ، لتكون لديه  ــكات احل�صارية القائم ــي عام مدرك للم�ص وع
ــة باإ�صاحها ، مما ي�صاهم يف اإف�صال  املقدرة على جتاوزها اأو املطالب
ف�صاد ، و تبطل مفعول الهيمنة  كل ال�صيا�صات التي تعمل على الإ

للمف�صدين. 
هها نبي اهلل �صالح )ع(،  ــات التي و جرّ ي و اخلطاب يف الآ
ــه خطاب ح�صاري ، اأي  ه للمجتمع ، و لكنرّ ــا هو خطاب موجرّ اإمن
ــك يف قوله تعاىل :  ــب للق�صايا احل�صارية الكبى ، وذل م�صتوع

{.. وال تطيعوا اأمر امل�سرفني ..} .

الدخول يف دائرة املف�سدين 
ن�صان  ل ي�صرتط للدخول يف دائرة املف�صدين اأن يكون الإ
ممن ي�صع تلك ال�صيا�صات و املخططات ، بل المتثال لها من قبله 
ــد ل ي�صتطيع اإجراء خططه  ن املف�ص ــدرّ دخوًل فيها ، و ذلك لأ ُيع
ــد �صريحة عري�صة من املجتمع ت�صتجيب ملا ير�صم من  اإل اإذا وج
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خمططات ، فهنالك م�صوؤولية ح�صارية  ملقاة على عاتق املجتمع 
ــه اأن يتحملها ، وهي وعي ال�صيا�صات الكبى واملخططات  و علي
ه نبي اهلل  ــوغ اأهدافها ، لذلك وجرّ ــل ، وعدم دعمها لبل حابي والأ
ــوا اأمر امل�صرفني(  ــاب للنا�س قائًا : {ل تطيع ــح )ع( اخلط �صال
�صاعة الف�صاد  ناهياً عن اإطاعة اأمرهم ، وهو امل�صار الذي يتبعونه لإ
ــر الناقة يف قوم  ــن اأن الذي قام بجرمية عق ــرى بالرغم م ــا ن ، فاإنن
ــد ، كما يف قوله تعاىل  ــح )وهو فعل اإف�صادي( �صخ�س واح �صال
ــاإن اهلل عز وجل قد اأطلق على ثمود  : {اإذ انبع��ث اأ�سقاها} ، ف
ــر ، فقال عز �صاأنه : {فعقروها فاأ�سبحوا نادمني} ،  و�صف العق
ــا جاءهم العذاب {فاأخذهم الع��ذاب اإن ف ذلك  واأي�صاً عندم

ية وما كان اأكثهم موؤمنني}. الآ

قيا�س م�ستوى املجتمعات 
وعلى ذلك فاإمنا تقا�س املجتمعات يف م�صتواها الجتماعي 
كرثية  خاقي و غريه ، بن�صبة الأ ــادي و ال�صيا�صي و الأ و القت�ص
ــة الكرمية : {وم��ا كان اأكثه��م موؤمنني}  ي ــا اأ�صارت الآ ، كم
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يات يف البدء بـ  ت عنهم الآ ــارة اإىل قوم �صالح الذين عبرّ اإ�ص
{كّذب��ت ثمود املر�سل��ني} ، كحكم و و�صف حلالة جمتمع 
ثمود ، فاإذا كان اأكرث النا�س يف جمتمع ما فا�صدين جاز لنا اأن 
ــد ، و اإذا كان اأكرثهم �صاحلني ،  ــق عليه باأنه جمتمع فا�ص نطل
ــاز لنا اأن ن�صفه بال�صاح ، مع التاأكيد على نقطتني يف هذا  ج

املقيا�س :
ــد اأو امل�صلح اأو  ــل املف�ص ــني بفع ا�ص �ىل : اأن الررّ االأ
ية عن  مره اإمنا ي�صنرّف من فئة املطاع ، كما نهت الآ ــل لأ املمتث
ــة )اهلل و النبي( الذين  ــن( واأمرت بطاع ــة اأمر املف�صدي )طاع

�صاح. ميثلون الإ
ــس �صمن حالة  ــع باأنه يعي� ــم املجتم الثاني��ة : و�ص
ــاب املغايرين لهم معهم ،  ــة اأو اإيجابية ، ل يعني احت�ص �صلبي
ــل لبد من حفظ ال�صتثناء وتقدير مواقفهم ، فاإن اهلل تعاىل  ب
ــذاب وقال : {و  ــوم �صالح املوؤمنني ، من الع ــى من ق ا�صتثن

اأنينا الذين اآمنوا و كانوا يّتقون} .
يات ال�صريفة يف �صردها  ــات اإىل اأن الآ ويجدر اللتف
ــاد اإمنا هم  ف�ص ــوم بالإ ــري اإىل اأن الذي يق ــود ت�ص ــارة ثم حل�ص
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ــس ، وذلك يف قوله  ــن ت�صعة اأ�صخا� نة م ــة �صغرية مكورّ جمموع
ْر�ِس َواَل  تعاىل : {َوَكاَن ِف امْلَِديَن��ِة ِت�ْسَعُة َرْهٍط ُيْف�ِسُدوَن ِف ااْلأَ
يات اإىل اأبعد  ــاق الآ ــل : 48 ، وقد ذهب �صي ِلُح��وَن} النم ُي�سْ
من ذلك ، فهي حتكي لنا اأن حتالفاً و ترابطاً من�صقاً يجمع اأولئك 
��ُه َواأَْهَلُه ُثمَّ  َتنَّ ِ َلُنَبيِّ ــة ، يقول تعاىل : {َقاُل��وا َتَقا�َسُموا ِباللَّ الت�صع
اِدُقوَن} النمل : �4. ا َل�سَ ِه َما �َسِهْدَنا َمْهِلَك اأَْهِلِه َواإِنَّ َلَنُقوَلنَّ ِلَوِليِّ

ــا نراه من هيمنة  د يف واقعنا الراهن فيم ــا يتج�صرّ وهذا م
ــع الجتماعية  ــة على الرق ــراد و جماعات قليل ــات كاأف احلكوم
ــى امل�صتوى احل�صاري العام  ــة ، بل و يترّ�صح ذلك لنا عل الوا�صع
ــركات الكبى على  ــة ، من ا�صتئثار بع�س ال�ص ــة العومل يف مرحل
ــه و اقت�صاده و  ــامل و هيمنتها على ثقافته و �صيا�صت رات الع ــدرّ مق
ـــ 500 �صركة كبى حول العامل  ر عددها ب ــه ، والتي يقدرّ �صلوك
ر ن�صبتها بن�صف املدخول العاملي ،  ــوال هائلة تقدرّ حت�صل على اأم
ــرث ، يف ال�صلطة التي تبعث بتو�صياتها  وينح�صر عدد املوؤثرّرين اأك
ــدويل ، و �صندوق النقد  ــة ، و هي البنك ال ــا املهيمن و تعليماته
مم املتحدة ، على  ــاأ ــوكالت املتخ�ص�صة ل ــس ال ــدويل ، و بع� ال
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تف�صيل ل�صنا ب�صدده. 

طريق النجاة 
ــه الدعاة امل�صلحني ،  ــم التحديات الهائلة التي تواج رغ
اإل اأنهم ل يفرتون من الدعوة اإىل اهلل  و احلق  و ال�صاح ، ورغم 
ــن النا�س من قبل القوى املهيمنة  عظم م التاأثري على ال�صواد الأ
ل م�صوؤوليتنا  ــا كمجتمعات اأن نتحمرّ بثقافتها املف�صدة ، فاإن علين
احل�صارية ، باأن ل ن�صتوح�س طريق احلق لقلرّة �صالكيه ، فاإن دعوة 
ــي �صالح ) ع( كما لقت الرف�س لقت كذلك القبول واإن  النب
كرثية و ان�صياقهم  ــم انبهار الأ ه قل عدداً، و مل ي�صدرّ ــن الأ كان م
قبال على احلق ، يقول تعاىل : {َوَلَقْد  ــة الف�صاد من الإ نحو ثقاف
َ َف��اإَِذا ُهْم َفِريَقاِن  احِلًا اأَِن اْعُبُدوا اللَّ اأَْر�َسْلَن��ا اإَِل َثُموَد اأََخاُه��ْم �سَ
ُم��وَن}  النمل : 45  ، هذا ما ينبغي اأن يرت�صم يف ذهنية  َيْخَت�سِ
ــاح و لو كانت  �ص ــاع ثقافة ال�صاح و الإ ن اإتب ــات ، لأ املجتمع
ف�صاد  ــا من خماطر و مزالق الإ ــع القلرّة ، توجب النجاة يف الدني م
خرة لت�صملهم الرحمة  ــاة يف الآ ــل الف�صاد ، و كذلك النج و وح
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ْيَنا  ا َج��اء اأَْمُرَنا َنَّ ــة الوا�صعة ، يقول ربنا عز وجل : {َفَلمَّ لهي الإ
ا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئٍذ اإِنَّ َربََّك  نَّ احِل��ًا َوالَِّذيَن اآَمُنواْ َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّ �سَ

ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز}  هود : 66 .

