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وبعد ،فإن حديث احلضارة اإلسالمية يعد يف مقدمة البحوث اليت حفلت هبا املؤلفات واملقاالت
املعاصرة ،بقطع النظر عن مؤلفيها وكاتبيها مسلمني كانوا أم غري مسلمني.
ولكن الذي يلفت النظر أن جل هذه البحوث بل أكاد أقول كلها إمنا يتناول من حديث احلضارة
اإلسالمية منجزاهتا وآثارها ،فهي حبوث وصفية ال يرى القارئ من خالهلا إال مشاهد وصوراً للحضارة
اإلسالمية اليت انبسطت خالل ربع قرن على ثالثة أرباع املعمورة آنذاك ،مث امتدت على أعقاب ذلك
بالتأثري واالنتشار ،حىت مشلت معظم العامل ،تتمثل يف علوم وفلسفة وطب وعمران وفنون خمتلفة ..تعرض
هذه الصور طبعاً ضمن هالة من الثناء واالشادة واإلعجاب.
ويف يقيين أن هذه الطريقة يف احلديث عن احلضارة اإلسالمية ،من شأهنا أن حتدث مشكلة عويصة
ومركبة يف أذهان القراء ،تشغلهم عن الصحو إىل مشاعر االعجاب بروعة تلك املشاهد .إذا ما من
إنسان يطمح إىل املعرفة إال ويتصرف بكليته إىل التساؤل عن العوامل اليت إليها مرد نشأة تلك احلضارة
اإلنسانية العظيمة يف تلك املدة القصرية ،مث إىل التساؤل عن أسباب اختفاء تلك العوامل من حياة هذه
األمة حىت آل األمر هبا إىل نقيض ذلك املاضي احلضاري املشرق !..
وإين ألذكر كيف أن أسئلة من جهات شىت وجهت إىل الكاتبة األملانية " سيغريد هونكة " تعليقاً على
كتاهبا "مشس اهلل تسطع على الغرب " كلها يتضمن استفساراً ملحاً عن عوامل سطوع تلك الشمس
احلضارية العظمى دون توقع ،مث عن عوامل غروهبا دون توقع أيضاً ؟ ! ..ولقد رأينا كيف ختبطت يف
اإلجابة على هذه األسئلة يف حماضرة سطحية وجيزة هلا ،إذ مل تكن قد شغلت باهلا بأكثر من استعراض
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ورصف لتلك املنجزات ،ماثلة كما هي ،يف حديث تارخيي روائي ال أكثر .وإنا لنشكر هلا وال ريب على
إخالصها فيما عرضت ورصفت.
ولكن البد أن أبادر فأستثين من عموم هؤالء الكاتبني ،مالك بن نيب عليه رمحة اهلل فقد سلك يف حبوثه
ومؤلفاته عن احلضارة اإلسالمية مسلك النابش عن جذورها ،الرابط بينها وبني نفوس أصحاهبا .غري أنه
اختذ إىل ذلك شوطاً طويالً ،اجتاز خالل مراحل نظرية ال تالمس كبد احلقيقة وال تشفي غلة الباحث
عن املفتا  ..املفتا الذي إن عثر عليه املسلمون فاستعملوه اليوم ،دخلوا من حيث دخل أسالفهم
ونشروا ماضيهم احلضاري من جديد.
ويف يقيين أن مشكلة احلضارة ،مىت وأينما كانت ،هي مشكلة املعرفة أوالً والرغبة ثانياً .فبمقدار ما تكون
املعرفة صحيحة واملنهج إليها سليماً ،ومبقدار ما تكون الرغبة النفسية مالئمة ومتفقة مع مقتضيات تلك
املعرفة الصحيحة ،تنشأ احلضارة يف ذلك املناخ نشأة سليمة ،دون أن تعلق هبا شوائب مشكالت أو
حيرفها أي عامل عن خط االستقامة والصال .
والذي أجزم به ،أن القرآن هو املصدر الوحيد الذي خيطط إىل املعرفة سبيلها ،ويرسم أمام اإلنسان
منهاجها .بل هو املصدر الوحيد الذي يضمن انبثاق الرغبة املالئمة مع املعرفة الصحيحة.
فما هو هذا املنهج ؟ ..وهل يف مقدورنا أن نوجزه يف مثل هذه احملاضرة ،وأن جنعله من الوضو حبيث
يشعر أحدنا من خالله بأن قد عثر على املفتا  ،وعرف كيف يديره ،فإذا هو قد ختلص من سجن هذا
التخلف الذي ران عليه منذ قرون ؟ ..أرجو أن أمتكن من عرض خالصة غري مشوهة له يف موقفي هذا،
تورثنا مجيعاً اليقني هبذا الذي أجزم به.
ولكن علينا أن نعلم سلفاً ،أن السري يف طريق إنشاء احلضارة ،ال جيدي إال إذا كان عمالً مجاعياً تتالقى
عليه أغلبية األمة ،إن مل نقل كلها .فليس له أي قيمة إن جاء عمالً فردياً متناثراً .إذاً فكل ما سنتحدث
عنه من السبل القرآنية إىل النهضة اإلنسانية الصحيحة ،جيب أن يفهم على أن عالجات مجاعية توصف
لذلك الشخص الذي يسمى باألمة.
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بوسعي ـ ـ ـ أيها السادة ـ ـ أن أقول بادئ ذي بدء :إن السبيل القرآين إىل احلضارة اإلنسانية ال خيرج عن
كونه تبصرياً باملنهج األمثل إىل املعرفة :من أين يبدأ اإلنسان سعيه إىل معرفة املكونات وكيف يتعرف
على العناصر األساسية للبنيان احلضاري ،حبيث يتا له أن يستخدمها على الوجه السليم.
فإذا اكتشف اإلنسان شرط املعرفة وسبيلها مث انتهى من ذلك إىل معرفة صحيحة لكل من الكون
واإلنسان واحلياة ـ ـ وهي أركان احلضارة وعناصرها ـ ـ فقد خرج من أسر التخلف ،وامتطى سلم احلضارة.
فما أيسر أن يقفز بعد ذلك إىل درجاته ويبلغ ذروته .فما هو شرط املعرفة من حيث هي؟
إهنا تتلخص يف أن يكتسبها اإلنسان بتدرج خاضع للقاعدة القرآنية اليت تقضي بضرورة االنتقال من
الكليات إىل اجلزئيات ،ومن العموميات الشاملة إىل اخلصوصيات الداخلة يف قوامها .وأن ال يتورط يف
السري إىل املعرفة بتدرج معاكس هلذه القاعدة.
وبيان هذا اإلمجال ،أن نعلم أن متعلق املعرفة مهما كثر وتنوع ،ال خيرج عن كونه مندرجاً يف دائرة هذه
املكونات .ومن املعلوم أن الوجود الكوين وحدة مرتابطة املرافق واألجزاء .ومن مث فال تستقيم معرفة أي
جزء منه إال ضمن قاعدة واسعة من البصرية العلمية بالدائرة الكونية كلها.
إن كل ما قد نراه من العلوم واملعارف املستقلة يف الظاهر عن بعضها ،ليست يف احلقيقة إال أجزاء
مرتابطة من بناء اهليكل الكوين كله .وإن بينها من التماز والتداخل ماال يسمح لك أن حتيط علماً بأي
منها إال على ضوء ما قد يبصرك به اجملموع الكلي لذلك اهليكل الكوين الشامل.
