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الإ�سالمي وامل�سروع احل�ساري« وغريها...
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ت�صدير

اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 
و�سحبه اأجمعني.

مل يزل الفكر الإ�سالمي ، يف �سياقاته املختلفة ، م�سدوًدا اإلى فقه ال�سنن 
مفتاًحا  درا�ستها  ت�سّكل  التي  احليوية  املو�سوعات  اأهم  من  واحًدا  باعتباره 
ا لالإجابة على عدد من الأ�سئلة والإ�سكالت املثارة حول الكون واحلياة  ُمِهمًّ
احل�ساري  املاأزق  من  واخلروج  ماآلتها..،  يف  اأو  واقعها  يف  �سواء  والإن�سان 
الذي كبل طاقة امل�سلمني يف ظل مفاهيم جربية مل تتبني حدود القدر ومعامل 

احلرية الإن�سانية يف الك�سب والبتالء.

هي�سور  للدكتور حممد  وماآلت احل�سارة«  التداول  »�سنن  كتاب  وي�سعى 
اإلى تلم�ص اأ�سباب الإجابات املفتاحية على تلك الأ�سئلة مبنظور يتميز بالروؤية 
ال�ست�سرافية.. ويعني على تر�سيد امل�سارات احل�سارية للم�سلمني والإن�سانية  

يف �سوء معطيات فقه ال�سنن التداولية.

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
والدار�سني،  واملهتمني  القراء  جمهور  اإل��ى  الكتاب  هذا  تقدم  اأن  الكويت 
الواقع  تقييم  يف  ال�سنن  فقه  من  ال�ستفادة  دائ��رة  تو�سيع  يف  منها  اإ�سهاما 

احل�ساري الإ�سالمي.

واهلل ن�ساأل اأن ينفع به، ويجزي كاتبه خري اجلزاء. اإنه �سميع جميب...
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مقدمة





التاأليف  اأ�سلوب  يف  القارئ  يدي  بني  الكتاب  هذا  و�سع  يف  اجتهدت  لقد 
ومنهجه ل يف اأ�سلوب الإن�ساء واإبداعاته، واإن كان فيه من الإن�ساء فاإنه من 
وق�ساياه  ال�سنن  مفهوم  بيان  يف  اأخ��رى  عقول  اإ�سراك  والق�سد  التاأليف، 
وجمالته لأنه جديد مازال مل يعرتف به البع�ص ويعتمده، ومن �سنن التاأليف 
واأعرافه اأنه حني يكون مو�سوعه جديدا يبداأ بتعريفه اأو التعريف به، وحيث 
ومبقوماته  به  التعريف  قاعدة  عن  يخرج  فلم  جديد  مو�سوع  ال�سنن  اأن 

وم�سادره وجمالته والوعي به واأق�سامه.

ولذا راأيت ا�ستهالل ف�سول هذا الكتاب ومباحثه بالتعريف بال�سنن، وهو 
تعريف مل ي�سغل بال كثري واإمنا كان ي�سغل ثلة من الأولني مثلما مازال ي�سغل 
ثلة من الآخرين، حيث بعد حديث القراآن الكرمي عن ال�سنن هدي اإليها ابن 
خلدون، ولكن وقفت بفكره ظروف ع�سره فلم ي�سع م�سطلحه، فكان بدل 
بحثه يف �سنن تداول احل�سارات بحث يف �سنن تداول الدول وتناوب الأ�سر 
ومناطقه،  الإ�سالمي وجهاته  العامل  اإطار خريطة  ولو يف  عليها  والقوميات 

ول�سيما التي عرفت نظام الدويالت اأكرث من غريها.

ثم ن�ساأ الهتمام بال�سنن مرة اأخرى على يد الإمام حممد عبده وتلميذه 
ومالك  القراآن،  ظالل  يف  قطب  �سيد  بعدهما  اإليه  اأ�ساف  ثم  ر�سا،  ر�سيد 
بن نبي يف كتاباته حتت عنوان »م�شكالت احل�شارة« وال�شيما كتاب »�شروط 
النه�سة«، ومن حدث فكر مالك بن نبي كان �سنع تيار الهتمام بال�سنن لدى 
عدد من تالميذه ولو من غري التنظري له بقدر كاف، ومن ثّم دخلت اأفكار 
ال�سنن برنامج املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي فتو�سع الهتمام بها اأكرث حني 
من  وعقد  وطبعها،  اجلامعية  الر�سائل  يف  وتتبعها  ال�سنن  يف  كتب  ما  تبنى 
اأجل ذلك ال�سمينارات والندوات، مثلما مثبت يف منت هذا الكتاب وهوام�سه. 

    وخالل اإعداد ر�سالتي العلمية، رحت كالعادة اأبحث عما يخدم مو�سوعها 
و�سيئا  املنار  تف�سري  حديثا  اأوفرها  فوجدت  ودوري��ات  ومراجع  م�سادر  من 
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اأبرزها »�سنن اهلل يف املجتمع  واإلى جانبهما درا�سات من  القراآن  يف ظالل 
�سعيد  وكتابات جودت  ال�سادق عرجون،  الكرمي« ملحمد  القراآن  من خالل 
ول�سيما »حتى يغريوا ما باأنف�سهم« امل�ستمدة من كتابات مالك بن نبي، ومن 
اأمامي، فكان  اآفاقها  وتتفتح  ال�سنن  درا�سة  تتجلى مالمح  هذا وذاك غدت 
مفهوم  بيان  يف  تزيد  حماولة  وهو  احل�سارة،  وم��اآلت  التداول  �سنن  كتاب 
ال�سنن وتبنّي كيف تداولت اأمم واأقوام احل�سارات من بيان التاريخ والقراآن 
بقيادة  للفوز  ال�سنن  خ��الل  من  القوى  ترت�سح  كيف  ت��ري  مثلما  ال��ك��رمي، 
اإليها مقاليد ماآل الزدهار احل�ساري، حيث بقدر اللتزام  الب�سرية وتوؤول 

بال�شنن واالن�شباط مبقت�شيات حيثياتها تتحقق االأهداف.

فجاءت ف�سول الكتاب متاآزرة  ي�سوق بع�سها اإلى بع�ص �سوق املقدمات اإلى 
النتائج، لري�سو البحث يف مو�سوع ماآلت احل�سارة اإلى اأن املاآل ماآلت واأن 
احل�سارة ح�سارات ليكون الن�سجام بني �سطري عنوان الكتاب من الناحية 
ي�ست�سحب  حيث  واحد  احل�سارة  جوهر  لأن  املو�سوعية،  ومثلها  ال�سكلية 
جديدها �سيئا ممن �سبقه مثلما هو مر�سح اأن ت�ست�سحب احل�سارة القادمة 
�سيئا من علم احل�سارة القائمة مما يتوافق مع ال�سنن وتوؤ�سر له ليتوا�سل 
احل�سارة  من  كثريا  الغربية  احل�سارة  ا�ست�سحبت  ومثلما  امل�ستقبل،  نحو 
ذهبت  كالذي  الأول��ى  اكت�سافاتها  على  والبناء  العلمي  كاملنهج  الإ�سالمية 
ال�سوء  الهيثم يف  بن  واحل�سن  الطريان  فرنا�ص يف  بن  عبا�ص  اإليه جتارب 
فاإنها  عنه  وتنكبت  لهذا  الغربية  احل�سارة  تنكرت  لو  وحتى  والكامريا، 
تبداأ من ال�سفر ملا يتنافى ومنطق �سنن التوارث، ثم كان ختام الكتاب  مل 
اجتهاد يف البحث عمن �سيكون له املاآل احل�ساري ويزدهر على يديه اأكرث 
الأنه ال نهاية ملعارج التقدم، وملن �شيوؤول اإلى ال�شقوط احل�شاري من االأمم 
قبل  من  الأمر  وهلل  وبحيثياته.  به  واللتزام  ال�سنن  ملنطق  فاحلكم  القائمة 

ومن بعد.
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الف�صل الأول
مفهوم م�صطلح ال�صنن

  بني مرادفاته





- مفهوم ال�سنن: 

–بفتح ال�سني  ال�سنن يف قامو�س العربية:  ال�سنة جمع �سنن، وال�سنن   -
كتب  التي  وطريقته  منهجه  الكتاب  و�سنة  الطريق،  نهج  تعني   � وت�سديدها 
بها، و�سنن- بفتح ال�سني والنون دون ت�سديدهما- هي ظهر اخليل))(. و�سنن 
تعني  كما  الأر���ص))(،  حرث  �سكة  تعني  ت�سديدها-  دون  ال�سني  -بك�سر 
قوله تعالى:   مثلما يف  والنعا�ص  الغفلة  ت�سديدها-  دون  ال�سني  �سنن –بك�سر 
ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ}))( وال�سنن ب�سم   }

ال�سني وت�سديدها معان، منها: ال�سنة مبعنى الفهدة والدبة ودائرة الوجه))(.

ولكن الذي �ساع من معاين لفظ ال�سنن هو الطريق، ومن مرادفاته القانون 
والنامو�ص، وللكلمة اأ�سل �سحيح بهذه املعاين كلها يف كالم العرب والقراآن 
الكرمي،ومنها الدوام والثبات على الأمر، كما يف قولهم: �سن املاء: اإذا داوم 
على �سبه، و�سن الإبل: مبعنى داوم على رعيها والإح�سان اإليها، و�سن الن�سل 
اإذا �سقلها وحدها .وقد �سار من امتدادات هذا املعنى الطريقة املحمودة 

وامل�ستقيمة.

وقد جاء لفظ �سنة بحرفيه الأ�سليني ) �ص . ن ( دون ا�ستقاقه يف القراآن 
الأمم  واجتاهات  لالإن�سانية من طرق  بنّي اهلل  ما  �ست ع�سرة مرة، مبعنى 
ال�سابقة التي جعلها اهلل قوانني ثابتة يف الب�سر والوجود كله، دون اأن تتغري 

هذه القوانني اأو تتبدل، كما قال تعالى:{ ې  ې   ې  ې  ى  
ى}))(، اأي مل يتغري))(.

 )- ابن �سيد البطليمو�سي: معجم املثلث، مادة )�ص. ن . ن( 
 )- ابن �سيد البطليمو�سي: معجم املثلث، مادة )�ص. ن . ن( 

 )-�سورة البقرة، الآية ))).
 )- ابن �سيد البطليمو�سي: معجم املثلث، مادة )�ص. ن . ن( 

 )-�سورة البقرة، الآية 9))
 )-ابن عبا�ص: تنوير املقبا�ص، �ص7).
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وهكذا اأفادت جل ا�ستعمالت كلمة �سنة يف القراآن معنى واحدا هو القانون 
والطريق امل�ستخدمة واإن ت�سّعبت ت�سريفات ال�سنة من حيث الإفراد واجلمع 
واإلى  اإلى ال�سمائر ومنها �سمري املتكلم، وهو لفظ اجلاللة حينا  والإ�سناد 
الأمم اخلالية من الأولني اأحيانا اأخرى))( اأو اإلى كل ما متكن الإ�سافة اإليه.

ويبدو اأنه منذ نزل القراآن العظيم ون�ساأت علوم احل�سارة الإ�سالمية منه 
وا�شتقت من دعوته اإلى التدبر ومنت يف ظله وازدهرت حتت اإ�شرافه، نظر 
اإليها  ينظروا  ومل  الألفاظ  من  لفظا  لغوية  نظرة  ال�سنة  اإلى  القراآن  علماء 
جو  يف  متاأخرة  مرحلة  تعترب  امل�سطلح  درا�سات  واأن  ل�سيما  م�سطلحا، 
در�ص احل�سارة الإ�سالمية باملوازنة مع درا�سات اللفظ، ولذا مل ينظرعلماء 
القراآن اإلى لفظ ال�سنة م�سطلحا من خالل تخ�س�ساتهم اإل قليال ومثلهم 
علماء ال�سنة واحلديث الذين قد يكونون اأول من اأخرج لفظ ال�سنة من املعنى 
الطريق  يعني  ال�سنة  لفظ  �سار  ثمة  ومن  ال�سطالحي،  املعنى  اإلى  اللغوي 
عن  يفت�ص  البحث  ذه��ب  ومنه  اللغوي،  ذات��ه  اأ�سل  على  معتمدا  والقانون 

القوانني التي حتكم الوجود كله.

�ساأن  �ساأنه  اللغوي  املعنى  ع��ن  وال�سنن  ال�سنة  م�سطلح  خ��رج  وه��ك��ذا 
اأودع  اأخرى، فاأ�سبح يعني قانون الوجود ونامو�ص الكون الذي  م�سطلحات 
ولذا  واإرادت��ه،  اهلل  م�سيئة  وفق  الب�سر  و�سلوك  احلياة،  �سوؤون  لينظم  فيه، 
عّرف بع�سهم ال�سنن على اأنها ما جرى على مراد اهلل من اأمر الب�سر والكون 
املادي، �سواء كان م�سدره كتاب اهلل اأو �سنة ر�سوله ¤، وتطبيقات الب�سر 
التي بنيت عليها عن طريق ا�شتنباط ما ي�شتخرج من اأفعال الب�شر، اأو عن 
طريق ما ي�ستق من الكون ومفرداته، والتاريخ وا�ستقراءاته، ومن هنا عّرف 
زيادة، واإمنا  ول  فيه  نق�ص  ل  الذي  اهلل))(  قدر  اأنها  على  ال�سنن  بع�سهم 

 )-حممد فوؤاد عبد الباقي: املعجم املفهر�ص لألفاظ القراآن الكرمي، مادة )�ص. ن. ن( .
)- حممد قطب: حول التف�سري الإ�سالمي للتاريخ، دار ال�سروق، القاهرة، �ص)0). 
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كل �سيء فيه بقدر، فال�سنن جتري مبيزان، فال اختالل فيها ولو مبثقال ذرة، 
لقوله تعالى:{ژژڑڑ}))(.

مازال  اأن��ه  اإل  ومفهومه،  ال�سطالحي  للمعنى  ال�سنن  لفظ  حيازة  ومع 
فيها  اإذن��ه  وياأخذ  كلها  ا�ستقاقاته  اإليه  اأكرث،ويرجع  اللغوي  املعنى  يعتمد 
ول�سيما يف ال�سعر العربي القدمي، حيث ا�ستخدم �سعراء قدماء وحمدثون 
لفظ ال�سنن باملعنى اللغوي فقط،ومل ي�ستخدموه مب�سمونه الذي هو بني يدي 

هذه الدرا�سة 

فقال ح�سان بن ثابت :

اإن الذوائب من فهر واأخوتهم      قد بّينوا �سّنة للنا�ص تتبع

وقال اأبو متام :

ولول معان �سّنها ال�سعراء ما درى      بناة املعايل كيف تبنى املكارم 

حتى قال حمي الدين عطية : 

و�سّنة اهلل منذ البدء �سارية ل      تخطئ النا�ص من عجم ومن عرب 

وقال �ساعر اآخر : 
   ما عاين النا�ص من ف�سلي كف�سلهم     ول راأوا مثلهم يف �سالف ال�ّسنن 

حركات  ت�سبط  التي  الأزل��ي��ة  وال��ق��وان��ني  النوامي�ص  ه��ي  ال�سنن  اإذًا 
خلقت  التي  الأغرا�ص  لتوؤدي  واملعنوية  والكونية  املادية  الوجود  كائنات 

بقدر. اأجلها  من 

- ال�سنن يف القراآن: اهتم الأوائل باألفاظ ومفاهيم مثل الفقه،  واأ�سبعوها 

على  �سكتوا  بينما  يومئذ،  احلاجة  �سغط  ذلك  على  �ساعدهم  وقد  بحثا، 
لعدم  اللغوية  الناحية  من  اإل  ال�سنن  لفظ  مثل  فيها  فتاأخروا  اأخرى  األفاظ 

 )-�سورة الرحمن، الآية: 7 .
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�سغط احلاجة اإليه يومئذ، وقد توافرت من دواعي التجديد احل�ساري الذي 
�سار ي�سمى النه�سة فا�ستوقف لفظ ال�سنن بع�ص علماء القراآن الكرمي على 

اأنه الطريقة وقانون اخلالق يف خلقه.

ومن هنا بداأ ين�ساأ الهتمام مبفهوم ال�سنن يف ال�سطالح، ومبقت�سى ورود 
املعنى،  حيث  من  املف�سرون  تناوله  الكرمي  القراآن  يف  وال�سنن  ال�سنة  لفظ 
احل�سارات  وبعث  دواليبها،  و�سبط  احلياة،  توجيه  يف  ال�سنن  اأثر  تتبع  اأما 
وازدهارها، فلم يعرف للمف�سرين اهتمام كبري به ول�سيما القدماء، لأن وعي 
مفهوم لفظ ال�سنن الذي تتناوله هذه الدرا�سة مل يكن اإل من املحدثني منذ 
نهجه  على  و�سار  اهتمامه،  من  كبريا  قدرا  اأوله  الذي  ر�سا  ر�سيد  الإم��ام 
اآخرون، اأما القدماء كالإمام الطربي فرغم اأن تف�سريه اهتم بالتاريخ الذي 
هو اأكرب ميدان يقراأ فيه مفهوم ال�سنن اإل اأنه مل يعباأ به كثريا واإلى جواره 

ابن كثري وغريهما.

ولعل الذي حال دون اكت�ساف مفهوم ال�سنن والهتمام به يف التف�سري منذ 
القدم اهتمامات اأخرى، كالهتمام بق�سايا الفقه والنحو والبالغة التي هي 
اأهم املباحث التي عاجلها العلماء القدماء يف القراآن الكرمي، مثلما تكون قد 
حالت عوامل اأخرى دون الو�سول اإلى اكت�ساف ال�سنن وقوانني الوجود، لعل 
يف مقدمتها م�ستويات ظروف ع�سر يومئذ احل�ساري، فلم يهتم القدماء مبا 
اهتم به املحدثون، حيث ركب القدماء موكب احل�سارة العربية الإ�سالمية، 
اأما املحدثون فقد اأوقفتهم تاأمالتهم يف كيفيات بعث احل�سارة الإ�سالمية 
وجتديد دواليبها ل�ستئناف ن�ساطها مرة اأخرى، فالقدامى،ومنهم الإمامان 
ي�ستحق،  ما  به  والهتمام  ال�سنن  مفهوم  يعطوا  مل  كثري،  وابن  الطربي 
ومل يهتموا مبا ت�ستهدفه غاياته والفوائد املرجوة من وراء درا�سته، بل من 

وراء وروده يف القراآن الكرمي.

تعالى:              قوله  يف  ك��ال��ذي  ال�سنن،  لفظ  اعرت�سه  ح��ني  ال��ط��ربي  ف��الإم��ام 
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ڻ   ڻ       ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ    f }
تعني ذكر ما قد خال من قبل من �سنن  الآية  اأن  اإلى  ڻ}))(، ذهب 
�سلفت يف الأولني، واخلطاب موجه اإلى اأ�سحاب حممد ¤، واأهل الإميان 
الأمم  وخلفهم من  �سلفهم  ومن  وثمود  عاد  قوم  مثل  الر�سل  �سبق من  مبن 
واإمهال  املوؤمنني،  ن�سر  يف  اهلل  �سنن  فيهم  فجرت  بالأنبياء،  ك��ّذب  ممن 

املكذبني، وا�ستدراجهم حتى بلغ الكتاب اأجله))(.

اأما ابن كثري، فقد ذهب يف تف�سري تلك الآية اإلى خ�سو�سية ال�سبب، الذي 
هو اأهل اأحد، وروى اأنه قتل �سبعون منهم، وقد خال مثل هذا يف الأولني، اأي 
قد جرى نحوه على الأمم الأخرى التي كانت قبل اأهل اأحد من اأتباع الأنبياء، 

ثم كانت العاقبة للموؤمنني، والدائرة على الكافرين))(. 

يخدم  مما  كثري  اآرائهم  يف  لي�ص  املف�سرين  قدماء  اأن  هذا  من  وي�ستنتج 
اإلى  ت�سعى  التي  احلديثة،  الدرا�سات  يف  املعرو�ص  باملعنى  ال�سنن  مو�سوع 
الإفادة من ال�سنن يف امل�سروع احل�ساري، وتطلعاته امل�ستقبلية وماآلته نحو 

ال�شقوط اأو االزدهار.

من  الرئي�ص  هدفه  يحقق  ل  القدامى  لدى  ال�سنن  مفهوم  جعل  ما  وه��ذا 
اأما املف�سرون املحدثون ومنهم الإمام حممد  الآية و�سبيهاتها،  تف�سري هذه 
والقارئ   الباحث  اإ�سباع حاجة  حاولوا  فقد  و�سيد قطب  ر�سا  ور�سيد  عبده 
اإلى مفهوم ال�سنن، حني تو�سعوا يف معنى ال�سنن تو�سعا ق�سد به توظيفها يف 

م�سروع نه�سة الأمة الإ�سالمية، وتر�سيد ح�سارة الآخر من خاللها.

الع�سر  مف�سري  اأول  يكون  يكاد  ر���س��ا:  ر�سيد  اه��ت��م��ام��ات  يف  ال�سنن   -

احلياة،  يف  املوؤثر  احل�ساري  مبفهومه  ال�سنن  لفظ  معنى  يكت�سف  احلديث 

)- �سورة اآل عمران، الآية: 7)).
 )- تف�سري الطربي، ج)، دار الفكر، بريوت، �ص)). 

 )- تف�سري ابن كثري، ج)، دار الفكر، بريوت، �ص0)).
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من  احل�ساري  ودوره��ا  ال�سنن  بحقيقة  اإح�سا�سا  غريه  من  اأك��رث  كان  وقد 
خالل توجيهات اأ�ستاذه حممد عبده، وهذا ما يف�سح عن وعي املحدثني باأثر 
واإن مل يحر�ص  وتداولها،  و�سقوطها وجتديدها  قيام احل�سارات  ال�سنن يف 
�ساحب املنار على الهتمام بذكر لفظ ال�سنن قدر حر�سه على بيان مفهومه 

وحتكمه يف جمرى احلياة احل�شاري.

و�شرورة  ملفهومها  امل��درك  حديث  ال�شنن  يف  ر�شا  ر�شيد  حت��دث  وح��ني 
حقيقتها  واإدراك  ال�سنن  فهم  عدم  اأن  راأى  خالله،  من  احل�ساري  العمل 
اإلى ا�سطراب احلياة  اأدى  يف الوجود ويف الآفاق والأنف�ص والكون والتاريخ 
وفقد توازنها، مما كاد ي�سوي بني قيم اخلري وال�سر، وميزج تناق�ساتهما، 
وهنا كادت تفقد احلياة معناها ومغزاها، فظهرت مذاهب فكرية كال�سراع 

والعبثية واحلتمية والقدرية اجلربية.

الأم��ة  اأن  اإل���ى  ر���س��ا،  ر�سيد  ورائ���ه  ع��ب��ده،وم��ن  الإم����ام حممد  واأ���س��ار 
ال�سنن  مفهوم  على  التعرف  اإلى  مدعوة  الب�سرية،  خاللها  الإ�سالمية،ومن 
يف  البحث  مبعنى  الأر���ص،  يف  ال�سري  حني  كالتاريخ  م�سادره  يف  واكت�سافه 
الآثار، والتاأمل يف ماديات الطبيعة واأ�سيائها، وكيف يديرها القدر الرباين 
الذي ل يعباأ به اإل ذوو احل�ص الإمياين، و�سواهد احلياة كلها تدل على عواقب 

الأمور وخوامتها وماآلتها بعد مقدماتها ومتهيداتها.

توجيهات حممد عبده  ر�سيد ر�سا، ومن خالل  الإمام  اأن  يعني  ما  وهذا 
قدر  وح�ساراتها  بالأمم  حلولها  اأن  وراأى  اإميانيا،  تف�سريا  ال�سنن  ف�سر  له، 
ل مرّد له لغ�سب اهلل على الأمة نتيجة �ساللها العقدي والأخالقي وف�ساد 
العمل الذي يوؤدي اإلى ا�سطراب الفهم والت�سور وال�سلوك، اأو من اأثر ر�سا 
اهلل، حني يعلمنا ويلهمنا كيف نهتدي اإلى ال�شراط امل�شتقيم، بالوقوف عند 
حدوده يف �سوابط احلياة، وجتنب �سنن الهالكني، وهذا يجعلنا نتلم�ص �سنن 
اهلل يف احلياة تلم�سا اإميانيا من خالل نتائج ال�سلوكيات والأعمال املنبثقة 

عن العقائد والإيديولوجيات .
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ويف �سياق تف�سري لفظ الف�سق يف القراآن الكرمي، راأى الإمام حممد عبده 
و�سائل  وتعطيل  خلقه،  يف  تعالى  اهلل  �سنن  عن  اخل��روج  هو  الف�سوق  معنى 

اإدراكها واللتزام بها، كالعقل وامل�ساعر، لعدم العتبار بالتجارب .

- ال�سنن يف اهتمامات �سيد قطب: ولقد �سار �سيد قطب على نهج الإمام 

وتوجهه  منهجه  خالل  من  قراأها  واإن  بال�سنن،  الهتمام  يف  عبده  حممد 
ما�سي  بني  ما  تربط  اأن  ينبغي  القراآن  يف  ال�سنن  اأن  اإلى  فذهب  احلركي، 
الب�سرية وحا�سرها، ومن خاللهما تتطلع اإلى امل�ستقبل، فالعرب املخاطبون 
الأولون بالقراآن الكرمي مل تكن لتوؤهلهم جتارب حياتهم تبوء مقعد ح�ساري 
بني الأمم لول الإ�سالم الذي اأن�ساأهم ن�ساأة اأخرى وفق منطق �سنن الوجود، 
فالنظام القبلي الذي كانوا يعي�سون يف ظله وتداعيات ظروفه ما كان ليقود 
تفكريهم اإلى الربط بني الأحداث العاملية وال�سنن التي جتري وفقها احلياة 
العقيدة  اإليهم  البيئة بقدر ما حملتها  جميعا، وهي نقلة بعيدة مل تنبع من 
الإ�سالمية، على حني اأن بع�سا من معا�سريهم كالفر�ص والروم كانوا كفء 
التح�سر واأهال له، وما وقع يف زمن الأولني فقد وقع مثله من بعدهم و�سيقع.

معنى  يفهم  اأن  ينبغي  العميق،  الوا�سع  املنطقي  التف�سري  هذا  اإط��ار  ويف 
التاريخ  م�سار  خالل  من  وحا�سرها  الأم��ة  ما�سي  بني  ربط  حيث  ال�سنن، 
احلياة  وجمريات  التاريخية  ال�سنن  بني  انف�سام  وعدم  وت��وازن  تنا�سق  يف 

الب�سرية يف كل زمان ومكان، وهذا ما يعرّب عنه بثبات ال�سنن.

فقد  املحدثون  اأم��ا  عمليا،  بال�سنن  اأخ���ذوا  القدامى  اأن  اإل��ى  واأخل�ص 
من  لي�ستعملوها  الثقافة  يف  معانيها  واإب��راز  لها،  التنظري  وحاولوا  وعوها، 
الأمة الإ�سالمية،ومن ثم ال�ستدراك احل�ساري على  ا�ستئناف نه�سة  اأجل 

الب�سرية من خاللها.

بعد  الكرمي  القراآن  بال�سنن يف  الهتمام  يتوقف  مل  اأخ��رى:  اهتمامات   -

قطب،  و�سيد  ر�سا  ور�سيد  عبده  حممد  ومنهم  املحدثني  التف�سري  اأئمة 
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ياأت تف�سري ثالث اآخر يتعّر�ص ملفهوم ال�سنن يف القراآن الكرمي فقد  واإن مل 
القراآن))(،  خالل  من  املجتمع  يف  اهلل  �سنن  كتاب  مثل  درا�سات  به  اهتمت 
وكتاب �سنن القراآن يف قيام احل�سارات و�سقوطها))( ودرا�سات اأخرى، ويبدو 
اأن الدرا�سات هي املعول عليه يف بيان مفهوم ال�سنن من خالل القراآن،وهي 
درا�سات القراآن الكرمي املو�سوعية التي تختار مو�سوعا واحدا من مو�سوعاته 
اأخرى لتكون  األفاظ  العام وحتته  األفاظه ليكون عنوانه  من خالل لفظ من 
عناوين ف�سوله فتعطيه حقه وم�ستحقه، ويبدو اأنه يف هذا ينبغي اأن يكدح 

الكادحون ويتناف�ص املتناف�سون اأكرث.

- ال�سنن يف احلديث: ما يقال يف مفهوم ال�سنن والهتمام به يف احلديث 

التف�سري  علم  اأن  ودرا�ساته،غري  الكرمي  القراآن  قيل يف  قد  ما  اإل  و�سروحه 
اهتم بالن�ص بينما اهتم علم احلديث بالرواية اأكرث من اهتمامه بالدراية 
مما بدد جهودا �سرفت عن ن�ص احلديث ومتنه الذي عرف بعلم الدراية 
مبعنى الفهم، وهو الذي يهم هذه الدرا�سة تتبع مفهوم ال�سنن فيه اإل ما كان 

مدخال للمو�سوع واقت�سته �سرورة املنهج.

وعلى هذا الأ�سا�ص، فال�سنة يف م�سطلح احلديث تت�سمن اأقوال ر�سول اهلل 
¤ واأفعاله واإقراره و�سكوته، ومن منطلق ال�سمولية در�ص املحدثون ال�سنن 
جمع �سنة، مبعنى ما اأثر عن ر�سول اهلل ¤ من قول اأو فعل اأو �سفة خلقية 
راجعة اإلى طبائعه النف�سية يف حالة الر�سى والغ�سب، �سواء كانت قبل البعثة 
اأو بعدها، وزاد بع�سهم اإ�سارة منه اأو ما هم به، وبهذا املعنى رادفت ال�سنة 

احلديث يف امل�سمون واملنزلة))(، وعلى هذا ق�سمت اإلى ثالثة اأق�سام:

اأ-ال�سنة القولية: وهي ما اأثر عن ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم من 

)- حممد ال�سادق عرجون.
) - حممد هي�سور .

دم�سق،  الإ�سالمي،  املكتب  ط)،  االإ�شالمي،  الت�شريع  يف  ومكانتها  ال�شنة  ال�شباعي:  م�شطفى   -(
98))ه� 978)م، �ص7) وما بعدها.
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اأقوال يف خمتلف املنا�سبات، كخطبة اجلمعة والأعياد، وتوجيهاته بالرتبية 
والإر�ساد، وتعليم الدين وهو ما تبحث هذه الدرا�سة مفهوم ال�سنن فيه.

ال�سالة  كاأدائه  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اأفعاله  وهي  الفعلية:  ب-ال�سنة 

واحلج يف الأفعال والأقوال وجميع احلركات.

ج-ال�سنة التقريرية: هي ما اأقّر اأ�سحابه عليه من اأقوال واأفعال ب�سكوته 

ال�سحابيني  عن  روي  مثلما  ا�ستح�سانه،  واإظهار  مبوافقته  اأو  اإنكاره  وعدم 
اللذين خرجا يف �سفر، فح�سرتهما ال�سالة، ومل يجدا ماء، فتيمما و�سليا، 
ثم وجدا املاء يف الوقت فاأعاد اأحدهما ال�سالة ومل يعدها الآخر، فلما ق�سا 
اأمرهما على ر�سول اهلل ¤ اأقّر كال منهما على ما فعل، فقال عليه ال�سالة 
وال�سالم للذي مل يعد ال�سالة: »اأ�سبت ال�سنة واأجزاأتك �سالتك« وقال للذي 

اأعاد �سالته : »لك الأجر مرتني« .

    وتقابل ال�سنة عند اأهل احلديث البدعة، وهي ما مل يكن عليه امل�سلمون 
يف عهد النبوة والرا�سدين، اأي ما ا�ستحدث يف الدين، ومن ذلك قوله عليه 
هذا  ورد  كما  �ساللة«))(،  بدعة  وكل  بدعة  حمدثة  وال�سالم:»كل  ال�سالة 
العملية  طريقته  �سواء  الطريقة،  به  واأري��د   ¤ اهلل  ر�سول  كالم  يف  اللفظ 
ليتعلموا  للم�سلمني،  وال�سالم  ال�سالة  عليه  منه  ت�سريع  كل  ويف  القولية،  اأو 
اأمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم : »من �سن يف 
الإ�سالم �سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عمل بها من غري اأن ينق�ص من 
اأجورهم �سيئا، ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة كان عليه  وزرها ووزر من 

عمل بها من غري اأن ينق�ص من اأوزارهم �سيئا«))(  .

اأكرث  مف�سلة  والتقريرية  والعملية  الت�سريعية  النظرية  حيث  من  فال�سنة 

القلم،  دار  ط)،  اجلاهلني،  ورف�ض  الفاهمني  اإثبات  بني  االإ�شالمية  ال�شنة  �شلبي:  ال��روؤوف  )-عبد 
الكويت، )0))ه� )98)م، �ص)).

)- رواه م�سلم.
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من احلديث الذي هو ال�سنة القولية، اأما من حيث العمل واملنزلة الت�سريعية 
فيتفقان، ولعل الدليل هو اأن جمامع احلديث تعنون با�سم ال�سنن، مثل �سنن 
اأبي داود، وابن ماجه، والن�سائي و�سنة ر�سول اهلل ¤ كلها ولي�ص احلديث 

فقط))( من قوله وما اأقّر �سحابته عليه.

الر�سول  ال�سنة يف حديث  لفظ  املحدثني مبا ذكر من  ا�ستدلل  اأن  ويبدو 
عليه ال�سالة وال�سالم كان مبعنى الطريق يف ماديات احلياة ومبعنى القانون 
يف معنوياتها العلمية والفكرية، ومن هنا اأ�سبحت ال�سنة مبعنى ما يطلق على 
اأهل ال�سنة واجلماعة الذين يناأون عن النحراف العقدي، ويحاربون  عمل 
البدع، وا�ستعمل م�سطلح ال�سنة مبا يقابل م�سطلح ال�سيعة والفرق الأخرى.

   ويف القراآن الكرمي اإ�سارات كثرية اإلى اأن ال�سنة مبعنى الوحي مثل قوله 
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   تعالى:{ 

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ }))(.
احل�سارة  علوم  درا�سة  منطق  اأن  اأعتقد  الإ�سالمي:  الفقه  يف  ال�سنن   -

امليدان  البالغة  اأمة  العرب  لأن  جوهره،  يف  لغوي  كلها  الإ�سالمية  العربية 
الذي حتداها الوحي فيه ومنه كان منطلقها احل�شاري، ولذا كان االهتمام 
تاله  ثم  الأول  هو  الإ�سالمية  العربية  احل�سارات  علوم  يف  اللغوي  باملعنى 
املفهوم ال�سطالحي، ومن الهتمام باملعنى اللغوي اأخذ املفهوم ال�سطالحي 
الذي يدخل من خالله العلم ميادين التخ�س�سات الأخرى فيتميز م�سطلح 
امل�سرتك  القا�سم  اللغوي  املعنى  اتفاق لفظ  اآخر، ومن هنا كان  ميدان عن 
واختالف مفهوم امل�سطلح، ولذا فاإذا ظل لفظ ال�سنة يحافظ على املعنى 
يعني  الأخرى، مثل ما  امليادين  اللغوي فقد تعددت دللت م�سطلحه يف 
اأوثر  الذي  ال�سرعي  احلكم  الإ�سالمي  الفقه  يف  �سنن  جمع  ال�سنة  لفظ 

)- دائرة املعارف الإ�سالمية، مادة )�ص. ن . ة( .
)- �سورة النجم، الآية: )-).
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¤، وهو ما ثبت عنه عليه ال�سالة وال�سالم مما لي�ص من باب  عن النبي 
للفعل  ال�سرعية  ال�سفة  هي  الفقه  يف  ال�سنة  فكانت  الواجب،  ول  الفر�ص 

املطلوب طلبا غري جازم، بحيث يثاب فاعلها ول يعاقب تاركها))( .

فال�سنة،يف الفقه، هي كل ما �سدر عن النبي �سلى اهلل عليه و �سلم بغر�ص 
للفقه  املوؤ�س�سة  املذاهب  بني  وحجيته  ال�سنن  معنى  تفاوت  ولكن  الت�سريع، 
واإن  والواجب،  الفر�ص  معنى  دللة  نظراتهم يف  اختلفت  مثلما  الإ�سالمي، 
اإلى  امل�سطلح  يوعز  حني  ول�سيما  بينهم،  م�سرتك  قا�سم  ال�سنة  ملعنى  ظل 

اجلانب العقدي، ويحتفظ باملعنى اللغوي، وهو الطريقة.

وال�سنة مبعنى الطريقة تفيد معنى ال�ستمرار والتكرار يف التداول))(، مثل 
العرف املاألوف والعادة املتبعة وما رادفها كالطبيعة وال�سجية... هذه الدللة 
يفرق  الع�سكري  اأبو هالل  كان  واإن  ال�سنن،  اأ�سبحت من خ�سو�سيات  التي 
بني ال�سنة والعادة))(، حيث العادة هي ما يدمي الإن�سان فعله من قبل نف�سه، 
ا�ستعمال  وال�سنة تكون على مثال �سابق، وقد ي�ساف اإلى هذا اأن ال�سنة يف 
ترادفها  ل  بينما  والنافلة))(،  والتطوع  وامل�ستحب  املندوب  ترادف  الفقه 
مرادفاتها الأخرى مثل العادة والطريقة والطبيعة املعنى نف�سه، لأن ال�سنة 
اأ�سبح يعني حكما  خرجت من املعنى اللغوي، واكت�سبت معنى ا�سطالحيا، 
اللغوي،  املعنى  دائرة  �سمن  ظلت  اللغوية  مرادفاتها  بينما  �سرعيا، 
لداللته  اأ�شبح  عندما  ال�شنة،  لفظ  به  حظي  ال��ذي  باالمتياز  حتظ  ومل 
�سالحية م�سطلح احلكم ال�سرعي، مع اأنه ظل ي�سارك مرادفاته �سالحية 
م�سطلح  حكم  لدللة  ت�سوراتهم  يف  الفقهاء  اختالف  مع  اللغوية،  دللتها 
ال�سنة، من حيث اجلزم واحلزم، اأو العزمية والرخ�سة، لعتماده يف اإثبات 

)- حممد م�سطفى الأعظمي: درا�سات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، �ص)0.
)- عبد الغني عبد اخلالق: حجية ال�شنة، ط)، دار الوفاء، القاهرة، ))))ه� )99)م، �ص)) .

)- اأبو هالل الع�سكري: الفروق اللغوية، مادة العادة.
)- عبد الغني عبد اخلالق: حجية ال�شنة، ط)، دار الوفاء، القاهرة، ))))ه� )99)م، �ص )) .
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مراتب الأحكام ال�سرعية، وما يرتتب على اإيتائها وتركها من جزاء وعقاب .

ويلتقي م�سطلح ال�سنة وال�سنن يف �سيغتي املفرد واجلمع بني اأهل الفكر يف 
امليدان احل�ساري وغريهم يف ميادين التخ�س�سات الأخرى، كميدان اأهل 
والطرق،  الطريقة  تعني  وال�سنن  ال�سنة  اأن  منها  م�سرتكة  قوا�سم  يف  الفقه 
واأنها تفيد اأحكاما تطّبق يف ميادين احلياة كلها، واإن اآثر الفقهاء تطبيقها 
يف ميدان ال�سرع وما يرتتب على ذلك من جزاءات وعقوبات، واآثر املفكرون 
وتداعياتها من حيث  اآثارها  وتتبعوا  العام،  تطبيقاتها يف ميدان احل�سارة 
ازدهار احل�سارات و�سقوطها وتداولها بني ال�سعوب والأمم من غري اإهمال 
ملعنى ال�سنن لدى الآخرين))(، مثلما ي�ستعمل م�سطلح ال�سنة مقابل البدعة 
الطريقة  اللغوي، ومبعنى   ال�سنة  معنى  اآثروا  الذين  العقيدة))(  علماء  لدى 

لدى ال�سوفية.

والذي يهّم هذه الدرا�سة اأكرث من غريه هو تو�سيح مفهوم ال�سنة الفكري، 
وق�ساياها  مو�سوعاتها  وميادين  ال��ع��ام  احل�سارة  م��ي��دان  يف  ودرا���س��ت��ه 
والفكرية  وال�سيا�سية  الثقافية  ميادينه  له  الآخ��ر،  الذي،هو  التداول  مثل 
والقت�سادية وغريها مما ترغب هذه الدرا�سة يف تتبعه يف جملة ميادين من 

احلياة مثل ميدان التاريخ والكون والجتماع والنف�ص.

- ال�سنن يف التاريخ: لي�ص من اهتمام التاريخ اجلانب اللغوي ول  ال�سطالحي 
ول دللته، لأن التاريخ له اهتمام اآخر، فهو ميدان جمريات الأحداث ولي�ص 
درا�سة  الواقعية  من  لي�ص  ولذا  ا�سطالحي،  اأو  لغوي  تدقيق  خمرب  ميدان 
العلوم واملعارف يف التاريخ درا�سة لغوية اأو ا�سطالحية فقط، واإمنا درا�سته 
هذا  وعلى  ا�شتقرائية،  وحتليلية  توثيقية  ورمب��ا  تقريرية  تكون  اأن  ينبغي 
له  م�سدرا  باعتباره  التاريخ  يف  ومفهومه  ال�سنن  م�سطلح  يدر�ص  الأ�سا�ص 

)- حممد الغزايل: ال�سنة بني اأهل الفقه واحلديث، دار ال�سروق، القاهرة.   
) - اأحمد حماين: �شراع بني ال�شنة والبدعة، ط)، دار البعث، ق�سنطينة، اجلزائر، )0))ه� )98)م.   
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ڳ    f  } تعالى:   قوله  من  يح�ص  مثلما  له  بالنتماء  الدار�ص  يح�س�ص 
الذي  اإلى  اإ�سارة  قبلكم«  و»من  ما�ص،  »خلت«  فالفعل   )(({ ڳ  ڳ  ڱ   
�سبق ومثله دللة { ۓ  ڭ }))( فاإ�سافة ال�سنة اإلى الأولني تعني 
مر،  الذي  مبعنى  فاخللو  و{ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ }«))(  ال�سابقني، 
تاريخية، من  وال�سنن ذات دللة  ال�سنة  األفاظ  التي وردت فيها  فال�سياقات 

بينها ما ي�ست�سرف امل�ستقبل من خالله.

وحتمل األفاظ ال�شنة يف القراآن الكرمي من خالل مواقعها فيه وجهة تاريخية  
f  ڳ   تعالى:{  قوله  كالذي يف  بالنظر  الأمر  منها  كثرية،  دللت  ذات 
ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ      ڻ  ڻ}))(، 

وحتقيق اإرادة اهلل يف االأمم كلها عرب الع�سور  كالذي يف قوله تعالى:{ ې  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  
ۆئ   ۆئ }))(، والتهديد بتطبيق العقوبة نف�سها كالذي يف قوله تعالى: 

{ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  
اإما  كاأنها حتمل معنى  االآيات  ۓ  ۓ  ڭ }))(. فكانت هذه 
واإما، حيث جتعل الإن�سان بني خيارين النتهاء اأو الإتيان فهي بني اأمر ونهي، 
واإل تطبيق �سنة الأولني الذين خلوا من قبل  اأمر اهلل  فاإما ال�ستقامة على 
النف�سي  اإلى النهيار  يوؤدي  الذي  الفردي واجلماعي  العقوبة واجلزاء  وهي 
والجتماعي ثم احل�ساري، ولذا فال�سنة من قدر اهلل الذي ل مرّد له حلملها 

�سفات عدم التبّدل والتحّول املعرّب عنه يف قوله تعالى: { ائ ەئەئ 

)-�سورة اآل عمران، الآية: 7)).
)- �سورة الأنفال، الآية: 8).

)- �سورة الأحزاب، الآية: )).
)- �سورة اآل عمران، الآية 7)).

)- �سورة الن�ساء، الآية: )).
)- �سورة الأنفال، الآية: 8).
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.)(({ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ 
ومن هنا حمل لفظ ال�سنن معاين من خالل �سياقاته يف الن�ص القراآين، 
حيث تقت�سي الدرا�سة عر�ص ما قبل لفظ ال�سنن وتتبع ما بعده، ليال يبرت 
املو�سوعية،  القراآين  الن�ص  وحدة  من  فيخرج  �سياقاته  عن  وينقطع  معناه 
لفظ  اإل��ى  ي�ساف  حني  الطريقة  مبعنى  ال�سنة  لفظ  مفهوم  على  ويرتتب 
اجلاللة مثل �سنة اهلل، ويف الدرا�سات الأخرى خارج الن�ص القراآين ولو يف 
�سنن احل�سارات  كالقول  اإلى احل�سارات  ال�سنن  لفظ  ي�ساف  معناه حني 
املنهج  معنى  هنا  ويحمل  وغريها،  احلياة  �سنن  جملة  مثل  احلياة  اإل��ى  اأو 

واخلطة املتبعة واملثال املقتدى وال�سريعة امل�سطرة.

ولذا يعترب التاريخ حقل اكت�ساف مفهوم ال�سنن ووعيه، واإن اكتفت رواياته 
بنقل اأخبار ما اأحدثته عوامل ال�سنن يف احلياة واأحكامها يف توجيه جمرياتها 
من خالل اأعمال الب�سر نحو قيام احل�سارات و�سقوطها وجتديدها وتداولها، 
وحتلل جمتمعات االأمم وازدهارها، فعرف املوؤرخون ال�شنن عوامل واأ�شبابا 
خريا  كانت  اإن  جن�سها،  من  وم��اآلت  نتائج  اإلى  اأدت  توافرت  اإذا  و�سروطا 

فخري، واإن كانت �سرا ف�سر.

التاريخ على م�ستوى اخلرب  ال�سنن عوملت يف ميدان  اأن  يعرف  ومن هنا 
والدراية،  الرواية  م�ستوى  على  ال�سنن  در�ست  فقد  اآخر  ومبعنى  وفل�سفته، 
حيث تهيئ الأولى املادة املعرفية للثانية، فيكون لها ف�سل ال�سبق، وعلى هذا 
كانت م�ستويات درا�سة مفهوم ال�سنن يف التاريخ  تابعة مل�ستويات درا�سته يف 

القراآن وتفا�سريه واحلديث و�سروحه.

- ال�سنن يف خرب التاريخ: من طبيعة اأخبار التاريخ اأنها ل تزيد عن نقل 

املعلومة ورواياتها من غري حتليلها وال تعليلها، واإبداء وجهة النظر فيها، الأن 
االأ�شل يف اخلرب ال�شدق وحتري احلقيقة، واإن عّرف اخلرب يف البالغة على 

 )- �سورة فاطر، الآية: )).
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اأنه ما احتمل ال�سدق والكذب بينما النباأ هو ما احتمل ال�سدق وحده))(.

يعباأ  مل  الأخ��رى  الفنون  كمثل  مثله  القدمي  التاريخي  اخل��رب  اأن  ويبدو 
ازده��ار  بني  حتوالتها  عند  احلياة  جمريات  يف  وبتحكمه  ال�شنن  مبفهوم 
احل�سارة و�سقوطها وجتددها اإلى اآخر ما يعرتيها، مثلما مل يعباأ مبفاهيم 
اأخرى ولو كان بريدها اإلى الع�سور احلديثة وكاأنه يحمل ر�سالة من دون اأن 
اأو عدمه، مع اأن لفظ  اإلى خطر م�سمونها واأهميته  يقراأ حمتواها ويتفطن 
العربية جاء على  اأ�سيل يف  �سرعي  وابن  اللغوي،  الوجود  ال�سنن قدمي قدم 
ل�سان �سعر اجلاهلية والقراآن الكرمي على اأنه موؤثر من موؤثرات الأحداث يف 
تاريخ الأمم احل�ساري من خالل النف�ص واملجتمع وتداول التقلبات عليهما 
على م�ستوى الأفراد واجلماعات، ليحدث التحول بني مواقع احل�سارة من 

عز ومتكني وتخلف وانحطاط.

الفكر  يف  ال�سنن  مفهوم  حظ  اأن  يبدو  التاريخي:  ال��ف��ك��ر  يف  ال�����س��نن   -

يوؤهله  كبريا  اهتماما  يلق  مل  واإن  خربه،  يف  حظه  من  اأكرب  كان  التاريخي 
ليكون �سمن مفاهيم درا�سات القامو�ص العربي وم�سطلحاته، فيوؤهله ليكون 
ال�سنن  الهتمام مبفهوم  تاأخر ظهور  ولذا  العلوم احلديثة،  عنوان علم من 
مفكري  بع�ص  من  اإل  بالغ  باهتمام  يحظ  ومل  وتياراته،  التاريخ  ميدان  يف 
اكت�سف  يوم  ولذا  التاريخية،  الوجهة  من  ولو  احلديث  الع�سر  يف  الإ�سالم 
الفكر الإ�سالمي مفهوم ال�سنن �سّد عليه بقوة ملا له من اأثر يف اأداء وظائف 

التحول احل�ساري و�سنع اأحداثه.

وامليادين  التاريخ  بال�سنن يف ميدان  تاأّخر الهتمام  اأ�سباب  اأن من  ويبدو 
تقلبات  يف  وحتكماته  ووعيه  مفهومه  اكت�شاف  �شروط  توافر  عدم  االأخ��رى 
جمتمعات االأمم وحتوالت ح�شاراتها، حيث اإن م�شمون ال�شنن وم�شطلحه 
واآثاره كان حا�سرا، اأما دللته فقد حالت دون اإدراكها اأ�سباب اأخّرت التنظري 

) - اأبو هالل الع�شكري: الفروق يف اللغة، ط)، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، 00))ه� 980)م. 
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له ولتاأثرياته، فاعتمد لفظا جمردا من دللته، لأن لفظه كان معتمدا ولكن 
عندما ينطق به ين�سرف ذهن ال�سامع اإلى مفهومه مبعنى ما اأوثر عن ر�سول 

اهلل ¤ مثلما قد ين�سرف اإلى معناه اللغوي. 

الداللة  ذي  امل�شطلح  ال�شنن،  مفهوم  تعريف  الدرا�شة  هذه  حتاول  ولذا 
مدى  ولتظهر  التاريخي،  احلقل  يف  لتبّينه  املعرفية،  واحلمولة  الفكرية، 
باأثره يف حتوالت احل�شارات  والوعي  به  االإ�شالمي احلديث  الفكر  اهتمام 
بداأ  امل�سلمني  عند  ظهر  ما  اأول  للتاريخ  التاأريخ  واأن  ول�سيما  وفعاليته، 
احلياة  يف  الثاين  بامل�سدر  تعلق  حيث  النبوية،  ال�سرية  اأح��داث  تدوين  من 
الإ�سالمية بعد القراآن الكرمي، فتحرى ال�سدق وال�سواب، واعتمد ال�سبط 

والتبيني من منطلق {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 
فيما  فتثبتوا))(،  ق��راءة  ويف  ڦ}))(  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
اأ�سبح يعرف بالأمانة العلمية والذي حقق يف �سدقه من عدمه العلماء من 
خالل منهج اجلرح والتعديل الذي يرجى اأن ي�سمل العلوم الأخرى، واإن عجز 
املوؤرخون عن تطبيق مبادئه على الأخبار التاريخية مثلما عجز غريهم، 

فلم يطبقها اإل املحدثون.

علم  عليه  اأ�س�ص  ما  على  التاريخ  رواي��ة  منهج  يوؤ�س�ص  اأن  يفرت�ص  وك��ان 
التي ت�سنع  التاريخ والعوامل  ليتعرف بدقة على م�سار  الرواية يف احلديث 
اأحداثه وتوجه حركاته نحو مقا�سدها، ولعل هذه احلقيقة هي التي ق�سدها 
اإليها بقدر كاف  مف�سرو التاريخ حني بحثوا يف تعليالته))( واإن مل يتفطنوا 
انطلقت  املتح�سرة  الأمم  اأكرث  واأن  �سيما  خاللها،  من  ال�سنن  مفهوم  ليعوا 

من ذاتها التاريخية ومازالت تنطلق مثل جتربة اليونان وال�سني احلديثة.

ولذا مل يدرك فقهاء احل�سارات وفال�سفة التاريخ حقيقة مفهوم ال�سنن، 

) - �سورة احلجرات، الآية : ). 
) - اأنظر التف�سيل يف كتب القراءات. 

) - عمر فروخ: كلمة يف تعليل التاريخ، دار العلم للماليني، بريوت، )0))ه� )98)م. 
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اكت�شافه،  �شروط  توافرت  يوم  حني  بعد  اإال  م�شطلحها  على  يتعرفوا  ومل 
حكم  ما  اأن  اأدرك��وا  الفال�سفة  فهوؤلء  ال�سم،  دون  امل�سمى  عرفوا  وكاأنهم 
حركات التاريخ وحتوالت احل�شارات مازال يحكمها، ولو من غري اأن يعلن 
عن ا�سمه، ولعل عبارة التاريخ يعيد نف�سه، وعبارة »ما اأ�سبه الليلة بالبارحة« 
التي ترددها الأل�سن منذ اأمد بعيد هي من خري ما يعرب عن هذه احلقيقة، 
بف�سل  ف��ازوا  قد  الغرب  علماء  واأن  �سيما  وثباتها،  ال�سنن  اط��راد  حقيقة 
واإن  احل�ساري  اإبداعها  توا�سل  واخرتاعاته  اآلياته  مازالت  الذي  التطوير 
الفكر  تعامل  الفرق بني  يبدو  ال�سبق، ومن هنا  ب�سرف  الإ�سالم  فاز علماء 
الإ�سالمي والغربي مع ال�سنن، حيث الفكر الغربي يبدو تعامله مبا�سرا بينما 
الفكر الإ�سالمي، واحلديث منه خا�سة،ظل يلح على اكت�ساف مفهوم ال�سنن 
الفكر  اأكرث  ولكن  الأح��داث،  يف  وفعاليته  احل�سارة  يف  تاأثرياته  على  وينبه 
الذي اعتمد املرجعية الغربية مازال يتغافل عن ال�سنن التاريخية وعقوباتها 
من  التاريخية  ال�سنن  اأحكام  واأن  �سيما  احل�ساري،  الأداء  يف  وجزاءاتها 
اأحكام الأقدار التي لي�ص لها من دون اهلل كا�سفة، اأو كاأن الفكر الغربي �سار 

يرف�ص كل ما يف م�سطلح العقوبة ومرادفاته يف املبنى واملعنى.

عدم  الغرب  من  بها  والإح�سا�ص  بال�سنن  الك��رتاث  عدم  من  يكون  وقد 
ون�شواته  االنت�شار  �شكرات  احل�شارات  حتوالت  يف  مبجرياتها  االع��راف 
الذي يحققه يف الإبداع املادي التكنولوجي وتطوراته، ويبدو اأن وعي مفكري 
موؤرخي الإ�سالم ن�ساأ من اأزمة الهزمية التي من ح�سنات تداعيات وقعها على 
باأ�سئلة النه�سة  اأ�سبح يعرف  الت�ساوؤل فيما  اإلى  اأنها تدعو  الب�سرية  النف�ص 
�سبب يف  اأحد  اأعقاب هزمية  ال�سحابة يف  كانت جتربة  مثلما  احلديثة))(، 

حئ   جئ   ی   ی   ی   تعالى:{  لقوله  بعدها  فيما  الن�سر 

)- د/كمال عبد اللطيف: اأ�شئلة النه�شة العربية � التاريخ . احلداثة . التوا�شل � ط)، اإ�سدار مركز 
درا�سات الوحدة العربية، )00)م. 
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مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت         جث  مث }))(.
التي  العوامل  هي  واإمن��ا  واأحداثه  التاريخ  وقائع  هي  ال�سنن  لي�ست  ول��ذا، 
حتكم حتوالته واالأ�شباب التي توؤدي اإلى م�شبباته وال�شروط التي اإذا توافرت 
حتققت م�شروطاتها، الأن ال�شنن لي�شت اإمالءات التاريخ واأخباره واإمنا هي 
مبادئ منطق تعليالته، وكاأن اهلل �ساء لالإن�سان اأن ي�ساأل نف�سه اأ�سئلة ويجيب 
عنها بنف�سه بعد توقف الوحي الذي كان ي�سعف الإن�سان بدعوته اإلى النظر 
يف ال�سماء كيف رفعت، واإلى الأر�ص كيف �سطحت، واإلى اجلبال كيف ن�سبت 

ليكت�شف اأثر ال�شنن يف حتوالت احلياة.

ولعل من هنا �سبق مفكرو التاريخ غريهم اإلى الهتمام بال�سنن والوعي بها 
والعرتاف باأدائها احل�ساري، اإلى جانب اأن مفكري التاريخ الإ�سالمي هم 
الإ�سالمية احل�سارية احلديثة  الأمة  اأ�سباب هزمية  العلماء بحثا عن  اأكرث 
وعوامل نه�ستها، وكاأنهم يتلم�سون طرق التح�سر يف تكد�ص الفكر و�سراعات 

مذاهبه مرة اأخرى))(.

احل�ساري  امل��اأزق  من  املخرج  �سبل  عن  البحث  جت��ارب  تكرار  اأن  ويبدو 
لالأمة الإ�سالمية هدى اإلى التعرف على ال�سنن باعتبارها م�سالك خروج من 

دائرة التخلف، و�سبل تو�سيل مقا�سد ومقدمات اإلى نتائج .

الإ�سالمية  الأمة  نه�سة  ب�سوؤون  املهتمون  يكون  اأن  اإلى  اأدى  ما  هذا  ولعل 
عدد  جت��رب��ة  ه��ي  مثلما  بال�سنن،  املهتمني  اأك���رث  ه��م  ح�سارتها  وجت��دي��د 
يف  بال�سنن  الوعي  يقراأ  الذين  وفال�سفته  الإ�سالمي  التاريخ  مفكري  من 
اهتماماتهم على اأنها قرارات ربانية، وتطبيقاتها ب�سرية، حيث تعتمد على 
الوعي  وم�ستويات  ا�ستنباطها،  وطرق  الربانية،  للقرارات  الب�سر  فهم  مدى 
بها، لأن التاريخ ل يدر�ص اأقا�سي�ص من غري عرب والتي منها اللتفات اإلى 

)- �سور اآل عمران، الآية: ))).
الإ�سالمي،  الغرب  دار  ط)،  االإ�شالمية،  لالأمة  احل�شاري  ال�شهود  النجار:  املجيد  عبد   -(

بريوت، 999)م.  
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اأفعال  خالل  من  الربانية  االأق��دار  جتري  كيف  ملعرفة  حتكمها  التي  ال�شنن 
الب�سر، ولذا قد تكون ال�سنن اأقرب اإلى الدر�ص الفكري التاريخي من �سواه، 
ل�ستمداد ذاتها منه، وجريانها يف حقول جتاربه التي عرفت فيها وانطلقت 
مفهوم  عن  فيه  ي�ستفتى  الذي  املا�سي  احلقل  هو  التاريخي  فالفكر  منها، 

ال�سنن وي�ساأل عنه يف كيفيات تطبيقه يف حياة الب�سر.

املوؤرخون  التاريخي هو كيف تعامل  الفكر  والذي يهم يف هذا املجال من 
وفال�سفة التاريخ ول�سيما املحدثون مع م�سطلح ال�سنن وتاأثرياته يف احلياة 
الب�شرية يوم وقفوا على حقيقته حني احتارت حتليالت اأبحاثهم وتعليالتها 
ال�سنن لدى  ال��ذي ع��رف فيه �سيء م��ن  ك��ي��ف))(؟  ���س��وؤال  يف اجل���واب ع��ن 
املوؤرخني ولي�ص يف التاريخ، لأن هناك فرقا بني التاريخ والتاأريخ مثلما بني 
الفكر والتفكري، حيث التاريخ يعني ا�ستحداث الوقائع، واإن�ساء الأحداث وفق 

منطق ال�سنن واأثرها داخل دائرة حكمها.

اأما التاأريخ فهو امل�سوؤول عن بيان كيف تنفذ ال�سنن، وعن معرفة الأ�سباب 
والنتائج  ومعموالتها،  وال��ع��وام��ل  وم�شروطاتها،  وال�����ش��روط  وم�شبباتها، 
واملقدمات املوؤدية اإليها، واملوجهة لها نحو الوجهة املرجوة مبقت�سى اأعمال 
�شقوط  م��اآل  نحو  اأو  وتطوراته،  احل�شاري  االزده��ار  م��اآل  نحو  اإن  الب�شر، 
احل�سارات وانهيارها، فالنتائج من جن�ص اأعمال املقدمات، واملاآلت نهايات 

بدايات من جن�سها، وهذا ما ينبغي اأن ي�سرحه الفكر اأكرث من التاريخ. 

مل يكن الفكر الإ�سالمي،ل�سيما القدمي منه، مهتما  - ال�سنن يف الفكر: 

بن  الرحمن  عبد  فبعد  قليل.  اإل  ويعيها  بها  يعباأ  مل  حيث  ال�سنن،  بنظرية 
خلدون))(، كان مالك بن نبي والذين معه، فن�ساأ الهتمام بال�سنن مرة اأخرى 
على يده وتو�سع انت�ساره على يد اآخرين من تالميذه بل من تالميذ تالميذه 

)- مالك بن نبي: جمال�ص دم�سق، مراجعة عمر كامل امل�سقاوي، دار الفكر، دم�سق، )00)م.  
 )- ت� 808 ه� .
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الإ�سالمي  الفكر  يف  مفهومه  من  اأوف��ر  ال�سنن  م�سطلح  حظ  ك��ان  بعدما 
احلديث مبعنى اأنه جمموعة القوانني التي حتكم مادية الوجود ومعنوياته... 
باتت  وقد  �ساأنه،  جّل  مبدعه  اأراد  ما  وفق  اجلربية  وال�سنن  العادية  ال�سنن 
ال�سنن من اإبداعه الذي اأخ�سع له مفردات الوجود كلها، ولذا كانت ال�سنن 
اجلربية  ال�سنن  وه��ي  مبفرداته  تعلق  وم��ا  الكون  يحكم  اأح��ده��ا  اأق�ساما: 
والعادية، والأخرى مما يحكم النف�ص الب�سرية وتقلباتها وما يتناوب عليها 

من حني لآخر.  

واالأحياء  احلياة  حركات  حتكم  مطردة  ب�شنن  من�شبطا  الكون  كان  واإذا 
فيه وحتكم التاريخ وحتوالته واملجتمع وتقلباته، فاإن االإن�شان وحده هو غري 
وكان  احل�ساري  التداول  كان  هنا  ومن  لآخر،  حني  من  واملتمرد  املن�سبط 
ال�سنن  باأحكام  ملتزم  غ��ري  عاقل  ح��ي  كائن  ه��و  حيث  م��ن  ن�����س��ان  الإ
يكاد يهرب من حكم من اأحكامها حتى يقع يف قب�سة حكم اآخر،  ل  ولكنه 
لأنه م�سوؤول م�سوؤولية اختيارية يتحّمل من خاللها تداعيات خطاإه و�سوابه 
واألفاظه  اأقواله  على  يرتتب  ما  حتى  بل  واأفعاله  �سلوكياته  على  يرتتب  وما 

ول�سيما يف نظر علم النف�ص :{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ }))(. 

ال�سنن  مفهوم  اكت�ساف  اإل��ى  ي�سعى  اأن  املفكر  على  لزاما  ك��ان  هنا  من 
والبحث عنه من خالل لفظه ليربز اأ�سرار الكون حتى يدرك عظمة اخلالق، 
ومن  ال�سانع،  �سفات  يف  اأ�سد  تفكري  اإل��ى  ال�سنعة  يف  التفكر  من  فينتقل 
التعرف على قدرة املخلوق اإلى تعرف اأ�سد على قدرة اخلالق، ومن البحث 
يف اأ�سرار املوجود اإلى البحث يف حكمة املوجد املهيمن، ولعل هذا من اأف�سل 
ما يهدي اإليه الفكر الإ�سالمي يف هذا املجال من خالل فكر ابن خلدون اإلى 
ال�سنن  لفظ  معنى  خالل  من  ثم  �ساكلتهما،  على  كانوا  والذين  نبي))(  ابن 

 )- �سورة الأنفال، الآية: )).
)- ابن اإبراهيم الطيب: مالك بن نبي وابن خلدون مواقف واأفكار م�سرتكة، اجلزائر.    
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متناول  ف�سار  ال�سطالحي  مفهومه  عليه  تاأ�س�ص  الذي  العربي  الن�ص  يف 
اأدرك املف�سرون  يف معارف احل�سارة العربية، والذي لول املعنى اللغوي ملا 
لفظ غري  ال�سنن جمرد  لفظ  َظلَّ  ورمبا  لل�سنن  مفهوما  واملفكرون وغريهم 
هو  حيث  خلدون،  لبن  الأول  اكت�سافه  ف�سل  يعود  والذي  مفهومه  مكت�سف 

املرجع الأ�سا�ص يف فقه ال�سنن بعد القراآن الكرمي. 

فاإن  القراآن،  اإل  ال�سنن  ابن خلدون م�سدر ملعرفة  يكن بني يدي  واإذا مل 
مفكري الغرب قد ل يكون اأمامهم يف ميدان معرفة ال�سنن اإل ابن خلدون، 
اأما مفكرو الإ�سالم فاأمامهم قبل ابن خلدون القراآن، واإن مل يتعرفوا على 
ال�سنن اإل من خالل ابن خلدون لن�سراف كتب التف�سري،ول�سيما القدمية، 
اللغوية  الناحية  م��ن  ب��ه  الهتمام  اإل��ى  ال�سنن  لفظ  ب��دلل��ة  الهتمام  ع��ن 
القراآن  ال�سنن عن  ابن خلدون مرتجم مفهوم  يعترب  ولذا  وال�سرعية فقط، 
اإلى مفكري الغرب والإ�سالم، وهذه حقيقة ت�ستحق درا�سة توؤكدها  الكرمي 

وتتبع توزيعاتها من ابن خلدون اإلى ابن نبي اإلى �سواهما.

ويبدو اأن الهتداء اإلى اكت�ساف قوانني الظواهر الجتماعية، اأي ال�سنن، 
وحت��والت  التاريخ  درا���ش��ة  ميدان  يف  خلدون  اب��ن  به  اأت��ى  ما  اأك��رب  من  هو 
من  بدءا  بال�سنن  الهتمام  نطاق  يت�سع  اأخذ  الأي��ام  مرور  ومع  احل�سارات، 
ق�سايا  من  ال�سنن  اأ�سبحت  اأن  اإلى  نبي،  بن  مالك  اإلى  و�سول  خلدون  ابن 

الفكر احل�ساري املعا�سر، ول�سيما من املنظور الإ�سالمي.

اأما اإ�سالمية فكر ابن خلدون فلم تعرف اإل على يد عدد قليل من مفكري 
درا�سة  اإلى  ودعوا  الإ�سالمية،  اإطار  يف  در�سوه  الذين  املحدثني  الإ�سالمية 
اإنتاجه وقراءته من منظورها، مثلما اقرتحت جملة امل�سلم املعا�سر درا�سة 
خليل))(،  الدين  عماد  درا�سة  ومثل  خلدون،  ابن  ملقدمة  الفقهية  الأ�سول 

)- ابن خلدون اإ�شالميا، ط)، املكتب الإ�سالمي، بريوت، دم�سق، )0))ه� )98)م .
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ابن  فكر  رد  فهوؤلء حاولوا  عوي�ص))(،  احلليم  وعبد  ال�سكعة))(،  وم�سطفى 
�سردت  اأن  بعد  التاريخي،  الإ�سالمي  انتمائه احل�ساري  اأ�سالة  اإلى  خلدون 
قومي عربي،  اأنه  اإنتاجه على  فقّومت  اأ�سالته،  الدرا�سات عن  به كثري من 
وعلى اأنه ا�سرتاكي، واأن له انتماء يونانيا وتاأثرا اإغريقيا، ولكن يبدو اأنه قد 
انطبقت على ابن خلدون مقولة »الزمان جزء من العالج« حني غلبت اأ�سالة 
فكره تاأويالتهم واأثبتت تع�سف الآخرين يف تناوله، ولعل من نتائج ا�سرتداد 
املعا�سرة  الإ�سالمية  تبني مفكري  الإ�سالمي  اإلى حميطه  ابن خلدون  فكر 

فكره من منطلقه العربي الإ�سالمي وانتمائه احل�ساري.

اإلى حميطه العربي الإ�سالمي  ومن الذين مّهدوا لعودة فكر ابن خلدون 
علي عبد الواحد وايف ثم تاله اآخرون مثل املفكر مالك بن بني الذي تبنى 
�سارخ  نبي  بن  فكر  واأن  �سيما  �سديد،  وباقتناع  باإعجاب،  خلدون  ابن  فكر 
الإ�سالمية، ولي�ص فيه ما ي�سعف الآخرين على تاأويله ملقا�سدهم الإيديولوجية 

اإل بتع�سف �سديد.

اإليه جزء كبري من ف�سل ابن خلدون،  انتهى  اأن مالك بن نبي قد  ويبدو 
فكان وكاأنه ولدة اأخرى لبن خلدون ول�سيما يف مو�سوع ال�سنن الذي كاأنه 
تواعد معه عليه اأكرث من غريه، ولذا لقب ابن نبي بابن خلدون الثاين وقد 
يلقب ابن خلدون باأنه ابن نبي الأول، فيما لو در�ص بن نبي درا�سة ا�ستباقية 
فكر  يف  ال�سنن  موقع  اأي��ن  اأم��ا  م�ستاأخرة،  درا�سة  خلدون  ابن  در���ص  مثلما 
الذي يحمل  النه�شة«   »�شروط  كتابه  فيه  ما تظهر  اأول  فاإن  نبي  بن  مالك 
األفت  اأخرى  اأي ال�سرطية، ويف كتابات  اأكرب مقومات مفهوم ال�سنن  عنوانه 
منه  يفهم  والذي  والر�ساد«،  التيه  »بني  مثل  وتوجيهاتها،  ال�سنن  من  بوحي 

القاهرة،  اللبنانية،  امل�سرية  الدار  ط)،  ونظرياته،  خلدون  ابن  فكر  يف  االإ�شالمية  االأ�ش�ض   -( 
)0))ه� )98)م .

وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  ط)،  ع0)،  الأم��ة،  كتاب  خلدون،  ابن  لنظريات  الإ�سالمي   )-التاأ�سيل 
الإ�سالمية، قطر)))) ه� )99)م. 
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الأم��م يف  حالة من حالت  وهي  التيه،  مرحلة  عا�ست  الإ�سالمية  الأم��ة  اأن 
{ڄ   الكرمي:  القراآن  يف  اإ�سرائيل  بني  يف  ذكرها  ورد  مثلما  ح�ساراتها، 
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ}))(.
بداأته  الإ�سالمية  الأمة  اأن  نبي  بن  يرى  الذي  وهو  ر�سد،  التيه  يعقب  ثم 
بدخولها مرحلة ال�سحوة الإ�سالمية، وكتاب »وجهة العامل الإ�سالمي« حيث 
الوجهة مبعنى الجتاه والنهج، ومازالت تتوا�سل الدرا�سات التي رمبا اأن�ساأها 
ابن خلدون وجدد البحث فيها مالك بن نبي واأكرثها درا�سات رائدة والتي 
كاأنها �سروحات لأفكار ابن خلدون من خالل اأفكار بن نبي، ولذا لي�ص ابن 
وهو  قبل،  من  لهما  واإمنا  ميدانهما  فريدين يف  نبي  ابن  بعده  ومن  خلدون 
القراآن الكرمي، ومن بعد، وهو امتدادهما يف الذين جاوؤوا من بعدهما على 
نهجهما من تالميذهما حتى تتلمذ على تالميذ ابن خلدون من خالل مالك 
اهتماماتهم  اأ�سد  من  ال�سنن  مو�سوع  اأ�سبح  الذين  وه��م  اآخ��رون  نبي  بن 
ر�سالتها  لت�ستاأنف  الإ�سالمية  احل�سارة  تتجدد  عليه  نه�سة  منهج  باعتباره 

فيوؤول الأمر احل�ساري اإليها. 

الدعوة  اهتمامات  اأ���س��د  م��ن  اإن  الإ���س��الم��ي��ة:  ال��دع��وة  يف  ال�����س��نن   -

امليولت  م�ستوى  على  اإن  املوؤثرة  والأ�ساليب  املو�سلة  الطرق  عن  البحث 
اأ�سد  من  ال�سنن  تكون  اأن  �سري  فال  ولذا  العقلية،  القناعات  اأو  العاطفية 
اأجل  من  ت�سلكها  التي  الطرق  هي  لأنها  الإ�سالمية  الدعوة  اهتمامات 
اأهم املف�شرين الذين طرقوا  واإذا كان  تعلن عنها،  مل  واإن  غاياتها  حتقيق 
ال�سنن حممد عبده ومن خالله ر�سيد ر�سا ثم �سيد قطب ومن بعدهم اأهم 
املفكرين الذين تناولوا ال�سنن عند ابن خلدون ومالك بن نبي، فاإن من اأهم 
الدعاة الذين التزموا ال�سنن ونّظروا لها وانتبهوا اإليها بوعي ح�سن البنا واإن 

 )- �سورة املائدة، الآية: )) .
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مل تغب على اآخرين مثل الإمام عبد احلميد بن بادي�ص واأبي الأعلى املودودي، 
غريهم  اأخذها  وعنهم  مقا�سدهم،  لتحقيق  قددا  طرائق  انتهجوها  حيث 
ومن تالميذهم من نّظر لها وعنهم اأخذها فاأ�سهمت الدعوة يف ا�ستعرا�ص  
نظريات ال�سنن واأفكارها فزادت يف تو�سيع دائرة الهتمام بها، و�ساركت يف 
حتقيق اأهداف الدعوة املرجوة، ومازال يتوا�شل االهتمام بال�شنن يف ميدان 
الدعوة اإلى الإ�سالم واإ�سالح املجتمعات بل تو�سع الهتمام بها اأكرث، و�سار 
كدح الدعوة من اأجل تو�سيع دائرة الهتمام بال�سنن اأكرث يف حر�ص �سديد 
من  ولعل  الإ�سالم،  اإلى  الدعوة  مناهج  تاأ�سي�ص  يف  �سبال  �سلوكها  على 

اأقوى ما يو�سحها مفهوما ل نظرية كتاب قواعد الدعوة اإلى اهلل))( .

