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 مشكلة تقسيم اجملتمع إىل ظالميني ومستنريين
 حممد سعيد رمضان البوطي الشهيداإلمام 

أن تتعارض األفكار وأن تتفرق االجتهادات، يف ظل ظليل من حرية البحث والنظر، أمٌر يقرّه 
وال معىن للمجادلة اليت أمر هبا القرآن ودعا إليها ذوي  .العقل، ورمبا استدعاه سبيل البحث عن احلقيقة

 األفكار املتخالفة، إن مل يكن أساسها والباعث عليها حرية النظر والفكر.
وأن يتجاذب ذوو الوجهات املختلفة احلجج والرباهني، كلٌّ يشدها إىل وجهة نظره، مث يتفرقوا عن 

عنه يف اجلملة، فقد كان مندوحة أمر ال قلية على وفاق، أفكارهم املختلفة، دون أن جتمعهم براهينهم الع
 صاحبة لسري اجملتمعات اإلنسانية، يف طريق البحث عن احلقيقة.م ظاهرة اخلالف وال يزال

أما هذا الذي تصّر عليه فئة من الناس اليوم، من مسابقة أصول البحث وموازين املنطق، ابتغاء 
بقرار يقسم اجملتمع اإلنساين الناطق، أي  -  غيبوبة منهايف -إغالق السبل يف وجهها، مث اإلدالء 

فمحكوم عليها باسم الظالميني، وأما األخرى فمحكوم العاقل، إىل فئتني متخاصمتني، أما األوىل منهما 
أما هذا الذي .. أقول:  يني، حكمًا ماٍض غري قابل لنظر وال الستئنافنهلا باسم املستنريين أو النورا

ة من الناس اليوم، فهو نهج خارج على وحدة األمة، منهمك في العمل على تفتيتها، تصّر عليه فئ
 وال عقالنية القرار. يستجّر لذلك ضبابية الفكر

أصحاب هذه األمنية خياصمون العقل ويفرون من احلوار، ويعادون كل صيحة ال تكون صدى 
أما النور فهو ما تقع عليه أبصارهم مما  .. واجملتمع فيما هتواه نفوسهم نور وظالم. لرغائبهم وأحالمهم

حيلو هلم ولو كان ظالمًا دامساً. وأما الظالم فهو ما يبصره اآلخرون نوراً، ولو كان الشمَس املشرقَة يف 
أن يؤثر االستسالم ملا جيّرونه إليه من العمل على هتدمي بنيانه  -يف نظرهم  -رابعة النهار!. وعلى اجملتمع 

دًا عن محاية املنطق ومعونة العقل، شاردًا عن أسباب التالقي على احلق واالجتماع وتآكل حلمته، بعي
 على كلمة سواء.

إنه منط غريب من الناس!.. استولدوا من رعوناهتم وعصبياهتم حناظل حقد يزرعوهنا يف تربة 
اجملتمع وتغييب  أواره بركانًا يهدد انفجاره بتشظييف جيعلون من الصراع الذي ينفخون  إهنماجملتمع، مث 



 اإلمام الشهيد البوطي  إىل ظالميني ومستنريينتفسيم اجملتمع مشكلة 

www.naseemalsham.com                                                                       :موقع نسيم الشام 2 
 

موازين احلق والباطل عنه!. فذلك مشروع نورانيتهم. وال خيالفهم يف التجاوب مع مشروعهم هذا إال 
 الظالميون!..

*   *           * 
اهتمام أمتنا مجعاء )بقطع النظر عن اختالف فئاهتا يف املذاهب  عيإن األمر الذي جيب أن يست 
الذي يهدد البقية الباقية من مرياث وحدهتا وتضامنها، حقيقة جيب  واألفكار( أمام هذا اخلطر اجلديد،

وهي أن سياج المجتمع في كل عصر وبالنسبة ألي أمة، هو ذلك النسيج أن ال تغيب عن البال، 
ال مندوحة عن التعامل معها لكل من اليت .. إنه األداة  الذي يتكون من سدى العقل ولحمة المنطق

إنه امليزان الوحيد الذي مييز احلق عن الباطل، والذي مييز ظالم الليل عضوية فيها. تصله باجملتمع رابطة ال
عن ضياء النهار. ورمبا تعددت الرؤى واختلفت وجهات النظر، ولكن السياج اجلامع يظل هو احملور، 
 فمن أصّر على أن يقفز فوق هذا السياج مؤثرًا طّيه عن التحكيم، شاردًا وراء سوره، فقد جعل من

 .. مزاجه الشخصي القانوَن البديل الذي يصّر على أن يقود به األمة، بل العامل
غري أن صاحب هذا اإلصرار لن يقود هبذا القانون البديل يف النهاية إال نفسه، ولن يشتك معه يف 

 املتآلف إىل هذين النقيضني إال مزاُجه. حديث النور والظالم وشطره اجملتمع
و إنسان، أي بقطع النظر عن معتقده ومذهبه يف احلياة، فلسوف يظل أما اإلنسان من حيث ه

..  قانونه )مادام عاقال( االحتكاَم إىل النسيج الذي ال بديل عنه، واملؤلف من سدى املنطق وحلمة العقل
 .. وهل الظالم    فلولإنه السبيل الوحيد إىل معرفة الفرق بني بزوغ الفجر بضياء النهار وإقبال الغروب ب

تتحقق االستنارة إال بنور، وهل يسود الظالم إال  عند غياب ذلك النور؟!.. إهنا بدهية يعرفها الناس  
كلهم، ويتعامل هبا العامَل أمجع. ومن شذ عن إتباع احلقائق البديهية، لن جيد يف طريقه إال ظله، ولن 