أرأيتم إىل الفصول املتتابعة من كتاب يعاجل موضوعاً علمياً معيناً؟ إن مما هو واضح لنا مجيعاً أن استقالل
فصوله ليس إال من حيث الشكل التنسيقي فقط .أما من حيث املضمون فهي مرتابطة ترابطاً تاماً ،إىل
درجة أن استيعاب أي فصل منه متوقف على استيعاب الفصول األخرى اليت من قبله ومن بعده.
أي فمن عكف من قراءة مثل هذا الكتاب على دراسة فصل واحد منه ،فإنه لن يعود من دراسته تلك
إال مبفاهيم مهشمة ومعارف مبتورة .وهي يف احلقيقة لون من أسرار ألوان اجلهل املركب ،وإن تبدي يف
الظاهر أهنا معلومات جزئية مفيدة.
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أال إن األمر يف دراسة فصول هذا الكتاب الكوين خاضع هلذا املبدأ ذاته .لذا فإن على كل من اجته إىل
دراسة أي فرع من العلوم والفنون املختلفة ،أن يتخذ إىل ذلك مفتاحاً أساسياً ال بديل عنه وال بد منه،
وهو التبصر باحلقيقة الكونية املتمثلة يف اهليئة الرتكيبية املؤلفة من اإلنسان والكون واحلياة والتأمل يف
مظهر العالقة السارية فيما بينها .الشأن يف ذلك كشأن من بسط أمامه خارطة ليطلع منها على موقع
بلد أو جمرى هنر أو سلسلة جبال .فمن البداهة مبكان أن عليه قبل كل شيء أن يتصور الرسم الكلي
للخارطة وموقعها من االجتاهات الفلكية احمليطة هبا ،وما يتقامسها من خطوط الطول والعرض...فإن هو
مل يبدأ بذلك ،مل تتحقق أي قيمة لتصوراته اجلزئية عن خطوط تلك اخلارطة وما انتشر فوقها من أمساء
املدن واألهنار واجلبال ،وإن هو تومهها معرفة وعلماً .بل ال بد أن يعود منها بأفكار مشوشة وتصورات

مضطربة :ويتمثل هذا الذي نقول ،فيما هو ثابت من أن جل العلماء والفالسفة الذين مألت أمساؤهم
الدنيا ممن مل يلتزموا هبذا الشرط أثناء سعيهم إىل املعرفة ،عادوا بعد رحلتهم الطويلة يف سبيلها وهم
يشكون اجلهل ،وينشدون املعرفة ،ويتربمون باحلرية ،ويعانون من االضطراب .لقد رأينا الفيلسوف
الربيطاين برتراند رسل ،يشكو فيما يقصه علينا من سريته الذاتية أنه على الرغم من كونه وصل إىل كثري
مما كان حيلم به ،مل يعد من سعيه وراء أمنيته األوىل ،وهي املعرفة إال بأوكس احلظوظ !..
كما رأينا من قبله انيشتاين ـ ـ وهو الذي أبدع نظرية النسبة وحدد قوانني الفضاء والزمن واجلاذبية ـ ـ
يشكو املعضلة ذاهتا ،ويعلن لصديقه الكاتب األمريكي جورج فريك ،أن كل ما قد مجعه من معلومات
عن الكون ،مل يستطع أن يقدم له عنه إال لغزاً مقفالً يستعصي على احلل !..
ورأينا من مثلهما من اجنلز ـ ـ ـ وهو شريك ماركس يف بناء الفلسفة املادية اجلدلية ـ ـ يقول يف كتابه أنىت
دوهرنغ  :إن األجيال املقبلة ستصحح أخطاءنا الكثرية أكثر مما يتا هلا أن تلتقط الصحيح من أفكارنا.
ولقد مسعنا الشكوى ذاهتا من علماء وفالسفة آخرين خلوا من قبل بل إين لعلى يقني بأن ظهور املذاهب
الفلسفية املتطرفة ،من مثالية ،ومادية ووجودية ،وذرائعية ،وحنوها ،ليس إال مثرة غياب هذا الشرط عن
منهج الدراية فيها ،أي ليس إال مثرة اضطراب جاء على أعقاب معرفة مقطعة مبتورة عن تصور اهليكل
الكلي هلذا الوجود .هذا مع افرتاض أهنا جاءت معرفة صحيحة يف حدود جزئياهتا .لقد انصرف كل من
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هؤالء العلماء إىل العكوف على دراسة زاوية من زوايا هذا البيان الكوين املرتابط ،وكان كالً منها مستقل
بذاته ،دون أن يدركوا قانوناً من أبسط قوانني املعرفة ،وهو أن دراسة  %02من كتلة ذات أجزاء مرتاكمة
ليس من شأهنا أن تؤدي حتماً إىل معرفة  % 02من حقائق تلك الكتلة.
بل املرجح أهنا ال توصل إال إىل تصورات خاطئة ومشوشة عن جممل تلك الكتلة .وال عربة مبا قد يعود به
الباحث من أوهام حيسبها علوماً وحقائق ثابتة.
فإذا جتلت لنا هذه احلقيقة فإن علينا أن نتساءل عن املصدر الذي يتضمن بيان خارطة امجالية لبنيان
هذا الوجود كله ،حبيث يتبني االنسان من خالهلا مرافق هذا البنيان ويدرك صلة ما بينها وسبل االستفادة
الصحيحة منها.
والواقع الذي ال شك فيه ،أن بني أيدينا مصدراً واحداً حيوي هذه اخلارطة النادرة أال وهو القرآن ،الذي
هو خطاب خالق هذا الكون إىل عباده .فهو املصدر الوحيد الذي يبصر االنسان باهليئة الرتكيبية هلذه
املكونات يف نظرة مشولية وعامة ،وتنبهه إىل موقعه الذي حيتله من هذه اهليئة الرتكيبية كلها .وخالصة ما
يقرره يف ذلك ،أن بنيان هذا الوجود الكوين بأسره ،إمنا ينهض على دعامة من خلق اهلل له ابتداء ورعايته
استمراراً ،وأن حمور هذا البنيان إمنا هو اإلنسان ،وأن املهمة اليت أنيطت به هي عمارة هذه األرض،
وإقامة جمتمع إنساين عليها ،تشرق فيه العدالة وتشيع يف أحنائحه الرمحة .وملا كان اإلنسان عاجزاً عن
إبداع موازين العدل السليم وعن تفجري ينابيع الرمحة من داخل فكره ووجدانه ،نظراً ملا ركب فيه من
صفات األنانية ،وحب التسلط ،والتملك وغريها مما سنذكره قريباً ـ ـ ـ فقد أجنده اهلل تعاىل مبنهج إلقامة
العدل ،ودله على سبيل الستشارة أسباب احملبة والرتاحم ،مث ألزمهم بذلك إلزاماً ومحلهم عليه محالً،
وسخر هلم من أجل إقامة هذا املنهج كثرياً من املكونات ،مث شدهم إىل تنفيذ هذه املهمة بعوامل
الرتغيب والرتهيب ،وكفلهم أن يكونوا رقباء على بعضهم يف رعاية العدل وإقامة سلطان التآلف والرمحة.
