د .وىبة الزحيلي

ثقافتنا وأفكارنا بني االنتقاء والتبعية

ثقافتنا وأفكاروا تني االوتقاء والتثعية
متاسك الشخصية:
إن مه أخطر األمراض االجتماعية الفكرية اليت يرزح هبا جيلنا احلاضر:
ىو تشتت األفكار واآلراء .وتضارب الثقافات ،وتناقض الشخصيات ،واىتزاز القيم
األخالقية والدينية ،فال ادلسلم مسلم حبق ،وال العريب عريب حبق ،وال ادلتعلم يف الغرب صحيح
العلم ،وال ادلثقف يف الشرق واضح الثقافة .والطالب يف أي بلد عريب غري زلدد الفكر وال
منسجم الرأي وال سوي السلوك أو معروف اذلدف ،أو واضح الطراز والسلوك .والرجل
العادي تائو الفكر ،فوضوي ادلعيشة ،مضطرب النفس ،يردتي حتت رمحة األقدار أو وطأهتا
بسبب جهلو أو تعقد بيئتو اليت يعيش فيها ،دون ختطيط وال تنظيم وال تقدير ألمهية وجوده
ومسؤوليتو يف وطنو.
وىكذا أخالط وشوائب ،ومنازع وتيارات تغزو اجملتمع العريب واإلسالمي ،فتزرع يف رؤوس
الفتيان والفتيات مجلة متعارضة متضاربة من اآلراء الدخيلة ،وادلشاعر ادلسمومة ادلستوردة،
والعواطف ادلخربة ادلستعارة ،والفلسفات ادلبتورة ،شلا جيعل ادلواطن العادي دائراً يف متاىات
احلوادث ،وتوافو األمور ،وزخارف األشكال ادلبتورة ،شلا جيعل ادلواطن العادي دائراً يف متاىات
احلوادث ،وتوافو األمور ،وزخارف األشكال السطحية ،تاركاً ما جيب فعلو ويرجى خريه ،وال
يستغىن عنو حبق .وتلك أخطر آفات االحنالل واالضمحالل والضياع يف شخصية الفرد
وذات اجلماعة.
ويظل ادلخلص يذوب أدلاً ،ويتأوه ضجراً وحرية وقلقاً ،وال جيد حالً أو منفذاً ،ألنو

مقصوص اجلناح ،بعيد التأثري يف احلياة العامة ،وكأنو غريب عن بلده وأىلو وعشريتو ،فإن
تكلم اهتم بالغفلة واخلرق ،أو بشرود اخليال وعدم الواقعية.
ودتر األحداث ودتضي السنون يف سهاد طويل ،وركود عميق عن إدراك ادلخاطر اخلارجية
والداخلية ،ويعظم اخلطر من تردي أوضاع األمة وخسارة مصاحلها ،وذوبان ذاتيتها ،وعدم
مباالهتا دلا جيري أو سيجري يف ادلستقبل.
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وأسثاب ذلك تنحصر يف أمريه:
أوهلما :الغزو االستعماري ادلرّكز لؤلفكار والثقافة وادلشاعر العربية واإلسالمية ،من طريق
الوسطاء واللجان الدولية والقرارات العادلية ،وادلبشرين وادلستشرقني وادلستغربني ،ومبختلف
وسائل اإلعالم الصحفية واإلذاعية واجملاالت الدورية األسبوعية ،وبتلقني بعض الطالب
والعمالء أفكاراً يروجوهنا يف األوساط العامة ،فضالً عن العناية اخلاصة ادلوجهة حنو تربيتو
نوعيات معينة على موائد الفجور واحلياة الرخيصة يف بالد الغرب أو الشرق ،ليكونوا عدة
ادلستقبل الذين يقودون البالد على وفق اخلطة ادلوضوعة سراً ،وبقالب ٍ
مرض مزيف يف أذىان
العامة أو اجلماىري.
ويهيئ األعداء لقبول اخلطط ادلرسومة بوسائل سلتلفة ،أمهها زرع التناقضات والعدوات،
وإفقاد الثقة والطمأنينة بني الناس ،وبث الدعايات اليت تسلب األمة كل مقوماهتا الشخصية،
وكل أسباب احلياة الكردية فيها ،وشد األنظار حنو مظاىر احلياة احلديثة ،والبعد عن كل
أسباب التقدم احلقيقة ،وادعاء انفراد أىلها بكل تقدم علمي أو طيب أو حريب أو سياسي أو
ثقايف أو أديب أو لغوي ،والتشكيك بعدم مقدرتنا على شيء من ذلك ،وبكل تراث إسالمي
وطي ما ذلا من سبق
– عريب صميم ،وزلاولة قطع كل صلة بني ىذه األمة وتارخيهاّ ،
حضاري ،أو مشاركة يف ركب التقدم العادلي.
والسثة الثاوي ألخطار أمتنا العرتية :ىو زلاولة إبعاد دور اإلسالم احلضاري عن التأثري يف
مسرح احلياة وتوجيهها ،وعزل كل تعاليمو أو مبادئو عن التأثري يف حياة الفرد واجملتمع
وحضارة األمة وقصر مفهوم (الدين) بادلعىن ادلسيحي على ادلسجد أو الزوايا والتكايا.
واحلقيقة الناصعة :ىي أن تشريع اإلسالم اخلالد قدم للبشرية منهجاً كامالً عن الفكر