االنهيار احل�ساري
ــال تعاىل : {ولكل  ــكل ح�صارة اأجل حتمي ، كما ق ل
ــد اأن تعمل على اإطالة عمرها  ــة اأجل( ولكن كل ح�صارة لب اأم
بدية  ر عدم الأ جل تقررّ ــات قدمها على نهج احلق ، وحتمية الأ بثب
ــازات و التطورات ، و  جن ــارة مهما بلغت من حتقيق الإ ي ح�ص لأ
ــة ، كاأن يندلع يوم  ــاأذن اهلل بالنهاي ة حتى ي ــول املدرّ ــن اأن تط ميك
م ،  القيامة .. وقبل ذلك تواجه احل�صارات خطر النهيار و التحطرّ
قت على مثياتها ، يقول  حتى تلك التي اأبلت باء ح�صناً ، وتفورّ
ٍة اأَنَكاثًا  ْت َغْزَلَها ِمن َبْع��ِد ُقوَّ ــاىل :{َواَل َتُكوُن��واْ َكالَِّتي َنَق�سَ تع
َا  ٍة اإِنَّ ٌة ِهَي اأَْرَبى ِمْن اأُمَّ َتتَِّخُذوَن اأَمْيَاَنُكْم َدَخاًل َبْيَنُكْم اأَن َتُكوَن اأُمَّ
َيْبُلوُك��ُم الّلُ ِبِه َوَلُيَبيَِّنَّ َلُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن} 



130

روؤية قراآنية يف م�صار احل�صارات

131

النحل : �2.
مران اللذان  ونبي اهلل �صالح )ع( اأمر بطاعة اهلل و ر�صوله ، الأ
ميثان م�صار ال�صاح ، للمحافظة على املكت�صبات احل�صارية التي 
ــني ، و قال )ول تطيعوا اأمر  ــم ، و نهاهم عن طاعة اأمر امل�صرف لديه

ر�س ول ي�صلحون(. امل�صرفني ، الذين يف�صدون يف الأ
�سراف احل�ساري  االإ

ر�س  اإن العمل الذي يحقق النهيار و ي�صبب الف�صاد يف الأ
ث عن  �صراف( و مبا اأنها تتحدرّ ــو فعل )الإ يات ، ه ت الآ كما عبرّ
ــو م�صتوى عري�س من التاأثري  ر�س و ه ــاد على م�صتوى الأ ف�ص الإ
�صراف  ــك التاأثري ، لن يكون كالإ �صراف الذي يوؤثرّر ذل ــاإن الإ ، ف
ــادر على امل�صتوى ال�صخ�صي ، بل هو اإ�صراف على امل�صتوى  املتب

احل�صاري .
ــه العزيز ،  ــل يف كتاب ــات اهلل عز وج ــع اآي ــا نتتبرّ وعندم
�صراف احل�صاري ، تبنيرّ  ة حقائق يف جمال الإ ــف لنا عدرّ �صتنك�ص
ــس اأ�صكاله املختلفة ، و نتبنيرّ  ــا معامله الوا�صحة عن طريق عر� لن

معامله املعا�صرة:
 يف اجلانب الغذائي يقول عز وجل : {وكلوا وا�سربوا 
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وال ت�سرفوا} .
ــاق : {والذي��ن اإذا اأنفق��وا ل  نف ــب اإدارة الإ  ويف جان

ي�سرفوا ول يقتوا} .
ــي وال�صلوكي : {اإنك��م لتاأتون  خاق ــب الأ  ويف اجلان

الرجال �سهوة من دون الن�ساء بل اأنتم قوم م�سرفون} .
ــادة واجلرمية : {فال ي�سرف  ب  ويف جانب احلروب و الإ

ف القتل} .
 ويف جانب احلكم وممار�صة الظلم ال�صامل : {اإن فرعون 

ر�س واإنه ملن امل�سرفني} . لعال ف االأ
ــس وا�صح للعمليات القت�صادية التي ل تراعي  ويف عر�
غذية عو�صاً  ــاف املحا�صيل و الأ ــوق املحرومني ، و تقوم باإت حق
ــن توزيعها اأو بيعها بثمن زهيد على ال�صعوب التي تعاين خطر  ع
ــا يقول عز  ــق من حقوقهم ، كم ــوع ، و هو ح ــة و اأمل اجل املجاع
وجل :{ف اأموالهم حق معل��وم لل�سائل و املحروم}.. تعر�س 
ــدل واإعطاء كل ذي  ــذا امل�صهد وحتثرّ على التزام الع يات ه الآ
ه ، يقول تعاىل : {وهو ال��ذي اأن�ساأ جّنات معرو�سات  ــق حقرّ ح
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وغ��ي معرو�سات و النخ��ل و الزرع متلفًا اأكل��ه و الزيتون و 
الّرم��ان مت�سابه و غي مت�سابه كلوا من ثمره اإذا اأثمر و اأتوا حّقه 

يوم ح�ساده و ال ت�سرفوا اإنه ال يحب امل�سرفني}.
ــاري الن�صغال بالرتف  �صراف احل�ص ــات الإ فمن عام
مرا�س ال�صلوكية ،  ي الأ ي ، و اإ�صاءة توزيع الرثوات ، و تف�صرّ ــادرّ امل
ة  كالزنا و ال�صذوذ الذي اأ�صبحت له منظمات للدفاع عنه يف عدرّ
عرتاف  ــد قامت بع�س الدول بت�صريع الزواج املثلي و الإ دول و ق
�صراف هو الن�صغال باحلروب  ــه كزواج اعتيادي ، و من هذا الإ ب
ــدل يف احلكم .. هذا  ــان ، و عدم الع ــاء ، و الطغي بري ــل الأ و قت
ــار .. و هذا ما نراه  د احل�صارات بالنهي ــراف الذي يهدرّ �ص هو الإ
ماثًا اأمامنا يف احل�صارة الغربية عب �صيا�صة احلكومات الظاملة ، و 
ي اجل�صع ، و اإ�صاعة املنكرات و الفواح�س  اللهث وراء الك�صب املادرّ
م  ــت اإليه هذه احل�صارة من تقدرّ ــا �صابه ذلك .. فاإن ما و�صل ، و م
ــرار دون الرجوع عن  ــا ، و ل يعطيها �صمانة ال�صتم ل ي�صفع له
ـــ {ربنا اغفر لنا  �صراف ، و العرتاف ب ــراف و �صيا�صة الإ النح
ذنوبن��ا واإ�سرافنا ف اأمرن��ا وثّبت اأقدامن��ا} .. واإلرّ {فتزّل قدم 
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بعد ثبوته��ا( ، لذلك نهت اآيات الذكر احلكيم عن اتباع �صبيل 
امل�صرفني و الت�صبه باأعمالهم و تقلديهم يف اإ�صرافهم

انبهار يتجا�ز العقل 
ــرتاب النهيار ، بل و العي�س يف  ــم و�صوح الروؤية و اق رغ
ــي مل ترتبط  ــرب على العقول الت ــاإن ال�صيطان ي�ص ــار ، ف النهي
ــم �صوء اأعمالهم و اإ�صرافهم ، كما يزيرّن  ين ال�صيطان له باهلل ، فيزرّ
�صلحة  ــي ، و امتاك الأ ــس املباين الفارهة ، و البطر املعي�ص للبع�
عة و غريها .. قال تعاىل  اكة ، و �صبكات التحلل و اجلرمية املقنرّ القترّ
{كذل��ك زّي��ن للم�سرفني ما كانوا يعمل��ون} ، فا ي�صتوعبون 
ــق ، فيجادلون ، كما جادلت ثمود �صاحلاً )ع( و{ قالوا اإنا  احلقائ
اأن��ت من امل�سّحرين ما اأنت اإال ب�سر مثلنا فاآت باآية اإن كنت من 

ال�سادقني} وقد {كّذبت ثمود بطغواها} .

االمتحان الواقعي 
المتحان احلقيقي يتمثرّل على اأر�س الواقع ، الذي يبنيرّ 
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ة الطبيعية العادلة للكون،  ن�صان �صار وفق القانون وال�صنرّ هل اأن الإ
اأم اأنه عاث فيها ف�صاداً ؟

فعر�س احلقائق يبنيرّ امل�صتوى الذي حتتله تلك احل�صارة 
ــح )ع( ملحاوريه : { قال ه��ذه ناقة لها �سرب  ــال النبي �صال ، ق
ولك��م �سرب يوم معلوم ، وال ت�ّسوه��ا ب�سوء فياأخذكم عذاب 
ــاإن امتحان الناقة  ي��وم عظي��م ، فعقروها فاأ�سبحوا نادمني} ، ف
امتحان على اأر�س الواقع املعا�س ، حيث يت�صح خرقه من خال 
املام�صة و املعاينة ، اإذ و�صع اهلل القوانني التي حتفظ التوازن بني 
ن�صاف و  ــر قانون الإ مم ، و لكي ن�صتظه ــة الأ ــع النا�س و كاف جمي
من الجتماعي و المتحان احل�صاري ، نرى اأن قانون  العدل و الأ
ية ليحدد الوقت {يوم معلوم} ، ويقول  التوازن جاء يف هذه الآ
ــرى عن نعمه للخلق و خزائنه: {واإن من �سيء  تعاىل يف اآية اأخ
اإال عندن��ا خزائنه و ما ننّزله اإال بق��در معلوم} ، فالقدر و اليوم 
ية  ــم اهلل ، كما يف الآ ــان بحقوق النا�س من نع ــان ، متعلق املعلوم
ــة  :{ف اأموالهم حق معلوم لل�سائل واملحروم} فالقانون  الكرمي
هو {اإعطاء احل��ق املعلوم ، ف اليوم املعلوم ، بالقدر املعلوم} ، 
من من  �صراف ، قانون الأ ن�صاف والعدل وعدم الإ ــو قانون الإ وه
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النهيار احل�صاري.
ت على القدر  وقد ف�صلت ثمود يف المتحان الواقعي وتعدرّ
ــوم ، قال عز وجل:{اإن��ا مر�سلوا الناقة فتن��ة لهم فارتقبهم  املعل
وا�سطب . ونبئه��م اأن املاء ق�سمة بينهم ، كل �سرب حمت�سر . 