هكذا يتمثل الوجود الكوين كله ،أمام بصرية كل من أقبل إىل هداية القرآن وتأمل يف بياناته وإرشاداته،
فاحتاً له عني قلبه ،معرضاً عن مشوشات عصبيته وأغراضه .وعندئذ ال بد أن يزول االضطراب وتشيع يف
مكانه السكينة والطمأنينة .فإذا أقبل صاحب هذه البصرية ،يتعمق بعد ذلك فيما شاء أن يتعمق يف
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معرفته من اجلوانب واألجزاء املختلفة من بنيان هذا الكون ،فإنه لن يضيع عندئذ يف املتاهات ،ولن خيدع
منها بألوان الطيف املنبعثة من تكسر تلك األجزاء وانفصاهلا عن الكل الذي تتقوم به .بل سيكون له
من اخلارطة الكلية اليت انطبعت يف بصريته ما يقيه من املتاهات ويرده عن الضالالت ولسوف يدفعه
فهمه الكلي السابق حلجم البنيان الكوين على النحو الذي يوضحه القرآن ،إىل الربط بني اجلوانب
واألجزاء اليت قد تبدو أهنا مستقلة بعضها على بعض ويتجه إىل شرايني التفاعل السارية فيما بينها .أما
اآلن فلنتابع طريقة القرآن يف تبصريه اإلنسان خبارطة اهليكل الكلي لبنيان هذا الكون .وقد سبق أن
علمنا أن العناصر الكربى اليت يتألف منها هذا البنيان ،هو :االنسان ،والعمر الذي يتمتع به واملكونات
اليت تطوف من حوله ،فلننظر كيف يعرف القرآن اإلنسان على اهليئة الرتكيبية جملموع البنيان الكوين من
خالل تعريفه هبذه العناصر الثالثة.
أوالً  :من هو اإلنسان يف القرآن ؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال ،جيب أن ألفت النظر إىل أن اإلنسان هو حمور املكونات كلها يف كتاب
اهلل عز وجل .فهو أهم العناصر الثالثة اليت تنبثق احلضارة من تآلفها والتفاعل ما بينها .إذ هو العنصر
الفعال ،أما العنصران اآلخران فمنفعالن ومتأثران .فمن أجل هذا جند أن القرآن حيفل باإلنسان كما ال
حيفل بغريه .فهو يبدأ حديثه إليه سواء من حيث النزول الزمين أو الرتتيب الكتايب ،بتعريفه على ذاته
وتبصريه هبويته وتنبيهه إىل أصله وخصائصه .أال ترى أن أول آية نزلت من القرآن كيف اجتهت إىل
اإلنسان يف حديث عن ذاته وتعريف بنفسه " :اقرأ باسم ربك الذي خلق ،خلق اإلنسان من
علق...اآليات ".
وإىل اآليات اليت افتتح هبا ترتيب هذا الكتاب الرباين ،كيف بدأت هي األخرى باحلديث عن اإلنسان
فقسمته إىل مؤمن وجاحد ومنافق ،مث خاطبت هؤالء األقسام مجيعا فعرفتهم على هويتهم اإلنسانية
وقصت عليهم نبأ نشأهتم فوق هذه األرض .إذن ،فمن هو اإلنسان يف كتاب اهلل عز وجل؟ وما هي
أدق مزاياه ومساته؟
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لدى التأمل ،جند أن القرآن يبصر اإلنسان حبقيقته ومزاياه ،من خالل تنبيهه إىل حقيقتني اثنتني داخلتني
يف قوام تركيبه اإلنساين ،بينهما ـ ـ ـ يف الظاهر ـ ـ ما يشبه التناقض والتشاكس.
احلقيقة األوىل :أنه خملوق تافه ،أصله األول من تراب ،وساللته من ماء مهني والشأن فيه أن طالت به
احلياة ،إن يعود إىل أرذل العمر فال يعلم من بعد علم شيئاً .جتد هذه احلقيقة ماثلة يف حنو هذه اآليات.
" فلينظر اإلنسان مما خلق خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب والرتائب " " قتل اإلنسان ما أكفره،
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره مث السبيل يسره "
" ومن نعمره ننكسه يف اخللق أفال يعقلون"
أما احلقيقة الثانية :فهي أن اإلنسان هو ذاك املخلوق املكرم على سائر املخلوقات األخرى ،وأنه ذاك
الذي استأهل أن يأمر اهلل مالئكته بالسجود له متمثالً يف شخص أبيه آدم عليه السالم ،وأنه الذي
شرفه اهلل باخلالفة فوق هذه األرض وأنه احليوان الوحيد الذي جهزه بإشراقات العقل والتفكري .جتد هذه
احلقيقة ماثلة يف حنو قوله تعاىل  " :ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ،ورزقناهم من الطيبات،
وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيالً ".
" وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ".
" وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة "
والبد أن نتسائل اآلن :فكيف تآلفت هاتان احلقيقتان ضمن هوية واحدة لإلنسان؟ وما وجه تركيز
القرآن على كل منهما؟
أما وجه تآلفهما ضمن اهلوية اإلنسانية الواحدة ،فوجه ذلك أن اإلنسان مهما بلغت مرتبته من السمو
ومهما اتصف به من املزايا النادرة ،فليس شيء من ذلك نابعاً من ذاته ،وال هو اكتسبه جبهده وطاقته.
وإمنا جاءه كل ذلك فيضاً من اهلل عز وجل ،ملا شاء أن خيتاه لعمارة هذه األرض وأن يكلفه بتأليف أسرة
إنسانية ،تقف متحابة متضامنة حتت سلطان العبودية هلل عز وجل .أما أصل تكوينه فمن تراب تافه ،مث
من ماء مهني ،مث هو خملوق عاجز يف قبضة اهلل وحكمه.
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قد أطبقت عليه أصار الذل والعبودية ملن بيده خلقه وتدبريه .إن مل يقر لسانه بذلك طوعاً أذعن بذلك
كيانه وواقعه قسراً.
وأما احلكمة من تركيز القرآن على كل من هاتني احلقيقتني املتقابلتني واالستمرار يف تذكريه االنسان بكل
منهما ،فالن رجل احلضارة اإلنسانية (يف حكم القرآن) هو ذلك الذي ريب يف ظالل التنبه إىل هاتني
احلقيقتني معاً .ذلك ألن من عاش ال يتبصر من ذاته إال مظاهر ضعفها ودالئل تفاهتها وهواهنا ،وقع ال
جرم يف براثن ضعف جيعله ضحية لطغيان اجلبابرة واملتكربين ،ويقعده عن القيام بأي مسامهة يف عمارة
األرض وإقامة اجملتمع اإلنساين السليم .ومن عاش وهو ال يعرف من ذاته إال أنه اإلنسان املكرم الذي
ميلك من املزايا ما خيوله أن يبسط لنفسه حكماً وسلطانا على كل ما حوله ومن دونه ،وقع بال شك يف
سكرة تلك الصفات اليت ليست يف حقيقتها إال فيوضات من اهلل عز وجل ،مث جعل من نفسه حاكماً
دون اهلل عز وجل يبسط قهره على سائر املستضعفني.
وتلك هي آفة احلضارات اجلاحنة اليت نقرأ عنها يف بطون التاريخ ،أو نرى بقاياها يف جنبات األرض ..و
تلك هي قصة الفساد أو اإلفساد اليت يكرر القرآن احلديث عنها والتحذير منها ! فما فسدت األرض
يوماً ما بعادية من عوادي الطبيعة ،وال بسوء أمل هبا من هياج حيوانات أو وحوش وإمنا استشرى فيها
الفساد يوم تاه بنو اإلنسان عن هوياهتم وواقع أحواهلم فتأله األقوياء وذل الضعفاء .وخرج بذلك كل
فريق عن حدود إنسانيته ،إما حنو التجرب والعلو ،وإما حنو اخلنوع واهلوان .فتمزقت بذلك مما بينهم آصرة
التعاون وهاجت فيهم عوامل البغضاء ،مث انتشر بينهم وباء التهارج والقتل ومتت بذلك قصة الفساد يف
األرض.