بني  ت�سابه  ما  وال�سنة  ال�سنن  م�سطلح  خالل  من  الدعوة  واجهته  ومما   
ال�سنة والبدعة، ول�سيما حني الذهاب اإلى اأن من البدعة ما هو ح�سن وما 
هو �سيئ، فيما ا�سطرت الدعوة اإلى اإفراد موؤلفات تناولت مت�سابهات ما بني 
يف  وا�ستعمالته  ال�سنة  م�سطلح  معنى  اختلف  ولو  حتى  والبدعة))(،  ال�سنة 

مواقع بني املحدثني والفقهاء والأ�سوليني . 

 ومن توقف الدعاة عند م�سطلح ال�سنة اأو ال�سنن، دخل اهتمامات الدعوة 
التعامل مع حقيقة ال�سنن واأثرها يف احلياة، وياأتي يف تقديري اهتمام ح�سن 
البنا رحمه اهلل وفهمه لل�سنن واأثرها يف ن�سر الدعوات يف مقدمة اهتمامات 
الدعاة الذين جاءوا من بعده واإن مل يحر�سوا على ما ذهب اإليه، و�سيظل 

التاريخ يحتفظ له يف الآخرين مبثل ما احتفظ به لالأولني.

اأما الن�ص الذي ورد عن ح�سن البنا يف ال�سنن فهو خطابه:»اأجلموا نزوات 
واألزموا  العواطف،  بلهب  العقول  اأ�سعة  واأنريوا  العقول،  بنظرات  العواطف 
اخليال  اأ���س��واء  يف  احلقائق  واكت�سفوا  وال��واق��ع،  احلقيقة  �سدق  اخليال 

) - همام �سعيد . 
) - اأحمد حماين: �شراع بني ال�شنة والبدعة، ط)، دار البعث، ق�سنطينة اجلزائر.
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الزاهية الرباقة، ول متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة، ول ت�سادموا نوامي�ص 
الكون، فاإنها غالبة، ولكن غالبوها وا�ستخدموها، وحّولوا تيارها، وا�ستعينوا 
ببع�سها على بع�ص، وترقبوا �ساعة الن�سر، وما هي منكم ببعيد«))(، وال�ساهد 
هو انتباه ح�سن البنا اإلى مفهوم ال�سنة مثلما انتبه اآخرون له واإلى اأثره يف 

احل�شارة وحتقيق االأهداف املرجوة.

اأ�س�سه ونظرياته وو�سائله  له  اأ�سبحت الدعوة علما  من فقه ال�سنن ومثله 
ال�سنن  ف��اإن  ك��اف،  بقدر  بالعلمية  اأكادمييا  له  يعرتف  مل  واإن  واأه��داف��ه، 
اآراء  على  يتعرف  اأن  واملو�سوعية  الإن�ساف  فمن  ولذا  قائمة،  حقيقة  فيها 
الدعاة وت�سوراتهم يف الق�سايا العلمية والفكرية، ل�سيما اأن ميدان الدعوة 
والتاريخية  العلمية  املعرفة  ميادين  فنون  خمتلف  من  كرث،  اأكادمييون  فيه 
والفكرية والأدبية، بل الدعوة اأ�سبحت اخت�سا�سا فيه اأ�سناف التعرف على 

وجهات نظر الدعاة يف م�سائل البحث.

- مرادفات ال�سنن: لي�ص للفظ ال�سنن مرادفات كثرية يف ال�ستقاق واإمنا 

مرادفاته يف املعنى واملفهوم، واإمنا اأوثر ا�ستخدامها لدى بع�سهم اأكرث من 
باهتمام  يحظ  مل  الذي  والقانون  الطريقة  مبعنى  ال�سنن  لفظ  ا�ستخدام 
اأخ��رى  م��رة  ومفهومه  ال�سنن  لفظ  اكت�سف  حني  ببعيد  لي�ص  وق��ت  منذ  اإل 
كاأداة  له  اعتمادهم  يف  املعا�سرين  املفكرين  كتابات  يف  املتداولة  ب�سفته 

حت�شر.

ولكنها  اللغوي،  ال�ستقاق  حيث  من  ال�سنن  مرادفات  من  قائمة  وهناك 
يف  تداولها  ولعدم  اأكرثها،  الكرمي  القراآن  ا�ستعمال  لعدم  تنقر�ص  كادت 
لغة اخلطاب اليومي والتعليمي، ولذا ل تبدو فائدة كبرية من درا�ستها، واإن 
كانت ماتزال حتتفظ بها قوامي�ض اللغة العربية ومعاجمها دليال على ثراء 
مادة )�ص. ن . ة( املعرفية اللغوية التي بينت هذه الدرا�سة �سيئا منها، مما 

) - ح�سن البنا، اإ�سالمنا، ر�سالة املوؤمتر اخلام�ص، دار العت�سام، القاهرة، �ص)).
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قد يتكئ عليه الدار�ص يف بحث مادة ال�سنن و�سقيقاتها من خالل م�ستقاتها 
الأخرى يف املبنى واملعنى. 

للفظ  مرادفا  عرف  منذ  ال�سنن  م�سطلح  ا�ستخدم  ولقد  النامو�س:   -

واح��دا،  يكون  يكاد  م�سمون  عن  يعربان  اأنهما  على  ي��دّل  مما  النامو�ص، 
مثلهما مثل تعريف ال�سخ�ص با�سمه ولقبه وانتمائه لبلده، وقد ا�ستعمل لفظ 
بع�ص  يف  له  وم�سارك  ال�سنن  ملعنى  م��رادف  قدمي  لفظ  اأن��ه  على  النامو�ص 
الكون  نامو�ص  كالقول  ال�ستخدامات  بع�ص  به  عرّبت  حيث  خ�سو�سياته، 
الوجود يف  �سوؤون  لها  تخ�سع  التي  اهلل  اإرادة  والق�سد  الطبيعة،  نامو�ص  اأو 

اأحوالها جميعها. 

ولذا، دّل النامو�ص على اأن الوجود قائم على احلق واأن احلق اأ�سيل فيه، 
واأنه ثابت على النامو�ص الذي ل ي�سطرب ول تتفرق به ال�سبل، ول تختلف 
والرغبة  املتقلب  الهوى  وفق  ي�سري  ول  ببع�ص،  بع�سه  ي�سطدم  ول  دورت��ه، 
اجلاحمة، اإمنا مي�سي يف نظامه الدقيق املحكم املقدر تقديرا، ومن ثّم اأول 
ما يقع ال�سقاق يقع بني الإن�سان وفطرته حني يحيد عنها وعن احلق الكامن 
يف اأعماقها))(، فالتنا�سق مع النامو�ص ل يوؤجل �سعادة النا�ص اإلى الآخرة، بل 
يجعلها واقعة ومتحققة يف احلياة الأولى ثم تتم متامها وتبلغ كمالها يف الدار 

الآخرة))(، واإلى جانب مرادف النامو�ص القانون .

- القانون: اأما القانون حني يجري يف حياة ال�سعوب والأمم، فهو ي�ستخدم 

فيما يعرّب عن اإدارتها و�سلوكياتها وهو الأ�سل، ولذا �سارك م�سطلح القانون 
ا�ستخدامات كثرية مثل قانون بقاء الأمم، ومكانتها يف الأر�ص، و�سالحيتها 
العامة التي تتفوق بها اأمم على اأخرى على قدر درجة الفعالية، وعلى قدر 
التزام القانون تتبدل حتوالت احل�شارات لتتداول االأيام بني النا�ض فتتقلب 

)- �سيد قطب: معامل يف الطريق، �ص))).

)- �سيد قطب: معامل يف الطريق، �ص))).
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بني الذل والعزة وال�سعف والقوة.

ومن املوازنة بني دللة م�سطلح النامو�ص ودللة م�سطلح القانون من 
ال�سنن،  اأملى  الكرمي  القراآن  اأن  يعرف  لعموميته  ال�سنن  مفهوم  خالل 
م�سطلح  دلل��ة  من  يقراأ  الكون  واأن  القانون،  و�سع  الب�سري  الفكر  واأن 
النامو�ص لأنه نظم جريان اأحداثه وحركاته وفق منطق، لذا كان البحث عن 

مفهوم ال�سنن وم�سطلحه من خالل القانون فظهرت موؤلفات با�سمه.

التي  وظيفتها،  الثالثة  امل�سطلحات  دللت  بني  يجمع  ال��ذي  يكون  وقد 
حتاول حتقيق التنا�شق بني حياة الب�شرية ونامو�ض الكون، وبينها وبني ال�شنن 
اأحداث  الكون ومع نف�سه، ومع  الإن�سان يف �سالم مع  يعي�ص  والقانون، حتى 
احلياة يف توافق بني فطرته و�سريعة الكون مبعنى قانونه، ومن هنا يو�سح 
تتبدل  ل  �سننا  الأمم  تتغري ويف  ل  نوامي�ص  الكون  اأن هلل يف  الكرمي  القراآن 
هي الأخرى، وعليها ترتتب الآثار التي ت�سمى نوامي�ص اأو �سرائع، يعرّب عنها 
اآخرون بالقوانني، مثلما ت�سمى قوانني الوجود وقوانني الطبيعة ول م�ساحة 

يف ال�سطالح.

يكون  قد  لأ�سباب  مرادفاته  دون  من  ال�سنن  م�سطلح  ترجيح  تر�سح  واإن 
�سرحها ا�ستطرادا غري �سروري، ولعل منه تلم�ص حكمة ا�ستخدام القراآن له 
اأكرث من مرادفاته واإن مل تعرف دللة ا�سطالحية لفظ ال�سنن قبل الع�سر 
احلديث بتو�سع وقوة ا�ستخدام وانت�سار تداول، مثلما مل يرد اأكرث لفظ ال�سنن 
يف ال�سعر العربي اإل مبعنى الطريقة اإلى اأن ا�ستعمله القراآن بدللة مفهوم 

م�سطلحه على اأنه ن�سق نظام واحد ل يتغري ول يتبدل .

ولل�سنن مرادفات اأخرى بعيدة منه اإلى حد ما مثل احلكم مما يعني �سرورة 
اأخرى يف الإطار احل�ساري  ال�سنن من وجهات  الدرا�سة مفهوم  تناول هذه 
من  ال�سنن  مفهوم  ليتتبع  والعلمية،  والتاريخية  الفقهية  الوجهة  مثل  العام 
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حيث تعريفه والوعي به وم�سادره ومقا�سده وطرق اكت�سافه و�سوابطه اإلى 
اأن يوقف عليه كيف يحكم التحول احل�ساري وتداوله بني الأمم من خالل 

مقوماته �سمن م�سادره مبقت�سى ا�ستقراءاته وا�ستنبطاته .
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الف�صل الثاين
م�صادر مفهوم ال�صنن 

وا�صتقراءاته





- مفهوم امل�سدر: عندما تعر�ص امل�سائل املعرفية، ي�سبح من ال�سروري 

م�سبباتها،  واأ�سباب  منطلقاتها،  وبداية  ومن�ساأها،  م�سدرها  عن  البحث 
وعوامل معمولتها اإلى اأن تت�سح، فيعيها الإن�سان وعيا تنال به مقامات من 

الهتمام العام املعريف العلمي والثقايف وغريه.

قد  بل  مقت�سياتها،  من  ت�ستثن  ومل  القاعدة،  هذه  عن  ال�سنن  تخرج  ومل 
مبادة  احتفاوؤها  حيث  من  وتفاوتها  م�سادرها،  لتعدد  مقدمتها  يف  تكون 
ال�سنن املعرفية ولفظها ومرادفاته ومفهومها ومرادفاته،واإن كانت م�سادر 
ال�سنن لي�ست كلها يف م�ستوى واحد من حيث توافر لفظها فيها ولها من حيث 
و�سنن  القراآن  و�سنن  اهلل  �سنة  كالقول  اإليه  م�سافة  كل م�سدر  �سنن  طبيعة 
احلديث و�سنن الأمم اإلى اآخره، وو�سائل البحث عنها، وطرق اكت�سافها فيه، 
درا�ستها من  فاإن  ولذا  نهائية،  الفرعية  ال�سنن  قائمة م�سادر  لي�ست  مثلما 
باب التعريف طليعة اأولى و�ستتبعه تعريفات اأخرى واكت�سافات جديدة لآليات 

البحث عنها يف م�سامينها اإن �ساء اهلل .

- تفا�سري القراآن ودرا�ساته: تعرف ال�سنن يف القراآن الكرمي ومن خالله 

ومن خالل تفا�سريه ولكن درا�سة ال�سنن يف درا�سات القراآن وعلومه اأو�سح 
�سبيال يف التعريف بال�سنن حني ا�ستوقفت دار�سي القراآن والباحثني يف علومه 

من اأجل ال�ست�سهاد باآياته، وال�ستدلل بها اأكرث مما ا�ستوقفت مف�سريه .

طبيعته  تهيئ  الذي  التخ�س�ص  ي�سبه  ما  ففيها  القراآنية  الدرا�سات  اأما 
الباحث لالإتيان باجلديد))(، حني ي�سّيق م�ساحة بحثه يف اإطار نطاق مفردة 
معرفية اأو مفردتني من مفردات القراآن الكرمي، مثل ال�سنن التي هي واحدة 
من اأهم مفردات القراآن املعرفية وفق منطق فقه الأولويات ومراتب املعرفة 
يف الفكر الإ�سالمي ول�سيما من خالل القراآن الكرمي الذي تعترب مفرداته 

 )- مثل »الظاهرة القراآنبة« ملالك بن نبي، و»النباأ العظيم« لعبد اهلل دراز و من نهج نهجهما مثل 
جودت �سعيد وبخا�سة كتابه »اإقراأ وربك الأكرم«.  
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التي  الع�سور  عرب  معانيه  لتجدد  وجديدة  قدمه  قدمية  حقائق  املعرفية 
تخرج جديدا كلما توافرت �شروط التجديد والتجدد عندما تن�شجه ظروف 
وتوؤخر  القراآن،  من  حقائق  جمموعة  اأو  حقيقة  والآخ��ر  احلني  بني  الع�سر 
اأخرى اإلى حني ا�شتيفاء �شروط ن�شج االإعالن عن اكت�شافها، مثلما اأخرت 
اكت�ساف ال�سنن اإلى اأيام ن�سج جتربة اأدوات اكت�سافها مع اأنها ظلت مبثوثة 

يف م�سادرها منذ كانت. 

وبثت يف  كان  منذ  القراآين  الن�ص  ذكرت يف  ال�سنن  اأن  عليه  املتفق  ومن 
اأن املف�سرين واملفكرين  اإل  الكون ومثله من م�سادرها الأخرى منذ كانت، 
وعلماء الطبيعة قد مّر عليها اأكرثهم بالغدو والآ�سال مرورا عابرا، فا�ستغلوا 
اللغة والفقه والتاريخ والفل�سفة  اأن�سجته ظروف ع�سورهم من ق�سايا  مبا 
اأدوات  لعدم ن�شج  يومئذ  اكت�شافها  تتوافر �شروط  ال�شنن مل  ولكن  والفلك، 
التي  الفكر  ق�سايا  ميدان  يف  ي�ستغلوا  مل  الإ�سالم  علماء  لأن  فيها،  البحث 
تعترب ال�سنن منها، ل�ستغال اأكرثهم بالفكر من منظور منطق فل�سفة اليونان  

مثل الإمام الرازي يف تف�سريه مفاتيح الغيب.

الإ�سالمي  الفكر  نه�سة  اأزم���ة  اأي���ام  اإل��ى  ال�سنن  يف  البحث  ت��اأخ��ر  ول��ذا 
م�سادرها  يف  اكت�سافها  على  النه�سة  اأ�سئلة  فاأحلت  احلديث،  احل�ساري 
ومنها القراآن الكرمي اإحلاحا �سديدا، وقد يكون امل�سطلح واحدا من اأ�سباب 
تاأ�سيل  منظور  من  احلديثة  النه�سة  حم��اولت  اأي��ام  اإل��ى  اكت�سافها  تاأخر 
الفكر  تاأ�سي�ص  لتاأخر  دوره  الآخر عن  تاأخر هو  الذي  الإ�سالمي،  امل�سطلح 
�سميت  التي  اليونانية  الأ�سول  غري  اأ�سوله  منطلق  من  احلديث  الإ�سالمي 
الفل�شفة با�شمها، مع اأن هناك ح�شدا من االآيات ظلت حتث على ا�شتخدام 
العقل من باب اأمر الدعوة اإلى التفكر والتعقل والتب�سر، وغريها من األفاظ 
هذا ال�شياق التي تواترت، من اأجل اكت�شاف وا�شتخراج وا�شتنباط حمتويات 
القراآن الكرمي وم�سموناته التي منها �سنن الوجود والكون والأنف�ص والآفاق .
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اأ�شال  اأنيطت  ق��د  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ن  اال�شتنباط  وظيفة  كانت  واإذا 
باملف�سرين لأنها من تخ�س�سهم، اإل اأن من درا�سات الن�ص القراآين والنظر 
فيه وخواطرها وتاأمالتها ما خدم جزءا من مهمة املف�سرين، وحقق بع�ص 
ما اأوكل اإليهم من مقا�سد كان ينبغي عليهم حتقيقها، �شيما وقد غفل عنها 
بع�سهم، مثل غفلتهم عن ال�سنن، امل�ساألة التي جتاوزها املف�سرون، ومل يعباأوا 
بها اإل يف ا�ستثناءات قليلة من القاعدة، وبخا�سة املف�سرين القدامى، الذين 
الدرا�سة  هذه  تتناوله  الذي  باملعنى  وال�سنن  ال�سنة  لفظ  ي�ستوقفهم  مل 
الكرمي  القراآن  من  امل�ستنبطني  اأكرث  لأن  عابرة،  لغوية  نظرات  يف  اإل 
النحاة  ومعهم  �سرعية  اأحكام  من  ا�ستخرجوه  فيما  الفقهاء  هم  كانوا 

وما ا�ست�سهدوا به على قواعدهم، واإلى جوارهم البالغيون. 

كتاأخر  ال��ق��راآن  من  ملعارفهم  ا�ستنبطاتهم  ت��اأخ��رت  فقد  املفكرون  اأم��ا 
علماء الطبيعة اإلى الع�سر احلديث، ولذا مل يحز ف�سل النتباه اإلى ال�سنن 
كتب  حققته  ما  ولعل  ال�سنن،  مفهوم  بلوروا  الذين  املحدثون  املفكرون  اإل 
الدرا�سات الفكرية يف هذا امليدان اأكرث مما حققته تفا�سري القراآن الكرمي 
بال�سنن  اأول ما ظهر فيه الهتمام  اأن  اأما حديثها فيبدو  وبخا�سة قدميها، 
»تف�سري املنار« لالإمام حممد ر�سيد ر�سا، ثم تبعه تف�سري »يف ظالل القراآن« 
لالإمام �سيد قطب، الذي ينظر اإليه من الناحية الأكادميية على اأنه درا�سات 
اأكرث منه تف�شري، لعدم ا�شتيفائه �شروط التف�شري االأكادميية، التي اعرف 
�ساحبه بالتخلي عن جزء منها يف توا�سع منه، حني اأعلن يف مقدمة كتابه يف 
ظالل القراآن اأنه مل يف�سر القراآن واإمنا نقل للقارئ جتربة حياته يف ظالل 

القراآن))(.

القراآن  تف�سري  م�سدرها  يف  ال�سنن  عن  البحث  فاإن  املنطلق،  هذا  ومن 
الكرمي تعني البحث عن ال�سنن يف الدرا�سات التي �سارت يف ركاب القراآن، 

 )-اأنظر مقدمة يف ظالل القراآن ج ).
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ومل ت�شم نف�شها تفا�شري، واإمنا جاءت حتت عناوين مثل خواطر يف القراآن))(، 
يف رحاب القراآن))(، درا�سات قراآنية))(، نظرات يف ال�ستدلل القراآين))(، 
وكاأنها تاأثرت بعنوان يف ظالل القراآن ل�سيد قطب، ويبدو اأنها خدمت القراآن 
يف  وفرت  التي  ال�سنن  يف  مثلما  لئقة،  خدمة  اخلا�سة  الق�سايا  يف  الكرمي 
مو�سوعاتها مادة اأكرث مما وفرتها كتب التف�سري، وقد ل يعرف الباحث يف 
األفاظها املف�سرين، ول�سيما يف �سيغة جمعها،  ال�سنن �سبب عدم ا�ستيقاف 
اأي ال�سنن، مع اأنها كثري ما جاءت يف �سياق الأمر بال�سري يف الأر�ص وال�سرب 
فيها، وكاأن ق�سد الأمر يف مثل �سيغ هذا ال�سياق الدعوة اإلى اكت�ساف ال�سنن، 

وبخا�سة �سنن قيام احل�سارات و�سقوطها وتداولها وجتددها وماآلها.

الأداء  طريقة  ي��ق��ّوم  منهجا  اكت�سافها  اإل��ى  ح��اج��ة  يف  فال�سنن  ول��ذا 
وحتمي  وال��ع��امل،  ال��ك��ون  حتكم  التي  احلقائق  ع��ن  بالك�شف  احل�شاري 
�سريورتهما الزمانية وتطورات الإفادة احل�سارية منهما ملا متنح الإن�سان 
جوانب  تتوافق  حتى  احل�سارة  مفردات  بني  وتن�سيق  م�سكالته  حلول  من 
فتم�سي  وتطبيقاتها،  نظرياتها  جوانب  ثم  والتكنولوجيا  الإيديولوجيا 
احل�سارة الب�سرية قدما �سوب الأح�سن والأرقى، لأن من مقا�سد القراآن 

الكرمي طلب حتقيق االأح�شن))( . 

التاأمل  اإلى  الدعوة  الكرمي عن طريق  القراآن  ب�سط     ويف هذا الجت��اه، 
والتدبر منهج الك�سف عن نوامي�ص الكون، و�سنن احل�سارة، وهو منهج �سامل 
مرن ل يخ�سع لتقلبات الزمان ول املكان، لأنه اأداة حياد يف البحث والتنقيب، 
الع�سور  يف  املفعول  �ساري  وظ��ل  الن�سبية،  املتغريات  على  عال  ثمة  وم��ن 

) - حممد متويل ال�سعراوي. 
) - عبد احلميد ك�سك. 

)  - حممد قطب . 
) -عبد ال�ستار فتح اهلل. 

) - وردت اآيات كثرية تدعو اإلى الأخذ بالأح�سن بدل احل�سن مثل: { ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ } العتكبوت، جزء من الآية )).  
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والبيئات كلها، ومن اأجل معرفة هذا الغر�ص وما مياثله كانت دار�سة ال�سنن 
درا�ساته  اأو  وتفا�سريه  القراآن  مثل  منها،  ي�ستق  وما  املعرفية  م�سادرها  يف 
وفهم اأدواته ول�سيما يف خوامت اآياته، حيث �سيغ مثل لعلكم تعقلون، لعلكم 
تفلحون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتفكرون وغريها من ال�سيغ املوقظة حلا�سة 

التدبر واكت�ساف ال�سنن واآثارها.

وفق  اأق��دار اهلل مي�سي  قدر من  ال�سنن  الكرمي:اإن  ال��ق��راآن  التفكر يف   -

اإرادة اهلل يف الوجود، وبهذا املعنى فالبحث عنها والتعرف عليها جزء من 
العقيدة، واالن�شباط مبقت�شياتها ي�شاوي التكليف الذي ينفي التواكل، ويوؤكد 
حقيقة التوّكل، ول يتحقق هذا اإل بو�سائل منها : التفكر يف القراآن، والتدبر 
اإ�سالمية))(،  فري�سة  والتفكري  الوجود،  يف  حقائقها  من  بّث  وما  اآياته،  يف 
ملا يرتتب عليه من اإبداع ح�شاري يف ميادين احلياة كلها، وحتّمل االإن�شان 
تكليفه  ومناط  االإن�شان  تكرمي  اأ�شا�ض  العقل  فكان  لدوره،  واأدائه  مل�شوؤوليته 

وم�سوؤوليته . 

عنه  وع��رّب  والتعظيم،  التكرمي  مو�سع  يف  العقل  القراآن  ذكر  طاملا  ول��ذا 
يتجلى من خاللها مدى  اأخرى  والفوؤاد يف موا�سع  كالفكر  اأخرى  باألفاظ 
تعالى:   قوله  تف�سري  يف  قطب  ول�سيد  اهلل،  �سنن  اإدراك  يف  التفكر  اأهمية 
النظر  يف  راأي   )(0( )يون�ص:  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ}   {ڈ  
من  وزاد  والتاأمالت،  امل�ساعر  من  بزاد  والعقل  القلب  متد  و�سيلة  اأنه  على 
ال�ستجابات والتاأثرات، وذلك كله يف الطريق اإلى امتالء الكينونة الب�سرية 

بالإيقاعات الكونية املوحية بوجود اهلل وتدبريه اأمر ال�سماوات والأر�ص.

ومن تردد لفظ »انظروا« يف القراآن الكرمي يبدو اأنه يحمل معنى اأكرث من 
املعنى الذي عّرف به املف�سرون تعريفا عابرا، حني اعرت�ص �سبيلهم، ولذا 
اأرى اأن لفظ »انظروا« يف القراآن ي�ستحق درا�سة، جتلي �سمولية معناه وعمقه 

 )- حممود عبا�ص العقاد.
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وتبنّي مقا�سد ورود ا�ستخدامه يف القراآن الكرمي، وما ينفتح من خالله على 
معنى التفكر لتفتح مغاليق اأخرى من اأ�سرار الكون، ومنها ال�سنن التي ت�سبط 
جمرياته، ول�سيما حني التعر�ص اإلى اجلانب الفكري اأو العقلي يف القراآن 
لتطلق قدرات الإن�سان مما يكّبلها من اآراء. فالإ�سالم دين الفكر باأمر من 
اأنه  اإلى ا�ستخدام العقل فيه ويف الكون الذي اعتقد بع�سهم  القراآن، يدعو 
ي�سري وفق فو�سى العبثية، مما اأدخل اأمما ومن خاللها جزء من نخبة الأمة 
املق�سدية، مثلما  العبثية على  اآثرت  اأخرى،  اإيديولوجية  الإ�سالمية منطقة 

اآثر بع�ص من الأمة الإ�سالمية التواكل عن التوكل ولو من غري وعي.

واقتحام  الأف��ك��ار،  هذه  ل�سد  التفكري  مناهج  تاأ�سي�ص  اأ�سبح  هنا  ومن 
من  وتنه�ص  نومها،  من  الإ�سالمية  الأم��ة  ت�سحو  حتى  �سرورة،  جحورها 
م�سروع  ذات  الثانية  بالنه�سة  ي�سمى  اأ�سبح  ما  ب��وادر  واأن  �سيما  كبوتها، 
العاملية الإ�سالمية الثانية بداأت تلوح يف الأفق، وهي اأمل اآخر قد يخرج الأمة 
الإ�سالمية من خالل اكت�ساف ال�سنن والتزامها نهجا يف احلياة من منطقة 
يقرن  اأن  املنطق  الذي من  العميق  التفكري  اإلى منطقة  ال�سطحي  التفكري 
لن  التي  الو�شائل  والوعي،  واالن�شباط  منها اجلدية  التي  بو�شائل حتقيقه، 
تكون اإل يف برنامج م�سروع �سنن النه�سة الثانية، واإل تظل الدعوة اإلى التفكر 
والتدبر م�شلولة، تفتقد الفعالية بافتقادها و�شائل حتقيقها، حيث لن يو�شل 
اإلى املقا�سد اإل بوا�سطة الو�سائل، ولن تنطلق الو�سائل اإل من خلفية مرجعية 
منتمية اإلى هوية الأمة مع انفتاحها على الآخر، لأن دعوة القراآن الكرمي اإلى 
التفكر والتدبر والتعقل والتب�سر تنفرد مبيادين ل ي�سركها فيها غريها لأن 
العقل امل�سلم مازال مل ياأخذ كتابه بقوة لي�ستاأنف اأداءه يف التح�سر الذاتي 
لتحدياته  ال�ستجابة  �سعف  يعاين  انفك  ما  حيث  الآخر،  ح�سارة  وتر�سيد 

الذاتية، وهي نداء �سمريه، ولتحديات الآخر وهجماته عليه .

الإ�سالمي  الفكر  يف  نخبة  اأم��ل  م��ن  بخ�سائ�سها  ال�سنن  ���س��ارت  ول��ذا 
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مازالت تكدح منذ اأمد من اأجل م�سروع التح�سر والتزام مقت�سياته العقدية 
والتعبدية وال�سلوكية والأخالقية، الأمر الذي لن يتاأتى اإل عن طريق الوعي 
اآيات  يف  والتفكر  التدبر  يف  الكرمي  القراآن  نهج  امللتزم  احل�ساري  العقدي 
الأنف�ص والآفاق والو�سطية، لتخرج الأمة من اأوهام النه�سة احلائرة واحلاملة 
اإلى اأفكار مطمئنة وواقعية ذات فعالية لتجد طريقها اإلى التج�سيد امليداين 
بوعي مفردات الكون وا�ستخدامها لغايات احلق، وهنا يفتح باب القراءتني: 

قراءة الكون وقراءة الكتاب.

- الدرا�سات التف�سريية: يطلق م�سطلح التف�سري على بيان معاين القراآن 

الكرمي و�سرح األفاظه، وقد اختاره علماء القراآن من بني مرادفاته حتى �سار 
وقد  معانيه،  وبيان  الكرمي  القراآن  األفاظ  �سرح  على  اإطالق غريه  ي�سّح  ل 
ينتهج التف�سري اأ�سلوب املاأثور، فيحاول النقل عما قاله الذين �سبقوا البحث 
معاين  وا�ستنطاق  ال��راأي  اأ�سلوب  منطق  التف�سري  انتهج  واإل  ذات��ه،  ال��درب 
تاأويل  اإليه �سرورة  اأجلاأت  ملا قد  التي يريدها من خالل مفرداتها،  الآيات 

اآيات الن�ص القراآين املراد من بني مطلقه ملا ت�سمنته الآية الكرمية { ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ }))( حيث تدفع جملة كل �سيء اإلى البحث 

عن كل �سيئ. 

يف  ال�سنن  اآي��ات  تف�سري  اإلى  تعر�ص  عندما  �سيئا  فعل  املنار  تف�سري  ولعل 
القراآن الكرمي حتت طلب ما اعر�ض �شبيله من حاجات الع�شر، وم�شكالت 
نه�سة الأمة الإ�سالمية، ومن خاللها م�سكالت احل�سارة املعا�سرة، فبحث 
معانيها  خالل  من  ال�شنن  اإلى  واأ�شار  اأخ��رى،  وحت�شر  اأمم،  تخلف  اأ�شباب 
املنار  تف�سري  دخل  وهنا  �سننه،  عن  خروجا  اهلل  اأمر  عن  الف�سق  كاعتباره 
الن�ص  ب��اب  م��ن  يدخله  ومل  احل�����س��اري،  ال��واق��ع  ب��اب  م��ن  ال�سنن  م��ي��دان 
ر�سا  ر�سيد  اعترب  وحينها  اأخرى،  قراآنية  درا�سات  فعلت  مثلما  القراآين، 

 )- �سورة النحل، جزء من الآية: 89.
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اأنه من خري ما جاءت به جملة العروة الوثقى ال�سادرة يومئذ  رحمه اهلل 
عن اجلامعة الإ�سالمية من جديد ثالثة اأمور: اأحدها بيان �سنن اهلل تعالى 
يف اخللق ونظام الجتماع الب�سري واأ�سباب ترقي الأمم وتدنيها و�سعفها))( 

حيث تبارت اأفكار يف جملة العروة الوثقى))( يف هذا املو�سوع. 

الن�ص  دائرة  خارج  ذاتها  توؤ�س�ص  التي  وهي  ال�ستدللية:  الدرا�سات   -

القراآن  دعم  تطلب  تذهب  ثم  روح��ه،  دائ��رة  خ��ارج  تن�ساأ  مل  واإن  القراآين، 
الكرمي لها ومدها مبا يخدم اأغرا�سها، حيث قد ي�سعفها القراآن بحظ وافر 

من معانيه، فيب�سط لها يف العطاء.

فيه  ذاتها  وتتلم�ص  ال��ق��راآين،  الن�ص  خ��ارج  درا���س��ات  تن�ساأ  اأن  باأ�ص  ول 
مثلما  نظرها،  ووجهات  اآرائها  وم�سداقية  اأفكارها  �سحة  على  بال�ستدلل 
القراآن الكرمي من خالل  اآياتها يف  ال�سنن حاولت ا�ستنطاق  اأبحاث يف  هي 
كتب اللغة العربية، ثم ا�ستفتت كتب التف�سري القدمية فيما ذهبت اإليه، ولعل 
من مناذجها كتاب »�سنن اهلل يف املجتمع من خالل القراآن))( وكتاب »�سنن 
النهج  التزمت  اأخرى  وكتابات  و�سقوطها«))(،  احل�سارات  قيام  يف  القراآن 
القراآين  الن�ص  مادة  ملتزمة  فظلت  ال��راأي،  عنان  لعقلها  تطلق  فلم  ذاته، 

وروحه  ت�ستفيد منه ومن قدمي كتب تف�سريه وحديثها.

درا�سات  اإبداعات  تكون  قد  بل  كثرية،  وهي  ال�ستلهامية:  الدرا�سات   -

اأكرث  يهم  الذي  ولكن  الكرمي،  القراآن  من  م�ستلهمة  كلها  القدامى  معارف 
منها ما يرتبط بال�سنن مو�سوع بحث هذه الدرا�سة، ومن اأمثلته درا�سة »حتى 

يغريوا ما باأنف�سهم«))( التي جعلت حمورها الأ�سل اآية: {ھ    ھ  ے   ے  ۓ  

)- حممد ر�سيد ر�سا: تف�سري املنار، ج)، ط)، دار املعرفة، لبنان، �ص)).
)- اإ�شدار دار الكتاب العربي، بريوت، ط)، 00))ه� 980)م. 

)- حممد ال�سادق عرجون. 
)- حممد هي�سور  
)- جودت �سعيد  

52



اأكرث  �سدر  ب�سعة  ات�سمت  رمبا  درا�سة  وهي  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ}))(، 
من نظرياتها من الدرا�سات ال�ستدللية الأخرى التي مل ي�سعفها الن�ص اإلى 
ما تريد مما قد يكون �سبب ان�سرافها عن موا�سلة �سريها نحو مقا�سدها، 
اأتبعك  اأنف�سهم))( ودرا�سة هل  الآفاق ويف  اآياتنا يف  ومثلها درا�سة �سرنيهم 

على اأن تعلمني مما علمت ر�سدا))( وغريها.

ومن هنا يظل خيط القرابة يربط بني ن�ص الوحي والإبداع احل�ساري كله 
يف اإطاره ملا يحمله الإبداع من ح�سنات ن�ص الوحي وقيمه ومبادئه، اأما حني 
انقطع جزء من خيط القرابة بني ن�ص الوحي واإبداع علماء الأمة الإ�سالمية 
ومفكريها واأدبائها لي�سبح الإبداع خارج دائرة الوحي، حيث ل ي�ستمد ذاته 
من  ي�ستمده  مما  اأك��رث  الآخ��ر  جت��ارب  من  ي�ستمد  ورمب��ا  قليال  اإل  منها 

الوحي اأو تراثه،  فقد دخل الفكر الإ�سالمي ما لي�ص منه . 

يف  �سنة،  ال�سنن،جمع  لفظ  جرد  م�ساحة  اقت�ست  و�سروحه:  احلديث   -

احلديث ال�سريف و�سروحه حيزا اأو�سع من الذي بني يدي هذه الدرا�سة))(، 
مثلما ي�ستغرق وقتا اأطول وجهدا اأكرب، ولذا فاإن طرقه هنا لن يكون اأكرث من 
اأن ذكر لفظ ال�سنن يف �سيغتيه الإفراد واجلمع وردا  اإليه، ل�سيما  الإ�سارة 
مبعنى احلكم ال�سرعي فيما يقابل الفر�ص والواجب ولي�ص مبعنى الطريقة 
وعن  وموعده  وعده  ال�ستقدام عن  اأو  للتخلف  القابل  والقرار غري  واملنهج 

حتقيق غاياته واأغرا�شه. 

اإن مو�سع ال�سنن يف �سروح احلديث يبقى مفتوحا لكتفاء علماء احلديث 
م�سطلحه  اإلى  انتهوا  واإن  الفقهية،  ودللته  اللغوي  مبعناه  ال�سنة  لفظ  من 
يف  املتحكم  القانون  يعني  حيث  �سذرا،  به  اهتماماتهم  فمازالت  الفكري 

)- �سورة الرعد، جزء من الآية: )).
) - �شمنار، املعهد العاملي للفكر االإ�شالمي، تقدمي د/جمال الدين عطية، القاهرة، 990)م. 

) - حممد متار: �سركة زاعيا�ص، اجلزائر . ))))ه� )00)م. 
) - حممد هي�شور: خمطوط �شنن احلديث يف قيام احل�شارات و�شقوطها.  
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التغيري واالإ�شالح وحتويل ما بالنف�ض واملجتمع واحل�شارات.

ولذا لي�ص يف كتب �سرح احلديث كثري ما يوؤيد معنى م�سطلح ال�سنة الذي 
البحث  اأم��ام  فمازال  هنا،  ومن  مق�سدها،  بيان  يف  الدرا�سة  هذه  ترغب 
ا�ستخال�ص  باجتاه  الدفع  و  احلديث   كتب  ل�ستنطاق  طويل  طريق  العلمي 

املعنى ال�سطالحي لل�سنة وطبيعتها ودورها يف النه�سة والتخلف. 

واأعتقد اأن مثل �سروح احلديث يف هذا كمثل تفا�سري القراآن الكرمي الأولى 
التي مل تكن تريد البحث يف ال�سنن اإل من خالل معناه اللغوي بالإ�سافة اإلى 
دللته الفقهية، وقد ظلت على هذا اإلى اأن جاء الإمام حممد عبده �ساحب 
املنار وتلميذه ر�سيد ر�سا فاأعطى لفظ ال�سنن معناه ال�سطالحي اإ�سافة اإلى 
الفكرية خارج  ال�سنن بدللته  ينبت مفهوم  ولذا مل  والفقهي،  اللغوي  معناه 
م�سداقية  اإثبات  باب  من  رمبا  م�سدرا  اعتمد  ولو  القراآين  الن�ص  درا�سة 
تطالب  باتت  ول��ذا  مثله،  �سروح احلديث  م��ازال مل يحدث يف  ال��ذي  الأم��ر 
تف�سري  قيا�ص  ال�سريف على  املنار يف احلديث  �سرح  اإ�سدار  باإحلاح مبنهج 
املنار يف القراآن الكرمي واإل �سيبداأ در�ص ال�سنن مبعنى القانون املتحكم من 
ياأتي يلتم�ص ذاته  در�ص الفكر الإ�سالمي وهذا هو املر�سح الأكرث حظا، ثم 
يف احلديث ال�سريف مثلما التم�سها يف القراآن الكرمي ولو بداأ يف هذا الآخر 
من القراآن ذاته، وعندئذ ي�سبح در�ص ال�سنن يف احلديث كدر�سه يف القراآن 
الكرمي ولو بدا ما مييز بني كل منهما فاإنه من طبيعة الأ�سلني العظيمني))(، 
حيث در�ص احلديث الرواية والدراية بينما در�ص القراآن الدراية فقط، واإلى 
اأن يتحقق هذا فاإن مبحث هذه الدرا�سة العابر اإلى ما �سواه يكتفي مبا يلفت 

النتباه اإلى هذا املو�سوع اإلى حني يقيد اهلل لالأمر اأهله.

- التاريخ وا�ستقراءاته: اإذا كان القراآن قد اأملى من ال�سنن ما اأملى ودعا 

من  على  وحكم  قرر  ما  ال�سنن  من  قرر  التاريخ  ف��اإن  اأخ��رى،  اكت�ساف  اإل��ى 

) - جمال البنا.  
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نهج �سبيلها بال�سواب وعلى من انحرف عنها باخلطاأ، حني بنّي �سنن قيام 
احل�سارات و�سنن �سقوطها وجتددها و�سنن تداولها، ثم دعا مفكرو التاريخ 
اإلى ا�ستقراء �سننه، ولذا فالتاريخ لي�ص خربا هاما بقدر ما هو فل�سفة ومناهج 
التاريخ  ويظل  ومناهجه،  التاريخ  فل�سفة  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  وق��راءات، 
اأن حتقق مناهجه  اإلى  اأو بريد نقل معارف  اأحداث ووقائع،  جمرد حافظة 
التي قد يكت�سفها، ويتعرف عليها من  اآلياتها  التي لها هي الأخرى  فعاليته 
يجو�ص خالل ديار التاريخ ويتتبع �سريورته الداخلية، حيث يح�ّص تيارا ذاتيا 
يحمل �سنن التح�سر))( من حيث ميالد الإرادة والقابلية ومكت�سبات التوارث 

واال�شتجابة للتحديات والرهان على حتقيق االأهداف والغايات.

اأما حني يقراأ التاريخ من خارجه وينظر اإليه من �سطحه ويقّيم من واجهته، 
فاإن الدار�ص يتعرف على ما يطفو من اأثر التفاعل اأو الغليان الداخلي، مثله 
واجلهاز  التنف�ص  وجهاز  اله�سم،  كجهاز  احلي،  الكائن  ج�سم  اأجهزة  مثل 
الع�سبي والأجهزة الأخرى التي حني تن�سط اأو ت�ساب باملر�ص تبدو مالحمه 
واملعامل يف  امل�سانع  دواليب  ومثل حمركات  اجل�سد،  اأو ظاهر  الوجه  على 
عامل الأ�سياء واملاديات التي قد ت�ستغل بالتوقيت اأو على الدوام لتنتج اأكرث، 

وتغزو ال�سوق بكم اأكرب ولعله اأجود، ولكن ت�ساب بالتقادم والتاآكل .

والخ��رتاع  العلمي  والكت�ساف  الأدب��ي  والإب���داع  الفكري  الإنتاج  يف  واإن 
ال�شناعي التكنولوجي ما ي�شبه املثالني، حيث االإن�شان حتركه عوامل ذاتية 
ماآل  نحو  اأو  احل�شاري  ال�شقوط  م��اآل  نحو  وبيئية  تاريخية  وراثية  واأخ��رى 
�سنن  وبني  واأعمال.  �سلوكيات  من  يظهر  فيما  مالحمهما  فتبدو  ازده��اره، 
قيام احل�سارات و�سقوطها، تبدي القراءة التاريخية �سنن العبور احل�ساري، 
والتناوب  كال�ستبدال  مرادفاته  اأح��د  خالل  من  اأو  ذات��ه  التداول  ويحدث 

وال�ستخالف بني اأمة واأخرى اأو بني �سعب واآخر .

) - عبد املجيد النجار.   
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قد  الذي  احل�شاري  ال�شقوط  اأن  احل�شارات  �شنن  يف  بيانه  اأري��د  وال��ذي 
اأمة  اأو  ال�سعوب  من  �سعب  لأي  التدهور  اأو  احل�ساري  بالنحدار  عنه  يعرّب 
اجلربية،  ال�سنن  منطق  وفق  اأخ��رى  قيادية  ح�سارة  قيام  تتبعه  الأم��م  من 
واإن كانت جتري من خالل ال�سنن العادية، لأن التاريخ ل يتوقف ول ينتهي، 
بحكم  الب�شرية  التاريخية  التجربة  ا�شتقراء  ال�شقوط يف  اأو  االنحدار  فماآل 
�سرورة ال�سنن يتبعه ازدهار اأمة اأخرى اأو �سعب اآخر يف اإطار الب�سرية العام 
التاريخ حتى  اأمة، ولن تنهي ح�سارة من احل�سارات دورها يف  اإطار  اأو يف 
تتهياأ ح�سارة اأخرى لت�سلم القيادة، وكاأن �سنة الطبيعة تاأبى الفراغ فت�سرّي 
موكب احل�سارة خطوة بخطوة، لأن �سنن التداول احل�ساري، بل حتى �سنن 
التجدد احل�ساري، جتري يف احلياة جمرى الدم اأو املاء يف الكائن احلي، 
عنده  ما  كل  يعطي  اأن  ي�ستطيع  ل  الب�سري  الفعل  بل  الب�سري  الإب��داع  ولأن 
�سقفه،  لعلو  ول حاجز  لنموه  لأنه ل حد  قوة  اأوتي من  دفعة واحدة مهما 
وكاأن ما عند الإن�سان من اإبداع ل ينفذ مثلما ل ينفذ ما عند اهلل ولكن يف 
اإطار »وما اأوتيتم من العلم اإل قيال« حيث مازال الإن�سان مل ي�ستنفذ قدراته 
العقلية والعاطفية وحتى البدنية كلها، واأن الذي بني الكائن واملمكن طريق 
طويل تت�سع دائرته بني يدي الإن�سان واأمامه، ثم كلما متكن من ممكن بدا له 

ممكن اآخر قد يكون اأو�سع اأفقا من الذي قبله.

واأما فكرة »لي�ص يف الإمكان اأف�سل مما كان«، فاإنها تتنافى و�سنن �سريورة 
اجلزئي  التاريخ  هو  يتوقف  ال��ذي  واإمن��ا  الزده���ار،  منو  و�سنن  احل�سارة 
للب�سرية، حيث تقف ح�سارة �سعب من ال�سعوب اأو اأمة من الأمم عند مرحلة 
�شنن  نهاية حتكمه مبنطق  وال  البداية  الرقي احل�شاري، حيث  من مراحل 
الب�سر واإن كان لكل بداية نهاية ولكل كتاب اأجل، مع اأن �سنن ماآل الزدهار 
احل�ساري  التجدد  �سنن  حكم  مبقت�سى  اأخرى  مرة  ت�ستاأنفه  قد  احل�ساري 

وهذا بحث له مقام اآخر.

56



ومع اأن �سنن احل�سارات ل تفاجئ املفكر املراقب والناقد املتتبع لقراراتها 
احل�ض  ذوي  عند  وال�شيما  اأخ��رى،  وقيام  ح�شارة  الإ�شقاط  تتخذها  حني 
املرهف امل�ستقراأ من التجربة التاريخية، لأن بني احل�سارة الذاهبة الآفلة 
من  �سيء  ذاتها،  جتديد  اأو  ر�سالتها،  ل�ستئناف  القادمة  الآتية  واحل�سارة 
الت�سادم ال�سارخ الذي هو مبثابة القرار املعلن عنه بال�ستقالة وال�ستيالء، 
واإن كان الأمر يبدو يف �سكل انقالب ع�سكري، حيث يبدو �سعف الإرادة ثم 
وال�سعبي  النخبوي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  والأداء  املعريف،  الإب��داع  �سعف 
ال�سعب  اأو  الأم��ة  يف  الإرادة  قوة  تبدو  بينما  امل�ستقيل،  ال�سعب  اأو  الأم��ة  يف 
امل�ستويل، ثم تت�سلل قوة الإرادة اإلى قطاعات احلياة الأخرى، هذا ما تثبته 
جتربة نهاية تاريخ الأمة الإ�سالمية الفعلي، حني اأعقبها ا�ستيالء الغرب على 
الفعلي  ال�شوفييتي  تاريخ االحتاد  نهاية  تبّينه �شنن  الب�شرية، كما  اأمر  زمام 
املعا�سر، الذي اأعقبه النظام الدويل اجلديد، الذي �سرعان ما تعومل، ثم 
اأنه جتري  التدهور مازال ي�ستفحل ويتوا�سل مما يعني  اأتى عليه �سيء من 
عليه �سنن ماآل التداول احل�ساري نحو غريه، ومن يوا�سل ا�ستقراء التاريخ 
يتوا�سل عطاوؤه له من خالل جتاربه، مثلما �سيعرف هذا ب�سيء من التف�سيل 
بتاأريخ،ل  التداول احل�ساري بني الأمم القدمية و�سعوبها  عند درا�سة �سنن 

بالتاريخ،من خربه بل من ا�ستقرائه.

- التاأريخ: قد ل يكون فرق كبري بني التاريخ والتاأريخ اإل من حيث اأن لفظ 

التاأريخ فيه ما يفيد ا�ستنطاق ما ا�ستبطن من خرب التاريخ وتدثر، لكن ما هو 
مقرر اأن التاريخ يعني التدوين، والتاأريخ يعني ال�ستنطاق وال�ستقراء، فكاأن 
التاريخ ت�سجيل والتاأريخ ا�ستقراء، وال�سنن تعرف وتكت�سف من خالل منهج 
للتاأريخ وكاأنها وظيفة يتعاونان عليها  التاأريخ، واإن دّونها التاريخ، وحفظها 
كل من منظوره، واإن �ساركتهما و�سائل اأخرى من جتارب كمناهج التاريخ يف 

تعليل �سناعاته من خالل ال�ستقراء ذاته ومرادفاته. 
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- ال�ستقراء : اأ�سبح يفهم من �سياق ا�ستعمال م�سطلح ال�ستقراء معنى 

املنهج الذي يعتمده الفكر التاريخي يف اكت�ساف �سنن احل�سارات احليادية 
الثابتة املطردة يف املجاالت التاريخية، والتي حتكم احلياة والكون واالأنف�ض 

والآفاق .

يتاأتى  احلق  اأن  يبنّي  ال��ذي  الدليل  اإل��ى  التو�سل  يعني  ال�سنن  فاكت�ساف 
من ا�ستقراء التاريخ والواقع واآيات الأنف�ص والآفاق، ولذا اأ�سبح ال�ستقراء 
ينطلق  ال  ال��ذي  احل�شاري  االإب���داع  حتقيق  يف  االإجن��از  اإليه  يعزى  منهجا 
والتاأريخ  التاريخ  بني  العالقة  يف  املوازنة  وت�سبه  يتوهم،  قد  كما  فراغ  من 
هو  الذي  والفقه  ال�سريعة  بني  املوازنة  جانبه  اإلى  اأو  خلفه  من  وال�ستقراء 
ما ي�ستنبط من ن�سو�سها، ولعل هذا ما حبذ م�سطلح الفقه احل�ساري))(، 
التعامل  بح�سن  اإل  منها  الرتبوية  ول�سيما  نتائجه،  التاريخ  يحقق  ل  حيث 
تاأويل، وهذا  اأح�سن  تاأويالته  اأح�سن فل�سفة، وا�ستقراء  اأخباره بفل�سفته  مع 
ال�سنن ومنطق  التاريخ وفق خ�سائ�ص  يوؤ�س�ص م�سوغات مناهج قراءة  مما 
وبني  واملعا�سر  القدمي  وبني  واجلماعة  الفرد  بني  الو�سطية  وتلم�ص  التوازن 

والتباع والإبداع والتقليد والتجديد، وقابلية كل من هذا وذاك لال�ستقراء.

- ا�ستقراء التاريخ: كثرية هي الدرا�شات التي تتحدث عن التاريخ، وحتّث 

وتعليالت  قراءاته،  ح�سن  اأهمية  يف  يتحدث  من  قليال  ولكن  اأهميته  على 
اأحداثه، وحماولت البحث يف عوامل �سناعتها، ومع اأن القراآن الكرمي كثريا 
ما يلفت نظر الإن�سان اإلى اأهمية تعليل التاريخ وا�ستقرائه، لكت�ساف �سننه 
ق�سد ا�ستنتاج جتارب الآخرين منه واأثرها يف توجيه حياة ال�سعوب والأمم 

{ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ   تعالى:  قوله  يف  مثلما  التح�سر،  نحو 
ۇئ}))( { ہ  ہ  ھ  ھ }))(

) - بهاء الدين الأمريي. 
 )- �سورة يو�سف، جزء من الآية ))).

 )- �سورة العنكبوت، جزء من الآية )).
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احلقيقة  وه��ي  العربة  ومثيالتها،  الآي��ة  ه��ذه  تقرره  الق�ص،كما  فهدف 
التي مل ت�ستقراأ بقدر كاف يف القراآن الكرمي لت�ستخرج مقا�سده وهي ذات 
ال�سعوب والأمم، مل تف�سح عنها لعدم  اأهمية يف اكت�ساف ال�سنن من حياة 
ا�ستنطاق فل�سفة التاريخ وتف�سرياته حق ا�ستنطاق ومثل التعامل مع م�سطلح 
العربة وم�سطلح النظر املدعو ل�ستخدامه حني ال�سري يف الأر�ص، والذي هو 
االآخر مثله كمثل م�شطلحات كثرية حتملها خوامت اآيات قراآنية، مثل »لعلكم 
تعقلون« »لعلكم تتقون«،»لعلكم تفلحون«، »لعلكم تتفكرون«، »لعلكم تذكرون«، 

»لعلكم تهتدون«،»لعلكم توقنون« وغريها .

واأعتقد اأن مقا�سد القراآن الكرمي))( يف ق�ص الق�س�ص و�سرب املثل واإيتاء 
احلكمة، واإن مل تف�سح الدرا�سات التاريخية عن كثري من اإجراءاتها العملية 
على  حر�سها  من  اأكرث  ونقله  ت�سجيله  على  وحر�سها  باخلرب،  ل�ستغالها 
حديث  اهتمام  من  ظهر  ما  ومع  ا�شتقرائه،  وحماولة  وتعليله،  حتليله 
الإ�سالمي  التف�سري  اأو  ال��ت��اري��خ))(،  فل�سفة  ي�سمى  اأ�سبح  ما  جم��ال  يف 
يف  عليه  يتوكل  الذي  الهتمام  هذا  اأن  اإل  التاريخ))(،  فقه  اأو  للتاريخ))(، 
الفكر  اهتمامات  يف  الثانية  املنزلة  له  مازالت  تكون  قد  ال�سنن  اكت�ساف 

التاريخي مثلما مل تتو�سع دائرة الهتمام به .

ومع اأن فل�سفة التاريخ يف جو الفكر الإ�سالمي احلديث تعلق على درا�سات 
االأمة  نه�شة  كا�شتهداف  تربوية  مقا�شد  حتقيق  يف  اآماال  احل�شاري  الفكر 
يت�سح  الآخر، حني  وتر�سيد ح�سارة  الإ�سالمية وجتديد ح�سارتها  العربية 
واإمنا طلب درا�سة الق�س�ص، مبعنى  اأحداث،  التاريخ لي�ص جمرد �سرد  اأن 
ق�سه، ودرا�سة املثل، مبعنى �سربه، ويف لفظ الق�ص وال�سرب تبدو معاين 

) - ح�سن البنا: مقا�سد القراآن.  
 )- اأنظر الدكتور اأحمد حممود �سبحي: دار النه�سة العربية. 

 )- اأنظر الدكتور عماد الدين خليل: دار العلم للماليني، بريوت.
 )- عبد احلليم عوي�ص: دار ال�سحوة، القاهرة، 07))ه� )98)م.
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�شيغها  وحكمة  مدلوالتها  لتخرج  ت�شتقرئها  درا�شات  اإل��ى  حتتاج  كبرية، 
اأ�ساليب  من  التاريخية  الدرا�سات  تخرج  حتى  وال�سرب«  »الق�ص  لفظ  يف 
ال�سرد والو�سف اإلى ما �سواها، ولعلها هي من العوامل التي اأقعدت الدر�ص 
التاريخي دون طرق م�سائل ال�سنن واكت�سافها، وعطلت ال�ستفادة من التاريخ 
بقدر كاف، ول�سيما على امل�ستوى ا�ستقراء تاريخ  ح�سارات الأمم الغابرة، 

والعتبار بها ومنها، واتخاذ جتاربها �سبل تفقه يف ال�سنن . 

تناولوا  حني  املوؤرخني،  من  اأك��رث  احلقيقة  اأ�سابوا  احلديث  علماء  ولعل 
اأخبار املا�سي من خالل منهج الرواية الذي يوؤدي وظيفة العنعنة، والربط 
بني حلقاتها ثم اأدخلوا عليه منهج اجلرح والتعديل، وهو منهج نقدي تعليلي 

رائد من دون منازع، ل ي�سّلم باخلرب ببداهة، ويتلقاه عن الآخر براءة.

اأما منهج الدراية الذي اعتربه علماء احلديث علما، فقد اأوكلت له مهمة 
يدخل  وهنا  براءته،  تثبت  حتى  التهمة  اأو  ال�سك  بنية  اخلرب  مع  التعامل 
وال�ستقراء،  وال�ستنطاق  التحقيق  غرفة  التاريخي  اخلرب  الدراية  علماء 
واإن عادوا ليعّدلوا اخلرب، وي�سرتجعوا له اعتبار ما قد فقده اأثناء التحقيق، 
وهنا تبدو م�سوؤولية منهج اجلرح والتعديل التي تظهر يف معنى ما قد يطلق 
فياأتي  عنها،  البديل  يقرتح  ثم  الفكرة،  ين�سخ  الذي  امل�سوؤول  النقد  عليه 

مبثلها اأو بخري منها .

وال�سوؤال الذي ي�ساأل ملاذا مل ي�ستفد النقاد واملوؤرخون من منهج املحدثني 
يف اجلرح والتعديل ا�ستفادة كافية؟ والتي لو متت ل�ستنطق الن�ص التاريخي 
على  اق��ت��داره  لعدم  لغريه،  به  يباح  ل  مبا  والتعديل  اجل��رح  ملنهج  ولأب���اح 
علم  تاأ�سي�ص  انتظار  اإلى  املوؤجلة  املوكولة  الوظيفة  وا�ستقرائه،  ا�ستنطاقه 
الإ�سالمية  الأم��ة  تاريخ  درا�سة  من  كثرية  مقا�سد  تتحقق  وحينئذ  ال�سنن، 
وتاريخ الب�سرية عامة وفل�سفاته وتف�سرياته، ل�سيما واأن التاريخ من حني لآخر 
يدور دوراته، لت�سبه الليلة البارحة واليوم الأم�ص، حيث تكرر ال�سعوب والأمم 
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اأ�سالفها لعدم العتبار بقدر كاف، ولعل هذا ما ق�سده القراآن يف  اأخطاء 
قوله تعالى:{ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  
وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ }))(، ومن معنى هذه الآية تعرف مقا�سد 
القراآن الكرمي، منها اإرادة اهلل يف بيان ال�سنن وهدايته للذين من قبل، ومثل 

من قبل كمثل من بعد غري حمددة البداية ول النهاية، بل �سرمدية اأبدية.

�سنن  �سبقوا  الذين  يف  م�ست  اأنه  توكيده  ويجب  اأكرث  هنا  يهم  والذي 
من  فعرفوا  العقل  وبف�سل  الوحي  بتوجيه  اإليها  ومناهج هدوا  طرق  مبعنى 
كان  ثمة  ومن  اآخ��ر،  حينا  عنه  وان�سرفوا  حينا  به  فاأخذوا  احلق  خاللها 
بالدورة  القول  ن�سوء  اإل��ى  اأدى  ما  هذا  ولعل  وتدهوره،  احل�ساري  الإب��داع 
الإ�سالمية  والأم��ة  الب�سرية  ومادامت  احل�ساري،  والتعاقب   التاريخية 
�سمنها مل ت�ستطع جتنب الأخطاء التاريخية التي اأوقعت �سلفها يف �سنن ماآل 
ال�شقوط احل�شاري، فاإن الب�شرية لي�ض لها دائما موقف �شحيح يف التعامل 
مع التاريخ، ومل حت�شن دائما ا�شتقراءه لعدم التزامها �شنن قيام احل�شارات 

وجتددها، ولعدم جتنبها �سقوطها واأخذها بتداولها بني ال�سعوب والأمم .

ولذا يظل الأمر موكول اإلى ح�سن ا�ستقراء التاريخ قراءة �سليمة وفق منطق 
الأخذ وح�سن  اقت�ساء  بال�سنن حني  الأخذ  والتوازن وح�سن  الو�سطية  منهج 
الأمم احلا�سرة ما جرى على  واإل جرى على  توافر دواعيه،  التجنب حني 

{ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ال�سابقة  الأم��م 
ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ }))(.

فالآية الكرمية ت�سع اأمام كفار قري�ص،ومن خاللهم الب�سرية كلها،خيارين 
يعودوا  »واإن  واإم��ا  �سلف«  قد  ما  لهم  يغفر  ينتهوا  »اإن  اإم��ا  هما  م�سروطني 
فقد م�ست �سنة الأولني«، حيث جتري �سنة اهلل يف الآخرين مثلما جرت يف 

 )- �سورة الن�ساء، الأية)) .
 )- �سورة الأنفال، الآية 8).
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ال�سابقني من خالل ال�سنن تع�سم  اأن قراءة جتارب  الأولني، وهذا ل يعني 
من اخلطاأ، واإمنا الق�سد اأنها تفيد يف ال�سواب، ولذا بات التاريخ يف ح�ص 
اهلل  �سنن  اإدراك  و�سائل  اأه��م  من  ومف�سريه  املعا�سرين،  فال�سفته  بع�ص 
ولكن  املرتقب  احل�ساري  امل�سروع  مقا�سد  لتحقيق  وت�سخريها  الوجود،  يف 

ب�شرط االعتبار واالإفادة من التجارب التاريخية. 

واملوازنة  ال�سيء مبثله،  العتبار مقارنة  يكون من معاين  قد  العتبار:   -

�سبقه  ما  اأن حكمه حكم  ليعرف  والواقع،  التاريخ  بينهما من خالل جتربة 
وما حوله، لأن ما عمله الإن�سان الالحق ي�سبه ما عمله الذي �سبقه، وبهذا 

ت�سابهت اأعمال الأمم فتماثلت، فجرى على اخللف ما جرى على �سلفه.

الرتغيب  بناء  يف  عملها  ت��وؤدي  الرتبوية  العتبار  وظيفة  تبداأ  هنا  من 
نتائج  الإن�سان  لريى  والتجميل،  والتح�سني  والزده��ار  والتطور  والرتهيب 
اأعماله فتقتدى �سري ال�ساحلني وتتجنب �سري الآخرين وكالهما جرى وفق 
 - ب�سنفيها  ال�سنن  اإدراك  العتبار  ق�سد  لأن  ال�سالل،  و�سنن  الهدى  �سنن 
�شنن ماآل ال�شقوط احل�شاري و�شنن ازدهاره-، وكال ال�شنفني فيهما عدل 
ي�سوي بني احلا�سر وبني نظرييه املا�سي وامل�ستقبل، وهذا يقت�سي القول اإن 

اأحكام ال�سنن جارية يف الأمور املت�سابهة.

للتاريخ  اأوكلت  فاإذا  .لذا،  والنظائر  الأ�سباه  تبدو حكمة درا�سة  ومن هنا 
مهمة نقل اخلرب فقد اأوكلت لفل�سته وظيفة العتبار، حتى ل يتلقى الباحث 
التاريخ  فل�سفة  ت�سعفه  الباحث  ولعل  هذا  جامدا،  جمردا  اخلرب  والقارئ 
التاريخ املجردة  ت�سعفه مادة  اأكرث مما  املا�سية  الآخرين  يف دخول جتارب 
من كل موؤثرات بيئات يومئذ، لأن فل�سفة التاريخ ُتٍري الباحث كيف �سنعت 
اأّثرت وتاأثرت، مما يوؤهله للحكم على �سريورة  الأحداث التاريخية، وكيف 
التاريخ من حيث عوامل ا�ستحداثها وم�ساراتها ومقا�سدها وماآلتها، وهذا 
ما يو�سع مدركات الإن�سان، وي�سعره اأنه اأ�سبح اأكرث خربة، واأعمق فكرا، واأ�سد 
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اجلماعية  التجربة  دائرة  اإلى  الذاتية  جتربته  دائرة  من  فيخرج  اعتبارا، 
اإلى  وظيفتها  توؤدي  الأبد،  اإلى  قائمة  العتبار  ف�سرورة  هنا  ومن  الوا�سعة، 

جانب وظائف و�سائل التاريخ الأخرى وهي كثرية.   

اأن  اإل  العتبار،  معنى  عن  كثريا  الوعظ  معنى  يبتعد  ل  قد  التعاظ:   -

العتبار قد يكون خطابه فكريا، ق�سده تنبيه العقل، واإن جتردت روحه من 
هذا النتماء حينما يحمله لفظ العربة بدل العتبار، اأما لفظ الوعظ فاإن 

ميدان خطابه العاطفة، فتكون موؤثراته وجدانية اأكرث منها عقلية.

ومن منطلق العتبار والتعاظ، تاأ�س�ست الروؤية العقلية والعاطفية يف قراءة 
التاريخ، حينما ا�ستعطفت وقائعه الباحث، فتوجهه نحو مقا�سد ال�ستعطاف 
على الآخر ورمبا النحياز له، اأما حني يحاججه منطقها فاإنها تقنعه بال�سري 

نحو مقا�سدها �سريا عقليا .

- الفكر واأدواته: البحث يف اأفكار ال�سنن ل يدعي ا�ستحداث ذاته من عدم، 

غريها  يف  ورمبا  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  جتربة  يف  تناوله  �سبق  واإمنا 
كا�ستجابة لأمر القراآن الكرمي بالتفكر والنظر يف �سري الأولني، مما كّون لدى 
املف�سرين البدايات الأولى لالهتمام مبحاولت اكت�ساف ال�سنن، ولو من خالل 
حماولة درا�سة الأ�سباب وم�سبباتها، والعلل ومعلولتها، والعوامل ومعمولتها.

 ولعل يف بحث ال�سنن وحماولت بناء نظرياتها ما ي�ستدرك على اهتمامات 
من  ال�ستثناء  ب��اب  من  ول��و  الإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  علماء  قدماء 
الإ�سالمي  الفكر  يف  فال�سنن  يقولون،  ما  لالآخرين  الأول��ون  ترك  ما  قاعدة 
احلديث قد تكون واحدة من ال�ستثناءات التي تركها الأولون لالآخرين، ولذا 
اللغة  حيث  من  بال�سنن،  بالتعريف  بداياتها  ت�ستفتح  ال�سنن  اأبحاث  مازالت 
وامل�سطلح، مع اأن درا�سة ال�سنن ينبغي اأن يتعر�ص لها من باب ما ل يدرك 
ال�سنن ك�سخرة عظمى يف بحر جلي يك�سوها ماء  كله ل يرتك جله، لأن 
ل يظهر منها اإل جزء ي�سري، اأو مثلها كمثل �سفينة متخر عباب مياه بحر، 
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تطفو مرات، وتختفي اأخرى، فال�سنن تعي�ص بني مد وجزر من خالل نق�ص 
الهتمام بها الذي يخرجها اإلى حيز الوجود، ودائرة نور ال�سم�ص، ثم حني 

يتخلى عنها حتى تكاد تختفي وتن�سى.

واأفكار  معانيه  اإدراك  ويبداأ  ال�سنن  مبفهوم  الهتمام  ي�ستد  حني  ولهذا 
نظرياته ميكن احلكم على درا�سة ال�سنن اأنها دخلت مرحلة الوعي ب�سرورته 
امل�سطلحات  ه��ذه  وتداولها،  وازده��اره��ا  وجت��دده��ا  احل�سارات  قيام  يف 
واالأم��م  ال�شعوب  حياة  م�شتويات  يف  ���ُول  حَتَ ح��االت  ع��ن  تعرّب  احل�شارية 

احل�سارية لها �سننها التي تطرد ولتتخلف.

حينما  ب��ه��ا،  املعا�سر  املهتم  يفاجئ  م��ا  ال�سنن  بحث  يف  ي��ك��ون  ق��د  ب��ل 
كان  التي  الكرامات  مثل  بال�سنن اخلارقة،  اهتم  العلماء من  اأن من  يعرف 
اأكرث من اهتمامه بال�شنن العادية التي ت�شنع حتوالت  اأكرثها ا�شتدراجات 
احل�شارات نحو ماآل الراجع ثم ال�شقوط اأو نحو ماآل القيام ثم االزدهار، 
الأمة  واقع  ويحللون  تاريخية،  اآراء  اأحداث  ي�ستدعون  مفكرون  ذهب  حيث 
واجلربية  كالأ�ساعرة  اإ�سالمية  فرق  اأفكار  ا�ستخدمت  عندما  خاللها،  من 
هو  اهلل  اأن  مثل  م�سائل،  توكيد  اأجل  من  اأخ��رى  مرات  واملعتزلة  واخل��وارج 
التي  النار هي  فلي�ست  ومن هنا  فاعل جمازي،  والإن�سان  الفاعل احلقيقي 
حترق واإمنا اهلل هو الذي يحرق، واأن ما اأ�شاب االأمة من �شر ال خري بعده، 
اأن  الإمي��ان  ح�سن  من  وق��در  ق�ساء  الإ�سالمي  العامل  اأقطار  احتالل  واأن 
يواجه بال�سرب على ابتالءاته وال�ستغاثة باهلل ليفرج همومه حني ي�ساء وقد 
اأن  بذل ابن بادي�ص جهدا عظيما يف هذا امليدان لإقناع ال�سعب اجلزائري 

الحتالل الفرن�سي لي�ص ق�ساء وقدرًا واإمنا هو ظلم يجب اأن يقاوم. 

وقد تزامن هذا مع دعوة داهمت الأمة الإ�سالمية ترى �سرورة غلق باب 
اأم من  اأفعال اهلل  القول هل ما يجري من  الآخر، ويف جدلية  الجتهاد هو 
اأفعال العباد؟ ومما تكد�ص من اأقوال هذه امل�سائل واأفكارها انقدح نور فجر 
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جديد، ذهب يتلم�ص طريقه نحو احل�سارة من اأجل التح�سر فوجد اأنه يف 
احل�ساري  دورها  الإ�سالمية  الأمة  ل�ستئناف  بها  واللتزام  بال�سنن  الأخذ 
الثاين، ومن هنا تاأ�س�ست الدعوة اإلى التزام ال�سنن �سرورة للتح�سر، ولكن 
املرحلة اقت�ست تعريف ال�سنن واحلث على وعيها قبل دعوة اللتزام بها ليال 

يدعى اإلى اللتزام مبجهول.

ولذا مازال ي�سكل الهتمام بدرا�سة ال�سنن تيار الوعي بها، فراح مفكرون 
اكت�سفوها علما  ال�سنن، حني  الرتدي من خالل  �سبل اخلروج من  يتلم�سون 

حديثا، مل ي�سبق التعرف عليه.

منه،  قائمة  يف  وجردها  باأدواته  الهتمام  تو�سيع  الفكر  بحث  وي�ستطيع 
بداأه  ما  الالحق  ليعّمق  بالقليل  تكتفي  اأن  البحث  بدايات  طبيعة  من  ولكن 
تظل  وقد  ممكنة،  خريطة  م�ساحة  اأو�سع  على  لين�سره  فيه  ويو�سع  ال�سابق 
الدرا�شات الفكرية و�شفية حتليلية، ال تقدم وتوؤخر اإن مل تفّعل اآلياته وتكّون 

اأدواته والتي منها: 

- التفكر: اإذا كان الفكر م�سدرا مطلقا، فاإن التفكر ا�ستخدام ذو فعالية 

اآلية من اأجل االإبداع احل�شاري للو�شول اإلى نتيجة وحتقيق هدف بل اأهداف، 
ومن هنا كان التفكر اأداة من اأدوات الفكر، وجزءا من مادة ا�ستقاقه هدفه 
على  والتعرف  املعرفية  م�سادره  من  ومفهومه  ال�سنن  م�سطلح  ا�ستخراج 

اأداءاته والوعي به ليوؤدي وظيفته.