فنادى �ساحبهم ، فتعاطى فعقر} �صورة القمر27 ـ �2.
ــس ، وتنف�سرّ  نف� ــز الأ ــق لبد اأن تهت ــد عر�س احلقائ بع
مت يداه ، ليعي�س  ن�صان ما قدرّ الكثبان من فوق العقول ، ليب�صر الإ
ل  ــن يلتزم الغفلة و يف�صرّ ــة الندم {فاأ�سبحوا نادمني} ، وم حال
ــاإن عذاب اهلل  ــوات و انتهاج نهجها ، ف ــل ال�صه ــس يف وح العي�
ــون نهايته ، {فدمدم عليهم ربه��م بذنبهم ف�سّواها} ، وذلك  يك
هو النهيار. فاأي ح�صارة تعبث يف هذا القانون احلقوقي �صتعي�س 

ع لتبداأ م�صوار النهيار.  حالة التفكك و الت�صدرّ
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ن�صاين بني  ــل الإ ــرق التوا�ص ــة ط ــال مبعاجل اإن ال�صتغ
ي  ــر هو من اأول ال�صروط ال�صابقة لفعل التوا�صل الذي يوؤدرّ الب�ص
ــة الفعلية للو�صول  ــا يف احلياة ، و هو البداي ــة اإىل منافعه بالب�صري
ن�صانية  اإىل العي�س الرغيد و احلياة الطيبة الهانئة على م�صتوى الإ

بعمومها من دون ا�صتثناء اأحد منها.
و بعد اأن انبثقت املعاجلات الفكرية يف التاأ�صي�س للتوا�صل 
ــر احل�صارية اأو  ط ــة يف الأ ــان املختلفة املن�صكب ن�ص ــواع الإ ــني اأن ب
ة جدليات انح�صر اخليار يف )احلوار(  الثقافية ، ظهرت اأمامنا  عدرّ
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ج لها البع�س  ــدام( كحتمية يرورّ ــداأ للتوا�صل بينها اأو )ال�ص كمب
ــي �صومئيل هينتيجتون يف نظريته )�صدام  مريك اأمثال املفكر الأ
ــا يف نظريته )نهاية التاريخ( ، ول �صك يف  احل�صارات( و فوكويام
ــن و العلماء قد اأطبقوا على نبذ  ــة العظمى من املفكري اأن الغالبي
دي اإىل الت�صرذم و ال�صتات و الف�صل و ال�صقوط  ال�صدام الذي يوؤرّ
ــة التي ل يعلم مداها اإل اهلل تعاىل ، و مل يقت�صر رف�س  اإىل الهاوي
�صاميني و العرب فح�صب ، بل  حالة ال�صدام على املفكرين الإ

�صمل مفكري الغرب و ال�صرق.
خرية يف هذا  ــوث و الدرا�صات الأ و اإذا ما تفح�صنا البح
ن�صاين ، فاإن  ــل الإ ــارات التوا�ص ــي ناق�صت خي ــال ، اأي الت املج
ــة احلوار بني  ــامل على قبول حال ــن نتاج هو الت�ص ــا نخرج به م م
فراد ، و من احلكمة اأن  ــارات و الثقافات و املجتمعات و الأ احل�ص
ويل  بحاث اجلديدة بال�صكل الأ ل نبداأ بتاأ�صيل حالة احلوار يف الأ
للتاأ�صيل و كاأنه بحث جديد للتو يبحث ، و اأن ل نقوم بتكرار ما 
ر  ن ذلك اجرتار للحديث ، و هذا ي�صررّ بتطورّ قيل و ما مت اإثباته ، لأ

ل �صياقه التقدمي . البحث ويعطرّ
خرية التي عاجلت  فهذه ماحظة ن�صجلها على البحوث الأ
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خرون ، بل تكلرّفت و  هذا املو�صوع و مل تبداأ مما انتهى منه الآ
�صلوب و  ــث الذي �صبق بحثه و بنف�س الأ تكبرّدت عناء البح
ــس ال�صياق و بنف�س املداخل و �صوًل لنتائج واحدة متفق  بنف�
ــا ، بل و الوقوف عندها دون التحرك بالبحث اإىل خطوة  عليه

اأخرى تدفع باجتاه التفعيل. 
ــن التفا�صل بني احلوار  ــذا لن اأقوم هنا باحلديث ع ل
ــارات و الثقافات ، فما اأنتجته تراكمات  و ال�صدام بني احل�ص
ــح خيار العقاء يف كل  خرية هو اأن احلوار اأ�صب ــوث الأ البح
�صامي الذي مل نر �صاذاً فيه  ــرب الإ مكان خ�صو�صاً يف ال�ص
ــذا البحث اأن اأ�صلط ال�صوء  ــن هذا الجتاه ، و اأحاول يف ه ع
طر النظرية  ز على الطريق اإىل تفعيل احلوار و نقله من الأ واأركرّ

اإىل ال�صاحة العملية ، و ما يتوجب لذلك من مقدمات. 
فننطلق من حقيقتني مهمتني هما :

جراء  ــول لإ ــوار كاأ�صا�س مقب ــان باحل مي �ىل : الإ االأ

ن�صاين . عملية التوا�صل الإ
ــع ل ميكن نكرانه اأو  ع كواق قرار بالتنورّ الثاني��ة : الإ
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جتاهله.

ماهية احلوار 
ــة و لي�س هدفاً و غاية ،  ــد اأن احلوار اآلة و و�صيل من املوؤك
ــارات ، و لذلك ينبغي اأن حتدد  ــو اأداة للتوا�صل بني احل�ص اإذ ه
ــا ، لنخرج ب�صورة  ره ز عليها و نظهرّ ــوار و اأن نركرّ ــات من احل الغاي
ــى للحوار ، تعبرّ عن جدوائية حقيقية ترتكز يف الذهنيات و  اأجل
ــات من اأجل تثبيتها ، فعندما يغيب الهدف �صتغيب تبعاً  القناع
له احلما�صة طلباً لتفعيل احلوار ، و�صتغيب الفائدة املرجوة منه يف 

�صا�س. الأ
مة الو�صول اإىل غايات احلوار هي معرفة اأبعاد  ــل مقدرّ ولع

ن�صاين الذي تنبني على اأ�صا�صه �صيا�صة احلوار. ع الإ التنورّ
ن َذَكٍر  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ لقد قال اهلل تعاىل : {َيا اأَيَُّها النَّ
 ِ َواأُنَث��ى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف��وا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َ َعِليٌم َخِبٌي}  احلجرات : 13. اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اللَّ
ــب بكرثة ،  ــوم ، و مت�صع ــع حمت ــري واق ع الب�ص ــورّ فالتن
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ــة ، النا�س الذين خلقوا  ــراآين ي�صري اإىل النا�س كافرّ فاخلطاب الق
من ذكر و اأنثى ، باأن اهلل جعلهم )�صعوباً و قبائل( و ال�صعوب هي 
�صغر  ن�صانية الأ ــرية ، و القبائل هي الوحدات الإ اجلماعات الكب
ع و متعدد ، و كذلك القبائل ، مما ينتج عنه  منها ، و ال�صعب متنورّ
ر ال�صعب مع  ــورّ ن�صانية ، و عندما يت�ص ــع الإ ع كبري ير�صم واق ــررّ تف
ــريه ، و القبيلة مع غريها يف داخل �صعبها  ــب اآخر و �صعب غ �صع
ــع قبيلة اأخرى خارج �صعبها ، فاإننا �صنكون اأمام تعقيد كبري  ، و م
ن�صاين ، فعندما ننظر اإىل احلوار من خال هذا  ــن التوا�صل الإ م

التعقيد و الت�صابك ف�صيكون اأكرث واقعية. 
ع الب�صري على م�صتوى  ــورّ ــو األقينا نظراً على واقع التن فل
ــارات اليوم )ح�صب  ــا اأن هنالك خم�س ح�ص ــارات لراأين احل�ص
ــس املوؤرخني( وهي خم�س ف�صائل متبقية من ح�صارات  راأي بع�

ر�س ، وهي : ن بقاياها على ربوع الأ قدمية ، تنت�صر الآ
وروبية امل�صيحية. 1/ احل�صارة الغربية الأ

رثوذوك�صية  وروبية ال�صرقية امل�صيحية الأ ــارة الأ 2/ احل�ص
)رو�صيا وجنوب �صرق اأوربا(.
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ــا ال�صريط ال�صحراوي  �صامية و موطنه ــارة الإ 3/ احل�ص
ــي ، و ي�صتمر اإىل �صور  طل�ص ــداأ عند املحيط الأ ــداري الذي يب امل

ال�صني ، و ي�صمل مناطق ا�صتوائية وا�صعة.
ــارة الهندية و معظمها  ــة يف �صبه الق ــارة الهندي 4/ احل�ص

ا�صتوائي.
5/ احل�صارة ال�صرقية الق�صوى التي تقوم يف و�صط ال�صرق 

�صيوي املعتدل و جنوب �صرق اآ�صيا ال�صتوائي32 . ق�صى الآ الأ
ــات ، مرجحاً مقولة  ــن البع�س يرى ت�صميتها بالثقاف ولك
حد و لكن قد  ــكاً لأ ــدة ل تعدد ، و هي لي�صت مل ــارة واح احل�ص
ن من هيمنة الثقافة  ي�صيطر عليها كيان ثقايف ما ، كما هو حا�صل الآ
ــك املجاميع و البقايا اإمنا هي جمموعة  ــة على احل�صارة ، فتل الغربي

ثقافات33 ، و لكن هذا ل يثني البحث عن مبتغاه.
ع على  هذا هو التنوع على م�صتوى احل�صارات ، اأما التنورّ
ــاث ال�صماوية ، وهي  ديان فاإن هنالك الديانات الث ــوى الأ م�صت
�صامية ، وامل�صيحية ، و اليهودية ، وغري ال�صماوية كالهندو�صية  الإ