واحلياة والكون واإلنسان واجملتمع واحلضارة ،وىو منهج القرآن األمثل القائم على الفطرة
السليمة ،واإلنسانية الرحيمة والذاتية ادلعطاءة اخلربة ،واالستفادة الصاحلة من جتارب اآلخرين،
قال النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فيما رواه احلاكم وغريه( :تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما
دتسكتم هبما :كتاب اهلل وسنة رسولو) .وأعلن القرآن اجمليد غايتو الرفيعة ،فقال اهلل تعاىل:
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(قَ ْد جاء ُكم ِّمن اللّ ِو نُ ِ
السالَِم َوُخيْ ِر ُج ُهم
ض َوانَوُ ُسبُ َل َّ
ني * يَ ْه ِدي بِِو اللّوُ َم ِن اتَّبَ َع ِر ْ
اب ُّمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّم ِن الظُّلُمات إِ َىل النُّوِر بِِإ ْذنِِو وي هدي ِهم إِ َىل ِصر ٍ
اط ُّم ْستَقي ٍم).
ََ ْ ْ
َ
َ
من واجبنا إذن :اآلن العمل على تقدمي اخلدمات الصحيحة للمجتمع ،واإلعالء من
شأنو ،والدفاع عن حقوقو ،وأداء واجباتو ،حسبما يتطلب واقع احلياة والزمان ادلتطور .ومن
واجبنا أيضاً :احلفاظ على شخصية األمة من الذوبان والتبعية ،بتوحيد أفكارىا ومنطلقاهتا،
ومتابعة مسريهتا حنو حتقيق اجملد والرفعة وتربية أبنائها على أساس من ىدي السماء.
طثيعة فكر املسلم:

