
 

 

  

 
 

  

                                                                               
 

          

                     

واهرِ اليت يتفاعلُ معها اإلنسانُ بثقافتـه ،  الفكر هو تفعيلُ طاقة الذات لتعقّلِ الظ.. 
 املختلفة هحيات ها .. وبأدواتومنظار ، ها مع املعارفلرِها وتفاعةُ تدبهو آلي ةاُألم كرفف

إىل آفاقِ احلياة بشتى أشكالها ، وبالتايل هو املنهج الناظم لطُـرقِ التعقّـلِ واإلدراك يف   
املعرفة ها مع هذه املعارف  استنباطلها يف تفاعموناظ ،..  

إنّ الفكر هو خالصةُ الثقافة والتجرِبة احلياتية لإلنسان ، والقُوةُ املوجهةُ لتفاعـلِ  .. 
   الروحـي بوجهيـه ، للنهوضِ احلضاري ةاملعرفي اتة مع املعارف ، وخللقِ اآلليأبناء األم

 يواملاد..  
كثابـت   –يف كلِّ زمان ومكان  –يس منوذجاً محدداً يتفاعلُ معه اإلنسانُ والفكر ل

إنه تفعيلٌ مستمر لتعقّلِ املادة الثقافية اليت بني يدي اإلنسان ويف أُفُقِ .. يأخذُه بطبيعة ثابتة 
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كلُّ ذلك من منـاظري   ..رؤاه ، ولتعقّلِ ماهية األدوات احلياتية واحلضارية اليت بني يديه 
  ..تتطور تطوراً موازياً للتطورِ الفكري الذي تنتجه اُألمة 

مل ترِد يف كتـابِ اِهللا تعـاىل   ) وكذلك كلمةَ العقلِ ( ولذلك نرى أنّ كَلمةَ الفكرِ 
فبمقدارِ ما يتم تفعيلُ . .بالصيغة االمسية وال لو مرةً واحدةً ، وأنّ ما يرِد هو الصيغُ الفعليةُ 

  ..الذات وتعقُّلُها يف إنتاجِ اُألسسِ املعرفية البناءة ، مبقدارِ ما يتم إنتاج الفكر 
   قطـةلتنتقـلَ إىل ن ، ةوِفقها ثقافةُ اُألم مآفاقاً جديدةً ، تنتظ عبدهو من ي واملفكِّر

يفتح آفاقاً جديدةً لنقلِ فكرِ األمة وثقافتهـا إىل  أي هو من .. مستقبلية على حمورِ الزمن 
  ..فاملفكِّر ينتج الثقافةَ املستقبليةَ اليت تتقدم اُألمةُ إليها .. األمام 

علينا أن نميز بني من ينتج الفكر فَيبدع مناهج جديدةً يف التفكريِ ، تنقُـلُ  .. من هنا 
و الفكري والثقايفِّ ، وبني من يستهلك هذا الفكر ، فيجتره بِشكلٍِ من يسري ا إىل السم

 ها على حمورِ اإلبداعِ الفكريذات ةكريالف ليبقى يف النقطة ستمربني .. م زأي علينا أن مني
مع مرحلـة   الفكرِ كمنهجٍ إبداعي آلليات التطورِ ، وبني التقليد الذي ال يتجاوز التفاعلَ

  ..فكرية محددة منتجة يف مرحلة زمنية حمددة 
 ..  بثقافـة للسمو ، فاهلاد والتجديد ، ناملُربه هو اإلبداع كرياإلنتاجِ الف فمعيار

تج وحينما يتوقّف اإلبداع والتجديد يف الفكرِ ، فهذا يعين أنّ اُألمةَ ال تن.. اُألمة وفكرِها 
  ..الفكر ، وبالتايل ال تفكِّر 

  ـةالعام مع ثقافة الفعلى خ هعظَمِ حاالتيكون يف م كريالف لذلك نرى أنّ اإلنتاج
لالتجاه بثقافتهِم وفكرِهم إليـه ، مـن خـاللِ     –مع الزمن  –وفكرِهم ، وأنه يدفعهم 
  ..حوارِهم وتفاعلهِم معه 