ومهما تطورت الدنيا واختلفت املدنيات والثقافات ،فالقصة تظل واحدة تتكرر بتكرر العوامل واألسباب
ذاهتا .وال سبيل للوقاية من مغبتها إال بأن يصطبغ الناس بالبصرية القرآنية عندما يعرف اإلنسان على
ذاته وينبهه إىل مكان كال هاتني احلقيقتني من كيانه.
ثانياً  :ما هي احلياة اإلنسانية يف القرآن؟
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واحلياة االنسانية هي ما نعرب عنه عادة بالعمر ...ومن املعلوم أن أشد ما يتعلق به اإلنسان من الدنيا إمنا
هو عمره .وما يكد اإلنسان يف سبيل رزق أو بناء دار أو التجمل بكساء أو التلذذ بطعام ،إال سعياً
إىل رعاية هذه احلياة ،وتسبباً الستبقائها إىل أطول زمن ممكن.
وإهنا حلكمة باهرة أن يطبع اهلل االنسان على هذا التعلق باحلياة.
ذلك ألهنا أقدس رأمسال ميلكه اإلنسان على اإلطالق ! ...إذ هي الوسيلة الزمنية اليت ال بد منها
الستخدام األرض وعمارهتا ،واستغالل ذخرها وخرياهتا .فكانت احلكمة قاضية بأن تنطبع الغريزة
اإلنسانية يف أصل كينونتها على حب البقاء.
غري أن احلياة ما دامت رأس مال أساسي لإلنسان ،إذن ال بد أن يتصرف اإلنسان هبا على هذا
األساس ،بأن يسخرها أداة إلجناز املهمة اليت أنيطت به .وعندما يقبل اإلنسان على تسخري حياته هبذا
النحو ،فلسوف جيد نفسه يف مواقف تقتضيه أن يغامر برأس ماله هذا ويُضحي به ،كما أنه جيد نفسه
يف حاالت أخرى حباجة إىل أن يزداد متسكاً به وحرصاً عليه .وذلك حسبما يقتضيه السعي إىل اجناز
املهمة الكربى املنوطة به .وإذا مل نتصور تعرض احلياة لكال هاتني احلالتني فال معىن إذن لليقني بكوهنا
رأس مال بني يدي اإلنسان ،بل تكون احلياة عندئذ شيئاً مقصوداً لذاته ،وهذا ماال يقره املنطق وال يقره
املنهج القرآين حبال.
فمىت جيب على اإلنسان أن جيازف حبياته ويغامر هبا ،ومىت جيب أن يكون ضنيناً هبا ؟
البد ،لإلجابة الدقيقة على هذا السؤال ،من معرفة دقيقة حلقيقة العمر أو احلياة اليت يتمتع هبا اإلنسان،
من حيث مصدرها مآهلا ..فمن مل يتح له أن ينال هذه املعرفة مبيزان علمي سليم ،لن يتمكن من اختاذ
املواقف املناسبة ،عندما يتعارض بعض املهام اإلنسانية مع بعض الشروط األساسية لبقاء احلياة أو
ضمانة بقائها على األقل.
لذا ينتقل بنا البيان اإلهلي من تعريف اإلنسان على ذاته ،إىل تعريفه على حقيقة العمر الذي يتمتع به،
من حيث املبدأ واملنتهى ومن حيث األحداث اليت تنتظره من بعد هذه احلياة ،ومن حيث عالقة العمر
بتلك األحداث املقبلة عليه.
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فما هي احلياة اإلنسانية يف تعريف القرآن وحتليله؟
سنجد أن القرآن يتخذ يف تعريف احلياة املوقف ذاته الذي رأيناه يف تعريف اإلنسان وحتليل حقيقته،
وذلك من حيث لفت نظر اإلنسان إىل طرفني متقابلني ضمن ذاته وكيانه.
فلنصغ إىل القرآن يف بعض آياته ،وهو يعرفنا بأحد الطرفني من حقيقة احلياة.
" اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد ،كثل غيث أعجب
الكفار نباته ،مث يهيج فرتاه مصفراً مث يكون حطاماً ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوان وما
احلياة الدنيا إال متاع الغرور ".
" وما هذه احلياة الدنيا إال لعب وهلو ،وإن الدار اآلخرة هلي احليوان لو كانوا يعلمون ".
" قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى ،وال تظلمون فتيالً ".
إننا نرى بأن التقرير اليت تتالقى عليه هذه اآليات عن قيمة احلياة اإلنسانية وحقيقتها ،يتلخص يف أهنا
ليست إال معرباً إىل احلياة اآلخرة ،وأن اإلنسان إمنا يأخذ من هذه احلياة إىل تلك ،حصيلة كسبه
وأعماله .وهي يف تقرير هذه اآليات حياة قصرية تقوم بني موتني ،مث تليها احلياة الدائمة اليت ال انقضاء
هلا ،وهي بكل ما متوج به اليوم من أحداث ويتعاىل فيها من ضجيج ،ليست سوى مقدمة يف فصول
قصة هذا الوجود اإلنساين أو هي أول فصل قصري فيها.
ولو أن القرآن قصر حديثه عن احلياة اإلنسانية على بيان هذا اجلانب وحده منها ،إذن لكان حرياً
باإلنسان أن ال يقيم حلياته وزناً وأن يهون أمرها يف نظره ،سواء من حيث الرعاية هلا أو العدوان عليها
والتفريط فيها..
وإذن ملا حرك اإلنسان حلمايتها ساكناً ،وألغنته سكىن الكهوف عن تعمري البيوت واختاذ القصور فضالً
عن أن يهتم بإقامة حضارة أو إشادة جمتمع.
ولكن القرآن مل يقتصر يف التعريف باحلياة اإلنسانية على هذا اجلانب وحده بل سرعان ما لفت النظر
إىل جانب آخر من حقيقتها ودعانا إىل فهمها فهماً متكامالً جامعاً بني تصور دقيق لكال جانبيها.
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وهو يف تبصريه هلذا اجلانب اآلخر منها يكشف عن قداسة بالغة هلا ويدفع اإلنسان إىل سبيل رعايتها
ومحايتها وينهضه إىل حراستها بوسائل شىت .فلنصغ إىل طائفة من اآليات القرآنية اليت نشر من
حقيقتها هذا اجلانب الثاين.
" من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة "
" من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل
الناس مجيعاً ،ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً "
" وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة"...
" ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً "
فها حنن نرى كيف ينمي البيان اإلهلي رغبة اإلنسان يف احلياة الطيبة ويلفت النظر إىل أقصر السبل إليها
وهو العمل الصاحل وينهاه عن أن يزج حبياته يف املخاطر واملهالك بل يرخص له أن ينطق بكلمة الكفر
إذا وجد أن حياته قد أصبحت مهددة ،أال تراه يقول " إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان "
واحلقيقة أن كال هذين اجلانبني من حقيقة احلياة اإلنسانية يقوم مبثابة الرو اليت تبعث احلياة يف اجلانب
اآلخر .فكل منهما إذا انفصل عن الثاين يغدو باطالً من األمر وخارجاً عن معىن احلياة وحقيقتها.
إذ لو مل يدرك اإلنسان ضآلة حياته اليت مير هبا ،ملا أفاده شيئاً أن يعلم مبدى أمهيتها وبأهنا رأس مال
عظيم متعه اهلل به .ولو مل يؤمن مبا أضفى اهلل عليها من حرمة وقداسة ملا فهم من معاين تفاهتها سوى
وجوب اإلعراض عنها والسعي إىل التخلص منها ،ال سيما أن حسه منها أقل ضيق.