32 / موؤن�ص ، د . ح�سني ، احل�سارة ، عامل املعرفة �998م ط2، �ص220
33  / كما هي روؤية هاين اإدري�ص يف كتابه )حوار احل�سارات( .
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و البوذية ، و ال�صيخية ، و ال�صنتو ، واأديان ال�صني ال�صعبية و غريها 
ن من  تق�صيمات و مذاهب ،  الكثري .. بل و اأن هذه الديانات تتكورّ
�صام وحده ي�صتمل على تق�صيمات مذهبية كثرية وهكذا .. فالإ

ــدول و هي التي  ع على م�صتوى ال ــورّ ــا اإىل التن واإذا نظرن
ــا و د�صتورها ، فهنالك ما يقارب من  تاأخذ احرتامها من �صيادته

1�3جزءاً جفرافياً  هي عدد الدول يف العامل .
ع ب�صكل  ــي تتنورّ حزاب الت ــن اجلماعات و الأ ناهيك ع
ع يف  ــك التنورّ ــات املختلفة ، كذل ــري يف هذه امل�صاح ــع و كب وا�ص
ــاء اأن هناك  ــد )اأبان العلم ل�صنية ، فق ــة و الأ ــات الذاتي املوا�صف
حوايل 3000 لغة منطوقة يف العامل اليوم ، ول تدخل اللهجات 
ــة ، وهناك لغات  ــدد ، وهي اأ�صكال حملية اللغ ــار هذا الع يف اإط
نة منب�صع مئات اأو اآلف  ــرية تتكلرّمها جمموعات �صغرية مكورّ كث
ــن الب�صر ، كما توجد اأكرث من مائة لغة يتكلرّم بكل منها مليون  م
ــس ، ومن بني هذه اللغات توجد �1 لغة يتكلرّم  اأو اأكرث من النا�

بكل منها ما يربو على 50 مليون ن�صمة(34 .

34 / ال�سفار : ح�سن ، التنّوع والتعاي�ص ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، �ص 20
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ع الهائل يف الب�صرية:  وقد قال تعاىل اإ�صارة اإىل هذا التنورّ
ر�س واخت��الف األ�سنتكم  { وم��ن اآياته خلق ال�سم��اوات واالأ
مام  ــروم : 22، والإ ي��ات للعاملني} ال واألوانك��م ان ف ذل��ك الآ
اأمري املوؤمنني )ع( يقول : )وكذلك الكام اإمنا هو �صيء ي�صطلح 
مم املختلفة  ــه النا�س قبحري بينهم ، ولهذا �صار يختلف يف الأ علي

باأل�صن خمتلفة(35 .
ع و الختاف ، للوقف  ــورّ ــا من ا�صتعرا�س هذا التن اأردن
ــده كحقيقية ل ميكن جتاوزها ، و ل بد من التعاطي معها باآلية  عن
ــي يف عملية احلوار رغم  ــوار ، و كذلك لنبنيرّ اأهمية اأن امل�ص احل
ــب ، ولرنى  ــذا امل�صروع واملطل ــي قد تعرت�س ه ــات الت ال�صعوب
�صعف املوانع التي قد ي�صعها البع�س لنقل احلوار بني احل�صارات 

والثقافات يف خانة األرّ ممكن .
ن�صانية اإىل وحدات كاحل�صارات والثقافات  اإن تق�صيم الإ
ــوار اأن تلقى طريقها و  ــح لعملية احل ــدول و اجلماعات ، يتي و ال
�صكاليات  ــاري ، و الإ ــل يف اجتاه التوا�صل و التكامل احل�ص تفعرّ

�3 / ال�سفار : ح�سن ، التنّوع والتعاي�ص ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، �ص 20
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ــه ، اإمنا هي ب�صبب اإغفال  م ــي و�صعت كحجرة عرثة اأمام تقدرّ الت
هذه التق�صيمات و عدم و�صعها يف احل�صبان.

ــة ماحظة هذه  ــت اأهمي ــام اآراء اأغفل ــا اأم ــد وقفن و لق
ــون احلوار �صامًا  ــة اإلغائها ، طالبت باأن يك ــات و�صعوب التق�صيم
ل بعمومه على جميع امل�صارب اأو ل  ــا يفعرّ ــون البتة ، اإم ، اأول يك
ــون ، لذلك نرى اأن البع�س ي�صع �صروطاً لي�صت واقعية و غري  يك
ــة ت�صبق عملية احلوار ، م�صتفادة من طبيعة الواقع و معطياته  ممكن
ــذه ال�صروط من قبيل )ت�صييق مفاهيم  ــرة ب�صلبياته ، و ه ، و متاأث
ق�صام الوطنية )ال�صعب.. الدولة(36 مبعنى  امل�صالح الوطنية والأ
د وحتطيم  ــدول ذات الطابع احل�صاري املوحرّ اإزالة احلواجز بني ال
التوترات القائمة بينها ، لكي تكون كل جمموعة من الدول متثل 
ــة .. بالطبع مطلب  ــدة ول متثل �صيادة الدول ــة ح�صارية واح كتل
ــة قد ي�صبب بع�س امل�صكات ،  اإزالة احلواجز واحلدود امل�صطنع
ــوار .. و احلديث عن مثل  ــي اأن ن�صعه عائق للح ــن ل ينبغ ولك
هذه ال�صعوبات كالنق�س على املاء ، خ�صو�صاً اأننا نرى يف جانب 
36 / حقيقيت ، �سيد �سادق ، حوار احل�سارات و�سدامها ، دار الهادي ، بريوت ، 

�200م، ط� .
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ــة الدول )املتحدة يف امل�صمون احل�صاري الواحد(  اآخر من عاق
ما ت�صج به من خافات حدودية ، و �صيا�صية وغري ذلك .

و البع�س ي�صري اإىل �صروط عملية ت�صبق حالة احلوار على 
م�صتوى احل�صارات ، كاإيقاف �صيا�صة ال�صيطرة وممار�صات الهيمنة 
نظمة التي ت�صعى يف هذا  ومطامع التو�صع يف امل�صالح من قبل الأ
مريكية ، و املنظومة  ــدة الأ ــاه ، وعلى راأ�صها الوليات املتح الجت

الغربية.
ــا و لكي يكون  ــذا ال�صرط بكليته ، فاإنن ــا نحمل ه عندم
م علينا اأن نترّجه ناحية اأمريكا الاتينية و تعديل  احلوار ممكناً ، يتلزرّ
ــو ماليزيا و اإيقاف النهيار  ــة القت�صادية فيها ، و التوجه نح احلال
ــادي ، و كذلك يف اأفريقيا لرفع معاناة املجاعة و القتتال  القت�ص
ــن اإزالة الحتال  �صامي لبد م ــاه الإ ــري ، و يف الجت الع�صك
�صامية  ــذور ، و تنظيف الدول الإ �صرائيلي و اقتاعه من اجل الإ
مريكية .. و ما اإىل ذلك من  ــع الغربية و الأ و اخلليجية من املطام

القائمة التي تطول يف هذا املقام.
ر �صتكون م�صاألة احلوار غري ممكنة التحقق  ــذا الت�صورّ يف ه
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ــا لو األقينا النظر يف اأي بقعة من العامل �صنجدها تعاين من  نن ، لأ
م�صكلة من امل�صكات ، و �صنجد اأغلب الدول قد ت�صادمت مع 

خر جرمية من اجلرائم. جريانها ، و بع�صها قد ارتكب يف حق الآ
ــع عملية  ــة ، و لدف ــة الواقعي �صكالي ــذه الإ ــي ه ولتخطرّ
ــام ، لينتقل اإىل دائرة  م ــة احلوار اإىل الأ ن�صاين باآلي ــل الإ التوا�ص
ــل ، نقرتح اأن ناحظ مداخل ثاثة لت�صور مو�صوع احلوار ،  الفع

و و�صعها �صمن اأي �صياغة تهدف التفعيل .

�ل  املدخل االأ
لبد اأن ننظر للتق�صيمات احل�صارية الراهنة التي اأخذت 
ل الدولة احلديثة  ــب القوالب املعا�صرة بدءاً من ت�صكرّ ت�صميتها ع
ــة قوالب رئي�صية  ــك ي�صعنا اأمام ثاث ــع ، فذل ــدة املجتم اإىل قاع

ن�صبرّ مادة احلوار فيها لتاأخذ ت�صكاتها و هي : 
1/ حوار ال�صا�صة ، الذي يتمثرّل يف احلكومات و روؤو�س 

الدول ذات ال�صيادة.
2/ حوار النخب ، التي تتمثرّل يف املفكرين و امل�صت�صارين 
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، و املراكز البحثية و الدرا�صاتية ، و املوؤ�ص�صات الثقافية و التعليمية 
و ما �صابهها.

ــو ال�صريحة التي تعي�س يف هذه  ــوار املجتمع ، و ه 3/ ح
مناط ، و نق�صد  ــة بنمط من الأ ــد اأو تلك ، و املتاأثرة اأو املقتنع البل
ــكل فرد له كيانه و له  ــا املجتمع كاأفراد متاأثرين مبا حولهم ، ف هن

�صخ�صيته املت�صكلة ، و عليه اأي�صاً م�صوؤولية ما و واجب ما.
ــد اأن يوؤ�ص�س له  ــان ثقايف لب ــة ح�صارية اأو كي ــاأي كتل ف
قنوات حوارية مع هذه القوالب الثاثة ، ليتعاطى معها ، ح�صب 
ــع بينها ، و بهذا  ــس بال�صرورة اجلم ــكان ، اإذ لي� م ــدار و الإ القت

ة .  �صيح�صل فعل مت�صابك يوؤ�ص�س حلالة حوار عامرّ

املدخل الثاين 
ــات احلوار و اأهدافه  د غاي ــن جهة اأخرى علينا اأن نحدرّ م
بو�صوح تام ، ليمكن على اأ�صا�صها معرفة ما ي�صعد لدرجة الفعل 
ة غايات  ــا ل ميكن اإل اأن يقابل بالقطيعة ، و ميكننا و�صع عدرّ ، وم

، نذكر منها على �صبيل املثال ل احل�صر:



150

حوار احل�صارات و جاهزية التفعيل  .. مداخل قراآنية

151

من  ــول اإىل الأ ــس ، للو�ص ــل التعاي� ــوار من اأج 1/ احل
الجتماعي.