ونُ التارخيي الذي ينظُم احلركةَ الثقافيةَ والفكريةَ يف التاريخِ البشـري  هذا هو القان.. 
حينما يكونُ فكر العامة ، وثقافتهم ، وما اعتادوا عليه كتقليد عن آبائهم ، .. ولكن .. 
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ُألمـة ،  ناظماً لإلنتاجِ الفكري عند اُألمة ، فهذا يعين موت اإلنتاجِ الفكري عند هـذه ا 
 لقوانينِه كةحرفيه ، وم لةفاع ةها من التاريخِ كأُماملاضي ، وبالتايل خروج واجترار..  

إنّ ثقافةَ العامة تدور دائماً يف فَلَك التقليد واخلوف من التجديد الفكري ، وبالتـايل  
لون مسؤوليةَ التجديد الفكـري  فإنّ اإلنتاج الفكري يقوم على أكتاف اخلاصة الذين حيم

 ههِم يف سبيلم وتضحيتوإصرارِه ، هِم للحقرأتمن خاللِ ج ، ةلُألم..  
وإنتاجها الفكري يعين درجةَ التعقّـلِ  .. فثقافةُ اُألمة تعين رصيدها املعريفَّ .. وهكذا 

جد ثقافةٌ دونَ أن يوجد إنتاج فكري فقد تو.. واإلبداعِ والتجديد يف هذا الرصيد املعريفِّ 
 ..   بىن عليها هـذا اإلنتـاجي ةمعرفي قاعدة جودكرِ دونَ والف من املستحيلِ إنتاج ولكن

 الفكري..  
وما بني اإلنتاجِ الفكري والنهوضِ احلضاري تالزم تام ، فدونَ اإلنتاجِ الفكـري ال  

إنّ الثقافةَ جتعلُنا قادرين على التفاعلِ مع احلضارة القائمـة ،  .. طور تنتج احلضارةُ وال تت
ال تؤهلُنا إلنتاجِ احلضارة والنهوضِ ا إىل درجة أعلى  –دونَ اإلنتاجِ الفكري  –ولكنها 

  ..على سلّمِ التقدمِ احلضاري 
بالنسبة لغريِها مـن   –التايل تتأخر فاُألمةُ اليت ال تنتج الفكر ال تتطور حضارياً ، وب

على سلّم التقدم احلضاري ، ويبدو زمنها وكأنه يسري باتجـاه   –اُألمم املنتجة للحضارة 
  ..املاضي 

واستمرار النهوضِ يف البناِء احلضاري باتجاه األمام ، وملصلحة البعـد اإلنسـاينِّ ،   
ن حيوي مباهيته نهوضاً يف القيمِ اإلنسانية البنـاءة ، موازيـاً   يتطلّب من اإلنتاجِ الفكري أ

للنهوضِ املادي يف احلضارة املدنية املُنتجة ، وإالّ فسيطغى اجلانب املـادي يف النـهوضِ   
 ةبٍء على اإلنسانيةُ إىل عجلُ احلضارةُ املُنتوستتحو ، الروحي على جانبِه بدالً احلضاري ،

  ..من كونِها خادمةً هلا 
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فالنهوض املادي يتطلّب وضاً روحياً موازياً ، وإالّ فاحلضارةُ املُنتجةُ ستكونُ مدنيةً 
 ةاإلنساني اً مع مصلحةعكسي دليلٍ على ذلك ، حيـث  .. تتناسب رعونَ أكربف ةصويف ق

 املدينُّ كان يف أوجِه ذلك  فهندسةُ.. النهوض وغري ، مران ، والتحنيطُ يف جمالِ الطبالع
  .. من العلوم ، بلغَ ذُروته ، يف الوقت الذي وصلت فيه القيم اإلنسانيةُ إىل احلضيض 