نعم إن هذه احلياة قصرية وهي العاجلة حقاً كما مساها اهلل تعاىل ،ولكن ذلك ال يعين أن ال حيفل هبا
وأن يعرض عن االستفادة منها.
إن اجلسر الذي يصل ما بني الرجل وقريته ممتداً على هنر عريض تافه من حيث قصره وقلة شأنه حبد
ذاته ،ولكنه بالغ اخلطورة يف الوقت ذاته من حيث أنه السبيل الوحيد الذي يوصل الرجل إىل مقر بيته.
وإن مما الريب فيه أن استفادتنا الصحيحة من هذا اجلسر وهن مبعرفة كال صفيت التفاهة واألمهية فيه.
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فذلك هو شأن احلياة الدنيا اليت منر هبا دون أي فرق ..فمن حبس تصوره عند إحدى هاتني الصورتني
منها ،فقد أدرك منها شطر احلقيقة وكان يف تعامله معها كمن يعاجل نصف حجر الرحى إذ من املعلوم
أن إدراك شطر احلقيقة ال ميكن أن يثمر شطر نتائجها فيما لو كانت متكاملة ،بل هو يساوي من
حيث النتائج فقداهنا أو متام اجلهل هبا كما أوضحنا ذلك من قبل.
إن احلياة يف حكم القرآن وقراره دهليز إىل مقر وممر إىل الوطن الذي ال حتول عنه والدهليز جيب أن
يفهم على أنه دهليز ،أي فشطبه عن االعتبار محق وغباء والركون إليه ذهول واغرتار.
ولقد كان من أبرز اآلثار احلضارية التباع الرعيل األول هذا املنهج القرآين واصطباغهم به ،أن أحدهم
كان يقبل إىل احلياة إقبال العارف هبا واملستأنس هبا ،مهما كانت حاله وظروفه .فلم يكن يتربم هبا
لضيق أمل به ،كما مل يكن ينتشي هبا أو يلهث وراءها للذة نالته منها .إذ هي حبلوها ومرها وسيلة إىل
هدف وليست هدفاً حتف به الوسائل .فسيان بعد هذا أن تكون نفقاً مظلماً يف باطن األرض أو طريقاً
معبداً جيتازه بني الرياحني.
ولقد استطاع رجل احلضارة القرآنية حبكم تفهمه للحياة على هذا األساس القرآين أن ميسك مبقياس يف
غاية الدقة يعلم مبوجبه مىت ينبغي أن يكون ضنيناً باحلياة حمافظاً عليها ،ومىت جيب أن يتحول فيصبح
سخياً هبا بعيداً عن رعوناته النفسية وأهوائه الغريزية.
فانظر مثالً وأصغ بسمعك إىل سجل احلضارة اإلسالمية وتارخيها أتستطيع أن تلتقط أمساء عشرة من
رجاهلا فروا من ضائقة احلياة وبؤسها إىل االنتحار؟ ..إنك لن تستطيع أن تعثر وال على مخسة أقدموا
على ذلك.
ولكن انظر كم كانت هتون أرواحهم عليهم يف الوقت ذاته عندما جيدون املبادئ مهددة وأن حراستها ال
تتم إال ببذل الدماء !...وما أكثر ما كان يرسل خالد بن الوليد إىل قادة الفرس والروم كتباً يقول هلم
فيها  " :لقد جئتكم بقوم حيبون املوت كما حتبون احلياة " ..ويف بعض األحيان " :لقد جئتكم بقوم
حيبون املوت كما حتبون شرب اخلمر ".
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وهذا يعين أن مصدر هذه االستهانة باحلياة هنا ومصدر التمسك هبا هناك ،مل يكن آتياً عن طبع خاص
هبم أو عن عشوائية يف تقديرها ،إذ لو كان األمر كذلك لكان جديراً هبم أن يتخلصوا من أثقال احلياة
عند نزول أدىن ضائقة هبم ،ولكان انتحار أحدهم ختلصاً من نكبات احلياة وآفاهتا أوىل أن يشبه يف
السهولة والرغبة بشرب اخلمر.
بل كان مصدر هذه االستهانة هبا قراراً عقلياً وقناعة فكرية على أعقاب التبصرة اليت بصرهم هبا القرآن،
بصدد التعريف بكال جانيب احلياة ونقطة التوازن بينهما.
وإن بوسعنا أن نزيد رؤيتنا هلذه اآلثار جالء ووضوحاً إذا ما التفتنا فانتبهنا إىل اآلثار السيئة اليت تفشت

يف اجملتمعات اليت ضلت عن هذه التبصرة القرآنية ،وانطلقت تتعامل مع احلياة على أهنا اليوم الذي ال
غد من ورائه ،ولنتخذ من اجملتمعات األوروبية واألمريكية اليوم منوذجاً للنظر واالعتبار.
ان كل ما يتصوره ابن احلضارة الغربية اليوم من معىن احلياة أهنا الفرصة الوحيدة ملمارسة الوجود واقتطاف
مثاره .فإذا خبت جذوة العمر عاد صاحبه إىل ظلمات العدم املطلق.

فتصور وقدر حال نفس إنسانية تشعر بأهنا من احلياة أمام مائدة قمار ال خيار له يف اإلعراض عنها أو
اإلقدام عليها ،وهي ليست مقامرة مبال يذهب ويعود ،بل مبضمون هذا العمر كله .فأما أن يكتسى منه
برد السعادة والنعيم مث يأتيه املوت ويف نفسه منها أصداء للذائذ وآثار النشوة ،وإما أن ينغمس منها يف
عذاب واصب مث يتخطفه املوت وهو يعاين من غصة أنه رأى بوارق السعادة ومل يذقها ،والحت له
مظاهر النعيم دون أن تدنو إليه فيلمسها ! ..تصور حالة هذه النفس كم تكون هائجة ومضطربة ،وكم
ينال منها القلق بكل ما له من عواقب اآلالم واالسقام.
وما أظن أن فينا من جيهل اإلحصائيات اليت تتكرر كل عام عن أعداد املنتحرين يف الواليات األمريكية
املتحدة تتزايد عاماً إثر عام وأنه وباء يستشري يف صفوف األثرياء واملرتفني أكثر مما يظهر يف بيوت
الفقراء والعاطلني.
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وال أظن أيضاً أن فينا من جيهل أن أزمة اهليبيني واملتشردين ،ومجعيات اجملرمني احملرتفني ،وأرباب
الشذوذات النفسية وهسرتيا الفلسفات اجلنونية البعيدة عن ضوابط العقل واملنطق :إن هي إال بعض من
آثار الضياع عن معرفة الذات وعن التبصر حبقيقة العمر الذي يتمتع به اإلنسان.
وإن من الثابت أن من شأن هذه املآسي اليت هي آثار طبيعية لذلك الفهم اخلاطئ عن حقيقة احلياة ،أن
تستعجل الزمن قدوم يوم تنظر فيه إىل تلك البالد والديار ،فال ترى عليها من مظاهر حضارهتا اليوم إال
اآلثار والذكرى وال تسمع من بقايا ضجيجها سوى األصداء.
بقي أن تعرف على حقيقة املكونات األخرى يف القرآن.
والقرآن يتحدث عنها حديثاً مسهباً من عدة جوانب :فهو يعرفنا قبل كل شيء من الكون على صفحة
ناصعة نقشت عليها براهني وجود الكون ودالئل وحدانيته .مث يلفت نظرنا إىل أنه مجلة مظاهر وخملوقات
سخرت خلدمة اإلنسان ولتحقيق مصاحله وأسباب رفاهيته .مث ينبهنا إىل أن هذه املكونات مع ذلك
ليست إال مظاهر أخاذة خادعة ،ينبغي أال ننخدع هبا وأال نركن إليها.