 يؤنسه معه يف غربته إال مزاُجه.
ني يتحدث عن طه حسني وفكره، ليقف عند أبرز ما شّذ مسعت باألمس واحدًا من هؤالء املزاجي

به عن ذاكرة التاريخ العريب وعقله، وهو دعوى أن الشعر الذي يسميه التاريخ العريب جاهلياً، مل يكن يف 
حقيقته إال إسالمياً صاغه تيار األدب اإلسالمي، وليشهد له مقابل هذه األكذوبة على التاريخ بأنه كان 

 اً، وبأن الذين أثبتوا بالرباهني العلمية خطأه ظالميون.نورانياً مستنري 
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لقد غاب عن هذا النوراين املتحدث عن طه حسني، أن قراره الذي أمضاه يف حقه مل يشتك معه 
فيه إاّل مزاجه وصحبه املزاجيون. أما الناس الذين ال يزالون يتعاملون مع سدى وحلمة العقل واملنطق، 

تعد ختفى على أحد، وهي أن طه حسني إمنا أراد أن ينتقم من األزهر بالزيف  فيعلمون احلقيقة اليت مل
وقد علم أستاذه ..  الذي أودعه يف رسالته. إذ كان معبًأ باحلقد عليه منذ أول عهده بالدراسة فيه

 الفرنسي كيف يستثمر حقده ذاك بدوره، ال على األزهر فقط، بل على القرآن وربانيته.
ث هو إنسان، أي من حيث هو إنسان ناطق، يدرك اليوم هذه احلقيقة متاماً، إن اإلنسان، من حي

.. وآية ذلك أنك تستعرض ثقافة ناشئة هذا العصر، فتجدها خالية عن  أيًا كان دينه وأيًا كان مذهبه
.. قل يل: كم هم الذين قرؤوا شيئًا من مؤلفات طه حسني من ناشئة هذا  أي متابعة لفكر طه حسني

ل كم هم الذين مسعوا بأمسائها؟ كم هم الذين قرؤوا شيئًا من )حديث األربعاء( أو شيئًا من  العصر، ب
.. بل سل دور النشر وباعة الكتب عن سر غياب فكر طه حسني وأمثاله   كتابه )يف منزل الوحي(

ن مرور عن ساحة الثقافة املعاصرة، على الرغم م كتوفيق احلكيم وحسني هيكل واملازين وعلي عبد الرازق
 أميا ازدهار؟..أفكارهم عهد ازدهرت فيه 

أن نسيج املعرفة هو املسؤول عن ذلك .. إذ إن الناس، كلهم أو جّلهم، كانوا فيه إن مما ال ريب 
وال يزالون حيّكمون يف رحلتهم الثقافية كاًل من العقل واملنطق. فهو املسؤول عن اندثار ذلك الذي ليس 

د أن عاملنطق والعقل .. لقد باد اليوم ب عليه نسيجُ  لظالمي، بعد أن توىل احلكمَ يل أن أنعته بالنوراين أو ا
عل االستعمار الربيطاين يف مصر، واالستجابة املزاجية له، وباد اليوم فساد باألمس. وإمنا ساد حينئذ ب

 بقرار من عقالنية اإلنسان وتعامله مع موازين املنطق.
الزمن ستًا على مؤلفاته؟ ملاذا مل ختّلدها من بعده أبواق ملاذا اندثرت أفكار طه حسني وأسدل 

مل يلعب اللقب الذي اصطنعته له اجلهات املعينة: )عميد  ااإلعالم اليت ظلت توجه إليها األنظار؟ ملاذ
على اجملتمعات  لبقاء أفكاره متألقة من بعده يف أذهان الناس، مهيمنةً  املطلوبَ  األدب العريب( الدورَ 

 العربية واإلسالمية؟
ومصطفى صادق الرافعي، ذاك الذي أصر االستعمار الربيطاين وأشياعه على بقاء امسه وأدبه املتميز 
وثقافته املستوعبة لتاريخ األدب العريب، مغموراً مطويًا عن أكثر ساحات الثقافة والبحث، ملاذا يتألق كل 

 مفّر من االحتياج إليه؟  ه من بعده أشبه بالقوت الذي الذلك منه اليوم؟ وملاذا غدت مؤلفات
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ا إن األول مل يغّيب فكره أو امسه اليوم عن األذهان بتسليط نعت الظالم أو الظالمية عليه. وال أمَ 
 الثاين عال بني الناس اليوم ذكره وانتشر فكره بتوجيه أشعة النور أو النورانية عليه.

ريخ اإلنسان منذ نشأته .. ميزان العقل الذي أودعه اهلل يف ذاته، وإمنا هو امليزان الذي صحب تا
 داه ُيستعمل العقل، وبضوابطه تُتّتقى مزالق الوقوع يف شبهاته.هبواملنطق الذي 

*   *   * 
املسعدة فراحة اجلسم من  اقدميًا قال احلكماء: مها راحتان، إحدامها مسعدة والثانية مشقية. أم

املشقية فراحة الفكر من التأمل والتفكري .. ويبدو أن الذين يستبدلون باحملاكمة  اآلالم واألعباء. وأما
كون هذا الذي قاله ر الظالميني آنًا واملستنريين آنًا آخر، ال يد روالتفكري االستاحة حتت إطالق شعا

 احلكماء. وإمنا يطيب هلم أن يرددوا مع اآلخر قوله: 
 والعيش خري يف ظال       ل ال
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