 عرجت هتومصداقي من احلق اقترابِه ها ، فإىل درجةمِ وختلُّفرِ األمتطو أساس كرإنّ الف
والنصرِ ، وإىل درجة ابتعاده عن احلق ترجع مجيع أسبابِ التخلُّـف   مجيع أسبابِ التطورِ

 واهلزمية .. إىل هذه احلالة تةٌ أدكريف ماتمقد ةلألم كُلِّ حالة فخلف..  
 ..  كـربأنّ الف والزعم ، كرياإلنتاجِ الف وعلى هذا األساسِ فإنّ الدعوةَ إىل إيقاف

يصلُح للتطورِ احلضاري يف كلِّ زمان ومكـان ، هـي    ، لة تارخيية محددةاملُنتج يف مرح
   ـةتارخيي يف مرحلـة املولود كراً ، ألنّ الفياً ومادروحي رِ احلضاريالتطو دعوةٌ إليقاف

 عن اإلطارِ التارخيي جال ختر ، دةحمد إالّ إلنشاِء حضارة لُحصال ي دةحدفيـه  م دلالذي و
  ..هذا الفكر 

من منظِّري الفكرِ اإلسالمي سقطوا يف أنفاقِ هذا الدعوة ، زاعمني  وحىت الكثريون
أنّ فكر السلَف الصاحلِ املصوغ بلون اخلصوصية احلضارية اليت عاشوها يف عصرهم صاحلٌ 

      عن حقيقة محلِ القرآن الكـرميِ  إلنتاج احلضارات املتجددة حىت قيامِ الساعة ، معرِضني
لينابيعِ اإلنتاجِ الفكري الذي تنشأُ عليه احلضارات حىت قيامِ الساعة ، ) أساس اإلسالم ( 

غري مدركني حلقيقة الفصلِ بني األحكامِ الثابتة اليت حتملُ تبيانَ الشعائر ، وبني األحكـامِ  
ها النص القرآينُّ ذاته لكلِّ جيلٍ مبا يناسب حضارته ، متناسني املتجددة مع الزمنِ اليت حيملُ

قولَ اِهللا تعاىل الذي يبين أنّ إدراك دالالت القرآن الكرميِ يف تصاعد مستمر حـىت قيـامِ   
  ..الساعة ، وليست ثابتةً وال خترج عن إدراك األجيالِ األوىل كما يتصورون 

                

        ] ٥٣: فصلت [  
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آينِّ ، فمعظم هؤالِء املنظِّرين للفكرِ اإلسالمي ، جعلوا من التفسريِ التارخيي للنص القر
 منسوخ فهذا نص ، هالقرآينِّ ذات هِم ( قرآناً بديالً عن النصزعم بسح (  وذاك نـص ،

حتُيطُ بدالالته رِوايات أسبابِ الرتول ، وذاك نص ال خترج دالالته عن حديث منسـوبٍ  
ة ، حتت ظاللِ الدعوة بالنتيجة متّ التنظري والدعوةُ إىل تصورات تارخيي  ..إىل الرسولِ 

  ..أي متَّ حتويلُ بعضِ جوانبِ التاريخِ إىل منهج .. إىل كتابِ اِهللا تعاىل 
  ـةكريوالف ةالثقافي واتععظمِ الدوراء م اليت وقفت ةكريالف اتاأليدلوجي إنّ معظم

وإما مبنيةً علـى فكـرِ    والسياسية يف تارخينا العريب ، كانت إما مستوردةً من اخلارِجِ ،
 عبنأن ت اليت جيب كريالف بعني االعتبارِ حقيقةَ التجديد دون األخذ دةحمد ةتارخيي مرحلة

  ..من ماهية الفكرِ ذاته 
   بـاعكـراً ، واالتف بونَ التقليديف الالحقني الذين حيس نلةُ دائماً تكملذلك فاملشك

  ..وكلُّ ذلك متثّالً لوصف اهللا تعاىل .. العصبيةَ العمياَء ثقافةً بناءة األعمى وضاً ، و
             ] ٦٩: الصافات  - 

٧٠ [     
               ] الزخرف :

٢٢ [    
املشكلةُ أننا يف معظمِ حمطّاتنا التارخيية كُنا نقدم نهوض اُألمة على أساسٍ تارخيي ، ال 
على أساسٍ فكري ، متناسني حقيقةَ النهوضِ احلضاري الذي ال يكونُ من خاللِ التاريخِ 

  ..خاللِ الفكر ، إنما من 
لو نظرنا إىل أسبابِ ختلُّفنا احلضاري بالنسبة لُألممِ اُألخرى ، لرأيناها تنقِسـم إىل  .. 