غري أنه يعود مع ذلك فيدفعنا إىل استخدامها واالستفادة منها ،وحيذرنا من جتنبها أو التحرج من
االستفادة منها.
تلك هي خالصة اجلوانب اليت يتناوهلا القرآن من حديث الكون والتعريف به .فلنفصل بعضاً من هذا
اإلمجال:
إن أهم ما يلفت القرآن نظرنا إليه من حقيقة املكونات احمليطة بنا ،هو أهنا لسان ناطق وبيان قاطع بأن
هذا الكون من صنع صانع وتدبري مدبر.
وال يعنينا التوسع يف احلديث عن هذا اجلانب ،إذ هو مما جيدر تفصيل القول فيه عند البحث يف أمور
العقائد وعرض الرباهني على وجود اهلل.
ولكن البد أن نلفت النظر هنا ،إىل أن تثبيت اليقني بوجود اهلل يف عقل اإلنسان ويقينه ،هو اخلطوة
الضرورية األوىل ،على طريق السعي لتكوين األسرة اإلنسانية السليمة ،أو احلضارة اإلنسانية املثلى .فمن
14

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

اإلمام الشهيد البوطي

منهج الحضارة االنسانية في القرآن

دون هذه اخلطوة األساسية اليت تعد بالنسبة إىل ما وراءها مبثابة اجلذع من الشجرة ،ال يستقيم شيء من
املراحل أو اخلطوات التالية على أي حنو مفيد ،وسنجد أدلة ذلك فيما بعد.
مث إن القرآن ينقلنا إىل بيان آخر عن املكونات اليت حولنا ،يلي البيان األول يف األمهية والرتتيب فهو
ينبه اإلنسان إىل أن جل ما يراه من حوله من أشياء الكون ومظاهره ،مسخر من قبل اهلل عز وجل
خلدمة اإلنسان وتدبري أسباب حياته وعيشته ويوضح له أن اهلل تعاىل قد أقام بينها وبني اإلنسان نسباً
ِ
َنزَل
من دراية الفكر والعقل ،فليس شيء منه مستعصياً على النظر والفهم فهو يقول مثالً " ُه َو الَّذي أ َ
ِ
ِِ ِ
السم ِاء ماء لَّ ُكم ِّمْنه َشر ِ
ِ
يل
ت لَ ُكم بِِه َّ
الزْر َ
يمو َن ) (10يُنبِ ُ
ُ َ ٌ
اب َومْنهُ َش َجٌر فيه تُس ُ
م َن َّ َ َ ً
ع َوالَّزيْـتُو َن َوالنَّخ َ
ِ
و ْاأل َْعنَاب وِمن ُك ِّل الثَّمر ِ
س
ات إِ َّن ِيف ََٰذل َ
ك َآليَةً لَِّق ْوم يَـتَـ َف َّك ُرو َن (َ )11و َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنـ َ
َّه َار َوالش ْ
َ َ
َ
ََ
َّم َ
ِ
ِ
ِ
ك َآليَات لَِّق ْوم يَـ ْعقلُو َن )َ (12وَما ذَ َرأَ لَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض خمُْتَل ًفا
ات بِأ َْم ِرهِ إِ َّن ِيف َٰذَل َ
وم ُم َس َّخَر ٌ
ُّج ُ
َوالْ َق َمَر َوالن ُ
ِ
ك َآليَةً لَِّق ْوم يَ َّذ َّك ُرو َن "
أَلْ َوانُهُ إِ َّن ِيف ََٰذل َ
ِ
ِ
ور "
ض َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزق ِه َوإِلَْي ِه الن ُ
ويقول " ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ُّش ُ
ِ
ويقول " َولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِيف األ َْر ِ
ش قَلِيال َما تَ ْش ُك ُرو َن "
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ

لنتأمل يف كلمات ثالث ،تدور مع التعبري القرآين يف هذه اآليات ونظائرها مما يتحدث عن هذا املعىن،
وهي التسخري ،التذليل ،التمكني ،فهي تعرب يف اللغة العربية عن أبلغ معاين اإلخضاع واإلخدام وتنص
اآليات مبوجبها بداللة ال تقبل الريب على أن اهلل تعاىل أخضع جل هذه املكونات لكال القدرتني
العضلية والفكرية يف اإلنسان وأذهلا لكثري من آماله ومطاحمه.
وهبذا نعلم أن عالقة ما بني اإلنسان هذه املكونات مل تكن يوماً ما عالقة حتد وصراع مهما أوغلت

خبيالك يف املاضي البعيد ،واقتحمت بفكرك مع اإلنسان إىل أغوار تارخيه السحيق .فما صارعها اإلنسان
يف أي من العهود وال صرعته وما حجب عنها يوماً بغري حجاب غفلته وجهله .على أنه مل يكن حمكوماً
عليه يوماً ما حبجاب هذه الغفلة واجلهل ،بل كان وال يزال أمر هذا احلجاب ارخاء ومتزيقاً ،عائداً إليه
هو ،بقطع النظر عن عقيدته ودينه.
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أجل فال اإلنسان عاش يوماً ما جمرداً عن مزية العقل والفكر كما يتوهم اخلرافيون من دعاة املذهب
املادي وال اليت يسموهنا " الطبيعة " وقفت جتابه اإلنسان بأي حتد أو مترد.
على أن البيان اإلهلي ينبه اإلنسان إىل أن االذالل الذي أخضع اهلل به املكونات ملصلحة اإلنسان إمنا
رتبه اهلل وفق سنة ثابتة ونظام ال يتبدل فال يأيت التسخري والتذليل إال ضمن سلطان هذه السنة الثابتة
وبعد االنضباط بقيودها الراسخة .وذلك كي يكون اإلنسان على بينة من السبل اليت يسلكها عند سعيه
وكفاحه ،حىت ال يصطدم بتضاريس هذه األنظمة الثابتة وحىت ال يكد نفسه وفكره يف معاجلتها دون
جدوى وحىت يعلم اإلنسان أن زمام هذا الكون أوالً وآخراً بيد مكونه جل جالله.
مث إن القرآن ،يبدأ بعد ذلك فينبه اإلنسان إىل القيمة احلقيقية لألكوان اليت سخرت له وأمكنه اهلل من
االستفادة منها .فيحذره من االخنداع هبا والركون إليها .وإنك لتنظر فتجده يؤكد بأن معظم هذا الذي
يربق يف األعني مرآه وتستهوي األنفس لذته ،ليس إال سراباً باطالً وخياالً عابراً.
وإن القرآن ليفيض باآليات اليت تتفنن يف ابراز هذه احلقيقة وتبالغ يف حتذير اإلنسان من االغرتار بشيء
من مظاهر الدنيا اليت من حوله ،فلنضغ إىل بعض هذه اآليات:
ب الش ِ
ات ِمن النِّس ِاء والْبنِني والْ َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري الْ ُم َقنطَرةِ ِمن َّ
" ُزيِّ َن لِلن ِ
اخلَْي ِل الْ ُم َس َّوَم ِة
ب َوالْ ِفض َِّة َو ْ
َّاس ُح ُّ َ
َّه َو َ َ َ َ َ َ
َ َ
احلر ِ ِ
ِ
نده حسن الْم ِ
ِ
احلَيَاةِ ُّ
آب ".