ا�ستطاع  ما  ل��وله  وال��ذي  العقل  حملها  بالفكر  املنوطة  الوظيفة  ه��ذه   
املعريف  الإب���داع  م�ستوى  على  ول�سيما  ال��وج��ود،  يف  وظيفة  اأداء  الإن�سان 
احل�شاري الذي منه اكت�شاف �شنن حتوالت ال�شعوب واالأمم نحو م�شتويات 
ت�سمى  �سنن  مبقت�سى  والتكنولوجي  الإيديولوجي  احل�ساري  الزده��ار  من 
ذاتها  احل�ساري  الإب���داع  انطالق  نقطة  ويف  احل�ساري،  الزده���ار  �سنن 
وفق  الإن�سان  تقود  حيث  املعاك�ص،  الجت��اه  يف  ت�سري  اأخ��رى  �سنن  تكت�سف 
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اإرادته نحو ماآل االنهيار احل�شاري ثم التخلف، فال�شنن حتكم االإن�شان من 
لكل  حيث  املختلفني،  الجتاهني  يف  الغايتني  نحو  واأعماله  �سلوكياته  خالل 
وعقوبات  جزاءات  لي�شتحق  احلياة  يف  م�شوؤولية  حتّمله  �شنن  اإن�شاين  اأداء 
�سلوكياته واأعماله، وهذا ما ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى اكت�سافه وت�سخي�سه، 
والفعلية،  ال�شلوكية  العملية  قراراته  اإ�شدار  عند  به  االإن�شان  حت�شي�ض  ثم 
املطردة  ال�سنن  ق�ساء  اأحكام  مراقبة  من  غفلة  يف  يعمل  اأنه  يظن  ل  حتى 

العادلة التي ل تتخلف يف اإ�سدار اأحكامها.

ووقائع  اأخبار  من  الإن�سان  فات  ما  ا�ستدعاء  هو  التذكر  اإن  التذكر:   -

الثقافية  اأغرا�سه  يحقق  ما  فيها  يكون  قد  ي�ستهدفها،  ملقا�سد  وذكريات 
اأو القت�سادية اأو الجتماعية اأو ال�سيا�سية، ولكن هنا ي�ستخدم التذكر من 
اأجل ا�ستدعاء ما ي�ستطيع الإن�سان ا�ستدعاءه من جتارب ح�سارات الأمم، 
عليها  وما  لها  مبا  الإن�سان  اأعمال  لأن  ذلك  اأخفقت،  واأي��ن  اأ�سابت،  واأي��ن 
ا�شتعمل  اأجله  من  ال��ذي  االأ�شا�ض  التذكر  غر�ض  هو  وه��ذا  �شنن،  حتكمها 
لتفح�ص  املا�سي  ذكريات  خاللها  من  ت�ستدعى  الفكر،  اأدوات  من  اأداة 
ف�شلها، ومبعنى  و�شنن  واالأم��م،  ال�شعوب  التعرف على �شنن جناحات  ق�شد 
انهيار  وازدهاراته، و�سنن  التح�سر  التعرف على �سنن ماآلت  اأجل  اآخر من 

احل�سارات و�سقوطها و�سنن تداولها. 

- التاأمل: ميكن القول اإن التاأمل م�ستق من حروف الأمل وهو ما يتمنى 

من  التاأمل  الفال�سفة  ح�سب  واإن  ك��د،  ول  جد  غري  من  ول��و  اإليه  الو�سول 
من  الإن�سان  ي�سل  التي  الأدوات  من  اأداة  واأع��دوه  العقلية،  ال�ستخدامات 
خاللها اإلى حتقيق مقا�شده، فاإنه عندما حتّور حروف مادته في�شبح التاأمل 
اأمال، فيدخل �سمن اخلطاب العاطفي الذي حمله ومنطلقه الوجدان، فت�سبح 
اأداة الأمل عاطفة ت�سري اإلى جانب اأداة التاأمل العقلية فيما ي�سبه الت�سابق 
يف ال�سرعة والتفاوت يف التاأثر والتاأثري، ومن هنا تختلف الأداتان من حيث 
املنطلق والأداء واإن اتفقنا يف احلروف ويف املقا�سد كل من بابه وب�سفته.
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والذي يهم اأكرث من التاأمل والأمل هو اأداوؤهما، لأن الأمل مل يعتمد اأداة 
لي�ص  والعاطفة  عاطفي،  ا�ستخدام  اأنه  باعتبار  ال�سنن  لكت�ساف  ت�ستخدم 
من وظائفها اأداء وظائف العقل واإن ا�ستخدمت يف الإبداع الأدبي، بل حني 
تلف العقل وتغّلف اأداءه فاإنها تعّطل ن�ساطه وتوقف �سرامة اأداء وظيفته، اأما 
العقل حني ينازع العاطفة فاإنه قد يفتك منها وظيفتها ويبطل من مفعولها، 
الإن�سان  وظيفة  فيتقا�سمان  بينهما  تواز  يف  في�سريان  العاطفة،  تغالبه  وقد 

العامة فيحتفظ كل منهما بجانب منها .

م�سادر  من  وم�سدرا  الفكر  اأدوات  من  اأداة  يعتمد  الذي  فاإن  هنا  ومن 
ا�ستقراء مفهوم ال�سنن هو التاأمل العقلي ولي�ص الأمل العاطفي، وهنا ي�ساأل 
�سوؤال قد يظل جوابه معلقا اأو مفتوحا اأمام اأهله، هو اأيهما اأ�سد اأثرا يف اأعمال 
العاطفة؟ ومن جواب  اأم  العقل  اأداء يف حياته:  واأقوى  و�سلوكياته،  الإن�سان 
اأنيط به التكليف احل�ساري الذي من مقت�سياته  اأيهما  هذا ال�سوؤال يعرف 
اكت�ساف ال�سنن يف م�سادرها، هل هو التاأمل اأم الأمل؟ ومن اجلواب يعرف 
اأدوات��ه، وحينئذ  اأداة من  التاأمل  العقل ليكون  ال�سنن من مهام  اأن اكت�ساف 
يعرف اأن الأمل جمرد خواطر، قد ل تربح مكانها، ول ت�ستطيع اخلروج من 
الإن�سان  لدى  املعتمد  الأ�سل  هو  كالتاأمل  اإنتاجه  واأدوات  العقل  واأن  ذاتها، 
امل�سوؤول  فهو  التح�سر،  وظيفة  ومنها  احلياة،  يف  وظيفته  اأج��زاء  اأك��رث  يف 
عن اأعمال الإن�سان و�سلوكياته، مبا لها ومبا عليها، ومبقت�سى اأدائه يعاقب 

الإن�سان و يجزى.

- التدبر:  اإن �سنة اخلروج من الأزمة هي تقوى اهلل، وهذا وعد حق من 

اهلل لقوله تعالى:{ ھ  ھ  ھ  ے   ے }))( والتقوى من الإميان، 
والن�سر وعد من اهلل وفق اأ�سباب �سنن موجباته، حني الأخذ بها، وقد يرى 
اأهل  من  باآخرين  كال�ستعانة  اأخرى،  و�سائل  يف  الأزمة  من  املخرج  اآخرون 

 )- �سورة الروم من الآية:7).
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ال�سلطان اأو املال اأو الراأي للنقل من جتاربه يف ميدان ما اأو ميادين كثرية.

اأزمة ح�سارية،  ولعل الروؤية الأقوى يف اخلروج من الأزمة التي قد تكون 
الذاتية  الإن�سان  ا�ستفزاز قدرة  تكمن يف  الإ�سالمية،  الأمة  عليه  مثلما هي 
لأن  ا�ستخدامها،  على  تربيته  وح�سن  والبدنية  والعاطفية  والعقلية  املعرفية 
اكت�ساف املخرج يعني اكت�ساف �سننه، اأي �سنن خروج الإن�سان من �سائقته 
تكون  قد  ثم  اقت�سادية،  اأو  اجتماعية  اأو  نف�سية  فردية  الأزمة  تكون  حينما 
ال�سائقة اأزمة اأمة عامة، تكمن يف ف�سل اأداءات اأفرادها، اأو يف اأداءات جملة 

منهم لنهيار هممهم وعزائمهم.

فكرية،  اأزم��ة  الإ�سالمية  الأم��ة  ح�سارة  اأزم��ة  اأن  على  يتفق  قد  وم��ادام 
جواب  يف  املخرج  فاإن  اأم��ره،  وتدبر  وظيفته،  اأداء  عن  العقل  عجز  مبعنى 
اأ�شئلة عرفت باأ�شئلة النه�شة، ومنها كيف اخلروج من االأزمة؟ وكيف حتّل 
م�سكالتها؟ ومبعنى اآخر هل من �سبيل اإلى اكت�ساف �سنن اخلروج من اأزمة 
الأمة الإ�سالمية احل�سارية؟ ثم خروج الب�سرية من اأزمتها هي الأخرى من 
املتفق  من  التي  احل�ساري  ال�ستدراك  �سنن  ت�سمى  قد  �سنن  التزام  خالل 
عليه اأنها ت�سكن عقل الإن�سان وعاطفته، ثم تبث من خاللهما يف �سلوكياته 
اإلى تطبيق، ومن  ثم من نظرية  اأعمال  اإلى  اأقوال  فيما يرتجمه من  فيبدو 
هنا كان التدبر اأداة من اأدوات الفكر يف تعامالته مع �سنن احل�سارات من 
حيثياتها كلها كالقيام وال�شقوط والتجدد والتداول و�شواها من مقا�شد فعل 

ال�سنن يف احل�سارة واللتزام مبقت�سياتها.

�ست  نحو  يف  ال�سنن  لفظ  الكرمي  القراآن  ذكر  لقد  ومفرداته:  الكون   -

ع�سرة اآية �سمن ع�سر �سور منه، ودعا اإلى اكت�سافها يف الكون ومفرداته مبا 
ل يقدر بعدد ولو من غري ذكرها باألفاظها اأو مبرادفاتها والتدليل عليها يف 
القراآن، وبحثوا  ال�سنن يف  تناولوا  الباحثني  اأن بع�ص  مواطنها تدليال، غري 
اأجل حتقيق  واأعدوا درا�شات من  يف خ�شو�شياتها، وجادلوا يف تعريفاتها، 
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غاياتها، ولكن مل يعبوؤوا بال�سنن يف الكون ومفرداته بقدر كاف يوؤهل درا�سات 
اإلى التحكم يف مفهومها واأداءات��ه اإل قليال، مع اأن �سنن الكون اأكرث واأقوى 
من �سنن القراآن، ومنها ال�سنن اجلربية التي تعد حم�سن الكت�ساف العلمي 
واخرتاعاته حتى ولو �ساع لفظ النامو�ص من بني مرادفات م�سطلح ال�سنن 
يف هذا امليدان وكاأنه ناب عنه يف ا�ستعمالته، ولذا فاإن الذين در�سوا الكون 
عملية  اإج��راءات  ال�سنن  مار�سوا  والفيزيائيني  كالفلكيني  مفرداته  وبع�ص 
وحقائق تطبيقية ل درا�سات نظرية معرفية ثقافية ول�سيما ال�سنن اجلربية.

اإلى قراءة الوجود من خالل الكتابني القراآن  لقد ظهرت درا�سات تدعو 
املجال جمال  واإمنا  القراءة،  در�ص هذه  تف�سيل  هنا جمال  ولي�ص  والكون، 
ومن  فيه؟  اأداءاتها  على  ويتعرف  الكون،  يف  ال�سنن  تبحث  اأن  ينبغي  كيف 
يف  ال�سنن  اأو  الكونية،  ال�سنن  من  اأج��زاء  تتجلى  ال�سوؤال  هذا  على  الإجابة 
يف  ال�سنن  تكت�سف  كيف  هو  اآخ��ر  �سوؤال  ي�ساأل  منها  التي  ومفرداته  الكون 
ال�ستفادة  ت�ستزاد  وكيف  عليها؟  التعرف  اآليات  هي  وما  ومفرداته؟  الكون 
منها اأكرث؟ لأنه قد ل ي�ستحق البحث يف نظرية ال�سنن وما ينبغي اأن تكون 
عليه؟ وما مقوماتها وما �سفاتها بقدر ما ي�ستحق اأمر ال�ستفادة من ال�سنن 
اأ�سياء  ح�سارة  هي  التي  القائمة  احل�سارة  ول�سيما  وتطبيقا؟  ممار�سة 

وماديات اأكرث من كونها ح�سارة قيم ومبادئ  .

الإ�سارة  ال�سنن اجلربية  اأو  الكونية  ال�سنن  البحث يف حقيقة  ولعل مدخل 
اإلى طبيعة الكون ذاتها، وكيف ن�ساأ؟ وكيف اأن�سئت مفرداته؟ وهل يف الإجابة 
ما يهيئ البحث للغو�ص يف ال�سنن الكونية من اأجل الوقوف عليها، والإم�ساك 
بها، وقد بثت فيه بثا، ون�سقت بني مفرداته تن�سيقا منذ رفعت ال�سماء وو�سع 
امليزان و�سبق الليل النهار ومل تدرك ال�سم�ص القمر، واإمنا كل يف فلك ي�سبح 

ويجري اإلى اأجل م�سمى.

الكون،  كائنات  كل  فاإن  �سنة،  اأي  قانونا  قراآنية  اآية  كل  كانت  ولذا،فاإذا 
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وت�سبط  الوجود  �سنة من �سنن  تديرها  املجرة،  اإلى  الذرة  اأي مفرداته من 
اأداء وظيفتها فال تخرج عن جمراها، وهذا هو الذي فهمه علماء احل�سارة 
العربية الإ�سالمية الأوائل، فاأبدعوا واخرتعوا واكت�سفوا وفق منطق الإبداع 
اأما علماء احل�سارة الغربية فقد بدا  يف رحاب الإميان ويف ظالل القراآن، 
لهم اأن الكون ومفرداته غري م�سخر، فاأعلنوا ال�سراع مع الطبيعة، ورفعوا 
�سعاراته واأدخلوا يف القامو�ص اللغوي م�سطلحات ا�ستهجنها احل�ص اللغوي 
القدر  وم�سادفات  الطبيعة،  غ�سب  جملة  مثل  وعافها  الإ�سالمي  العربي 
و�سخرية القدر وتعا�سة احلظ ولو اأن هوؤلء �سلكوا م�سالك ال�سنن وطاوعوها 
يف اإبداعاتهم واخرتاعاتهم لكان خريا لهم، لأن �سنن اهلل يف الكون والطبيعة 
واحلياة غالبة لن ي�سارعها اأحد اإل غلبته، ولكن ما حققوه من اخرتاع مادي 
ال�سنن و�سيلة ف�سايروا  نتج عن ما طاوعوها فيه وتوافقوا عليه من اعتماد 
اإل حني  تعطيك  ما  بقدر  التعامل  ت�سيب يف  ما  بقدر  ال�سنن  لأن  تيارها، 
ورمبا  العادية  ال�سنن  قاعدة  دائ��رة  من  ا�ستثناء  فاإنه  والبتالء  ال�ستدراج 

اجلربية اإلى دائرة قاعدة ال�سنن اخلارقة.

ومن هنا ينبغي درا�سة الطبيعة والكون ومفرداته من خالل مفهوم ال�سنن 
خ�سو�سيات  يف  والبحث  الإ�سالمية،  الروؤية  منظور  من  اجلربي  ول�سيما 
حدثت  وكيف  الكونية،  الظواهر  درا��س�ة  بعد  بها  الأخ��ذ  وكيفيات  ال�سنن 
ع�شوائيا  وال  تلقائيا  حت��دث  مل  حيث  منها؟  اال�شتفادة  وكيف  وحت���دث؟ 
�شنن  من  �شنة  هو  قانون  منطق  وفق  حتدث  واإمنا  يزعمون،  كما  بال�شدفة 
اجلاذبية  قانون  مثل  عليها،  التعرف  اإلى  ون�سعى  نتناولها  التي  الكون 
الذي مل يرد مكت�سفه اإ�سحاق نيوتن التنظري له عن طريق التعريف به، واإمنا 
طاوعه، فا�ستخدمه يف اأهم ميادين التكنولوجيا، مثل الطريان، بينما رمبا 
ذهب اآخرون من قبله من ح�سارات اأخرى ينظرون للجاذبية، ويبحثون يف 
جواب ل�سوؤال فيها ملاذا؟ بينما ذهب اآخرون يف جواب �سوؤالها كيف؟ فاأ�سل 
اأولئك ال�سبيل واهتدى هوؤلء اإليه اهتداء مل ي�سبقوا اإليه من قبل، لأن �سوؤال 
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ملاذا حدثت اجلاذبية مل يو�سل اإلى حقيقة علمية عملية، بينما �سوؤال كيف؟ 
افرتقت  وهنا  منها،  الإف��ادة  وكيفيات  اجلاذبية،  ا�ستخدام  كيفيات  يبني 
الروؤية، حيث الأولى فل�سفية نظرية ميتافيزيقية ل يبنى عليها عمل والثانية 
علمية بني عليها عمل وا�ستثمار وا�ستخدام، ومازالت العالقة بني الروؤيتني 
وكاأنهما  الأخ��رى  عليها  ا�ستدركت  اإحداهما  اأخطاأت  فاإن  وتخطئ  ت�سيب 
يتعاونان على خدمة احلقيقة من منظورين خمتلفني، لأن الإجابة عن �سوؤال 
ملاذا لها ف�سلها يف ميدان اآخر قد ل يقل عن ف�سل اإجابة �سوؤال كيف الذي 
تكفلت الروؤية الثانية بالإجابة عنه فاأتى نتائجه يف قانون اجلاذبية، ومثله 
من  �ساع  ال��ذي  كان  واإن  الروؤيتني،  بني  احلقيقة  من  جزء  �سياع  بدا  واإن 
العلمية،  العملية  الروؤية  الذي �ساع من  اأكرث من  الفل�سفية  النظرية  الروؤية 
روؤية  البحث خطوات وقطع مراحل، جاء بحث  اأن �سار  ال�سرورة بعد  ومن 
ال�سنن مبوا�سفاتها  تكون هي مو�سوع مفهوم  اأخرى، قد  اأخرى مبوا�سفات 
الفل�سفية  الروؤية  اأعر�ست  رمبا  الذي  بالغيب  الإمي��ان  عن  تنف�سم  ل  التي 
عنه فانف�سمت روؤى اأخرى من منطلق الغيب حتى رمبا اأنكرت من�سئ الكون 
حقيقة  وهي  اخلارقة،  بال�سنن  اهتمام  ثّم  يكن  مل  لأن��ه  مفرداته  وجم��ري 
كبريا يف  دورا  اأدت  وقد  بالغيب  الإمي��ان  اأهل  بني  ول�سيما  النت�سار  وا�سعة 

التاريخ ومازالت مر�سحة لتوؤدي اآخرا مثله اأو اأقوى منه.

وحتى القوانني العلمية كانت يوما من التاريخ غيبا قبل اكت�سافها والتحكم 
يف التعامل معها ومنها قانون اجلاذبية قبل اأن يطبق يف تعامالته بني الروؤية 
العلمية العملية، ومثله قوانني اأخرى فلكية وفيزيائية وكيميائية، ومثل قانون 
الكهرباء بل قوانني الكهرباء التي مازالت ت�ستخدمها الروؤية العملية العلمية 
والإنارة  والتربيد  والت�سخني  املوا�سالت،  وو�سائل  امل�سانع،  اآلت  ت�سيري  يف 
وغريها، ثم اكت�سفت قوانني اأخرى، اأو �سنن يف الطبيعة والكون، مثل قانون 
الطبية  والأدوات  وامل�سروبات  املاأكولت  نظافة  يف  ي�ستخدم  الذي  التعقيم 
م�شتوى  حت�شني  اأجل  ومن  االأمرا�ض،  �شر  من  للوقاية  اجلراحية  وال�شيما 
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ال�ستفادة  بقدر  حني  كل  فيه  يبدع  م�ستمرا  عطاوؤه  م��ازال  ال��ذي  ال�سحة 
وي�سره حني  الإن�سان  ينفع  فيما  ومفرداته  الكون  ت�سخري  �سنن  من خدمات 
اأداء  لزدواج��ي��ة  القابلية  فيها  لأن  م�سارها،  عن  الت�سخري  �سنن  انحراف 
خري  هناك  لي�ص  حيث  ال��وج��ود،  �سنن  ق��اع��دة  منطق  بحكم  وظيفتها، 
ل�سالح  فيها  القول  ف�سل  التي  الأ�سياء  ن�سبية  واإمنا  مطلق  �سر  ول  مطلق 
الإن�سان، الذي �سخرت له مفردات الكون وفق رغبة اإرادته فا�ستخدمها كيف 
�ساء وحيث �ساء ومتى �ساء، فال�سنن مطلقة ولكن يخرج الإن�سان عنها بني 
حني واآخر، ومن هنا اختلف تعامله مع مفردات الكون مع قابليتها الت�سخري 
له، فكان اأن حقق من خاللها ما اأ�شعده اإلى جانب حتقيقه ما اأ�شقاه ولي�ض 

اللوم على ال�سنن واإمنا على تربية الإن�سان وت�سوره.

مع  الإن�سان  تعامل  لتح�سن  الإ�سالمية  الروؤية  تتدخل  املنطلق،  هذا  ومن 
مفردات الكون وتوجه اأداءاته نحو غايات اإن�سانية ل�سرورة ال�ستدراك ومن 
اأجل حتقيق ما خلق االإن�شان له، وهو ما ينبغي اأن يبدع مبقت�شاه ملا ن�ض عليه 
كالكواكب  الكون  مبفردات  يعرف  ما  لأن  التجربة،  واأثبتته  الكرمي  القراآن 
علوم  معارف  اأبواب  مفاتيح  والدواب هي  وال�سجر  واملاء  واجلبال  والنجوم 
العربي  احل�ساري  الإب���داع  اآلت  فيها  تعطلت  ول��و  ع��ددا  يح�سى  ل  مما 
الإ�سالمي لأ�سباب منها: ال�ستغراق يف البحث عن جواب �سوؤال ملاذا؟ بدل 

من البحث عن جواب كيف؟.

الإ�سالمي  العربي  الإبداع احل�ساري  اآلة  اأخرج  انحراف  اأن هذا  واأعتقد 
عن خطه حني اأن�ساأ جدلية الفل�سفة اليونانية التي دخلت جو العقل الإ�سالمي 
على مرتجميها من غري  واأغدق  اليونانية  الفل�سفة  ترجم  يوم  املاأمون  اأيام 
رقابة ول �سوابط، فكانت هذه جتربة انفتاح خاطئ جّر على الأمة الإ�سالمية 
اإلى اليوم، واإن  اأثرها  اإلى كارثة ما �سفيت الأمة من  فتنا ولقنها خطاأ اأدى 
اأك��رب من  الأم��ر ظل  اأن  اإل  �سكته  اإل��ى  رّد قطار ح�سارتها  ح��اول مفكروها 
جد جدهم واجتهاد اجتهادهم، ل�سيما حني تولى الإجابة عن �سوؤال كيف 
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اآخرون فاأبدعوا فيه وطاوعوا �سنن مو�سوعاته ف�ساروا على خط �سكة قطاره، 
الإ�سالمية  الأمة  علماء  عليه  ي�سري  اأن  ينبغي  كان  الذي  غري  القطار  فكان 
باإمكان  كان  الذي  الآخر  اإلى  احل�ساري  الدور  فدال  املحدثون،  ومفكروها 
الأمة الإ�سالمية اأن ت�ستمر عليه اأكرث من الذي ا�ستمرت فتحافظ على مدة 
فيه  الذي دق  اليوم  الذي حدث منذ  ولكن حدث  اأط��ول،  وقتا  العامل  قيادة 
اأبواب علوم كثرية من منظور ح�سارتهم، ول�سيما  الإ�سالمية  الأمة  علماء 
وقد اأ�س�ص علماء الأمة الإ�سالمية يومئذ بدايات واعدة يف اأكرث العلوم التي 
عرفوها والتي اأ�س�ست عليها من وقتئذ احل�سارة الغربية معارفها املعا�سرة، 
مثل علم الفلك الذي تاأ�س�ست عليه علوم الفيزياء، وال�سحر الذي كان اأ�سا�ص 
علوم الكيمياء، وخربة زراعة الأر�ص ومعرفة مكوناتها التي هي اأ�سا�ص علم 
الب�ساتني  البيئة مثل هند�سة  اأخرى كعلم  بنيت عليه علوم  ثم  اجليولوجيا، 
الأمة  علماء  وقف  ما  اآخر  الأندل�ص،اإلى  ح�سارة  هند�سة  فيها  برزت  التي 
الإ�سالمية ومفكروها على اأبوابه من علوم وتهياأت لهم لول اأن �سرفتهم عن 
ولوجها �سروف ذكر بع�سها، وهي التي فتح موؤ�س�سو احل�سارة الغربية من 
اأبدعوا  التي  الت�سخري  اكت�ساف �سنن  الأخرى بدءا من  العلم  اأبواب  خاللها 

من خاللها يف �سمت لئال يتعّلم عنهم اآخرون. 

وظاهرة كتمان العلم واحتكاره يف الفكر الغربي ظاهرة وا�سحة حذر منها 
ر�سول اهلل ¤، ولذا ا�ستخدموا ال�سنن وعرفوا الإفادة منها من غري حديث 
كاإفادتهم من مفردات الكون خري ا�ستفادة فاهتدوا بالنجم يف ظلمات الرب 
وهمية  طرقا  فخطوا  واجلوية  والبحرية  الربية  اخلطوط  وعرفوا  والبحر 
وكان  والطائرات،  وال�سفن  والقطارات  ال�سيارات  �سلكتها  للمالحة  حقيقية 
كاأن لكل عامل من علماء احل�سارة العربية الإ�سالمية تلميذه اأو تالميذه يف 
احل�سارة الغربية ولكن اأكرث هوؤلء التالميذ عاقون حني اأنكرت اإيديولوجية 

الغرب ال�ستفادة من احل�سارة العربية الإ�سالمية اإل قليال منهم.
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ويبدو اأن جملة الأمر بال�سري يف الأر�ص للنظر ماذا يف ال�سماء من خالل 
القراآن الكرمي مل يكن لها هي الأخرى حظ وافر من مف�سري القراآن يجلي 
قيل  اأكرب مما  يبدو  منها  يح�ّص  الذي  املعنى  لأن  معانيها،  ويو�سع  حقيقتها 
خالل  من  ول�سيما  القادمة  القراآنية  الدرا�سات  تك�سفه  قد  ما  وهو  فيها، 
اآية: »�سريوا يف الأر�ص« لتعقب  اأو  درا�سات �سنن الإعجاز، مما يوؤهل جملة 
تدخل  حيث  جتاربها،  ودرا�سة  الأم��م  ح�سارات  بقايا  وبحث  التاريخ  اآث��ار 
فتتعانق  بع�ص  على  بع�سها  فينفتح  التجارب،  درا�سة  �سمن  الآث��ار  درا�سة 
اكت�ساف  مقا�سده  من  يكون  علما  يوؤ�س�ص  قد  اأك��رب  معنى  نحو  الدرا�سات 
ال�سنن ا�ستجابة لدعوة القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�سع مثل: {ڑڑ
ککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱ

ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ}))( .

ويت�سح من خالل هذه الآية احلر�ص على اإلزام امل�سلمني ال�سري يف الأر�ص، 
واتخاذ تاريخ  الأمم درو�سا، حتى ل يقع الالحق فيما وقع فيه ال�سابق من 
اأخطاء وي�سيب حيث اأ�ساب �سلفه، ولعل هذا مق�سد من مقا�سد تكرار دعوة 
باملكان و»النظر«  »ال�سري«  تعلق  . ومع  الأر�ص  ال�سري يف  اإلى  الكرمي  القراآن 
ال�ستدلل على  تكون هي  اإلى حقيقة واحدة، قد  يهدفان  اأنهما  اإل  بالآفاق 

م�سي ال�سنن يف تاريخ الب�سرية وفعاليتها يف �سعوبه واأممه.

ولذا، فالأمة العربية الإ�سالمية مطالبة اأكرث من غريها بالتزام م�سطلح 
ال�سنن ودللته ومفهومه وتوجيهاته بق�سد التب�سر باأحوال الأمم التاريخية، 
والعتبار ب�سوؤونها وهمومها لتحقيق احل�سارة واتقاء �سقوطها وا�ست�سراف 
الأر�ص  ال�سري يف  اأن يحققه  ينبغي  ما  اأهم  تداولها، وهو من  ماآل  م�ستقبل 
تكرر  اأجله  من  اأ�سا�سًا  مق�سدًا  الآخ��ر  هو  هذا  ويبدو  الآف��اق،  يف  والنظر 
التفكر  اإل��ى  والدعوة  الأم��ر  هذا  تكرار  رغم  ولكن  والنظر،  بال�سري  الأم��ر 

 )-�سورة غافر، الآية:)).
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يفقه  منه،مل  الإ�سالمي  الب�سري،ل�سيما  العقل  م��ازال  اأخ��رى،  ميادين  يف 
اأمر اهلل ب�سرورة ال�سري يف الأر�ص، والنظر يف الآفاق، ولذا توقفت فعالية 
العقل يف الإبداع احل�ساري وفقد من وظيفته كثريا فتكررت بع�ص اأخطائه، 
وو�سلت الب�سرية اإلى تراجع ح�ساري خميف على م�ستوى القيم واملبادئ، بل 
اأ�سبح التمدن التكنولوجي يهدد احل�سارة التي �سنعته، لأن الأمر بال�سري يف 
والرتبوية،  الأخالقية  مقا�سده  يحقق  الأمم مل  عواقب  والنظر يف  الأر�ص، 
ي�سكل  ول  تذكر،  وذك��رى  ي�سرب  ومثل  يق�ص  ق�س�ص  جم��رد  ب��ات  حيث 
عقال مدركا لقوانني الوجود ونوامي�ص الكون و�سنن احل�سارات، والأ�سل يف 
ال�سري يف الأر�ص اأن يكون ب�سائر للنا�ص، وين�سئ فكرا ي�ستمد منها معارفه 
واأ�ساليبه يف فهم الواقع، ليتاأكد اأنه و�سيلة واأداة تك�سف ال�سنن وت�ستخدمها 
التعامل مع الذات والآخ��ر، تعامال يحق احلق ويبطل الباطل يف عر�ص  يف 

الأفكار ومناهجها من خالل التاريخ والواقع و�سواهما من م�سادر ال�سنن .

وهذا اأمر ل يتحقق من جمرد احلديث عن ال�سري يف الأر�ص والنظر يف 
هي  مثلما  و�سلوكا،  ثقافة  التزامهما  خالل  من  واإمن��ا  ودرا�ستهما،  الآف��اق 
جتربة القدماء الذين عرفوا من خالل ال�سري يف الأر�ص ت�ساري�ص اخلرائط 
اجلغرافية العاملية، ونهجوا م�سالك التجارة ذهابا واإيابا، التي عليها تاأ�س�ست 
اأن كان  اإلى  الدول منذ كانت  العالقات بني  التي ربطت  والبحر  الرب  طرق 
اأخرى من  اإبداعات  وبنوا عليها  الأوروبيون،  ف�سار عليها  الع�سر احلديث، 
غري اأن حتفظ حقوق املوؤلف االإ�شالمي املكت�شف الذي له ف�شل فتح االآفاق 

اأمام الذين جاءوا من بعده ولو من غري ملته.

- الآفاق وف�ساءاته: لفظ الآفاق من الأفق والفوق، وهو ما يعلو الإن�سان 

فلك  يف  وك��ل  ال�سنن  منطق  مبقت�سى  فيه  وال��ط��ريان  الطري  ي�سبح  جو  من 
ي�سبحون، مما قد عرف الإن�سان بع�سه، وا�ستنتج قوانينه حني راأى الطري 
م�سخرات يف جوف ال�سماء والري�ص يف مهب الرياح، فيت�ساءل، وقد ي�ساأل من 
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الذي مي�سك الطري األ تقع؟ ومن الذي يجري ال�سحاب الثقال في�سوقها اإلى 
بلد ميت فينزلها غيثا نافعا؟ يبداأ البحث يف التعرف على ال�سنن من هذه 
اإلى  واكت�ساف مقوماتها وخ�سو�سياتها  ويذهب لكت�سافها  ومثلها،  الأ�سئلة 
اأن يتاأكد اأن الآفاق م�سدر من م�سادر ال�سنن فيه تكت�سف وفيه يتعرف على 

كيفيات ا�ستخدامها واأداءات وظائفها.

ويف  الآف��اق  يف  ال�سنن  اكت�ساف  اإل��ى  حاجة  يف  الب�سري  الفكر  ك��ان  ول��ذا 
باأعباء  للقيام   اأ�سد  اأو  نف�سها  احلاجة  يف  وم��ازال  م�سادرها،  من  غريها 
لتكوين نخب فكرية  بال�سعي  اإل  يتم ذلك   ول  الأر���ص  وتعمري  ال�ستخالف 
حتى  م�شادرها  يف  وحتديدها  ال�شنن  عن  البحث  يف  متخ�ش�شة  اإ�شالمية 

تكون ا�ستهدافا ومنهاجا تربويا تن�ساأ عليه الأجيال .

اآياته يف  - اكت�ساف ال�سنن يف الآفاق: اإن وعد اهلل الب�سر  ليطلعهم على 

االآفاق واالأنف�ض ميثل وعدا مفعوال وحتما مق�شيا اإذا توافرت اأ�شباب حتققه 
مع  احل��ق«،  اأن��ه  لهم  يتبني  »حتى  اأنف�سهم«  ويف  الأف��اق  يف  اآياتنا  »�سرنيهم 
اأنه ما ظهر من نواحي  الآفاق من  ا�ست�سحاب ما قاله املف�سرون يف معنى 
الفلك واأطراف الأر�ص، وكذلك اآفاق ال�سماء ونواحيها))( والأفق هو النامية 

من الأر�ص املتميزة عن غريها والناحية من قبة ال�سماء))(.

الزمن احلا�شر فقط،  املا�شي وال �شيغة حتتمل  االآية يف �شيغة  ترد  ومل 
ومل تاأت يف �سيغة »اأريناهم« اأو »نريهم اآياتنا«، ولكن جاءت الآية يف �سيغة 
»�سرنيهم« ولذا كلما تليت هذه الآية انفتح اأفق جديد ينبئ باآيات جديدة يف 
الكون، فظل وعد اهلل م�ستمرا كلما تطلع الإن�سان اإلى اكت�سافات جديدة يف 
عامل الآفاق مثلما عرف الإن�سان اأن الأر�ص التي كان يظن اأنها مركز الكون 
ما هي اإل ذرة �سغرية تابعة لل�سم�ص، وعرف اأن ال�سم�ص كرة �سغرية منها يف 
الكون مئات املاليني، فعرف من طبيعة الأر�ص ومن طبيعة ال�سم�ص و�سيء 

 )- ابن منظور ل�سان العرب.
 )- الطاهر بن عا�سور: تف�سري التحرير والتنوير، ج))، �ص8).
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من مادة هذا الكون الذي يعثو فيه ف�سادا مرات واأخرى يعمره، وعرف اأن 
وحول  نف�سه  يدور حول  كالكرة  اأو  كرة  واأنه  الذرة  الكون  بناء هذا  اأ�سا�ص  
ال�سم�ص، واأدرك �سيئا من جيولوجية قاراته وحميطاته ووحدة نوامي�سه التي 

تربط كواكبه. 

ولعله قد ذكر لفظ الآفاق: »�سرنيهم اآياتنا يف الآفاق« بق�سد بيان التطابق 
بني وعد اهلل وعمل الب�سر وبني الإميان والعلم، وكاأن جمال معرفة اآيات اهلل 
الفلك  كعلم  العلمية  اآياتها  الآفاق من خالل �سدق  ال�سنن هو  ومنها حكمة 
وعلم الفيزياء و�سواهما مما تر�سد به اآيات اهلل يف الآفاق، وحتى ولو تقادم 
اأم  اأبو العلوم الطبيعية مثلما الفل�سفة هي  علم الفلك كتقادم الفل�سفة فهو 
اأفكار العلوم الإن�سانية، حيث تولدت عنه علوم اأخرى �سارت توؤدي وظيفته 
يدل على  ال�سنن  بات م�سدرا من م�سادر  الذي  الفيزياء  اأبرزها علم  لعل 
اأ�سرار حقائق علمية مازال  وات�ساعها وا�ستمالها على  الآفاق  تو�سع  مدى 
وهي  الآفاق  اأرجاء  البحث يف  باآلة  باعتباره مزودا  الإن�سان  عليها  يطلع  مل 
اآلة العقل، واكت�ساف اجلديد وا�ستقبال املزيد من وعود اهلل ولي�ص عند حد 

اآيات الآفاق بل يتعداها اإلى اآيات الأنف�ص {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}))(. 

ال��ك��ون، وم���ازال يوا�سل �سرب  اأ���س��رارا ك��ث��رية م��ن  لقد ع��رف الإن�����س��ان 
اأغوارها،واإلى جانب معرفة ما عرف من اآيات اهلل يف الآفاق مازال ي�ستغل 
يف توازن من اأجل معرفة ما بالأنف�ص وا�ستقبال وعد اهلل يف جمالها، ومن 
دون ال�ستغراق يف البحث يف معنى النف�ص وما يرادفها كالروح التي هي من 
اأمر اهلل فاإن الإن�سان مازال ذلك املجهول))( ولو كان لدى بع�سهم الإن�سان 

ذلك املعلوم))(.

 )- �سورة ف�سلت، جزء من الآية: )).
 )- األك�سي�ص كاريل: تعريب �سفيق اأ�سعد فريد، مكتبة املعارف، بريوت، )98)م.

 )- عادل العوا: من�سورات عويدات، بريوت، )98).
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وهكذا،ومثلما اطلع الإن�سان بالعلم بتوجيه الإميان على اأ�سرار كثرية يف 
الآفاق فكذلك نفذ اإلى عامل النف�ص ومل تكن فتوح العلم واملعرفة يف اأغوار 
وتركيباته  الب�سري  اجل�سم  عرف  فقد  الكون،  ج�سم  يف  منها  باأقل  النف�ص 
ووظائفه واأمرا�سه واأ�سرار عمله وحركته ما يك�سف عن خوارق ل ي�سنعها 
اإل اهلل عز وجل، وما عرف عن النف�ص الب�سرية ل يبلغ ما عرف عن اجل�سم، 
وفق  ت�سري  اأنها  عرف  النف�ص  جمال  يف  اكت�سافات  اإل��ى  الإن�سان  وبتو�سل 
و�سلوكياتها  وانفعالتها  ون�ساأتها ومنوها  تركيبها  تدخل  ثابتة  ريا�سية  �سنن 

واخلطوط املتقابلة فيها.

اكت�ساف  اإلى طرق  فتنقل  الأنف�ص  ويف  الآف��اق  ال�سنن يف  روؤي��ة  اأما طريق 
والأنف�ص  الآف���اق  جم��ايل  يف  مالحظتها  اإل��ى  الإن�سان  يتو�سل  لكي  ال�سنن 
فيتحقق له وعد اهلل »�سرنيهم اآياتنا يف الآفاق ويف اأنف�سهم«، ولكي ي�ستفيد 

الأنف�ص {يئ جب  الآفاق وعامل  املتمثل يف عامل  يديه  ت�سخري ما بني  من 
يث}))(.  ىث  مث  جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
فيه ويف من  اأودعها اهلل  التي  القابليات  ي�ستفيد من  اأن  الإن�سان  ولذا على 
وقدرة  الب�سري،  الكائن  الثقل يف  مركز  باعتباره  العقل  قدرة  و هي  حوله، 
العاطفة،ومثلها قدرة الفطرة والغريزة لدى احليوان، ولذلك اعترب الفكر 
ويف  الآف��اق  يف  ال�سنن  روؤية  و�سائل  اأهم  وتدبراته  العقل  تاأمالت  الإ�سالمي 

الأنف�ص {ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  
گ  ڳ }))(. 

من  به  اهلل  زوده  ملا  والأنف�ص  الأف��اق  اآي��ات  لروؤية  موؤهل  وحده  فالإن�سان 
الوجود،  وهذا  العامل  هذا  كنه  معرفة  من  متكنه  وكفايات  ا�ستعدادات 
اأهل به الإن�سان لهذه املهمة العقل الذي متيز به عما �سواه، هذا  ما  واأهم 

 )- �سورة اجلاثية، الآية: )).
 )- �سورة يون�ص، الآية: )0).
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العقل الذي فقد جزءا من وظيفته يف الأمة الإ�سالمية فاأ�سبح يعاين البطالة 
وال�سكتة الفكرية مما دعا اإلى اإعادة ت�سكيله))( وتفعيله مرة اأخرى لي�ستاأنف 
ملعرفة  الأنف�ص  وعامل  الآف��اق  عامل  اخ��رتاق  اأداة  العقل  تاأمل  ويظل  اأداءه، 
اأهداف التداول  اأغرا�ص الإن�سان كتحقيق  اأ�سرارهما، وت�سخريهما خلدمة 
اإل  والأر�ص  ال�سماوات  وال�ستخالف، حيث ل ميكن لالإن�سان معرفة ما يف 
خارجه،  ومن  القراآن  من  بدعوة  اهلل  اآي��ات  يف  والتفكري  التاأمل  طريق  عن 
اأنحاء العامل تبحث يف احلفريات والآثار  وما البعثات الك�سفية التي جتوب 
والطني املتحجرة عن اأ�سل اخللقة اإل منهجية علمية رائدة تعطي لالإن�سان 
القدرة على ك�سف خفايا الكون والنف�ص وجتارب الإن�سان منذ كان، وبعد هذا 
�سوؤال  ولكن يظل  الآخر،  اأحدهما  ليكّمل  والأنف�ص  الآفاق  اأن جمايل  يت�سح 

»كيف؟« قائما؟ 

على  عدل  �ساهدا  والأنف�ص  الآف��اق  اآي��ات  اإن  امل�ستخل�سة:  النتائج  واأه��م 
واأن ما يبدع ويخرتع فيهما هو من وفاء اهلل بوعده  وحدانية اهلل عز وجل 
حتى ولو عجز الإن�سان عن اأن ي�سهد هذه الآيات، وميزة  هذين ال�ساهدين 
اآيات  ي�سادر  اأن  وللمجادل  والهوى،  بالتحيز  متهمني  غري  نزيهان  اأنهما 
القراآن الكرمي ولكن لي�ص له اأن ي�سادر اآيات الآفاق والأنف�ص، وقد �سار دليل 
الإ�سالم دليل علم اإن�ساين عملي ولي�ص دليل طائفة معينة دون �سواها. واإن 
اأن  اآيات الآفاق والأنف�ص م�سخرة من اهلل لبني الب�سر ت�سخريا ممكنا غري 
اكت�ساف اأ�سرارها موكول للعقل ومن مهامه، حيث اإن ت�سخري عامل الآفاق قد 
يكون اأ�سهل من ت�سخري عامل الأنف�ص اإل اأن العلم احلقيقي هو العلم املتعلق 
بالإن�سان، واإن قدرة العلم على اخرتاق عاملي الآفاق والنف�ص مازالت توا�سل 
اأداءها منذ القدم اإلى الأبد، وكل يوم �ساهد جديد ياأتي بجديد، واإن العالقة 
بني الآفاق والأنف�ص مرتبطة حيث ت�سمع فطرة النف�ص الب�سرية ل�سوت الكون 

ال�سليم«  العقل  ت�سكيل  اإعادة  بعنوان »حول  الدين خليل  للدكتور عماد  واردة يف كتاب  ) - �سيغة 
الأمة. كتاب 
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عالقة  وما  للب�سر،  وتاأييده  اهلل  وجود  على  املربهنة  الإيقاعات  طريق  عن 
العداء بني العلم والإميان اإل عالقة كن�سية مفتعلة.

البنيان يف  را�شخ  منهجا  واالأنف�ض  االآف��اق  اآي��ات  من  اأن جنعل  واملطلوب  
�سفحات اآيات القراآن الكرمي ليتحقق وعد اهلل يف جتاوز الف�ساد يف الأر�ص 

و�سفك الدماء، والهتداء اإلى �سبيل ال�سالم.
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الف�صل الثالث
البحث عن مفهوم ال�صنن 

ووعي مقوماته





- البحث عن مفهوم ال�سنن: اإن البحث عن الأفكار والأخبار يف مواقعها 

وبني مرادفاتها كالبحث عن املعادن يف مناجمها بني اأ�سباهها، الأمر الذي 
قد ي�ستدعي حفر اأنفاق وهدم �سخور، مثلما ي�ستغرق البحث وقتا قد يطول 
ويقت�سي تعبا �سديدا لنيل املنى املبتغى يف عامل املادة اأو املعنى، واإن البحث 
عن  يخرج  مل  م�سطلحه  على  العثور  بعد  مرادفاته  بني  ال�سنن  مفهوم  عن 
غري  بحث  اأنه  ول�سيما  بوجوده،  ينمو  احل�ص  بداأ  يوم  من  القاعدة  هذه 
اإرها�سات مثلما متّهد لغريه دلت عليه دعت  مّهدت لكت�سافه  واإن  م�سبوق 
اإلى العرتاف به بعد بلورة �سيء من مفهومه، مثلما �سبقته مب�سرات اأخربت 
بقدومه والتي على اإثرها بداأ الهتمام به، ومن �سنن الطبيعة األ يكون اإن�ساء 
املعارف والعلوم وميالدها بني ع�سية و�سحاها واإمنا لبد اأن ياأخذ وقتا قد 
يطول، ومن طبيعة هذه املعارف الوليدة والعلوم النا�سئة اأن تعرف م�سمياتها 
حتى  يكون  ل  العلم  وكاأن  م�سطلحاتها،  قبل  وم�سموناتها  اأ�سمائها  قبل 

ا�سمه.  يكون 

الباحثون  ولذا فقد دندن  القاعدة،  ي�ستثن من هذه  ال�سنن مل  وم�سطلح 
اأن اهتم بتح�س�سه فريق منهم ول�سيما حول ا�سمه وم�سطلحه  حوله بعد 
الإيديولوجية  منطق  التزام  اإلى  الدعوة  مثل  اأخ��رى  اأ�سماء  خالل  من  ولو 
يتجلى  غدا  هذا  خالل  ومن  الواقع،  واملثال  العمل  القول  مطابقة  و�سرورة 

مفهوم ال�سنن اأكرث يف األفاظ جمل اأخرى مثل قوانني الطبيعة.

القراآن  يف  ذات��ه  فيه  وجد  ال��ذي  الفكر  يف  كان  بال�سنن  اهتمام  اأول  واإن 
الكرمي فيما �سمي اآيات ال�سنن على �سيغ اآيات الأحكام، واإن كانت لي�ست هي 
مفهوم ال�سنن يف ذاته واإمنا يف عنوانه، ولذا كان اهتمام املف�سرين مبفهوم 
ال�سنن يف جانبه الفكري اأ�سبق من غريهم ملا اعرت�ص �سبيلهم لفظ ال�سنة 
وال�سنن يف القراآن، اأما الفقهاء فلم يحّملوه م�سمونا واإمنا ا�ستخدموه ا�سما 
حلكم �سرعي له منزلة بني منازل الأحكام ال�سرعية، اأما املوؤرخون فلم يكن 

83



مفهوم ال�سنن اإل مو�سوعا من مو�سوعات بحوثهم ولفظه وم�سدر خرب من 
م�سادرهم، ولذا فهو عندهم عنوان بحث ولي�ص اإطار مفهوم، وقد ظل الأمر 
كذلك عندهم اإلى اأن كان الفكر التاريخي الذي �سار ي�سمى فل�سفة التاريخ 

وتف�سريه حني ظهر تعليل الأخبار التاريخية وا�ستّد الهتمام بتحليلها.

ويتبلور  ينمو  وذهب  به  والتعريف  ال�سنن  علم  على  التعرف  بداأ  هنا  ومن 
البحث  فراح  به  ووعي  اكت�سف كثري منه  اأن  اإلى  لفظه  امل�سمون من خالل 
�سار  حتى  درا�سته،  ومقا�سد  م�سادره  عن  ويبحث  ق��واع��ده  اإل��ى  يتطلع 
الأهمية  من  م�ستوى  على  ودرا���س��ات  بحوث  جملة  عنوان  ال�سنن  م�سطلح 
عنه من خالل م�سطلحه  والبحث  احل�ص مبفهومه  بعدما حقق  والهتمام 

ومرادفاته من اأهدافه كثريا.

ومن طبيعة البحث وو�سائله اأن يبداأ مو�سوعات معارفه وعلومه بعد احل�ص 
فتت�سح  مالحمها  تت�سح  حني  اإل  مبا�سرا  ق�سدا  يق�سدها  ول  بوجودها 
اأفكارها، ولذا تقع البحوث الأولى الطالئعية املبدعة يف العلوم واملعارف يف 
اأخطاء، و قد ي�سحح الأمر بعد حني قد يطول فرتتب اأولوياته الأمثل فالأمثل 
اإلى اأن ي�ستوي العلم على �سوقه فيخرج �سطاأه، وهنا تبداأ البحوث تنظر للعلم 
املقاعد  بني  مقعده  وياأخذ  ال�سبل  بني  �سبيله  في�سلك  ولقواعده  له  وتوؤ�س�ص 
ويوا�سل م�ساره مبا �سار له من تالميذ بل اأ�ساتذة ينظرون له ويدعون اإليه، 
ومل يخرج احل�ص مبفهوم ال�سنن عن هذه القاعدة واإمنا �سلك حيثياتها حتى 
م�سطلحه  خالل  من  ذاته  �سرح  يوا�سل  وم��ازال  اإليه،  و�سل  ما  اإلى  و�سل 

ومرادفاته.

واللتزام  واملنهجية  والعلمية  كاملو�سوعية  ق�سايا  اأن احلديث يف  واأعتقد 
واحلياد وما على �ساكلتها مما كرث احلديث فيه يوما ما هو بحث عن معنى 
ال�سنن، واحلديث يف �سفات  الق�سايا من �سفات  ال�سنن ومفهومه لأن هذه 
ال�سيء وذكره بها يعني احلديث ولو غري مبا�سر عن ل�سيىء وذكرا له، ولذا 
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من �سرورة التو�سيح عر�ص �سيء خالل معانيه ورمبا مرادفاته هذا ليكون 
القارئ النا�سئ واملبتدئ يف ثقافة ال�سنن على بينة من اأمره، ومنها:

اللتزام: لقد حر�ص دعاة اللتزام على التفريق بينه وبني اللزام، فذهبوا 

اإلى اأن اللزام هو قهر الآخر على الأخذ باأمر ما كاإبداء راأي اأو اتخاذ موقف، 
ثقافية  مربرات  نتيجة  الإن�سان  داخل  من  نابع  اقتناع  فاإنه  اللتزام  اأما 
اأو تربوية اأو ظروف بيئة وتقاليد ول �سلطان لالآخر عليه، ولكن ال�سوؤال الذي 
كان يطرح حني كان احلديث يف اللتزام ال�سديد والذي مازال جزء منه اإلى 

اليوم ولو من الوجهة التاريخية هو مباذا نلتزم؟ ومباذا نلزم؟.

اأعتقد اأن الذين دعوا اإلى اللتزام كانوا يق�سدون اللتزام الإيديولوجي 
ليتحقق  والربهان  احلجة  يقت�سي  الذي  القتناع  منظور  من  ولو  ما  بفكر 
اقتناع الآخر مبا اقتنع به ال�سخ�ص الداعي، حيث الإقناع من اأدواته واأ�ساليبه 
بناء  مقومات  من  ومقوم  العلم  اآليات  من  اآلية  هي  التي  والتجربة  املنطق 
مفهوم ال�سنن، وهذا ما يعني البحث عن ال�سنن والعمل يف اإطار مفهومه من 
خالل مْنَطقة الأفكار وعلمية طرحها التي هي �سمة من �سمات ال�سنة التي 
واإظهاره ولو من دون ق�سد وعن غري  ال�سنن  اإبراز مفهوم  كانت عونا على 

وعي مثلما مازالت توؤدي الدور ذاته.   

ن�ساأته وم�ستقر ميالده  تاريخ  وله  اإل  العلم: ما من لفظ �سار م�سطلحا 

وجذور ا�ستقاقه اللغوي، ولذا فاإن م�سطلح العلم قد يجر الباحث فيه اإلى 
م�سطلح العلمية ولكن يتميز عنه من كون العلمية ت�سور ال�سيء يف الذهن 
هو  وهذا  عنه،  التاأويالت  وتذهب  فيه  الأه��واء  تنعدم  حيث  حقيقته،  على 
الآخر يف ذاته من التزامات مفهوم ال�سنن ودللته الفكرية، ومن هنا كان 
اأقدم اكت�سافا من ال�سنن واأكرث تو�سعا وانت�سارا منها عونا  اأنه  العلم بحكم 

على اكت�ساف مفهوم ال�سنن وم�ساعدا يف الو�سول اإلى دللته الفكرية.
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م�سطلحه  يف  للباحث  املنهج  يف  احلديث  تراكمية  ت�سمح  ل  قد  املنهج: 

التخل�ص منه بي�سر ولو ا�ستطاع ا�ستالل ما يخدم اأغرا�سه كالذي تريده هذه 
الدرا�سة يف عالقة املنهج بال�سنن وكيف كان عونا على اإدراك مفهوم ال�سنن 
والإج���راءات  املبادئ  جمموعة  املنهج  حيث  حقيقته،  جوهر  اإل��ى  للو�سول 
الإقامة ت�شور �شيء وحتديد العالقة بني اأجزائه واأطرافه مثل حتديد العالقة 
ال�سنن هي الأخرى  الذاتية واملو�سوعية والثابت واملتحول، بينما تعتمد  بني 
يف  ال�سنن  ومفهوم  املنهج  يلتقي  وهنا  املنهج،  يتخذه  مما  يكون  قد  اإج��راء 
قا�سم م�سرتك، واحد وبحكم اأن املنهج هو اأقدم ا�ستخداما لقدم ظهوره عن 
ال�سنن فقد كان عونا لها على اكت�ساف مفهومها، وهذا ل يعني غلق قائمة 
ما كان عونا على اكت�ساف ال�سنن ومفهومها من م�سطلحات �سارت األفاظها 
اأعالما يف الفكر احلديث مثل الذي ذكر واإمنا هناك األفاظ اأخرى كاحلياد 
واإلى جواره األفاظ تعترب معايري اأحكام على �سحيح املعرفة اأو على خطئها 

كالقيا�ص واحلجة البالغة.

املو�سوعية: لي�ص من الي�سر التفاق على معنى م�سطلح كرث ا�ستخدامه 

يف الع�سر مثل املو�سوعية ولكن قد يتفق على املعنى امل�سرتك يف دللته بني 
اللفظ  قامو�ص  ن�سبيا  ولو  الأمر  يف  يف�سل  قد  الذي  فاإن  ولذا  م�ستخدميه، 
يعني  املو�سوعية  م�سطلح  فاإن  وعليه  ب�سده،  ال�سيء  يعرف  مثلما  اللغوي 
التزام ال�سيء على ما هو عليه من دون تدخل هوى اأو اأنانية مقا�سد ذاتية 
التي هي نقي�ص املو�سوعية حتى ل يحدد الذهن معنى ال�سيء وت�سوره واإمنا 
ي�ستخدمه بدللته احلق املحددة يف قامو�ص اللغة، وهذا ما يدعو له مفهوم 
ال�سنن فاتكاأ البحث فيه على مفهوم املو�سوعية من غري برجمة ووعي به، 
وقد يكون مما يزكي املو�سوعية يف مفهوم ال�سنن اأنها تدرك باحل�ص وتخ�سع 
للتجربة يف جمايل الفكر والعلم وهما ميدان ال�سنن العادية واجلربية، وقد 

تفقد املو�سوعية �سيئا من خ�سو�سيتها يف ميدان ال�سنن اخلارقة.
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- البحث عن مفهوم ال�سنن من خالل مرادفاته: لقد ا�ستخدم البحث 

اكت�سافه، بل  األفاظ وم�سطلحات قبل  ال�سنن ومفهومه جملة  عن م�سطلح 
وتن�سحب  يديه  بني  تذوب  كادت  واإن  مرادفاته  من  اأخرى  ي�ستخدم  مازال 
من �ساحة ميدانه من اأمامه مثل م�سطلح النامو�ص والقانون لعدم اقتدارها 
على مناف�سته، حيث مل يبق يف �ساحة ال�ستخدام وجمالته ومن مرادفاته 
اإل قليل مما قد ل يتجاوز 0)% مما ي�ستخدمه م�سطلح ال�سنن، ولذا �سار 
�سلطان مرادفاته وقد �سارت اإلى جانبه �سعيفة وكادت تنزوي يف ركن زهيد 
مبعنى  منه  �سيء  ي�ستخدم  م��ازال  القانون  م�سطلح  كان  واإن  التاريخ،  من 
العلوم الطبيعية والتكنولوجية، مثل عنوان كتاب قوانني  ال�سنن يف جمالت 
اهلل ولي�ست قوانني الطبيعة))( الذي يبدو قد اأّلف يف جو تداعيات ا�ستخدامه 
يف غري حمله يف احل�ص الإ�سالمي، ومثل عنوان الإ�سالم وقوانني الوجود))( 
ويبدو وا�سحا اأن م�سطلح القوانني ا�ستخدم هنا مبعنى ال�سنن واإن كان حتى 

ا�ستخدامه فيما هو فيه وله ل يخرجه عن معناه احلقيقي ودللة مفهومه.

ومن قبل هذا كدحت موؤلفات يف امل�سار ذاته ويف اإطار امليدان نف�سه تريد 
الق�سد  من  قريبة  فكانت  به،  والتعريف  بيانه  ال�سنن  مفهوم  يريد  ما  بيان 
وكاد ي�سملها م�سمون مفهوم ال�سنن لول اأنها انتهجت نهج الوعظ اأكرث من 
نهج الفكر واعتمدت النقل اأكرث من التعليل والتحليل، املنطق الذي يعتمده 
مفهوم ال�سنن ويعتربه من مقوماته، مثل كتاب �سنن هالك الأمم و�سنة اهلل 
فيما  ال�سنن  م�سطلح  ا�ستخدم  وال��ذي  واملنحرفني))(  املجرمني  القوم  يف 
الغيب  عامل  اإل��ى  لالأ�سباب  املحيل  الأخالقي  منظوره  ولكن  فيه  ي�ستخدم 
واإخراجها من دائرة التعليل وعدم اإخ�ساعها ملعايري نقد املنطق كاد ي�ستحوذ 
على حمتواه الفكري الذي ل يحّمل الإن�سان م�سوؤولية ما يحدث يف احلياة من 

 )- د/ حممود �شراج الدين عفيفي: ط)، دار الفكر العربي، القاهرة، 979)م . 
 )- د/ حممد جمال الدين الفندي: الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة، )98)م .

 )- ال�سيخ عبد اهلل التليدي: دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، )0))ه� )98)م.
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قيام احل�شارات و�شقوطها وتداولها حتميال مبا�شرا.

- البحث عن مفهوم ال�سنن من خالل لفظه: لقد ظل لفظ ال�سنن دهرا 

يكتفي مبعنى القامو�ص العربي وهو الطريقة، مثله كمثل األفاظ اأخرى رمبا 
مل يطرق خاطر ذهن لغوي اأنه �سيكون لها معنى ا�سطالحي تكون به عنوان 
فكر علم ذd نقا�ص �سديد واهتمام كبري يرت�سح ليكون خمرج اأزمة ح�سارية 

واأ�شلوب نه�شة تبحث عن و�شائل حتقيق اأهدافها.

لي�ص  لفظه  عليه من خالل  يجمع  قد  ما  اإل��ى مفهوم  الهتداء  ف��اإن  ول��ذا 
دون  من  ال�سيء  على  والوقوف  املبا�سر  الكت�ساف  تاأبى  ال�سنن  لأن  �سهال، 
بحث �سابق قد يطول، مثلما ترف�ص حدوثه من دون اإرها�ص))( وتوقع))( له، 
ولذا ظل لفظ ال�سنن ي�سرف الأذهان اإلى معناه ال�سرعي ول ي�سرفها اإلى 
اأي معنى اآخر كالذي �سار يتناوله الفكر الإ�سالمي به اإل قليال، والذي جماله 
غري جمال املعنى ال�سرعي الفقهي اإل يف اللغة التي هي جمال م�سرتك بني 
دللت الألفاظ وبني مفهوماتها، ومنها مفهومه الفكري الذي بني يدي هذه 
الدرا�سة، وقد �سار له من ال�سهرة ما يقارب مفهومه ال�سرعي، مما يطمئن 
البحث اإلى اأن مفهوم ال�سنن قد هدي اإليه من خالل لفظه مثلما هدي اإليه 

من خالل مرادفاته اأو اأكرث. 

ن�ساأة مفهوم ال�سنن ودرا�سته: اإن اأول م�سدر عرف فيه لفظ ال�سنن وبحث 

عن مفهومه فيه القراآن الكرمي، حيث اكت�سف من ما �سار ي�سمى اآيات ال�سنن 
ومنها امتدت الدرا�سات تبحث عن مفهومها باعتبار القراآن الكرمي امل�سدر 
الأول والكون امل�سدر الثاين بعد احلديث النبوي، حيث هما الكتابان املقروء 
اإليهما  اأن ينت�سب  اأو املتكلم وال�سامت، ثم ا�ستق منهما. والأ�سل  واملنطوق 

  )- اإن الإرها�ص يف اللغة يعني مقدمة ال�سيء، وعالمة الإيذان باقرتابه، واإن �ساق مفهوم الإرها�ص 
يف  الإرها�ص  لفظ  ا�ستخدام  كرث  ولذا  والر�سل،  الأنبياء  لبعثات  اخلوارق  باملب�سرات  األ�سق  عندما 

مقدمات كتب ال�سرية النبوية. 
  )- التوقع مبعنى الرتقب ملوؤ�سرات حا�سرة تدل على املتوقع كعالمات له. 
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كالتف�سري والتاريخ وعلم النف�ص الب�سرية وعلم الفلك والفيزياء و�سواه، ومن 
هنا كانت درا�سات ال�سنن ل ترغب يف الإحاطة والإملام بها بقدر ما ترغب 
يف اإدراك مفهوم ال�سنن ومقا�سده والبحث عن كيفيات الإفادة منه والتحكم 

يف م�ساره وتطوراته.

الآيات  �سنن  اأما  ال�سنن،  مو�سوع  منطلق  ال�سنن هي  اآيات  فاإن  وعلى هذا 
فهي مو�سوع املنطلق، وهذه الدرا�سة ل ت�سعى اإلى بحث اآيات ال�سنن املتعلقة 
واإمنا  وانتهي من بحثه ملحدوديته،  اأ�سبع  الذي يبدو قد  املو�سوع  مب�سطلح 
املتعلقة  الآي���ات  �سنن  ب��ني  مفهومها  لتوؤ�س�ص  ال�سنن  م�سمون  بحث  تريد 
مبو�سوع امل�سطلح الذي لن ينتهي البحث منه ولن تغلق دائرة جماله كانتهاء 
بها مفهومه  ليعرف  اإل دليال عليه  لتكون  التي ما كانت  ال�سنن  اآيات  دائرة 
�سنن  ومازالت  الناحية  هذه  من  ال�سنن  اآيات  وظيفة  انتهت  ولذا  وم�سمونه 

الآيات غري قابلة للعد واحل�سر والإمتام والكتمال.

مقا�سد درا�سة ال�سنن: اأعتقد اأنه البد اأن جتري حماولة حتديد مقا�شد 

الأفكار والنظريات واملناهج وفق منطق منهجي لتنتفي التلقائية وما يجري 
جمراها، الدور الذي توؤديه فيما، يبدوا، وظيفة ال�سنن حيث ي�سبط عملها 
توافرت عوامله،  اإذا  العمل  ويتّم  اإذا حتقق �شرطه،  امل�شروط  منطق حتقق 
وتنجز االأ�شباب الإجناز م�شبباتها والنتائج وفق تلقائية اإذا اأ�ش�شت مقدماتها 
عرب اأولوية الأداء اإذا توافرت فعاليته واإل ظل الأمر جامدا م�سلول ل يتحقق 
من مقا�شده �شيء، ومن هذا املنظور اأوكل لفكر ال�شنن حتقيق مقا�شد منها: 

- بلورة مفهوم ال�سنن :قد يكون من ال�سعب الهتداء اإلى اكت�ساف الأفكار 

واملبادئ وتقومي العلوم و�شواها اإن مل يرتب منطق اكت�شافها وحتدد اآلياته، 
ولعل هذا هو الذي حال دون اكت�ساف ال�سنن منذ وقت مبكر، مثلما حال دون 
اكت�ساف غريها من علوم اأخرى، وقد بثت يف الوجود منذ كان وجرت اأحداثه 
وفقها، ومع اكت�سافها مازال مل يح�ص بها اأكرث الباحثني من حولهم، وحتى يف 
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مواد درا�سات اخت�سا�ساتهم الفكرية والعلمية، مما عّطل اكت�ساف حقائق 
اأن  اأنا�ص  يقني  عدم  اأكربها  لعل  ال�سنن  اكت�ساف  اأ�سا�ص  على  بنيت  اأخ��رى 
الكون من �سنع اهلل واإدارته، ومل يعرف اأن احلقيقة كلها من اهلل واإليه، واأن 
القراآن كالم اهلل والكون فعله حيث ل تعار�ص بني قول اهلل وفعله، ولذا ينبغي 
األ تعار�ص اأفعال العباد اأقوالهم و�سلوكياتهم ت�سوراتهم واإل لن يتحقق �سيء 
و�سائل  مبقت�سى  اأكرث  مالحمه  وتبني  ال�سنن  مفهوم  تبلور  بعد  اإل  هذا  من 

كاإح�ساء اأكرب عدد من �سنن الوجود ومفرداته من الأ�سياء والأفكار. 

�سنن  من  ممكن  قدر  اأكرب  عد  والق�سد  ال�سنن:  اإح�ساء  منهج  اإع��داد   -

واحل�سارة،  والفكر  والتاريخ  والكون  واملجتمع  كالنف�ص  ميادينه  يف  الوجود 
والك�شف عنها على اأنها حقائق من احلياة جاء بع�شها حتت ا�شم اآخر مثل 
كلمات اهلل، وهي كلمات غري قابلة للنفاذ ول الإح�ساء واحل�سر والعد حتى 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       اأقالم عّدها، والبحر مداد كتاباتها :{  ولو كان ال�سجر 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  
جب  حب  خب   مب }))(، ول ميكن اأن يكون املق�سود بكلمات اهلل يف الآية 
حم��دودة،  حم�سورة  كلماته  لأن  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  وامل���راد  امل��ن��زل،  الوحي 
والكلمات امل�سار اإليها لي�ست حمدودة، ولكن مع اأن ال�سنن مبعنى كلمة اهلل 
غري قابلة للعد اإل اأن هذا ل يعني عدم عد اأكرب قدر ممكن وحماولة ح�سر 

كل يف ميدانه، لتكون علما له قواعده ومناهجه يف ثقافة الإن�سان.

هاما  جزءا  تكون  اأن  ينبغي  بال�سنن  املعرفة  اإن  ال�سنن:  ثقافة  تكوين   -

تلقائية  عن  مبقت�ساها  وليت�سرف  الفكر  اأهل  لدى  ول�سيما  الثقافة،  من 
وعفوية من غري تركيز ال�ستح�سار العقلي، مما قد يوقع �ساحبه يف الت�سنع 
واإرادت��ه،  الإن�سان  فكر  يف  ال�سنن  ثقافة  طواعية  تنتفي  وحينئذ  والتكلف، 
فتت�ساقط من برنامج اأقواله واأفعاله وتخرج من �سلوكياته، واأعتقد اأن هذا 

 )-�سورة لقمان، الآية7).
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فيه قابلية التحقق مثلما حتقق نظريات اأخرى كنظرية ال�شراع التي لهجها 
انهيار  بعد  تنقر�ص  وكادت  ثقافته  �سعفت  اأن  اإلى  دهرا  ال�سرتاكي  الفكر 
مع�سكر ال�سيوعية، ومثلها ثقافة التواكل بدل التوكل التي هيمنت على جزء 
من خريطة العامل الإ�سالمي فاأ�سبغته ب�سبغة اخلنوع واأقعدته عن فعالية 
الق�ساء  واأفعاله، ومثل هذا فهم م�ساألة  و�سلوكه  الأداء احل�ساري يف فكره 
الظلم  على  ف�سربوا  دهرًا  الآخر  هو  امل�سلمني  كّبل  الذي  اخلاطئ  والقدر 
�سربا يف غري مو�سعه هو ال�سرب على الحتالل الأجنبي، لأنه يف ح�سبانهم 
القدر  يقابل  اأن  ينبغي  وكان  اجلهاد،  باب  فتعّطل  والقدر،  الق�ساء  من 
م�ساوئه  اأ�سواأ  من  الذي  التقليد  التزام  ومثله  منه،  اأقوى  اأو  مثله  بقدر 
احل�ساري  والخرتاع  والإبداع  الكت�ساف  اأوقف  الجتهادالذي  باب  غلق 

العام يف ميدانه .

وعدم  ال�سنن  ثقافة  �سعف  على  ترتبت  كثرية  خاطئة  فهوما  اأن  واأعتقد 
اإلى  اإن�ساوؤها  اأوعز  التي  والأ�سباب  العوامل  دور  فهم  ومنها  عليها  التكوين 
قوة غيبية ولي�ص اإلى اأعمال الإن�سان فاأهمل م�سوؤوليته جتاه ما يحدث مما 
اأدى اإلى اإخفاقاته لعدم قدرته على مواجهة م�سكالت احلياة مواجهة واقعية 
الإ�سالمية،  الذات  الآخر على  التربيرية ونظرية موؤامرة  الفل�سفة  تنتهج  ل 
و�سلوكياته  الإن�سان  اأفكار  يف  ومور�ست  ال�سنن  ثقافة  �سادت  لو  اأنه  واأعتقد 
بني  متيز  الإن�سان  ت�سور  عن  غائبة  حقائق  ولوعيت  كثرية،  اأ�سياء  لتجلت 
احلياة،  يف  ودوره��ا  ال�سنن  وظائف  من  هو  ما  اآخر  اإلى  وال�سواب،  اخلطاأ 
ومنطق  والربهان  بالدليل  والربجمة  والآراء  الأفكار  لهند�سة  كالتخطيط 

الإقناع باحلجة.

- و�سع برنامج درا�سة ال�سنن: ينعت الع�سر احلديث باأنه ع�سر التخطيط 

تقدما  ت��زداد  والأم���م  ال�سعوب  واأن  والإدارة،  النظام  وح�سن  وال��ربجم��ة 
اأداءها احل�ساري يف  التي ت�سعف  الو�سائل  وازدهارا كلما حتكمت يف هذه 
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الإدارية وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية   خمتلف م�ستوياته 
فيفقد التحكم يف و�سائل الربجمة التي ينبغي اأن تكون من الثقافة الرتبوية. 

اإخراج  يعني  الكت�ساف  وو�سائله:  ال�سنن  مفهوم  اكت�ساف  على  الرتبية 

ال�شتخدامه يف حتقيق  النور  اإلى  الظلمات  ومن  املعلوم  دائرة  اإلى  املجهول 
اأهدافه  اأو  هدفه  حتقيق  يريد  ق�شد  وله  اإال  �شيء  من  ما  الأنه  مقا�شد، 
ولو تفاوت و�سع املجهول واحلاجة اإليه، مثلما بات اكت�ساف اجلانب النظري 
اأي�سر  من اجلانب التطبيقي ومثله اكت�ساف الهدف من غري و�سائل التزام 

حتقيقه والربية على االإميان ب�شرورة تنفيذه.  

تولى  اأن  ينبغي  التي  الأبحاث  اأه��م  من  الو�سائل  يف  البحث  اأ�سبح  ول��ذا 
اهتماما كبريا ليال تكد�ص الدرا�سات النظرية وت�سعف تطبيقاتها فتت�سخم 
اإلى  يدعو  ما   وهذا  اأهدافها،  حتقيق  و�شائل  تاأ�شي�ض  دون  املقا�شد  اأحالم 
التطبيق،  واأدوات  التحقيق،  واآليات  الكت�ساف،  و�سائل  باإن�ساء  الهتمام 
فعاليتها  تفتقد  م�سلولة،  ونظريات  جامدة،  حقائق  الأفكار  اإبداع  يظل  واإل 
التوازن  اختالل  اإلى  اأدى  مما  حتقيقها  و�شائل  لفقدها  احلياة،  يف  واأثرها 
بني النظرية والتطبيق وبني الأهداف والو�سائل لختالل التوازن بني الأقوال 

والأفعال والت�سورات وال�سلوكيات.

م�ستوى  يف  والآل��ي��ات  والأدوات  الو�سائل  لدرا�سة  التاأ�سي�ص  ينبغي  ول��ذا 
اكت�ساف  و�سائل  بحث  بداية  تكون  وقد  والنظريات،  املناهج  لبناء  التنظري 
ال�سنن املبثوتة يف الوجود، مثلها كمثل املعادن يف باطن الأر�ص، خلقت منذ 
الأزل ولكن ظل الإن�سان مير عليها بالغدو والآ�سال ومل يكت�سفها اإل بعد حني 

يوم توافرت و�سائل اكت�سافها. 