  ..أسبابٍ خارجية وأسبابٍ داخلية 
  :األسباب اخلارجيةُ ، تتمحور حولُ نقطتنيِ أساسيتني  – ] ١[ 
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ولو عدنا إىل حقيقة األمرِ وحبثنا حبثـاً  .. املؤامرات املستمرةُ على هذه األمة  – )أ ( 
موضوعياً يف أسبابِ جناحِ هذه املؤامرات يف حتقيقِ أهدافها ، لرأينا بناَء جناحها مبنياً مـن  

  ـةنـا املذهبيوخالفات ، هذه املؤامرات واجهةنا ، وتقصريِنا يف مضعف اتلَبِن   ـةوالطائفي
  ..واإلقليمية 

فلو ارتقينا إىل املُستوى املطلوبِ يف مواجهة هذه املؤامرات ، ملا حتقّقت أهدافُها كما 
 ةأعداُء هذه األم ريدي ..  لُ وعـدمموالع هو الوعي هذه املؤامرات واجهةفالسبيلُ إىل م

 ةاجلانبي الفاتيف اخل أبناَء وكلُّ ذلك ال.. االخنراط ليمٍ يصهركرٍ سيكونُ إالّ من خاللِ ف 
  ..هذه اُألمة يف بوتقَة واحدة إلنتاجِ لَبِنات بِناِء املواجهة الذي تتحطّم عليه كلُّ املؤامرات 

لقدمنا ثقافةَ االتفاقِ فيما بيننا على ثقافة االختالف ، وملا ، فلو كان فكرنا سليماً .. 
، وملا كفّر بعضنا بعضاً ، وملا احتكَر كلٌّ منا اخلَالص لنفِسه ، ولتمثَّلنا قـولَ اِهللا  تقاتلنا 
  :تعاىل 
                 

     ]٢: ئدة املا [     
               

       ] ٣٤: فصلت [    
               

           ] ٨: املمتحنة [      
..  هو بعض ةاُألم على هذه ةاخلارجي لَ لنجاحِ املؤامراتاألو ببوهكذا نرى أنّ الس

  ..سلبيات فكرِنا 
السبب اخلارجي اآلخر هو التقدم احلضاري لُألممِ اُألخرى ، يف الوقـت   – )ب ( 

الذي نراوح فيه مكاننا ، وبالتايل تسبِقُنا اُألمم فال نستطيع مواكبتها وال ندافع عن أنفُِسنا 
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و عدنا إىل جذورِ ول.. إالّ بأدوات حضارية متخلّفة عن األدوات اليت متلكُها تلك اُألمم 
ختلُّفنا احلضاري هذه ، لرأيناها فكريةً ، فعدم اتباعنا لسبلِ العلمِ والنهوضِ احلضـاري يف  

فما زلنا نعتقـد  .. الوقت الذي اتبع فيه غرينا هذه السبلَ ، مسؤوليتنا ، ومسؤوليةُ فكرِنا 
  .. ة وكُلِّ التكنولوجيا احلديثة اليت ينتجها اآلخرون أنّ سيف عنترةَ يصلُح ملواجهة الطائر

  :األسباب الداخليةُ ، ميكننا حصرها يف نقطتني  – ] ٢[ 
مقارنةً مع الكثريِ ( تقصرينا يف العملِ واحناللُ سلوكنا يف الكثريِ من املفاهيمِ  – )أ ( 