ــوار من اأجل التعاون يف اخلريات ، لت�صخري املادة  2/ احل
ن�صان ولي�س العك�س. ل�صالح الإ

ــة الباطل على  ــان احلق و معرف ــن اأجل بي ــوار م 3/ احل
م�صتوى العقيدة و املعارف.

خر  ــارف ، ليفهم كل طرف الآ ــوار من اأجل التع 4/ احل
ن )النا�س  على حقيقة روؤى الطرف املقابل ، لتنتفي العداوات ، لأ

مام علي )ع(. اأعداء ما جهلوا( كما يقول الإ
ــى امل�صتوى املعريف و  ــوار من اأجل الكت�صاب عل 5/احل

التقني وغريه.

املدخل الثالث 
لبد من النظر للحوار اأي�صاً من جهات مو�صوعية اأخرى ، 
كاحلوار على اأ�صا�س املو�صوعات ، فقد يكون املوقف يف مو�صوع من 
املو�صوعات هو القطيعة ، و لكن قد يتطلرّب احلوار يف مو�صوع مغاير 
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من ذات اجلهة ، فاحلوار هنا ن�صبي و لي�س كلياً ، و تت�صعب من هذا 
نة للح�صارات. املدخل قائمة طويلة بطول تعدد املو�صوعات املكورّ

امللمح القراآنية ملداخل احلوار
لقد ا�صتفدنا تلك املداخل الثاثة لتفعيل احلوار يف اأر�س 
ــراآن الكرمي ب�صكل عام ، و ميكننا اأن نعر�س  الواقع من ب�صائر الق

ماحمها ب�صكل �صريع.
ــوام و ملوكهم ،  ق ــس الأ ــاء مبحاورة روؤو� نبي ــام الأ لقد ق
فمو�صى )ع( حاور فرعون ، و قد حاور نبي اهلل �صليمان وقد كان 
ــكاً ، ملكَة �صباأ بلقي�س ، قال تعاىل : {َوَقاَل ُمو�َسى َيا ِفْرَعْوُن  مل
عراف : 104  ، فخاطبه فرعون:  بِّ اْلَعامَلنَِي}الأ ن رَّ اإِنِّ َر�ُسوٌل مِّ
اِدِقنَي}   {َق��اَل اإِن ُكن��َت ِجْئَت ِباآَيٍة َف��اأِْت ِبَها اإِن ُكنَت ِم��َن ال�سَّ

عراف : 106  ، وهكذا ي�صتمر بينهما احلوار. الأ
وقد قال تعاىل يف �صاأن �صليمان وبلقي�س : {اْذَهب بِِّكَتاِبي 
َه��َذا َفاأَْلِقْه اإَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َم��اَذا َيْرِجُعوَن}  النمل : 
ــت امل�صت�صارين  ــة �صباأ جمع ــل الكتاب اإىل ملك ــا و�ص 28، فلم
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ــداول معهم الراأي : {َقاَلْت َيا اأَيَُّها املَ��اَلأُ اأَْفُتوِن ِف اأَْمِري َما  لتت
ُكنُت َقاِطَعًة اأَْمرًا َحتَّى َت�ْسَهُدوِن} النمل : 32.

ــم )ع( : {اأََلْ َتَر اإَِل الَِّذي َحاآجَّ اإِْبَراِهيَم ِف  وعن اإبراهي
ِربِّ��ِه اأَْن اآَتاُه الّلُ امْلُْل��َك اإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربَِّي الَّ��ِذي ُيْحِي�ي َومُيِيُت 
ْم�ِس ِمَن  َق��اَل اأََنا اأُْحِي�ي َواأُِمي��ُت َقاَل اإِْبَراِهيُم َف��اإِنَّ الّلَ َياأِْتي ِبال�سَّ
امْلَ�ْس��ِرِق َفاأِْت ِبَها ِم��َن امْلَْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَف��َر َوالّلُ اَل َيْهِدي 

امِلنَِي}  البقرة ، اآية 258 . اْلَقْوَم الظَّ
ــع النخب و  ــس املوا�صع ليكون م ــوار يف بع� ــاء احل و ج
ــي مو�صى و ال�صحرة  ــباء من القوم ، كما هو احلال بني النب الك
ا اأَن نَُّكوَن َنْحُن  ا اأَن ُتْلِقَي َواإِمَّ ــال تعاىل : {َقاُلواْ َيا ُمو�َس��ى اإِمَّ ، ق

عراف : 115 . امْلُْلِقنَي}  الأ
نبياء نزلوا باحلوار اإىل �صاحة املجتمع ليخاطبوا  و جميع الأ
النا�س ب�صكل مبا�صر و من دون و�صاطة ال�صلطة اأو حتى الكيانات 
ــح قومه : {َقاَل َي��ا َقْوِم ِلَ  ــد خاطب نبي اهلل �صال ــة ، فق العلمي
ُكْم  َ َلَعلَّ �َسَن��ِة َلْواَل َت�ْسَتْغِف��ُروَن اللَّ َئِة َقْبَل احْلَ يِّ َت�ْسَتْعِجُل��وَن ِبال�سَّ
ِ َبْل  َعَك َقاَل َطاِئُرُكْم ِعنَد اللَّ َنا ِبَك َوِبَن مَّ ْ يَّ ُتْرَحُموَن . َقاُلوا اطَّ
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اأَنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنوَن} النمل : 47 
وحوار عي�صى )ع( مع قومه :

وَن. دُّ ِرَب اْبُن َمْرَيَ َمَثاًل اإَِذا َقْوُمَك ِمْنُه َي�سِ  {َومَلَّا �سُ
َرُبوُه َلَك اإِالَّ َجَداًل َبْل ُهْم  َوَقاُلوا اأَاآِلَهُتَنا َخْيٌ اأَْم ُهَو َما �سَ

ُموَن . َقْوٌم َخ�سِ
اإِْن ُه��َو اإِالَّ َعْب��ٌد اأَْنَعْمَن��ا َعَلْي��ِه َوَجَعْلَن��اُه َمَث��اًل لَِّبِن��ي 

اإِ�ْسَراِئيَل}.  الزخرف :57ـ �5  
ــم ، {فقال ل�ساحبه  ــا مار�س احلوار النا�س فيما بينه كم
وه��و يحاوره اأنا اأكث منك مااًل واأع��ز نفرًا ، ودخل جنته وهو 
ظ��ال لنف�سه قال ما اأ�س��ن اأن تبيد هذه اأبدًا ، وم��ا اأظن ال�ساعة 
جدن خ��يًا منها منقلبا ، قال له  قائم��ة ولئن رددت اإل ربي الأ
�ساحبه وهو يحاوره اأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم ثم من 

نطفة ثم �سواك رجاًل(  الكهف :34 ـ 37
ــو احلوار من ممنوعات عندما يرى طرف اأنه تتخلله  ول يخل
ــاىل : {واإن ال�سياط��ني ليوحون اإل  ــاآرب �صيطانية ، يقول تع م
نعام:  اأوليائهم ليجادلوكم واإن اأطعتموهم اإنكم مل�سركون}الأ
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121 ، فقد تكون القطيعة يف مو�صوعات ، واحلوار يف غريها 
ية املباركة : {َواإَِذا َراأَْيَت الَِّذيَن  ــع ذات اجلهة ، كما يف الآ م
واْ ِفى  ��وَن ِفى َء اَي�ِتَن��ا َفاأَْعِر�ْس َعْنُه��ْم َحتَّى َيُخو�سُ َيُخو�سُ
ْكَرى  ْيَط�ُن َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الِذّ ا ُين�ِسَينََّك ال�سَّ ِه  َواإِمَّ َحِديٍث َغْيِ

نعام :اآية 68.   ��ِلِمنَي} الأ َمَع اْلَقْوِم الظَّ

عالم و الثقافة روؤية قراآنية يف االإ
مدخل تاأ�صي�صي
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علم � الثقافة ر�ؤية قراآنية يف االإ
مدخل تاأ�سي�سي

ــاء اخلاطئة و الكاذبة  نب ــة ت�صلل املعلومات و الأ اإن عملي
ــكل عام هي م�صاألة مهمة  ن�صان ، واإىل املجتمع ب�ص ــل الإ اإىل عق
ن�صان  نها تدخل يف التكوين الفكري لاإ ــداً ، بل و خطرية ، لأ ج
ــكاره و اآراءه و متبنياته ، و  ــس للقاعدة التي يبني عليها اأف لتوؤ�ص�
ــامل الفعل و احلركة ، فرت�صم املواقف و  ــايل فاإنها توؤثر على ع بالت
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عام و الثقافة من جهة تاأثري  ــة و ثيقة بني الإ جتاهات، فالعاق الإ
ول على الثاين. الأ

�صياء و النا�س ،  ن هناك ح�صا�صية يف املواقف جتاه الأ و لأ
خر ، تاأتي اأهمية  باعتبار اأن الظلم و اخلطاأ قد يقع على الطرف الآ
ــل و للمجتمع ،  و كذلك لكي ل  ــة توافد املعلومات للعق معاجل

يقع العقل فري�صة اجلهل و التعميه و التظليل.