ومع اأن الإن�سان منذ القدم اجتهد يف قراءة الوجود ومفرداته وحاول فك 
رموزه وحل األغازه، لكنه مل يحقق مقا�شده كلها لعدم توافر و�شائل حتقيق 
ما مل يحقق وفق منطق احلاجة اأم الخرتاع �سنة من �سنن قيام احل�سارة 
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الأهم  لذاته  ليوفر  ي�سعى  حيث  اأولياته،  يرتب  م��ازال  يومئذ  ومن  الأول��ى، 
ولذا مازال  اإرادت��ه،  وتلني  والهام حني تفرت عزميته  باملهم  ولو ر�سي  حتى 
نحو  اإبداعه  ليوا�سل  والجتهاد  اجلد  خالل  من  احلياة  يف  فعاليته  ي�سحذ 
مبداأ تدرج منطق الأولويات واإن كان يقف من حني لآخر حائرا ل�سطرابه 
يف تقدير اأولويات حاجة برنامج حياته اجلماعي مثل الفردي، ويرتدد بني 
ماذا ياأخذ وماذا يذر، وحني يقرر الأخذ يرتدد يف كيف ياأخذ، اإلى اأن يهتدي 
اإلى �سنن اأمره، ومن املتفق عليه اأن الإن�سان مهما اأوتي من علم ل ي�ستطيع 
اكت�سافه،  اأ�سباب  له  توافرت  اإذا  اإل  وت�سخريه  الوجود  يف  �سيء  اكت�ساف 

وتاأخر اكت�ساف ال�سنن كان لتاأخر اكت�ساف عواملها.

ودعوة القراآن الكرمي اإلى التفكر وال�سري يف الأر�ص والنظر))( يف ال�سماء 
وا�ستقراء التاريخ منذ اأمد تكرر التنبيه اإلى مفهوم ال�سنن املبثوث فيه وكاأنه 
يتحدث بل�سان حاله عنها ويريد اأن يف�سح عنها فيدعو غريه لكت�سافها والعمل 
من خاللها، ولكن ماذا ع�سى يغني الأمر �سيئا اإن مل ت�ستخدم اآليات الكت�ساف، 
اآليات تطبيقها؟ وما اجلدوى من  وما الفائدة من النظرية اإن مل ت�ستخدم 
و�سائل النقل اإن مل ت�سغل اآليات حمركاتها لتحقيق مقا�سدها؟ فالنظريات 
املعرفية مثلها كمثل و�سائل النقل مثل القطارات واحلافالت التي لن تنقل 
حتريكها  اأ�شباب  توافرت  اإذا  اإال  مقا�شدهم  اإلى  ركابها  وتو�شل  حمولتها 
كالوقود والزيوت وال�شائق، وتفاوت فعالية االأفكار يف و�شائل حتقيق مقا�شدها 
مثلما تتفاوت فعالية و�سائل النقل من حيث ال�سرعة والراحة وال�سمانات.

مواقع  يف  و�سائل  باعتبارها  ال�سنن  حقيقة  تت�سح  املثال  ه��ذا  من  ولعل 
من  واله��ت��داء  اكت�سافها  مطلوب  احلالتني  ويف  اأخ��رى  مواقع  يف  وغايات 
خاللها اإلى حتقيق مقا�شد وهي جزء من االأفكار النظرية، ولن تاأخذ اآلياتها 
ثم  واكت�شافها يف جماالتها،  و�شائل طرقها  اأ�ش�شت  اإذا  اإال  فعالية حتقيقها 

)- فاطمة ا�شماعيل حممد ا�شماعيل: القراآن والنظر العقلي، ط)، املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 
))))ه� )99)م، �ص )). 
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الوجود  مفردات  مع  الإن�سان  تعامالت  يف  بها  والأخ��ذ  اعتمادها  اأ�ساليب 
وكائنات احلياة التي بثت فيها ال�سنن بثا، ودعا القراآن اإلى التدبر فيه وفيما 
حوله وا�ستقراء التاريخ وال�سري يف الأر�ص وغريها من و�سائل طرق ال�سنن 
لالإن�سان  اهلل  هياأ  ما  وفق  التح�سر  اأجل  من  مناهج  لعتمادها  واكت�سافها 
منذ ا�ستخلفه �سيد املخلوقات التي اأخ�سعها لإرادته ولأداء مهمة يف احلياة 
ب�شروط هي و�شائل اكت�شاف ال�شنن كالتفكري والتدبر والتاأمل و�شواها من 
الأدوات الأخرى التي لولها ما عمل الإن�سان �سيئا وما حقق من رغباته اإل 
نزر من احلياة الذي قد ي�شطرب هو االآخر يف حتقيقه وال يعرف �شبيال 

اإلى اإجنازه. 

ومن هنا كان اإحلاح القراآن الكرمي على التفكر والتدبر والتاأمل والدعوة 
واإلى  خلقت  كيف  الإبل  واإلى  والأر���ص  ال�سماوات  يف  ما  اإلى  النظر  اإلى 
كيف رفعت واإلى اجلبال كيف ن�سبت واإلى الأر�ص كيف �سطحت،  ال�سماء 
احل�شارة  بناة  من  وغريهم  واملربون  واملفكرون  العلماء  اأجنزه  ما  وكل 
مل ينجزوه اإل ا�ستجابة لرغبات الإن�سان وحاجاته بعد التاأمل والتفكر، وعلى 
هذا االأ�شا�ض كان العقل م�شتودع مكنونات االإن�شان واأكرب اآلة ا�شتخدام منوط 
انطفاء  وبقدر  احل�سارة  تزدهر  وذكائه  العقل  انقداح  وبقدر  به،  التكليف 
تتدهور  ثم  واخرتاعاته  احل�ساري  الإب��داع  اآليات  تتوقف  اأدائ��ه  وتبلد  نوره 
احل�سارات وتوؤول اإلى �سقوطها ولو بعد حني، وهذا مما يدعو اإلى �سرورة 

الهتمام مبفهوم ال�سنن ول�سيما من خالل لفظه ووعيه ووعي مرادفاته.

وعي مفهوم ال�سنن: لقد تاأخر وعي مفهوم ال�سنن لتاأخر اكت�سافه والتعرف 

عليه اأو اأكرث، وقد �سار غني عن البيان اأن اأذكر اأن اأول من اكت�سف ال�سنن 
ووعى دورها يف احل�سارات عبد الرحمن بن خلدون ولكن تال زمانه الركود، 
الن�سيان ولو ظل املف�سرون يذكرونها يف  فغفل عنها املفكرون، حتى طواها 
بقدر  ت�ستوقفهم  اأن  من غري  �سبيلهم  تعرت�ص  لغويا حني  ذكرا  موؤلفاتهم 
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يف  اأطنبوا  التي  والنحوية  الفقهية  كامل�سائل  اأخرى  م�سائل  ا�ستوقفتهم  ما 
بع�سها اأميا اإطناب، وا�ستمر هذا دهرا اإلى اأن كان الع�سر احلديث فقّي�ص 
بن  مالك  منهم  فكان  قي�ص،  ما  وغريهم  الفكر  ميدان  يف  رجاله  من  اهلل 
نبي املفكر اجلزائري ال�سهري فاأحيى البحث يف ال�سنن وجدد الهتمام بها 
اآخرون  عنه  الهتمام  هذا  اأخذ  ثم  من�سيا،  ن�سيا  ظلت  اأن  بعد  اأخ��رى  مرة 
ت�ستقطب  ال�سنن  اأبحاث  مازالت  ثّم  ومن  �سعيد،  جودت  مثل  تالميذه  من 
يف  �سرورتها  واإدراك  بها،  الوعي  لتعميق  والدرا�سات  الهتمام  من  املزيد 
واال�شتدراك  احل�شاري  االإ�شالمية  االأم��ة  م�شروع  حتقيق  اأجل  من  احلياة 
ببطاقة  اإل  اإليه  ينت�سب  ل  كناد  ليكون  الأخرى من خالله  على احل�سارات 
ع�شوية وفق �شروط، وحتى يكون هذا البد من تاأ�شي�ض مناهج التفكري من 
تفكريها  و�سائل  و�سبط  منها  املعا�سرة  ول�سيما  وتياراته  اجتاهاته  خالل 
و�سبل اإنتاج اأفكارها وفق قواعد املنطق والربهان وال�ستدلل واحلجة والعلة 
واملعلول وال�شرط وامل�شروط وال�شبب وامل�شبب وغريها من مقومات ال�شنن يف 

الفكر الإ�سالمي احلديث الذي ينبغي اأن ُيَتَعَلّم.

الإ�سالمي  الفكر  مو�سة  من  �سار  لقد  التعليم:  مناهج  يف  ال�سنن  اإدراج 

برامج  يف  هاما  ي��راه  ما  كل  ب���اإدراج  املطالبة  املعا�سرة  ثقافته  و�سيحات 
التعليم ومقرراته واإخراجه اإلى و�سائل الإعالم والت�سال ليتعلمه من يرغب 
ال�سرتاتيجية  التعليم  اأهمية  اإل��ى  تفطن  هذا  وك��اأن  باأح�سنه،  وياأخذ  فيه 
واإلى اأثر الإعالم يف البالغ لتتبنى الأجيال من خالل الو�سيلتني على املدى 
هنا  وم��ن  م�سداقية،  واأك��رث  امل�سادر  اأوث��ق  من  ثقافتها  والقريب  البعيد 
اإطار  مو�سوعاتها �سمن  ال�سنن برجمتها بربجمة  درا�سة  مقا�سد  كان من 

الهتمامات الفكرية النه�سوية. 

حتديد  يعني  وال�شواب  اخلطاأ  حتديد  اإن  وال�سواب:  اخل��ط��اأ  حت��دي��د 

حدث  مثلما  ي�شتيقنونها  اأن  غري  من  وتداعياتها  تبعاتها  وحتّمل  امل�شوؤولية 
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لأقوام تاريخية، ويبدو اأن ذلك مما اأدى اإلى اأ�سئلة مثل �سوؤال عنوان كتاب: 
من امل�سوؤول عن تخلف امل�سلمني؟))( و�سوؤال عنوان كتاب: ملاذا تاأخر امل�سلمون 
وتقدم غريهم؟))( اإلى اأن كانت كتب جمعت كثريا من اأ�سئلة مفكري النه�سة 
العربية الإ�سالمية احلديثة مثل كتاب: اأ�سئلة النه�سة العربية))(، ومازالت 
تتوا�سل اإثارة الأ�سئلة هنا وهناك مت�ّص احلقيقة ولو بتفاوت، ومن مقا�سدها 

منطلق: {ڈ   من  م�شوؤوليته  كل  ليتحّمل  وال�شواب  اخلطاأ  حتديد 
پ    و{پ    )(({ ک  ڑ    ڑ   ژ   ژ  
كتاب:  مثل  امل�سوؤولية  يف  التاأليف  اإل��ى  اأدى  الآخ��ر  هذا  ولعل  پ  }))( 
امل�سوؤولية))(، ولكن كل هذه املوؤلفات وغريها مل حتقق املطلوب الأ�شباب منها 
الذين  يف  حتّملها  �شروط  توافر  وعدم  امل�شوؤولية  ب�شوابط  ان�شباطها  عدم 

اأوتوها اأو تولوها.

تكون م�سدرًا من م�سادر  التجربة  تكاد  واخل��ربات:  التجارب  تقييم   -

الأمة  علماء  واإجماع  وال�سنة  كالكتاب  �سريعته  اأ�سول  يف  الإ�سالمي  الفكر 
الإ�سالمية، لأنها م�سدر عطاء معريف متميز يخرج من بني اخلطاأ وال�سواب 
كخروج اللنب من بني الدم والرفث �سائغا لل�ساربني، لأن التجربة ما يهدى 
اإليه من طيب قول اأو عمل ويتجنب من خالله �سوء القول والفعل، وعلى هذا 
برنامج  اهتمامات  اأهم  من  فكانت  دورها،  وتاأكد  التجربة  اأهمية  تاأ�س�ست 
يف  ي�سبان  نهما  اأ اإل  واخلربة  التجربة  مفهومي  تداخل  ومع  ال�سنن، 

ڌ   اأ�سحابه: {  ب�سوؤال  واأمر  واإن ذكر م�سطلح اخلربة  م�سب واحد 

 )-د/ حممد �شعيد رم�شان البوطي 
 )-الأمري �سكيب اأر�سالن

 )-د/ كمال عبد اللطيف 
 )-�سورة األأعراف، الآية)0.
 )-�سورة احلجر، الآية )9.

 )-حممد اأمني امل�سري
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التجربة  م�سطلح  يذكر  ومل  و{ںڻڻڻ}))(   )(({ ڎ  ڌ   
به  ال�سديد  الهتمام  مع  الأم��ر  �سيغة  ال�سيغة  ه��ذه  مبثل  ال��ق��راآن  يف 

كثريا. واعتماده 

التنظري  من  اأكرث  التطبيق  واخل��ربات يف  بالتجارب  الأخذ  ا�ستثمر  ولقد 
لالأخذ بها يف ميدان الفكر والفل�سفة، ولعل من هنا �سارت الدول املتخلفة 
ت�ستقدم خرباء الدول الأخرى يف ميدان الت�سيري والإدارة والكت�ساف والبناء 
عرب املوؤ�ش�شات وال�شركات كمقوم اأ�شا�ض من اأجل اإجناح برامج م�شروعاتها.

- مقومات مفهوم ال�سنن: قد يكون ا�ستقاق م�سطلح مقومات جمع مقّوم 

كالإقامة،  الأخ��رى  م�سطلحاته  وا�ستقت  نحتت  ومنه  يقوم  قام  الفعل  من 
ومن اللفظ ذاته ا�ستق م�سطلح القوامة مبعنى الو�سطية والعتدال))( الذي 

جاء و�سفا لعباد الرحمن كالذي ورد يف قوله تعالى: { ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ }))( واإن ا�ستّد جدال يف ورود 
لفظ القوامة يف ميدان م�سوؤولية عالقة الرجل واملراأة حيث ا�ستدل باللفظ 

تعالى:{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   قوله  من 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ}))(.

اأن لفظ ال�ستقامة هو الآخر لي�ص بعيدا عن معنى القوامة، حيث  ويبدو 
الكرمي: {ھ ھ   ھ   ےے ۓ  القراآن  لفظه يف  ا�ستعمال  تردد 
اأن م�سطلح مقومات  اإلى  ي�سرت�سد  ۓ ڭ ڭ}))( ومن خالل هذا 
من ا�ستقاقات الفعل قام اإذا اعتربنا الفعل املا�سي هو الأ�سل، فكان امل�ستق 

 )-�سورة الفرقان، الآية 9).
 )-�سورة فاطر، الآية ))   .

) لأبي طاهر بن يعقوب الفريوزابادي: تنوير املقبا�ص من تف�سري ابن عبا�ص، دار الفكر، بريوت، �ص)0). 
 )��سورة الفرقان، الآية 7) .

 )��سورة الن�ساء، جزء من الآية )) .
 )� �سورة الزخرف، الآية )) .
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ال�سيء عليه يف املبنى واملعنى، ومادام  يوؤ�س�ص  مقوم جمع مقومات وهو ما 
لكل بناء مادي ومعنوي مقوماته فاإن ال�سنن مل تخرج عن هذه القاعدة، ولذا 

من مقوماتها :

-  املنطق: اإن لفظ املنطق م�ستق من النطق، ولكن يبدو اأن دللة امل�سطلح 
اأن�ست الباحث والقارئ املعنى اللغوي وغيبته دللة امل�سطلح فاأ�سبح يتعامل 
معه من دون النظر اإلى معناه اللغوي، وقد تكون دللة امل�سطلح تعني جملة 
ومدللة  للعقل حمججة  لتقدم  واملعارف  العلوم  عليها  بنيت  التي  القواعد 
ليقبلها فاأ�سبح املنطق يوؤدي وظيفته من خاللها، ومبا اأن ال�سنن مبفهوم 
لدى  العقلية  القابلية  لها  لتكون  ت�سعى  الأخرى  هي  القانون  يرادف  ما 
الإن�سان، فقد كان املنطق من مقوماتها وملا تقت�سيه من ترابط بني الفعل 
والفاعل واملفعول، وملا تلزم به النهايات من اقت�ساء بداياتها، والنتائج من 

اإعداد مقدماتها.

اأحكامه  وتنحل  العقلي  الإن�سان  املنطق يف منظور  اأداء  يتعطل  قد  ولكن 
وتتبعرث حيثيات اأبجدياته حني تخرج ال�سنن من حكم العادي اإلى اخلارق 
فيما ي�سمى باملعجزة اأو الكرامة والتوفيق واحلظ وما �سواه من مو�سوعات 
اخلوارق، وهي حقائق ل يحكمها املنطق الإن�ساين العادي واإن قبلها العقل 
باعتبار اأن العجز عن الإدراك اإدراك، وهو عامل اآخر حمكوم مبقت�سيات 
حيث  �سائبة  واردة  ول  �ساردة  ترتك  مل  الربانية  امل�سيئة  لأن  اأخرى  �سنن 
م�سبب  �سبب  لكل  مثلما  املطلقة  الربانية  امل�سيئة  دائرة  �سمن  حكمه  لكل 

ولكل حدث حديث.

- ال�سببية: يبدو اأن ال�سبب غري مدرو�ص بقدر كاف اإل يف الفقه واأ�سوله 

عندما تعر�ص الفقهاء له، فعّرفوا اأنه ما ل يحدث من تلقاء ذاته لأن الذي 
ين�سئ امل�سببات ين�سئ اأ�سبابها وهو اهلل الذي يجعل لالأ�سباب اأ�سبابا مثلما 
ذاته  اإطار  يف  �سيئا  �سيء  واأي  حيوانا  احليوان  وجعل  اإن�سانا  الإن�سان  جعل 
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و�شفاته، مبعنى اأن االأ�شباب ال حتمل �شفاتها وال توؤثر بها بذاتها واإمنا توؤثر 
باأثر اآخر من خارجها.   

وهذه نظرة اإميانية فل�سفية تعليلية يدخل جوهر حقيقتها يف اإطار معنى: 
و�سر،   خري  من  الإن�سان  ي�سيب  ما  �سياق  يف  وهذا  {ېئ   ېئ ىئ   ىئ  ىئ}))( 
اأق�سام: �سنن  الأخرى  ال�سنن حيث هي  ونظرية مفهوم  يتوافق  تف�سري  وهذا 
فالأولى ل خيار  �سنن خارقة،  واأخرى  اختيارية  و�سنن عادية  جربية حتمية 
لالإن�سان من ال�سري يف جمراها وتطبيق اأحكامها عليه، اأما الثانية فله فيها 
اخلرية من اأمره لأنها جملة خيارات توؤدي وظائفها وفق مقت�سيات م�سيئة 
منطقيا  ترتيبا  اأ�سبابها  على  امل�سببات  ترتبت  هنا  ومن  واختياره،  الإن�سان 
�سروريا، مبعنى اأن الأ�سباب اإن مل يكن لها فاعل فلن يكون لها مفعول اأي 
اأثرا ودورا، بل لن تنبعث الأ�سباب اإل مب�سببات اأي بفعل فاعل والذي الأ�سل 

اأن يكون الإن�سان ولكن يف اإطار امل�سيئة الربانية.

واأعتقد اأن من اأف�سل ما تعرف فيه مقومات ال�سنن ال�سببية مثل ال�سرطية، 
ولعل �سنن ق�سة التمكني لدى ذي القرنني يف الأر�ص الذي اأوتي من كل �سيء 

�سببا: { ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ   ٺ ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 )� �سورة الن�ساء، جزء من الآية 78 .
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ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  
يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  
مج  جح  مح  جخ   حخمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  
حض   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ }))( ... يبدو اأن هذه الآيات 
ت�ستحق درا�سة بل رمبا درا�سات لت�ستخرج فوائد الأ�سباب وامل�سببات يف عامل 

امل�ستقبل.

ولكن هذه الدرا�سة التي بني يدي ال�سنن تق�سد بيان ما حققه ذو القرنني 
من اأهداف ثالثة لإتيانه اأ�سبابها واأ�سباب كل �سيء وجملة »واآتيناه من كل 
�سيء �سببا« تفيد املطلق اأي جمالت عامل الأ�سباب كلها كانت يف قب�سته بني 
يديه واإن عمل ذو القرنني من خالل ثالثة منها فقط هي: اأ�سباب بلوغ مغرب 
واأ�شباب بلوغ ما بني ال�شدين، وا�شرط على  واأ�شباب بلوغ مطلعها  ال�شم�ض 
القوم الإعانة بقوة، مع الإميان اأن م�سدر اإتيان الأ�سباب هو اهلل وم�سوؤولية 

الإن�سان الإتباع ثم الإبداع.

عندما  القرنني  ذي  ق�س�ص  تق�ص  مثلما  م��وؤدي��ة،  �سنن  فالأ�سباب  اإذًا 
مّكن اهلل له يف الأر�ص واأتاه من كل �سيء �سببا، فاتبع �سببا بلغ من خالله 
مغرب ال�سم�ص، ثم اتبع �سببا اآخر اأبلغه مطلع ال�سم�ص، ثم اتبع �سببا حقق 
به ردم ما بني ال�سدين، ومن هذا تبدو اأهمية الأخذ بالأ�سباب وهي ملتزم 
من ملتزمات مفهوم ال�سنن ومقّوم من مقوماتها والتي لن تتحقق غاية من 
الغايات اإل بتوافرها، ولكن ملاذا اأغفلت الدرا�سات بل تفا�سري القراآن الكرمي 
بتناولها  واكتفت  البعث احل�ساري وجتديداته،  الأ�سباب كمناهج يف  اآليات 
من جانبها الفل�سفي اأكرث من غريه واإلى جانبه ال�سبب يف الفقه، فاأمر يدعو 
اإلى الت�ساوؤل ويبدو اأنه يدخل �سمن اإطار فكر التخلف احل�ساري الذي �ساد 

 )��سورة الكهف، الآيات: )8....99 .
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اأمما ف�سارت تفكر فيما ل يبنى عليه عمل بعدما كانت ل تاأبه بف�سول الفكر 
االأمام  اإلى  ويدفع م�شروعاته  التح�شر  واإمنا حتر�ض على ما يحقق غايات 

والتقدم والزدهار.

ال�سرطية: مع ما بني مفهوم ال�شروط واالأ�شباب من تداخل، اإال اأن ال�شرط 

اأمر يتوقف عليه وجود حكم يلزم من عدمه عدم احلكم، ول يلزم وجوده 
وجود احلكم، فالو�شوء من �شروط �شحة ال�شالة، ولكن قد يتو�شاأ موؤمن 
احلكم،  وجود  وج��وده  من  يلزم  فاإنه  ال�سبب  اأما  ي�سلي،  فال  ما  اإن�سان  بل 
وهذا  اأداوؤها،  وجب  ال�سالة  وقت  كان  اإذا  مبعنى  مانع))(،  وجد  اإذا  اإل 
ما يف�شح عن طبيعة التداخل بني ال�شبب وال�شرط، فكاأن ال�شرط �شبب مع 
وقف التنفيذ، وال�شبب �شرط مع التنفيذ، ولذا عّمقت الفل�شفة در�ض ال�شرط 
وال�سبب حل�ساب الفقه، واإن اأدخلتهما بوؤرة اهتمام جدل التعريف اأكرث من 

واقعية العمل.

تناول  بذاتها يف  والفقه رغبت  كالنحو  درا�سات علوم معرفية،  اأن  ويبدو 
الفل�سفة لها، فجمعت مادتها من النظرية والتطبيق، وكانت و�سائل لغاياتها 
وغايات يف ذاتها، واأن منطق ال�شرطية وتطبيق حكم ال�شرط ت�شنعه اأدواته 
يف  كثرية  ال�شرط  اأداة  تقت�شيه  ما  واأمثلة  وجوابه،  ال�شرط  فعل  بني  فيما 
الأ�سلوب العربي، ول�سيما يف الن�ص القراآين التي تعني من الناحية املنطقية 

اإلزام حتقق جواب ال�شرط لتحقق فعله، كالذي يف قوله تعالى : { ڱ  ڱ    
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں     ڱ  ڱ  
ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ                 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    و{  ھ}))( 

ی   ی  جئ    حئ  مئ   ىئ    يئ         جب   حب    خب            مب  }))(.

 )-حممد اأبو زهرة: اأ�سول الفقه، �ص7).
)�- �سورة الطالق، الآية ) .

 )- �سورة الطالق، الآية ). ).
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ولكن يبدو اأن الفكر الإ�سالمي غفل يف موقع اآخر عن حقيقة اأخرى هي 
ڻ   ڻ   {ڻ    كثرية  اآي��ات  من  يت�سح  مثلما  امل�سروطة  ال��وع��ود))( 

ڻ  ۀ}))( و{چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      
ملجاهد  ب�سرى  الآي��ة  ه��ذه  كانت  ولقد  ڎ}))(،  ڎ   ڌ  
اأثناء حرب التحرير يف اجلبل فراأى قائال يف منامه  جزائري مطارد ليال 
قاب  �سار  اجلزائر  ا�ستقالل  اأن  رفقاءه  يب�ّسر  فقام  الآي��ة  هذه  عليه  يتلو 
قو�سني اأو اأدنى، ثم ما لبث اإل قليال حتى ا�ستقلت اجلزائر فتحققت روؤياه. 

اإلى  والنزول  مفرداتها  و�سرح  الآي��ات  هذه  تف�سري  الإطالة يف  دون  ومن   
فعل  بني  يربط  ال��ذي  اأن  يتبنّي  لها،  الدهر  وتف�سريات  تطبيقاتها  ميادين 
ال�شرط وجوابه وعد �شادق كالعقد الوثيق بني فعل ال�شرط وجوابه، مبعنى 
الكرمي  القراآن  يف  والوعد  م�شروطه،  يتحقق  لزاما  ال�شرط  فعل  حتقق  اإذا 
مو�سوع وا�سع من �سميم ال�سنن وروحها، هو الآخر يرد يف �سيغة العقد، اأي 
واعد وموعود، كالفاعل واملفعول، ولن يكون املوعود اإل اإذا كان فعل الوعد، 
مثلما لن يكون مفعول اإل بعد توافر فعل الفاعل، و�سيغ هذه احلقيقة كثرية، 

قد يلتم�سها الباحث، ويتتبعها يف اآيات اأخرى. 

واأعتقد اأن حر�ص درا�سات ال�سنن على التزام الواقعية والعملية �سي�سرف 
تناول الفل�سفة عن درا�سات علوم ومعارف كثرية ملبالغتها يف الف�سول، مما 
اأدخلها منطقة لهو احلديث الذي قد يكون مبعنى ال�سف�سطائية التي معيار 
من  والنظرية  عمل  دون  من  القول  حيث  الواقعية،  منطق  الفل�سفي  نقدها 
دون تطبيق وهو ما تنتفي فيه م�سوؤوليية اأعمال الإن�سان على اأقواله واأفكاره 
الفل�سفة، ومن منطق هذه احلقيقة  ت�ستغني عن جدلية مربرات  اأن  دون 

) - الوعد يف القراآن بحث مذكرة تخرج، اإ�سراف الدكتور حممد هي�سور.  
) - �سورة العنكبوت، الآية 9) 

) - �سورة الأنبياء، الية )0) . 
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وما يناظرها يكدح لتاأ�سي�ص نظرية م�سطلح ال�سنن ومفهومه وبناء مقوماته 
وحتديد و�شائله ومقا�شده وجماالت بحوثه.

ال��ذي  كاملنطق  ومقوماته  ال�سنن  مفهوم  ب��ني  العالقة  يفتح  مم��ا  وه��ذا 
تربطه به ال�سرورة املنهجية مثل الذي بني املقدمات ونتائجها، وبني العلل 
اأركان الت�سبيه من م�سبه  ومعلولتها من غري حتمية، ومثل الذي يوؤلف بني 
وم�سبه به، واأداة الت�سبيه ووجه ال�سبه، وكالذي يف باب القيا�ص يف الفقه من 
من�سو�ص  معلوم  اآخر  باأمر  حكمه  على  من�سو�ص  غري  جمهول  اأمر  اإحلاق 
على حكمه، ل�سرتاكهما يف علة احلكم من باب اخل�سوع حلكم التماثل بني 
الأمور، للت�ساوي يف العلة، اإلى اآخر ما بني الأ�سباه والنظائر، واإلى ما يتحاكم 

اإليه يف معيار امل�سائل ومنطقه بالإحالة عليه.

اأخ��رى  وجهة  من  �سابق  مبحث  يف  العلمية  ط��رق  �سبق  لقد  العلمية:   -

الروؤية  منظور  من  ول�سيما  العلمية  م�سمون  تبنّي  التي  هذه  غري  العلم  هو 
وافر  �سعادته بحظ  واأ�سهم يف  الإن�سان  نفع  ما  العلم  اأن  ومنها  الإ�سالمية، 
حقائقه  فتثبت  التجربة  لأحكام  تخ�سعه  التي  اأدائ��ه  واإج���راءات  باأ�سلوبه 
�سوابا �سواء يف عامل املادة اأو املعنى اأو تثبت اأخطاءه التي رمبا اأوهمت من 
ال�سنن وجزء من  يراه حقا و�سوابا، وهذا مق�سد من مقا�سد مفهوم  كان 
بنائه الذي يجري وجهة نظره من خالل مقوماته ليتبنّي ال�سواب من اخلطاأ 
واحلق من الوهم حيث ترجمة ال�شيء وحتويله من موقع اإلى اآخر هو ما يراد 

منه فيظهره على حقيقته هذه اأو تلك. 

اآليات ترجمة مفهوم ال�سنن اإىل الواقع: يبدو اأن معنى الرتجمة لفظ قد 

�شاق معناه لدى بع�شهم حتى �شار يعني حتويل كتاب اأو مقال اأو وثيقة من 
لغة اإلى اأخرى فقط، ولكن لفظ الرتجمة وم�سطلحه اأكرب من هذا ويتو�سع 
االأقوال  حتول  �شمنه  فيدخل   ... واإلى   ... من  كله  ال�شيء  حتول  لي�شتوعب 
اإلى اأفعال والنظرية اإلى تطبيق، وكل ما يق�شد حتويله ومن و�شع اإلى اآخر 
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الزمان  اأو  اإن على م�ستوى املكان  اأو خريا منه  اأو دونه  مرغوب فيه مثله 
التقدم احل�شاري وازدهاراته، ولذا فاإن حتويل مفهوم ال�شنن من ثقافة  اأو 
مفهوم  ترجمة  اأدوات  هي  ما  ولكن  له،  ترجمة  هو  وتنفيذ  عمل  اإلى  فكرة 
ال�شنن؟ الأنه ما من �شيء يرغب يف حتويل اإال وله اأدوات حتويله ونقله تعتمد 

و�شائل ترجمة واآليات حتقيق مثل ترجمة مفهوم ال�شنن.

كتدوين  يكون  اأن  ينبغي  علم  ال�سنن  تدوين  اأن  يبدو  تقومي:  حماولة   -

علم  حيث  والتوحيد،  والفقه  واحلديث  القراآن  علوم  مثل  الأخ��رى  العلوم 
اأهم العلوم واأنفعها لإحالة القراآن عليها يف موا�سيع كثرية منه  ال�سنن من 
لئال يحتج على اأن تدوين ال�سنن بدعة وكل بدعة ظاللة وكل ظاللة �ساحبها 
يف النار لعدم توين ر�سول اهلل ¤ والذين معه العلوم، واإن كان مما ل�سك 
اإلى ال�سنن وهدوا من خاللها  اأن ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اهتدوا  فيه 
اإلى غريها يف اإبداع احل�سارة هديا جميال لعلمهم بكثري من مراد اهلل من 
ذكرها يف القراآن الكرمي ويف احلديث ال�سريف، وظل الأمر على ذلك يطفو 
حينا ويخبو حينا اآخر اإلى اأن ت�سكل تيار الهتمام بال�سنن يف الع�سر احلديث 
بعد عبد الرحمن بن خلدون واإن ن�ساأ على م�ستوى الفكر والكتابات فقد بداأ 
ودرا�ستها  بال�سنن  الأول  املهتم  كان  واإن  والأكادمييات،  العلم  دائرة  يدخل 
بعد القراآن الكرمي عبد الرحمن بن خلدون فاإن الف�سل يف جتديد الهتمام 
اإلى مالك بن نبي رحمه اهلل))( ول�سيما  بال�سنن يف الع�سر احلديث يرجع 
ببحث،  يخ�سه  حتى  اأو  كتابا  ال�سنن  ملفهوم  يفرد  مل  واإن  الفكر،  جمال  يف 
وذلك داأب كثري من رواد بواكر الكت�سافات الأولى، اأما على م�ستوى التف�سري 
يف  تاأ�س�ص  وعنهما  الثاين  قطب  �سيد  واهتمام  الأول  عبده  حممد  فاهتمام 
التف�سري اهتمام الآخرين بال�سنن، واإن مثل �سيد قطب اإلى حممد عبده كمثل 
مالك بن نبي لبن خلدون، حيث بهم اأ�س�ص اهتمام ال�سنن ملا وفروه من مادة 
معرفية زرعت اأفكار ال�سنن يف الفكر الإ�سالمي زرعا وعنهم اأخذها اآخرون، 

) - تويف �سنة )97)م. 
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انتهت  الآخرين فقد  الأولني على  ينفي ف�سل  ل  ال�سنن ذاته  ومادام منطق 
اأ�ستاذية ال�سنن اإلى مالك بن نبي ومن خالله اإلى تالميذه.

�ساأن  ومن  ونقده،  ال�سنن  مبفهوم  الهتمام  درا�سة  تقومي  اأمكن  ثّم  ومن 
رواده��ا  كتابات  يف  اأفكار  تن�ساأ  اأن  ومفاهيمها  اجلديدة  الأف��ك��ار  معارف 
الأكادميية  دائ��رة  دخلت  الباحثون  عرفها  اإذا  حتى  ال�سحفية  ومقالتهم 
والبحث العلمي الذي يوؤ�س�ص لها، ويو�سح مالحمها، ويبني مقوماتها، وهذه 

يف ذاتها �سّنة من �سنن ميالد الأفكار ون�ساأة مفاهيمها وانت�سارها ووعيها.

الن�ساأة  مرحلة  يف  مازالت  ونظرياتها  اأفكارها  واأك��رث  ال�سنن  اأن  واأح�سب 
بداأ  ثمة  ومن  والنت�سار،  التعريف  مرحلة  منها  جزء  دخل  واإن  والتاأ�سي�ص، 
يت�سكل تيارها وينمو حيث ا�ستقطب كّتابا ومفكرين اأعّدوا فيه بحوثا، ولعل 
من اأبرز املفكرين املحدثني الذين ي�سكلون تيار البحث يف فقه �سنن الوجود، 
ويعتربونه عامل تقومي حماولت  امل�سروع احل�ساري،  اأجل  له من  وينظرون 

النه�سة احلديثة، و�سبط حركاها الثقايف والجتماعي، و�سريها احل�ساري.

- مالك بن نبي: اأعتقد اأنه املعلم الأول بني املحدثني يف درا�سة م�سكالت 

احل�سارة و�سنن قيامها و�سقوطها وتداولها بني الأمم، حيث هو رائد نظرائه 
من معا�سريه والذين �سياأتون من بعده يف ميدان الفكر احل�ساري احلديث 
بن خلدون يف  الرحمن  كمثل عبد  فمثله  به،  وتاأثروا  اآخ��رون  اأخ��ذه عنه  ملا 
يف  فكره  انت�سر  خلدون  ابن  اأن  حيث  من  متايزا  واإن  القريب،  الأم��ة  �سلف 
اأما  اأخ��رى،  ملل  اأ�سحاب  اأفكاره  على  فتتلمذ  الغرب  ويف  الإ�سالمي  العامل 
ابن نبي فمازال فكره يزحف على خريطة العاملني، ولكن اأكرث تالميذه من 
الإ�سالميني، بينما ابن خلدون تبنت اأفكاره اإيديولوجيات كثرية، فاأخ�سعته 
وغريها،  والقومية  كال�سرتاكية  نظرها  وجهات  من  وقراأته  لتاأويالتها، 
واملوازنة بني ابن خلدون وابن نبي بحث �سيق))( ي�ستحق اهتماما اأكرب يف�سح 

 )-  مثلما ذهب الكاتب الطيب بن اإبراهيم فيما �سدر عن دار املدين اجلزائر . 
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�سنن  اكت�ساف  يف  ال�سبق  ف�سل  خلدون  لبن  ويبقى  املجل�ص،  يف  لأفكارهما 
احل�سارات يف القراآن والكون، ولبن نبي ف�سل اإعادة الكت�ساف، مع اإ�سافة 
اأنها  لها  ما يحمد  اأكرب  يكون من  قد  التي  الع�سر  اإطار تطورات  جديد يف 

وفرت و�سائل ن�سر اآراء واأفكار نظريات العلماء واجتهاداتهم.

ولذا تتلمذ تالميذ مالك بن نبي على اأفكاره على م�ستوى خريطة العامل 
والذين مازالوا يوا�سلون ر�سالته ويزرعون اأفكاره، وعن تالميذه تتلمذ اآخرون 
مازالوا هم الآخرون ينت�سرون عرب خريطة العامل ول�سيما العامل الإ�سالمي 
و�سواها،  احل�سارات  �سنن  يف  فكره  ا�ستيعاب  حيث  من  بينهم  تفاوت  يف 
ومن حيث احلما�سة لفكره، والوفاء ل�ساحبه، وبخا�سة الذين تتلمذوا عليه  
مبا�سرة والذين مازالوا يكنون له كامل الح��رتام))(، وقد �سارك هوؤلء يف 
توجيه ما اأعد يف فكر مالك بن نبي من ر�سائل جامعية ول�سيما من خالل 

الرواية ال�سفوية))(.

ومالك  نبي،  بن  مالك  تالميذ  من  �سوري  مفكر  وه��و  �سعيد:  ج���ودت   -

وتالميذه ميثلون مدر�سة لها ق�سماتها الفكرية املتميزة، ومقولتها املتفردة 
العقل  اأنَّ  باعتبار  اجتماعية،  �سنن  اأو  قوانني  �سكل  يف  اأفكارها  �سياغة  يف 
اأهمية  ورغم  املطردة،  ال�سنن  اأو  املعادلت  من  مبجموعة  حمكوم  الإن�ساين 
هذه املدر�سة وعمق طرحها اإل اأنها ظلت من املدار�ص التي مل تنل حظا كبريا 
من الهتمام مع احلاجة ال�سديدة اإليها لعتبارات قد تاأتي يف مقدمتها ف�سل 
احلديثة  النه�سة  م�سطلح  اأخرج  مما  احلديثة  النه�سة  حماولت  جتارب 

الثانية اإلى حيز الوجود.

ويبدو اأن �سعيد جودت من اأكرث الذين اآمنوا بفكر مالك بن نبي فتاأثروا به 

) - مثل حممد فني�ص املفكر الليبي اخلبري يف �سندوق النقد الدويل امل�ستوعب لروح اأفكار مالك بن 
نبي فيما يبدو اأكرث من غريه، اأنظر جريدة اخلرب اجلزائرية .

) - وقد حاورت بع�سهم يف اجلزائر وخارجها اأيام اإعداد ر�سالة يف فكره وحوله فاأنقذت من خالل 
احلوار اأفكارا كثرية له لعل لول هذه احلوارات ل�ساعت اإلى الأبد وملاتت مبوت اأ�سحابها. 
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فعمقوا جوانب منه، و�شرحوا كثريا من نظرياته �شمن �شل�شلة كتب له حتت 
اإلى جانب عبد ال�سبور �ساهني الذي  عنوان »�سنن تغيري النف�ص واملجتمع« 
�سلوكيات  على  ويتداعى  فكره،  بقوة يف  نبي ميتد  بن  مالك  فكر  اأن  اأعتقد 
مواقفه الفكرية ولو من غري اإقرار اأو وعي منه اإل ما يفلت من قب�سة الأنا 
ومراقبتها حني القت�ساء، فريكّز حديثه على �سلبيات مالك بن نبي ويبدو 
لأويل  وتبديها  ذاتها  تفر�ص  احلقيقة  ولكن  ل��ه))(،  مدحه  من  اأكرث  قدحه 
الذين  املفكرين  من  �سواه  كمثل  مثله  �ساهني  ال�سبور  عبد  اأّن  ومع  النهى، 
اتخذوا من اأ�ساتذتهم مواقف رمبا خمالفة لهم يف الراأي، فال �سري يف هذا 
النا�ص  واأن  بالقول  ل  بالفعل  كما هي  بال�سكل  ل  بامل�سمون  العربة  مادامت 

لي�سوا ن�سخا طبق الأ�سل لبع�سهم البع�ص.

الإ�سالمي احلديث  الفكر  الذين حملوا  من  �ساهني  ال�سبور  عبد  ويظل 
نبي  بن  مالك  يف  راأي  اإب��داء  واإن  اأ�سد،  حما�سية  وفعالية  �سديد  باهتمام 
منه  مقّرب  وم�سدر  ولغوييه  احلديث  الع�سر  مفكري  كبار  من  واحد  من 
فكره،  وتقومي  نبي  بن  مالك  نقد  اعتباره يف  له  �ساهني  ال�سبور  عبد  مثل 
واإن كان ف�سله ل ينكر على مالك بن نبي ملا ترجمه له من كتاباته، بل حتى 
فكر  يف  الباحثني  بها  اأف��اد  التي  و�سلوكياتها  يومياته  �سرية  بع�ص  حفظ 
الر�سمي  التدوين  به  يعباأ  مل  مما  فهمه،  على  يعينهم  مبا  نبي  بن  مالك 
نبي  بن  مالك  معا�سرة  �سرف  فاتهم  الذين  ول�سيما  املفكرين))(،  حلياة 

والتلمذة املبا�سرة بني يديه.

ويبدو اأن عمر كامل م�سقاوي الذي كان له حظ اأمانة تو�سية مالك بن نبي 
مل يقدم لفكره خدمة كربى اإل من باب الهتمام مبوؤلفاته، ولذا ل يعرف له 
ف�سل كبري يف �سرح اأفكاره كالذي عرف لعبد ال�سبور �ساهني يف الرتجمة 

اإلى جانب ا�ستيعابه لفكره وتفاعله معه ون�سحه به .

) - اأدركت هذا يف حوار معه يف دار العلوم بجامعة القاهرة عام )98)م .  
) - اإبراهيم البعثي: �سخ�سيات اإ�سالمية معا�سرة، ج)، دار ال�سعب، القاهرة، �ص90) وما بعدها.  
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حفظ  اأنه  نبي  بن  ملالك  م�سقاوي  عمر  عن  عرف  فقد  الو�سية،  وبحكم 
عناوين كتبه، وتواريخ �سدورها وما تعر�ست له، يحفظ اأفكاره بالقدر ذاته، 
واإن جّرت عليه هذه الو�سية م�سكالت كثرية، ت�سدى لها من خالل مهنته 
دون  من  م�سقاوي  عمر  نبي  بن  مالك  اآثر  ال�سبب  لهذا  ولعله  املحاماة،  يف 
�سواه من تالميذه، ولعل الو�سية هي التي ر�سحته ليكون مق�سد دار�سي فكر 
مالك بن نبي، فعّرف به حني �سار مرجعية فيه، وعرف به حني اقرتن ا�سمه 
با�سمه، وفهم روح فكره، مثله يف هذا وذاك كمثل عبد ال�سبور �ساهني دون 
تعّرفوا على  الذين  اأما  به،  واحتكوا  نبي،  بن  غريهما ممن عا�سروا مالك 
مالك بن نبي من خالل كتاباته وتالميذه فثقافتهم فيه لها نكهة اأخرى، قد 
متايز ثقافة معا�سريه بالإيجاب وال�سلب، مما قد يكون له موطن اآخر من 

املوازنة اإن �ساء اهلل .

فكر  من  اأف��اد  ال��ذي  واملفكر  والأدي���ب  امل��وؤرخ  خليل:  ال��دي��ن  ع��م��اد   -

اأن تو�سع اهتماماته  اإل  اإفادة جليلة  بن نبي مثل غريه من معا�سريه  مالك 
وال�شيما حتليالته التاريخية واإبداعاته االأدبية مما قد يكون حال بينه وبني 
التعّمق يف فكر مالك بن نبي اأكرث، وكاأنه مل يقدم الإفادة منه �سمن برنامج 
توؤثر  قد  التي  الأكادميية  درا�ساته  اأن  جانب  اإلى  اهتماماته،  اأولويات  �سلم 
اعتماد امل�شادر اأكرث من امتداداتها، جعلته يتخطى حتليالت مالك بن نبي 
بابن  املبا�سر  الهتمام  اإلى  احل�سارة  م�سكالت  ب�سنن  واهتماماته  الفكرية 
ومنه  والعمراين))(،  احل�ساري  للفكر  الأول  املعلم  اأو  الأب  املفكر  خلدون 
م�ساألة ال�سنن الذي ا�ستمد هو الآخر �سخ�سيته العلمية، ومفردات معارفها 
من القراآن الكرمي، وهذا عرف اأ�س�سه التالميذ الذين يتخطون اأ�ساتذتهم 
اإلى اأ�ساتذتهم كعالقة الأحفاد حني تتوثق بالأجداد اأكرث ولو من خالل الآباء 
حتى رمبا يتجاوز بع�سهم اأ�ساتذة الأ�ساتذة ول�سيما يف العرف الإ�سالمي اإلى 
امل�سدر الأول القراآن الكرمي وال�سنة النبوية واإن ظل بع�سهم ذرية بع�سها 

) - عماد الدين خليل: ابن خلدون اإ�شالميا، ط)، دار املكتب الإ�سالمي، بريوت، )0)) ه� )98)م . 
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الإف��ادة من مالك  الدين خليل من  يعفي عماد  واإن كان هذا ل  من بع�ص، 
مب�سكالت  اهتماماته  عليه  متليه  ملا  ال�سنن،  فكرة  ول�سيما  ومثله  نبي  بن 
احل�سارة ونه�سة الأمة العربية الإ�سالمية وبخا�سة من الوجهة التاريخية، 
وفل�سفتها املعا�سرة، حيث توؤدي اأفكار مالك بن نبي اأثرها ال�سديد يف �سنع 
اآخرين من الذين كانوا معه ومن قبله  اإلى جوار  حدث النه�سة احل�ساري 

ومن بعده.

- عبد احلليم عوي�س: لقد كان احرتام عبد احلليم عوي�ص ملالك بن نبي 

احراما �شديدا، فاأنزله منزلة راآه اأهال لها، حتى ر�شد اأفكاره وحتركاتها 
املنعطف اخلطري من  اأبرز معلم ي�سيئ هذا  وعّده  العاملية،  على اخلريطة 
تاريخ الأمة، حيث ميثل الطريق ال�سحيح، لفقهه اأركانًا اأ�سا�سية يف القراآن، 
الفكر  يف  كبريا  ف�سله  وعّد  احل�سارات،  و�سنن  التاريخ  جتربة  فقه  ومنها 

الإ�سالمي احلديث، مما كّون له تالميذ، هم الآن اأ�ساتذة لهم تالميذهم.

احلياة  يف  نبي  ب��ن  مالك  اأق��ك��ار  اأث��ر  تتبع  يف  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ترغب  ول 
املعا�سرة، وكيف زرعت من خالل كتاباته وتالميذه وما عّد فيه وحوله من 
درا�سات على م�ستوى خريطة العامل، ول�سيما اخلريطة الإ�سالمية منه، وقد 
�سواهد  اآراوؤه  حيث  الآخرين،  يف  �سدق  ول�سان  مقام  كل  يف  ذكر  له  اأ�سبح 
ومواقفه �سهادات ووجهات نظره ا�ستدللت لدى مفكرين فيما يذهبون اإليه 
فيعززون بها اآراءهم ووجهات نظرهم يف متيز الطرح بني اخلطاأ وال�سواب.

واأعتقد اأن عبد احلليم عوي�ص قد اعترب مالك بن نبي مدخاًل من مداخل 
البحث يف الفكر الإ�سالمي، واأ�سباب تاأخر اأمم، وتقدم اأخرى، ومفتاح بحث 
يف نه�سة ال�سعوب، حيث من اأفكاره ظهرت كتب ودرا�سات ت�سرحها وتزيد. 
ومبوت مالك بن نبي �سغر مقعد كبري يف الفكر الإ�سالمي، وقد كان يب�سر 
ما وراء عامل الأ�سياء، ويرّد اجلزئيات اإلى قوانينها، ويعطي ملعنى احل�سارة 
اأعماقه ال�ساربة يف التاريخ والفكر والبيئة والإن�سان واآفاق الزمان القادم، 
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واإذا كان ملالك بن نبي تالميذ فاإن لأفكاره بيئات اأنتجتها واأن�سجت فكره))( 
اأبرز  فاإن  ولذا  له،  كزمالء  كانوا  تالميذ  له  فعرف  احت�سنتها))(،  واأقطارًا 
عي�سى  بن  ور�سيد  عبادة  اللطيف  وعبد  طالبي  عمار  اجلزائر  يف  تالميذه 
علي  حذوه  احتذى  اإي��ران  مثل  اأخ��رى  مناطق  ويف  �ساكلتهم،  على  واآخرين 
�سريعتي يف كتاباته التي بلغت نحو مائة وع�سرين كتابا وبخا�سة كتابه العودة 

اإلى الذات))( .

عر�ص  يف  كبريًا  ف�ساًل  له  اأن  نبي  بن  ملالك  عوي�ص  احلليم  عبد  وي�سهد 
بال�سنن  امل�سلم  ربط  يف  وبخا�سة  حلولها،  عن  والبحث  احل�سارة  م�سكالت 
من خالل كتاباته مثل »�شروط النه�شة« و »بني الر�شاد والتيه« التي بها بداأ 
العقل امل�سلم يقتحم عامل ال�سنن التاريخية والجتماعية، لتف�سري اأزمة الأمة 
ويتوثب نحو مقومات  اأولوياته  يرّتب ذاته، ويعرف  اأ�سبح  احل�سارية، حتى 

التقدم احل�ساري اأكرث.

اأول��وي��ات  من  بع�ص  يف  بع�سهم  املفكرين  اأث��ر  تتبع  م�ساألة  اعتربت  ول��و 
عالية  منزلة  ولبلغ  بها  اهتماما  النا�ص  اأولى  نبي  بن  مالك  لكان  الهتمام 
النقد،  برنامج  من  هذا  كان  واإن  الآخرين،  يف  الأث��ر  من  متقدمة  ومرحلة 
وطبيعة التقومي، اإل اأن امل�ساألة مل تاأخذ حظها يف امليدان، ومل يربط ما بني 
نبي  بن  مالك  بني  الذي  وقدمائها، حيث  الإ�سالمية  الأمة  عظماء حمدثي 
وعبد الرحمن بن خلدون ول�سيما يف مو�سوع ال�سنن كالذي بني ر�سيد ر�سا 
وحممد عبده يف التف�سري، وكالذي بني �سيد قطب وم�سطفى �سادق الرافعي 
يف الأدب وكالذي بني توائم اآخرين مثل الذي بني عبد احلميد بن بادي�ص 
وحممد الب�سري الإبراهيمي �سقيقي النه�سة يف اجلزائر ومعّدي ثورتها واإن 
و�سواهم من  فهوؤلء  الإبراهيمي،  الب�سري  قبل  بادي�ص  بن  احلميد  عبد  ولد 

) - بيئة اجلزائر واأوروبا فرن�سا بخا�سة . 
) - امل�سرق العربي وبخا�سة �سوريا ولبنان وم�سر اإلى اأن عّم فكره  

) - علي �سريعتي: ترجمة اإبراهيم د�سوقي �ستا وح�سني علي �سعيب، دار الزهراء لالإعالم، القاهرة..   
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الذين على دربهم كانوا كاأنهم اأخذوا بتوجيهات م�سلحي الأمة الإ�سالمية 
قدميهم وحديثهم من الذين امتدوا فيهم فنفذوا ما اأخذوه عنهم وطوروه 
واأ�سافوا اإليه حتى كاد يبلغ البنيان جمده وتكتمل اأدواره، وجاء من بعدهم 
من ي�سيف على الإ�سافة ويزيد على الزيادة، واإن كان الزمان ي�سّح يف اجلود 
تهتز  اأن  اإلى  ينهمر  الغيث  وم��ازال  النه�سات  رواد  وكبار  التاريخ  بعظماء 

الأر�ص وتنبت من كل زوج بهيج. 

قادة  اإجن��اب  عن  الب�شرية  عطاء  يتوقف  اأال  اهلل  �شنن  وم��ن  اآخ����رون:   -

من  ولكن  و�سواهم،  واملربني  امل�سلحني  واملفكرين  العلماء  من  النه�سات 
هذا  على  وبناءا  العالية،  الهمم  وذوي  الغالية  املعادن  ن��درة  ذاتها  ال�سنن 
فلن تغلق قائمة الن�سمام اإلى تالميذ مالك بن نبي، مثلما لن تغلق قائمة 
تقف  ولن  الآخرين،  والعلماء  والأدب��اء  املفكرين  اإلى نظرائه من  الن�سمام 
الأفقي  النت�سار  يف  العاملية  اخلريطة  من  م�ستويات  ح��دود  على  اأف��ك��اره 
م�سداقية  لأن  اأح��د،  من  تاأ�سريات  غري  من  �ستجتازها  اإمن��ا  والعمودي 
التي تكتب لها النت�سار، وكاأنها تفر�سها  واقعيتها، و�سالحية فعاليتها هي 
اآخرين  اأفكار  كمثل  مثلها  العاملية،  مقومات  من  لها  توفر  ملا  الآخرين  على 
لعلماء واأدباء كرث، مازال ين�سم اإلى قافلة تالميذهم تالميذ جدد كل حني 
اإعداد الر�سائل اجلامعية الأكادميية وعلى طرق  من كل ع�سر على طريق 

اأخرى اإعالمية وغري اإعالمية.

والريادة  الف�سل  اأهل  �سواه من  نبي مثل  بن  اإلى فكر مالك  ين�سم  حيث 
من كل خلف عدوله))(، واإن كان الأمر يحتاج اإلى توجيه من ذوي القدرات 
املعرفية اإلى الأهم من اأفكار مالك بن نبي مثل فكرة ال�سنن، ثم اإلى املهم، 
ثم اإلى ما دون ذلك، ولكن غياب التخطيط والربجمة كثريا ما يفّوت فر�ص 
التحكم  اأن  .ول�سيما  دونهما  ما  اإلى  ثم  املهم  بني  من  الأه��م  على  التعرف 

 )- اإ�سارة اإلى حديث النبي ¤ »اإمنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني 

وانتحال املبطلني وتاأويل اجلاهلني« رواه البيهفي . 
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يف مناهج اآليات خريطة البحث العلمي يف العامل الإ�سالمي مازال مل يبلغ 
م�ستواه املرجو، ولو ح�سل هذا لتخذت قرارات اإجرائية جتعل ال�سنن �سمن 
مقررات برامج تعليمية ول�سيما على م�ستوى اجلامعة، وبخا�سة مواد العلوم 

الجتماعية، مثل علم النف�ص وعلم الجتماع والتاريخ والفل�سفة .

الإ�سالمية  العربية  النه�سة  اأطروحات  يف  النظر  اإع��ادة  حماولة  اإن  ثم 
اأ�سبح  ما  اإط��ار  يف  عليها  وم��ا  لها  ما  على  التعرف  تق�سد  التي  احلديثة 
ي�سمى اأ�سئلة النه�سة، ينبغي اأن يوؤ�س�ص على قواعد �سنن احل�سارة يف اإطار 
حماوالت ما اأ�شبح يبدع حتت م�شطلح النه�شة الثانية، بعد ما كاد يف�شل 
اإيجابياتها  على  توؤ�س�ص  بداأت  رمبا  التي  الأول��ى،  احلديثة  النه�سة  م�سروع 
وجناحاتها النه�شة احلديثة الثانية، مثلما اأ�شبح يطرح م�شطلح اال�شتقالل 
النتماء  هوية  توكيد  منها  التي  مكوناته  ويلّم  الأقطار،  م�ستوى  على  الثاين 
مواطنيه  ح�ص  واحرتامه  ذاته،  على  واعتماده  للقطر،  واحل�ساري  العقدي 

ال�سعبي .

ويبدو اأن حماولت تقومي م�سروع نه�سة الأمة العربية الإ�سالمية احل�ساري 
ي�ستحق اهتماما اأكرب، وتخطيطا اأدق واأ�سمل، يكون منه تخ�سي�ص فرق بحث 
لالإجابة على اأهم اأ�سئلة النه�سة التي تند�ص فيها اأهم اأ�سباب الف�سل، والتي 
منها تعدد منطلقاتها التي بداأت من اإيديولوجيات الآخر احللول امل�ستوردة، 
الفكرة  من  انطلق  من  ومنها  القومية،  الفكرة  من  انطلق  من  منها  فكان 
ال�سرتاكية، ومنها من انطلق من الفكرة الليربالية، ومن حاول التوفيق 
التلفيق بني جملة من الإيديولوجيات يف الإطار الوطني يف الوقت الذي  اأو 
غابت فيه مقومات اأ�سا�ص من منطلقات نه�سة الأمة الإ�سالمية احل�سارية، 
التكوينية،  الرتبوية  ومقت�سياتها  الإ�سالمية،  العقيدة  من  النطالق  ومنها 
والجتماعي،  والقت�سادي  وال�سيا�سي  والعلمي  الثقايف  طرحها  و�سمولية 
اأ�سبحت  والتي  الإ�سالمية،  الأمة  �سعوب  من  نخبة  بها  تكلفت  التي  املهمة 

112



تخ�شع لها االأنظمة الر�شمية حتت اإحلاح الداخل، ومطرقة �شعار االإ�شالح 
ذاتي  توالد  من  يتداعى  وم��ازال  وماليزيا،  تركيا  جتربة  مثل  اخلارجية 
لتجارب اأخرى غري م�ستن�سخ بع�سها عن بع�ص يف اأقطار العامل الإ�سالمي 

ول�سيما بعد ما �سار يعرف الربيع العربي .

 ومن هنا بداأت توؤ�س�ص مالمح النه�سة الثانية التي ينبغي اأن ت�سرك طاقات 
االأمة كلها وتوظفها من اأجل حتقيق م�شروعها احل�شاري يف طبعته الثانية، 
تبنتها  كالتي  ا�ستعماله،  وم�سطلحات  مالحمه،  جل  تت�سح  مل  مازال  واإن 
احلركة الإ�سالمية يف اأدبياتها، مثل ال�سحوة والجتاه الإ�سالمي، ولكن حتى 
لي�ص  الثانية  النه�سة  يكون عنوانًا على م�سمى  الذي قد  الإ�سالح  م�سطلح 
غريبا على اأدبيات احلركة الإ�سالمية، بل من �سميم ا�ستعمالتها، ول�سيما 
التاريخية احلديثة منها، واإن املجال مفتوحا على احتمالت اأخرى قد تكون 

مفاجاآت فاتت مالحمها ر�سد املراقب والناقد احل�ساري .

النخبة  اعتمادها  به  الثانية  النه�شة  اأن حت�شن  ينبغي  اأن مما  واأعتقد   
وجمهرة اأفكارها، النخبة التي ينبغي اأن تتقا�سم وظائف م�سروع نه�سة الأمة 
احل�ساري بينها، حيث ينتفي تداخل �سالحيات امل�سوؤوليات على م�ستوياتها 
ال�شيا�شية واالقت�شادية والعلمية واالأدبية والفكرية، والتي ينبغي اأن حتظى 
فيها م�ساألة ال�سنن بفريق بحث يقّوم من امل�سار احل�ساري لالأمة الإ�سالمية 

من خالل اأحكامها على ف�شل جتارب، وجناح اأخرى . 

 ويبدو لي�ص نهجا جديدا يف جتربة الأمة العربية الإ�سالمية حني تخ�ّص 
فرقة اأو طائفة اأو اأمة، فتوكل لها م�شوؤولية القيام مبهمة اإجناز التنفيذ من 

تعالى:{ې  ى   ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ            قوله  خالل 
ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   تعالى:{ڳ   ی}))( ولقوله  ی   

 )- �سورة التوبة، الآية ))) .
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ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ}))(
حتديد  هو  ال��ذي  االخت�شا�ض  نحو  التوجيه  �شرورة  االآيتني  من  يفهم   
الت�سيب  لعدم  �سمانا  القت�ساء  حني  عني  فر�ص  ت�سبح  كاأنها  م�سوؤوليات، 
والإهمال، مثلما هو اأمر الطائفة التي اأوكلت لها م�سوؤولية النفري، للتفقه يف 
الدين من اأجل اإنذار قومها للحذر الذي تفيده �سيغته العموم، لأنه جاء نكرة 

مما يبقيه مفتوحا على احتمالت املكروهات كلها .

 اأما الآية الثانية فن�ست على تكليف اأمة من الأمم مل�سوؤولية الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وهما جمالن وا�سعان يحتاجان اإلى فقه عري�ص ودقيق 
وحتمل م�شوؤولية كبرية، قد ترقى اإلى م�شوؤولية الوزارة التي قد يكون عنوانها 
يكون  قد  فاإنه  اأمة  م�سطلح  اأما  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  وزارة 

مبعنى الأمة احلقيقي، وقد يكون كناية على جماعة ت�سبه الفريق.

الأمم عن طريق  اأداء دورها احل�ساري بني  ال�سنن ما�سية يف  واإّن   هذا 
التداول والتبادل، واأنه ما �سقطت ح�سارة اإل وقامت اأخرى واأنه ما توّلى قوم 
تخ�س�ص  من  فيه  كانوا  فيما  اأمثلهم  يكونوا  ل  ثم  بغريهم  وا�ستبدلوا  اإل 
والأم��م.  ال�سعوب  اأو  الأف��راد  م�ستوى  على  اإن  �سيا�سي  اأو  فكري  اأو  علمي 
بالبحث  ج��دي��رًا  مو�سوعًا  احل�ساري  ال��ت��دوال  مو�سوع  يجعل  م��ا  وه���ذا 

والدرا�سة �سمن مفهوم ال�سننق الذي ت�سرحه املباحث القادمة.   

 )- �سورة اآل عمران، الآية )0).
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الف�صل الرابع

ال�صنن العادية
واإبداع الفكر احل�صاري





العتبار،  وبهذا  النا�ص،  واقع  يف  اجلارية  ال�سنن  هي  العادية:  ال�سنة   -

متناول  يف  هي  مثلما  واقعا  واأ�سمل  جم��ال  اأو���س��ع  العادية  ال�سنن  كانت 
من  احل�ساري  الإب��داع  م�سوؤولية  نف�سه  عن  م�سوؤول  اإن�سان  وكل  اجلميع، 

موقع وظيفته ومهمته.

   والعادية من العادي، وهو املاألوف املعتاد الذي ل جديد فيه، ول يكون 
ال�سيء هكذا اإل اإذا تقادم و�سار يتكرر بني حني واآخر. ومبا اأن هذا الق�سم 
العادي اأو اجلاري من ال�سنن يطرد ويتكرر �سمي عاديا، ويف ا�ستخدام اآخر 
�سمي اجلاري جلريانه يف حياة النا�ص كل حني، واإن كانت ال�سنن اجلربية 
احلتمية هي الأخرى تتكرر اإل اأن ق�سما من ال�سنن اخلارقة غري قابل للتكرار 
وال�سطالحي،  اللغوي  الإ�سالمية  العقيدة  انتهت يف مفهوم  التي  كاملعجزة 
واإن مازال يتكرر مثلها كالكرامة واملعونة والتوفيق يف اإطار مفهوم ال�سنن من 
جهة، والت�سور الإ�سالمي البعيد عن �سوائب اخلرافة وال�سرك من جهة ثانية.

واأعتقد اأنه لو �سنفت اأق�سام ال�سنن وفق مفهوم منطق كل �سنف، ثم اأخذ 
لأن  دائرته،  خارج  �سيء  بقي  ملا  العام  الق�سمة  مفهوم  من  حظه  ق�سم  كل 
ال�سنن  تتفرع  و�سيطرتها حتى حني  ال�سنن  اأحكام  قب�سة  كله �سمن  الوجود 
اأجزائها وجزئياتها لقتدار م�سّرع ال�سنن على و�سع �سنة لكل جزء بل  اإلى 
يبدع  الذي  التلقائي  الت�سكيلي  كالر�سم  ال�سنن  حيث  منه،  جزئية  لكل  �سنة 
ولذا  كيفما قرئت،  اأنها جميلة  البع�ص على  تقراأ من  اأو  تبدو جميلة  �سورا 
اأنه ل فو�سى ول ع�سوائية يف حدث احلياة وم�سار  فاإن هذه النظرة جتزم 
واإمن��ا  الوجود  مفردات  حركة  من  حركة  يف  �سدفة  ل  ثمة  وم��ن  التاريخ، 
حمكومة كلها بقانون توؤدي من خالله وظيفتها التي اأوكلت لها، وكاأن اأق�سام 
والجتماعي  النف�سي  ال�سالح  اأجل  من  تتعاون  مفهوماتها  واأج��زاء  ال�سنن 

وال�سيا�سي والقت�سادي لالإبداع احل�ساري واخرتاعاته.

ال�سنن،  مفهوم  بني  م�سرتك  قا�سم  هناك  مادام  ال�سنن:  اأق�سام  بني   -
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حيث  من  �سواه  عما  به  وينفرد  غريه  عن  به  يتميز  ما  منه  ق�سم  لكل  ف��اإن 
مفهومه اخلا�ض واأداء منهجه يف حتقيق غايات وظيفته من منطق خ�شو�شية 
كل ق�سم، فال�سنن العادية ميدانها الفكر احل�ساري الذي يبدع الإن�سان من 
خالله اإبداعاته كلها، ولذا فاملجال الذي حتكمه ال�شنن العادية جمال وا�شع 
للفكر واإبداعه العام فيه من خالل اكت�ساف �سننه يف ثناياه وم�سوؤوليته فيه 
وفق منطق اأداء ال�شبب وحتكماته وم�شتوجبات ال�شرط. ولذا �شميت بال�شنن 
العادية واجلارية وا�ستولت على م�ساحة وا�سعة من �سلوك الإن�سان واأعماله 

واإبداع ن�ساطاته الفكرية والعلمية والعلمية.

لفظها  م�سطلح  من  مفهومها  فيت�سح  احلتمية  اأو  اجلربية  ال�سنن  اأم��ا 
لول  تعدم  تكاد  بل  �سعيفة  فيها  الإن�سان  م�سوؤولية  خالله  من  تبدو  ال��ذي 
عن  اخلا�شة  م�شوؤوليته  مبقت�شى  حتّملها  التي  العامة  امل�شوؤولية  اأمانة 
الإن�سان  حظ  طالع  ح�سن  من  يكون  قد  ول��ذا  عنها،  ينتج  وم��ا  ت�سرفاته 
مع  باملوازنة  �سيقة  اجلربية  ال�سنن  م�ساحة  اأن  الكائنات  �سيد  باعتباره 
عليه  يطلق  فيما  املادة  عامل  يف  ميدانها  ل�سيق  العادية  ال�سنن  م�ساحة 
الأ�سا�ص  اجلربية  ال�سنن  ميدان  حيث  الأ�سياء،  قوانني  اأو  الطبيعة  قوانني 
العام مثلما ميدان ال�سنن العادية الفكر احل�ساري العام، واإن بدا �سق فيما 
احلتمية  حيث  واحلتمي،  اجلربي  بني  فيما  واآخر  واجل��اري  العادي  بني 
ما ل دخل لالإن�سان فيه كزمان ميالده ومكانه وهياأته وطبيعة مزاجه  هي 
كالهدوء والتوتر، اأما �سطر اجلربية فهو ما يبدع الإن�سان من خالله يف عامل 
ال�سنن  يبدع ق�سم  الذي  الوقت  العلمي احل�ساري يف  الإب��داع  اآلة  املادة فهو 
العادي الإبداع الفكري احل�ساري، ولعل اأو�سح مثال يبني الفرق اأن الإن�سان 
زيادة يف  اأو  ذاتها  امل�سوؤولية  مثل  اختياراته  وله  ال�سنن اجلربية  م�سوؤول يف 
ال�سنن  ومثلها  احلتمية  ال�سنن  يف  م�سوؤوليته  تنتفي  حيث  العادية،  ال�سنن 

اخلارقة. 
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وكاأنها  م�ساحة  والأق���ل  دائ��رة  الأ�سيق  هي  فتبدو  اخل��ارق��ة  ال�سنن  اأم��ا 
الذي  الغيب  بعامل  لتعلقها  ثم اجلربية  العادية  ال�سنن  دائرة  من  ال�ستثناء 
تكاد تنتفي فيه م�سوؤولية الإن�سان ويتعطل اأداء عقله، واإل فماذا ع�سى الإن�سان 
اأخرى منه  اأن يقول يف مفردات الغيب كاملعجزة والكرامة واحلظ وق�سايا 

كاد يتوقف اجتهاد العقل فيها وعندئذ انتفت م�سوؤوليته فيها.

وت�سنيفها  ال�سنن  تق�سيم  اإن  الأخرى:  وال�سنن  العادية  ال�سنن  بني   -

ي��وؤدي  منها  ق�سم  كل  اأن  اأو  الآخ��ر،  البع�ص  عن  بع�سها  انف�سام  يعني  ل 
الأخرى  ال�سنن  اأق�سام  اإن  القت�ساء...،  حني  اإل  الآخر  عن  مبعزل  وظيفته 
توؤدي الغر�ص العام، لأن هناك مفهوما عامًا يجمع بني مفهومات كل ق�سم 
عن  االأق�شام  هذه  التي عزلت  هي  الدرا�شة  منهجية حتكم  اقت�شاءات  واإن 
بع�شها البع�ض االآخر،  ذلك من اأجل التو�شيح وحتديد ميادين ا�شتغال كل 
ق�سم وبيان ما ينفرد به عما �سواه، مثلما يبدو اأداء ال�سنن العادية يف ميدان 
�سلوك الإن�سان واأعماله بينما توؤدي ال�سنن اجلربية وظائفها يف ميدان املادة 
العادية  ال�سنن  ميدان  والفكر  املعنى  ميدان  يف  ل  والتكنولوجية  كالطب 
يف  وت�سرفاته  واأعماله  الإن�سان  �سلوك  من  للعادة  خ��ارق  هو  فيما  ول 

املادة اأو الروح.

العادية مف�سول عن  ال�سنن  اإن ميدان  العادية واجلربية:  ال�سنن  - بني 

والثاين  والفعل،  والت�سرف  الفكر  ميدانه  ف��الأول  اجلربية،  ال�سنن  ميدان 
ميدانه فعل املادة والطبيعة، واإذا كانت ال�سنن العادية هي الأ�سل فاإن ال�سنن 
اجلربية هي ما اأدى وظيفته من خالل العقل م�سوؤول الإبداع والخرتاع، حيث 
اأداء ال�سنن احلتمية  اإل ما كان من  اأدائه  الإن�سان �سيد الوجود املتحكم يف 
ال�شنن  كانت  ول��ذا  وحتكماته،  قدرته  نطاق  خ��ارج  فاإنه  اخلارقة  وال�شنن 
ا�ستثناء  الآخر  هو  اأداوؤها  العادية،وكان  ال�سنن  دائرة  ا�ستثناء من  اخلارقة 
من اأداء ال�سنن العادية املتحكم فيه، حيث ل يعرب ق�سايا احل�سارة كالتداول 
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والتجديد احل�شاري اإال من خالل اأدائه  وحتكماته يف اأداء ال�شنن اجلربية 
وحماولة فهم اأداء ال�سنن اخلارقة وكيف ي�سبح ما هو من املعجزة اإعجازا 
كالتوفيق  الأخ��رى  اخلارقة  ال�سنن  مفردات  ومثله  والتحكم.  للفهم  قاباًل 

والربكة واحلظ وما اإلى ذلك. 

يوؤثر  الإ�سالمي  الفكر  ت�سور  اأن  يبدو  واخلارقة:  العادية  ال�سنن  بني   -

ال�سنن العادية على ال�سنن اخلارقة لأنها الأ�سل الوا�سح يف �سلوك الإن�سان 
عادية،  �سنن  اإل��ى  اخل��ارق��ة  ال�سنن  م��ن  يتحول  ل  فيما  ول�سيما  واأع��م��ال��ه 
اأن   ¤ اهلل  ر�سول  من  طلبوا  حني  العرب  على  الكرمي  القراآن  اأنكر  مثلما 
يكون اخلارق عاديا، وحاولوا اخلروج من خالله عن قانون الطبيعة و�سنته 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   له:{ڇ   قالوا  يوم  عنهم  اهلل  حكى  فيما  اجلربية 
ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
ڱ   ڱ   ڳ           ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
الإن�سان،                           من  طلب  فهنا  ۋ}))(،  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ  
ولو كان ر�سول، ما ل طاقة له به مما هو خارج قدرته من خالل م�سوؤولية 

حتكمه يف وظائف ال�شنن العادية.