سلُوكاً هشـاً ،   –مع الزمن  –اليت تنتج ، وهذا كلُّه سببه اهلشاشةُ الفكريةُ ) من األممِ 
فاملصلَحةُ الفرديةُ عند الكثريين مقدمةٌ على .. ينهار أمام أي عاصفة مهما كانت ضعيفةً 

  ..مصلحة األمة ، والتنظري أكثر بكثريٍ من العملِ ، وكأننا نتمثّلُ قولَ اِهللا تعاىل 
               

       ] ٣ - ٢: الصافات [    
أسباب فكريةٌ حمضةٌ ، وذلك باعتناقِ بعضِ األفكارِ اليت ما أنزلَ اُهللا تعاىل  – )ب (  

قات األمة ، وتفرق أبناَءها إىل مذاهب وطوائف ، كـلٌّ  ا من سلطان ، واليت تشتت طا
  ..منها يضع اآلخرين يف خندقِ العداِء الفكري ، وكأننا نتمثّلُ قولَ اهللا تعاىل 

              ] ٥٣: املؤمنون [      
فاحلضارةُ ، والصناعةُ ، والتطور بشتى .. إنّ فكر املاضي هو مقدمةُ الوضعِ الراهن .. 

أشكاله ، والقيم الروحيةُ ، يسبِقُها فكر يدفع ثقافةَ األمة ومهّةَ أبنائها باتجاه وضعها 
األم كركرِ املاضي ، وفنتيجةُ ف ةن ، فحالُ األمالراه ها احلضاريستقبلمةُ مهو مقد ة..  

من هنا نرى أنه ال ميكن أن يتغير حالُ اُألمة إالّ بتطورِ فكرِها إىل درجة يسموا ـا  
فالتغيري الفعـالُ يبـدأُ   .. أبناُء األمة إىل ملك إرادة التغيريِ الصادقة للنهوضِ والعملِ البناء 

  ..لقولِ اهللا تعاىل بالنفسِ ، وذلك متثّالً 
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               ] ١١: الرعد [    
 .. كلمة رودويف و     بدالً من ةالقرآني يف أنفِسهِم ( يف هذه الصورة( 

 املطلوب مدليلٌ على أنّ التغيري رغيالذي ي ، ةأنفِسـهم ، تغـيرياً   هو ن حالِ األًُم بواسطة
  ..  )يف أنفِسهِم ( ، وليس يف ما حتويه هذه األنفس     مباهيتها هي 

أنّ الفكر يغير يف ماهية النفسِ ، : ففي هذه الصياغة القرآنية نستشف حقيقةً مفادها 
يه النفس من ثقافة وتصورات ، فما بني استمرارية الفكرِ ذاته وال يقتصر تغيريه على ما حتو

 ةكرِ األملةٌ ، جتعلُ من فادبتعالقةُ تأثريٍ م دوجالنفسِ ت ةمع الزمن  –زمناً طويالً وبني ماهي
  ..مؤثِّراً هاماً يف حتديد لون نفوسِ أبنائها  –

وروثكرٍ معن ف جكرِ  هذا اللونُ الناتهذا الف بلون غُ النفسبصلزمنٍ طويلٍ ، والذي ي
إمكانيةًً أكرب  بذات اللون ، فحىت املولودون يف األمة حيملون ، يعطي اُألمةَ هويةً مصبوغَةً

  .. حلملِ هذا اللون ، وتأيت التربيةُ لتصبغَ أنفسهم به 
م ، نتيجةَ تجرِبته ألكثر من تسعة قُرون مـع  هذه احلقيقةُ أدركَها نوح عليه السال.. 

 من الكُفرِ واإلعراضِ عن منهجِ اِهللا تعاىل ، حىت أصبح هذات ها باللونأنفُس تبِغأجيالٍ ص
املولود فيها قريباً من هذا اللون ، نتيجةَ فكرِ آبائه لقرون طويلة ، ويتعمق هذا اللـونُ يف  

  ..التربية يف اتمعِ الذي تتالت عليه تلك األجيالُ  نفِسه نتيجةَ
                 

          ] ٢٧ - ٢٦: نوح [      
هذا ال يعين ناموساً يلغي الفطرةَ اليت حيملُها املولود ، وال يعين قانوناً عاماً كالمنا .. 