ــر الراهن ب�صبب  ــذا املو�صوع يف الع�ص ــزداد اأهمية ه و ت
عامية و ب�صاطة انت�صارها واحل�صول عليها ، لذا  ــاد املنافذ الإ ازدي
يات  ق يف الآ همية عب التعمرّ ينبغي اأن ننظر ب�صيء من الدقة و الأ
ــع ت�صل�صل  ــوع ، و اأن نتوا�صل م ــن هذا املو�ص ث ع ــي تتحدرّ الت
ــا الب�صائر و النور يف هذا املو�صوع ، الذي باتت  يات ، لتعطين الآ
عامية �صلطة اأوىل بح�صب الواقع و لي�صت الرابعة  فيه ال�صلطة الإ

عى. كما يدرّ
عام يف البحث القراآين  و ميكن اأن ندخل يف مو�صوع الإ
من خال قوله تعاىل : {َي��ا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِن َجاءُكْم َفا�ِسٌق 
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ِبُح��وا َعَلى َما َفَعْلُتْم  يُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُت�سْ ُن��وا اأَن ُت�سِ ِبَنَب��اأٍ َفَتَبيَّ
ــرات : 6 . َناِدِم��نَي}  احلج

ــا القراآنية يف  ية و متابعة دللته ــك الآ ــه لتفكي ج  و نتورّ
ــرمي ، لتعطينا الب�صائر حول  ــات الكرمية يف القراآن الك ي ــر الآ �صائ
�صتفادة منها  ة ميكن الإ ــس لقواعد عامرّ عامية ، لتوؤ�ص� امل�صاألة الإ
ــراآن الكرمي خالد و  ــكان ، باعتبار اأن الق ــت و يف اأي م يف اأي وق

�صالح لكافة الع�صور.

من هو الفا�سق ؟
لت حيث ن�صتقبل املعلومة عن طريق  و نحن يف عامل الآ
جهزة املتوافرة لدينا كالتلفزيون ، و �صبكة النرتنت ، و الراديو  الأ
ت ، فاإننا ينبغي اأن نحدد موا�صفات العمل  ، و ال�صحف و املجارّ
لت ل تنطق بنف�صها  ى ، و بالطبع فاإن الآ لكي نطبقه على امل�صمرّ
ن�صان ، و الذي يتمثل  ــه بذاتها و اإمنا يقوم بت�صخريها الإ و ل توج
ــة اأو �صركة اأو دولة اأو منظومة ثقافية معينة ، ي�صخرونها يف  يف جه

حتقيق ماآربهم. 
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ــددة و امل�صاديق  ــى املوا�صفات املتع ــا نتعرف عل فعندم
املختلفة للفا�صق من خال القراآن ، ينبغي اأن نطبقها على الواقع 
�صياء  و لكي يكون القراآن بحق نوراً ن�صعى  ــرف بها على الأ لنتع

به يف النا�س و احلياة.
ــة التي ينبغي  ــن تلك اجله ية لتعب ع ــاءت الآ ــد ج و ق
ــق ، و ميكن هنا اأن يكون  ــا بخ�صو�س املعلومة بالفا�ص ــذر منه احل
ى ،  ة م�صاديق تختلف يف امل�صمرّ ــق مفهوماً عاماً ي�صمل عدرّ الفا�ص
ــة املاآرب ، و عندما نكت�صف  ــا تتحد يف العمل و يف طبيع و لكنه
ــق عب الت�صل�صل القراآين ، فابد اأن ناأخذ احليطة منه كما  الفا�ص
ق و التبنيرّ الذي �صناأتي  ية الكرمية عب فعل  التحقرّ دعت اإليه الآ

على ذكره. 
ــن خال متابعة القراآن الكرمي يف موا�صفات الفا�صق  و م

، نكت�صف جمموعة منها و هي: 
1/ الفا�سق هو املنافق

يقول تعاىل : {اإِنَّ امْلَُناِفِقنَي ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن}التوبة : 67، 
فت املنافق باأنه هو  ــي عررّ ــادة من هذه احلقيقة القراآنية الت و ا�صتف
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ــذي ي�صتلزم اأن النتيجة العك�صية �صحيحة لقانون  الفا�صق ، و ال
الت�صاوي ، فاإن الفا�صق هو املنافق كذلك ، و عليه فاإننا ينبغي اأن 
ى املوا�صفات التي يت�صف بها ذلك املنافق ، حيث اأنه اأحد  نتحررّ
ــف احلذر من املعلومة  ــي اأن نقف اأمامها موق ــات التي ينبغ اجله
ية التي تلوناها يف البداية  ن الآ ها و ين�صرها بني النا�س ، لأ التي يبثرّ
ــي اأن نتبنيرّ منه و  ــاء بنباأ فينبغ ــق اإذا ج ــه ، اأي اأن املناف �صت�صمل
ق من م�صداقيته ، و من خال التتبع القراآين ملفردة املنافق  نتحقرّ
ــح لنا �صبب هذا احلذر و الدوافع التي جتعل املنافق يديل  �صيت�ص

مبعلومات خاطئة و ين�صرها يف املجتمع .
ــاىل : {َيْحَذُر  ــول تع ــي ، حيث يق ــس قلب ــاق مر� النف
ُئُهْم ِبَا ِف ُقُلوِبِهم ُقِل ا�ْسَتْهِزُئواْ  َل َعَلْيِهْم �ُسوَرٌة ُتَنبِّ امْلَُناِفُقوَن اأَن ُتَنزَّ
ــة : 64. ف�صفة النفاق حملها  َذُروَن} التوب ��ا َتْ ��ِرٌج مَّ اإِنَّ الّلَ ُمْ
ــب ، بحيث ت�صترت عن املعاينة ، و لذلك فاإنهم يحذرون من  القل
ل  ــي التي ت�صكرّ ــك ال�صفات و هذه احلالة ه ــر للعيان تل اأن تظه
عمالهم ، اإذاً فهو يقولون  و يظهرون خاف ما يبطنون  الدوافع لأ
، و عندما يكون هذا ال�صخ�س اأداة اإعامية فهو با �صك �صيقوم 
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بذات الفعل. 
 ُ ن املنافقني ل ي�صدقون قال عنهم اهلل تعاىل : {َواللَّ و لأ
َي�ْسَهُد اإِنَّ امْلَُناِفِقنَي َلَكاِذُبوَن} املنافقون : 1. و �صفة الكذب هي 
ى احلقيقة للتثبرّت ، و هي التي تدفع به اإىل  ك من يتحررّ ــي حتررّ الت
رف�س املعلومة و النباأ الذي تن�صره هذه اجلهة ، ملا يرتترّب  عليه من 
ــي اأفعاله و مواقفه على معلومات  ــف للواقع ، فمن يبن اأداء خمال
كاذبة فبال�صرورة �صينتهي للنتائج الكاذبة و املخالفة للواقع ، وهذا 

ر والتخلرّف. هو الف�صل بعينه ، و هو التاأخرّ
راً من اأن ميتثل  ــذرّ ــك فاإن اهلل عز وجل يقول حم  و لذل
ــوا املعلومات التي  ل ــاأن ل يحورّ ــه املنافقون ، ب ــا يقول ــان مل ن�ص الإ
ــم اإىل اأدوات ل�صناعة الفكرة اأو الفعل : {َواَل ُتِطِع  تنبعث منه
 ِ ِ َوَكَفى ِباللَّ ْل َعَل��ى اللَّ اْلَكاِفِري��َن َوامْلَُناِفِق��نَي َوَدْع اأََذاُهْم َوَتَوكَّ

ــزاب : 48.  ح َوِكي��اًل} الأ

علمات يعرف بها املنافق 
دها  عامية التي جت�صرّ من امل�صائل املهمة يف هذه اجلهة الإ
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�صامي  �صفة النفاق هي اأنها تقوم بدورها من داخل املجتمع الإ
ــه، فينبغي اأن نتعررّف  ن بلون ــي جزء منه و حتاول اأن تتلورّ ــل وه ، ب
ــى العامات املائزة ، لكي نقوم بت�صخي�صه على نحو الدقة، و  عل

من تلك ال�صفات وهي التي يت�صف بها املنافق هو اأنه :
ذى يف �صبيل اهلل. اأ / ل يتحمل الأ

ِمُنوَن َوُزْلِزُل��وا ِزْلَزااًل  ــاىل : {ُهَناِلَك اْبُتِل��َي امْلُوؤْ قال تع
ا َوَعَدَنا  َر�ٌس مَّ �َسِديدًا. َواإِْذ َيُق��وُل امْلَُناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف ُقُلوِبِهم مَّ
حزاب :11، 12. فا جتدهم ي�صبون  ُ َوَر�ُسوُلُه اإِالَّ ُغُرورًا} الأ اللَّ
ــب اهلل ، و �صرعان ما ينف�صلون و يتباأون من  ذى يف جنرّ على الأ
ندماج يف  ــوا عليها ، و هي الإ ــك احلالة التي يحاولون اأن يكون تل

فراد. املجتمع ليكونوا ك�صائر الأ
ــاأون اإىل امل�صلحة و املكا�صب من الن�صر مع فرارهم من  ب / يلج

ال�صعوبات.
ا  ا���ِس َمن َيُق��وُل اآَمنَّ ــاىل : {َوِمَن النَّ ــك يف قوله تع وذل
ِ َوَلِئن َجاء  ا�ِس َكَعَذاِب اللَّ ِ َجَعَل ِفْتَن��َة النَّ ِ َفاإَِذا اأُوِذَي ِف اللَّ ِب��اللَّ
ُ ِباأَْعَلَم ِبَا ِف  ا َمَعُك��ْم اأََوَلْي���َس اللَّ ��ا ُكنَّ بَِّك َلَيُقوُلنَّ اإِنَّ ��ن رَّ ��ٌر مِّ َن�سْ
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ُ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَلَيْعَلَمنَّ امْلَُناِفِقنَي}  ُدوِر اْلَعامَلِ��نَي. َوَلَيْعَلَمنَّ اللَّ �سُ
ــة اأخرى تكت�صف عب منطقهم  العنكبوت :10، 11. فهذه �صف
ــان املوؤمن يجعل عذاب  ن�ص ــل مع ال�صعوبات ، فاإن الإ يف التعام
ــق ي�صحب هذا املنطق ليجعل  ــاً له من التجاوز ، و املناف اهلل مانع
ذى ، و عندما يهبط  فتنة النا�س مانعة له من اأداء دوره يف حالة الأ
ــن عند اهلل على املوؤمنني ، فاإنه يوا�صل منطقه املغلوط ،  الن�صر م
عي اأنه مع املوؤمنني و يبر موقفه ال�صابق باأنه نابع من م�صلحة  ليدرّ