- ال�سنن العادية والإبداع الفكري: قد يجزم كل من يفقه مفهوم ال�سنن 

العام ويدرك دللة م�سطلحه ويعي �سرورته اأنه ل يبدع فكر ول اأدب ول فن 
الكت�ساف  ومثله  الإب��داع  فاإن  ولذا  فيه،  الإب��داع  �سنن  اإدراك  اإل من خالل 
يف  اجلارية  اأو  اجلربية  ال�سنن  خالل  من  ال�سنن  اكت�ساف  يعني  والخ��رتاع 
جمهول  حقال  بداع  الإ ميدان  يظل  الكت�ساف  هذا  غري  ومن  ميدانه، 
ميدانه  يدخل  وال  وفهمه،  اإدراكه  �شروط  توافرت  اإذا  اإال  ي�شتوعب  ال 

) - �سورة الإ�سراء، الآيات: 90. ....)9.
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كل  واأن��وار  مغلق  كل  مفاتيح  ال�سنن  اأن  يعني  مما  بابه  من  دخل  اإذا  اإل 
العام  احل�سارة  ميدان  يف  اأهدافه  لالكت�ساف  تتحقق  وعندئذ  مظلم، 
�سطريها  يف  احل�سارة  مفردات  ح�سب  على  والعلمية  الفكرية  وفروعه 

والتكنولوجي. الإيديولوجي 

ولو دامت ا�ستقامة ت�سور فكر الإن�سان على الطريقة وا�ستقام عمله عليها 
تداهمه  اأو  لوثات من داخله  والر�سل، ومل ت�سبه  الأنبياء  حتى دون فرتات 
ولكن  اأفقيا وعموديا،  توا�سال  الإبداع  ازدهار  لتوا�سل  عاديات من خارجه 
ولو مبقت�شى  باملر�شاد  الربانية  امل�شيئة  �شنن  ال�شقوط احل�شاري من  �شنن 
الفكر  كتجربة  التاريخ  جت��ارب  اأثبتت  مثلما  وم�سوؤوليته  الإن�سان  ت�سرف 
فيه  فا�ستنبتت  املاأمون))(  اأيام  اليونان  فل�سفة  تيارات  غزته  يوم  الإ�سالمي 
التوجهات  بع�ص  واتكاليات  واخلوارج  املرجئة  فكر  كتيار  الخرتاق  تيارات 
اأخرى كال�سيوعية والعلمانية من  ال�سوفية. ثم عاودته يف الع�سر احلديث 
خارجه واأخرى من ذاته اأنكرت الإبداع با�سم اأن كل بدعة �ساللة وكل �ساللة 
�ساحبها يف النار، الفكرة التي مّدت ظاللها على فكر الإن�سان فاأثرت على 

اإبداعه ولو من دون وعي .

نظريات  اأفكار  عالقة  تبنّي  اإمكان  هذا  خالل  من  �سار  قد  اأن��ه  ويبدو 
ول�سيما  العادية  ال�سنن  خط  على  ال�ستقامة  مع  وتياراتها  احلياة  مناهج 

اجلاري منها.

 وهنا يتدخل الفكر،وهو حظ العقل من اإبداع الإن�سان، لي�سخ فعاليته يف 
الفكر  عرف  حيث  فكره،  �سيء  لكل  اأو  �سيء  كل  يف  الفكر  كان  ولذا  غريه، 
كان  ولو  الفكر))(  فكر  حتى  الأدب��ي  والفكر  ال�سيا�سي  والفكر  القت�سادي 
العقل  حظ  الآخ��ر  هو  الفل�سفي  والفكر  الأ�سل،  لأنه  اأول��ى  الفل�سفي  الفكر 

) - تويف �سنة 8))ه�.
) - على قيا�ص تاريخ التاريخ كتاب لعلي الأدهم، �سل�سلة كتابك، اإ�سدار دار املعارف، القاهرة.  
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اآليات  وهي  والدليل  والربهان  واحلجة  املنطق  على  قائما  م��ادام  الأق��وى 
وم�ستلزماته  ال�سنن  مفهوم  مقومات  هي  ذاته  الوقت  ويف  الأ�سا�ص،  الفكر 
التي تعر�ص هذه الدرا�سة من خاللها من املنطلق التاريخي نحو امل�ستقبل 
وما يوؤول اإليه اأمر احلا�سر من خالل موؤ�سرات تدلل على ما هو اآت، حيث 
والتحقق  املا�سي  على  لالطالع  الزمان  اأبعاد  ال�سنن  مفهوم  فكر  ي�ستوعب 
من  امل�شتقبل  اإلى  والتطلع  �شحيحا  حتليال  احلا�شر  جمريات  حتليل  من 

خالل ما يبدو من موؤ�سراته يف الواقع.

- الإبداع بني الفكر الإ�سالمي والفكر الآخر: اإن الفكر الآخر ل يخرج 

طرق  درا�سته  ا�ستحقت  ول��ذا  اجلربية،  ال�سنن  ول�سيما  ال�سنن  دائ��رة  عن 
عالقة ما بني ال�سنن والفكر الآخر بق�سد الو�سول اإلى اأنه لول اكت�ساف �سنن 
اإبداع اأفكار املعارف واخرتاع حقائق العلوم  ما كان �سيء من احل�سارة، لأنه 
اإذا كان الفكر الإ�سالمي،ومن خالله الإبداع احل�ساري العام، من�سجما مع 
ا�ستقامة ال�سنن الربانية، فاإن الفكر الآخر ل ي�ستطيع الإبداع اإل من خاللها 
ال�سنن،  منهج  مع  ا�ستقامته  يف  وان�سجم  الإ�سالمي  والفكر  توافق  فيما  ولو 

مثلما يبدو من عالقة مفهوم ال�سنن وال�سراع يف فكر الآخر. 

- ال�سنن وال�سراع: ظهرت فكرة ال�سراع يف املجتمعات حني ا�ستداد الظلم 

وفقد و�سائل عالجه الإيديولوجية فا�ستدت مقاومته فكان ال�سراع. والفكر 
الإ�سالمي ل ينكر ظاهرة ال�سراع حني النحراف عن ال�ستقامة على خط 
منهج ال�سنن ومنطق مفهومها واإمنا الذي ينكره �سرورته يف احلياة واعتباره 
و�سيلة يف قيام احل�سارات واأ�سا�سياته يف م�سار حركة التاريخ و�سريورته، لأن 
الذي ناب عنه ال�سراع هو دور الإميان الذي يحيل احلياة اإلى وحدة متكاملة 

ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   {ڍ   والتعاون:  والتحاب  بالتودد 
ڳ}))(،  ڳ   ڳ   گگ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ  

) - �سورة البقرة، الآية 7)).
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ال�سراع.  معنى  ي�سبه  مبا  ومعاندة))(  مناواأة  يف  :اأي  �سقاق«  »يف  فمعنى 

والذين ل يعرفون �سنن اهلل يف احلياة ول يدركون منطق مفهومها يعمدون 
اإلى تف�سري الأحداث التاريخية والظواهر الجتماعية باأهوائهم وعواطفهم 
الذي ل جدال  الآراء، حتى تقوم عقيدة احلق  الأهواء، وتت�سارب  فتختلف 
اإليه، وُي�سحح، مبقت�ساه، ما ح�سبته الأهواء �سحيحا ويخطئ  فيه فينتهى 
اأ�سباب  وال�سلوك،وتعتمد  الت�سور  العتدال يف  فيلتزم  ما ح�سبته �سحيحا، 

الظواهر وعلل الأ�سياء واأ�ساليبها يف ق�سايا الفكر والتاريخ والجتماع.

يحركوا  اأن  والآف��اق  الأنف�ص  �سنن  يجهلون  الذين  عن  غريبا  لي�ص  ول��ذا 
العداء والبغ�ساء بني النا�ص، ويتبنوا ال�سراع والقتتال و�سيلة من اأجل نوايا 
اأن  يرون  ال�سراع  دعاة  لأن  التاريخ،  حركة  درا�سة  يف  ومنهجا  ومقا�سد، 
النوازع الذاتية هي الأ�سل، ويجب تقويتها يف النف�ص واملجتمع لتقوى فعالية 
الن�شاط يف االأمة من خالل ا�شتداد اآليات ال�شراع ل�شدة االإميان به و�شيلة 

من اأجل اأهداف.

واحلق اأن نظرة ال�سراع عامل تفكك، يذهب بقوة الأمة، ويزرع فيها الروح 
الفردية، والنزعة الأنانية والعرقية، والتكتالت املتباغ�سة واملتعادية، فتتبدد 
الأرواح، وتتباعد النفو�ص، وتت�سع الهوة بني فئات الأمة الواحدة، وهنا تختلف 
الآراء ويكون املجتمع طرائق قددا، وعلى الباحث واملوؤرخ اأن ي�سائل جتارب 
التاريخ احل�شاري : ماذا قدم ال�شراع؟ وماذا اأجنز يف التاريخ؟ وعما اإذا 
الأ�سئلة يبني تخبط  اأمما وربى �سعوبا؟ وجواب هذه  اأقام ح�سارات و�سنع 
واملفكرين  ال�سيا�سيني  والقتتال من  الفنت  و�سيلة يف  ال�سراع  �سلكوا  الذين 
لفقد  اإل  هذا  كان  وما  دميقراطيات،  بدل  ديكتاتوريات  فاأ�س�سوا  والقادة، 
العتدال �سنة ال�ستقامة والتوازن لت�سري احلياة عليه �سريا طبيعيا و�سحيحا 

القاهرة، حتقيق حممد مر�شي  الك�ساف لالإمام الزخم�سري، ج)، ط)، دار امل�شحف،  ) - تف�سري 
عامر، 97))ه� 977)م، �ص)9.

123



وفق منطق الو�سطية وعدل العتدال ودقة التوازن وزينة الن�سجام.

ولذا يبدو ت�سور املاديني ال�سراع ثنائية احلياة ت�سورا خاطئا، وذلك حني 
يرون �سرورة وجوبه ل�سري التاريخ ول�ستقامة احلياة .وهل ي�سعد النا�ص اإذا 
كان العداء اأ�سا�ص احلياة والت�سارع �سر ا�ستمراريتها؟   وبخا�سة حني يكون 

بني املتناق�سات املكملة بع�سها بع�سا، كالذي بني املراأة والرجل.

ي�ستحق  الأم��ر  هذا  اأن  يبدو  ذكر  ال��ذي  وبعد  والتدافع:  ال�سراع  بني   -

تو�سيحا يرفع اللتبا�ص بني مفهومي التدافع وال�سراع،فالتدافع �سرع لدفع 
الآفاق  ان�سداد  عن  ال�سراع  نتج  بينما  العدوان،  ورد  احلق  واإحقاق  الظلم 
من  اأك��رث  ول��ذا  اخل�سوم،  بني  والنتقام  احلقد  وتبييت  الظلم  وا�ستداد 
ال�سعبية التي ناه�ست  تبنى ال�سراع و�سيلة ما �سمي بالطبقة الربوريتارية 
البورجوازية يف الغرب ثم تداعت على ال�سرق، فكانت جتربة لعلها احتلت 
اأوروبا يف اجلرم بعد ما فعلته الكني�سة يف العلماء خالل  الثانية يف  املرتبة 
القرون الو�سطى، ولذا ا�ستدعي م�سطلح التدافع من القراآن الكرمي ليحل 
به  حتدث  ما  تتبنى  اأخ��رى  وبفل�شفة  اآخ��ر  منهج  على  ولكن  ال�شراع  حمل 

ڭ   ۓ   الآية:{ۓ   هذه  من  مف�سروه  ا�ستخرجه  وما  الكرمي  القراآن 
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
ٴۇ  ۋ}))(، اأي لول اأن اهلل يدفع بع�ص النا�ص ببع�ص، ويكف 
بهم باأ�سهم، لغلب املف�سدون، وف�سدت الأر�ص بعبث الكفار، ونزل ال�سخط، 

فا�ستوؤ�سل اأهل الأر�ص))(. 

تدافع  به يف  وما متوج  احلياة  هامة من حقائق  الآية حقيقة  وتربز هذه 
الك�سل  و�سادها  لتعطلت احلياة  التدافع  ولول  واأهداف،  غايات  اإلى  وزحام 

) - �سورة البقرة، الآية ))).
القاهرة، حتقيق حممد مر�شي  الك�ساف لالإمام الزخم�سري، ج)، ط)، دار امل�شحف،  ) - تف�سري 

عامر، 97))ه� 977)م، �ص))) .
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والآف��اق  الأنف�ص  يف  ما  ا�ستجا�سة  التدافع  حكمة  ولكن  الأخ��الق،  ولتعفنت 
الباطل،  واإبطال  لإحقاق احلق،  التناف�ص،  اأ�سا�ص من  على  الكامنة  والقوى 
نحو  الب�سرية))(  وت��ق��ود  الن��ح��راف،  لتقّوم  ال�ساحلة  الفئة  تظهر  حتى 

اخلري. قال تعالى:{ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ  

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ}))(.

وتنفي هذه الآية وهما قد يعتقده البع�ص، وهو اأن هذه الأماكن املقد�سة 
عند جميع اأهل الأديان قد ي�سفع لها عند اأهل الباطل تقدي�سها فال ي�سيبها 
مكروه، والواقع اأنه ل يحميها اإل اهلل بدفع النا�ص بع�سهم ببع�ص، فالباطل 
اإل بالقوة، وهذه قاعدة كلية، و�سنة ثابتة ل تتبدل ما كان الإن�سان  ل يرد 
املحبة  اأ�سا�سه  ق��راآين  وم�سطلح  تعبري  فالتدافع  اإذن  انحرافه))(،  على 

واملودة واحلق .

ومثل  انتقامي،  عدائي  حمتوى  ذو  مادي  جديل  فل�سفي  تعبري  وال�سراع 
غلبة  الوجود  يف  اهلل  �سنة  ومن  والباطل،  احلق  كمثل  وغريهم  ال�ساحلني 

احلق الباطل:{گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  
احلق  وك��اأن  ح�سية،  �سورة  يف  التعبري  يجري  حيث   ،)(({ ں    ں   ڱ   
احلياة  ويف  تزهقه))(،  اأي  فتدمغه،  الباطل  على  ترمى  اأهله،  يد  يف  قذيفة 
اأنواع وم�ستويات من التدافع: تدافع على م�ستوى الفرد النف�سي بني التقوى 
م�ستوى  على  وتدافع  املادية،  وال�سهوات  الروحية،  النزعات  وبني  والفجور، 
الأمة اأو املجتمع بني العدل والظلم، وبني اأهل احلق واأهل البغي، وتدافع على 

) -�سيد قطب : يف ظالل القراآن، م)، �ص70) .
) - �سور احلج، الآية 0).

) - �سيد قطب : يف ظالل القراآن، م)، �ص)))) .
) - �سورة الأنبياء، الآية 8).

) - �سيد قطب : يف ظالل القراآن، م)، �ص)7)) . 
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م�ستوى الدنيا كلها بني الإميان والإحلاد والإ�سالم والكفر.

- الإب��داع بني ال�سراع والتدافع: لقد �سجل تداعي ال�سراع يف ميادين 

اأنه و�سيلة من و�سائل الإبداع احل�ساري قاطبة،  احلياة كلها، حتى اعتقد 
فال يكاد يفكر اإل من خالله لفرتا�سهم العداوة والبغ�ساء يف من حولهم 

من اأ�سياء احلياة مادياتها ومعنوياتها.

واأعتقد اأن فكرة ال�سراع لي�ست جديدة بل قدمية قدم الوجود الإن�ساين 
اإلى  فال�سفته  وذهب  اليونان،  عرفها  حيث  احل�ساري،  الفل�سفي  الفكري 
وحتّد  تطور  كل  على  حت�شده  باتت  التي  واالآلهة  االإن�شان  بني  �شراع  وجود 
نحو ك�سب القوة، وعرفت الفكرة يف الأدب اليوناين وفنونه الذي كانت فيه 

النهاية تراجيدية حني انهزام الإن�سان اأمام الآلهة.

واأعتقد اأن طرح فكرة ال�سراع يف ميدان املعرفة تعبري عن خلل يف الروؤية 
وا�سطراب يف الت�سور، يحدث حني ت�سيع �سبل ال�سنن اأمام الباحث وتفقد 
رجعي  باأثر  ذاتها  الباحث  فكر  على  ال�سراع  فكرة  متلي  مثلما  معاملها، 
الفكر  اأو�ساع  لت�سوية  التدافع  فكرة  خالل  من  ال�سنن  تدخلت  وهنا  �سابق، 
يف الروؤى والت�سورات حلل م�سكالت ال�سراع يف الفكر، حيث افتعال اأوهام 
الغربي  الفكر  اإلى  الذي حتّول  االآلهة  االإن�شان مع  اليوناين يف �شراع  الفكر 
املعرفة  ميادين  زرع يف  الذي  الطبيعة  مع  ال�سراع  �سمي  اآخر  وهما  ف�سار 
والإفالت  الآلهة،  على  بالتمرد  ذاته  اإثبات  الإن�سان  حماولت  فكانت  كلها، 
الع�سر احلديث  يحاول يف  مثلما  دائرته،  من  واخل��روج  القدر،  قب�سة  من 
اأنها  يعلن  امليدان  هذا  يف  نتائج  من  يحققه  وما  وقهرها،  الطبيعة  مغالبة 
اأب��دع  ما  الت�سخري  �سنن  ل��ول  اأن��ه  عنه  ويغيب  الطبيعة  على  انت�سارات 
االإن�شان �شيئا وما حقق انت�شارا، مثلما لن ي�شتطيع االإن�شان الغربي حتقيق 
م�سيئته اإل �سمن دائرة م�سيئة اهلل املطلقة، لأن قدراته لن تخرج عن قدرة 
اأمام ال�سنن اجلربية،  اهلل، وي�ستطيع الإن�سان الغربي اختبار قوته وقدراته 
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كتحديد �سكله اأو لونه ووقت ميالده ووقت موته ليعرف اأهو على ال�سواب اأم 
على اخلطاأ.

حيث  به  له  طاقة  ل  فيما  يكدح  اأن  الإن�سان  على  ينبغي  فال  هنا  وم��ن 
يف  م�سخ�سة  مازالت  احلقيقة  هذه  اأن  ويبدو  اإدراك،  الإدراك  عن  العجز 
فاإنه  وقيا�سا عليه،  القدم حيث فوق كل ذي علم عليم.  الإن�سان منذ  ح�ص 
فوق كل ذي قوة قوي وفوق كل ذي قدرة قدير، ومن هنا لي�ص اأمام الإن�سان 
�شوى البحث عن ال�شنن واكت�شافها لي�شلكها مناهج من اأجل حتقيق غاياته 
اخلرية، وحينئذ يكون الإن�سان، ول�سيما املفكر منه، قد عرف قدره فالتزم 

حدوده ول يكون كالذي عرّب عنه ال�ساعر يف �سورة تطفح بال�سخرية:

      كناطح �سخرة يوما ليوهنها         فلم ي�سرها واأوهى قرنه الوعل

ويبدو اأن الذي بالإمكان كان منه ما كان و�سيكون اآخر عرب �سنن التدرج 
والتطور والتوؤدة، والذي لي�ص بالإمكان �سيظل طموحا من ف�سول الإن�سان.  

واأعتقد اأنه لي�ص من ال�سهل على الفكر الإن�ساين، ومنه الفكر الإ�سالمي، 
تطهري ذاته من ق�سايا اأفكار كثرية مثل فكرة ال�سراع اإل من خالل هيمنة 
قدرات ح�سارة توؤمن مبناهج اأخرى واقرتاح �سياغة جديدة وفق اأ�ساليبها 
مقومات  عن  دفاعا  التدافع  ميادين  حتديد  مع  ومفرداته،  الوجود  وروؤى 

الوجود حتى ل تف�سد الأر�ص وتهدم �سوامع وبيع وم�ساجد. 

الفكر  يف  والتدافع  ال�سراع  فكرة  تطرح  اأن  ينبغي  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
�سور  يف  الإن�سانية  القيم  لإبراز  واآداب��ه  وفنونه  فل�سفاته  وجمالت  الب�سري 
اإ�سراقات جميلة، ل لتغتالها يف ظلمات قامتة، وكاأن الإن�سان يريد اأن ينفرد 
بحكم الوجود واإدارته وفق م�سيئته، فيحل حمل خالقه ومدبره ومقّدر اأقواته 

واأرزاقه فيما ي�سمى التاأله.
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التي  املغالبة  يعني  فال�سراع  والتدافع:  ال�سراع  بني  امل�ستقبل  ق��راءة   -

تنتهي بال�سرورة اإلى طرف دون اآخر، واإن ت�سررت كل الأطراف املت�سارعة 
الأط��راف  ترت�سح  هنا  ومن  وظلما،  وفتكا  باأ�سا  البع�ص  من  بع�سها  ون��ال 
بل  القوي  الطرف  اإل  ويحكمه  به  يفوز  لن  ولكن  امل�ستقبل،  اإدارة  لتحكم 
الأقوى، ولذا يريد اأن يعرف ماآل ال�سراع واأن يقراأ موؤ�سراته ومالحمه يف 
االآفاق، الأن �شنن الوجود ال حتابي وال تنحاز الأحد مهما كان انتماوؤه اأو ف�شله 
على الإن�سانية، وكاأنها تتبنى قوله تعالى:{ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}))( 
فالتقوى،مبفهومها الفكري احل�ساري، معيار من معايري التحكم يف امل�ستقبل 
و�شرط من �شروط اإدارته الأنه لون من األوان القوة يف احلق ال يف اليد والبدن 
مثل العدل وال�سالح وخ�سية اهلل يف عدم تطبيق مقت�سيات ال�سري والنظر 
والقراءة املن�سودة يف الكون والقراآن. واأعتقد اأنه مادام يوؤول اأمر امل�ستقبل 
للقوي بعد الأقوى فاإنه �سيوؤول اإلى ال�سراع من خالل قوة اليد مثلما متثله 
جتارب دول يف الع�سر احلديث اآل اإليها الأمر، و�سيوؤول اإلى التدافع من خالل 

قوة القيم واملبادئ، مثلما مثله ومتثله دول اأخرى بل �ستمثله يف امل�ستقبل.

وال�سراع،  التدافع  بني  اأو  والتدافع  ال�سراع  بني  �سورة  ر�سم  غري  ومن 
قوة  و�سائل  ي�ستخدم  من  وبني  امل��ادة  قوة  و�سائل  ي�ستخدم  من  بني  مبعنى 
احلق والروح واملعنى، ومادام الأمر �سيوؤول يف احلالتني من خالل الغلبة فاإن 
ال�سوؤال الذي يطرح: اأيهما الأقوى املادة اأم املعنى؟ ومن اجلواب يت�سح اأنه 
يف كل طرف قوة و�سعفا، والأمر حمكوم مبدى التزام اأحكام ال�سنن، ولكن 
مادام ماآل ال�شراع والتدافع مرهونا حتققه بغلبة القوة، فاإنها �شتحكم الأحد 

الطرفني عرب اإجراءات �سنن قيادة موكب الب�سرية احل�ساري.

عن  ما  ب�سرية  قوة  خالل  من  اآل  اإذا  احل�ساري  امل�ستقبل  اأن  واحلا�سل 
طريق ال�سراع فلتوفره على ن�سبة من التدافع ت�سمن ا�ستمرار القيادة على 

) -�سورة احلجرات، جزء من الآية )).
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يد من دال اإليه الأمر ولو اإلى حني، ليظل الدال احل�ساري مرهونا ملن يوفر 
اإلى  ال�سالح  يد  ومن  الفا�سل  اإل��ى  املف�سول  يد  من  فين�سحب  الأف�سل  له 
املف�سول  املعادلة فيكون  تنقلب  اأن  اإلى  الأقوى،  اإلى  القوي  يد  الأ�سلح ومن 
اأن يتحقق ذلك  واإلى  الأقوى،  هو الأف�سل وال�سالح هو الأ�سلح والقوي هو 
فاإن قوة الطرف الفائز هي املهيمنة لأف�سلها ولأ�سلحها ولأقواها للموازنة 

واملقارنة بني الطرفني، وهذا من طبيعة ال�سنن واأحكامها النافذة.

ال�سراع  بقوة ما من خالل  امل�ستقبل احل�ساري  اأمر  يوؤول  اأن  اإذن ميكن 
�سفات  فيه من  ما  بحكم  ا�ستثنائي  كائن  ولكنه  يكون  األ  فيه  الأ�سل  الذي 
اأخالقيات قيمها ومبادئها، ولكن تظل  ان�سلخ عن  واإن  القوة،  التدافع وهي 
قوة من دال اإليه اأمر امل�ستقبل احل�ساري �سارية املفعول اإلى اأن تن�سخ بخري 
منها، حيث ال�شنن كل يوم حتفز قويا لغد يف اإعداد م�شتمر ليتبواأ مقعد املجد 

احل�ساري الأف�سل اإلى حني يتوافر الأف�سل منه.

- ال�سنن واحلتمية: اإن احلتمية يف نظر منظريها هي احلقيقة الزاحفة 

نحو غايتها من دون تردد ول تعّطل حتى ت�سل غايتها، وقد �ساع ا�ستعمال 
م�سطلح احلتمية وق�سد به الإلزامية .ول يوؤمن الفكر الإ�سالمي باحلتمية 
اإل من حيث اإرادة اهلل وم�سيئته التي ل مرّد لها، ول ميكن اأن تتدخل عوامل 
االإ�شالمي  املنظور  من  احلتمية  فا�شتعمال  ول��ذا  حتققها،  دون  من  حتول 
يليق  ل  ما  تعالى  اهلل  اإلى  ين�سب  مثلما  اللفظية))(،  امل�ساركة  باب  من  هي 

ڻ   ں   ڱں   ڱ    تعالى:{ڱ   قوله  يف  كالذي  الكرمية،  ب�سفاته 
ڻ}))( 

ولعل الفكر ال�سرتاكي املت�سلب الذي اآمن بالأممية ال�سرتاكية �سرورة 

00))ه�  بريوت،  الر�سالة،  دار  اأمتنا،  على  جنت  وكيف  امل�ستوردة  احللول   : القر�ساوي  -يو�سف   (
980)م، �ص)0 �سل�سلة حتمية احلل الإ�سالمي رقم ) .

) � �سورة الأنفال، الآية 0).
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هو الذي دفع االآخرين اإلى الكتابة حتت م�شطلح احلتمية جملة من كتب، 
ولكن حقيقة احلتمية اأمرا ل مرد له وكاأنه ق�ساء وقدر مغالة، لأن التحاكم 
اأن ما كان من احلتمية يف نظر بع�سهم قد تراجع و�سار  يثبت  الواقع  اإلى 
وم��ربرات  فكره  �سالحيات  ولفقده  �سواأته  لكت�سافه  تلفظه  يخ�ساأ  بخ�سا 

ا�ستمرار التعامل به .

ال�سنن  فقه  الذي  الأ�سح هو  بل  ال�سحيح  الإ�سالمي  الفكر  اأن  يبدو  ولذا 
وعلم اأنها تعطي بقدر اللتزام بها والتي حقلها التجربة التاريخية املرتبطة 
اإلى  بل  تاأملها  اإلى  الإن�سان  دعي  حيث  تعابريها  �سيغ  يف  جاءت  وقد  بها، 
اكت�سافها يف حقل املا�سي وفيما حوله، ولذلك فاإن كل الدعوات �ستحاكم يف 
التاريخ من خالل جتاربها حينما حتال عليه فيوؤكد حقائقها وينفي اأوهامها، 

ويفرز اأنواعا من ال�سنن تتعلق مبيادينها.

واأكرث ال�ستدراك  الغربي وطعن فيه  الفكر  اأن الذي خد�ص نزاهة  ويبدو 
البديل  نف�سه  عر�ص  حني  هو  الإ�سالمي،  الفكر  قبل  من  ول�سيما  عليه، 
الأوحد غري القابل للنقد والرد والتعددية،، مثلما ادعى العلمية التي �سعى 
الإن�سانية  العلوم  منطق  اإخ�ساع  فحاول  املعنوي،  جانبه  يف  تطبيقها  اإل��ى 
وهنا  �ساكلتها،  على  وما  والكيميائية  الفيزيائية  الطبيعية  العلوم  لتجارب 
مع  الإن�سانية  العلوم  مرونة  على  تطبيقه  واأري��د  احلتمية  م�سطلح  اأخ��رج 
يوم  من  وهذا  والعقائد،  املناطق  وخ�سو�سية  والرد  لالأخذ  اأفكارها  قابلية 
تعالت اأ�سوات تدعو اإلى علمية الفكر الإن�ساين حتى دعي اإلى علمية الأدب 

ووجدانه. 

عليها  وط��اأه  فا�ستّد  النقد  دائ��رة  احلتمية  فكرة  دخلت  الباب  هذا  ومن 
فاأعجزت  تخلفت،  ولكنها  حدوثها،  �شروط  توافر  وقائع  حتقق  كّذبت  حني 
املوؤمنني باحلتمية عن اجلواب عما كان حتمي احلدوث يف نظرهم، ولكن 
اأن  يعني  مما  ح�سبانهم،  يف  تكن  مل  عوامل  لتدخل  وقوعه  وتعطل  انتفى 
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هناك اأمرا عّطل احلدوث واأوقف الوقوع، وهذا ما يطرح �سوؤال على ال�سنن 
يف كيفية تعاملها مع احلتمية، وهي توؤمن ببع�ص وتكفر ببع�ص واإن متايزت 
عنها من حيث اإميان ال�سنن باخلوارق، وهي ما جاوز قدرة الإن�سان وخرج 
� التي هي �سمن دائرة قدرة طاقة  عن ماألوف ال�سنن العادية � الطبيعية))( 
اإدراك الإن�سان واإن حكمت اخلوارق �سنن اأخرى حني دخلت دائرتها، وهي 
ُيَرى  ل  الذي  الغيب  عامل  من  جزء  هي  التي  اخلارقة  بال�سنن  يعرف  ما 
نتائجه يف  لها  تبدو  اإل حني  به احلتمية  ال�سنن، ومل تعرتف  به  اآمنت  واإن 
اإخ�ساعها هي الأخرى  الظواهر العلمية والطبيعية والإن�سانية التي حاولت 
مثلما  واخليار،  اإعدام مبداأ احلرية  اإلى  و�سعت  و�سروطها،  لإرادة عواملها 
ذاتها  تربير  احلتمية  حاولت  واإن  قبل،  من  والقدرية  اجلربية  اأعدمتهما 
ولذا  اأعماله،  وواقعية  الإن�سان  اإرادة  �سمن  اأنها  حدوثها،وادعت  وتعليل 
ا�ستخدمت احلتمية يف الإميان بنتائج اأعمال الإن�سان و�سلوكياته، بينما علل 
مبداأ اجلربية والقدرية ف�سل اأعمال الإن�سان و�سلوكياته بتدخل عوامل غيبية 

حتكمت فيه.

ومن خالل هذه املقارنة ميكن التو�سل اإلى اأن اجلربية واحلتمية كالهما 
يتدخل  وهنا  وم�سمونهما،  م�سطلحهما  يف  احلقيقة  غّيب  خطاأ  يف  وق��ع 
وحتى  له،  مرّد  ل  قدرا  لي�ستا  واحلتمية  اجلربية  اأن  ليو�سح  ال�سنن  مفهوم 
القدر تعامل معه الفكر الإ�سالمي بالإميان به، حيث جتادل اجلربية اإرادة 
احلرية واخليار، وجتادل احلتمية يف اخلوارق، وهي نوازل الغيب وطوارئه 
التي قد ل تعرف لها اأ�سباب اإل باملنظور الإمياين، لأن الإن�سان مهما اأوتي 
الغيبية وم�سيئتها، وهذا  الربانية  القدرة  اإرادة حرة فهو يف رعاية  من قوة 
هو مفهوم ال�سنن وفقهه حني يتعامل مع ظواهر احلياة، ولذا لي�ست ماآلت 
احل�شارة حتمية كال�شقوط والتداول واملزيد يف التطور واالزدهار الأمة من 
الأمم اأو ل�سعب من ال�سعوب ولو اإلى حني. وباملفهوم الإمياين الدقيق، لي�ست 

) -املعجم الفل�سفي، �ص79 .
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التحولت احل�سارية ق�ساء وقدرا اأو مبنيا للمجهول ول مرّد مل�سيئته،واإمنا 
ب�سنن  التعامل معه وفق مقت�سياته، حيث ت�سرف �سنن  اأمر حق ميكن  هي 

اأخرى كرد قدر بقدر.

الإيديولوجية  التيارات  اأفكار  الأ�سا�ص  هذا  على  ت�ستقبل  اأن  ينبغي  وكان 
والجتاهات الفكرية فال يحكم لها باحلتمية ول مبا يخالفها اإل حني جتري 
اأحداثها يف الواقع وتدخل خمرب جتاربه بني يدي الب�سر، واإل �سياأتي حني من 
الدهر يكذب الذين ادعوا حتمية حتقق مناهج واأفكار مثلما حدث الأ�شحاب 

الفكر ال�سرتاكي وما ادعوه من حتمية نتائجه .

- قراءة امل�ستقبل من خالل احلتمية: لو قّدر لقوة ما ت�سللت من خالل 

احلتمية نحو امل�ستقبل، فاإنه لن يتحقق لها مرادها اإل فيما للحتمية قابلية 
على  القائمة  والتكنولوجية  الطبيعة  العلوم  ميدان  مثل  فيه  التطبيق 
لتحقق  ال�شبب  وحت��ق��ق  مقدمتها،  حتقق  بعد  النتيجة  حتقق  حتمية 
م�سبباته اإن مل يتدخل طارئ خارق ي�سرف الأمر عن م�ساره اأو يوقفه عند 

حد ما من حدوده اأو م�ستوى ما من م�ستوياته.

احل�شارة  جن��اح  مثل  اأخ���رى  دون  ميادين  يف  احل�����ش��ارات  جن��اح  ولعل 
والتحكم  الطبيعة  مع  التعامل  يف  الغربية  واحل�سارة  الفل�سفة  يف  اليونانية 
يف االآليات التكنولوجية فيه من احلتمية وفيه من ا�شتثناءات حتققها، وقد 
ظل منطق العلوم االإن�شانية يتمتع باملرونة كدليل على عدم حتقق احلتمية 
ولو  حتى  تنفيذها  قابلية  لعدم  فيه  ف�سلت  ما  على  وكدليل  مطلق،  مبنطق 
ادعى فكر احل�سارة الغربية الإميان الكلي بها، فاإنه يعجز عن تنفيذها يف 
مع غريه يف  العدل  اأنانيته يف حتمية  مثلما حترمه  االإن�شانية  العلوم  جمال 
حقوق الإن�سان، وتدفعه اإلى النحياز اإلى نف�سه والتحزب لها واإيثار م�سلحته 

على م�سلحة غريه.

 وهذا يعني اأنه ل مفر من حكم قب�سة ال�سنن ومفهومها واأنها حقيقة غري 

132



مت�ساحمة ومطردة يف �سمولية عامة غري قابلة للطعن يف قراراتها، بل لبد 
لأي  انحراف عنها من عقوبة نافذة ولو مل تظهر اإل بعد حني، يف وقت رمبا 

ظن بع�سهم اأنه اأفلت من حكم ال�سنن. 
غري  كاأنها  الأم��م  بل  ال�سعوب  تظهر  م�ستنتجة  كربى  حقيقة  تبدو  وهنا 
العام  احل�����ش��اري  ال��ت��داول  م�شوؤولية  اأم��ان��ة  حتمل  على  مبفردها  ق���ادرة 
والعلمية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والفكرية  والأخالقية  الرتبوية  ب�سموليته 
اإنتاج الأمم وال�سعوب فيما ي�سبه  اأظهر  التكنولوجية وغريها، ولعل هذا ما 
يف  القادم  احل�ساري  ال��ت��داول  م��اآل  �سيكون  ول��ذا  احل�ساري،  التخ�س�ص 
ما �ساع  الغربية  باحل�سارة  اإحلاق  اأو  ا�ستدراك  جزء من احل�سارة كاأنه 
اإليه  توؤول  ما  طبيعة  من  وهذه  به،  وعي  دون  من  ولو  فيه  فرطت  اأو  منها 
م�سوؤولية التداول بني ال�سعوب والأمم من غري اأن ت�ستويف �سروطها لتتوافق 
تداول  اأن هذا حدث يف جتربة  واأعتقد  التداول احل�ساري جميعها،  و�سنن 
الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  جتربة  مثل  التاريخية  الأمم  بني  احل�سارات 
التي اأملّت مبو�سوعات الإبداع احل�ساري عامة))( لهتدائها بالوحي والتزامها 

بخ�شو�شية �شموليته حتت رعاية قول اهلل تعالى:{ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
وقوله  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}))(، 

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    } �سبحانه: 
خمالفته:       من  والتحذير  تعالى  قوله  مراقبة  وحتت  ڃ}))(  ڃ  

{ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ}))(.

ول�سعفها  كلها  ال�سنن  اأحكام  التزام  على  الأم��م  ق��درة  لعدم  اأن��ه  ويبدو   
الت�سامن  اإلى  الإ�سالم  دعوة  جميعها،جاءت  احل�سارة  ب�سمولية  الأخذ  يف 
العاملي ومثله مما يحقق اأغرا�سه كالتكامل الإن�ساين ون�ساأة املوؤ�س�سات من 

)- حممد هي�سور: �سبق الأمة الإ�سالمية احل�ساري . 
)- �سورة الأنعام، جزء من الآية 8).

) - �سورة النحل، الآية89. 
)- �سورة ال�سف، الآية )0. )0.
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والتعارف  االإن�شانية  االأخ��وة  ظالل  يف  املبادرات  هذه  اأغرا�ض  حتقيق  اأجل 
احل�ساري. 

- ال�سنن وال�سدفة: ما من �سيء يعطف على غريه اإل وله عالقة به �سواء 

تنافر  عالقة  اأم  وتكامل،  تعاون  ثمة  ومن  وان�سجام،  توافق  عالقة  كانت 
التاأثري  الطرفان  يتبادل  احلالتني  ويف  وت�ساد،  اختالف  ثمة  ومن  ون�ساز، 
والتاأثر بينهما كل مبا فيه من �سفاته، �سيما واأن تاأثري الطرف الأقوى اأقوى، 
كان  فاإذا  واملوازنة،  املقارنة  تعقد  الأط��راف  اأو  الطرفني  بني  العالقة  ومن 
بذاته يف  اأو  لذاته  اأنه ل �سيء حي متحرك  ال�سنن ومنظروها يرون  دار�سو 
ملقا�شد  عوامل  وتدفعه  اأ�شباب  حتركه  متحرك  كل  واإمن��ا  وتلقائية  عفوية 
ابتغيت  اأو  ابتغاها  غايات  حتقيق  اإلى  تدفعه  خارجية  اأو  ذاتية  واأهداف 

منه اأو له، وهنا ي�ساأل �سوؤال: اأين ال�سدفة؟ 

لقد �ساع منطق احلقائق من كثري من النا�ص والباحثني والفال�سفة حني 
اأوعزوا فعل الأ�سياء بل خلقها اإلى ال�سدفة، ومل يعرفوا فاعل فعل اإل فاعل 
ال�سدفة التي اأحلوها،رمبا من حيث ل يدرون، حمل كل فاعل، وهنا يتدخل 
مق�سد  وذات  اإل  الوجود  يف  �سكنة  اأو  حركة  من  ما  اأنه  ليوؤكد  ال�سنن  فكر 
اأو من  بها  ي�شتهدف حتقيق غاية ما، ويقدم لالإن�شان فائدة ما، قد ي�شهم 

خاللها يف بناء ما .

ويبدو، وفق منطق �سرورة الربهان، �سرورة ا�ست�سحاب فكر ال�سنن وفكر 
ال�سدف اإذا جاز ا�سمه فكرا، والبحث من خاللهما معا يف الكون واحلياة 
لإثبات اأيهما اأقوم قيال واأيهما اأقوى منطقا واأ�سدق برهانا واأيهما اأ�سد تاأثريا 

وفعالية يف و�سع اأحداث احلياة والتحكم يف م�سرياتها وتطوير اإبداعاتها.

العقل،  الفكر  اإليه  يتحاكم  اأقوى ما  اإن  والإب��داع احل�ساري:  ال�سدفة   -

وتقلبات  وكواكب  به من جنوم  وما  الكون،  العقل هل  ي�شاأل  اأن  ينبغي  ولذا 
جوية من رعد وبرق وريح واأمطار وظل وحرور، حتكمه قوانني، وهو مدفوع 
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بعوامل يبتغى من ورائها  غايات كما يرى الفكر ال�سنني؟ اأم كل هذا وجد 
وجودا عفويا تلقائيا حترك بال�شدفة وهداأ بها؟، واإذا كان االأمر كذلك 
عن  وحتتّج  والرياح  واالأم��ط��ار  والنجوم  الكواكب  يوما  ت�شرب  مل  فلماذا 
اأعمالها وت�سكن عن حركاتها اأو تتحرك يف غري موقعها ولغري ما اأريد منها 

اأو تتخلف عن مواعيدها اأو تتقدم عنها؟.

الفلك  علماء  هم  عنها  والإجابة  الأ�سئلة  هذه  مناق�سة  اأه��ل  اأن  واأعتقد 
باب  من  تخ�س�سات،  تخ�س�سهم  �سار  وقد  غريهم،  من  اأكرث  والفيزياء 
نف�سه  الوقت  ويف   )(({ ڻ  ڻ        ڻ   ں    }  )(({ ڎ  ڌ    ڌ    }
به  يوؤمنون  ل  للذين  بالن�سبة  القراآين حتى  الن�ص  م�سامني  على  الإحالة 

ول يعرفونه اإل ن�سا لغويا، ومّت تعرف احلقيقة اأكرث.

واأعتقد اأنه اإذا كانت كائنات الكون ذات نظام عجيب واأ�سرار اأعجب يف 
اأداء وظائفها ل�سالح الإن�سان ول�سالح كل كائن حي ومن تقدير اأقدر ومنطق 
احل�سارة  اأفكار  فاإن  الفائدة،  ل�ستزادة  والدرا�سة  للفهم  قابل  اأوفر  عقلي 
ومبادئها وقيمها وكل ما يوؤدي دورا فيها هي الأخرى لي�ست فو�سوية تلقائية 
والطبيعة  الكون  �سنن  بني  امل��وازن��ة  اأثبتت  ول��و  ال�سنن،  ي��دي  بني  ع�سوائية 
اأ�سد �سرامة واأكرث  اأن �سنن الكون اجلربية مادة  و�سنن املجتمع واحل�سارة 
ان�سباطا حيث مل ترتك لالإن�سان فر�سا كبرية للتمرد عليها والنفالت من 
قب�ستها بالقدر الذي رمبا ا�ستطاع الإن�سان التمرد به واخلروج عن ال�سنن 
دقة  يف  تكمن  وقوتها  احل�سارة  �سنن  �سرامة  ولكن  واحل�سارة،  الفكر  يف 
اإنه ما من حدث يف احلياة،من تقلبات نف�سية واجتماعية  العقوبات، حيث 
وحتوالت اقت�شادية و�شيا�شية وت�شجيالت تاريخية،اإال وهي على عني ال�شنن 
�ست�سفر  وما  ماآلتها  وتتابعت  اأحداثها  توا�سلت  وكيف  تراقبها كيف حدثت 
اأخرى، ويف  ورفع  واأمم  و�سعوب  اإليه يف خف�ص دول وحكومات  وتنتهي  عنه 

)- �سورة الفرقان، جزء من الآية 9).
)- �سورة فاطر، جزء من الآية )).
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حط ح�سارات وقيام اأخرى منذ كان الإن�سان وكانت احل�سارة، ولذا هل من 
والإن�ص  اجلن  وخلق  والأر���ص  ال�سماوات  كانت  منذ  اأنه  الإميان  املنطق 
�سّنة  وفق  تتحرك  اأم  تتحرك �سدفة خبط ع�سواء؟  كلها  والكون واحلياة 

حمكمة؟  مطردة 

ومن احلكمة اأن تكون �سلة بني ما اأماله الوحي واكت�سفه العلم من يوم اأن 
اأظهر اأ�شرارا عجيبة وحتدث الوحي عن اأنباء غريبة، ودل على اآيات عظيمة 
العتقاد  نتائج كبرية يف  اإلى  لو�سل  الإن�سان  تاأملها  لو  والأنف�ص،  الآفاق  يف 

والعلم، ويف املجتمع واحل�سارة.

وال�سدفة اإح�سا�ص غري قابل للتعليل لنعدام اأ�سبابه وعوامله، واحلق اأن 
الكون بني على قواعد ونظم، فلم يرتك اأمر تكوينه، وجمرى الأحداث فيه 
الطبيعية،  بالقوانني  والنظم  القواعد  هذه  وتعرف  الأه��واء،  اأو  للم�سادفة 
الكون  نظام  ال�سنن يف  اأمر  وما  تتبدل،  ول  تتغري  ل  التي  الربانية  ال�سنن  اأو 

واحل�سارة اإل كاأمر القوانني يف نظام الدول واحلكومات، بل اأدق واأعدل .

جتميع  على  دائبة  تعمل  التي  اجلاذبية  قانون  الربانية  الكون  �سنن  ومن 
القانون  هذا  قوة  ولول  واح��د،  �سعيد  يف  املتقاربة  املادية  الأج��رام  اأ�ستات 
ل�سقطت الكائنات يف حميط الف�ساء الأعظم، ولت�ستت مفرداته، وتبعرثت 
متالأ  التي  الغازات  وكقانون  الأر���ص،  على  احلياة  ول�ستحالت  جزئياته، 
تعالى  واهلل  والك�سوف))(،  واخل�سوف  الذاتي،  الت�سخني  وقانون  الف�ساء، 
يقول: { ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ }))( وكل التغريات اجلارية حتدث ليال ونهارا وفق 

�سنة ثابتة عادلة.

تلقائيا، بل  اأية ح�سارة مل يكن  اأن ظهور  التاريخية  الناحية  والثَّابت من 
كانت له اأ�سباب وعوامل، هذه الأ�سباب هي ما نق�سده بال�سنن. ولكي يهدي 

) - حممود اأمني العامل : فل�سفة امل�سادفة، مكتبة الدرا�سات الفل�سفية، دار املعارف، م�سر، 970)،  �ص)) .
) -�سورة الرحمن، الآية 9) .
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بالتبليغ  املهمة،  هذه  يتولون  ر�سال  اأر�سل  احلياة  يف  �سننه  اإلى  الب�سر  اهلل 
اأودعه اهلل يف  اإن�سان  األ يحا�سب  العبث  والإن��ذار، ومن  والتب�سري  والإر�ساد 
هذا الكون، واأتاه العقل، وعلمه احلكم، ودعاه اإلى التدبر لكت�ساف قوانني 
يعطلها  ما  كثريا  التي  احلوا�ص  ومنحه  وتنفيذها،  اإعمالها  وو�سائل  الكون 
الإن�سان اأثناء فرتات �سالله وانحرافه عن ال�سواب، ومن هنا جاءت تكاليف 
ال�سرع لالإن�سان البالغ العاقل ال�سوي. فهل يعقل اأن يجري كل هذا بال�سدفة 

والفو�سى دون حدوث ت�سادم بني مفردات الكون.

امل�ستقبل من خالل ال�سدفة: يبدو قد تقرر مما �سبق عر�سه  - ق��راءة 

مت،  وم��ن   . اخليال  يف  اإل  له  وج��ود  ل  وهمي  ا�سم  ال�سدفة  اأن  ومناق�سته 
لي�ص  اأم��ر  خالل  من  �سحيحة  ق��راءة  امل�ستقبل  يقراأ  كيف   : هو  فالإ�سكال 
اإذا كانت القراءة  اإل  اإل با�سمه ول ي�سانده يف الواقع �سوى توهم؟  موجودا 
هي الأخرى وهما مثله، فوهم من خالل وهم قد يح�سب �سيئا وما هو ب�سيء 
مما ينبغي فل�سفته حيث ل فائدة فيه. ولذا فال قراءة للم�ستقبل من خالل 

ال�سدفة اإل يف عامل اخليال والفرتا�ص الذي ل ي�سانده منطق.

- ال�سنن ومنطق الو�سطية: لقد �سار مو�سوع الو�سطية بحثا وا�سعا حببت 

بال�سنن.  عالقته  يف  به  الالئق  الهتمام  ينل  ومل  كرث،  ملفكرين  درا�سته 
الو�سطية من اأكرب ما يتوافق وال�سنن، بل الو�سطية �سنة من �سنن الفكر  اإن 
احل�ساري الذي تكونت منه يف الع�سر احلديث وخرجت من بني يديه لف�ص 
بعدت  مفردات  بني  النف�سام  اأمده،ولرتق  طال  اإيديولوجي  تاريخي  نزاع 
تت�سارع  اأنها  ت�سورات  اعتقدت  ول�سيما حني  بع�ص،  بع�سها عن  اأطرافها 
الذي  الو�سطية  وفق منطق  واحدة  مقا�سد  اأجل  من  تتعاون  اأو  تتكامل،  ول 
وال�سوفية  الفال�سفة  النزاعات بني  به منذ طرحت  والوعي  اكت�سافه  تاأخر 
وال�سريعة  والعقل  النقل  بني  ما  جدلية  قامت  ومنذ  والفقهاء،  والفال�سفة 
القدمي  بني  فيما  دخلت  حتى  كدحا  اجلدلية  ه��ذه  زحفت  ثم  واحلكمة، 

137



واحلديث والأ�سالة واملعا�سرة والذات والآخر يف �سكل �سراع طرح على اأنه 
احلل، واعتقد اأنه �سرورة تقت�سي حتما غلبة طرف طرفا اآخر حتى ت�ستمر 

م�سرية احلياة التاريخية احل�سارية ب�سموليتها.

ثم حني �سعف التزام الفكر الإ�سالمي بالو�سطية، داهمت الأمة ت�سورات 
توهمت  ثم  والعقل،  النقل  بني  التناق�ص  توهمت  فكرية،  فل�سفية  تيارات 
والعلم،  الإمي��ان  بني  ذات��ه  التناق�ص  احلديثة  وامتداداتها  ا�ستمراريتها 
ونفى اعرتافه  بالآخر  والآخر فكفر كل طرف  والذات  والأ�سالة واحلداثة، 
به فا�ستحدث جدلية جديدة بني الأنا والآخر والعوملة والإقليمية والوطنية، 
فطرحت م�ساألة الهوية والعوملة على اعتبار انتهاء الهوية اأمام اجتياح العوملة 
التي اأعتقد اأنه من نتائجها نهاية التاريخ التي توجت الإبداع احل�ساري.ولقد 
عزز هذا الت�سور طرح الو�سطية يف ميدان الفكر احل�ساري كله، فاأ�سبحت 
حديث ال�ساعة يف الكتابات الفكرية والأدبية، فهمت الو�سطية ميادين احلياة 
كلها على اأ�سا�ص اأنها العتدال ونقطة التما�ص وكلمة ال�سواء التي تلتقي فيها 
الأطراف كلها يف توازن ل يبغي فيه طرف على اآخر، والتوازن هو الذي قام 

»{ڤ  ڤ      ڤ  ڤ        : تعالى  لقوله  والأر���ص  ال�سماوات  �ساأن  عليه 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ}«))( وهو الذي ان�سجمت فيه ومعه �سنن اهلل 
يف الوجود، حتى �سارت ل توؤدي وظيفتها اإل اإذا حققت التوازن والعتدال، 
والتفريط  ال�سطط  على  ت�ستقيم  ل  احلياة  لأن  والإن�����س��اف،  العدل  وه��و 

واالإفراط الأنه ظلم، والظلم موؤذن بخراب االأمم.

بديال  تتبلور  مازالت  فكرية  مدر�سة  تيار  اأ�سبحت  الو�سطية  اأن  واأعتقد 
للفكر الب�سري كله، يف اقرتاح من الفكر الإ�سالمي الذي ذهب يعزز موقعه 
باعتماده  الب�سرية  لقيادة  فيه  يرت�سح  ع��امل  اإل��ى  توؤهله  بقوة  خاللها  من 
الروحية �سبيال واملادية واملثالية والواقعية والربط بني الفردية واجلماعية 

) ��سورة الأنبياء، جزء من الآية 7).
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منهجا يلتزم الأخذ بح�سنات الطرفني.

اليمني  نهج  لقد جّرب  الو�سطية:  خ��الل منطق  امل�ستقبل من  ق��راءة   -

والدين  واملجتمع  والإدارة  الدولية  والعالقات  املوؤ�س�سات  اإدارة  يف  والي�سار 
نزاع  كان  حتى  وال�ساب  وال�سيخ  والرجل  وامل��راأة  والعلم  والإمي��ان  والدولة 
لأ�سباب قد  الفر�سة  له  تتح  الو�سطية مل يجرب ومل  نهج  اأن  الأجيال، اإل 
يكون منها اأنه ميثل العتدال والتوازن، وهو مبداأ ي�سعب اللتزام به ملا 
فيه من تكاليف �ساقة على رغبات النف�ص الب�سرية، ولأنه ين�سب للفكر الذي 
الإ�سالم  خ�سمها  اإيديولوجية  ميثل  لأنه  اأو  الدوائر  من  كثري  ترت�سيه  ل 

اأو لأ�سباب اأخرى.

ولكن يبدو اأن نهج الو�سطية يف اإدارة احلياة هو املر�سح لت�سيري دواليبها 
اأكرث من غريه، لأنه اأف�سل ما اهتدي اإليه يف الع�سر احلديث على اإثر تقلبات 
جتارب احلياة وتداول اأفكارها على اإدارة موؤ�س�سات الدولة واملجتمع. ولذا 
حتت  تطبيق  وم��ي��دان  درا���ش��ة  جم��ال  ليكون  الفر�شة   له  تعطى  اأن  ينبغي 
عنه كم�شطلح  ينوب  قد  اآخر  اأو حتت م�شطلح  نف�شه،  الو�شطية  م�شطلح 

الطريق الثالث اأو العتدال . 

وفق  احلياة  اإدارة  يف  كثرية  مناهج  الب�سرية  اأم��ام  لي�ص  اأن��ه  يبدو  ول��ذا 
منطق خيارات اليمني والي�سار اإل نهج الو�سطية ذو املنطق الإقناعي والقوة 
احلجاجية، وهو الذي يزاوج بني فوا�سل مراحل الزمان وتقاطعات مناطق 
اليمني  يطرحه  كالذي  وتعار�ص،  تناق�ص  من  عنهما  ينبثق  وما  اجلغرافية 
والوطن  والعلم  والإمي��ان  والجتهاد  والن�ص  واحلديث  القدمي  بني  والي�سار 
منظومة  منطق  وفق  بينهما  لي�سالح  الو�سطية  نهج  ياأتي  حيث  والعاملية، 

العتدال، وليزاوج بني اأفكار اليمني والي�سار، وياأخذ باأح�سنهما.

الكر�سي  من�سب  ل�سغل  بحق  املر�سح  الوحيد  املنهج  هي  فالو�سطية  ولذا 
كثرية  جت��ارب  اأعلنت  منذ  بعيد  اأم��د  منذ  �ساحبه  ينتظر  ال��ذي  ال�ساغر 
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اإفال�سها، وذلك راجع اإلى  ان�سجام منطق الو�سطية مع ال�سنن واأطروحاتها 
وحتكماتها يف املاآالت وامل�شائر. 

- ال�سنن والحتمالت: الحتمال ما توقع حدوثه عن تردد ن�سبي))( بني 

جملة خيارات تتفاوت ن�سبة حظوظها من حيث اإ�سهام كل خيار بحظ، وقد 
تعرف الحتمالت على اأنها توقعات يجري البحث من خاللها عن احلقيقة، 
تعيي  فقد  هنا  ومن  اخليارات،  منطق  خالل  من  البع�ص  ي�سيبها  قد  التي 
واحدة  بينها  احلقيقة  عن  يفت�ص  حني  اأعدادها  لكرثة  الباحث  الحتمالت 
واحدة، مما يعني اأن احلقيقة قد تتوزع بني احتمال ت كثرية، مما ي�سعب 
مهمة البحث عنها، وميدد يف اأجل اإدراكها، واملهم هو كيف تتعامل ال�سنن مع 
الحتمالت؟ والأهم اجلواب الذي هو جوهر مو�سوع بحث احتمالت توقعات 
الأ�سباب  لنعدام  توقع  اأي  يكون  فال  واح��د  منها  يقع  ل  اأو  بع�سها  يقع  قد 
يف  ل�سعفها  اأو  بع�سها،  غياب  اأو  غيابها  اأو  ان�سحابها  ثم  توافرها  بعد  ولو 
الورود  اأو  والقوة،  بال�سعف  وتو�سف   الحتمالت  تنعت  ولذا  دوره��ا.  اأداء 

واال�شتبعاد الأ�شباب التعد وال حت�شى.

وعند تطبيق هذه الجتهادات، فاإن عد الحتمالت والبحث عن احلقيقة 
احتمالت  اأف��ك��ار  تطبيق  ج��رى  ل��و  ول��ذا  ت��زي��د،  اأو  الع�سرة  تبلغ  ق��د  بينها 
�شقوط احل�شارة الغربية، فاإن احتمال انهيارها يتوزع بني االآتي: هل يبداأ 
النحالل  من  اأم  الفكري  الإفال�ص  من  اأم  الأخ��الق  من  اأم  القت�ساد  من 
احتمالت  كلها  فهذه  اأي��ن؟  من  اأم  التكنولوجي  الدمار  من  اأم  الجتماعي 
واردة واإن تفاوتت بينها يف ن�سبة ورودها ووقوعها من حيث ال�سعف والقوة.

 واحلا�سل اأن الحتمال وارد وممكن عند اأهل التخ�س�ص واملتابعة، حيث 
يو�سع لكل �سبب درا�سة وقوع احتماله اأو احتمالته فتكون النتيجة من خالل 
الحتمال الأقوى، وتعاونه الحتمالت الأخرى واإن �سّخم كل �ساحب احتمال 

) -املعجم الفل�سفي، �ص)0 .
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احل�شاري  االنهيار  يفاجئ  وقد  الغربية،  احل�شارة  �شقوط  يف  خم�شو�شا 
الغربي النقاد واملتابعني باحتمال مل يكن يف ح�سبانهم ومل يرد لهم على بال.

على  مفتوح  الباب  بل  �سروريا،  واح��د  احتمال  الأمرعلى  حكر   ولي�ص   
الحتمالت كلها، مثلما تردده اأ�ساليب ال�سيا�سة يف و�سائل الإعالم يف بع�ص 
اأي  خالل  من  الغربية  احل�شارة  �شقوط  ف�شيتم  ولذا  املطروحة،  الق�شايا 
وتكون  ا�ستمرارها،  مربرات  وتفقد  اأجلها  يدنو  حني  ال�سنن  وهي  الأ�سباب 
القوة الأخرى جاهزة لال�ستالم احل�ساري عنها، مثلما يتم الو�سول اإلى مكة 

بكل الو�سائل من كل فج عميق.

من  ان�شاحت  التي  االأر�ض  الوهمية يف  والعر�ض  الطول  فال�شنن كخطوط 
تعرب من خاللها  والبحر  الرب  وبنيت عليها طرق  خاللها اخلطوط اجلوية 
مفر  ول  �سواه  منفذ  ل  الذي  الوحيد  كالطريق  ولي�ست  كلها،  احلركات 

منه اإل اإليه، فما من م�سافر اأو عابر اإل وي�سلكه .

وقد يقع ما مل يكن يف احل�سبان، اأي مل يكن من افرتا�سات الحتمالت، 
التي قد تزيد عدد الحتمالت مثلما قد تقل�ص  الظروف  اإلى تغري  اإ�سافة 
باأنها مفتوحة على كل  الأح��داث  منها، ولعل من هنا يعرّب عن نهاية بع�ص 
الحتمالت، ومبا اأن »كل« تفيد الإطالق اأو املطلق،فاإن الحتمالت لعدد لها 
اإح�سائية تقيدها، ومع هذا فاإن توقع ما مل يفرت�ص من الحتمالت  ول 

مما هو خارج دائرة ال�ستهداف وارد. 

ي�ستخدم  حني  �سعفا  والأك��رث  توقعا  الأ�سد  الحتمالت  علم  يو�سع  ولذا 
العقل قدراته وت�ستد الأع�ساب من توج�ص ما ل تريده النفو�ص ول�سيما اأيام 
الأزمات كاحلروب والتحولت ال�سيا�سية والقت�سادية، فيتوج�ص كل طرف 
من عدوه ما يتوقعه ومال يتوقعه، وبخا�سة هذه الأيام التي اأ�سبح الإعالم 
يوؤجج نار احلروب، وليت�سور كل طرف كم و�سع له عدوه من �سيناريوهات 
مبعنى عدد احتمالت الهجوم وعدد احتمالت �سده ليو�سع لها من احتمالت 
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الدفاع بالقدر نف�سه وزيادة وب�سكل اأدق من اأجل الهجوم امل�ساد الذي يعّد له 
الطرف الآخر احتمالت الدفاع واحتمالت الهجوم املعاك�ص.

ب�سننها،  الآخذ  الحتمالت  اأقوى  ل�ساحب  والغلبة  الن�سر  يكون  اأن  على 
وبقدر ما يرثي تعدد خيارات فكر الحتمالت وين�سط اآلية البحث فيه، فاإنه 
ي�شعب اختيار اأف�شل االحتماالت واأي�شرها واأهمها واأكرثها اأولوية يف حتقيق 

غاية امل�ستقبل واملاآل احل�ساري من خالله.   

- قراءة امل�ستقبل من خالل الحتمالت: حني حماولة تطبيق اإجراءات 

ال�سيا�سي  ال��ت��داول  نظرية  يف  الحتمالت  خ��الل  من  امل�ستقبل  ق��راءة 
وماآلته،يظهر  العام  احل�ساري  اأو  الإيديولوجي  اأو  القت�سادي  اأو  ال�سلمي 
تاأهب عدد من مر�سحي حكم امل�ستقبل ل�ستالم وظيفته، بينما قد تكون قوة 

احتمال اأخرى خارج دائرة الحتمالت كلها.

ولذا،قد يكون مر�سح تداول قادم ل يعباأ به بل يعباأ هو بنف�سه اأنه �سمن 
احتمالت تداول امل�ستقبل مثلما يتداول اأمر احلركة الإ�سالمية ومن خالله 
لها  توافرت  وقد  احل�شاري،  امل��اآل  حتكم  قائمة  يف  االإ�شالمي  العامل  اأم��ر 
اال�شتمرار  لها  كتب  اإذا  تعززها  الوطنية  القوة  واإلى جانبها  �شروط   جملة 
الآخر، فيحدث  والإف��ادة من نقد  القوي ومراجعته  النف�ص  الذي من �سننه 
احتمال يحقق املزيد من قوة التوافق بني الإ�سالمية والوطنية ويوحد بينهما 
يف الو�سائل واملقا�سد، مثلما قد تزيد قوى نخب من ال�ستقواء بالآخر على 
منطقتها اجلغرافية و�سيادتها ال�سيا�سية وثرواتها القت�سادية، والذي تعترب 
نف�سها امتدادا له من يوم اآمنت باأفكاره ونظرياته ونهجه احل�ساري، والذي 
هو الآخر يعمل على التمكني لها باعتبارها جزءا منه وخليفة له بعد ان�سحابه 

من خريطة العامل الإ�سالمي ونائبا عنه يف م�ساحله.

 ومادامت قدرة الإبداع مطلقة، فقد يحدث ما ل ت�ستطيع الحتمالت عّده 
واإح�ساءه وقراءة امل�ستقبل من خالله، مما هو خارج قدرة القراءة الب�سرية، 
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واإن مل يكن خارج قائمة الحتمالت التي ما ل نهاية لها، مما يح�سبه الفكر 
حتاول  االحتماالت  ق��راءة  ولكن  به،  له  طاقة  ال  ال��ذي  الغيب  من  الب�شري 
ا�ستدعاءه ولو كانت تدري اأنه من الغيب، وهو لي�ص منه، لأنه �سمن دائرة 

قدرة مدارك عقل الإن�سان.

والتحقيق  الحتمالت  يف  النظر  اأن  قيال  الأق��وم  فمن  ال�سياق  هذا  ويف 
وفق  منها  درا�سة ميلي احل�ص احل�ساري جزءا  يتطلب  ورودها  اإمكانية  يف 
منطق �شوؤال: ما هي االحتماالت التي قد حتقق لقوى ما اإمكانية التداول على 
احلكم وقيادة الأمة الإ�سالمية ورمبا الب�سرية من خاللها؟ ولعل من حكمة 

اجلواب بيان اأن منها:

- احتمال اإ�سالح الأنظمة ال�سيا�سية والقت�سادية والعالقات الجتماعية، 
وهو اأمر وارد وحمتمل ولو على املدى البعيد.

وال�سعوب  القائمة  الأنظمة  بني  اإدارت��ه  واآليات  احلكم  تقا�سم  احتمال   -
وارد  اأمر  وهو  ال�سعبي،  التمثيل  مبوؤ�س�سات  الهتمام  طريق  عن  الإ�سالمية 
ب�شروط تكون يف �شالح الطرفني، حيث ي�شتفيد كل منهما من قدرة االآخر 

وجتربته.

- احتمال ح�سول توافق تفاهم بني احلركة الإ�سالمية والقوة اخلارجية 
هذا  كان  واإن  االآخ��ر،  وم�شالح  ثوابت  على  املحافظة  اأ�شا�شها  �شروط  وفق 
وجود  لعدم  القريب  املدى  يف  ولو  الأق��ل  على  الآن  اإلى  وارد  غري  الحتمال 

اإرها�ساته وموؤ�سراته.

- احتمال انهيار القوة اخلارجية، و�سعف قب�ستها على املنطقة، وهو اأمر 
وارد مبعنى حمتمل جدا، وقد توافرت �شروط كثرية منه ولكن ال�شروط ذاتها 
العامل املزيد من فر�ص ال�ستقواء، مما قد يغريها  اأخرى من  وفرت لقوى 
ال�سعوب  يجعل  مما  الإ�سالمي،  العامل  على  الأخ��رى  هي  الهيمنة  مبحاولة 
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تقدم احتمالت توافق التفاهم معها ولو مبنطق التمايز ال�سديد.

والن�سحاب من منطقة  ثوابتها  الإ�سالمية عن  ال�سعوب  تخلي  احتمال   -
والقت�ساد  كالثقافة  اأخرى  والن�سغال يف ميادين  ال�سيا�سي،  عراك احلكم 
كانت  واإن  وارد  اأم��ر  وه��ذا  خالله،  من  الآخ��ر  مع  تتداول  قد  مما  والفكر 
بقدر  الإ�سالمي  الفكر  اهتمامات جتديدات  ولي�ست من  موؤ�سراته قدمية 
ما كانت من اهتماماته منذ عقود، واإن كان مازال يتمتع بها يف مناطق كثرية 

من خريطة العامل، ول�سيما لدى املحافظني من دعاة الأ�سلمة.

- احتمال ظهور قوة لي�ست اإ�سالمية تعمل من خالل ثوابت مطالب ال�سعوب 
الإ�سالمية، تاأخذ احلكم يف املنطقة بطريقة دميوقراطية، لنتهاجها مبداأ 
التقية، واعتمادها اأ�ساليب الخرتاق، حيث تتم�سكن حتى تتمكن، وهو اأمر 
وارد واإن مل تتوافر �شروط الوعي به التي قد توفرها �شروط الوعي مبا اأ�شبح 
ي�سمى الطريق الثالث، وقد بداأ يظهر �سيء من مالمح هذه التجربة املتوقعة 

يف مناهج حركات اإ�سالمية على خريطة العامل كالذي يف تركيا وماليزيا.

- احتمال انفالت الأمر من بني يدي القوى كلها، ودخول املنطقة يف فتنة 
�ساملة ت�ستمر حينا من الزمن اإلى اأن يف�سل يف وقائعها منطق نظرية البقاء 
لالأ�سلح اأو البقاء لالأقوى، كالذي حدث يف جتربة اأوروبا يف اأعقاب القرون 
يف  وكالذي  الثانية،  العاملية  احلرب  اأحداث  فيه  ف�سلت  وكالذي  الو�سطى، 
جتربة العامل الثالث يف حّل م�سكلته مع قوى الحتالل الع�سكرية، والتي قد 
يعني  ل  وه��ذا  احل�شاري))(  حتررها  نهج  موا�شلة  يف  اأخ��رى  جت��ارب  تبدع 
القدر من عددها  اجتهاداتها عند هذا  وانتهاء  الحتمالت،  دائرة  انغالق 
الذي ما ل نهاية له، واإمنا هذا جزء من الحتمالت التي قد يتحقق واحد 

امللتقى  اإلى  مقدمة  ورقة  بال�سيا�سة،  الدعوة  التجديد يف عالقة  �سروري   : مقري  ال��رزاق  عبد   -  (
زرالدة،  )00)م،  / جوان  الأول 7)))ه�  اهلل، جمادى  رحمه  نحناح  لل�سيخ حمفوظ  الثالث  الدويل 

اجلزائر، �ص)0 .
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منها اأو بع�سها من نظرية التداول ال�سيا�سي على احلكم يف العامل الإ�سالمي 
وماآلته .

وقد تدخل على اخلط فر�ص احتمالت اأخرى كانت بعيدة رمبا اأبعد من 
ما يتوافر من احتمالت بني يدي الواقع من خالل مفاجاأة القدر مما يزيد 
يف  معها  والتو�سع  مرافقتها  ال�سنن  وقابلية  الحتمالت  فل�سفة  تعميق  يف 

احل�سور، حيث وجدت الكينونة وحيث كانت الحتمالت. 

حدوثها،  ويتوقع  املفكر،  اأ�سياء،ول�سيما  الإن�����س��ان  يفرت�ص  ومهما   
علما  الإح��اط��ة  له  ميكن  ل  اأن��ه  م��ن��ه،اإل  بع�ص  اأو  افرت�سه  ما  له  فيكون 
مييز  ما  اأه��م  من  لأن��ه  توقعه  مما  �سيء  يحدث  فال  كلها،  بالحتمالت 
اأنها لي�ست قطعية احلدوث، فقد تتعطل  الدرا�سات الفرتا�سية والتوقعية 
ويقوي  احلتمية،  ينفي  ما  وه��ذا  خارجية،  لأ�سباب  اأو  ذات��ي��ة،  لأ�سباب 
احتمالت  تدر�ص  فيه  اآخر  مقام  له  اآخر  بحث  وهي  الحتمالت  حظوظ 
ازدهار الإبداع العلمي احل�ساري لدى ال�سعوب والأمم من خالل الأنظمة 
ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات العلمية ومراكز الثقافة وكل ما له وظيفة يف توجيه 
املاآل احل�شاري من خالل ال�شنن اإن نحو ال�شقوط اأو نحو توا�شل االزدهار، 

اأو اإجراء التداول بني �سعب واآخر واأمة واأخرى.
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الف�صل اخلام�س 

ال�صنن اجلربية
والكت�صاف العلمي واخرتاعاته





ولكن  العادية،  ال�سنن  كمثل  اجلربية  ال�سنن  مثل  اإن  اجلربية:  ال�سنة   -

حتى  حتكم  ومن خالله  الفكر  عامل  العادية حتكم  فال�شنن  ميدانه،  يف  كل 
اآلة  تعترب  العلم حيث  اكت�شافات منظومة  التي حتكم  ال�شنن اجلربية  عامل 
اخرتاعاته، والذي كلما زاد التحكم يف اآلية الكت�ساف زاد الخرتاع والتحكم 
جربي  �شطرين:  اجلربية  ال�شنن  ان�شطرت  واإن  �شديدا،  حتكما  اآلياته  يف 
فهو  احلتمي  اأما  وتخرتع من خالله،  العلوم  تكت�سف  ما  فاجلربي  وحتمي، 
ما جرى قدر اهلل بني يديه، حيث تنتفي خيارات الإن�سان فيه فال يقدر حتى 
على الإجابة عن مثل ملاذا ولد يف زمان كذا ومل يولد يف زمن كذا؟ لأن اأمر 
ال�سنن احلتمية يدخل �سمن امل�سيئة الإلهية والقدرة الربانية، مما ل طاقة 

لالإن�سان به ول خيار له فيه، مما قد يدخل �سمن:{وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ}))(.

وعندئذ فال �سوؤال اإلى اهلل ملاذا يخلق؟ وكيف يخلق؟ ل من املنظور العقدي، 
ول من منظور روؤى اأخرى فكرية اأو علمية لعدم واقعية ال�سوؤال وجدواه، لأن 

ىئ   ېئ   ېئ    } الإن�سان:  قدرة  دائ��رة  خارج  ال�سوؤال  هذا  حقائق  معرفة 
مفهوم  من  يعرف  ال��ذي  العلم  كثري  دائ��رة  و�سمن   )(({ ی  ىئ   ىئ  
املخالفة، ومل يوؤتاه الإن�سان حلكمة ربانية قد يكون منها اأن الأمر اأكرب من 
اإذا ا�ستطاع اخلروج من دائرة عجزه غري امل�ستحيل  قدرات الإن�سان، اإل 

ۓ   ے     ے   ھ   ھ   ھ   تعالى:{  قوله  من  يفهم  ما  مبقت�سى 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ }))(.

اأنه العلم الذي يزيد يف قدرة الإن�سان العقلية،  ال�سلطان الذي ف�ّسر على 
مثلما زاد الإن�سان يف قدرة �سمعه وب�سره، حني عجز عن �سمع الأ�سوات من 
م�سافات بعيدة، وعن روؤية الأحجام ال�سغرية، فاخرتع من الآلت ما يحقق 

)- �سورة الأنبياء، الآية )).
)- �سورة الإ�سراء، الآية )8.