ك َمتَاعُ ْ
ث ََٰذل َ
َو ْاألَنْـ َعام َو َْْ
الدنْـيَا َواللَّهُ ع َ ُ ُ ْ ُ َ
َّك تَـ َقلُّب الَّ ِذين َك َفروا ِيف الْبِ َال ِد ) ( 191متَاعٌ قَلِيل ُمثَّ مأْواهم جهنَّم وبِْئ ِ
اد "
س الْم َه ُ
َ
" َال يَـغَُّرن َ ُ َ ُ
ٌ َ َ ُ ْ ََ ُ َ َ
ِ
احلياةِ ُّ ِ
ك إِ َىل ما متـَّعنَا بِِه أ َْزو ِ
" َوال َمتُد َّ
ك َخْيـٌر َوأَبْـ َقى"
الدنْـيَا لنَـ ْفتِنَـ ُه ْم ف ِيه َوِرْز ُق َربِّ َ
َّن َعْيـنَـْي َ َ َ ْ
اجا مْنـ ُه ْم َزْهَرَة ََْ
ًَ
الدنْـيا والْباقِيات َّ ِ
ال والْبـنُو َن ِزينَةُ ْ ِ
ك ثـَ َوابًا َو َخْيـٌر أ ََم ًال "
ات َخْيـٌر ِع َ
ند َربِّ َ
الصاحلَ ُ
احلَيَاة ُّ َ َ َ َ ُ
" الْ َم ُ َ َ

ولو أن تأملنا ما توحي به هذه اآليات وحدها ،واختذنا منها وحدها قانون تعاملنا مع هذه الدنيا ،إذن
لكان علينا أن ننبذها ونطرحها وراءنا وننفض األيدي منها ،وملا كان لنا أن نأخذ منها إال سد الرمق
وبلغة احلياة.
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ولكن البيان اإلهلي عاد فندبنا بعد هذا إىل التعامل معها وأمرنا مبد بد االستفادة منها ،بل حذرنا من
التأمث أو التحرج من اإلقدام عليها ،فقال عز وجل:
ِ
ات ِمن ِّ ِ ِ ِ ِ
" قُل من حَّرم ِزينَةَ اللَّ ِه الَِّيت أَخرج لِعِب ِادهِ والطَّيِّب ِ
احلَيَاةِ ُّ
ين َآمنُوا ِيف ْ
صةً
الدنْـيَا َخال َ
ْ َْ َ َ
َْ َ َ َ َ
الرْزق قُ ْل ه َي للَّذ َ
َ
يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة "
وقال " :هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً " وقال " يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل
اهلل لكم "
ِ
ِ
ور "
ض َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِّرْزق ِه َوإِلَْي ِه الن ُ
وقالُ " :ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ُّش ُ

َنشأَ ُكم ِّم َن ْاأل َْر ِ
استَـ ْع َمَرُك ْم فِ َيها "
والنص اجلامع ألشتات هذه املعاين كلها هو قوله تعاىل " ه َو أ َ
ض َو ْ
وهكذا يتبني لنا أن علينا أال نفهم اآليات اليت تزهد يف الدنيا مبعزل عن اآليات األخرى اليت تدعو إىل
التعامل معها واالستفادة منها كما أن هذه الثانية ما ينبغي أن تفهم مبعزل عن تلك.

ولكن ما احلكمة من هذا املد واجلزر يف التحليل والبيان ؟ وكيف يتأتى لإلنسان أن يغرس يف نفسه
القناعة التامة بأن الدنيا بكل ما فيها ظل زائل ووهم ال جيوز االخنداع به وأن يقبل إليها مع ذلك متتبعاً
خرياهتا ،مستفيداً من ذخرها ،يبين لنفسه من ظلها وسراهبا قصوراً شاخمة ؟ !..
واجلواب ،أن هذه الطريقة الرتبوية العجيبة يف التبصري حبقيقة هذه الدنيا وكيفية التعامل معها ،هي اليت
حلت عقدة كربى كانت وما تزال تقف يف طريق السعي إىل إنشاء جمتمعات أو حضارات إنسانية مثلى
حتمل يف داخلها مقومات بقائها ،بدالً من أن تنطوي على بذور فنائها حىت توهم كثري من الباحثني
بسبب استفحال هذه العقدة واستعصاء حلها أن احلضارات كلها ختضع لطبيعة احلياة العضوية
ومراحلها ،بقطع النظر عن تدخل العوامل واألسباب فهي تنشأ يف ضعف مث تشتد وتقوى مث هتدم
فتموت ،وال حيلة فيما زعموا لتطويل عمرها إذا أدركها عهد الذبول والتلف مهما كانت العوامل اليت قد
يستنجد هبا.
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غري أن البيان القرآين أوضح بل أثبت أن األمر ليس كذلك وإمنا تكمن املسألة يف أن لبقاء احلضارات
شرطاً أساسياً وعلى جانب كبري من األمهية والصعوبة معاً .إن أفلحت أمة ما يف تطبيقه على الوجه
الصحيح فلسوف يتحقق هلا من تطبيق ذلك الشرط ما يدفع حبضارهتا إىل الذروة أوالً مث ما حيصنها
وحيميها من كل آفة وضعف ثانياً ،مهما تطاول عليها الدهر ومرت هبا األحقاب.
ويتمثل هذا الشرط يف أن ميارس الناس دنياهم وأسباب عيشهم ورفاهيتهم بدافع الرو الوظيفية
واستشعار املسؤولية ،ال بدافع التعشق أو النهم النفسي ! ..ولن ميارس الناس أسباب عيشهم هبذه
الطريقة إال إذا اصطبغوا بالبصرية القرآنية يف فهم الدنيا وحتليل حقيقتها ،وإال إذا أشربت نفوسهم
موجبات املد واجلزر اللذين رأينامها يف كتاب اهلل تعاىل بصدد تعريفه اإلنسان على املكونات اليت من
حوله.
فإذا ريب اإلنسان على االصطباغ هبذه احلقيقة فإنه مهما تذوق من نعيم الدنيا ومهما ال له بريقها،
فسيبقى كل من فكره وعواطفه مشدداً إىل النعيم األكرب الذي ال ريب عنده يف قدومه وستظل نفسه
مشرئبة إىل اليوم الذي يبلغه فيه النداء املبشر  " :هذا يومكم الذي كنتم توعدون ...كلوا واشربوا هنيئاً
مبا أسلفتم يف األيام اخلالية "
وعندما ينصاع هذا اإلنسان بعد ذلك ألمر اهلل يف اإلقبال إىل الدنيا والتعامل معها فإمنا ميارسها ممارسة
احلاكم عليها املستخدم هلا طبق منهج ونظام دقيقني ،وضمن حدود مرسومة ،ومن أجل حتقيق هدف
إنساين مقدس على حني ال تستطيع الدنيا مهما ازينت وأخذت زخرفها أن ختلب لبه فتستبعده لتطو
به.
فها هنا خيتبئ مفتا احلضارة ! ..وها هنا السر الذي ميدها بأسباب الثبات واالستقرار .ولن تقع عندئذ
حتت طائلة القانون الومهي الذي ختيله شبنجر وأشياعه ..وهو بعينه املفتا الذي عثر عليه الرعيل األول
من هذه األمة بعد أن حبثوا عنه حتت نرباس الكتاب الرباين فافتتحوا به مغاليق الدنيا يف أقرب زمن
وبأيسر جهد ! ..لقد أقبلوا إىل الدنيا يعاجلون هبا عمارة األرض وإنشاء اجملتمع اإلنساين السليم ،ولكن
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بعد أن فرغت نفوسهم من غوائل التعلق هبا واالندالق عليها ،فأقبلوا إليها إقبال من امتأل شبعاً إىل طعام
يبيعه أو يتاجر به.