و نية خري.
ج / ديدنهم ال�صتهزاء  و ال�صخرية، خ�صو�صاً من اهلل و الر�صول 

و اآيات اهلل.
َل َعَلْيِهْم �ُسوَرٌة  ــاىل : {َيْحَذُر امْلَُناِفُق��وَن اأَن ُتَن��زَّ قال تع
َذُروَن.  ا َتْ ��ِرٌج مَّ ُئُه��ْم ِبَا ِف ُقُلوِبِهم ُق��ِل ا�ْسَتْهِزُئواْ اإِنَّ الّلَ ُمْ ُتَنبِّ
ا َنُخو�ُس َوَنْلَعُب ُق��ْل اأَِبالّلِ َواآَياِتِه  َ��ا ُكنَّ َوَلِئ��ن �َساأَْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ اإِنَّ

َوَر�ُسوِلِه ُكنُتْم َت�ْسَتْهِزُئوَن} التوبة :64، 65
ــون اخلري  ، يقول  ــني عندما يفعل ــرون من املوؤمن  وي�صخ
ِمِننَي  ِعنَي ِم��َن امْلُوؤْ وِّ ــن املنافقني : {الَِّذي��َن َيْلِمُزوَن امْلُطَّ تعاىل ع
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َدَق��اِت َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَن اإِالَّ ُجْهَدُه��ْم َفَي�ْسَخُروَن ِمْنُهْم  ِف ال�سَّ
�َسِخَر الّلُ ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم} التوبة : �7.

د / ل يتخذون من حكم اهلل حكماً تطبيقياً.
ُهْم اآَمُنواْ ِبَا اأُنِزَل  قال تعاىل : {اأََلْ َتَر اإَِل الَِّذيَن َيْزُعُموَن اأَنَّ
اُغوِت  اإَِلْي��َك َوَما اأُنِزَل ِمن َقْبِلَك ُيِري��ُدوَن اأَن َيَتَحاَكُمواْ اإَِل الطَّ
اَلاًل  ُهْم �سَ لَّ ْيَط��اُن اأَن ُي�سِ َوَق��ْد اأُِم��ُرواْ اأَن َيْكُف��ُرواْ ِبِه َوُيِري��ُد ال�سَّ
�ُسوِل َراأَْيَت  َبِعيدًا. َواإَِذا ِقيَل َلُه��ْم َتَعاَلْواْ اإَِل َما اأَنَزَل الّلُ َواإَِل الرَّ
يَبٌة  �سِ اَبْتُهم مُّ ُدودًا ً. َفَكْي��َف اإَِذا اأَ�سَ وَن َعنَك �سُ ��دُّ امْلَُناِفِقنَي َي�سُ
وَك َيْحِلُفوَن ِب��الّلِ اإِْن اأََرْدَنا اإِالَّ اإِْح�َسانًا  َمْت اأَْيِديِهْم ُثمَّ َجاآوؤُ ِبَ��ا َقدَّ
ــذون من حكم اهلل  ــاء :60- 62.  فهم ل يتخ َوَتْوِفيق��ًا }الن�ص
ميان ، و يرجعون يف حماكماتهم  ــاً تطبيقياً ، و يتظاهرون بالإ حكم
ــم اإىل الطغاة و يبرون ذلك باأنهم يقومون بعملية  و ف�صل دعواه
ــع ، لكي يقنعوا  ــني �صرورات الواق ــة، بني مقا�صدهم و ب توفيقي

املوؤمنني باأن موقفهم له تبير ديني ، و هو لي�س كذلك.
هـ / اأعمالهم ريائية و مظهرية ، و يتثاقلون عن العبادات.

ــم : {اإِنَّ امْلَُناِفِق��نَي ُيَخاِدُع��وَن الّلَ َوُهَو  ــال تعاىل عنه ق
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ا�َس َواَل  وَن النَّ اَلِة َقاُمواْ ُك�َساَل ُيَراآوؤُ َخاِدُعُهْم َواإَِذا َقاُمواْ اإَِل ال�سَّ
َيْذُكُروَن الّلَ اإِالَّ َقِلياًل} الن�صاء : 142. وهذه املظاهر اخلارجية ما 
د  هي اإل افرازات حالة النفاق ذاتها التي حملها القلب ، فتتج�صرّ
يف الواقع على �صكل التثاقل يف العبادات و التي هي هدف خلق 
ن للعبادات تلك  ن�صان و هي التي تربط بني العبد و ربه ، و لأ الإ
ــان مت�صًا باهلل فاملنافق يلجاأ للتظاهر  ن�ص همية يف اأن يكون الإ الأ
ــه يوؤديها اأمام املجتمع ، لكي يح�صب منه و بالتايل فاإن ر�صالته  باأن

جتماعي . التي يريد بثها �صتلقى طريقهاً نحو القبول الإ
و/ يخلفون الوعد و العهد ، و ميار�صون البخل.

ِلِه  ْن َعاَهَد الّلَ َلِئْن اآَتاَنا ِمن َف�سْ ــول تعاىل : {َوِمْنُهم مَّ يق
ِلِه َبِخُلواْ ِبِه  ن َف�سْ ا اآَتاُهم مِّ نَي. َفَلمَّ احِلِ َقنَّ َوَلَنُكوَننَّ ِمَن ال�سَّ دَّ َلَن�سَّ
وَن. َفاأَْعَقَبُهْم ِنَفاقًا ِف ُقُلوِبِهْم اإَِل َيْوِم َيْلَقْوَنُه  ْعِر�سُ ُهم مُّ َوَتَولَّواْ وَّ
ِبَ��ا اأَْخَلُف��واْ الّلَ َما َوَعُدوُه َوِبَا َكاُن��واْ َيْكِذُبوَن التوبة :75- 77 ، 
ومن ال�صفات التي تكون ظاهرة عند املنافق هي اأنه ل يفي بعهد 
ــد ، خ�صو�صاً فيما يرتبط باملعامات املالية ، بل و ل يلتزم  اأو وع

باأداء احلقوق اللهية عليه كال�صدقات و الزكاة و اخلم�س.
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ز/ ياأمرون باملنكر و ينهون عن املعروف.
ــل للموؤمنني باأن  ها اهلل عز وج ــدة التي �صنرّ ــاً للقاع خاف
ــم باأن ياأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر ، فاإن املنافقني على  اأمره
ُهم  النقي�س من ذلك يقول تعاىل :{امْلَُناِفُق��وَن َوامْلَُناِفَقاُت َبْع�سُ
وَن اأَْيِدَيُهْم  ن َبْع�ٍس َياأُْمُروَن ِبامْلُنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن امْلَْعُروِف َوَيْقِب�سُ مِّ

َن�ُسواْ الّلَ َفَن�ِسَيُهْم اإِنَّ امْلَُناِفِقنَي ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن} التوبة : 67.
ــن مهمني  يت�صان  ــات املنافقني اأمري ــظ يف �صف فناح

عامي ، هما :  بالعمل الإ
�ل: اأنهم غري �صادقني ، و ميار�صون الكذب و الفرتاء  مر االأ االأ
فكاره و مواقفه  ــذي يريد لأ ن�صان املوؤمن ال ــذا ما يتجنبه الإ ، و ه
ــة ، فاملعلومة هي النطاقة لتاأ�صي�س  اأن توؤ�ص�س على قاعدة متين
ــرة ، و عندما تكون النطاقة خاطئة ، فا �صك اأن النتيجة  الفك

�صتكون كذلك.
مر الثاين : اأنهم ل يكتفون ببث املعلومات اخلاطئة و الكاذبة  االأ

ــة و تكوينها و بث ثقافة مناق�صة للقيم  ــل ي�صعون لر�صم الثقاف ، ب
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ٍة  ــول {ُكنُتْم َخْيَ اأُمَّ ــة ، حيث يقلبون املعادلة التي تق �صامي الإ
ِمُنوَن  ا�ِس َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُتوؤْ اأُْخِرَجْت ِللنَّ
ِمُنوَن  ْنُه��ُم امْلُوؤْ ِب��الّلِ َوَل��ْو اآَمَن اأَْه��ُل اْلِكَتاِب َل��َكاَن َخْيًا لَُّه��م مِّ

ــرون باملنكر و  ــران : 110 ، فياأم ُه��ُم اْلَفا�ِسُق��وَن} اآل عم َواأَْكَثُ

ــة للثقافة، و هو  ــروف ، و هذه العملية هي �صياغ ــون عن املع ينه
خطر. مر الأ الأ

خر للفا�سق هو الكفار من اأهل الكتاب.  2/ امل�سداق االآ
و من امل�صاديق التي تنتج عن الفا�صق ، و هي اجلهة التي 
ار من  عامي امل�صلل و اخلاطئ ، هم فئة من الكفرّ تقوم بالعمل الإ
اأهل الكتاب ، و بالطبع فاإننا ل نق�صد بذلك جميع اأهل الكتاب 
مانة ، يقول عنهم اهلل  ن فيهم من يت�صف ب�صفة ال�صدق و الأ ، لأ
ِه اإَِلْيَك  دِّ عزرّ وجل : {َوِمْن اأَْهِل اْلِكَت��اِب َمْن اإِن َتاأَْمْنُه ِبِقنَطاٍر ُيوؤَ
ِه اإَِلْيَك اإِالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاآِئمًا  دِّ ��ْن اإِن َتاأَْمْنُه ِبِديَناٍر الَّ ُيوؤَ َوِمْنُهم مَّ
يِّنَي �َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى الّلِ  مِّ ُهْم َقاُلواْ َلْي�َس َعَلْيَنا ِف االأُ َذِلَك ِباأَنَّ
اْلَك��ِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن} اآل عمران : 75. فل�صنا ب�صدد تاأ�صي�س 
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ــنيرّ اأن م�صداقاً من م�صاديق  ــل الكتاب ، و اإمنا نب ــدة تعم اأه قاع
د يف جمموعة  ــة م�صللة ، يتج�صرّ ــق الذي ميثرّل جهة اإعامي الفا�ص
من اأهل الكتاب لهم ماآرب تتنا�صب مع انتمائهم العقيدي ، كما 