) - �سورة الرحمن، الآية )) .
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ت يف  به اأغرا�سه، كاملجهر وامليكرو�سكوب يف ميدان الب�سر، واأجهزة التن�سُّ
اأن يدخل جزءا من  الإن�سان  ا�ستطاع  ومثله  ال�سمع، ومن خالل هذا  ميدان 
ال�سنن اجلربية احلتمية �سمن ال�سنن الختيارية، ويرّد ما �سرد من ال�ستثناء 
احلتمية  ال�سنن  دائ��رة  �ساقت  مثلما  دائرتها  ت�سيق  مل  التي  القاعدة  اإل��ى 
اجلربية واخلارقة التي كاأن ال�سنن العادية اأخذت من م�ساحتهما ما اأخذت، 
ولكن يبدو اأن م�ساحتي ال�سنن اجلربية واخلارقة هي الأخرى تتو�سع بف�سل 
اأن دائرة ال�ستثناء قد تت�سع يف جمالت اأخرى، مما قد  �سلطان العلم، مع 
ت�سبح اأكرب من دائرة القاعدة التي هي هنا دائرة ال�سنن العادية �سبه املطلقة 
والتي وفرت لالإن�سان حظا كبريا من احلرية لختيار مواقفه، وتبني قيمها 

ومبادئها من اأجل حتّمل م�شوؤوليته اأمام نف�شه واأمام اهلل واأمام التاريخ.

ولذا تن�سط ال�سنن اجلارية بدوافع توافر �سروطها يف حدود دائرة امل�ساحة 
جتري  التي  واخل��ارق��ة  الإن�سان،  ق��درة  نطاق  خ��ارج  الإجبارية  ال�سنن  بني 
الإب��داع  له  يخول  وم��ا  والإن�سان  اجل��اري��ة،  ال�سنن  من  ال�ستثناء  مبقت�سى 
احل�ساري الفكري والعلمي وغريه بني يديه من ال�سنن العادية اأو اجلربية 

اأو اخلارقة وفق توافر خ�سو�سياتها.

- اجل�رب: كان  اجلرب مرادفا ملعنى احل�ساب والريا�سيات، مثلما كان عنوان 

فرقة اإ�سالمية تاريخية ت�سمى اجلربية))(، والتي �سار من خاللها م�سطلحًا 
تتجادل فيه اأفكار الفل�سفة فت�ستنطقه ليقول رمبا لي�ص من حمولته ومقا�سده 
ويبيح ما يفهم منه من معاين، ثم اأ�سبح لفظ اجلرب واجلربية م�سافا اإليه 
يف الع�سر احلديث م�سطلح ال�سنة يف جمال الفكر ولو ناب عنه م�سطلح 
وهو م�سطلح احلتمية  عليه  الدرا�سات  بع�ص  توؤثره  قد  املعنى  يرادفه  اآخر 
للتقائه معه يف احل�سم واجلزم و�سرورة التحقق ول�سيما يف ميدان الطبيعة 

)- وهي الفرقة القائلة بجرب الإن�سان واأنه كالري�سة يف الهواء، ومن اأفكارها نفي �سفات اهلل . وخلق 
العمل، وموؤ�س�سها جهم بن  القدر وترك  اإلى  باأّن فيها تعطياًل وركونًا  اأفكارها  ُردَّ على  القراآن، وقد 

�سفوان من مواليد خر�سان.   
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حكما  �سار  قد  احلتمية  �سنة  م�سطلح  كان  واإن  الكون،  مفردات  وجريان 
نهائيا غري قابل للطعن بينما مازال م�سطلح �سنة اجلربية اآلة اإبداع علمي.

وهي  اجلارية  ال�سنن  هي  العادية  ال�سنن  اإن  العامة:  ال�سنن  خ�سائ�س   -

القاعدة الأو�سع جمال والأوفر حظا لأنها اأ�سل ال�سنن التي يتحمل الإن�سان 
من خاللها م�سوؤوليته كاملة يف الإبداع الفكري احل�ساري وغريه من املجالت 
القاعدة  هي  العادية  ال�سنن  اأن  وبحكم  فعليه،  الأخرى  واإن  فخري  خريا  اإْن 
فاإليها ترد اأق�سام ال�سنن الأخرى كلها وتدر�ص من خاللها واإن مل يبحث يف 

كيفية ردها اإليها.

ولذا، فاإن درا�سة هذا املبحث ت�ست�سحب عالقات ما بني ال�سنن العادية 
ق�سم  كل  �سفات  تت�سح  اأن  اإل��ى  خ�سائ�ص  من  بينها  يجمع  وما  والأخ��رى 
واأداءاته ووظائفه مما ي�سهم يف تقدمي معياٍر �سابٍط يخدم  خمتلف الق�سايا 

يف الفكر الإ�سالمي، وخا�سة مبحث املعجزات واخلوارق.

- بني اأق�سام ال�سنن: لقد جمعت خ�سائ�ص ما بني اأق�سام ال�سنن كلها وانفرد 

و�سي�ست�سحب  �سواها،  دون  متيزها  بخ�سائ�ص  الآخر  البع�ص  عن  بع�سها 
هذا املبحث خ�سائ�ص ال�سنن جميعها ثم يفرز مواقع التما�ص بينها ومواقع 
الختالف لئال يهاب الإن�سان اقتحام جماهل الغيب يف جمال العقيدة والعلم 
والإبداع عامة، فيح�سب اأمورا من الغيب غري قابلة لالكت�ساف وما هي منه، 
ول�سيما قد اأتى على الإن�سان حني من الدهر اأوعز اأكرث ما جهله اإلى عامل 
الغيب وادعى �سرورة احرتامه ول ينبغي التجروؤ عليه لأنه من ما ا�ستاأثر اهلل 

وحده بعلمه!.

ولذا مازال يف تقديري اأن الذي در�ص من اأق�سام ال�سنن �سيئ ما هو ال�سنن 
العادية اجلارية، اأما ال�سنن اجلربية واخلارقة فلم يطمث جمالتهما الدر�ص 
بع�ص ق�ساياهما،  تناول  الف�سل على  ولذا كان احلر�ص يف هذا  قليال،  اإل 
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اجلرب  كان  ملاذا  هما:  ب�سوؤالني  الف�سل  هذا  نبتدئ  اأن  البديهي  من  ولعل 
والختيار يف حياة الإن�سان فيما ل طاقة له به وفيما له به طاقة منذ الأزل؟ 
الإجابة  ومن  اجلربية.  ال�سنن  يف  البحث  مدخل  هو  ال�سوؤال  هذا  اأن  ويبدو 
عنه: اأن اجلرب كان منذ الأزل و�سيبقى اإلى الأبد، ولذا ينبغي اأن نبحث حكمة 
وجوده يف ميدان الواقع الفكري والعلمي ل يف الفل�سفة النظرية ليعرف مدى 

تالوؤم طبيعة خلقة الإن�سان وظروف بيئته اجلغرافية املناخية واجلوية.

اأما ال�سوؤال الثاين فهو على �ساكلة �سيغة ال�سوؤال الأول نف�سها وهو: ملاذا 
كانت اخلوارق؟ ولعل من الإ�سابة يف القول اإيراد مثال يت�سح به املقال وهو 
اأن الطبيب يبدو غري جمرب لي�سرح ملري�سه كيف اأ�سابه املر�ص ويعطيه علما 
به، وكيف ين�ساأ وكيف يتطور، وكيف يعالج.. وهذا لن يتاأتى للمري�ص فهمه 
اإل اإذا �سار طبيبا مثل طبيبه اأو زيادة، ومثلما يقال يف عمل الطبيب يقال 
يف عمل املهند�ص الذي هو الآخر غري جمرب اأن يفرغ بني يدي متعامله كل 
الأفكار الهند�سية واإل �سار مدر�ص هند�سة يعلم النا�ص كلهم ولي�ص طالب 

الهند�سة فقط.

ففي تقديري اأن هذين هما مدخل درا�سة ال�سنن اجلربية وال�سنن اخلارقة 
وما يجمع بينهما من جهة وبني ال�سنن العادية من اجلهة الأخرى.

- بني ال�سنن اجلربية وال�سنن الأخرى: 

ا- بني ال�سنن اجلربية والعادية: فال�سنن اجلربية هي �سنن الغيب الذي 

اجتهادا  الجتهاد  اإل  �سبيال  معرفته  اإلى  له  ولي�ص  عليه،  الإن�سان  يطلع  مل 
�سحيحا يف اإطار الوحي، ولذا يبدو اأن كدح الإن�سان يف �سبيل معرفة ال�سنن 
معرفته  على  ترتتب  فائدة  ول  ورائه  من  طائل  ول  جمد  غري  احلتمية 
اإل من باب درا�سته ذاته وما قد يفاد منه يف معرفة حكمة اخللق وخ�سو�سية 

املخلوق مثل ملاذا خلق الإن�سان الأبي�ص والأ�سود؟.
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عن  الإجابة  معرفة  يف  وم�سعاها  بحوثه  الدر�ص  يتناول  اأن  ينبغي  ول��ذا 
احلكمة يف خ�ّص البيئة ال�سحراوية بالب�سرة ال�سوداء مثل اإفريقيا، وكيف 
احلدث  ل�سنع  التكيف  على  بيئاتها  يف  اأ�سحابها  ال�سفات  ه��ذه  ت�ساعد 
احل�ساري وتطوراته يف املاأكل وامل�سرب وامللب�ص وال�سكن والنقل والت�سال... 
فالو�شائل التي تناف�شت احل�شارات يف تطويرها وحت�شني اأدائها ورفاهيتها 
منذ القدم، ومازال التناف�ص يبدع كل حني جديدا ثم ما يفتاأ حتى ي�سبح 

قدميا ليبدع اآخر جديدا اأف�سل منه يف توا�سل وا�ستمرارية.

وهنا يدخل اإبداع الإن�سان �سمن ال�سنن العادية ذات الإبداع الوا�سع واإلى 
نفعا  يجد  بعدما مل  الدقيق  العلمي  ال�سنن اجلربية  اإب��داع  بعده  من  ج��واره 
كبريا من البحث يف ال�سنن احلتمية خلف ال�سنن اجلربية التي انعدم خيار 
تغيري �سيء من  ي�ستطيع  لأنه ل  تناولها  له يف  الإن�سان فيها، حيث ل طاقة 
بها  ي�ست�سلم لقهرها مطلقا، ومازال يكرر معها ويدفع  واإن مل  اأمرها حتى 
اإلى ميدان ال�سنن العادية الرحب ومرونته اللينة من خالل ال�سنن اجلربية 
اأقرب مقربيها التي هي اأكرثها �سرامة، مثلما يبدع يف عمليات تغيري لون 
الب�سرة لتجميلها يف نظره، وقد �سار التجميل علما طبيا غزيرا حقق اأهدافا 
كبرية من طموحات اأ�سحابه وف�سول دعاته، ولكن خروجه عن الفطرة اأ�سّر 
الإن�سان يف مواقع كثرية من �سح�سيته اجل�سدية والنف�سية وحتى القت�سادية 

وال�سيا�سية والثقافية وما �سلم ِعْلم من نقد وما برئ من عيب ونق�ص.

ب- بني ال�سنن اجلربية واخلارقة: من اأبجديات ثقافة تعريف املعجزة 

للعادة، مبعنى غري ماألوف ول معروف  اأمر خارق  اأنها  العقيدة  عند علماء 
مثله  حتى  ي�سهدوا  مل  ورمبا  قبل  من  ي�سهدوه  ومل  اليومية  النا�ص  حياة  يف 
العادية  ال�سنن  الطارئ اجلديد خارج  ولكن هل اخلارق  فهو طارئ جديد، 
اجلارية يظل كذلك اأم قد ُيوؤَلُف َوُيعتاُد يف حياة النا�ص بعدما يعرف ويعّرف 
اأم �شنن  اأو من جن�شه  به؟ وهل االأم��ر اخل��ارق حتكمه هو االآخ��ر �شنن مثله 
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اأخرى؟ وهل يناف�ص اأق�سام ال�سنن الأخرى امليدان نف�سه؟ اأم له ميدان اآخر 
يخ�س�ص له موكال له الإبداع فيه وحده؟ يف الإجابة عن هذه الأ�سئلة وما قد 
يكون من مثيالتها خرب الأمر، ومنه اأنه ما من �سيء كان اأو �سيكون اإل كان 
ِبِعْلٍم َويعرف بعلم َجهَلُه من جهله َوَعِلَمُه َمْن علمه، واجلهل بال�سيء ل يعني 
عدم وجوده اأو عدم توافر و�سائل علمه، واإمنا الإن�سان هو الذي يعلم ويجهل 

وي�سيب ويخطئ ويقدم ويوؤخر يف اإطار امل�سيئة الربانية.

ومن هذا املنظور، فاخلوارق هي االأخرى حتكمها �شنن من جن�شها ت�شمى 
واإن  اإلى علم كاف،  ال�سنن اخلارقة، ولكن الإن�سان هو الذي مل ي�سل فيها 
اإلى مزيد من اكت�سافها ب�سم حقول  مازال ف�سوله املعريف يدفعه كل حني 
اإلى  والنكرة  املعلوم  اإلى  املجهول  و�سم  ومعرفته،  علمه  اإلى حقول  جماهل 
وال�سبب  املنطق  وفق  ال�سنن  اكت�ساف  �سلطان  بف�سل  يتّم  علم  هو  املعرفة 
اإلى اآخر اإجراءات مفهوم ال�شنن، ولذا فبقدر  وامل�شبب وال�شرط وامل�شروط 
دائرته  وتو�سع  املجهول  واكت�ساف  النكرة  على  التعرف  �سنن  يف  التحكم 
اأن  يعني  التقدم احل�شاري، وهذا ال  املعرفة يف  اأكرث حتقق  واقتدار قدرته 
الإن�سان �سياأتي يوما يحيط بكل �سيء علما واإمنا �سيظل �سمن دائرة »وما 
بتقديرات  اأم��ا  اهلل،  بقدر  القليل  هذا  ولكن  قليال«،  اإل  العلم  من  اأوتيتم 

الإن�سان فقد �سار كثريا.  

اخلارقة  ال�شنن  دائ��رة  ميادين  يف  جناحات  من  يتحقق  ما  كل  اأن  ويبدو 
و�شواها ويو�شع دائرة مفهوم ال�شنن العامة ويزيد يف حتكماتها في�شبح من 
ظل  ولو  مبتغياته  كل  يحقق  لن  الإن�سان  كان  واإن  واملعرفة  العلم  مكت�سبات 

ين�سدها الدهر كله وقد قال ال�ساعر:

لي�ص كل ما يتمناه املرء يدركه  جتري الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن

ولأن قدرة الإن�سان �ستظل حمدودة جدا قيا�سا على قدرة اهلل لأنها جزء 
ي�سري منها مثلها كمثل قطرة ماء يف بحر، ولأن �سفات اهلل ل ي�ساركه فيها 
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ب�سر اإل بقدر لأنها مطلقة و�سفات الب�سر مقيدة . ومهما ظل الإن�سان يحلم 
اإل  له منه  فاإنه لن يحقق  وي�سبح يف اخليال ويكدح فيه كدحا  املثاليات  يف 
قليال، ويظل البع�ص الآخر من العلم هو اجلزء الأكرب امل�ستاأثر به علم اهلل 
يف عامل الغيب العقدي والعلمي واملعريف العام، حتى ولو كان بع�سه ذا قابلية 
األ  ذاتها  اهلل  �سنن  من  ولكن  له،  والنقياد  ال�سنن  مفهوم  ملنطق  للخ�سوع 
يطلع ب�سرا على الغيب كله ولو كان نبيا اأو ر�سول،وهي احلقيقة التي �سارح 

ر�سول اهلل ¤ قومه بها حني اأوحى اهلل بها عليه { ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ }))(.

- ا�ستثناءات ال�سنن: تقرر يف �سنن كالم العرب منذ كان اأنه لكل قاعدة 

ا�ستثناء، ومل ت�ستثن ال�سنن من ال�ستثناء وبع�سها من ال�ستدراك ولو قليال، 
والق�سد بيان التمايز بني اأق�سام ال�سنن، ويف اخلرب التاريخي اأن اهلل ا�ستثنى 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ    } الهالك:  من  ال�سالم  عليه  يون�ص  ق��وم 
پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ٿ   ٿ  ٿ }))(.
ولذا لي�ست ال�سنن على ن�سق واحد يف املفهوم وال�سفة والأداء، واإمنا لكل 
اأق�سام ال�سنن  ق�سم متيزه بخ�سو�سيات وانفراده ب�سفات، واإن جمعت بني 
امليزات  هذه  بيان  املبحث  هذا  ق�سد  كان  ولذا  م�سرتكة،  خ�سائ�ص  كلها 
حكم  و�سمن  واحدة  خانة  يف  كلها  باأق�سامها  ال�سنن  تو�سع  لئال  وال�سفات 
مفهومها  عموم  يف  فاإنها  ال�سمولية  ال�سنن  خ�سائ�ص  من  كان  فاإذا  واحد، 
مبعنى الطريقة ولكن قد انفرد كل ق�سم بجزء من هذه ال�سمولية يعرف به 
من خالل ا�سمه. فال�سنن اجلربية تعني ما اأجرب الإن�سان فيه وعليه فافتك 
منه فيه حق خيار الت�سرف، ف�سقطت عنه امل�سوؤولية فيما اأجرب عليه كرها 
له جتاهه وجتاه ما يرتتب عليه من  التزام  به، وعندئذ فال  من دون ر�سا 

) � �سورة الأعراف، جزء من الآية 88). 
) ��سورة يون�ص، الآية 98.
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تداعيات كاإجبار الإن�سان على �سفاته اخَللقية كاللون والقامة، وهو ما يدخل 
دائرة حكم مفهوم ال�سنن احلتمية ويخرج من دائرة مفهوم ال�سنن اجلربية 
اأو كاد يجرب حتى يف بع�ص ال�سفات اخُللقية  الإن�سان  اأجرب  واإذا  وغريها، 
وحتمالته  ال�شرب  قوة  اأو  و�شدته  الغ�شب  ك�شرعة  املكت�شبة  غري  املوروثة 
باعتبار الطبع يغلب التطبع، فاإنه حمت�ٌم عليه ولي�ص جمربا عليه، لأن الإن�سان 
قب�سة  من  النفالت  له  ممكنا  ولي�ص  اجلرب  قب�سة  من  النفالت  باإمكانه 
ولو  اجلربية  ال�سنن  من  حدة  اأ�سّد  احلتمية  ال�سنن  كانت  هنا  ومن  احلتم، 
كان الفرق بينهما دقيقا، ولذا بني ال�سنن اجلربية واحلتمية �سبه كبري حتى 
كاد مفهومهما يكّونان �سنة واحدة، وقريب منهما مفهوم ال�سنن اخلارقة يف 

اللتزام واإن مل ي�ستطع ال�سبه اإعدام خ�سو�سيات كل منهما.

ال�ستثناء:  يف  ا�ستثناء  اأو���س��ع  لعل  ال�سمولية:  م���ن  ال���س��ت��ث��ن��اء   -

�سمولية عامة ال�سنن الذي يعني النطباق على جميع اأنواع  ال�ستثناء من 
ال�سنن احلتمية، ورمبا جزء من ال�سنن اخلارقة دون متييز عرق  اإل  ال�سنن 
عن عرق، اأو عقيدة عن عقيدة بل انطباقها يف ماديات احلياة ومعنوياتها 
وروحانياتها، وهذا ما يوؤكده خرب القراآن الكرمي يف تاريخه والتاريخ الب�سري 
 )(({ ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   الآية:{ۇ   يف  ال��ذي  مثل  حوله  من 
فال�سمري الغائب يف »ل يوؤمنون به« ر�سول اهلل ¤، فالكفر بالذكر يف الآية 
لي�ص من خ�سو�سية الأولني فقط بل �سنة ت�سمل ممن كانوا قبل نزول هذه 
الآية ومن بعد نزولها من الذين �سي�سبحون يوما من الأولني ملن �سياأتي من 
بعدهم، وهذا الدليل التاريخي من القراآن �ساهد اإثبات على �سمولية ال�سنن 
اإل ما كان من ال�سنن احلتمية وجزء من ال�سنن اخلارقة التي تخرق ال�سنن  
العادية واجلارية واجلربية ولو كانت دائرتها اأ�سيق منها، ولكن لن يحتوي 
حيث  بينهما،  ال�سفة  لنتفاء  الأخ��رى  ال�سنن  �سيق  العادية  ال�سنن  عموم 
اإطار خريطتها  تعّم ال�سنن العادية جمالت احلياة وترتك قهرا مناطق يف 

) ��سورة احلجر، الآية )).
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العامة لل�سنن الأخرى كمنطقة احلتمية من ال�سنن اجلربية، مثلما يف جمال 
علم الأحياء اأو علم الأجّنة اأو علم اخللية �سواء اأكانت ب�سرية اأو حيوانية اأو 
نباتية ثم العلمية التكنولوجية ومناطق اأخرى لل�سنن اخلارقة القابلة للتحّول 
العلمي  الكت�ساف  ع��امل  يف  اجلربية  وال�سنن  العادية  ال�سنن  مناطق  اإل��ى 
عامل  اخلارقة يف  لل�سنن  اأخرى  مناطق  العادية  ال�سنن  وترتك  واخرتاعاته، 
الغيب ول�سيما العقيدة الإ�سالمية منه، اأما حني يتاألق الإن�سان فيبدع جديدا 
هاما يف ميدان العلم والفكر فيطلق على اإبداعه املعجزة، فاإن اإطالقه عليه 
حتفظ من الناحية االإميانية، حيث عامل املعجزة امل�شتحيل، اإال اأنه قد يعترب 
الإطالق من باب املجاز وهو من ال�سنن اجلربية اأو اجلارية ولي�ص من ال�سنن 
هذا  على  ببع�ص  بع�سها  ال�سنن  اأق�سام  عالقة  تكن  مل  لو  ولذلك  اخلارقة، 
واحدة  وترية  على  وجلاء  بع�ص  عن  بع�سه  متيز  وما  الأمر  لختلط  املنوال 
غري متمايز، مما يعني ت�ساوي كل �سيء. وهذا يتنافى مع حكمة اهلل يف �سنن 

اخللق الذي ف�سل بع�سه على بع�ص يف �سفات كثرية.

والأفكار،  الأ�سياء  الأم��م يف  بني  الإب��داع احل�ساري  كان متايز  هنا  ومن 
وهذا الذي يعني �سمول مفهوم ال�سنن الذي كادت تنفرد به ال�سنن العادية، 
ولذا كان اأول ما در�ص من اأنواع ال�سنن واأق�سامها: ال�سنن العادية، وكاأنها هي 
ال�سنن وحدها ول يوجد �سواها، ثم عندما عّمقت الدرا�سات مفهوم ال�سنن 
مازالت تقّيد اأنواعها االأخرى، واإن حددت جماالت اإبداع كل �شنة وحتكمها 

فيه، ومن هنا امل�ستثنى وامل�ستثنى منه يف عامل ال�سنن.

امل�ستثنى  كلها  باأق�سامها  عمومها  يف  فال�سنن  احلياد:  من  ال�ستثناء   -

وامل�شتثنى منه ال حتابي من جتري عليه يف جماله حيث جتري على العاقل 
وعلى غري العاقل، فيتحمل الإن�سان م�سوؤوليته جتاه ما هو من العادي منها 
ويفقد التزامه جتاه الق�سم اخلارق واحلتمي، لأن معنى احلياد عدم امليل، 
لأنه عدل مع كل �سيء طوعا اأو كرها، ومن هنا كان احلياد اأهم ما ي�سبط 
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النظر عن عقائدهم،  الب�سر جميعهم ب�سرف  تتعامل مع  ويجعلها  ال�سنن، 
ڤ        ٹ   تعالى:{  قوله  هذا  ويوؤكد  وغريها،  القومية  وانتماءاتهم 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ج��زاءه،  يلق  �سوءا  يعمل  من  ه��ذا  فمعنى   .)(({ چ  چ   چ   چ   ڃ  

لأّن اجلزاء اأثر طبيعي للعمل وفق �سنة ل تتخلف، لأن ال�سنن ل تلني لأحد، 
فكل ياأخذ ح�سب عمله، ومن �سلك طريق ال�سواب لقي اجلزاء، ومن �سلك 
طريق اخلطاأ نال العقاب، وما انهزام امل�سلمني يف معركة اأحد اإل دليل على 
حياد ال�سنن، وحني قالت اليهود والن�سارى نحن اأبناء اهلل واأحباوؤه، رّد اهلل 

عليهم {  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ}))(. يقول �ساحب املنار يف تعليقه على حياد ال�سنن: جاء 
حكيمة،  �سنن  على  تنفد  اإمنا  خلقه  يف  اهلل  م�سيئة  اأن  للنا�ص  يبنّي  القراآن 
وطرائق قومية، فمن �سار عليها ظفر مب�سيئة اهلل، واإن كان ملحدا اأو وثنيا، 
الإن�سان  اأن  هذا  من  ويفهم  نبيا))(،  اأو  �سديقا  كان  واإن  تنكبها خ�سر  ومن 
ينظر اإليه يف حكم ال�سنن ب�سفته اإن�سانا ب�سرف النظر عن عقيدته وقوميته 
توؤخذ من  فال�سنن  ولذا  اهلل))(.  اأقدار  لأنها  ال�سنن  لعدل  وجن�سيته وغريها 
من  يفاد  املعنى  هذا  ولعل  اأ�سحابها،  انتماءات  عن  النظر  ب�سرف  ال�سري 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ     f} الآي���ة:  يف  النكرة  األ��ف��اظ 
}))( يف ثبات مطرد من دون حتول  ڻ  ڻ   ڻ       ں      ں  

ول تبدل، وا�ستثناء ال�سنن هو الآخر من �سفته الثبات.

)- �سورة الن�ساء، الية ))).
)- �سورة املائدة، جزء من الية8).

)- ر�سيد ر�سا: تف�سري املنار، �ص))).
)- اإبراهيم بن الوزير: على م�سارف القرن اخلام�ص ع�سر الهجري، �ص09.

)- �سورة اآل عمران، الآية 7)).

158



- ال�ستثناء من الثبات: اإن ثبات ال�سنن ل يخرق واإن ا�ستثني منه ف�سار 

تاأخذه �سفة من غري بديل عنه  واأق�سامها فاإنها  ال�سنن  اأنواع  يف �سنف من 
بن�ص الآية:{  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ}))( وبحكم منطق التزام الثبات مبفهومه الذي هو من 
ثبت، يثبت، ثبوتا وثباتا مبعنى تاأكد))( و�شار على حاله من غري حتول، ويف 
جزافا،  النا�ص  يف  مت�سي  ل  الأم��ور  قطب:  �سيد  يقول  الآي��ة  هذه  تف�سري 
واحلياة ل جتري يف الأر�ص عبثا، بل وفق نوامي�ص ثابتة تتحقق ول تتبدل 

ول تتحول))(.

الإن�سان  على  وي�سعب  كانت،  منذ  ال�سنن  بحكم  ثابتة  فالأ�سياء  ول��ذا، 
حتويلها اأو تبديلها بل ي�شتحيل عليه ذلك، ومن اأمثلة التدليل على ثبات ال�شنن 
اعرتا�ص ما اأورده الدكتور اأحمد حممد كنعان مفاده اأن اأحد اأ�سدقائه نفى 
ثبات ال�سنن بظهور بع�ص الأمرا�ص التي مل تكن معروفة »كالإيدز« وغياب 
اأمرا�ص اأخرى مثل »اجلدري«، وهذا ح�سب راأيه يدل على عدم ثبات ال�سنن 
وتبدلها، فّرد عليه بقوله: »اإن غياب مر�ص اجلدري، وظهور الإيدز يوؤكدان 
اللقاح  عامل  يف  معروفة  الأ�شباب  اختفى  فاجلدري  ال�شنن  حتول  عدم  على 
وظهر  املر�ص،  �سنة  يف  تغيري  نتيجة  يختف  ومل  وا�سع،  نطاق  على  الواقي 
مر�ص الإيدز لتوافر اأ�سباب ظهوره))( الذي هو الآخر قابل لالختفاء مبجرد 
اأزلية  ال�سنن حقيقة  ثبات  توؤكد  ومثل هذه احلقائق  دواء عالجه،  اكت�ساف 

باقية على الدوام.

)- �سورة فاطر، الآية )).
)- حممد فريد وجدي: دائرة معارف القرن الع�سرين، مادة )ث . ب . ت(.

)- �سيد قطب: يف ظالل القراآن،ج)، �ص9)9).
) �- اأحمد حممد كنعان: اأزمتنا احل�شارية يف �شوء �شنة اهلل يف اخللق، كتاب االأمة،ط)، �ص)7.
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اأي حمل بع�سه على  - ال�ستثناء من الط��راد: م�ستق من طرد اط��رادا 

بع�ص، واّطرد الأمرمبعنى اتبع بع�سه بع�سا وا�ستقام عليه))(، فكان املنتهى 
على ما كان عليه املبتداأ .

حتقق  �شروط  توافرت  كلما  بع�شا  بع�شها  اأث��ر  على  جتري  فال�شنن  ل��ذا، 
تتابعها، وانتفت موانعه، واطراد ال�سنن هو الذي يجعلها قابلة للتكرار مما 
والفيزيائية  الكيميائية  املواد  قوانني  تعلمه  مثل  تعلمها  الإن�سان  على  ي�سهل 

وغريها من قوانني العلوم الأخرى.

- ال�سنن اجلربية والكت�ساف: اإن املنطق الذي تدرك من خالله عالقة 

ال�سنن العادية بالإبداع الفكري احل�ساري العام و�سبطه �سلوك الإن�سان هو 
املنطق الذي تعرف من خالله عالقة ال�سنن اجلربية بالتزام حقائق الغيب 
اأن  ال�سنن اجلارية  اأنه من طبيعة منطق  والبحث يف جمالته، غري  العلمي 
تتيح اأمام الباحث املبدع جملة خيارات يتو�سل بها اإلى احلق وينجز اأهدافه 
ال�سنن  منطق  طبيعة  من  ولكن  والأ�سوب،  ال�سواب  حيث  من  بتفاوت  ولو 
اجلربية اأن ي�سّيق م�ساحة اخليار وعدد احتمالته، مثلما اأن طبيعة ال�سنن 
اإف�ساح  ب�سفة  اجلارية  ال�سنن  طبيعة  تتميز  بينما  واأحكم  اأج��زم  اجلربية 
اجلارية  ال�سنن  واأن  خا�سة  كثرية  احتمالت  وطرح  وا�سعة  مل�ساحة  اخليار 
تكاد تكون جزءا من ال�سنن العامة ذات املجال الأرحب والتتبع الدقيق لكل 

�سيء لأداء وظيفتها فيه ومن خالله.  

- ال�سنن اجلربية وقوانني الكون ونظامه: ما من �سيء من اأ�سياء مادة 

الكون، ومفرداته  التي ميدانها  ال�شنن اجلربية  �شنة من  اإال وحتكمه  الكون 
اآلية  اجلربية  ال�سنن  وظائف  من  كانت  ول��ذا  العلمي،  البحث  م��ادة  ميدان 
�سنة  وهي  الكونية  ال�سنن  ي�سمى  فيما  اخرتاعاته  واأداة  العلمي  الكت�ساف 
جمموعاته  نظم  اأحكمت  وباطنه،واأخرى  ظاهره  كله  الكون  اأحكمت  عامة 

) - حممد فريد وجدي: دائرة معارف القرن الع�شرين، مادة )ط. ر. د( .
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غاية الإحكام والدقة والأداء فما �سذ عن قب�ستها منه �سيء اإل ما كان من 
الكون  ميدانها  ال�سنن اجلربية  اأن  ومبا  واخلارقة،  احلتمية  ال�سنن  ا�ستثناء 
من  يكون  فقد  الكونية  ال�سنن  اأي  اإليه  الإ�سافة  خالل  من  با�سمه  ف�سميت 
منهج تعريف املجهول باملعلوم اأن تدر�ض حتت عنوانه وهي �شنن كثرية عامة 

واأخرى خا�شة متعلقة مبفرداته وما اكت�شف من نظم حتكمه جمموعاتها.

فيه  �شيء  من  ما  واأنه  واالن�شباط،  االنتظام  الكون  �شنن  اأو�شح  من  واإن 
اأو �شنن ين�شبط من خالله ويوؤدي وظيفته وفق مقت�شياتها  اإال حتكمه �شنة 
واأ�سيائه، حيث  الكون  ولذا فال ت�سادم بني مفردات  يف حركاته و�سكناته، 
النظام  دون  من  لأن��ه  بع�ص،  على  بع�سه  يبغي  ي�سبح،ل  فلك  يف  �سيء  كل 
لي�ض  هنا  وم��ن  احل��ي��اة،  يف  �شيئا  االإن�����ش��ان  يحقق  ال  ب��ه  واالن�����ش��ب��اط 
�شواه،  دون  من  وحده  الكون  جمال  يف  منه-  جزء  -واالن�شباط  النظام 
واالنتظام �شنة عامة يف جماالت احلياة كلها، ولوالها لكان  االن�شباط  بل 
الوجود م�سرح فو�سى ت�سطدم مفرداته بع�سها ببع�ص، مثلما تبغي رغبات 

الإن�سان على بع�سها البع�ص. 

- �سنة التوازن: يبدو اأن التوازن �سار مطلبا عزيزا به يحفظ ال�سيء من 

اأن مييد اأمره مبا فيه ومبا عليه، وهو الذي على اأ�سا�سه بنى اهلل ملكه ودّبر 
كله..  الوجود  �سنن  من  �سرورية  �سنة  التوازن  كان  ولذا  �ساأنه،  و�سرّي  اأمره 
لولها لتناثرت حقائقه واأ�سياوؤه، ويبدو اأن امليزان من م�ستقات التوازن الذي 
وال�سراء وتقا�سم  البيع  اأثناء  القدم يف تعامالته  الإن�سان منذ  اإليه يتحاكم 
اأهل الدنيا والآخ��رة يف  الأم��الك  والأم��وال، فهو الذي يف�سل يف تخا�سم 

ال�ساأن كله ومنه ت�ستق م�سامني اأخرى كالكيل والق�سا�ص.

وقد ورد ذكر التوازن مبعنى امليزان يف القراآن الكرمي مبختلف م�ستقاته 
مبا يزيد عن ثالث وع�سرون مرة يف مواطن من احلياة اأكرثها موطن معاملة 
البيع وال�سراء، وقد ظهر م�سطلح التوازن يف ا�ستخدامات اأخرى مثلما �سار 
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ي�شتخدم يف ا�شتهداف حتقيق غايات مثل التوازن البيئي والتوازن الروحي 
الأ�سياء  التنا�سق من مفردات  ليكون  الأخرى  امليادين  والغذائي وغريه من 

ومكوناتها.

للتوازن الذي  التنا�سق يعني اجلانب اخلارجي  اأن  التنا�سق: يبدو  - �سنة 

قام  التي  ال�سنن  من  �سنة  الآخر  وهو  الرتكيبي،  اجلانب  مثل  يزين مظهره 
عليها الوجود ول يكاد يخلو �سيء من التنا�سق اإل فقد من قيمته، ولذا لي�ص 
�سنة من �سنن  اأ�سبح يطرح  اأنه  واإمنا جديده  التنا�سق جديدا،  احلديث يف 
واإن  الأدب وجماليات حديثه،  يكاد ل يخرج من ميدان  الوجود بعدما كان 
عرف التنا�سق مترد الإن�سان عنه ملا مرد عليه من خروج عن م�سار ال�سنن 
واأحكام قب�ستها حينما يف�سق عن اأمر ربه فت�سني اأفعاله و�سلوكياته، وعندئذ 
تفقد اأعماله وت�سرفاته التنا�سق مثلما تفقد التوازن والن�سجام وغريها من 

ال�سفات التي قام عليها الكون مبوجب ال�سنن النافذة.

- �سنة الن�سجام: يوجد يف الن�سجام،اإلى جانب ما يطابق فيه مرادفاته، 

بع�ص،  على  بع�سها  يبغي  ل  احلياة حتى  بني مفردات  بعدل  الق�سمة  معنى 
مثلما يحفظ الن�سجام، اإلى جانب مرادفاته، العالقات بني مفردات الكون 

وجمموعاته حتى ل ي�سدم بع�سها بع�سا.

الكون حتكمه �شنن عامة مثلما حتكم مفرداته  اأن  اتفق على  وم��ادام قد 
�سنن اأخرى يوؤدي من خاللها وظيفته، ويف اإطاره توؤدي مفرداته هي الأخرى 
ال�سالب  بني  كالذي  ال��ت��زاوج  نظام  الربانية  احلكمة  من  فكان  وظيفتها، 

واملوجب يف عامل الكهرباء. َوُكلٌّ له خ�سو�سياته وميزاته.

- ال�سنن اجلربية ومناهج البحث العلمي: اأعتقد اأن ال�سنن هي اإجراءات 

البحث التي من خاللها ينجز اأهدافه حني يوؤدي وظيفته مبقت�ساها، وبقدر 
غاياته،  وتتحقق  واأ�سوبه  املنهج  �سواب  يتبني  م�ساراتها  وتتبع  بها  اللتزام 
ولذا فاإنه عندما يفقد البحث �سوابه باخلروج عن املنهج والنحراف عنه، 
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والتفريط يف  ال�شنن واالن�شباط مبقت�شياتها  التزام  التخلي عن  يعني  فاإنه 
اأداء وظيفتها يف احلياة واإدارة �سوؤونها من املجرة اإلى الذرة، فلي�ص يف احلياة 

�سيء يتحرك اأو ي�سكن مبعزل عن ال�سنن اأو خارج دائرة قب�سة اأحكامها.

خالل  من  اإال  �شيء  اإجناز  ي�شتطيع  ال  الباحث  اأنَّ  مقدرا  قدرا  بات  ولذا 
اأن املنهج ل يكون  انتهاج منهج ال�سنن و�سلوك �سبيلها، وقد بات قدرا مثله 
اإل بفقه �سننه واإل �سار الأمر عبثا ل يجدي نفعا ول يكاد يربح مكانه، ومن 
موقع املنهج وما مثله تتاأكد �سرورة فقه ال�سنن يف مناكب احلياة كلها، حيث 
لول معرفة املنهج والتزام اإجراءاته ما عرف طريق اإلى احلق ول �سبيل اإلى 
الهتداء اإلى التح�سر ول اإلى �سروراته ول اإلى كمالياته، حيث تبنى اأولويات 

الأفكار فيقدم ما ي�ستحق اأن يقدم ويوؤخر ما ي�ستحق التاأخر.

- اكت�سافات العلوم الأوىل: اأعتقد اأنه مل يكت�سف علم اأو ين�ساأ علم اآخر 

منه اإل من خالل اكت�ساف �سننه والتحكم فيها من يوم كان الكت�ساف العلمي 
�سبه عام، حيث كانت كثري من العلوم احلديثة علما واحدا ثم اأخذ يتجزاأ 
حني ظهر التخ�س�ص ثم جتزاأ اأكرث حني ظهر ما اأ�سبح يطلق عليه تخ�س�ص 
اكت�سف حقائق هذه  الذي  العقل  اأن  الدقيق، مع  التخ�س�ص  اأو  التخ�س�ص 
العلوم ونظرياتها ظل ي�سانده الوحي واإلى جواره احل�ص الروحي حيث تنبوؤ 
من  يح�سبه  كان  ما  على  يتجراأ  الإن�سان  بداأ  هنا  ومن  ال�ساد�سة،  احلا�سة 
الغيب ل يجوز له احلديث فيه بل رمبا التحدث به ليحّوله من م�ساحة الظل 
اإلى م�ساحة النور، لأن الكت�ساف املعريف العلمي وغريه يعني اإخراج ال�سيء 

من دائرة الظلمات واجلهل اإلى دائرة النور والعلم. 

    ويبدو اأن مباحث علم الإيديولوجيا �سارت تدخل �سمن تخ�س�ص ال�سنن 
العادية، ورمبا �سمن جزء من ال�سنن اخلارقة، اأما مباحث التكنولوجيا فهي 
�سمن دائرة ال�سنن اجلربية مبحث هذا الف�سل الذي من مكوناته امليكانيكا 

والإلكرتونيك لتكوين الآخر على قيا�ص الفل�سفة والفلك والإميان والعلم.
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�سنن  خ��الل  من  اكت�سافه  ومّت  اإل  علم  من  ما  والعلم:  الفل�سفة  ب��ني   -

وتتبعه �سنن اأخرى تديره واأخرى تطوره ويزدهر مبقت�ساها ب�سبب مزيد من 
اكت�سافها والتحكم يف �سوؤونها، وفق امل�سيئة الربانية .

اإل وله اأ�سوله ثم فروعه حتى لو حاول بع�سه  ومن هنا فاإنه ما من علم 
مقاطعة البع�ص الآخر وتنازع معه يف اإطار تنازع التخ�س�سات، فاإنه يظل 
كل منها يحافظ على خ�سو�سياته وميزاته، لأن العلم منظومة من املعارف 
واملفهومات بعدما انف�سل مبفهومه العام عن الفل�سفة التي اعتمدت تاريخيا 
والتاأمل يف  التدبر  الع�سر احلديث من خالل  �سيء يف  منها  وم��ازال ميتد 
املالحظة  كانت  ثم  العام،  احل�ساري  الفكر  طريق  عن  ومفرداته  الكون 
والتجربة والقيا�ص والربهان ليتاأ�س�ص منطق العلم وقوانينه لينتج حقائقه، 
ويف الوقت ذاته مازالت الفل�سفة تلتزم واقع احلياة ومل تن�سحب من ميدانه، 
حني  كلها،  واملعارف  العلوم  يف  الإب��داع  اآلة  هو  التفل�سف  بل  الفل�سفة  حيث 
تطرح الأ�سئلة وجتيب عنها وتدعو غريها باإحلاح لالإجابة عنها من منطقة 
تخ�ش�شه املعريف، وال�شيما حني ت�شع االفرا�شات وحتقق منها ما اقتدرت 

عليه وتدعو غريها اإلى حتقيق اجلزء االآخر.

- الكون ومفرداته منطلق بحث ال�سنن: لقد كان الكون ومفرداته،حتى 

قبل دعوة القراآن، منطلق اكت�ساف ال�سنن وميدان بحوثه، غري اأن منظور 
البحث والكت�ساف تعدد ح�سب تعدد اهتمامات النظر والبحث من يومئذ، 
فكان يف نحو ثالثة منظورات: منظور التاأمل التعبدي الذي ن�ساأ من خوف 
مناظر الكون ومفرداته كالكواكب والنجوم واأحداث املطر والريح والرعد 
وال�سواعق فقابلها الإن�سان بالت�سرع خيفة ورجاء، ومن هنا كانت عبادة 
ويبتغي  الإن�سان راكعا �ساجدا يطلب ودها  لها  التي خّر  والأوثان  الأ�سنام 
ومفرداته  الكون  طبيعة  جمال  لفت  جانبه  واإل��ى  �سرها،  ويتقي  خريها 
الأدبي  التعبري  اأبدع  الذي  هو  اآخر  اهتمام  لهم  فكان  املرهف  احل�ص  ذوو 
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الفل�سفي  التاأمل  كان  مثلما  والأ�سطورة،  اخلرافة  وحتى  وال�سعر  كالق�ص 
اأن الإبداع العلمي كان منه، فهو الذي مّهد لالكت�ساف العلمي  الذي يبدو 

ومنه اكت�ساف ال�سنن.

ولذا يبدو التعرف على ال�شنن التي حتكم حترك الكون ومفردات واأداءاتها 
فيه فيما ي�سمى قوانني الطبيعة، اأي البحث يف ال�سنن اجلربية التي ل تتخلف 
اأداء  يف  تفرط  وال  م�شاراتها  عن  تخرج  وال  عنها  تتقدم  وال  مواعيدها  عن 
اإلى �سنن خارقة فيعطل اخلارق اجلربي  اإل ا�ستثناءا حني تتحّول  وظائفها 
لتكون املعجزة على يد نبي اأو ر�شول، وحتدث ا�شتثناءات خوارق اأخرى على 

امل�سار ذاته كاملعونة والتوفيق واحلظ وا�ستجابة الدعاء و�سواها.

ولكن يبدو اأن الفكر الإ�سالمي زهد يف درا�سة الكون ومفرداته منذ اأيام 
درا�سة علم الفلك وكاأنه تركه لغريه مع اأن بداية احل�سارة العربية انطلقت 
من �سمولية درا�سة عامة، فاهتمت مبجالت بحوث الكون كلها كالفلك الذي 
مو�سوعه الكواكب والنجوم وظواهر الطبيعة، وهو الذي اأ�س�ص ملا �سار يطلق 
عليه علوم الطبيعة، مثلما اأ�س�ست الفل�سفة اأو الفكر يف املنظور الإ�سالمي ملا 

�سار يطلق عليه العلوم الجتماعية.

احل�سارة  بحوث  ان�سراف  اأ�سباب  يف  بحث  مدخل  ه��ذا  يف  يكون  وق��د 
ال�سنن  الكون والطبيعة، وكاأنها اكتفت ببحوث  العربية الإ�سالمية عن �سنن 
العادية املتعلقة بنظريات الأفكار، بل اهتمت يف مرحلة ما بال�سنن اخلارقة، 
اأبنائها بحدوثها لهم ول�سواهم، واعتربوا ذلك دليل �سالح  وا�ستمتع بع�ص 
لبحث  كان  هنا  ومن  الت�سوف،  اهتمامات  عنه حديث  عرّب  ما  وهو  وتقوى 
ال�سنن الذي بني يدي هذه الدرا�سة اهتمام ب�سنن الكون اجلربية واإلى جانبه 
ال�سنن اخلارقة التي باتت تنحت منها ال�سنن اجلربية فيتحول كل يوم جزء 
جمهول منها اإلى جزء معلوم، فيدخل ميدان الدرا�سة ما كان من اخلوارق 
يتحول من  الذي  والفكر مثل  العلم  اإلى ما هو من قب�سة  املعجزة  من غري 
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املعجزة اإلى الإعجاز كاأنه كان �ساردا ثم رّد اإلى مكانه.

ومن اأقوى ما ي�سّد نظر الباحث والعامل يف مفهوم ما بني ال�سنن اخلارقة 
وال�سنن اجلربية اأن ما كان يف نظر الأولني من ال�سنن اخلارقة �سار بع�سه 
داوود  معجزة  يف  احلديد  �سهر  مثل  اجلربية  ال�سنن  من  بعدهم  فيما  منه 

ک   ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    }: ال�سالم  عليه 
ک    ک }))( حيث نظر امل�ستقدمون اإلى تليني احلديد يف هذه الآية على 
اإلى لني احلديد  امل�ستاأخرون  الأنبياء، بينما نظر  اأنه معجزة من معجزات 
يف الآية نظرة علمية فبحثوا يف كيفية اإذابة احلديد فاأخذوا الإفادة العلمية 
يف اإطار مفهوم ال�سنن اجلربية، بينما اأخذ امل�ستقدمون الإفادة العقدية يف 
اإطار مفهوم ال�سنن اخلارقة، واإن كانت معرفة الإن�سان كيفية اإذابة احلديد 
عن طريق النار معرفة قدمية، رمبا كانت �سنن اإذابة احلديد مكت�سف اأيام 
فيتحدى  املعجزة  له  لتحقق  غريه  من  فيها  اأمهر  فبدا  ال�سالم  عليه  داوود 
ع�شريته فيما اخت�شوا فيه على �شنة االأنبياء االآخرين الذين حتدوا اأقوامهم 

فيما كانوا فيه مهرة، واإل كيف يعجز قومه فيما لي�ص لهم به علم.

ومثل هذه الآية اآيات اأخرى ولكن ل تت�سمن معجزة ومل جتر وفق علمية 
ال�سنن اجلربية، واإمنا كانت وفق منطق ال�سنن العادية التي يبدو اأنه مازال 
يعمل على تليني احلديد من خاللها، وهي ال�سنة التي اهتدى اإليها ذو القرنني 

�شاحب االإجنازات احل�شارية العظمى املتلوة يف قوله تعالى:{ ىب  يب  جت  
جخ}))(  مح   جح   مج   حج   يث   ىث   مث   جث   ىتيت   مت   خت     حت  
حيث يروى اأن ذا القرنني كان ياأمر بوقد النار ثم ينفخ فيها بالكري ثم ي�سع 
فيها النحا�ص فيذوب ليغلق على ياأجوج وماأجوج فما ا�ستطاعوا اأن يظهروه 

وما ا�ستطاعوا له نقبا ل�سدة �سالبته))( . 

)- �سورة �سباأ، الآية 0) .
)- �سورة الكهف، الآية )9 .

وال�سوؤون  األأوقاف  القدير، ط)، وزارة  التف�شري من فتح  االأ�شقر، زبدة  �شليمان عبد اهلل  )- حممد 
الإ�سالمية، الكويت، 08))ه� 988)م، �ص)9).
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القراآن  بني  كالعالقة  الكون  ومفردات  الفكر  نظريات  بني  العالقة  واإن 
الكتاب امل�سطور والكون الكتاب املقروء، فاإذا كان التداول بني مفردات الكون 
والقمر،  وال�سم�ص  والنهار  والليل  والبحر  والرب  وال�سماء  الأر�ص  بني  يجري 
فاإن التداول بني نظريات الفكر يتّم بني مناطق الأقطار وفرتات الزمان عند 
كل اقت�ساء من م�سوؤولية الإن�سان حني يتوافق مع ما جتري به ال�سنن، ولذا 
كان الإن�سان منذ القدم، ومازال يف واحدة من اثنني، اإما متكيفا مع ال�سنن 
واإما م�ساّدا لها وقد هداه اهلل النجدين اإما �ساكرا واإما كفورا، وعى اأمره 
اأم مل يعه، ومن هنا �سار الفكر النظري �سرورة تعليمية وتربوية، لأنه لول 
العطاء  وتوقف  النظرية  لتجّمدت  التطبيق  ولول  التطبيق  كان  ما  النظرية 

لعدم ا�ستخدامه.

ومن هنا �سار علم ال�سنن �سرورة ح�سارية يف حياة الإن�سانية، ولقد نّبه 
واأفعاله))(،  و�سفاته  باهلل  العلم  اإل  يعلوه  ل  بال�سنن  العلم  اأن  على  اأحدهم 
فالعلم بال�سنن علم مطلوب ق�سد التو�سل اإلى �سعادة الدنيا والآخرة، لأنه 
االإن�شان  ومقا�شد  الوجود،  غاية  حتقيق  و�شائل  اأعظم  فهو  وغاية،  و�شيلة 
يف  فيها  النظري  العلم  �سار  التي  الإ�سالمية  الأم��ة  ل��دى  ول�سيما  فيه))( 
ت�شخم وتكد�ض اأكرث من العلم التطبيقي والتزاماته بو�شائل حتقيق االأفكار 
الفكري  البحث  ت��اه  رمب��ا  وموؤ�س�ساته،لأنه  الواقع  جمريات  يف  وتطبيقها 
النظري يف تزاحم الجتهادات، ف�ساعت منه بو�سلة التوجه نحو املقا�سد 
فعالياته،  و�شعفت  مكد�شاته،  فراكمت  حتقيقها،  و�شائل  ولفقده  املرجوة 
اإذا باتت هذه قاعدة يف الفكر الإ�سالمي، ول�سيما املعا�سر منه فاإن  ولكن 
ال�سطر الثاين منه مازال يكدح كدحا �سديدا من اأجل التطبيق ويت�سايق من 

تكدي�ص الفكر النظري الذي �سار كاأنه غاية يف ذاته.

)- �سريف ال�سيخ �سالح اأحمد اخلطيب : ال�سنن الإلهية يف احلياة الإن�سانية، ج)، الدار العثمانية، 
االأردن، ط)، ))))ه� )00)م، �ص08 . 

)- �سريف ال�سيخ �سالح اأحمد اخلطيب : ال�سنن الإلهية يف احلياة الإن�سانية، ج)، �ص09 .

167



درا�سات  جوانب  كمثل  مثله  النظري  ال�سنن  درا�سة  جانب  اأن  واأعتقد 
نقد،  وبينهما  التقومي  وخربه  التعريف  مبتداأه  الأخ��رى  املعارف  نظريات 
الكتابات  عليه  تدلل  ملا  مبتدئة  فِتية  مازالت  ال�سنن  درا�سات  واأن  �سيما 
يف  لفظها  خالل  من  ال�سنن  طرقت  قدمية  قليلة  ا�ستثناءات  ماعدا  فيها، 
القراآن الكرمي والكالم العربي وا�ستخدام لفظ ال�سنن م�سطلحا دال على 
درا�سات  اأكرث  اأما  والواجب،  الفر�ص  بعد  الثانية  املنزلة  يف  �سرعي  حكم 
ال�سنن الأخرى جديدة ول�سيما على م�ستواها الأكادميي الذي عرف جملة 

من الر�سائل اجلامعية.

- منطلق العلم: اأ�سبح منطلق العلم اأكرث اهتمام الإن�سان املعا�سر، ولذا 
ازدهاراته من خالل  تطور  وتتبع  العلمي  البحث  ال�سنن  اأولويات  اأولى  �سار 

مفهومها واأدائها فيه .

ولذا قد يقول قائل عندما يطلق م�سطلح العلوم الطبيعية اأو علوم الطبيعة 
رمبا كان من الأ�سوب اأن يطلق م�سطلح العلوم الكونية اأو علوم الكون، لأن 
م�سطلح الكون اأكرث احرتاما يف احل�ص الإ�سالمي العقدي والفكري، فدعا 
احلنني اإلى ا�ستخدامه ولذا ظل ي�سّد الفكر الإ�سالمي اإليه �سدا،  فاأظهرت 

العلوم نف�سها من حني لآخر م�سافة اإلى الكون. 

هي  الكون  اإلى  اأو  الطبيعة  اإلى  امل�سافة  ال�سنن  فاإن  التو�سيح،  باب  ومن 
يريد  ملا  وتطويعها  فهمها  يف  عقله  الإن�سان  ا�ستخدم  التي  اجلربية  ال�سنن 
بع�ض  ف�شل  وق��د  الغربي  للفكر  حت�شب  ح�شنة  وه��ذه  اأث��ره��ا،  على  مركزا 
ح�سن  يف  الإ�سالمي  الفكر  من  بع�ص  وحتى  التاريخي  الفل�سفي  الفكر  من 
وتاأثريها  اأثرها  يف  يبحث  ومل  وكنهها  عللها  يف  بحث  حني  منها  الإف���ادة 
وكيف توؤدي دورها لتخدم الإن�سان. واأعتقد اأنه يف اإطار هذا الهتمام كان 
اأو الطبيعة من غري وعي منه اإل بعد حني بدا  الإن�سان يكت�سف �سنن الكون 
له اأن ملفردات الكون وظائف يف احلياة، وحتكم اأداءاتها قوانني هي �شننها 
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اجلربية غري القابلة للتحول والتبدل، ولذا ينبغي اأن يكون اجتهاد الإن�سان 
فيها البحث يف كيف يتّم ت�سخريها لأغرا�سه ولي�ص فهم ذاتها وكيف ن�ساأت 
وملاذا كانت اإلى اآخر الأ�سئلة التي اأّرقت الفال�سفة منذ القدم فاأرهقتهم من 

دون فائدة كربى.

- �سنن اكت�سافات العلوم الأوىل: اإن االإن�شان غري قادر على اإجناز �شيء 
ما مل يكت�شف �شننه ويتحكم يف اأداءاتها حتكما دقيقا،ولذا ما كان للعلم اأن 
يحقق اأهدافه اإل بعد التحكم يف حيثيات �سننه وقوانينه، ومازال على هذا 

النهج يوا�سل اكت�سافاته العلمية احلديثة. 

- علم التحنيط: هو اإجناز ح�شاري هدي االإن�شان الكت�شاف بع�ض اأ�شبابه 

احل�سارة  ع�سر  منذ  يكون  قد  القدم،  منذ  اأ���س��راره  من  اأج��زاء  ومعرفة 
الفرعونية امل�سرية، ثم دخل عليه اإبداع التطور احل�ساري فاأ�ساف اإليه بني 
كل حني جديدا حتى �سار ي�ستخدم يف الع�سر احلديث يف حفظ اجلثث من 
التحلل حتى ولو كانت مقا�سد علم التحنيط دينية تعبدية لدى احل�سارات 
اإن�سانية  علمية  مقا�سد  ذات  املعا�سرة  احل�سارة  يف  �سارت  فقد  القدمية، 
حقوقية اأمنية اأخرى، ومق�سد هذه الدرا�سة معرفة كيف اأن اكت�ساف  ال�سنن 
�شاعد على حتقق نتائج باهرة  اإلى اليوم يف ميدان  التحنيط وجتميد الفواكه 

واخل�سر يف الثالجات.

الدقيقة  الكائنات  على  الق�ساء  يعني  حديث  اكت�ساف  التعقيم:  علم   -

الكائن احلي  كاجلراثيم والبكترييا والفريو�سات بحرارة عالية ل يتحملها 
قد ت�سل اإلى 0)) اأو 80) درجة اأو اأكرث ملدة ثالث �ساعات اأو اأكرث، وهناك 
الت�سخني  اأن  مع  والتجفيف،  الكيميائي  ال�سغط  مثل  للتعقيم  اأخ��رى  طرق 
التاأثر  �سديدة  باملواد  اأ�سرارا  يلحق  اأن��ه  اإل  للتعقيم  الأف�سل  الإج��راء  هو 
املواد  اإلى  تعقيمها  يلجاأ يف  ولذلك  والألياف،  املواد احليوية  مثل  باحلرارة 
التفاعل  �سديدة  غازات  اإلى  تعقيمها  املراد  املواد  تعّر�ص  التي  الكيميائية 
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مثل الهيدروجني وحام�ص الرباكتيك اإلى اآخر ما يعرفه اأهل التخ�س�ص يف 
ميدان التعقيم الذي مازالت بحوث اكت�ساف �سننه تتوا�سل ليتوا�سل ازدهار 

التحكم يف جناحاته.

- علم اجلاذبية: يعترب قانون اجلاذبية من اأقدم قوانني العلوم احلديثة 
واأكرثها تو�سعا وانت�سارا، وقد قامت عليه علوم اأخرى كثرية، وقد اأدى اأثرا 
اأخرى  قوانني  كمثل  مثله  كنهه  ويف�سر  ذاته  يف  يدر�ص  اأن  غري  من  عظيما 
مثل قانون الكهرباء، الذي مازالت حقيقته هو الآخر جتهل، ولكنه يعتمد يف 

خمتلف منا�سط احلياة.

والق�سد من اإدراجه �سمن منظومة العلم يف عالقتها مع ال�سنن اجلربية 
يف  التحكم  ب�سنن  الوعي  اأهمية  على  التدليل  مع  فارغا،  جماله  يرتك  األ 

م�شارات االإجنازات العلمية وماآالت االزدهار احل�شاري. 

الكت�سافات  تطور  اأن  اأعتقد  الأوىل:  العلوم  اكت�سافات  تطور  �سنن   -

الإن�سان كلما  واأن  املزيد من �سننه،  باكت�ساف  العلمية وازدهاراتها مرهون 
فيه  يتحكم  كيف  عرف  قوانينه  على  وتعرف  العلم  من  �سيء  �سنن  اكت�سف 
وي�سخره لأغرا�سه ويخرجه من دائرة اجلهل اإلى دائرة العلم ومن الإهمال 
اإلى الهتمام ومن التفريط اإلى ال�ستخدام في�سبح قيمة م�سافة يف منظومة 

علوم احل�سارة ومعرفة واحلياة.

واأعتقد اأن حتّول ال�شيء من عامل الغيب اإلى عامل ال�شهادة ومن املجهول 
اإلى املعلوم ثم ا�شتخدامه يف حتقيق اأغرا�ض االإن�شان لن يكون اإال من خالل 
اكت�ساف �سننه ولي�ص من اإبداعها، لأن ال�سنن مبدعة منذ كان الوجود ولي�ص 
لالإن�سان ف�سل يف اإبداعها واإمنا له الف�سل يف اكت�سافها، ثم التحكم فيها، 
ال�سنن  اكت�ساف  اإن  ثم  اأجله،  من  اأبدعت  فيما  منها  الإف��ادة  على  واقتداره 

م�ساألة تراكمية، لأن �سرح احل�سارة الإن�سانية ُبني عرب قرون كثرية.
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- بني الطب والبيولوجيا: اأعتقد اأن عالقة البيولوجيا مع الطب لي�ست 

كعالقة الكيمياء مع ال�سحر عالقة فرع مع اأ�سله ول كعالقة الفيزياء بالفلك 
ا�ست�سحاب  اأخرى هي عالقة  واإمنا عالقة بخ�سو�سيات  بكل  عالقة جزء 
عام اإلى جوار خا�ص، لأن الطب مازال يوا�سل تطور ازدهاراته ومازالت اآلية 
اكت�ساف �سننه تبدع يوما بعد يوم بل كل حني جديدا، واإلى جانبه يوا�سل علم 
البيولوجيا هو الآخر اكت�سافاته من خالل توا�سل اكت�سافات �سننه اجلربية.
فالطب �سار مبعنى تطبيب الإن�سان والكائن احلي ذي الروح بينما تو�سع 
ميدان البيولوجيا اأكرث واإن مل يعرف اإل بعدما عرف علم الطب الذي كان 
لأن  ال�سيدلة،  علم  املعرفية  التاريخية  الناحية  من  منه  ا�ستق  ما  اأ�سا�ص 
الإن�سان بحث منذ القدم كيف ي�ستطب وكيف يعالج ذاته مما قد ي�سيبه من 

اأمرا�ص، ثم امتد عالجه اإلى ما حوله كاحليوانات والنبات.
بعدما  كبريا  تو�سعا  احلديث  الع�سر  يف  البيولوجيا  علم  تو�سع  هنا  ومن 
حتكم االإن�شان يف اآليات اكت�شاف �شننه، ولذا فاإن هذه الدرا�شة لن تتو�شع يف 
جماله اإل بالإ�سارة اإلى نظرية احليوية التي تدر�ص الكائن احلي على اأ�سا�ص 
كله وغريه  وتوالده، وهذا  وتنف�سه  وتغذيته ومنوه  و�سكناته  �سلوكه وحركاته 

حتكمه �شنن جربية ولي�ض لالإن�شان قدرة التمرد عليها.
وتوؤدي  وتولد  تن�ساأ  وكيف  اخللية  احليوية  نظرية  بحوث  اأول  فاإن  ول��ذا، 
اأغرا�سها من غري اخلروج عن م�سارها اأو التاأخر عن مواعيدها اأو التقدم 
عنها اإل حني متوت، وهذا بحث اآخر قد يجتهد فيه يف ظل تف�سري لفظ البث 
يف الآية:{ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ }))( فيكون البحث من 
الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي، وهو ما يعني خلقا جديدا مل يكن من قبل 
مثلما يف عامل الفريو�سات واجلراثيم التي كلما قاومها الإن�سان مب�سادات 
قبل  ل  اآخ��ر  خلقا  تخلقت  ت�ساد،  قوانني  اأو  �سنن  اكت�ساف  وفق  خمرتعة، 

لالإن�سان به من قبل))( .

)- �سورة اجلاثية، الآية )0.
)- حممد جمال الدين الفندي: الإ�سالم وقوانني الوجود، �ص)7 .
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هناك  احليوية،  نظرية  نظام  يف  املجهرية  والفريو�سات  اخللية  بعد  ثم 
ال�سنن اجلربية  تلزمه  والكل  والنمل،  كالنحل  اأخرى  كائنات  اآخر يف  بحث 
نظام  �سنن  اأن  يبدو  كان  واإن  وظائفه  خاللها  من  ليوؤدي  مقت�سياتها  اتباع 
نظرية احليوية هي ذاتها �سنن نظام الكيمياء ملا بينهما من توافق، اأما نظام 
الكيمياء فهو يف مواد حيوية اأخرى قد تقت�سي الإ�سارة اإليه ب�سرب مثل فيه 
هو اأن حبة ال�سكر اأو ذرة امللح حينما تذوب يف قدر من املاء يعني اأنها ذابت 
وفق قانون اأو عندما ت�ستع�سي على الذوبان فاإن ال�ستع�ساء يعني اأن هناك 
قانونا اآخر، مثلما اأن حبة ال�سكر وذرة امللح قابلة للتجمد وفق �سرورة منطق 
�شنة اأخرى، ولكن كل هذا وما اإليه مما تنطبق عليه �شفاته جتري حتوالته 
وفق �شنة عامة حتكم نظام علم الكيمياء وهي قابلة للتجزء والتفرع لتتبع 

جزئيات هذا النظام العام. 

بني ال�سحر والكيمياء: يبدو اأن ال�سحر كان علما يتعلم ودر�سا يدّر�ص واإل 

كيف كان ميار�ص بنقله جيال بعد جيل؟ واأعتقد اأن اأكرب دليل على اأن ال�سحر 
علم ما جاء يف القراآن الكرمي:{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ}))(،ولكن يبدو اأن اأكرث الذي تبدل يف تعلم 
ال�سحر ال�سم والهتمامات، حيث �سارت اهتماماته تفاهات، ولذا مل يدخل 
هام  ب�سيء  عّو�ص  واإمنا  مب�سطلحه  احلديثة  التعليمية  املوؤ�س�سات  ال�سحر 
تطور عنه فغرّي اهتماماته وهو علم الكيمياء، وانزوى اجلزء التافه منه اإلى 
اأر�سيف التاريخ، بعدما اأنكره العلم ومل تعتمده جتارب خمابره، فبات ال�سحر 
مو�سوعات  من  الكيمياء  علم  �سار  بينما  اخلارقة،  ال�سنن  مو�سوعات  من 

ال�سنن اجلربية يوا�سل اإبداعه من خاللها.

)- �سورة البقرة، جزء من الآية )0) .
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واأعتقد اأنه اإذا ذكر ال�سحر، فمن املنطق اأن يذكر ميدان ازدهاره، مثله 
اليونان،  الفل�سفة  ميدان  حيث  الأخ��رى،  واملعارف  العلوم  من  غريه  كمثل 
والف�ساحة العرب، وال�سحر بني اإ�سرائيل ول�سيما اأيام مو�سى عليه ال�سالم، 

ې    ې     }: �سبحانه  احل��ق  ل��ه  �سهد  �سديدا  ازده���ارا  ازده���ر  حيث 
ى}))( فو�سف ال�سحر بالعظمة دليل ازدهاره.

لعلم  التاريخي  اجلانب  تتبع  يف  ترغب  ل  الدرا�سة  هذه  كانت  لو  وحتى 
واأن  علومها،  الأ�سياء  �سنن  اكت�ساف  تطور  كيف  بيان  تق�سد  فاإنها  ال�سحر 
اجلربية  ال�سنن  بحوث  من  هاما  ح�ساريا  مبحثا  �سار  الذي  الكيمياء  علم 
ماآالته  وجتري  احل�شاري  التداول  ويتّم  اإبداعاته،  وتواكب  حتوالته  ت�شاير 
من خالله، مل ينطلق من العدم واإمنا انطلق من جتربة علمية كانت م�سهد 
الأب�سار وملء الأ�سماع يف يوم ما من التاريخ ي�سمى ال�سحر، و�ساهد الع�سر 
ولول  الكيمياء  علوم  اكت�سفت  ما  الأ�سياء  �سنن  اكت�ساف  لول  اأنه  احلديث: 

اكت�ساف �سنن التطور ما ازدهرت ح�سارة.

اأن  يكت�سف  كان  منذ  الفيزياء  تاريخ  يقراأ  من  والفيزياء:  الفلك  بني   -

اأ�سله الفلك الذي مو�سوعه قبل تفرعه عنه الكواكب والنجوم، ثم تو�سعت 
ح�سب  اأ�سماوؤه  اأن�سئت  حيث  كثرية،  تخ�س�سات  ف�سار  احلديثة  مباحثه 
تخلى  واإن  الطبيعة،  فلك  علم  فكان  ميادينها،  وحتديد  مو�شوعاته  تعلق 
العلم عن م�شطلح الفلك قليال وا�شتمر يطور بحوثه من دونه حتت اأ�شماء 
اأخرى اأ�سيف اإليها كم�سطلح الفيزياء، الذي هو الآخر كاد ينوب عنه علم 
اأكرث بحوثه، ومازال علم الفلك يحتجز جزءا من خريطة  اللكرتونيك يف 
العلوم التاريخية، وكاأنه بات يتعلق باملا�سي اأكرث من تعلقه باحلا�سر وتطلعه 
اإلى امل�ستقبل، ل�سيما حني يجّر مو�سوعه الباحثني اإلى ما كان منه اأو قريبا 
عبد  حيث  اخل��راف��ات،  حكم  يف  منه  جزء  رمبا  �سار  ال��ذي  كالتنجيم  منه 

)- �سورة الأعراف، جزء من الآية ))).
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بع�سهم الكواكب حينما ا�سرتهبتهم، فانحرف الهتمام بالكواكب والنجوم 
تعبد  اآلهة  اأو  تعبدية  اإلى كونها طقو�سا  من كونها مو�سوعات بحوث علمية 
من دون خالقها وم�سريها الذي و�سعها بني يدي الإن�سان لتكون م�سخرة له 
يهتدي بها يف ظلمات الرب والبحر ويفيد منها اأغرا�سا اأخرى، كا�ستخراج 
طاقاتها مثلما هي جتربة الطاقة ال�سم�سية التي �سار علما يتطور يوما بعد 
التطور  غايات  حتقيق  يف  ا�شتخدامه  زاد  �شننه  االإن�شان  اكت�شف  كلما  يوم 

احل�ساري وازدهار اإبداعاته.

- بني الفيزياء والإلكرتونيك: اإن من بحوث علم الإلكرتونيك الإ�سارات 

الكمبيوتر  وعلم  وم�ستقاته  الهاتف  علم  كان  ومنه  الكهربائية،  والتيارات 
وتوابعه، وبعدما كان الإلكرتون ذرة يف عامل الأ�سياء وخلية يف عامل الأحياء، 
تتوا�سل  ومازالت  التكنولوجية،  ال�سناعات  اأح��داث  يف  ي�سهم  �سار  فاإنه 
يوؤدي وظائفه من  اكت�سافاته من خالل اكت�ساف �سننه والتعرف على كيف 
جانبه  يف  ولو  احل�ساري  التقدم  يف  العلمية  غاياته  يحقق  وكيف  خاللها، 
التداول احل�ساري  قوى  بناء  اأ�سهم يف  قد  وال��ذي من دون خالف  امل��ادي، 
املادية،وقد اأدى الإن�سان من خالله دورا يف اإحراز التقدم، ومازال مر�سحا 

للمزيد من الأداء.

واأعتقد اأن الذي بني الإلكرتونيك والفيزياء كالذي بني الفيزياء والفلك، 
من  معلوم  وكاأنه  عموميات  فيه  البحث  ي�سبح  ال�سم  يتقادم  حني  فكاأنه 
العلم بال�سرورة، فتقت�سي �سنة التطور البحث عن ا�سم جديد بعدما ي�سبح 
القدمي ل يطابق م�سميات الإبداع اجلديدة، ولذا �سار امليدان اجلديد لبحث 
الإلكرتونيك  علم  هو  الفيزياء  يف  واإبداعاتها  احل�سارية  اجلربية  ال�سنن 
�سار  مما  بحوثه،  من  بقي  ما  �سالحية  فيه  امتدت  واإن  الفيزياء،  ب��دل 
كبريا  لأن جزءا  اإلى حني،  ولو  الركب احل�ساري  بتطور  مرهونا  ا�ستمراره 
تقرر  مل  ما  وهو  اأخباره،  وتقارير  التاريخ  ذمة  يف  �سار  الفيزياء  علم  من 
لتوا�سل  الآخر  اجلزء  �سحذت  بينما  ا�ستمراره،  احل�ساري  الزده��ار  �سنن 
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من خالله �سنن التطور والكت�ساف يف ميدان علم الإلكرتونيك لتتطلع من 
الإلكرتونيك بحوثه  ي�سلم  اأن  اإلى  ازدهارا،  اأكرث  اإلى تطور ح�ساري  خالله 
اإلى علم اآخر �سيكون من بعده واإن مل يعرف له ا�سم بعد، مما قد يكون اأحد 
فروع الإلكرتونيك الذي �سيتو�سع ميدانه اأكرث من اأقرانه في�ستويل على من 

حوله ويكون �سلطانها .

�سيء  اإلى  القدم  منذ  الإن�سان  اهتدى  لقد  وال�سناعة:  امليكانيك  بني   -

من امليكانيك حني عرف كيف يحرك اآلت ما بني يديه من الأدوات لتوؤدي 
دورها، فا�ستخدمها يف اأغرا�سه البدائية يومئذ، واإذا كانت امليكانيك تعني 
البحث يف االآلة ال�شناعية لق�شاء حاجة االإن�شان وحتقيق اأهدافه، فاإن هذا 
مبحث من مباحث ال�سنن ول�سيما �سنن الأ�سياء التي مل ينف�سل بع�سها عن 
اأهدافها كفريق عمل حيث  توؤدي وظائفها وحتقق  االآخر، ومازالت  البع�ض 
تلتقي �سنن علم الفيزياء و�سنن علم الكيمياء و�سنن علم الطب وغريها من 

�سنن ماديات الأ�سياء يف عامل ال�سناعة.