ما جيعلُه على ) الصلة والقرىب من اهللا تعاىل ( ال استثناَء فيه ، فكُلُّ مولود حيملُ من الروح 
  ..الفطرة الطاهرة النقية 



      ٩                  

 

                

                

         ] ٩ - ٧: السجدة [    
.. م عليه السالم ولد من أبٍ كافرٍ ، ونوح عليه السالم أجنب ولداً كافراً وإبراهي..  

فما نعنيه هو أنّ اتمع بإطارِه العام تنصبِغُ نفوس أبنائه بلون الفكرِ الذي يتم تداولُه فيـه  
يةً أكرب للتلون ذا اللون ، زمناً طويالً ، لدرجة محلِ معظَمِ املولودين يف هذا اتمعِ إمكان

  ..وتأيت التربيةُ فيما بعد لتعمق هذا اللونَ يف نفوسِ معظمِ هؤالء املولودين يف هذا اتمع 
وميكننا أن خنتزلَ أهم معايريِ سالمة الفكرِ ، وحتديد درجة كونه بناًء ودافعاً لُألمة حنو 

  :الية األمام ، بالنقاط الت
الفكر البناُء يدفع بأبناِء األمة حنو ثقافة االتفاقِ ، ويبعدهم عن ثقافة االختالف ،  –* 

  ..وعن الزعمِ بامتالك احلقيقة الكاملَة دونَ اآلخرين 
الفكر البناُء حيملُ مباهيته إمكانيات اإلبداعِ الفكـري ، والنهـوضِ الثقـايفِّ     –* 
  ..اري ، مبعداً األمةَ عن التقوقُعِ يف دهاليزِ التقليد واجترارِ املاضي واحلض
الفكر البناُء يدفَع كلَّ فرد من أبناِء األمة حنو السمو يف عالقاته اإلنسـانية مـع    –* 

  فيه إىل نفِسـه الذي ينظُر هنظار ذاتمن امل إىل اآلخرين اآلخرين ، فينظُر ..  وال حيتكـر
  ..اخلالص لنفِسه ومذهبِه ، وال يبخس اآلخرين فكرهم 

 *–  ، رِ املدينِّ من جهةاً بني التطوستمرناً متواز ةفوسِ أبناِء األميف ن اُء خيْلُقالبن كرالف
  ..وبني السمو يف القيمِ واملبادئِ واألخالقِ من جهة أُخرى 

 *– البن كرالف  ـةكريقوميِ رؤاها الفت اتآلي ةناعصماً لمنج ةاُء جيعلُ من تاريخِ اُألم
البناءة حنو املستقبلِ ، ال منجماً لصناعة األقنعة املذهبية والطائفية اليت ال تزيـد األمـةَ إالّ   

  ..تشرذماً 



      ١٠                  

 

ك إرادة التغـيريِ يف مصـريِهم   الفكر البناُء جيعلُ من أفراد األمة قادرين على ملْ –* 
 والثقايفِّ والسياسي وتسمو لتكونَ عصا موسى .. االجتماعي ، ها أحدصادرم ال يهفإرادت

عليه السالم ، اليت يضربونَ ا ليصنعوا املعجزات ، ال عصا فرعونَ اليت يضربونَ ا لريوا 
  ..فرعونَ فوق كُلِّ املعجزات 

اُألمةُ اليت تعرِض عن إنتاجِ الفكرِ وصنعِ احلضارة ، تبعد نفسـها عـن   ف.. وهكذا 
 رالتاريخِ ، وتقر كَةرمِ حسيف ر املشاركة–  ملْ تعلم أم بذلك مشـاركةَ   –سواٌء علمت

  ..أبنائها للحيوانات يف اخلُروجِ من ساحة التاريخ 
  

  ..م  ١٩٩٧: عام .. درعا .. 

  
 

 