إن فكر ادلسلم فكر بناءً مستقل ،غري مقلد وال تابع ،ألنو فكر نابع من عطاء الوحي
اإلذلي ،ومستمدة من صحوة العقل الذي استنار بنور اهلل ،وليس ىناك بعد اإلديان ،والعافية
أجل وال أفضل وال أعلى وال أكمل ،من نعمة العقل السديد ،بالعقل
أو الصحة نعمة ّ
والوعي وادلقارنة ،أدرك اإلنسان صدق األنبياء وادلرسلني ادلعتمدين يف إثبات نبوهتم على
ادلعجزات اخلارقة للعادة بتقدير اهلل ،وبالعقل وحده كرم اهلل اإلنسان ،قال اهلل تعاىلَ ( :ولََق ْد
آد َم) أي بالعقل .وبالعقل والتفكري تتقدم األمم واجلماعات واألفراد ،وترتقي
َكَّرْمنَا بَِن َ
مدارج العز والكمال ،وبالعقل نوازن بدقة بني األشياء ،فنحكم على اآلخرين ،كما حيكم
القاضي النزيو احلر العدل بعقلو الكبري على ادلتخاصمني إلحقاق احلق وإقامة العدل ،وفصل
اخلصائم وادلنازعات ،وبالفكر اذلادئ والقلب الواعي منيز بني ما صح من الدين وصلح ،وبني
ما تبدل وتغري وفد ،فإن الفكر السليم أو العقل الناضج يلتقي دتاماً مع الدين السماوي ،وال
يعارض الدين العقل أو العلم الثابت حبا ما ،كما ال يصادم العقل ديناً صح ،ووحياً نزل من
عند اهلل.
وفكر ادلسلم ال ستعملو إال يف خري وعمران وحق ،وال يرتاءى إليو أصالً توجيهو إىل شر
وضالل ودماء وحراب ،ألنو من آثار الرمحن ،والرمحن رحيم بكل سللوقات السماء واألرض.
وفكر ادلسلم ال يقتصر على منحى دون آخر ،وإمنا ىو شامل لكل رلال ،منفتح بعيد
األفق ،واسع الرحب ،فادلسلم كما يفكر يف شؤون الدنيا ،ومصاحل احلياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،يفكر يف شؤون اآلخرة وادلستقبل ،واحلساب واجلزاء ،واخللود
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الدائم إما يف نار جهنم ،وإما يف جنان اخللد ،فال شر بعد شر النار ،وال خري بعد خري
اجلنة.
وفكر ادلسلم ذايت مستقل غري تابع وال مقلد ،كما ىو شأن شريعتو ودينو ،لتحقيق
استقالل الشخصية ،ال تبعية فيها وال تقليد ،وقد تضافرت اآليات اليت تندد مبواقف ادلقلدين
واألتباع لآلباء واألجداد ،كما وصفهم اهلل تعاىل بقولو( :بَ ْل قَالُوا إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َعلَى أ َُّم ٍة
َوإِنَّا َعلَى آثَا ِرِىم ُّم ْهتَ ُدو َن) واألمة ىنا :الطريقة والدين .وقال اهلل تعاىل أيضاً حاكياً فعل
ِ ِ
َنزَل اللّوُ قَالُواْ بَ ْل نَتَّبِ ُع َما أَلْ َفْي نَا َعلَْي ِو
يل َذلُ ُم اتَّبِعُوا َما أ َ
األتباع ادلشركني غري العقالءَ ( :وإ َذا ق َ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُرواْ َك َمثَ ِل الَّ ِذي يَْنعِ ُق
آبَاءنَا أ ََولَ ْو َكا َن آبَ ُاؤُى ْم الَ يَ ْعقلُو َن َشْيئاً َوالَ يَ ْهتَ ُدو َن * َوَمثَ ُل الذ َ
ِ
ِ
ْم عُ ْم ٌي فَ ُه ْم الَ يَ ْع ِقلُو َن).
مبَا الَ يَ ْس َم ُع إِالَّ ُد َعاء َون َداء ُ
صم بُك ٌ
وأكد النيب صلى اهلل عليو وسلم على أصحابو ذاتية الفكر والسلوك ،فقال فيما رواه
الرتمذي( :ال تكونوا إ ّمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا أظلمنا ،ولكن وطّنوا
أنفسكم ،إن أحسن الناس أن حتسنوا ،وإن أساؤوا فال تظلموا) واألمعة :الذي يتابع كل
ناعق وال رأي لو.
ونعى القرآن الكرمي على أولئك الذين يعطلون استخدام احلواس والعقل أو موىبة الفكر،
لتظل شجرة النتاج مثمرة دائماً ،وذات خري مستمر ،يف ظلها وحضرهتا ونفعها ،فاستحقوا
ِ
اجلِ ِّن
َّم َكثِرياً ِّم َن ْ
هبذا التعطيل اإلصالء يف نار جهنم ،قال اهلل تعاىلَ ( :ولََق ْد َذ َرأْنَا جلَ َهن َ
ِ
ني الَّ ي ب ِ
َوا ِإل ِ
ك
ص ُرو َن ِهبَا َوَذلُ ْم آذَا ٌن الَّ يَ ْس َمعُو َن ِهبَا أ ُْولَئِ َ
وب الَّ يَ ْف َق ُهو َن هبَا َوَذلُ ْم أ َْع ُ ٌ ُْ
نس َذلُ ْم قُلُ ٌ
ك ُى ُم الْغَافِلُو َن).
َض ُّل أ ُْولَئِ َ
َكاألَنْ َع ِام بَ ْل ُى ْم أ َ
وشلا جتب اإلشارة إليو يف رلال إعمال الفكر :أن العوام أساؤوا فهم عقيدة القضاء والقدر،
وكأهنم يريدون تعطيل نعمة الفكر اليت أنعم اهلل هبا عليهم ،فيزجون بأنفسهم يف مواطن
اذللكة والسوء ،أو الشبهة والشك ،أو يف تيار ادلخاطر وادلخاوف ،ظانني أن ما قدِّر كائن
بدون روية وال اختيار منهم ،مع أن اهلل سبحانو نبو عباده فقالَ ( :و ُخ ُذواْ ِح ْذ َرُك ْم) ( َوالَ تُ ْل ُقواْ
ِ
ِِ
ِ
ني) فالعكس من تصور العامي ىو
َح ِسنُ َواْ إِ َّن اللّوَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
بِأَيْدي ُك ْم إِ َىل الت َّْهلُ َكة َوأ ْ
الصحيح.
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مؤد ال شك إىل احلق
والتزام حدود الشرع ومعايريه يف توجيو الفكر ،ووضع الضوابط لوّ :
واخلري والرشاد ،إذ ال تصادم  -كما تقدم  -بني الشرع والعلم والعقل الصحيح وما أجدر
اإلنسان الذي يصيخ بفكره للحق األبلج والنور األدلع واذلدى ،ألن الفكر مهما أويت صاحبو
من عبقرية ،يظل قاصراً زلدوداً ضيق األفق ،وعرضة لؤلخطار ،فإذا ما اىتدى صاحب الفكر
هبداية اهلل ،كان رأيو أقرب للصواب ،وأبعد عن اخلطأ والضالل.
وقد حذرنا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم من ابتاع اذلوى ،وإعجاب ادلرء بنفسو ،وسبيل
النجاة من ىذا ادلأزق تشاور ادلفكرين ،واستشارة العدول األمناء ادلخلصني ،واالعتبار
واالتعاظ بتجارب السابقني ومبا لدى اآلخرين من جتارب وخربات ،فالفكر أمانة ،والعقل
أمانة ،والعمل أمانة ،والتكليف أمانة ،والسلطة أمانة ،وال عاصم من الزيغ اذلوى إال بالتزام
أصول الشرع والعقل الرشيد.
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