واإمنا هو قدمي  الع�سر احلديث،  بدعا من  لي�ص  ال�سناعة  واإن م�سطلح 
قدم حرف الإن�سان و�سناعته،ولكن جديده يف تطور ازدهار احلرف، حيث 
اأنه ما من علم من علوم احلرف واملهن ال�سناعية اإل وعرف تطورات من 
خالل اكت�ساف �سنن اإبداعه مثله كمثل غريه من العلوم الأخرى، واإن تفاوت 
العلوم يف الزدهار احل�ساري كل من موقعه ويف ميدانه،  اآثار  يف تطورات 

ولذا حني انفرد اهلل باخللق اأ�ساد باإتقان �سنعه،فقال تعالى:{ ىب  يب  جت     
حت  خت          متىت  يت  جث  مث  ىث }))(. ولعله من هنا ا�ستحدث اأو ا�ستق 
م�سطلح التقنية الذي قد يكون اأ�سل م�سطلح التكنولوجيا ولكن اأبدل حرف 
القاف كافا))(، ف�سار م�سطلح الإتقان اآلة اإبداع التطور ال�سناعي يزيد يف 

ازدهاره كلما اكت�سفت �سننه.

)- �سورة النمل، الآية 88 .
)- عبد ال�شبور �شاهني: العربية لغة العلوم والتقنية، ط2، دار االعت�شام، القاهرة، 6041ه� 6891م. 
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ولذا فاإن علم امليكانيك هو الآخر مّت اكت�سافه مثلما اكت�سفت علوم اأخرى 
لكت�ساف �سننها، اإذ هو اأحد فروع الفيزياء التي كانت يوما ما من التاريخ 
القدمي اأفكارا �سغرية �سمن علم الفلك،اإلى اأن كربت على ح�ساب ا�سمحالله 
وان�سحاب جزء هام منه وكاأنه تقاعد، فا�ستولت على ميدانه، حيث اهتمت 
الأج�سام  اأخرى يف ميدان  اإلى اهتماماته اهتمامات  واأ�سافت  به  مبا اهتم 

ال�سلبة، ومنها �سنع الآلت التي �سارت اأهم اهتمامات علوم امليكانيك.

- بني ال�سناعة والتكنولوجيا: مل يالزم الفعل ال�سناعي الإن�سان حديثا 

ماآربه،  حتقيق  يف  وا�شتخدمها  االأ�شياء  اآل��ة  اح��رف  حني  القدم  منذ  بل 
ال�سالم:                      عليه  نوح  الوحي  اأمر  اإلى  التاريخية  الأول��ى  تعامالته  ترجع  وقد 
{ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ }))( . ويبدو اأن �سناعة فلك 
نوح عليه ال�سالم كانت �سناعة مبعنى م�سطلح الع�سر احلديث ومبعايريه، 
ومن غري تتبع دللة م�سطلح ال�سناعة يف القامو�ص فاإنه يثري ال�سوؤال الآتي: 
هل اإجراءات �سنع فلك نوح عليه ال�سالم كانت وفق منطق ال�سنن اجلربية 

وتعليالته اأم وفق اإمالء ال�سنن اخلارقة؟ .

واإذا كان هذا مبحث اآخر، فاإنه يبدو اأن م�سطلح ال�سناعة �سار يحركه 
اأغرا�سه  ويحقق  اأهدافه  دائرة  اإلى  اأهدافه  في�سم  التكنولوجيا  م�سطلح 
من  ال�سناعة  �ساحة  يف  التكنولوجيا  فعالية  ا�ستدت  ولذا  اأغرا�سه،  �سمن 

خالل ال�سنن اجلربية اأكرث.

فاإن  وحتليلها  اجلربية  ال�شنن  تعريف  و�شف  يف  احلديث  اأف�شح  ومهما 
اأن  اإلى  ل�سان حالها يرى من ذهب  كاأن  واأبلغ،  اأف�سح  واأداءه��ا يظل  فعلها 
اخلرب لي�ص كالعيان، ولعله لذا مل ينّظر الفكر الغربي لل�سنن نظرة تعريف 
وحتليل واإمنا تتبع اإجراءات اأدائها، فحر�ض على اكت�شافها ليطور ازدهاره 
بال�سنن  يومئذ  الإ�سالمي  الفكر  اهتمامات  من  اأف��اد  وك��اأن��ه  فاأكرث  اأك��رث 

) - �سورة املوؤمنون، جزء من الآية 7) .
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اخلارقة، مثلما اهتم بها الفكر الكن�سي من بعده حني ا�سطهد العلماء الذين 
اخلارقة،  ال�سنن  واأهملوا  التجربة  ميادين  يف  اجلربية  ال�سنن  بعلم  اهتموا 

لأنها اأدخلت الفكر الغربي يومئذ عامل اخلرافات والأ�ساطري.

- هالك الأمم ال�سابقة بني ال�سنن اخلارقة واجلربية: الراأي عند اأكرث 

ال�سنن اخلارقة  ال�سابقة ذات احل�سارات كان وفق  الأمم  اأن هالك  النا�ص 
ولي�ص ال�سنن العادية، ولكن الذي يبدو اأن اأ�سباب ال�سنن اخلارقة كانت من 
اأ�سباب ال�سنن العادية، واأن الهالك مّت ونفذ من خالل ال�سنن اجلربية مبفهوم 
اخلارقة،  ال�سنن  مبقت�سى  القدامى  مفهوم  يف  مّت  بينما  احلديث  الع�سر 
والآية الكرمية و�سحت الأ�سباب وتركت قراءة هذه الأحداث قابلة للخيارات 

ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   {ٺ   كلها: 
ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ}))(.
وال�سيحة))(،  احل�����س��ب))(،  وه���ي:  الأرب��ع��ة  ال��ه��الك  �سيغ  ف��م��ف��ردات 
اأو�سع  يف  احل��دي��ث  العلم  تناولها  حقائق  وه��ي  وال��غ��رق))(  واخل�����س��ف))(، 
مو�سوعاته واأكرث اهتماماته ولذا قال فيها قوله، واكت�سفت �سننها وعرفت 
كيفيات حدوثها ف�سارت من معلومه وفق اأحكام علمية ال�سنن اجلربية بعدما 
كانت يف ح�ص اإميان الإن�سان القدمي من ال�سنن اخلارقة املجهولة التي ل تعلم 
كيفيات حدوثها، واإن علمت اأ�سبابها على اأنها الذنب مبعنى املع�سية، وهذا 
حق، ولكن الذي غاب ومازال يغيب عن البع�ص حتى يف الع�سر احلديث اأن 
ما هلكت به اأقوام الأمم القدمية مازالت تهلك به ال�سعوب والأمم يف الع�سر 

)- �سورة العنكبوت، الآية :)0 .
) - اأي احلجارة.
ْوُت �َسِديُد. )- �سَّ

ْيِء. )- َاْنَهيار اْلأَْر�ص بال�سَّ
)- اإغمار املاء الأر�ص.
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احلديث، ولكن مازال كثري من النا�ص يقراأون ما حدث لالأمم ال�سابقة على 
اأ�سا�ص اأنه جرى وفق اأحكام ال�سنن اخلارقة، اأما ما يحدث لالأمم املعا�سرة 
فاإنه يجري وفق منطق ال�سنن اجلربية باإدخاله دائرة العلم وتعليالته، ويف 
الوقت نف�سه يح�سب اأن ما حدث لالأمم الغابرة �سببته الذنوب اأما ما يحدث 
اإلى  الأول  يوعز  حيث  الطبيعة،  غ�سب  من  اأ�سبابه  فاإن  املعا�سرة  لل�سعوب 
غيبية،  اإميانية  باأ�سباب  الأول  فربط  امل�ساهدة،  اإلى  الثاين  ويوعز  الغيب 

وربط الثاين باأ�شباب حتوالت اجلو.

ولعل الذي غاب عن فهم الإن�سان يومئذ هو التعليل العلمي والذي يغيب 
عن فهم الإن�سان اليوم احل�ص الإمياين حني فهم اأن ما �سار ي�سمى الظواهر 
الطبيعية لي�ست اأ�سبابه النحراف عن ال�ستقامة الأخالقية ومنهجية التزام 
نوح  تعليل طوفان  توا�سل الزده��ار احل�ساري، ومن هنا �سار ممكنا  �سنن 
عليه ال�سالم يف احل�ص العقدي على اأنه معجزة ويقراأ يف فهم الع�سر احلديث 
قراءة  منهجية  فيها  تتحكم  ولكن  العادية  لل�سنن  اخلارقة  العلمية  القراءة 
ال�سنن اجلربية، لأنه عندما يحدث مثل الطوفان فاإن العلم يقراأه من خالل 
اأ�سبابه وكيف تكّونت الغيوم وتلبدت ال�سماء، وكيف حملت الرياح اأثقال املاء، 
وكيف حدثت ال�سواعق، وكيف �سقطت الأمطار فجرفت الديار والأ�سجار، 
وكيف تزلزل الأر�ص، فالعلم يجيب عن اأ�سباب احل�سب وال�سيحة واخل�سف 

والغرق.

ال�سالم قدميا حيققة،  نوح عليه  اأن طوفان  يثبت  التاريخ  كان  فاإذا  لذا، 
فاإن العلم يثبت اأنه لي�ص فريدا يف التاريخ كله بل متكرر بني الأم�ص واليوم 
الأول  فاإن  اليوم،  وطوفان  الأم�ص  طوفان  بني  فرق  هناك  كان  واإن  والغد، 
به،  كذبوا  الذين  على  له  معجزة  ال�سالم  عليه  نوح  لدعوة  ا�ستجابة  حدث 
اأ�سبابه  فاإن  الإميانية  اأبعاده  يف  قرئ  اإذا  وغدا  اليوم  مثله  يحدث  ما  فاإن 
و»غ�شب  جوية«  »حتوالت  فاإنه  املبا�شرة  اأبعاده  يف  يقراأ  عندما  واحدة،اأما 
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ما  وهو  ظلم  دون  من  عادلة  عقوبة  هناك  لي�ص  اأنه  يثبت  واحلق  طبيعة«.. 
مل تعلل به طوفانات ما بعد نوح عليه ال�سالم وعقوبات الأمم الأخرى كعاد 
الر�ص  واأ�سحاب  نوح  قوم  قبلهم  تبع«كذبت  وقوم  الأيكة  واأ�سحاب  وثمود 
وثمود وعاد وفرعون واإخوان لوط واأ�شحاب االأيكة وقوم تبع كل كذب الر�شل 
وحق وعيد«))( فتحقق الوعيد من جن�ص العمل، واإمنا تعلل بق�سر النظر على 
ما بعد ال�سبب وامل�سبب للحدث وتكتفي بقراءته من خالل ال�سبب من دون 
امل�سبب الأول الذي هو يف الآية من �سورة العنكبوت الذنب ويف الآيات الأخرى 

من �سورة ق التكذيب.

في�سان  هو  الع�سر  لغة  يف  ن��وح  ق��وم  الطوفان  ه��الك  مفهوم  ف��اإن  ول��ذا 
جارف، وهالك عاد ريح �سر�سر عاتية، جاء العلم احلديث ودر�سها ح�سب 
قوة �سرعتها و�سدتها ف�سماها الريح العا�سفة وقّدر �سرعتها نحو 80 كلم اإلى 
)9 كلم يف ال�ساعة فقال تعالى:»واأما عاد فاأهلكوا بريح �سر�سر عاتية«))(، 
وت�سمى  ال�ساعة  يف  )))كلم  اإلى  �سرعتها  ت�سل  ما  فهي  العاتية  الريح  اأما 

الزوبعة الهوجاء))(.

وال�ساهد اأن هذه الأ�سباب التي كانت �سننا �سقطت من خاللها ح�سارات 
وظهرت اأخرى اأ�سبحت اليوم يف متناول العلم وبني قب�سة معارفه، وقد اأخذ 
الإن�سان جتاهها احتياطات وتدابري وقائية واإن مل يتمكن من ال�سيطرة الكلية 
قدرة  داخل  الن�سبية  قدرته  �سمن  و�ستظل،  تدابريه،  مازالت  حيث  عليها، 
اهلل املطلقة، والدليل اأن ما كان يح�سب من ال�سنن اخلارقة �سار جزءا من 

ال�سنن العادية اأو ال�سنن اجلربية يف ميدان التجربة العلمية ومنطق الفكر.

واإن كان هذا ل يعني اأنه �سياأتي على الإن�سان يوم ي�سيطر فيه على ال�سنن 
اخلارقة كلها داخل ال�سنن العادية لأن من اخلوارق ما �سيبقى خوارق مثل 

) -��سورة ق، الآية:  ))-)).

)- �سورة احلاقة، الآية: )0.
)- حممد جمال الدين الفندي: الإ�سالم وقوانني الوجود، �ص))).
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هناك  لأن  والأبر�ص،  الأكمه  واإبراء  املوتى  اإحياء  كمعجزة  كثرية  معجزات 
يف  لأنه  معجزة  ف�سيظل  املعجزة  من  هو  فما  والإعجاز،  املعجزة  بني  فرقا 
حكم امل�ستحيل غري قابل للتحقق، وما هو من الإعجاز فاإنه من املمكن القابل 
للتحقق، والذي فيه يتناف�ص املتناف�سون يف اإبداعه العلمي ولو ح�سبه البع�ص 

من ال�سنن اخلارقة.

الأ�سل يف  كان  اإذا  الآخ��ر:  فكر  الطبيعة يف  وبحوث  ال�سنن اخلارقة   -
خ�سو�سياته  من  وخا�سية  الإ�سالمي  الفكر  منابت  من  منبت  اأنها  ال�سنن 
اكت�سفت يف القراآن الكرمي ثم نزلت منه اإلى الفكر الإ�سالمي ويف مقدمته 
فكر عبد الرحمن بن خلدون اإلى اأن كادت ت�سري ثقافة بني عامة امل�سلمني، 
من  ولو  بال�سنن  الإ�سالمي  الآخر غري  الفكر  اهتمام  خلو  يعني  ل  هذا  فاإن 
اأبرز  من  ولعل  فيها،  م�سطرب  اأنه  اأو  لديه  وا�سحة  غري  اأنها  تبدو  منظور 
الذين م�ّسوا فكر ال�سنن ولو م�سا خفيفا مل يغن كثريا من احلق من مفكري 
اإلى  املارك�سية  منظرو  فيه  ذهب  الذي  ال�سيوعي  الفكر  احلديث،  الع�سر 
التاريخي، واإن مل ي�سموا ال�سنن  اأو مبداأ قام عليه التطور  اأن احلتمية �سنة 
مب�شطلحها، فقد حتدثوا يف مفهومها وال�شيما ال�شنن اجلربية التي عرفت 
لديهم مب�سطلح ال�سنن احلتمية، وهي التي جرت وقائع التاريخ واأحداثه من 

خاللها نحو غايتها كاأنها قدر نافذ ل مرّد له.  

وهنا ميكن ال�ستدراك باأن ال�سنن اجلربية تفقد من خ�سو�سياتها فت�سبح 
ما  هذا  ولعل  العادية،  مفهوم  اإلى  مفهوم اجلربية  من  وتخرج  غري جربية 
غاب عن الفكر الآخر مما قد يت�سح اأكرث يف الفكر الإ�سالمي من مفاجاأة 
القدر، ثم هناك ف�سيل اآخر من ف�سائل الفكر غري الإ�سالمي وهو الوجودية 
التي تذهب اإلى اأن الإن�سان هو الذي ي�سنع وجوده ول قانون يلزمه ول �سيء 
اإال قوانني املحاكم الو�شعية، وهنا  ي�شيطر عليه ويحول دون حتقيق غاياته 
وقعت الوجودية يف اإلغاء مفهوم ال�سنن القانون امللزم لالإن�سان من قبل اإرادة 
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اأخرى مطلقة لها الأمر من قبل ومن بعد وهي اإرادة اهلل، فظهرت الوجودية 
وكاأنها ل توؤمن بال�سنن ول مبا يرتتب على اأدائها اإل من حيث الواقع امللمو�ص 
الفكر الآخر  اإميان  التي يبدو  ال�سنن احلتمية  الذي يفر�ص ذاته من خالل 
ومدى  الإن�سان  �سلوكيات  على  القائمة  العادية  بال�سنن  اإميانه  من  اأ�سد  بها 
وحتقيق  باأفعاله  اأقواله  االأ�شياء،وربط  جتاه  م�شوؤولياته  حتمل  يف  التزامه 

ال�شبب من خالل امل�شبب وامل�شروط من خالل ال�شرط.

ويبدو هذا ا�سطرابا اآخر يف فهم الفكر غري الإ�سالمي لل�سنن حني اأعلن 
ال�سيطرة  مثل  م�سطلحاته  وا�ستخدم  منهجا،  بل  �سلوكا  وتبناه  ال�سراع 
الفكر  بل ذهبت جذور هذا  الطبيعة،  وغ�سب  الطبيعة  وقهر  الطبيعة  على 
اأجل  من  الآلهة،وهذا  ب�سراع  اليوناين  الفكر  يف  عرف  ما  اإلى  التاريخية 
هذه  يخالف  ما  ا�شتخدام  الفكر  هذا  عن  وغاب  اأهدافه،  االإن�شان  حتقيق 
اجلو،  وابت�سامة  الطبيعة،  وحنان  الطبيعة،  دفء  مثل  الو�سف  يف  الألفاظ 

حتى ظهر ما ميكن اأن يعترب ا�ستدراكا مثل م�سطلح اأ�سدقاء البيئة.

ال�سنن  حقائق  �ساعت  ال�سطراب  هذا  �سبابية  خ�سم  يف  اأن��ه  واأعتقد 
ال�سنن عنده  الغربي ومنظوره، ولذا ق�سر مفهوم  الفكر  وجوهرها يف فهم 
على  احل��رب  الغربي  الإن�سان  فاأعلن  احلتمية،  ال�سنن  خ�سو�سيات  على 
الكون  ميدان  من  ال�شنن  جمريات  ونقل  ال�شراع،  عنوان  حتت  الطبيعة 
ومفرداته اإلى ميدان املجتمع واأفكاره، ول�سيما �سنة التطور احل�ساري الذي 
وظف فيه العنف الذي اأدى اإلى اأ�سباب احلربني العامليتني الأولى والثانية، 
ومازالت تدق طبول حرب عاملية ثالثة، ورمبا يكون هذا كله نتج عن ما ميكن 
اأن يطلق عليه بغ�ص الطبيعة مبفهومها العام واعتبارها عدوا ينبغي قهره، 
الغربي  الفكر  ا�ستثني رمبا من بع�ص �سعراء  اإل ما  به  ُيْنَتَفُع  ولي�ص �سديقا 
ُحِمَد للفكر الغربي حر�سه  واأدبائه الذين غنوا للطبيعة وتوادوا معها، واإن 
اأداء  يف  التحكم  قوانني  عن  بالبحث  الطبيعة  على  ال�سيطرة  على  ال�سديد 
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و�سحيا  واقت�ساديا  علميا  �سامال  ا�ستغالل  ل�ستغاللها  التقنية  مفرداتها 
وحتى جماليا))(.

ولذا، ظل �سعي تفوق احل�سارة الغربية ماديا نفعيا م�سلحيا ولي�ص �سعيا 
اأن يكون عليه الأمر، لأنه ثبت  اإن�سانيا مثلما ينبغي  معرفيا ثقافيا اأخالقيا 
من خالل بع�ص ال�سيا�سات واملواقف وال�سرتاتيجيات  اأنه لي�ص من مقا�سد 
بقدر  الآخر خارجها  اإفادة  تعميم،  وبدون  عامة  ب�سفة  الغربية،  احل�سارة 
ق�سدها الإفادة الذاتية. ويف هذا ال�سياق مازالت تبحث عن �سبل ال�سيطرة 
عليه واإخ�ساعه ملقا�سدها، مبعنى مازالت تبحث عن �سنن جربية لحتالل 
ال�سنن  مع  فعل  مثلما  الأفكار  عامل  وقدراته يف  ثرواته  من  والإف��ادة  الآخ��ر 

اجلربية يف عامل الأ�سياء واملاديات .

عليها  اأط��ل��ق  التي  اجل��ربي��ة  بال�سنن  الغربي  الفكر  اهتمام  ا�ستّد  لقد 
اهتمام  انتف�ص  بينما  الأخ��رى،  ال�سنن  باأق�سام  اهتمامه  من  اأكرث  احلتمية 
الفكر الإ�سالمي مرة اأخرى ف�سّدت نظره فو�سوية �سلوك الإن�سان املتخلف 
فبحث عما ي�سبطه، فكان من اأثر هذا انبعاث فكر ال�سنن العادية واإن مازال 
يف  اأ�سد  اهتماما  ي�ستحق  اأ�سبح  الذي  اأن  ويبدو  عاما،  مبفهومه  الهتمام 
مفهوم ال�سنن العام هو بلورة مفهوم لنظرياته والبحث عن و�سائل تطبيقها 
ال�سارمة  اجلربية  ال�سنن  اأداءات  بيان  جانبه  واإلى  الواقع،  اإلى  وترجمتها 
التي يبدو ل ت�ستحق تعريفا وا�سعا وبناء نظرية كبرية �ساملة بقدر ما ت�ستحق 

لتحقيق جملة  والوجود عامة  والطبيعة  الكون  اأداءاتها يف  البحث يف كيفية 
غايات منها:

تعامل  كيف  بيان  فيها  والتي  الغربية:  احل�سارة  جتربة  من  ا-الإف����ادة 

الفكر الغربي مع مفهوم ال�سنن واأداءاته اأكرث من التعامل مع تعريف ال�سنن، 

) � رجاء جارودي: حوار احل�شارات، ترجمة الدكتور عادل العّوا، ط)، من�سورات عويدات، بريوت، 
باري�ص، 978)،�ص8).
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واإن كان هذا الفكر قد �سّيع حقائق اأيقنتها نف�سه وجحدها علوا وا�ستكبارا 
وهي انتماء ال�سنن اإلى اهلل حيث ربانية ال�سنن، وجحد من�سئ ال�سنن املوؤثر 
احلقيقي يف الوجود، وتعامل مع النتيجة دون م�سدرها، ومع الفاعل املجازي 
من  اأ�سبح  هنا  وم��ن  اهلل،  وه��و  احلقيقي  الفاعل  دون  الآل��ة  وه��و  نائبه  بل 
ال�سروري ا�ستدراك احل�سارة القادمة على احل�سارة الغربية حني يتحقق 

التداول ويوؤول ماآل الزدهار احل�ساري اإلى الفعل الإ�سالمي.

ب-تاأ�سي�س منهج التعامل: �سيما وقد �سار اجلواب عن �سوؤال »كيف« بدل 

»ملاذا« من اأ�سّد اإحلاحات اأ�سئلة النه�سة، ومن هنا يثار �سوؤال كيف نتعامل 
مع مفهوم ال�سنن؟ الذي ميثل مو�سوعاتها واأداءاتها  ل مع اللفظ وحده الذي 

ل ميثل اإل الدللة اللغوية.  
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الف�صل ال�صاد�س

ال�صنن اخلارقة وا�صتعانة الغيب 





الغيب  ال�سنة اخلارقة هي من يحكم عامل  اإن  ال�سنن اخلارقة:  - مفهم 

ال�شيء  االإن�شان حقائق منه حتّول  اكت�شف  العقدية، والذي كلما  ومنظومته 
دائ��رة  اإل��ى  ال�ستثناء  دائ��رة  وتو�سعت  ال��ع��ادي،  اإل��ى  اخل��ارق  من  املكت�سف 
القاعدة، لأن الأ�سل يف ال�سنن اخلارقة ال�ستثناء من ال�سنن العادية التي هي 
الأعلى والأعمق،  ال�سنن اخلارقة هي  والأو�سع دائرة، ولكن  والأ�سمل  الأعم 
لأن الأمر اخلارق هو ما يناظر الأمر العادي الأ�سل والقاعدة، واخلارق هو 
ال�ستثناء منه خلروجه عن ميزاته و�سفاته، حيث يدخل اخلارق عاملا اآخر 

له ما مييزه وينفرد به عما �سواه.

ال�ستثناء،  القاعدة  اأن يخرتق  القانون  قانون  اأي من  ال�سنن،  �سنن   ومن 
فيخرج عنها، حيث قابلية القاعدة لال�ستثناء، وقابلية ال�ستثناء هو الآخر 
ي�سبح  كاأنه  حتى  منه،  ا�ستثناء  الآخ��ر  هو  لال�ستثناء  يكون  حتى  اخل��روج 

قاعدة فيحكم القانون قانونا وال�سنن �سننا.

ومن هنا كان لال�ستثناء، وهو الخرتاق، �سننه مثلما للقاعدة �سننها، حيث 
تنعدم التلقائية والع�سوائية لأن كل �سيء بقدر يف ح�ساب اهلل املطلق. والأ�سل 
اأن يكون كذلك يف ح�ساب الب�سر ولو اأنه ن�سبي، لأن اأهل التخطيط والربجمة 
من  الأ�سياء  لتنفلت  خاللها  من  تت�سلل  للعفوية  ثغرة  يرتكوا  األ  يحر�سون 
الثغرات  مثل  بالثغرات  ي�سمى  ما  الب�سر  اإنتاج  عرف  واإن  ال�سنن،  يدي  بني 
القانونية، واإذا كانت ال�سنن اخلارقة يف جملة ميادين كالإرها�ص واملعجزة 
وال�ستدراج وال�سحر وق�سايا اأخرى يحققها الدعاء والتقوى كحدوث التوفيق 
والربكة واحلظ، فاإن لهذه الق�سايا، هي الأخرى، �سنن عامة واأخرى خا�سة، 

واإن مل يعباأ بها الإن�سان كثريا.

  واأعتقد اأنه بقدر ما ا�ستطاع الإن�سان ك�سف اأ�سرار كثرية يف عامل املادة 
ثم ال�سيطرة من خاللها على اأدائه، فاإن �سعيه يف عامل الروح مازال �سعيفا، 
�سيما وقد ا�ستدَّ اهتماُم الإن�سان يف الع�سر احلديث باملادة اأكرث من اهتمامه 
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بالروح، وزاد ان�سرافه  اإلى العلم اأكرث من اهتمامه بالفكر حتى ولو كان لكل 
مادة روح ولكل علم فكر فيما يعرف بفل�سفة العلوم.

حقيقتها،  يو�سح  الذي  املفهوم  ال�سنن  يف  اأكرث  به  الهتمام  ينبغي  ومما 
كال�سنن  الفكر  ملنطق  منها  كثري  يخ�سع  ل  التي  اخلارقة  ال�سنن  وبخا�سة 
ال�سنن  مفهوم  ف��اإن  ولهذا  اجلربية،  كال�سنن  العلم  جتربة  اإل��ى  اأو  العادية 
مدعو اإلى البحث يف اخلوارق ودخول ميدانها يف اإطار ما هو ممكن، ولي�ست 
اخلوارق هي املعجزات وحدها كما يفهم البع�ص وقد انتهى ع�سرها بانتهاء 
النبوة، واإمنا اإلى جوانبها خوارق اأخرى مازالت حتقق نتائج وتنجز اأهدافا.

فكره  ومنطق  ال�سنن  مفهوم  املو�سوع من خالل  هذا  فاإن طرح  هنا  ومن 
ما  بع�ص  واأن  ل�سيما  فات،  مما  �سيء  على  ا�ستدراكا  يعترب  اأدائ��ه  وعلمية 
كان يعترب من عامل ال�سنن اخلارقة �سار من عامل ال�سنن العادية يف منظور 
الع�سر، حيث ما كان يح�سب من اخلرافات �سار من احلقائق مثلما ظن قوم 

يوما ما اأن �ساعة هارون الر�سيد �سحر فا�سرتهبوه.

يكون  ما  اأف�سل  دللته  واإدراك  ال�سنن  م�سطلح  معرفة  ره��ان  ف��اإن  ول��ذا 
كل  ينفرد  اأن  على  كلها،  ال�سنن  لأق�سام  يت�سع  ال��ذي  مفهومه  خ��الل  من 
خ�سو�سيته  اأ�سا�ص  على  الآخر  البع�ص  من  بع�سه  وي�ستثنى  مبفهومه  ق�سم 
خمالفا  اللغوية،  الناحية  من  وبخا�سة  اخل��ارق،  ظل  واإن  دللته  و�سالحية 
الع�شر  اإجنازات  والتقاليد، الأن  العادات  ونوامي�شه وماألوف  الكون  ل�شرائع 
اإلى العلم واملنطق اأكرث، فمعجزة الإ�سراء واملعراج  العلمية قّربت اخلوارق 
التي فتنت عرب اجلاهلية، واختربت اإميان ال�سحابة، اأ�سبح الإميان بها يف 
ع�سر اآليات التكنولوجية اأقرب اإلى القتناع العقلي حني اكت�سفت الكهرباء 

وعرف ا�ستخدامها، وعامل و�سائل النقل وات�سالته.

وقد ا�ستطاع الإن�سان اأن ينقل ال�سورة وال�سوت وال�سوء من م�سافة بعيدة 
ت�ساهي اأو تزيد م�سافتها على ما بني امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�سى يف 

188



وقت وجيز، قد ي�شاوي اإجنازه ما ا�شتغرقه �شري الر�شول ¤ ليلة الإ�سراء 
الإ���س��راء  ليلة   ¤ اهلل  ر�سول  رحلة  معجزة  بني  املقارنة  فمن  وامل��ع��راج، 
تكنولوجية  و�سائل  عرب  عادية  ب�سرية  رحالت  من  يجري  ما  وبني  واملعراج 
معا�سرة يظهر اأ�سحابها على �سا�سات التلفزيون اأو ت�سمع اأ�سواتهم عرب اأثري 
الإذاعات تت�سح عالقة ال�سنن اخلارقة وما جتري مبقت�ساه ال�سنن اجلربية 

التي �سارت عادية متحكما يف اإجراءاتها اأكرث.

ما  على  يقا�ص  املعراج  املعجزة  هذه  من  الثاين  ال�سطر  يف  يقال  قد  وما 
قيل يف �سطرها الأول الإ�سراء، حيث واقعية و�سائل التكنولوجيا التي جتري 
اإلى  والرحلة من موقع  ال�سفر  اإبداعاتها وفق �سنن جربية عادية يف ميدان 
اأو قريبا يكاد يطابق بينها وبني الرحلة املكوكية من كوكب  اآخر كان بعيدًا 
الأر�ص اإلى كوكب اآخر كاملريخ، فيت�سح ما ي�سبه احلقائق ذاتها، بني موقع 
املعا�سرة،  الرحلة اجلوية  واملعراج، وموقع �سنن  الإ�سراء  املعجزة من  �سنن 
وغزو الف�ساء يف اإطار ال�سنن اجلربية العادية اليوم، ولذا اأ�سبح يطلق على 
االإجنازات العظيمة م�شطلح املعجزة، عندما اأخرجت جزءا مما كان من 
اأو اجلربية العادية،  ال�سنن اخلارقة فاأدخلته �سمن ال�سنن اجلارية العادية 
فيما  اهلل،  وهبه  ما  قدرات  من  اأكرب  جزء  ا�ستخدام  على  الإن�سان  لقتدار 
يحّول به ال�سنن اخلارقة التي مل تكن له طاقة بها قدميا اإلى ال�سنن العادية، 
وقد �شارت له طاقة كبرية حقق من خاللها بع�شها مما وعد به وفق �شروط 

ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   {وئ    احل��ق:  معرفة  اأج��ل  من 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ}))(.

ومع هذا لن ي�شتطيع االإن�شان حتويل ال�شنن اخلارقة كلها اإلى �شنن جارية، 
ېئ  ېئ  ىئ   لأنه لن ي�ستطيع اخلروج من دائرة القليل يف قوله تعالى:{ 

 )-  �سورة ف�سلت، الآية )).
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الآي��ة،  خمالفة  مفهوم  يف  فيدخل  الكثري،  دائ��رة  اإل��ى   )(({ ی  ىئ   ىئ  
بني  والقلة  الكرثة  مقدار  اختلف  واإن  كثريه،  اإل��ى  العلم  قليل  من  فيتحّول 
الإن�سان والآية بل حتى بني الإن�سان نف�سه، حيث ما يراه البع�ص قليال يراه 
تفقد  لن  مثلما  خ�سائ�سها،  تفقد  لن  اجلارية  ال�سنن  ولأن  كثريا،  اآخ��رون 
ال�سنن اخلارقة، هي الأخرى، خ�سائ�سها، لأن م�سيئة اهلل قدرت األ يخرج 
الإن�سان عن قدراته فيدخل فيما مل يقدره اهلل عليه فال يبدع ما مل ي�ساأ اهلل 
له اإبداعه. من هنا تبقى ال�سنن اجلارية هي القاعدة العامة وال�سنن اخلارقة 

هي ال�ستثناء،لأن ال�سنن مراتب ومنازل جتري حيثياتها عند القت�ساء. 

ال�سيء))(،  لي�ص من  اأن اخلرق هو كل ما  اأعتقد  - دلل��ة لفظ اخل��ارق: 

اإليه،  اآخر  ثوب  منه من  لي�ص  ما  اإ�سافة  الثوب مبعنى  كان خرق  منه  ولعل 
كانت  ول��ذا  الأ�سل،  اإل��ى  غريبا  ا�ستثناءا  اإليه  امل�ساف  اأو  امل�ساف  فيكون 
ال�سنن اخلارقة ا�ستثناءا من ال�سنن العادية، اأما الخرتاق فاإنه يعني دخول 

اأو اإدخال �سيء غريب عن الأ�سل ملقا�سد م�سمرة غري معلنة.

وكانت  الإن�سان  فهم  دائرة  طاقة  عن  خرج  ما  هي  اخلارقة  فال�سنن  لذا 
درا�سة  دائ��رة  من  الكرمي  ال��ق��راآن  ا�ستبعدها  حيث  العقلية،  قدرته  وراء 

الإن�سان كالروح حني قال:{ وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی }))(.

العلمي  املعريف  التطور  اأن  الأخ��رى: مبا  وال�سنن  ال�سنن اخلارقة  بني   -
ال�سنن  ميدان  اخل��ارق��ة  ال�سنن  مو�سوعات  من  كثريا  اأدخ��ل  قد  والفكري 
العادية وحّولها اإليه، فقد �سار ما كان خارقا عاديا وما كان يبدو م�ستحيال 

 )- �سورة الإ�سراء، الآية )8.
 )- اخلرق يف اللغة  الثقب، ويف القراآن:{ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ} الكهف، الآية )7، ومن هنا كان اخلرق ما لي�ص من ال�سيء .
 )- �سورة الإ�سراء، الآية )8 . 
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ممكنا كالذي بني املعجزة والإعجاز الذي بات ياأكل من ح�ستها اإل ما ظل 

ي�ستع�سي على  التحول من اخلارق اإلى العادي مما هو من امل�ستحيل، حيث 
من املحال اأن ي�سبح امل�ستحيل ممكنا ول حتى فهم حيثياته واإدراك اأ�سبابه.

ولكن �سيظل الإعجاز ياأخذ من املعجزة ويقّرب حدوثها لالأفهام ويطمح 
يف حتقيق بع�شها اأو ما ي�شبهه مثلما قّرب علم وظيفة كامريا التلفزيون نقل 

ال�سورة وال�سوت من مكان بعيد معجزة الإ�سراء واملعراج.

اأن ال�سنن اخلارقة هي الأخرى كال�سنن اجلربية بع�سها علمي  ولذا يبدو 
قائم على التجربة امليدانية مثلما بع�سها الآخر فكري مدعوم مبنطق احلجة 
وبرهان العقل، واإن كانت طبيعة ال�سنن اجلربية تخرج يف جواب �سوؤال كيف 
لأن  ملاذا،  �سوؤال  تظهر يف جواب  تعليلية  ال�سنن اخلارقة  تبدو طبيعة  بينما 
ق�سد املعجزة، وهي �سمن قائمة مو�سوعات ال�سنن اخلارقة، الإقناع بالقهر 
يومئذ اإلى حني تتحقق اإمكانات الإقناع العقلي بالربهان املنطقي والتجربة 
ليكون  كله  الب�سر  على  الإ�سالم  ر�سالة  تعميم  يقت�سي  الذي  الأمر  العلمية، 
الدين يف متناول اجلميع حتى مما دنت م�ستويات ثقافته يف الوعي والفهم.

ال�سنن  دائ��رة  �ساقت  العادية  ال�سنن  دائ��رة  تو�سعت  كلما  فاإنه  هنا،  ومن 
اخلارقة، وقد يحدث العك�ض يف مراحل التخلف الأن حتقق اأي منهما م�شروط 
من  املعلوم  يكون  ويكاد  املعلوم،  يجهل  قد  املجهول  يعلم  وحيثما  ب�شروط، 

ال�سنن العادية بينما املجهول من ال�سنن اخلارقة. 

البحث  يجري  م��ازال  فيما  ال�سنن  عامل  بني  املوازنة  تخلط  هذا،قد  ومع 
فيه ومل يح�سم القطع به، بينما هو من ال�سنن اخلارقة وال�سنن الأخرى مثل 
اللتبا�ص الذي ظهر يوم بدت الأطباق الطائرة، حيث يذهب بع�ص العلماء 
اأهل  اآخر لرتى  ا�ستك�سافات جاءت من عامل  اأنها �سفن ف�ساء وطالئع  اإلى 
احلرب  اأعقاب  يف  الذرية  القنبلة  تفجري  بعد  حتركاتهم  وتراقب  االأر���ض 

191



العاملية الثانية، وقد قيل اإن الأطباق قدمت من كوكب املريخ، مثلما ظهرت 
املذنبات))( كاملذنب الذي ظهر يف عهد املعت�سم )))ه�، فخافه املنجمون 
النا�ص))(،  فت�ساءم  العمورية  فتح مدينة  يعتزم  كان  وقد  به،ل�سيما  وخّوفوا 

فقال ال�ساعر اأبو متام يفّند املخاوف والت�ساوؤم:

ال�سيف اأ�سدق اأنب�������اءا من الكتب        يف حّده احلد بني اجل���د واللعب
بي�ص ال�سفائح ل �سود ال�سحائف        يف  متونهن جالء ال�سك والريب
والعلم يف �سهب الأرماح لمعة بني        اخلمي�سني ل يف ال�سبع��ة ال�سهب 

ويبدو اأن خوف املنجمني جاء من توهم اأمر علمي اأمرا خارقا، وهنا اختلط 
العلمي  التطور  تو�سيح  ولكن  اخلارقة،  ال�سنن  مبعنى  العادية  ال�سنن  معنى 
اأبان اأن هذا االأمر �شمن �شنن العلم اجلربية التي حتولت هي االأخرى اإلى 

�سنن عادية ولي�ص من �سنن اخلوارق الغيبية.

- منظومة الغيب بني ال�سنن اخلارقة وال�سنن الأخرى: ملا تقدم العلم، 

�سار بع�ص ما كان من يقينيات الغيب من حقائق العلم فتحّول من اخلارق 
اإلى العادي، وبدال مما كانت حتكمه حيثيات ال�شنن اخلارقة �شارت حتكمه 
حيثيات ال�سنن العادية اأو اجلربية، ولذا حني تقرتن ال�سنن العادية بال�سنن 
اخلارقة ل تعمالن يف اجتاه واحد مثلما هي جتربة الفكر الغربي الذي من 
طبيعته البحث يف اأثر الأ�سياء وفيما توؤديه من وظائف، بينما كان عمل الفكر 
الإ�سالمي يف وقت ما ي�سعى اإلى تف�سري الأ�سياء والبحث يف عللها مثلما بحث 

يف بيان حكمة الأ�سياء))(.

 )- هي اأج�سام تظهر يف ال�سماء تعرف من الناحية العلمية باأنها كويكبات ن�ساأت يف النظام ال�سم�سي 

عقوبات  اأنها  على  العقدية  الناحية  من  اإليها  نظر  ورمبا  الغبار،  تكاثف  طريق  عن  الكواكب  كن�ساأة 
ربانية واأنها من عالمات ال�ساعة. 

 )- حممد جمال الدين الفندي: الإ�سالم وقوانني الوجود، �ص88 ... 00).
 )- حممد جمال الدين الفندي: الإ�سالم وقوانني الوجود، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 

)97)م، �ص)0).
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املبنى  يف  املعجزة  م�ستقات  الإع��ج��از،اأح��د  ي�سمى  اأ�سبح  ما  اأن  ويبدو 
بدل  ومنطقيا  علميا  فهما  املعجزة  فهم  قابلية  على  يربهن  �سار  واملعنى، 
من القتناع العقدي فقط، واإن هذه اجلراأة �سارت تدفع املعجزة من خالل 
موؤمنون  ملاذا هم  اآمنوا  الذين  ليعلم  العلم  اإلى ميدان  وم�سبباتها  الأ�سباب 

كافرون: {  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ   هم  ملا  الكافرون  ويعلم 
گ  گ  گ}))(، مع تاأكيد احلقيقة القراآنية املتعلقة باأن الغيب حق واأن 

علمه عند اهلل، واأن �سنته، عز وجل، جارية فيه .

ال�سلة بني  ال�سنن اخلارقة بني الوحي والو�سع: وهذا ما يعني ربط   -

وهي  واملنطق،  واخليال  والإمي��ان  والعلم  والقراآن  والكون  والآخ��رة  الدنيا 
احلقيقة املنتظر توثيقها يف ح�سارة التداول القادمة لريتق ما بني ال�سماء 
والأر�ص وما بني اجل�سد والروح والأقوال والأفعال اإلى اآخر ما ميكن رتقه يف 
احل�سارة القادمة، ومن هنا ي�ستخرج اأداء مفعول ال�سنن احلتمية واخلارقة 
ثم  اكت�سافه  ينبغي  الذي  ال�سفاء  كقانون  احلياة  زوجية  بني  من  وقانونها 

ا�ستخراجه من بني �سفاء القراآن:{ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   الع�سل:{ں   �سفاء  وبني  ھ}))( 
وهنا  اأ�سبابه،  اهلل  اأودع  الذي  ال�سفاء  م�سدر  وعائد  ہ}))(  ہ   ۀ  

يلتقي اأهل الذكر واأهل اخلربة.

توكيد  عند  ال�سنن  مفهوم  اأداء  يف  البحث  توقف  يعني  ل  ه��ذا  ك��ان  واإن 
املوؤمنني  الكرمي  القراآن  ي�سفي  كيف  لقت�سائه  لل�سفاءين  الواقعية  التجربة 
وكيف ي�سفي الع�سل النا�ص، وكاأن القراآن ل ي�سفي اإل املوؤمنني به خل�سو�سية 
املوؤمنني الذين وعدوا بال�سفاء بالقراآن، اأما مفهوم النا�ص فعام ي�سمل املوؤمن 
وغري املوؤمن، وقد وعد اهلل الكل ب�سفاء الع�سل، ومن هنا كان الع�سل �سفاء 

)- �سورة الأنفال، الآية )).  
 )- �سورة الإ�سراء، جزء من الآية )8.
 )- �سورة النحل، جزء من الآية 9) .
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اإ�سافيا لأهل الإميان اإلى جانب القراآن لأنهم �سمن النا�ص.  

قانون  لتخرج  التجارب  خالل  من  تبحث  الفرتا�سات  تنطلق  هنا  ومن 
�سفاء الع�سل وغريه من بني اخلطاأ وال�سواب، والأهم هو البحث يف الأ�سباب 
من  ول�سيما  والتاأثري،  الأثر  يحدث  وكيف  الأ�سياء  بني  والعالقة  وامل�سببات 
اأجل الرد على فكر انغم�ص يف الغيب فعّطل فكر الإن�سان واجتهاداته، مثلما 
اعتقد اأن اآلهة ت�سري الوجود ومفرداته ولي�ص الإن�سان، فاآمن هذا الفكر اأن 
لل�سم�ص اآلهة وللريح اآلهة وللرعد اآلهة، وهكذا اعتقد اأن العامل ت�سريه اآلهة 
ول قبل لالإن�سان به ول ميكن له التدخل يف �سوؤونه))(، ف�ساع الفهم ال�سحيح 
ومنه فهم ال�سنن وعطل الأخذ بالأ�سباب فحدث التواكل بدل التوكل، و�ساد 
اإلى  الإ�سالم  دائرة  خارج  الإن�سان  وجلاأ  الإب��داع،  حوافز  وتعطلت  التخلف 

الختباء وراء اخلرافة وال�سعوذة وال�سحر وغريه...

خالل  اأوروب��ا  �ساد  الذي  الكن�سي  الفكر  اأ�ساب  هذا  من  �سيئا  اأن  ويبدو 
القرون الو�سطى، وقد تداعى �سيء منه على فكر علماء الطبيعة يف اأوروبا 
احلديثة، واإن �سعوا اإلى اخلروج من هذا الت�سور، وا�ستطاعوا تف�سري ظواهر 
الكون تف�شريا علميا وا�شتنباط قوانني �شري الكون ومفرداته))(، وهو ما �سار 
مل  ولكن  احلديث،  احل�ساري  الإ�سالم  منظور  من  الكونية  ال�سنن  ي�سمى 
يذهبوا بعيدا منه ف�سموا القوى اخلفية قوى الطبيعة، وغاب عنهم التو�سل 
اإلى ت�سمية الأمور باأ�سمائها ومن ثم اإدراك اخلالق وعظمته يف اخللق واأنه 
بديع ال�سماوات والأر�ص القيوم على �سوؤونها، والذي ل تعزب عنه مثقال ذرة 

يف الأر�ص ول يف ال�سماء.  

لذا،  فاإن الرتق ما بني عامل الروح وال�سهادة مازالت فجوته وا�سعة منتظرة 
والتي  اهلل  م�سيئة  من  وال�سنن  اهلل  م�سيئة  اإطار  يف  ولكنه  اأنه  اإذ  الت�سييق! 

)- حممد جمال الدين الفندي: الإ�سالم وقوانني الوجود، �ص)0.
 )- حممد جمال الدين الفندي: املرجع ال�سابق، �ص07.
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تقت�سي درا�ستها بيان كيف ي�سري الكون ومفرداته، الأمر الذي ينتهي البحث 
َ الكون هو اهلل، ومن�سئه املتحكم يف اإدارة وظائف مفرداته  فيه اإلى اأن ُم�َسريرِّ
القابلة للتف�سري تف�سريا علميا مبعرفة اأثر الأ�سباب وامل�سببات هو اهلل، وهنا 
يتعاون عامل احل�ص واللم�ص وتلتقي ال�سنن العادية مع ال�سنن اخلارقة لتتحّول 

الثانية اإلى الأولى.    

- ال�سنن اخلارقة والعناية الربانية: اإن منطق ال�سنن اخلارقة وما يتميز 

به غري ما يتميز به منطق ال�سنن اجلارية ومنطق ال�سنن اجلربية، ولذا بات 
بعد  نتائجه  مل�ص  ولو  حتى  العقل  اإدراك  خارج  اخلارقة  ال�سنن  منطق  اأكرث 
العقل  اإلى  فيها  يتحاكم  اأنه ل  ال�سنن اخلارقة  اأبرز ميزات  ولعل من  حني، 
واإمنا يتحاكم فيها اإلى الإميان بالغيب عن طريق الوحي، مثلما يربهن على 
اأن اخلارق قد ي�سبح عاديا كالذي  وجوده بحدث واقعي م�ساهد مبا يعني 
ولذا  م�ستحيال،  يبدو  كان  املمكن مما  يخرج  واملعجزة، حيث  الإعجاز  بني 
لتطور  اخلارقة  ال�سنن  م�ساحة  من  حني  كل  تاأخذ  العادية  ال�سنن  �سارت 
يعني  ل  وهذا  اخل��ارق.  دائرة  �ساقت  ثّم  ومن  العلمية،  الكت�سافات  اآليات 
اأن اخلارق بات مهددا بالفناء والنعدام واأن م�ساحته ت�سيق يوما بعد يوم 
لأنها  زاد  منه  اأنفق  كلما  الذي  كمثل  مثلها  واإمنا  معلومة،  م�ساحة  لت�سبح 
م�ساحة مطلقة �سمن قدرة اهلل، بينما م�ساحة ال�سنن العادية مقيدة ومثلها 
اأوتي  اأ�سّد قيدا لأنهما �سمن دائرة قدرة الإن�سان الذي ما  ال�سنن اجلربية 
من العلم اإل قليال، ولكن من حكمة الذي خلق ال�سنن واأبدعها اأن اأودع فيها 
القابلية للمزيد من الكت�ساف وال�سيطرة والتحكم اأكرث فاأكرث ح�سب اجتهاد 
اأن تظل ال�سنن اخلارقة ا�ستثناءا يف  الإن�سان وجهاده يف الإبداع، واأنه �ساء 

التاريخ اليوم والغد.

- اخلوارق يف التاريخ: اأعتقد اأنه منذ كان التاريخ كانت اخلوارق ت�ستثني 

لت�سنع ذاتها خارقا، ومثلما جرت اخلوارق يف  العادية  اأحداث م�ساره  من 
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اأول  كانت  وقد  اأكرث،  اأو  الإ�سالمي  التاريخ  العامة جرت يف  الب�سرية  تاريخ 
جانبها  اإلى  ثم  والر�سل،  الأنبياء  معجزة  العادية  التاريخية  ال�سنن  خوارق 
كانت كرامات الربيني واحلواريني والأ�سحاب والأن�سار، ثم الأمثل فالأمثل 
من ال�ساحلني يف كل زمان ومكان... ولي�ست املعجزة والكرامة فقط خوارق 
ال�سنن العادية واإمنا اإلى جانبيهما خوارق اأخرى كالتوفيق واحلظ ولو مل يعباأ 
اأ�سباب التوفيق  كثري من النا�ص بها حتى بع�سا ممن حدثت لهم، واإن من 

واحلظ تقوى اهلل والتوكل عليه حق التوكل.

ومن طبيعة اخلوارق اأن تكون حمل جدل ونظر لأنها ا�ستثناء من العادي 
وامل�ساهدة  الوحي  وقوعه،  وبرهان  اخل��ارق  حدوث  دليل  اأن  غري  املاألوف، 
لتواتر رواياتها خربا عن عني ثم خربا عن خرب، مثلما تواتر اأن بدء تاريخ 
ال�سالم من  اآدم عليه  ال�سنن اخلارقة حني خلق  الب�سر كان مبقت�سى حكم 
غري اأم ول اأب ومثله خلق عي�سى عليه ال�سالم من غري اأب، ومن ثّم بات من 
ال�سنن  من  بل  واأم،  اأب  من  اإل  كائن حي  يولد  األ  واخلارقة  العادية  ال�سنن 

اجلربية األ ي�سنع �سيء اإل من �سالب وموجب.  

وتقلبات ظروفه  الوجود وحركاته  الربانية: وراء هذا  ال�سنن وامل�سيئة   -

واأحواله م�سيئة ربانية تدبره، وقدرا يحركه وفق قوانني ونوامي�ص هي ال�سنن 
من  ينفلت  اأن  غري  من  وكرها  طوعا  كله  الوجود  لها  ي�ست�سلم  التي  نف�سها 
حني  الإن�سان  �سعر  ولو  حتى  اأ�سيائه،  من  �سيء  اأو  اأم��وره  من  اأمر  قب�ستها 
اإرادة  خ��ارج  لي�ص  فهو  وخ��روج عن طاعته،  اأن��ه يف حالة مترد  اهلل  يع�سي 
خا�سع  فيه  هو  الذي  �سلوكها  ونهج  املع�سية  اختار  اأن  بعد  وم�سيئته،  اهلل 
ولكنه  الربانية،  للم�شيئة  كلها  وخالياها  اأجهزته  ون�شاط  ج�شمه  عمل  يف 
ميار�ص خياره بحكم تكليفه العقلي، حيث جتري اأعماله �سمن م�سار ال�سنن 
ولو  �سيئا،  اأم��ره يف هذا  له اخلرية من  تكن  ومل  ولدت��ه،  منذ  ومقت�سياتها 
لذ  �ساء مما  ما  اأمره لنتقى من طيبات احلياة  لالإن�سان يف  كانت اخلرية 



ُيْجِري  الربانية  امل�سيئة  حكم  ولكن  �سفوه،  يكدر  عما  ولأعر�ص  وطاب،  له 
الأمر كله وفق ال�سنن التي ارت�ساها اهلل لالإن�سان، مثلما ارت�ساها لغريه من 

الكائنات احلية الأخرى عن طريق الغريزة والإلهام.

وهل لالإن�سان خيار يف اأبويه وولدته وتاريخها؟ وهل له خيار يف لونه، ويف 
تنف�سه ومقادير �سهيقه وزفريه وفيما يح�ص به من اأمل واأمل، وفيما ينع�سه من 
اأفراح، ويحزنه من اأقراح؟ وهل ميكن اأن يرد اجلوع من غري اأكل، ويوقف 
العط�ص من غري �سرب؟ ويف اجلملة، فاإن الإن�سان يعي�ص وفق �سنن و�سعت 
له من غري خيار منه، ول م�سورة له، فهو يف خ�سوع مطلق للم�سيئة الربانية، 

ولكن وفق ال�سنن احلتمية، اأما ال�سنن العادية فله اخلرية من اأمره.

�سريعة  لالإن�سان  اهلل  �َسّن  املطلقة،  وقاعدتها  احلقيقة  هذه  منطلق  ومن 
واإذا  احل�شارة،  م��دارج  اإلى  خاللها  من  ويرتقي  حياته،  وت�شبط  حتكمه، 
تخلى عنها، وحاول اخلروج من دائرتها وقع يف دائرة �سنن اأخرى توؤدي به 
اإلى نتائج من جن�ص اأعماله، فهو �سمن حكم ال�سنن داخل امل�سيئة الربانية 
يف الأحوال كلها، وهذا ل يعني اأن ال�سنن تعدم اإرادة الإن�سان وحريته، لأنه 
ل يحيط بها علما، ولذا فهو يح�ص بحرية خياراته وقرارات احتمالته، فمثله 
كمثل من ي�سبح يف بحر فهو يف قب�سة قانون ال�سباحة �سواء �سار نحو الغرب 
اأح�سن  واإن  الكون،  �سنن  ي�سّرع  اأن  الإن�سان  ميلك  ل  ول��ذا  ال�سرق،  نحو  اأو 
وم�شارات  ح�شاري   اإجن��از  من  يحققه  فيما  معها  والتعامل  منها،  االإف��ادة 
ماآلته، لأن الإن�سان ا�ستطاع اأن يكت�سف �سنن التعامل مع بع�ص �سنن الوجود 
والكون، ف�سخرها لذاته، وهي م�سخرات له باأمر الذي قال لها بث فيها تلك 

ال�سنن طوعا اأو كرها: { ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ }))(. ويف اإطار تلك الطاعة، دعي الإن�سان 
اإلى اكت�ساف ال�سنن والتعرف على اأداءاتها لتحقيق ال�ستخالف يف الأر�ص.

)- �سورة ف�سلت، الآية )) . 
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اإرادة الإن�سان وم�سيئته مع م�سيئته، وعندئذ  اإرادة اهلل مع  وهنا تتك�سف 
فلالإن�سان اأن يريد ما اأراد فهو داخل اإرادة اهلل، وله اأن ي�ساء ما ي�ساء فهو 
لن  التي  اهلل  �سنن  حكم  من  يخرج  فلن  ي�سن  ما  وي�سّن  اهلل،  م�سيئة  داخل 
يحقق من دون اإذنها من وظيفة ال�ستخالف �سيئا اإل داخل ما �سّن اهلل له 

من �سنن، وكاأن ال�سنن اجلربية العادية جزء من ال�سنن احلتمية.

حريته،  مطلق  هلل  عبوديته  ويف  هلل،  عبدا  اإل  الإن�سان  يكون  لن  ولذا 
ولو ا�ستعبد الإن�سان من دون اهلل غريه، مثلما لن ي�ستطيع اإل اأن يكون �سمن 
منهج من مناهج احلياة يف اإطار اإرادة اهلل، فعندما يح�ّض االإن�شان اأنه حترر 
من قب�سة منهج وقع داخل دائرة منهج اآخر يعطيه نتائج من جن�ص اأعماله، 
كان،  كيفما  ال��وج��ود  يف  اهلل  �سنن  يطبق  اأن  اإل  الإن�سان  ي�ستطيع  ول��ن 
غالبة  �ُسنَنٌ  احلياة  يف  اهلل  اأودعها  التي  ال�سنن  اأن  ليعرتف  ك��ان،  واأينما 
مطردة ل راد لها، ولي�ص اأمام الإن�سان اإل اأن ي�سلك �سبلها، لكت�ساف خامات 
الأر�ص من اأقواتها ومعادنها، ملا منحه اهلل من قدرة على الكت�ساف و�سلوك 
ال�سنن  النحراف عن خط  على  اهلل  اأق��دره  مثلما  التقدم احل�ساري،  �سبل 
والتمرد على اأحكامه وترك له اخليار ك�سالحية مبقت�سى م�سوؤوليته ولو فّر 
من قب�سة �سنن اإلى �سنن اأخرى. واأين للجزء اأن يخرج من دائرة الكل وكيف 

يكون املقيد اأكرب من املطلق.

كان،  واأينما  كان  كيفما  حرا  الإن�سان  يكون  اأن  اهلل  م�سيئة  اقت�ست  ولذا 
اختياراته،  تبعة  ويتحمل  ال�سالل،  لها  يختار  مثلما  الهدى  لنف�سه  يختار 
فرتتب على هذه امل�سيئة ابتداء اأن يكون يف النا�ص حم�سنون وم�سيئون، ثم 
اقت�ست م�سيئته كذلك اأن يجري قدر الإن�سان يف احلياة الب�سرية من خالل 
اأحد اخليارين  يدري من  ل  ولو من حيث  الإن�سان،  ينطلق  اأعماله))( حيث 

اللذين نطق بهما القراآن الكرمي { ڻ   ڻ }))(. 

)- حممد قطب : حول التف�سري الإ�سالمي للتاريخ، �ص9)) .
)- �سورة البلد، الآية0).
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على  القدرة  له  مثلما  اخليار،  له  حيث  �سعيدا،  اأو  �سقيا  الإن�سان  فكان 
التقدم  ب�سنن  كالأخذ  ال�سعادة،  �سنن  وا�ستخدام  ال�سقاء  �سنن  ا�ستخدام 
اإلى جانب اخليار والقدرة عل الأخذ ب�سنن التخلف،  احل�ساري والتزامها، 
ويف  مادة احل�سارة،  الكون  اهلل يف  اأودع  �سننهما، حيث  انتهاج  حلريته يف 
الإن�سان القدرة على ا�ستخدامها، ومن قدرة الإن�سان وخياراته وما توفر له 
من مادة الطبيعة ا�ستطاع اأن ين�سئ احل�سارات يف املناطق التي دخلها كلها، 
ولو يف تفاوت من عون البيئة، فقد كان الإن�سان يعي�ص يف م�ستويات متفاوتة 
من التخلف يف مناطق الطبيعة كلها، مثلما اأ�سبح يعي�ص يف الع�سر احلديث 

على م�ستويات من التقدم احل�ساري واملدين ولو يف تفاوت.

منطلق  من  احل�ساري  التقدم  ا�ستمرارية  يوا�سل  الإن�سان  وم��ازال 
التخلف  اأ�سباب  مازال ميار�ص  مثلما  كان،  منذ  اختياراته  وحرية  اإرادته 
الطبيعة  م��ادة  م��ن  ل��ه  توفر  م��ا  م��ع  وم�سيئته،  اإرادت���ه  وف��ق  احل�ساري 
وعطاءاتها، ويف كال الجتاهني لن يخرج عن �سنن اهلل يف الوجود، ولن 

وقدره. اهلل  م�سيئة  بغري  يحكم 

من  ما  اأن��ه  اأعتقد  الربانية:  امل�سيئة  خ��الل  م��ن  امل�ستقبل  ق���راءة   -

�سيء اإل وفيه القابلية لقراءة امل�ستقبل من خالله، ول تخرج حقيقة امل�سيئة 
الربانية عن هذه القابلية، فاهلل الذي اأخفى عامل الغيب مبا ق�سى فيه، 
اأما هو اآت فقد اأودع يف احلياة ما يكون دلياًل على معرفة �سيء من امل�ستقبل 
من  النتائج  وا�ستنتاج  والقرائن،  والدلئل  واملالمح  باملوؤ�سرات  يعرف  فيما 
املقدمات، ومعرفة حتقق ال�شرط من امل�شروط، وال�شبب من امل�شبب، ولكن 
معرفة امل�ستقبل كمعرفة احلا�سر لن تكون اإل مقيدة واإن التزمت مربرات 
ال�سنن ومقت�سياتها كلها التي ل تتغري ول تتبدل بل هي مطردة �سائرة اإلى 
عنها  ي�سدها  ول  �سارف  عنها  ي�سرفها  ل  كلها  اأمورها  يف  غالبة  ماآلتها 

�ساد مهما اأوتي من قوة لأن قوة اهلل اأقوى واأبقى.
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لذا، فالعمل اجلاد لبد له من اأهداف يريدها واإل كان عبثا، والذي اأودع 
ال�سنن  اأث��ر  اأودع  ال��ذي  اهلل،  هو  ومعنويها  ماديها  احلياة  يف  الأحكام  هذه 
اأودع  مثلما  عقلي  منطق  وفق  الربانية  امل�سيئة  �سمن  املفهومه  ومنطقها 
معها  ليتعامل  خاللها  من  الأ�سياء  وت�سخري  لالكت�ساف  القابلية  ال�سنن  يف 

الإن�سان ح�سب حاجته ومراده، ووفق �سالحية م�سوؤوليته.

ومن هنا ما من �سيء اإل وميكن التطلع اإلى معرفة امل�ستقبل من خالله بل 
قراءته منه، ولي�ص يف امل�سيئة الربانية ما مينع من هذا بل فيها ما يدعو اإليه 
ويحث على حتقيقه، ولي�ض من ال�شواب اأن يعتقد االإن�شان اأن قراءة امل�شتقبل 
اأن يحتفظ به يف  جراأة على اهلل واقتحام حمى الغيب، لأن الذي �ساء اهلل 
وت�سخريه  اكت�سافه  له على  قدرة  ول  به  لالإن�سان  الغيب عنده ل طاقة  علم 
مهما ا�ستقوى، ولهذا ظل الإن�سان مقيد الإرادة وامل�سيئة بني يدي م�سيئة اهلل 

وقدرته املطلقة.    

اهلل  حكم  اأن��ه  الق�ساء  تعريف  منطلق  من  والقدر:  والق�ساء  ال�سنن   -

والقدر هو ما وقع منه، وهذا تعريف من اأب�سط تعاريف الق�ساء والقدر التي 
الق�ساء  لأن  عالقة،  من  ال�سنن  وبني  بينها  فيما  عليهما  درا�سة  بناء  ميكن 
القتدار  من  م�ستقا  له  تنفيذا  القدر  ويبدو  ق�ساء  يق�سي  ق�سى  من  حكم 
والقدرة والتقدير، واإن انفرد كل لفظ بخ�شو�شية حتدد �شالحيات معناه 
وفق ما اأ�سيف اإلى حروفه الثالثة الأ�سل يف الكلمة التي تواترت من خاللها 

اآيات كثرية كقوله تعالى:{ ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ }))( .

ال�سنن  خ��الل  م��ن  يجري  ال��ق��در  اأن  للتاريخ،  الإ���س��الم��ي  التف�سري  ويف 
الربانية))(، مبعنى ما علم اهلل اأنه �سيقع فالبد اأنه واقع ملن قدر له اأو عليه، 
وما علم اأنه ل يقع فلن يقع اأبدا))( لأن اهلل يهيئ الأ�سباب ملا �سيقع وي�سرفها 

 )- �سورة الفرقان، الآية )0.
)- حممد قطب : حول التف�سري الإ�سالمي للتاريخ، �ص8)) .

)- يو�شف القر�شاوي: االإميان بالقدر، ط)، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ))))ه� )00)م، �ص)0 .
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عما ل يقع، فتوؤدي اإلى وقوعه اأو عدمه عرب �سنن توؤدي يف الجتاهني، مثلما 
توؤدي �شنن التقدم احل�شاري والتخلف اأو القيام اأو ال�شقوط .

ال�سنن  تهيئ  حيث  خ��الل��ه،  م��ن  فجرت  بالقدر،  ال�سنن  ارتبطت  وهنا 
�سبل الإن�سان ل�سلوكها، والأخذ بها حني ي�ساء وحني ل ي�ساء، ويف احلالتني 
واإرادت��ه وبقدر منه، مثلما هو داخل  والأح��وال كلها هو يف حكم قدرة اهلل 
م�سيئة اهلل، ولالإن�سان اأن يختار �سلوك اأي الطرق ي�ساء، فهو على قدر من 

اهلل، لأنه ل يكون يف ملك اهلل اإل ما ي�ساء .

اإلى قلة الإميان به و�سوء تلقيه عن  اأدى ال�سطراب يف فهم القدر  ولقد 
اإلى تفرد  اأدى  اهلل، ثم �ساد الظن بعدم �سلوك مقت�سياته يف احلياة، مما 
درا�سات يف �سرح معنى القدر، وبيان كيفيات جمرياته على الب�سر، وحقائق 
يتلقى  مثلما  الإن�سان،  من  عقلي  واإدراك  بوعي  املجتمع  وظواهر  الوجود 
احليوان هو الآخر اأمر اهلل عن طريق الغريزة والإلهام فيوؤدي وظائفه من 
قدمية  كثرية  اأ�سئلة  اأثار  القدر  فهم  يف  ال�سطراب  اأن  ويظهر  خاللها))(، 

وحديثة.

وانطالقًا من قاعدة »اإمنا تعرف الأ�سياء باأ�سدادها« تاأتي درا�سة ال�سنن 
من خالل القدر والعالقة بينهما اإ�سهاما يف تو�سيح �سري ال�سنن من خالل 
القدر وجريانها بقدر من اهلل، لأن ال�سنن لي�ست اأمرا م�ستحدثا مل ي�سبق به 
علم من قبل، ولي�ص القدر اأمرا من اأمر اهلل طارئا، وهذا ما يعزز العالقة بني 
القدر وال�سنن، ول�سيما واأن القدرة من القدر، اأي قدر اهلل من قدره وال�سنن 
قدرية حتمية وجربية واختيارية جارية، وهي التي من خاللها جتري حتوالت 
وال�سنن  وماآلتها،  وجتديدها  وتداولها  و�سقوطها  قيامها  يف  احل�سارات 
واحد،  كلها من م�سدر  والختيارية  القدرية واحلتمية واجلربية واخلارقة 
ولكن احلتمية جتري عن طريق اخللق والتنزيل، وهي مما ل يتحمل الإن�سان 

)- اأنظر مثال هند�سة �سهد النحل ون�سيج العنكبوت وع�ص الطيور و�سواها.  
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م�سوؤوليتها فيها، فال�سنن الختيارية جتري اأحداثها من خالل التعلم والعلم 
اأعماله  نتائج  م�سوؤولية  الإن�سان  فيتحمل  والإعداد))(،  والتكوين  والرتبية 

ف�سر. �سرا  واإن  اإن خريا فخري،  كلها:  وت�سرفاته  و�سلوكياته 

وهنا تدخل حتوالت احل�شارات يف اإطار مفهوم ال�شنن واأحكامه لت�شمن 
اهلل  م�سيئة  من  ذاتها  وا�ستمداد  كلها  احل�سارية  التحولت  ال�سنن  قب�سة 
وقدره الذي هو جزء من العقيدة الإ�سالمية، لأن اإرادة الإن�سان وقدرته لن 
الإن�سان  يكون  اأما حني  اإرادت��ه،  تكون جزءا من  اأمر اهلل حتى  مع  ت�ستقيم 
على غري اإرادة اهلل فاإنه ي�سلك �سنن ال�سالل والتيه، لأن اهلل ل يريد خللقه 
اإل بعدما يريده الإن�سان لذاته واإن مل يخرج عن م�سيئة اهلل حتى ولو  �سرا 
اأراد، ولذلك قيل من اأراد اأن يع�سى اهلل فليع�سه خارج ملكه، لأن الإن�سان 
لن يكون خارج اإرادة اهلل وقدرته، لأنه لن يكون خارج ملكه، ولأنه ل يوجد 
تاأ�س�ست ل�سبل  ملك اآخر لعدم وجود اإله اآخر، ومن هذه احلقيقة الربانية 
اإلى  لتوؤدي  اأخرى يف حتوالت احل�شارات  �شنن  ولر�شاده  التيه احل�شاري 

جن�سها. من  نتائج 

التحولت احل�سارية فكانت �سنن قيام احل�سارات  ولعل من هنا تعددت 
ولقد  وغريها،  ماآلتها  و�سنن  تداولها  و�سنن  و�سنن جتددها  �سقوطها  و�سنن 
اقرتن الق�ساء والقدر يف مواقع من اخلطاب الإ�سالمي كثرية حتى كادا 
ل يفرتقان واإن كان لكل منهما موقعه من اخلطاب. فالقدر هو تقدير اهلل 
يف الأزل اإلى الأبد، والق�ساء بحكم اهلل على ال�سيء قبل وقوعه وفق اأ�سباب 
وم�شببات و�شروط وم�شروطات. ومن االقران بني الق�شاء والقدر، وافراق 
كل منهما عن الآخر من حيث اللفظ واملعنى والأداء والوظيفة فكان الرتابط 
حيث  والق�سد،  والأداء  امل�سدر  يف  والقدر  والق�ساء  ال�سنن  بني  املعريف 
وي�سلك  يريدها،  حني  الإن�سان  �سعادة  هي  واحدة  غاية  اإلى  ي�سعى  كالهما 

الإلهية  لل�سنن  درا�سة  الهجري،  ع�سر  اخلام�ص  القرن  م�سارف  على  الوزير:  علي  بن  اإبراهيم   -( 
وامل�شلم املعا�شر، ط)، دار ال�سروق، القاهرة، )0))ه� )98)م، �ص)) .
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�سبلها، اأما حني يختار الأخرى فله خياره، ويف احلالتني له وعليه م�سوؤولية 
خياره .

ول�سيما يف  والقدر  والق�ساء  ال�سنن  اأمر  �سيء من  ات�سح  قد  اأنه  واأعتقد 
ال�سنن الختيارية العادية اجلارية واجلربية التي يجري عليها اأمر اهلل وفق 
مقت�شياتها ويوظف من خاللها اأداء العمل احل�شاري و�شلوكياته يف حتوالت 
القدر  كان  واإن  عليها،  والأم��م  وال�سعوب  الأق��وام  وا�ستخالف  احل�سارات 
يجري من خالل ال�سنن الختيارية، مثلما يجري من خالل ال�سنن احلتمية 
فتكون  جمتمعة،  تعمل  واإمنا  ف��رادى،  تعمل  ل  ال�سنن  لأن  اخلارقة،  وال�سنن 
احل�سيلة الواقعية هي نتيجة ال�سنن العاملة كلها، ب�سرف النظر عما ياأتي 

من كل �سنة))( ح�سب وظيفتها وميدانها.

ولذا، فمن درا�سة هذه ال�سنن التي جتري اأعمال الب�سر من خاللها بقدر اإن 
خريا فخري واإن �سرا ف�سر يت�سح اأن اآيات ت�سمنت حقائق مما حكم الق�ساء 

الرباين به على اأفعال الب�سر اأو لها مثل قوله تعالى:{ ی  ی        جئ  حئ    
مئ  ىئ  يئ   جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  حت}))(، 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ   وقوله �سبحانه:{ 
پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   وقوله:{ٱ     ،)(({ ی  ىئ   ىئ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ      ڦ   ڤڤ   ڤ     } وقوله:   )(({ ٿ  
}))(... ففي كل الأحوال املا�سية واحلا�سرة والآتية يتحّمل الإن�سان  ڄ 

م�سوؤوليته.

 )-حممد قطب : حول التف�شري االإ�شالمي للتاريخ، ط)، املجموعة الإعالمية، ال�سعودية، �ص)9 .
 )- �سورة الروم، الآية )) .

 )- �سورة الإ�سراء، الآية )).
 )- �سورة الأعراف، الآية )9.
 )��سورة اجلن، الآية )). 7) .
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اأمر قد تقرر  اإن الق�ساء  امل�ستقبل من خالل الق�ساء والقدر:  - قراءة 

فقّدر منذ الأزل،لأنه حكم اهلل الذي ل مرّد له ول ناق�ص له،  ومن مت، فاإنه 
ل قراءة للم�ستقبل ول َتطلُّع لالإن�سان اإليه اإل من خالله بقيا�ص الأ�سباه على 
نظائرها ولقيا�ص ما �سيكون على ما كان ع�سى اأن يكرر الزمان ذاته ويدور 
ا�ستدعاء  للحا�سر  ميكن  الذي  الفريد  املعيار  هو  والقيا�ص  دورته،  التاريخ 
امل�ستقبل اأو بع�سا منه من خالله، وبهذا ميكن للحا�سر التطلع اإلى امل�ستقبل 

ملعرفة ماآلت احل�سارات فيه.

ولذا، فاإن قراءة امل�ستقبل من اأقوى ما يكون به القدر ل�سرمديته وانطباق 
جمريات اأحداثه بع�سها على بع�ص عرب مراحل الزمان مما تقرر وما يتقرر 
وما �سيتقرر باعتبار اأن ما كان جمهول �سار معلوما وما هو معلوم قد يكون 
جمهول، وهو الذي جتتهد الدرا�سات والبحوث يف قراءته للفوز مبعرفة ما 

�سياأتي وال�سبق احل�ساري فيه بعد معرفة ما اأتى به دهر احل�سارات .