ولو أهنم مارسوا الدنيا بنفوس متعلقة هبا متعشقة هلا إذن لكانوا مثل ذلك الذي يضع بني يديه أطباقاً
من احللوى يبيعها ليستغين بأمثاهنا ،ونفسه هتفو إليها ولعابه يسيل عليها ،فهو يتذوق منها بني احلني
واآلخر ،ويتخذ منها افطاره إذا أصبح وعشاءه إذا أمسى .إن مما ال ريب فيه أنه لن يعود من مسعاه
التجاري إال باخليبة واخلسران ،وسيضيع كالً من اجلهد واملال معاً .فإىل مثل هذه اخليبة كان سينتهي
سعيهم لوال الرتبية القرآنية اليت علمتهم كيف يفهمون الدنيا وميارسوهنا وهم مرتفعون فوقها ،متحصنون
ضد مغرياهتا وغوائلها.
وملا كانت أكثر األمم والشعوب غافلة عن هذه احلقيقة ،تائهة عن التبصرة القرآنية يف التعريف بالدنيا
على حقيقتها ،فقد أقبلت تتعامل معها بنفوس متعشقة هلا متوهلة هبا ،فكان من جراء ذلك أن سعت
تلك األمم إىل بناء مدنياهتا وحضاراهتا ،بدافع النهم النفسي أكثر من التدبر الفكري .فنشأ عن ذلك
السباق بني أصحاب الدوافع املتشاهبة ،ونشأ عن السباق الصراع مث كان ال بد أن تنشأ عن الصراع
اخلصومات واحلروب.
وقد تنجح هذه األمم أو بعضها يف إنشاء حضارة هلا من خالل هذا السباق الالهث ،ولكن البد أن
حتمل تلك احلضارات منذ يوم نشأهتا بذور دمارها وعوامل فنائها .وذلك طبقاً للمراحل التالية اليت ال بد
أن متر هبا كل حضارة من هذا القبيل تتفتح أمام تلك األمم أبواب الثروة والغىن ،فتطوف برؤوسها من
ذلك سكرة النعيم ،وتتقاذفها حياة الدعة والرتف .فينسيها ذلك واجب النهوض بأعبائها اجلسام .وما
هو إال أن يتبني الرقباء من أعدائها مظهر هذا الضعف فيها فيتوكؤون عليه ويتخذون منه ثغرة للمتسلل
منها و" التوضع " فيها ،وأساليب ذلك واضحة غري خفية ..واملصري الذي البد منه على أعقاب ذلك
هو الذبول فاملوت والدمار.
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وغين عن البيان أن مراحل استفحال هذا املرض تتواىل يف مواقيت زمنية متناسبة مع أعمار الدول
واحلضارات فال جرم أن العني اجملردة وأجهزة األمراض اجلسدية ال تستطيع أن تكتشف حركة هذه
اجلرثومة احلضارية ومراحل منوها وكيفية سري املرض حنو التفاقم فالقضاء على أصحابه.
و ًأيا كان األمر فتلك هي اجلرثومة الكربى اليت تفتك يف جسم احلضارات اجلاحنة وهبا مترض مث متوت !..
هكذا زالت حضارة الرومان وهكذا قضي على حضارة الفرس وهكذا انتهت دولة ملوك بين األمحر يف
األندلس وهكذا تقوض عرش القياصرة يف أقصى الشرق ،وعلى الدرب ذاته تسري اليوم حضارات جاحنة
حنو الزوال واالمنحاق.
واملهم أن نعلم أن هذه احلضارات مل تفاجئها عوامل الضعف واهلالك من خارج بنياهنا بل نشأت معها
بذور هالكها من ذاهتا ومنذ يوم ميالدها وبالسبب الذي انتهينا من حتليله وشرحه.
وبعد أيها السادة هكذا يبصر القرآن االنسان خبارطة اهليكل الكلي لبنيان هذه املكونات وهكذا يدربه
على االنتقال من معرفة كليات الكون إىل التأمل يف جزئياته.
وأحسب أن قد تبني لنا من خالل ما أوضحناه أن ال جدوى من أثقال املعارف اجلزئية اليت قد حيشو هبا
اإلنسان دماغه إن مل ترتاصف ضمن دائرة من املعرفة الكلية احلقيقية لإلنسان واحلياة والكون.
وأحسب أن قد أتيح لنا أن ندرك بدقة الوصف القرآين لتلك املعارف اجلزئية املبتورة عن جذورها عندما قال عنها
وعن املتباهني هبا " يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا " فهي علوم سطحية حقاً وإن بدت لنا عميقة هامة ضمن
حدودها اجلزئية.

وأحسب أن قد آن لنا أن ندرك حقيقة من مساهم اهلل علماء يف كتابه املبني عندما قال عنهم " إمنا
خيشى اهلل من عباده العلماء " فإن من قد يوصفون اليوم بالعلماء من هؤالء الذين انصرفوا حيملقون يف
زوايا صغرية وجزئية عن الكون كله ليسوا علماء يف ميزان القرآن وحكمه فليسوا هم الذين تتوقع منهم
اخلشية من اهلل كما أهنم ليسوا هم الذين ينتظر أن تغنيهم علومهم بطمأنينة املعرفة وسكينة الشعور
بالوصول إىل املطلوب.
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وأخرياً أحسب أن قد أتيح لنا اآلن أن نعرف سر ختلفنا والسبب احلقيقي يف حتول ماضينا احلضاري
العريق إىل ذكريات تستعاد وأحاديث مجيلة تتلى.
ويقيناً لو أن ثروات الدنيا كلها أصبحت ملكاً لنا ولو أن منجزات احلضارة الغربية كلها احتشدت يف
بالدنا ومرافقنا ،لن يزيدنا ذلك كله إال دفعاً لنا حنو قاع التخلف ،ما دمنا ال نتحرك حنو االصطباغ
احلقيقي هبذه التبصرة القرآنية اليت أوجزنا احلديث عنها ،واليت تنطوي حقاً على مفتا حضارتنا
االسالمية املثلى.
مث إن بالءنا األعظم بعد هذا كله أن جند فينا من جيهل أو يتجاهل هذه احلقيقة الساطعة مث يتمشدق
على أمساعنا كل يوم باحلديث عن االقرتاحات الغبية اجلوفاء للتخلص من التخلف الذي نعانيه ،وهي
اقرتاحات بليت من تكرارها وإعادة الرتكيز عليها ..ففتح أبواب االجتهاد ،واالنفتا على احلضارة الغربية
وتطوير اإلسالم مبا يتفق وسلطان تلك احلضارة ،هو الرتياق الشايف من ختلفنا !..
واحلقيقة أهنا ليست اقرتاحات باحث متحرق على خدمة أمته ،راغب يف أن تستعيد أصالتها وحضارهتا،
ولكنها شنشىن مفتون بل خممور بعقار املدينة الغربية اجلاحنة السائرة حنو الدمار واالمنحاق طال الزمن أو
قصر.
فال جرم أن يقول حتت تأثري من نشوته اآلسرة:
وداوين باليت كانت هي الداء !..
مجع اهلل أمر هذه األمة على خري ورزقنا نعمة الصدق يف التعامل مع قرآننا الذي صدقناه وإسالمنا الذي
اعتنقناه.
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