يات القراآنية. �صيت�صح لنا من خال تتابع الآ
ــاىل مو�صحاً م�صداقاً من م�صاديق الفا�صق و هو  يقول تع
ــدر اإعامي ينبغي احلذر منه  ــذي نقراأه يف اآية التثبرّت اأنه م�ص ال
ْ َيْحُكم ِبَا اأَن��َزَل الّلُ َفاأُْوَل�ِئَك ُهُم  ــول جل �صاأنه : {وَم��ن لَّ ، يق

اْلَفا�ِسُقوَن} املائدة : 47
ــا اأنزل اهلل هم الفا�صقون ، و اأولئك هم  فمن مل يحكم مب
ــة اأخرى حيث يقول تعاىل : {َوَمن  الكفار كما هي معطيات اآي

ْ َيْحُكم ِبَا اأَنَزَل الّلُ َفاأُْوَل�ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن} املائدة : 44 لَّ
ــر اهلل و من يتخذ  ــر ت�صمل جميع من ينك ــة الكف و �صف
جلى ،  حيث  ــه �صريكاً ، و اأن اأهل الكتاب ، هم امل�صداق الأ مع
ــول عز وجل : {لََّق��ْد َكَفَر الَِّذيَن َقاآُل��واْ اإِنَّ الّلَ ُهَو امْلَ�ِسيُح اْبُن  يق

ية 72 من �صورة املائدة )مكررة(. ية 17 والآ َمْرَيَ}الآ
و كذلك قال تعاىل : {لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلواْ اإِنَّ الّلَ َثاِلُث 
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نهم  ــم اليهود ، لأ ــم امل�صيحيون ويتبعه َثاَلَث��ٍة} 73/ املائدة.وه
ــع املتع�صبني من امل�صيحيني  ــاب ، بل هم اأ�صد عداوة م اأهل كت
ــة ، كالعلم و الزهد و التوا�صع  روا للتعاليم امل�صيحي ــن تنكرّ ، الذي
ــق .. يقول تعاىل : {لتِجَدّن اأ�سدَّ النا�ِس عداوًة للذين اآمنوا  للح
اليهود والذين اأ�سركوا وَلَتِجَدّن اأقربهم مودًة للذين اآمنوا الذين 
قال��وا اإّن��ا ن�سارى ، ذلك ب��اأّن منهم ق�ّسي�سني ورهبان��ًا واأنهم ال 

ي�ستكبون}. املائدة/82

ملاذا احلذر؟
ِمن��ًا َكَم��ن َكاَن َفا�ِسق��ًا الَّ  ــاىل {اأََفَم��ن َكاَن ُموؤْ ــال تع ق
ــن ينبغي اأن  ــان غري املوؤم ن�ص ــدة : 18  ، فالإ َي�ْسَت��ُووَن}  ال�صج
ــن ت�صريحاته و اإ�صداره للمعلومات ،  و اإذا اأردنا  نحذر و نتبني م
اأن نعرف �صبب احلذر من هذه امل�صادر فعلينا اأن نعرف موا�صفات 
ال�صد ، و هو املوؤمن الذي يردعه اإميانه عن قول الكذب ، و يدفعه 
يات  ت عنه الآ ــك الذي عبرّ ــول ال�صدق يف احلديث ، هو ذل لق
ِمُن��وَن الَِّذيَن  َا امْلُوؤْ ــاىل : {اإِنَّ ــرات حيث قال تع ــن �صورة احلج م
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ِ َوَر�ُسوِلِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَه��ُدوا ِباأَْمَواِلِهْم َواأَنُف�ِسِهْم  اآَمُنوا ِب��اللَّ
اِدُقوَن}  احلجرات : 15  و�صفت  ِ اأُْوَلِئَك ُه��ُم ال�سَّ ِف �َسِبي��ِل اللَّ
نهم ميتلكون اإمياناً يحفزهم لل�صدق،  ية املوؤمنني بال�صادقني ، لأ الآ

و يدفعهم لقول احلقائق.
ــذي ي�صيع احلقائق )ل  كاذيب مع ال ــن ي�صيع الأ  فاإن م
ــن ، و بني غريه يف  ــني املوؤم ــن اأن ن�صاوي ب ــوون( ، فا ميك ي�صت
ــذي يف�صي ل�صرورة  نباء. و هذا هو داعي احلذر ال ــال الأ ا�صتقب

عامية.  التبنيرّ من حقيقة ما تبثه تلك اجلهات الإ
العلقة بني املنافق � امل�سرك

بعد اأن عرفنا ان مفهوم الفا�صق وا�صع بحيث ي�صتمل على 
عامية ، التي ينبغي اأن نتبني مما تاأتي به من  الكثري من اجلهات الإ

معلومات ، و قد متثل يف املنافقني ، و الكفار من اأهل الكتاب.
ــن اأن ن�صنف جهتني اإعاميتني هما  ففي الت�صنيف ميك
ــة التي جتمع تلك  ــل ، فماهي العاق ــان تقومان بنف�س الفع اللت

عاميتني؟ اجلهتني الإ
وىل : امل�صركون. اجلهة الأ
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اجلهة الثانية : املنافقون.
ناحظ اأن اجلهتني بالن�صبة للموقعية من امل�صلمني تختلفان 
�صامي ، و  ، اإذ املنافق يعي�س يف العمق امل�صلم اأي يف املجتمع الإ
ــي اأنه ينت�صب اإليه ، و امل�صرك يكون بعيداً و م�صتقًا ، حيث  يدع
ــرة ، فهو يعتقد بامل�صيحية واأن اهلل ثالث ثاثة ،  له معتقداته املغاي
ــن ميتلكون يف الع�صر  ــل و الهدف متحد، وهم الذي و لكن العم

عام ، حيث يقومون بتوجيهه نحو ما يريدون. الراهن زمام الإ

والعاقة تكمن يف التايل : 
1/ املنافق تابع للم�سرك.

ــاىل : {الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن اأَْوِلَياء ِمن ُدوِن  قال تع
ِ َجِميعًا(  الن�صاء  َة لِلّ َة َفاإِنَّ الِع��زَّ ِمِن��نَي اأََيْبَتُغوَن ِعنَدُه��ُم اْلِعزَّ امْلُوؤْ
ــة ، و ل حتى  ــة فكري ــكل ا�صتقالي ــق ل ي�ص : �13 . اإن املناف
ــو جهة تابعة جلهة اأخرى اأكب و اأقوى منه و هي جهة  عملية ، فه
ــن ، و لذلك فاإن ال�صيا�صات بعد ذلك �صتكون مت�صابهة  الكافري
ة ، و لكن مب�صميات خمتلفة تقت�صيها طبيعة  و ذات اأ�صول متحدرّ
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املكان.

2/ املنافقون ير�ن اأن الكّفار عندهم العزة.
عون  ــم الذين يدرّ ــني اأن املنافقني و ه ــة تب ــة ال�صابق ي فالآ
ــزة عند الكافرين ، و  �صامي يرون اأن الع ــاء للمجتمع الإ نتم الإ
كت�صابها منهم ، و وفق اآلياتهم التي يدعون  لذلك فاإنهم يلجاأون لإ
ة و متقدمني ، فهم )يبتغونها( عندهم ،  ــا جعلتهم يكونون اأعزرّ اأنه
ــن اهلل عز وجل ، ول  ة م ــاء ، و ل يبتغون العزرّ ــم اأولي و يتخذونه
لهية  �صامية و الإ ــة الإ تهام الثقاف ــك بل يلجاأون لإ يكتفون بذل
نحطاط و الذلة للم�صليمن ، يقول تعاىل عن  ــا ال�صبب يف الإ باأنه
َعزُّ ِمْنَها  َجْعَنا اإَِل امْلَِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ ااْلأَ املنافقني : {َيُقوُلوَن َلِئن رَّ
ِمِننَي َوَلِكنَّ امْلَُناِفِقنَي اَل َيْعَلُموَن  ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤْ ِ اْلِعزَّ َذلَّ َولِلَّ ااْلأَ
 ِ . َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم اأَْمَواُلُكْم َواَل اأَْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر اللَّ

ا�ِسُروَن}  املنافقون :8، � . َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلَ
يات القراآنية  ــة لاآ �صقاطات وا�صح ــا �صتكون الإ  من هن
ــى الواقع الراهن ، نرتك للقارئ اأن يطابق بني احلقائق القراآنية  عل



و الواقع اخلارجي.
يات القراآنية ، ميكن اأن  ــن خال هذا التزاوج بني الآ و م
عامية ، و  ــم امل�صاألة الإ ــق مبجموعة من القواعد العامة لفه ننطل
عامية و املناهج  �صتنتاج ال�صيا�صات الإ ــي متثل مدخل اأويل لإ ه
�صاعة اأنباء كاذبة و الرتويج لثقافة  عام املظلل لاإ التي يتبعها الإ
�صامية  ، و هي  بدورها حتتاج اإىل مزيد بحث  ــة للثقافة الإ نقي�ص

و جهد.
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