الق�ساء والقدر يعني فتح باب  امل�ستقبل بقراءته من خالل  اإن معرفة     
من اأبواب اكت�ساف �سرائر ما هو اآت ب�سرف النظر عن ات�ساع هذا الباب 
اأو �سيقه، لأن من لطف اهلل ورحمته وحكمته اأن اأقدر الإن�سان على معرفة 
�سيء مما هو اآت اإل يف ا�ستثناءات حمدودة من الناحية العقائدية الإ�سالمية 

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    التي ت�سمنها قول اهلل تعالى:{ 
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  
مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب }))(. وهذه خم�سة اأمور مل ُيْطِلع اهلل عليها 
اأحدًا. ولعل يف معرفة �سيء من امل�ستقبل بالبحث والجتهاد ما يخالف قول 

�ساعر احلكمة زهري بن اأبي �سلمى حني قال:

 واأعلم ما يف اليوم والأم�ص قبله ولكنني عن علم ما يف غد عم الإن�سان 
لي�ص اأعمى باملطلق عما يف غده ولكنه قليل العلم به، وكل قليل قابل للزيادة 

 )��سورة لقمان، الآية )).
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اإل من ا�ستثني مب�سيئة اهلل وباختيار من الإن�سان مبقت�سى الأ�سباب.

ففي الق�ساء والقدر ما يبيح معرفة �سيء من امل�ستقبل بل فيه ما ي�سعف 
على املعرفة ويعني على حتقيق اأهدافها. وهذا يربهن على اأنه لي�ض بني ال�شنن 
والق�ساء والقدر وقراءة امل�ستقبل من خالله ما يتناق�سون فيه لأن ال�سنن من 
قدر اهلل واأقدار اهلل �سنن. ولعل يف هذا التو�سيح ما يزيل التبا�سا متوهما 
وغب�سا ران على عقول الأمة الإ�سالمية دهرا من �سوء فهم الق�ساء والقدر 
امل�سلمني  قوم من  مثلما ظن  قدر اهلل،  اأنها من  على  اأخطاءها  قراأت  حني 
يف يوم ما اأن احتالل فرن�سا اجلزائر ق�ساء وقدر ينبغي ال�سرب عليه وظل 
الأمر كذلك اإلى اأن ظهر امل�سلح الإمام عبد احلميد بن بادي�ص رحمه اهلل 
ف�سحح هذا اخلطاأ، فقام ال�سعب اجلزائري يقاوم مظامل فرن�سا فات�سح 
امل�شتقبل وتبني اخليط االأبي�ض من اخليط االأ�شود من الفجر، وحتقق وعد 
فيها  تليت عليهم  راآها �ساحلون  روؤى  امل�ستقبل من  بدا  بالن�سر مثلما  اهلل 

الآية الكرمية:{چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  }))(.

اأ�ساب  الذي  النهيار احل�ساري  اأن  اآخرون  راأى  يكون قد  اأن  ي�ستبعد  ول 
الأمة ق�ساء وقدر ولباأ�ص اأن يرى القوم اأنف�سهم اأو اآخرون على غري �ساكلتهم 
اأن جتديد الأمة الإ�سالمية احل�ساري هو الآخر ق�ساء وقدر يجري من خالل 
النهو�ص  �سنن  وفق  الأمة  تنه�ص  وحينئذ  الواقع  واأداءات��ه يف  الب�سر  عزائم 
الإ�سالمية  الأمة  اأن تطور  اأولئك  احل�ساري، ولعل طرح �سوؤال ملاذا ل يرى 
مرة  ح�ساري  جتدد  اإق��الع  ا�ستئناف  اأجل  من  ح�ساري  ماآل  نحو  و�سريها 

اأخرى ق�ساء وقدر.

اأعتقد اأن هذا الراأي لو كان اأو كّون لدخلت الأمة الإ�سالمية طور التح�سر 
الأ�ساطري  اإم���الء  التخلف  فكر  ع���ادة  م��ن  ول��ك��ن  اأخ���رى،  م��رة  وازده����اره 

)- �سورة الأنبياء، الآية )0)- )0).
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واخلرافات وحماولة اإقناع ال�سعوب بها اإل ما ا�ستثني من اأفكار امل�سلحني 
التي هي ا�ستثناء من اأفكار �سعوبهم ول�سيما يف مراحل تخلفها حني تنتظر 
ول معجزة   ¤ بعد حممد  نبي  ل  ولكن  اأمانيها،  لتحقق  املعجزة  ي�سبه  ما 
الإرها�ص  �سنن  خط  على  لإرها�ساته  امللمح  التجديد  ولكنه  معجزاته،  بعد 
اإلى الأنبياء والر�سل الذي ي�سبق بعثهم، ومثله ما ي�سبق بعث املجددين الذي 
العامل  املجدد  ن�ساأة  ظروف  ي�سمى  مبا  الع�سر  لغة  اأ�سلوب  يف  يقراأ  �سار 

اأو املفكر اأو املبدع يف ميدان ما من ميادين احلياة.

- بني ال�سنن اخلارقة وال�سنن العادية: 

اأنه اأمر خارق للعادة  1- الإرها�س: يعّرف الإرها�ص يف ال�سطالح على 

فيوؤدي  لر�سالته،  اأو  لنبوته  له  ميّهد  بعثته))(  قبل  نبي  ي��دي  على  يظهر 
�ساأن  له  �سيكون  له  الذي حدث  اأن  اإلى  والنتباه  النظر  لفت  دور  الإرها�ص 
عظيم، ويحدث مثله للنوابغ الرواد يف مقتبل اأعمارهم من القادة والعلماء 
اأثناء  احلياة  من  ما  ميدان  يف  ال�سيادة  مالمح  عليهم  تبدو  حني  والأبطال 
مما  وغريها  واحلزم  وال�سجاعة  والجتهاد  كالذكاء  ودرا�ستهم  طفولتهم 
ميّهد به للم�ستقبل الزاهر الرائد، فيلفت ذلك اأنظار اأوليائهم واأ�ساتذتهم 
وكثريا من النا�ص والزمالء من حولهم، ولذا كان من ال�سنن يف احلياة اأن 
النا�ص بهم يوم بلوغهم عمر  الرواد بهذه العالمات لئال يفاجاأ  ميّهد لأمر 

العطاء، وكاأن من �سنن هذا الأمر ومن على �ساكلته التزام �سنة التدرج.

ولقد حتدث اأكرث كتب ال�شرية يف نبوة حممد ¤ قبل بعثته حني احلديث 
يف ظروف �سبه اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم وما حدث له: كتظليل الغمام 
له وكحادثة �سق �سدره ال�سريف عليه ال�سالة وال�سالم  وهي ما ي�سبه العملية 
اجلراحية فيما ل تعمل اجلراحات فيه، حيث لو كانت الرذائل و�سوء الطبائع 
ت�ستاأ�سل  مثلما  اجلراحية  بالعمليات  ت�ستاأ�سل  واحل�سد  واحلقد  كالكذب 

)- ح�شن اأيوب: مع ر�شل اهلل وكتبه واليوم االآخر، ط)، دار الأن�سار، القاهرة، )0))ه� )98)م، �ص)). 
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اأورام الأع�ساء اجل�سدية لأمكن ملناهج الرتبية والأخالق اأن ت�ستاأ�سل ال�سر 
من القلوب مثلما ت�ستاأ�سل الغباء من العقول والك�سل من النفو�ص.    

- الإرها�س بني الوعد احلق واملرتقب: من املتفق عليه اأنه اإذا اأراد اهلل 

اأمرا هياأ له اأ�سبابه، لأن املفاجئ كنا�سئة))( الليل اأ�سّد وطاأ))(، ومن هنا كان 
من رحمة حكمة اهلل اأن ميّهد حلدوث الأ�سياء بعالمات على اقرتاب وقتها 
الأنبياء  لبعثة  به  ميهد  مما  اإرها�سات  جمع  الإرها�ص  فكان  اأجلها،  ودنو 
بعدهم  من  بع�سهم  بقدوم  يب�سرون  كانوا  الآخ���رون  هم  الذين  والر�سل 
ب�ّسر عي�سى مبحمد عليهما ال�سالة  البعثة، مثلما  بالإخبار بعالمات زمان 

وال�سالم فقال:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
َد له اإل وكان اأخّف على  ڦ  ڦ    ڦ }))(. ويوؤكد الواقع اأنه ما من �سيء ُمِهرِّ
اإل وكان وقعه عليه  واأنه ما من �سيء فوجئ به الإن�سان  واأريح لها،  النف�ص 
�سديدًا - اإن خريا فخري واإن �سرا ف�سر، ولعل من هنا �ساءت امل�سيئة الربانية 

اأن يخرب قدوم الأنبياء بالإرها�ص كعالمات تب�سر ببعثتهم. 

ال�سنن  دائرة  يدخل  ولن  اخلارقة،  ال�سنن  من  النبوة  اإرها�ص  اأن  واأعتقد 
العادية اإل مبا قد يكون من موؤ�سرات تظهر يف بداية حياة املواهب الواعدة 
الربانية  الإرادة  �سمن  تدخل  قد  والتي  والأبطال،  وامل�سلحني  العلماء  من 
مدبره،  ل  تاريخها  مقبل  من  والأم��م  لل�سعوب  تهيئه  فيما  الإلهية  وامل�سيئة 
حيث اإن م�سطلح الإرها�ص متعلق مبا ميهد اهلل به للنبوة اإل اأنه م�سطلح 
اأو لفظ مطلق ي�سح ا�ستخدامه من خالل املعنى اللغوي العام، فهو اأمر غري 

 )- اإن النا�سئة مزعج من مزعجات الليايل ولو كانت يف اخلري مثلما يزعج موؤذن الفجر النائم، 
ولعل يف النا�سئة قال ال�ساعر :

        فلول املزعجات من الليايل             ملا ترك القطا طيب املنام   
) - اإ�سارة اإلى:{ڤڤڦڦڦڦڄڄ} �سورة املزمل، الآية )0. 

) - �سورة ال�سف، الآية ). 
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خوارق  كمثل  مثله  الب�سرية،  الإرادة  دائرة  خارج  واإمنا  احل��دوث،  مكت�سب 
اأخرى قد يكون للرتبية فيها حظ فيما ل يتعلق بالنبوة التي ل حظ لالجتهاد 

الب�سري فيها.

حمالة،  واقع ل  وارتقابه  حق  وعده  فاإن  رباين  اأمر  الإرها�ص  اأن  وبحكم 
والإرها�ص ذاته جزء من املعجزة.

2- املعجزة: جرت �سنة اهلل اأن يوؤيد الأنبياء والر�سل باملعجزات الوا�سحة 

بني  ي�سوق  حيث  عليهم،  احلجة  لإقامة  اأقوامهم  فيه  برعت  ما  جن�ص  من 
اأيديهم ما يلفت اأنظارهم ويعجزون عن الإتيان به اأو مبثله، ليَدِلَل على �سدق 
فاأقدر  الأق��وام  فيه  فيما عجز  واملعجزة هي  اأنبيائه و�سحة حجتهم،  دعوة 
اهلل عليها االأنبياء، ومن هنا جاءت لتحقق حتديا يظهره اهلل تاأييدا لالأنبياء 
واملوؤمنني بهم �سد املنكرين لهم، اإذ ل تخلو �سرية نبي من معجزة قد متتد 
واحلظ  والتوفيق  بالكرامة))(  يعرف  فيما  ال�ساحلني  حياة  يف  ي�سبهها  مبا 

وغريها من مفردات اخلوارق.

هذا ول ت�سمح �سوابط منهج البحث با�ستطراد اأكرث يف �سرد احلديث يف 
معجزات الأنبياء ول كرامات ال�ساحلني اإل بالإ�سارة اإلى اأن من معجزات 
واإبراء  اإلى حية ت�سعى،  الأنبياء ع�سا مو�سى عليه ال�سالم، وكيف انقلبت 
واخللق  اهلل،  باإذن  املوتى  واإحياء  والأبر�ص،  الأكمه  ال�سالم  عليه  عي�سى 
وعي�سى  مو�سى  اهلل  لنبيي  اإل  هذا  يكن  مل  حيث  الطري،  كهيئة  الطني  من 

ال�سالم. عليهما 

واإن توا�سلت املعجزة الدائمة ملحمد ¤ مبا يتحدى املوؤمنون به غريهم يف 
كل زمان ومكان، لأن معجزته عليه ال�سالم لي�ست وقفا على مرحلة زمانية 
مثلما هي معجزة مو�سى وعي�سى عليهما ال�سالم، واإن كانت له مثل معجزاتهما 
املرتبطة بزمان ومكان، مثل في�سان املاء من بني يديه يوم احلديبية حتى 

)- �شعيد رم�شان البوطي: كربى اليقينيات الكونية، ط8، دار الفكر، دم�سق، )0))ه�، �ص))).  
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�سقى جي�سا كامال، ومثل حنني اجلذع اإليه ونطقه حتى �سمعه ممن حوله، 
وعدم �سكوته حتى اأتاه ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم وهدهده ف�سكت.

ال�سنن  وفق  جرت  معجزات  كلها  كانت  الأنبياء  دعوات  اأن  يعني  ل  وهذا 
اخلارقة، واإمنا كان اأكرثها يف متناول قدرة عقل الإن�سان العادي، ولذا �سار 
واإن ظهر يف  العادية،  ال�سنن  م�سار  منطق  وفق  و�سعوبها  الأمم  بني  ن�سرها 
العادية ما قد يكون من ال�سنن اخلارقة، مثل الإرها�ص الذي ي�سبق  ال�سنن 
دعوات الأنبياء متهيدا لها، كحادثة �سق �سدر النبي ¤ التي هي اأمر خارج 
طريق  عن  تكرارها  اأو  احتذاوؤها  ميكن  ل  حيث  العادية،  ال�سنن  دائرة  عن 

عملية جراحية عادية ت�ستاأ�سل نزعة ال�سر من الب�سر. 

اإذا كانت املعجزة جتري لالأنبياء من غري دخل لهم فيها،  الكرامة:   -3

الكت�ساب  طريق  ع��ن  نهجهم  على  م��ن  لل�ساحلني  جت��ري  الكرامة  ف��اإن 
الرتبوي، والتناف�ص يف تزكية الأنف�ص، والرتقاء بها يف مدارج التقوى، واإن 
كان الإن�سان بطبعه مكرما فيما قد يطلق عليه الكرامة العامة، حيث ف�سل 
اهلل اآدم عليه ال�سالم وذريته وكرمهم على العاملني يف اخللق والعقل واملنطق 

وت�سخري الكون له ومثله ذريته من بعده: {  ک  ک        ک  گ  گ   گ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ں}))(.
الإ�سالمي  التاريخ  ول�سيما  الب�سري،  التاريخ  كثرية يف  كرامات  وتواترت 
العادية، مثلما جرى يف حياة كثري من  ال�سنن  كاأنها �سارت من  منه، حتى 
من  كثريا  غطى  والكتمان  الإخفاء  كان  واإن  والعامة،  اخلا�سة  ال�ساحلني 
اأن تظل كراماتهم �سرا بينهم وبني اهلل، واإن  اآثروا  كرامات الأولياء الذين 
واإن  ومريديهم  تالميذهم  األ�سنة  على  ول�سيما  بع�سها،  ال�سرورة  اأظهرت 

)- �سورة الإ�سراء، الآية 70.
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خالط بع�سها تلبي�ص اإبلي�ص))( مما اأدى ببع�ص مدعيها اإلى مزالق.

دائرة  �ستظل  فاإنها  الكرامة،  اخلارقة يف  ال�سنن  دائرة  ات�سعت  ومهما     
�سيقة اإلى جانب دائرة ال�سنن العادية، لأن الكرامة بخا�سة لن ينالها اأكرث 
الب�سر، ولعل مما مييز الكرامة عن املعجزة،وكالهما من ال�سنن اخلارقة، اأن 
الكرامة مازالت ت�ستمر يف حياة الب�سر، واإن �سابها دخن مما قد يكون اأخلط 
وال�سري ب�ساحبها  بال�سعوذة  بينها وبني مرادفاتها كال�ستدراج لختالطها 
نحو الغرور . فقد ثبت بدليل الن�ص القراآين))( جهاد املالئكة مع ال�سحابة 
ر�سوان اهلل عليهم، وهذا يدخل يف دائرة ال�سنن اخلارقة. واإذا حدث مثل 
كرامات  حدثت  فقد  الإ�سالمية،  الأم��ة  تاريخ  من  اخلرية  املراحل  يف  هذا 
اأخرى ملجاهدين من بعدهم، مثل الذي حدث يف معركة فتح املدائن حني 
عرب امل�سلمون بقيادة �سعد بن اأبي وقا�ص نهر دجلة على ظهور اجلياد وهم 

�ستمائة فار�ص يتلون قوله تعالى:{گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  
ڱ        ڱ}))( ويت�سرعون بدعاء »ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل ول حول ول 
قوة اإل باهلل العلي العظيم ولين�سرن اهلل وليه وليظهرن اهلل دينه وليهزمن 
اأي  ديوانا  متعجبني:ديوانا،  قالوا  امل�سلمني  الفر�ص  راأى  فلما  ع��دوه«))(  اهلل 
وذكر  جنا،  نقاتل  بل  اإن�سا  نقاتل  ل  اإنا  قائلهم  قال  ثم  جمانني، جمانني، 
اأوردها احلافظ بن كثري يف  اأن هذه الق�سة  عبد الرحمن علي احلجي))( 
اأبي احل�سن علي بن حممد بن عبد  الدين  والنهاية))( وعز  البداية  كتاب 

بريوت،  الع�شرية،  املكتبة  الفا�شلي،  القادر  عبد  حممد  حتقيق  اجلوزي:  بن  الرحمن  عبد   -(
))))ه� )00)م   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ } �سورة الأنفال،   } -(
الآية 09. 

)- �سورة اآل عمران، جزء من الآية ))). 
)- اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي: حتقيق حممد اأبو الف�شل اإبراهيم، تاريخ الر�شل وامللوك، ج)، 

�ص8 وما بعدها.
)- يف كتابه: نظرات يف درا�سة التاريخ الإ�سالمي، �ص)). 7) . 8) .

)- ج7، �ص)) . )) .
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الكرمي بن الثري اجلزري يف كتاب الكامل يف التاريخ))(.

بني  فيما  كثرية  حقائق  �ساعت  لقد  واملثالية:  الواقعية  بني  الكرامة   -
خارج  الكرامة  فهم  ومنها  كر�سيها  و�سغور  الو�سطية  لغياب  الطرفني 
اإطار ما بني الواقعية واملثالية، حني اأنكرها فكر وبالغ فيها اآخر، وقد ح�سب 
كالهما اأنه يخدم احلقيقة فيما يذهب اإليه، ويبدو اأن القول الف�سل واحلكم 
احلق يف الكرامة اأنها، يف نظر من اهتم بها من علماء العقيدة، مّنة من اهلل 
يوؤتاها ال�ساحلون جزاء ملا بذلوه من جد واجتهاد يف ال�ستقامة على احلق 

واللتزام به.

اأنها الحت�شل من غري �شرط تدخل من  اإال  مّنة،  واإن كانت  فالكرامة، 
خالله �سياق منطق ال�سنن وتتوافق مع م�ساره، اأما ادعاوؤها لذاتها وال�سعي 
الكرامة  فاإن  ولذا  م�ستبني،  فاإنه عبث غري  �سروطها  التزام  دون  اإليها من 
مل�سلحة  القت�ساء  حني  اهلل  عدل  من  جزاء  هي  واإمن��ا  لذاتها  غاية  لي�ست 
الإن�سان وحلكمة �ساءها اهلل، لعل من دواعيها ق�ساءه �سبحانه اأنه ل ي�سيع 
اأجر املح�سنني ولن ي�ساوي بني امل�سيء واملح�سن. ومن الطريف الإ�سارة اإلى 
اأن بع�ص العلماء يذهب اإلى اأن الكرامة تاأتي لتقوية اإميان �ساحبها وتثبيته، 

وهي، حتى بهذا التف�سري، لتخرج عن منطق ال�سنن.

4- املعونة: م�سطلح م�ستق من العون والإعانة فمعونة، وهي حقيقة عقدية 

يثبتها الواقع واأ�سار اإليها الن�ص »واهلل يف عون العبد ماكان العبد يف عون 
اأخيه«))(، حيث ما من اإن�سان،�سيما اأهل الإميان والتقوى والت�سرع اإلى اهلل، 
النا�ص حتى  واإن مل يعباأ باملعونة كثري من  اإل وي�سنده عون اهلل يف يوم ما، 
واأكرث حدوثا من  اأو�سع دائرة  اأن املعونة  الذين حدثت لهم. ويبدو  بع�ص 
الكرامة  كمنزلة  الكرامة  من  املعونة  منزلة  واإن  درجة،  ودونها  الكرامة 

)- ج)، �ص))). ))). 
)- رواه م�سلم 
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يف  املعجزة  امتداد  وهو  الإعجاز،  من  واملعونة  الكرامة  واإن  املعجزة،  من 

احلياة من خالل ال�سنن اخلارقة.

- املعونة بني احلدوث وعدم الوعي: املعونة هي الأخرى منزلة من منازل 

ولذا  لهم،  جزاء  الف�سل  اأول��و  يوؤتاها  الثالثة،  املرتبة  تتبواأ  قد  ال�ساحلني 
حيث  من  دونها  كانت  الكرامة،واإن  اقت�شتها  التي  ذاتها  ال�شروط  اقت�شت 
�شياق  يف  املعونة  تنخرط  هنا  ومن  وااللتزام،  واالن�شباط  واالجتهاد  اجلد 
منطق ال�شنن ذاته امل�شروط واإن مل يعها حتى بع�ض ذويها ممن وقعت لهم 

والذين من حولهم اإل قليال، واإن عدم وعيها ل ينفي حدوثها.

5- التوفيق: اأعتقد اأنه ما من اإن�سان اإل واأح�ّص يف يوم ما بل يف اأيام من 

اأو بدون اجتهاد  اأ�ساب يف راأي بعد اجتهاد منه  حياته بتوفيق اهلل له حني 
من اأجل الأخذ به عندما احتار بني اختيارات اأو حني حقق هدفا ما طلبه يف 
ي�سر من غري ع�سر، ثم اإن هذا الإن�سان ذاته اأو غريه اإذا اأح�ّص بتوفيق اهلل له 
يكون قد اأح�ّص يف الوقت ذاته باأن هذا التوفيق الذي اعرتاه هو من خارجه 
ومل ينبعث من ذاته، وكاأنه لي�ص له م�سوؤولية فيه اأو قدرة على اإتيانه،واإمنا 
مّد به من ف�سل اآخر هو اهلل يف فكر العقيدة الإ�سالمية لأن م�سدره الغيب، 

وهو احلظ اأو ال�سدفة يف فكر الآخر.

اأن  ومبا  الغيب،  عامل  منظومة  �سنن  من  �سنة  التوفيق  م�سدر  بات  ول��ذا 
وال�شرط  امل�شبب  بعد  ال�شبب  ح��دوث  على  قائمة  ال�شنن  مفهوم  يف  احلياة 
وما يطلبه من م�شروط بل رمبا م�شروطات، فقد دعا االأمر اإلى بحث عالقة 
التوفيق بال�شنن، ويبدو من بحث هذه العالقة اأن اأ�شباب التوفيق حتدث يف 
ولذا  العادية،  العقلية  مدركاته  وراء  لأنها  الإن�سان  يراها  فال  الغيب  عامل 
ال�سنن  من  ا�ستثناء  هي  التي  اخلارقة  بال�سنن  ترتبط  التوفيق  عالقة  فاإن 
الأ�سباب  بحث  لالإن�سان  اأّنى  ولكن  ال�سنن،  عامل  يف  الأ�سل  العامل  العادية 

212



االأم��ر،  وعلمية  املنطق  وحيثيات  وم�شروطاتها  وال�شروط  وم�شببباتها 
اأمر  اأوك��ل  وقد  وراء حجاب،  من  وحيا  اإل  الغيب  له مبنظومة  علم  ل  وه��و 

الغيب كله هلل.

الإن�سان  يوميات  يف  ويتحقق  الأ�سباب  منطق  وفق  التوفيق  يتّم  كيف  اإذًا 
وفق مقت�سياتها وتناول حيثياتها؟ فقد يكون من الإجابة عن هذا ال�سوؤال اأنه 
اإذا اآمن الإن�سان اأن م�سدر التوفيق هو اهلل فيما ل طاقة له به فاإن اأ�سبابه 
قد تظل جمهولة لديه لتعلقها بعامل الغيب، ولكن هذا ل يعفي الإن�سان من 
ولو يف ح�ص  التوفيق  اأ�سباب  اأن من  اإلى  ي�سل من خالله  قد  الذي  البحث 
املوؤمن بالغيب ومقت�سياته: اأن التوفيق َمٌن من اهلل و�سدقة وف�سل منه وفق 
م�سيئته واإرادته فال ي�ساأل عما يفعل وهم ي�ساألون، واأنه جزاء اهلل لالإن�سان 
وال�سخط  والر�سا  وال�سراء  ال�سراء  يف  طاعته  والتزامه  ا�ستقامته  على 
اأنه ما من  ق�ّسم اهلل له يف احلياة الدنيا، ومن مقت�سى عدل قدر اهلل  مبا 

عمل اإل وله جزاء اأو عقوبة من جن�سه.

لالإن�سان فيه دخال  اأن  اإل  اأن م�سدره اهلل عز وجل،  التوفيق، مع  اإن  ثم 
حني يجتهد  وي�ستقيم، لأن اأكرث الذين يوفقون هم ذوو الألباب اأهل اجلد 
والجتهاد. وقد ل ي�سعف الإن�سان اجتهاده يف نيل توفيق اهلل له حلكمة قد 
هذا  اأن  البع�ص  يرى  قد  ولكن  الأب��د،  اإل��ى  تكت�سف  ل  اأو  حني  بعد  تكت�سف 
التعليل امل�ستند اإلى الت�سور الإ�سالمي من�سبط باحرتام حقائق الغيب الذي 
هو خارج مدارك الإن�سان وقدراته العقلية، اإذًا فما التعليل املنطقي املجرد 

من كل خلفية اإميانية امل�ساير ملنطق ال�سنن وحياد علميته. 

التي  اأو اجلربية  العادية  ال�سنن  التوفيق متعلق بال�سنن اخلارقة ولي�ص  اإن 
خفية  اأخرى  لأ�سباب  اأمرها  لت�سلم  الظاهرة  الأ�سباب  مفهومها  يف  تختفي 
كثريا ما يعجز الإن�سان على تلم�سها واإن ا�ستطاع تلم�ص اأثرها وتداعياته اأكرث 
ال�سهادة  عامل  اأ�سباب  �سمن  وتدخل  الغيب  عامل  من  الأ�سباب  تخرج  حني 

فتبدو ظاهرة بعدما كانت خفية. 
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لأن  ا�سمه  من  يبداأ  حيث  بال�سنن  عالقته  يف  التوفيق  ينطلق  هنا  وم��ن 
مبعنى  التوفيق  ف��اإن  ولهذا  م�سمى،  دون  من  ا�سم  يكون  اأن  ياأبى  املنطق 
التوافق واللتحام بني ال�سيئني حني ي�ست�سوب الأمر))( ومن لي�ص له قامو�ص 
فقامو�سه القراآن الكرمي لأنه لي�ص بني يدي هذه الدرا�سة ول بني يدي غريها 
من البحوث ما ي�سرت�سد به يف تناول مو�سوع التوفيق �سوى ن�سو�ص القراآن 

ېئ   ۈئ       ۈئ   ۆئ   ۆئ       }: ال�سالم  عليه  �سعيب  عن  نقل  فيما  الكرمي 
ملو�سوع  لي�ص  ولذا   . ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ}))( 
ال�سريف  واحلديث  الكرمي  القراآن  اإل  معرفية  م�سادر  ي�سبهه  وما  التوفيق 

وقوامي�ص اللغة العربية واجتهاد العقل وا�ستنباطاته مما ذكر من م�سادر.

اإن هناك عالقة ر�سا خفية بني الإن�سان واهلل تكونت نتيجة طاعته وتقواه 
ودعائه بال�سر والعالنية يف ال�سراء وال�سراء وحني الباأ�ص، فتظهر نتائجها 
والقول،  والجتهاد  الراأي  والإ�سابة يف  والت�سرفات  ال�سلوك  التوفيق يف  يف 
وهذا ما يعني اأن ما يجري من خالل ال�سنن قد يكون اأمرا خفيا غري م�ساهد 
ول مرئي بل غري مدرك بالب�سر، واإمنا بالب�سرية التي قد ي�سميها اآخرون 
ومازالت حمل  اليوم  اإلى  لديهم  ا�سم  لها  يوجد  التي مل  ال�ساد�سة  احلا�سة 
يف  واأث��ره��ا  الغيبية  بالقوة  الإمي��ان  لعدم  الأف��ك��ار  وم�سطرب  �سديد  بحث 

جمريات الأحداث اليومية يف الفكر الآخر.

التوفيق بني احل�س به وعدمه: اإن ا�ستقاق لفظ التوفيق من جن�ص   -
ما ا�ستق منه لفظ التوافق والوفاق اللذين هما �سناعة ب�سرية ولكن التوفيق 
ت�سنعه العناية الربانية مبقت�سى منطق ال�سنن اخلارقة الذي ل يفقه الفكر 
املادي منه كثريا، ولذا بات دليل التوفيق حدوثه واإن مل يح�ص به حتى بع�ص 
من يحدث لهم ولو فرحوا مبا يلم�سونه من نتائجه، فاإن كان الذي حدث له 
موؤمنا حمد اهلل، واإْن كان الآخر رمبا ظن حدوثه له نتيجة تخطيط واإعداد 

)- اأنظر ل�سان العرب.
)- �سورة هود، الآية 88.
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م�سبق لتحقيق نتيجة من نتائج التوفيق واإن اآمن بال�سدفة واحلظ كتدخل 
اأمر خارق من خارج الواقع. ومن هنا يدخل التوفيق، مثلما تدخل مرادفات 

معانيه،حكم منطق ال�سنن اخلارقة وق�سايا اأخرى من نوع التوفيق. 

النماء  هي  منظور  لب��ن  العرب  ل�سان  يف  الربكة  كانت  اإذا  ال��ربك��ة:   -

والزيادة))( واأمرها مقدر بقدر ل يزيد عنه ول ينق�ص منه �سيئا، فكيف تكون 
الزيادة يف هذا ال�سيء واقعا ملمو�سا قيمة م�سافة؟ واأعتقد اأن الربكة مبعنى 
الزيادة يف املادة تكون مبعنى الزيادة يف املعنى وهي ملن يح�سن الت�سرف 
يف ال�شيء وتدبري �شوؤونه فال يبذر وال ي�شيع منه �شيء، وهنا حت�شل الربكة 

ا�شتجابة ل�شروط: { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ }))(.

واأعتقد اأنه على اأ�سا�ص هذا الت�سور ينبغي اإرجاع النظر يف مفهوم الإميان 
والتقوى والتزام حيثياتهما ليحظى من خاللها املعنيون بالفتح عليهم بركات 
مفردات  األفاظ  فهم  يف  ا�ستع�ساء  هناك  ك��ان  واإن  والأر����ص،  ال�سماوات 
منظومة الغيب يف القراآن الكرمي من ناحية الدللة وال�سطالح، ول�سيما يف 
عالقتها بالواقع وقابلية تطبيقها فيه وانتهاجها نهجا عمليا ل ت�سورا ذهنيا 
فقط. ولعل هذا الذي جعل اأكرث مف�سري القراآن الكرمي يق�سرون حديثهم 
�سرح مفرداتها لغويا فقط، وغدا من خاللهم اآخرون يف�سرون الربكة ومثلها 
فيه  الزيادة  الطعام مبعنى  الربكة يف  يرى كقولهم يف معنى  ول  مبا يح�ص 
ح�سول القناعة فيكفي القليل عن الكثري ولو مل يغن عنه مادة، والربكة يف 
العمر �سعادة احلياة يف القدر الذي يعي�سه الإن�سان من دون �سقاء. فتكون 

الزيادة يف املعنى والروح ل يف املبنى واملادة املقدر مبيزان اأو مكيال، 

وقد يتفق على اأن الربكة حقيقة كائنة وموجودة، ولكن الذي يختلف فيه 

)- ل�سان العرب � 
)- �سورة الأعراف، الآية )9 .
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هو الإميان باأثرها يف احلياة والإقرار باإ�سهامها يف �سنع الأحداث، ولذا رمبا 
التقي  الورع  اإل يف الفكر الإ�سالمي وبخا�سة املتدين  مل يبق لها حظ كبري 
اأقوى  وباإرادة  الإن�سان  قوة  خارج  بقوة  موؤمنة  اأخرى  تيارات  ومثله  منه، 
عليها  ومهيمنة  فيها  وموؤثرة  الإن�سان  لإرادة  موجهة  هي  بل  اإرادته  من 

ولو من خالل الأ�ساطري واخلرافات.

حقيقة  اهلل  اإلى  ت�ساف  التي  بال�سنن  الربكة  ترتبط  هنا  من  اأنه  واأعتقد 
ال�سنن  كالقول  جم��ازا  غريه  واإل��ى  الربانية  وال�سنن  الإلهية  ال�سنن  كالقول 
الكونية وال�سنن الجتماعية وال�سنن النف�سية اأو مبفهومها مثل قوانني الطبيعة 
وقوانني الوجود، ولذا ما جتراأ اأحد على اإ�سافة ال�سنن اإلى الإن�سان كالقول 
اإرادة  ولي�ست  وربانية  اإلهية  اإرادة  ال�سنن  لأن  الب�سر  �سنن  اأو  الإن�سان  �سنن 
ب�سرية ولو على �سبيل املجاز ولو كانت ال�سنن تقوم على الأ�سباب وم�سبباتها 
وما بينهما وال�شروط وم�شروطاتها والعالقة بينهما من داخل اإرادة االإن�شان 
تقوم  كالتوفيق واحلظ  �ساكلتها  وما على  بالربكة  ال�سنن  لأن عالقة  وذاته، 
على اأ�شباب و�شروط من خارج اإرادة االإن�شان ولي�شت له القدرة على التحكم 
فيها واإن اأخذ باأ�سبابها كالتقوى، ولذا لي�ست �سمن قب�سة منطق العقل، واإن 

اأثبت الواقع وجودها ومثيالتها واأمكن الربهان عليها من خالله. 

يوؤمنون  النا�ص  اأك��رث  لعل  بها:  احل�س  وع��دم  ال�ستخدام  ب��ني  ال��ربك��ة   -

اأكرث  ولكن  وم�ستقاته،  لفظها  من  األ�سنتهم  على  يجري  ملا  لفظا  بالربكة 
النا�ص ل يفقهون حقيقة الربكة وجوهرها، واإن جريان اللفظ على الأل�سن 
ل�سيما  الواقع،  اإل��ى  ترجمته  على  ملمو�ص  دليل  ل  لأن��ه  به  احل�ص  يعني  ل 
عندما يتنافى ظاهره مع حقائق مقررة يف ق�ساء اهلل وقدره ويف الربجمة 
والتخطيط الب�سري، الأمر الذي يدخل الربكة من خالل منطق العقل حمك 
احلياة،  املوؤثرة يف جمريات  الإن�سان  اأفعال  من  ما  فعل  لتعتمد يف  الإميان 
الربكة  حتققت  حتققت  اإن  ب�شروط  الربكة  حدوث  القراآن  ي�شرط  وعندما 
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واإن انتفت انتفت هي الأخرى، مثلما يف الآية { ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ }))(، وف�ّسر العلماء بركات 
ال�سماء بالغيث وبركات الأر�ص مبا تنبته من كالأ وع�سب الأمر املادي الذي 
يحّول اإميان الإن�سان من عامل الغيب اإلى عامل ال�سهادة، فريى من لي�ص له 
اعتقاد جازم بال�سنن اخلارقة اأمره يف اإطار ال�سنن العادية، ل�سيما واأن اأكرث 
باأثرها يف �سلوكهم واأفكارهم  النا�ص يتعاملون مع ال�سنن اخلارقة ويوؤمنون 
ول يعتمدونها و�سيلة من و�سائل التقدم احل�ساري رمبا ل�سهوهم عن اأثرها 
العادية  ال�سنن  من  لتكون  قابلية  ذات  اأنها  يدركون  ول  الأح��داث،  �سنع  يف 

حينما يقوى الإميان بالغيب الذي هو �سمة من �سمات اأهل التقوى))(.

لالإن�سان من فر�ص ل يدري  يتوافر  يكون احلظ مبعنى ما  - احلظ: قد 

م�سدرها بعد اهلل، ولكنه يح�ّص اأن ل حول ول قوة له فيه مما قد يذر �ساحبه 
حائرا يف اأمره، ولكن فكر ال�سنن ل ي�سلم باحلظ اإل من حيث ملمو�ص واقعيته 
اأ�سباب احلدوث بني  واإن بدا جمهول امل�سدر عاريا عن  يف حياة الإن�سان. 
يديه، لأنه ما من حدث يف مفهوم منطق الأ�سياء اإل وله اأ�سبابه التي قد تعلم 
يتحول  اإل حني  اخلارقة  ال�سنن  عامل  اأكرثها يف  هو  مثلما  تظل جمهولة  اأو 
الأمر من املعجزة اإلى الإعجاز، الأولى التي اأكرث ما تكون اأ�سبابها يف عامل 
الغيب الذي ل علم لالإن�سان به، ولذا �سار الإن�سان يرجع اأكرث ما يجهل اإلى 
املعجزة والكرامة وغريهما من اخلوارق لريتاح من تعب التفل�سف والبحث 
عامل  �سّكل  قد  الغيب  عامل  اإلى  الأمر  اإرج��اء  اأن  ويبدو  والتحليل،  والتعليل 
ثقل يف تكد�ص اأفكار نظريات التخلف احل�ساري الإ�سالمي- مثل فكر الأمم 

الأخرى اأيام تخلفها غري اأيام ازدهارها احل�ساري من قبل اأو من بعد.

ولذا، فاإن فكر ال�سنن واللتزام مبقت�سياته معتمد النه�سات وم�سروعات 

)�- �سورة الأعراف، الآية )9 .
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   تعالى:{  لقوله   -(

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ } البقرة، األآيات: ). ). )  
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البحث احل�ساري العلمي اأو الفكري اأو الأدبي من طبعه األ ي�ست�سلم للغيب 
كثريا، ول يحيل عليه همومه ويحّمله م�سوؤوليات التخلف احل�ساري، واإمنا 
يعتربه عونا ولو من حيث ل يحت�سب، والأمر كذلك ولو مل ُيْفَقُه بقدر كاف 
ال�سنة  حيثيات  التزام  اعتبار  اإل��ى  احل�ساري  التداول  م�سروع  م��اآل  يوؤهل 
والربكة  كالتوفيق  اأ�سباب  من  مو�سوعاتها  حدوث  اإلى  يوؤدي  وما  اخلارقة 
واحلظ وغريها من مفردات منظومة عامل الغيب واأن عامل التح�سر تتحقق 

اأهدافه من التزام ما يعلم من ِحكمة امل�سيئة الربانية وما ل يعلم.

ولذا تظل واقعية احلظ هي اأهم ما يفهم منه اإن ُح�صَّ به، ومن خاللها 
طبيعة  من  الأمر  يخرج  قد  ما  وهو  ومفهومه،  ال�سنن  بفكر  احلظ  يرتبط 
اأ�سبابها  مل�ص  وجمريات  اجلارية  ال�سنن  اإلى  وخ�سائ�سها  اخلارقة  ال�سنن 
ال�شنن  التناغم بني  اإلى عامل ال�شنن اخلارقة ليحدث  التي قد حتيل االأمر 
ال�سهادة،  وعامل  الغيب  عامل  بني  خاللها  ومن  اخلارقة  وال�سنن  اجلارية 
الإن�سان،  فقهه  ال�سهادة  اإلى عامل  الغيب  الأمر من عامل  كلما خرج  حيث 
اإلى عامل الغيب ا�سطرب فيه وناأى عن  ولكن اإذا دخل من عامل ال�سهادة 
اأو الكرامة، ومل ينب على ذلك عمال جادا  اإل مبا قد ي�سعفه الوحي  فهمه 

معتمدا. ر�سميا  وتخطيطا 

ولذا فاإن اأكرث ما يعتمد يف بناء م�سروعات التح�سر من فقه ال�سنن وفقه 
مقت�سياتها ال�سنن اجلارية لو�سوح اأ�سبابها ومثلها ال�سنن اجلربية، ومن هنا 
جاءت هذه الدرا�سة لتو�سع يف مفهوم ال�سنن اخلارقة حتى ل تهمل حقائقها 
وال�سلوكي  الرتبوي  احل��دث  توجيه  يف  اأث��ر  من  لها  ما  مع  حيثياتها  وجتهل 
الواقع  واأهميته يف �سنع احلدث احل�ساري الروحي وتوثيق �سلة  الأخالقي 

بعامل الغيب.

ولذا فاإن احلظ، مثل غريه من مفردات منظومة عامل الغيب املحتكمة اإلى 
ومن  الفكرية،  الدرا�سات  اهتمامات  من  يحظ  مل  اخلارقة،  ال�سنن  اأحكام 

218



خاللها اأ�سبابها وم�سبباتها، اإل ما كان مما تعر�ص له مف�سرو القراآن الكرمي 
حني اعرت�ص �سبيلهم لفظ »احلظ« يف القراآن الكرمي، حيث ذهب اأكرثهم 
اإلى �سرح احلظ لغويا فقط ومل تزد اأكرث كتب التف�سري عن املعنى اللغوي))(.

احل�ساري  �سنع احلدث  واأث��ره يف  به  والفوز  نيله  اأ�سباب  تبحث  واأن  اأما 
وتوجيه �سلوك الإن�سان اليومي فيبدو اأنه مل يعر ما ي�ستحق من اهتمام .

 ولذا تعرتف الروؤية الإ�سالمية باحلظ واإن كان غري قابل للتعليل يف ذاته 
كثريا فاإن الواقع يربهن على وجوده ولو كان املتحدثون با�سمه ل يزيدون عن 
ذكر لفظه �سيئا لعدم وجود ثقافة معرفية يف احلظ وما ي�سبهه من ق�سايا 

ال�سنن اخلارقة.

ومن هنا قد ي�ساأل �سائل هل احلظ يف الفكر ا�سم بدون م�سمى؟ اأو كائن من 
دون عنوان؟ اأو عنوان بحث من دون مو�سوع؟ ولعل هذا مما يحرّي املنطق، 
اأن هناك  والربهان عليه  به  والقتناع  الواقع  ولكن ح�سب احلظ وجوده يف 
قدرة غيبية تعمل ل�شالح جناح فكرة اأو اأفكار وانت�شارها على غريها مثلما 
تعمل على تفوق فريق على فريق اأو �سح�ص على �سخ�ص رغم قدرة املتفوق 
عليه املغلوب على اأمره، وهذه القدرة التي تتبنى احلظ  ترى اأن برهانه يف 
واقعيته املتفق على وجودها ودليله ذكره يف القراآن الكرمي مثل قوله تعالى: 

{ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ }))(.

للحظ  النا�ص  وا�ستخدامات  املتطابق  اللغوي  املعنى  بيان  بعد  الآي��ة  ويف 
اإ�سافة بيانية اأخرى هي قابليته للو�سف مثل و�سفه هنا بالعظمة، ولذا كان 
احلظ كاأنه يوفر عوامل النجاح والنت�سار والتفوق وي�سوقها اإلى من يرغب يف 
فوزه، وكاأن احلظ جند من جنود اخلفاء، وما يعلم جند ربك اإل هو، واأعتقد 
اأنه مع هذا، فاإن لفظ ال�سنن ومفهومه ل يختار التعامل مع حقيقة احلظ 

) - معنى احلظ الن�سيب اأي الق�سط من ال�سيء والن�سبة منه. 
)- �سورة ف�سلت، الآية )) . 
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وما ي�سبهه كالتوفيق والربكة اإل من خالل تاأويل اأمره وا�ستح�سار واقعيته.

منطق  اإلى  للحظ  �سبيل  من  هل  وواقعيته:  عنه  احلديث  بني  احل��ظ   -

ال�سنن وهو احلظ ذاته؟ فكيف  اإلى منطق  ال�سنن؟ وكيف ل يكون له �سبيل 
يكون لغريه اإن مل يكن لنف�سه؟.

ولعل من هنا تقررت واقعية احلظ واأثره يف حياة الأفراد والأمم وال�سعوب 
و�سقوطها  وتداولها  احل�سارات  ازده��ار  يف  وظيفة  له  لتكون  وتر�سح 
يح�ّص  ال��ذي  ال��واق��ع  خ��الل  م��ن  ال�سنن  منطق  يحكمه  حيث  وم��اآلت��ه��ا، 

باحلظ فيه واإن مل يلم�سه مل�سا ماديا مبا�سرا.  

النا�ص مفتونني  - الدعاء بني الطلب وتوقع ال�ستجابة: يبدو كثري من 

يف م�ساألة الدعاء، ول�سيما حينما يدعون ويتوقعون ال�ستجابة ول ي�ستجاب 
لهم، وبخا�سة اأن ال�ستجابة وعد من وعود اهلل، فكيف يعالج منطق ال�سنن 
هذه امل�ساألة؟ هنا ينبغي اأن تتقرر حقيقة اأن الدعاء م�ستجاب ولكن الأمر يف 
اأن الإن�سان ل يح�ّص بال�ستجابة لأنها قد ل تكون بالطريقة اأو الكيفية التي 
يريدها، وكاأنه يتوقع اأن تاأتيه الإجابة  يف �سكل يراه بعينه ويلم�سه بيده، 
ولذا عندما يح�ّص الإن�سان با�ستجابة اهلل لدعائه يحمده على ذلك، وقد 
ل ي�ستجاب لدعاء الإن�سان خلري اأراده اهلل له فيوؤجله له، وقد يح�ّص الإن�سان 

به بعد حني اأو ل يح�ّص به اإلى الأبد.

اإن اال�شتجابة تقع �شمن منطق ال�شنن اجلارية ومبقت�شى �شروط ولي�شت 
خارج دائرته واإن كان هذا منطق اخلوارق، لأنها،يف منظور العقيدة، وعد 
اأن  البد  م�شروط  ال�شنن  منطق  منظور  يخلفه،ويف  ال  ال��ذي  اهلل  وع��ود  من 
يتحقق بعد حتقق �شرطه، الأنه قد يكون م�شتحيال يف حكم منطق ال�شنن اأن 
يكون ال�شرط وال يكون جوابه، ولكن ال�شعور باإجابة اهلل العبد يقت�شي ح�شا 

اإميانيا مرهفا. 
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التقوى: التزام التقوى بن�ص القراآن الكرمي حمقق ملقا�سد الإن�سان،   -
ولكن ما هي التقوى التي حتقق هذه الغايات الكربى التي تعجز اليد الطولى 
هذه  لفهم  اأن��ه،  واأعتقد  م�شكالتها،  وحل  حتقيقها  على  الكبرية  والعقول 
وغريه،  كال�ستغفار  اأخرى  ق�سايا  من  ي�سبهها  وما  التقوى  احلقيقة،حقيقة 
لبد من عر�سها يف اإطار ورودها يف القراآن من خالل منطق مفهوم ال�سنن 

ۀ    ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   تعالى:{  قوله  مثل 
ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓ}))(.

العادية  ال�سنن  منطق  اإمي��ان  اأن  يبدو  معتمدة:  غري  حقيقة  التقوى   -

بالتقوى �سار �سعيفا واإن مل يكن قويا اإل يف مراحل ازدهار الإميان بالغيب 
يف  منهجهم  على  ومن  والرهبان  والأحبار  واحلواريني  ال�سحابة  كمرحلة 
دائرة  اإلى  العادية  ال�شنن  منطق  دائرة  من  التقوى  حتولت  ولذا  زمان،  كل 
ولذا  الغيب.  عامل  اإلى  ال�سهادة  عامل  من  ان�سحبت  وكاأنها  اخلارقة  ال�سنن 
القتناع  اإلى  ال�سعي  واخل��ارق  العادي  ب�سقيها  ال�سنن  وظائف  من  يكون  قد 
�سيء قدير،  باأن اهلل على كل  العتقاد  التقوى من خالل  باعتماد  والإقناع 
ومن ثّم اإخراجها اإلى العامل العادي عامل الأ�سواق والإدارة واحلياة العامة، 
ال�سيا�سية  الأزم���ات  خم��ارج  من  خم��رج  اأنها  توؤكد  القراآنية  احلقيقة  لأن 

والقت�سادية والجتماعية وغريها من منطلق { ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ}))(. 

ولذا، فاإن الإن�سان مدعو عندما يخطط لأمر ما اأن ي�سع يف ح�سبانه تقوى 
له  لتكون  بها  واللتزام  باعتمادها  اإل  يرتق  اأنه مل  اأن يعرتف  وينبغي  اهلل، 
حال وخمرجا مبقت�سى التزام �سروطها لتتحقق م�سروطاتها »من يتق ..... 
يجعل له« ومن هنا بات اعتماد التقوى، مثلما بات اعتماد مرادفات معانيها، 

)- �سورة الطالق، الآية )0. )0. 
)- �سورة الطالق، الآية )0. 
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مرهونا بالرتقاء اإلى م�ستوى اللتزام ب�سروطها التي تقت�سي جدا واجتهادا 
وقوة التم�سك باحلق وال�ستقامة عليه. 

- ال�ستغفار: اأعتقد اأن اأكرث الذي قيل ويقال و�سيقال يف التقوى من منظور 

قول  فيه  يقدم  ل  اأن  ينبغي  الذي  ال�ستغفار  يف  يقال  ال�سنن  مفهوم  منطق 
اإل بني يدي قول اهلل تعالى الذي هو خري قول، ومن خالله يعر�ص ما قاله 

ی   املف�سرون يف ال�ستغفار ول�سيما يف �سيغة الأمر مثل قوله تعالى: { 
ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ }))(.
- ال�ستغفار احلق غري امللتزم به: اإن م�سالة اللتزام اأمر هام يف منطق 

بابا  ال�ستغفار  بات  ولذا  مباحثها،  من  مبحث  اأنه  ول�سيما  اجلارية  ال�سنن 
من اأبواب دخول منطقة ال�سنن العادية، وتقرر اللتزام باأبجديات ما ينبغي 
اأثر  لتوؤدي وظيفتها من خالله، وحينما نبحث عن  ال�سنن  يتوافر ملنطق  اأن 
ال�ستغفار ودوره يف حياة الإن�سان اخلا�سة وال�سعب والأمة عامة من خالل 
وظيفته ال جند له اأثرا مبا�شرا لعدم التزام �شروط اأداء وظيفته، يف الوقت 

الذي يوؤكد الوحي اأن لال�ستغفار وظيفة بل وظائف:{ ی  ی   ی  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     مئ    حئ   جئ            ی       
.والذي   )(({ ٿ  ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ           پ   
األفاظ تردد واأقوال تقال،  اأن ال�ستغفار  رمبا فهم من هذه الآية ومثيالتها 
واإذا كان الأمر كذلك فما غاية احلديث عن حقائق كربى ول�سيما يف حياة 

امل�سلم كال�ستغفار ومثله.

ومن هنا يبدو اأن فهم ال�ستغفار �سار فهما ناق�سا اأو غري �سحيح، الأمر 
الذي عزز �سرورة دخوله دائرة منطق ال�سنن العادية لي�ستقيم فهمه واإن كان 

)- �سورة نوح، الآيات 0)....)).
 )- �سورة نوح، الآيات 0)....)).
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�سمن دائرة منطق ال�سنن اخلارقة فاإن له القابلية ليكون �سمن دائرة منطق 
يف  دوره  ليوؤدي  ال�سهادة  عامل  اإلى  الغيب  عامل  من  فيخرج  العادية  ال�سنن 
ال�ستنها�ص احل�ساري من خالل مفرداته ال�سيا�سية والقت�سادية وغريها، 
والإ�سرار  العمل  نية  توافر  �سحيحا  فهما  ال�ستغفار  فهم  �سمات  من  ولعل 
اأثر  يظهر  وحينئذ  ال�سواب،  والتزام  الرتاجع عن اخلطاأ  من خاللها على 

ال�ستغفار يف �سلوك الإن�سان وعمله.  

- التوكل: والذي اأكرث ما ياأتي ذكره مقرونا بالتواكل، واأو�سح ما بينهما 

من فروق هو اأن التوكل معتمد �شلوكه على االأخذ باالأ�شباب وحتمل امل�شوؤولية 
ال�سخ�سية من �سالكه، اأما التواكل مفو�ص اأمره اإلى اهلل وقد اأمر ر�سول اهلل 
¤ ب�سلوك التوكل وترك التواكل، فيما ورد يف قوله ¤:»اعقلها وتوكل«))( 

واإن كانت املنا�سبة خا�سة فاإن حكمة التوجيه عامة.

كثري  ت�سور  يف  ت��رادف  لقد  بالأ�سباب:  والأخ���ذ  التواكل  بني  التوكل   -

من النا�ص معنى التوكل والتواكل، وحّل اأحدهما حمل  الآخر ف�سار يعتمد 
اأن يوؤدي التواكل وظيفة التوكل  التواكل ويوؤخذ به بدل من التوكل، وينتظر 

فلم يوؤدها فاأ�سكل الأمر على كثري من النا�ص وغّم عليهم ذلك . 

دهرا  الإ�سالمية  الأم��ة  يف  كثريين  اأق��وام  اأفهام  �ساد  ال��ذي  التواكل  اإن 
له  ُيوؤَ�سر  فلم  ال�سنن،  دائرة  التوكل غري مقبول يف منطق  باأن  اأوهمهم   قد 
بدخولها لعدم اأخذه بالأ�سباب واكتفى باإحالة اأمره اإلى عامل الغيب، فا�ستقر 
الأخ��رى  هي  اخلارقة  لل�سنن  كان  واإن  اخلارقة  ال�سنن  دائ��رة  �سمن  هناك 
به  يتميز  ما  اأهم  وهو  بالأ�سباب  الأخذ  التوكل  �سفات  من  بينما  منطقها، 
والغاية، فكان �سكله  الأداء  اللفظ ورمبا خ�سمه يف  التواكل �سقيقه يف  عن 
مثله بينما اختلف عنه يف امل�سمون باملطلق، فالتواكل م�سلول جامد والتوكل 

متحرك ذو فعالية �سديدة.

)- رواه الرتمذي. 
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الف�صل ال�صابع
مفهوم التداول بني مرادفاته





- مفهوم التداول: اإن التداول  نقطة متا�ص بني حدين، ومنطقة عبور بني 

�سفتني، وملتقى لقاء قوتي ح�سارتني، اإحداهما تنهار وترتاجع اإلى الوراء، 
�شنن  ولها  احل�شاري  ال�شقوط  م�شطلح  وفق  احلياة  من  تن�شحب  وكاأنها 
كثرية در�ست يف جمالتها. اأما احل�سارة الأخرى، فهي البادئة يف النهو�ص، 
الزائدة يف النمو والزده��ار، ولها �سنن ت�سمى �سنن قيام احل�سارات، وهي 
ح�سارة اأو ح�سارات ت�ستعد لأداء وظيفتها من خالل جملة �سنن جتري على 
اأحد جمالت  اأحد م�ستوياته من منطلق  اأو على  الب�سر عامة  م�ستوى حياة 
القت�سادية  اأو  الجتماعية  اأو  الأدبية  اأو  الفكرية  اأو  الرتبوية  احل�سارة 
اأو ال�سيا�سية وغريها، هذه احل�سارة قد تكون ولدت اأول مرة يف التاريخ 
هو  احل�ساري  والتجدد  جتددت،  مبعنى  الثالثة  اأو  الثانية  للمرة  توّلدت  اأو 
الآخر له �سننه، وعلى كل فاإن الذي يق�سده هذا البحث، ويراد الو�سول اإليه 
يف خ�سم زخم ال�سنن وتزاحم مو�سوعاتها هو معرفة �سنن التداول، ول�سيما 

قراءة امل�ستقبل من خاللها.

والأع��راف، وهي منطقة  ال��ربزخ  التداول يف منطقة  �سنن  تتبع  فاإن  ولذا 
اللقاء من اأجل االفراق اأو االلتحام الأن التداول احل�شاري هو ما بني �شقوط 
ت�ستلم  لقاء  التداول منطقة  اإن منطقة  اأخرى.  وقيام  اأو ح�سارات  ح�سارة 
واأجزائها  مفرداتها  اأح��د  يف  اأو  عمومها  يف  ح�سارة  �سعب  اأو  اأم��ة  فيه 
ت�ستقيل  وكاأنها  النهيار،  اإلى  ح�سارته  الآيلة  الآخر  ال�سعب  اأو  الأمة  عن 
من احلياة اأو تتقاعد اإلى الأبد، فتتحول اإلى مقربة التاريخ واإلى الأر�سيف 
االإداري واإلى متحف االآثار، اأو قد ت�شتاأنف ن�شاط وظيفتها مرة اأخرى وكاأنها 
توقفت توقف ا�سرتاحة حمارب لتلتقي مع احل�سارة الأخرى يف حالة اأيلوله 

اإلى ال�شقوط.

وهذا معنى التداول الذي مثله كمثل تداول الأيام بني النا�ص يف حالة اإدبار 
واإقبال، فهو وقفة اإعالن عن ا�ستقالة وا�ستئناف اأو وفاة وميالد، ول�سك اأن 
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ا�شتقالة  ت�شمى �شنن  االأربعة حتكم معانيها ودالالتها �شنن قد  امل�شطلحات 
احل�سارة اأو ا�ستئنافها اأو وفاتها اأو ميالدها يف املجالت الرتبوية اأو الفكرية 
اأو الجتماعية اأو ال�سيا�سية اأو الع�سكرية واإن بقي اأفراد احل�سارة يف حالة 
وفاتها اأحياء، ولكن ي�ستبدلون باآخرين حني توليهم))( عن الأداء احل�ساري.

من  وتداولها  و�سقوطها  احل�سارات  قيام  �سنن  تتبع  الباحث  وي�ستطيع 
خالل دللة هذه امل�سطلحات وغريها، وقد ي�ستطيع ح�سر اأهمها و�سبطها 
م�سروعات  ا�ستحداث  �سنن  بحث  يف  يعتمد  اأن  ينبغي  ما  وه��ذا  قوائم،  يف 
يبث  اأن  اهلل  �ساء  وقد  �سننها،  بالتزام  احل�سارات  قيام  وبرجمة  النه�سة، 
ال�سنن يف الوجود، ويزرعها يف مناكب احلياة وحقولها يف تقابل وت�ساد، حتى 
تن�سط �سنن اإبداع الإن�سان احل�ساري والجتهاد الفكري والعلمي يف اكت�ساف 
�سنن احل�سارات، �سيما واأن �سنن احل�سارات يكررها التاريخ مبعنى يداولها 
والجتماعية  والقت�سادية  الفكرية  املعرفية  احل�سارة  حقول  يف  با�ستمرار 
وال�سيا�سية وغريها، واإن كنت اأرى اأن درا�سة �سنن تداول احل�سارة مازالت 
يف بداياتها الأولى، ومل تدخل منطقة الهتمام بقدر كاف لعدم وعي ال�سنن 

عامة و�سنن التداول بخا�سة .

   فالنهيار ي�سبه ال�سقالة من العمل اأو التقاعد منه، حيث تظل ح�سارة 
ولكن  يطول،  قد  وقتا  �سوؤونها  ويدير  يقودها  ك��ان  ال��ذي  ال�سعب  اأو  الأم��ة 
اإليه  اإلى ما �سار  �سعبها  اأو  اأمتها  بال�سرورة ت�سري احل�سارة ومن خاللها 
الذين �شبقوه حني حتّكمت فيهم �شنن ماآل ال�شقوط احل�شاري فاأ�شبحوا 
ل يوؤدون دورا موؤثرا اإيجابيا يف جمريات احلياة ول ي�سنعون حدثا ول يقرون 
وكاأنه كان يف  الآخر  ال�سعب  اأو  الأمة  تهياأت جاهزية  قرارا، وهنا تكون قد 
خالل  من  الإن�سانية  بيد  لياأخذ  النا�سئة  احل�سارة  بوظيفة  التكفل  انتظار 
برنامج م�سروعه احل�ساري اجلديد العام، والذي هو الآخر ل يعلن له عن 

)- {ېئېئېئىئىئىئییی} �سورة حممد، الآية 8) . 
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�سهادة ميالد ول ياأخذ العرتاف به اإل بعد حني قد يطول حتى ت�ستكمل 
من  ما  جمال  يف  ا�شتالمها  وم��ربرات  نه�شتها  �شروط  اجلديدة  االأم��ة 

احل�سارة اأو جملة جمالت فيما ي�سمى مبفردات احل�سارة.

    واأف�سل من عرّب عن هذا قول اهلل تعالى: {ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  
ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ     
اإيتاء وانتزاع، ويف  }))( فطرفا املعادلة  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  
الإيتاءفرح ويف النتزاع قرح  والفعل من�سوب اإلى اهلل جّل جالله مالك امللك، 
وهذا معنى من معاين مفهوم التداول واإن مل يذكر لفظه فقد ناب عنه معناه 

املبثوث يف روح الآيات .

اإلى  مكان  من  �شيء  حتول  هو  التداول  وجمالته:  التداول  م�ستويات   -

مكان ومن و�سع اإلى اآخر اأف�سل منه اأو دونه، وتداول القوم ال�سيء بينهم اإذا 
�سار من بع�سهم اإلى بع�ص))(، ويف الع�سر احلديث �سار م�سطلح التداول 
من م�سطلحات احل�سارة بعدما ا�ستخدم يف القراآن الكرمي يف جمال املال 
يف ا�ستقاق قريب منه))(، وقد ا�ستق امل�سطلح من لفظ »داول« مبعنى تبدل 
وتقلب من حال اإلى حال اآخر اآل اإليه من بني �سدين، كاأن يكون من ال�سيئ 
ال�سيئ، حتى  اإلى  الآخر من احل�سن  الجتاه  الأح�سن ويف  اإلى  اإلى احل�سن 
احل�ساري  التداول  تاريخ  جتربة  هي  مثلما  الواحد،  ال�سيء  دائ��رة  داخ��ل 
البع�ص الآخر  الذاتي بني جملة من عوا�سمه ولو عا�سر بع�سها  الإ�سالمي 
كالذي بني دم�سق والأندل�ص ثم بغداد ثم تيه بني عوا�سم الدويالت ولكن يف 

الإطار الإ�سالمي ثم ا�سطنبول ثم تيه اآخر مل جتمع اأ�ستاته بعد.

- م�ستوى التداول العام: ا�ستخدم لفظ التداول يف الن�ص القراآين مبعنى 

)- �سورة اآل عمران، الآية )) .
اجليل،  دار  ه��ارون،  ال�شالم  عبد  حتقيق  اللغة،  مقايي�ض  معجم   : فار�ض  بن  اأحمد  احل�شني  )-اأب��و 

بريوت، مادة "د . و. ل" . 
)-{  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  } �سورة احل�سر، جزء من الآية 7 .
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اأن ي�ستبدل اهلل مبقت�سى �سننه يف الوجود قوما بقوم اآخرين لي�سوا اأمثالهم 
يف الأهلية احل�سارية التي تبوئ اأ�سحابها مواقع يف التاريخ، ويف هذا وردت 
يف  ي��رتدد  مل  ال��ت��داول  م�سطلح  ك��ان  واإذا  بع�سها،  �سنعر�ص  كثرية  اآي��ات 
الكتابات العربية اإل مبعنى الدولة، فاإنه عرف يف كتابات املحدثني �سيئا من 
الهتمام، ول�سيما حينما ا�ستعمل يف األفاظ املعار�سة ال�سيا�سية التي طالبت 

بتحقيق مبداأ التداول على ال�سلطة واحلكم. 

التداول من حيثيات كثرية،  يتكّون الهتمام مب�سطلح  بداأ  ولعل من هنا 
ذهبت تدر�ص مفهوماته ودللته ومرادفاته وفوائده، فجاءت هذه الدرا�سة 
الأم��م،  بني  احل�ساري  امل�ستوى  على  التداول  لتدر�ص  ميدانها  يف  اإ�سهاما 
اأنه  على  مفهومه  ن�سج  من  مرحلة  اآخ��ر  يف  ال��ت��داول  مفهوم  ي�ستقر  فكاد 
ميثل املرحلة االنتقالية بني ح�شارتني، اإحداهما تنهار بفعل �شنن ال�شقوط 
اإلى  فالأولى  احل�سارات،  قيام  �سنن  مبقت�سى  تنه�ص  والأخ��رى  احل�ساري 
ان�سحاب و انزواء لتندثر فت�سبح جزءا ميتا جوار املئات من مثيالتها من 
احل�سارات واأفكارها. اأما الأخرى فتتقدم اإلى �ساحة الوجود الفعلي والأثر 
�سهوة  على  التاريخ  م�سار  يف  مقعدها  فتاأخذ  غريها،  لت�ستخلف  الإبداعي 
جمده اإلى حني تتهياأ اأمة اأخرى اأو �سعب اآخر، قد يكون جديدا وليدا اأول مرة 

يف التاريخ، وقد تكون ح�سارة قدمية تتجدد وفق �سنن التجدد.

الأبد جميعها  اإلى  وتندثر  كلها  ل متوت  احل�سارات  اأن  هذا  من  ويت�سح 
تاأخذ  اأن  ال�سنن  تقت�سي  واإمن��ا  ال�سفر،  من  نا�سئة  اأخ��رى  ح�سارة  لتبداأ 
الإ�سالمية  احل�سارة  بني  حدث  كالذي  الهالكة،  اأحيى  ما  خري  الناه�سة 
اإليه  انتهت  ما  بع�ص  من  الثانية  بداأت  حيث  املعا�سرة  الغربية  واحل�سارة 
اأف���ادوا من  ما  اأنهم  وادع���وا  ه��ذه احلقيقة  اجل��اح��دون  اأنكر  ول��و  الأول���ى، 
قبلها،  اليونان  ح�سارة  من  ا�ستفادوا  واإمن��ا  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة 
فذهبوا يلقنون تالميذهم الفكر اليوناين وح�سارته على اأنه معجزة اإن�سانية 
اأجنبت  ما  اأف�شل  الأنه  اإليه  واالهتداء  به  االقتداء  ينبغي  الذي  ومنوذجها 
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الب�سرية واأبدع عقلها، وهذا خروج عن �سنن م�سار التاريخ، ونزع حلقة من 
التاريخ، حيث وجود حلقة  تف�شري  بها مناهج  والتي حت�ض  الكربى،  حلقاته 
مفقودة وهي يد مرحلة التداول بني احل�سارة العربية الإ�سالمية واحل�سارة 
الغربية املعا�سرة مبقت�سى �سنة ال�سند احل�ساري التاريخية التي هي واحدة 

من �سنن التداول.

العداء  من  �سيء  على  تن�ساأ  اأن  الوليدة  احل�سارة  م�سكالت  من  ولعل 
التداول:       معاين  حتمل  اآيات  من  يفهم  ما  وهو  املنهارة،  ال�شابقة  للح�شارة 
{ڎ  ڈ      ڈ   ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ }))( 

الأمل، وذلك: {ڭ  ۇ  ۇ   ب�سيء من  الآية يح�ّص  »تنزع« يف  ولفظ 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ}))( يف الإيحاء بالأمل يف لفظ »قرح« والفاعل 
�سمري املتكلم العائد على اهلل عز وجل، ولأمر هام و�ساق على النف�ص كاأن 
ال�ستنتاج  هذا  ولعل  ال�سنن،  و�سرامة  القدر  اأحكام  ولكنها  اهلل  من  الفعل 
ح�سارتي  بني  العداء  �سنة  تربير  حماولة  على  يربهن  ما  فيهما  ودللته 
التداول، وخا�سة الإيحاء يف اآية التداول »وتلك الأيام نداولها بني النا�ص«، 
اأكرث الآيات حمولة ملعنى التداول و�سننه التي يق�سد البحث جتليتها  وهي 
العام  املعنى  يتو�سع يف  ثم  األفاظها،  الآية، ويف عموم  نزول  �سبب  يف �سوء 
للتداول احل�ساري وما له من �سنن تعّد هذه الآية فكرته املركزية وحقيقته 

املحورية الكربى. 

حديث  فاإنها  اأحد،  غزوة  اأعقاب  يف  خا�سة  اأ�سباب  يف  نزلت  واإن  فالآية 
مفكري احل�سارة الإ�سالمية حني يطرقون �سنن التداول والتبادل احل�ساري 
اأكرثه  جاء  واإن  التداول،  يف  حديثهم  حمور  فيجدونها  وال�سعوب  الأمم  بني 
مقت�سبا وموجزا مثله كمثل اأقوال املف�سرين يف ال�سنن، ولعل �سبب هذا هو 
اأن ظروف الع�سور احل�سارية مل تكن قد األقت اأنوارها على مو�سوع التداول 

)- �سورة اآر عمران، الآية )).
)- �سورة اآل عمران، الآية 0)).
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احل�ساري واحدًا من اأكرب مو�سوعات احل�سارة واأحداث التاريخ.

القراآن  اآيات كثرية من  ا�ستخرجت  لقد  اأخواتها:  التداول وبع�س  اآية   -

بعدما  علوم  عناوين  يوما  ت�سبح  قد  ورمبا  بحوث  عناوين  �سارت  الكرمي 
لتجلي  مبا�سرا،  ق�سدا  تق�سدها  خا�سة،  درا�سات  لها  تفرد  اأن  ا�ستحقت 
العام  الع�سر  تطور  ظالل  يف  والعلمية  الفكرية  والإميانية  اللغوية  اأبعادها 
وازدهاره احل�ساري، ولذا لي�ست اآية التداول فريدة يف مو�سوعها يف القراآن 
ت�ستوقفهم  ومل  غريها،  اإلى  عابرا  مرورا  املف�سرون  عليها  مّر  التي  الكرمي 
اآيات الوعد والتمكني وال�سطفاء  اآيات كثرية مثل  بقدر وافر، واإمنا هناك 
كان  اأن  اإلى  نزلت  منذ  مبعانيها  حتتفظ  ظلت  التي  والتغيري  واال�شتخالف 
يف  املعرفية  واكت�سافاته  الإبداعية  معطياته  فاأ�سهمت  احلديث،  الع�سر 
تو�سيح بع�ص مما ظلت تكتمه هذه الآيات واأخرى مثلها ومل تف�سح عنه 

اإل حني اأفردت لها درا�سات متخ�س�سة.

ولذا تبدو لأفكار الطرح احل�ساري اجلديد نكهة توؤهل املفكرين لكت�سافها 
توؤهل املف�سرين، ولعل جتربة اكت�ساف ال�سنن دليل، حيث عرفها  اأكرث مما 
الع�سر احلديث  ابن خلدون ثم مالك بن نبي يف  املفكرون، ويف مقدمتهم 
اأكرث مما عرفها املف�سرون، اإذا ا�ستثني �ساحب املنار و�سيد قطب من خلفه، 
وكان يفرت�ص اأن يكون حظ املف�سر يف اكت�ساف مثل هذه النظريات اأوفر من 

حظ املفكر الكاتب لأنهم اأكرث من تعامل مع القراآن.

- م�ستويات التداول: لي�ص التداول وحدة واحدة واإمنا اأجزاء واإجراءات، 

ولذا حني النظر يف التاريخ يعرف اأن اأمما كثرية تربعت على عر�ص احل�سارة 
احل�سارة  م�سعل  لالحقتها  �سابقة  اأم��ة  كل  �سلمت  وق��د  الدهر،  من  حينا 
مبقت�سى �سنن عملت على م�ستويات اأ�سا�ص منها  �سنن قيام احل�سارة و�سنن 
اآخر، بل حتى بني عائلة  اأو �سعب  واأخرى  اأمة  �سقوطها، و�سنن تداولها بني 
واأخرى، وفرد واآخر، مثلما هي جتربة التداول احل�ساري يف القراآن الكرمي 
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من خالل الوحي بني بني اإ�سرائيل والعرب، بعد اأن كان النا�ص اأمة واحدة، 
ثم تداولت النبوة داخل بني اإ�سرائيل وداخل العرب، حيث توالت اأمم و�سعوب 
واأفراد على �سهوة �سرف النبوة، ولذا فالقراآن الكرمي اأكرب م�سادر التجربة 
انحراف  حيث  من  احل�سارة  �سنن  درا�سة  حقول  واأو�سع  املعرفية،  الب�سرية 

الأمم، وعرثات التح�سر التي حالت دون املزيد من ال�سمو احل�ساري.

قيام  يف  جربي  قانون  ول  تاريخية،  حتمية  لل�سنن  تكن  مل  هنا  من  ولعله 
احل�سارات ول يف �سقوطها ول يف تداولها، بدليل تفاوت اأعمار احل�سارات 
اإن  ت�ساء  ما  تعمر  اأن  ح�سارة  كل  فباإمكان  الإب��داع،  وم�ستويات  احلياة  يف 
التزمت �سنن الدميومة، وا�ستمرت يف التقدم والزدهار. ولعل هذا ما يبدو 
وراء احلكمة الربانية من احلث القراآين على العتبار باأخبار الأمم اخلالية، 
وكيف �سادت ثم بادت؟ وكيف ا�ستبدل بع�سها ببع�ص، وا�ستخلفت اأمة اأخرى؟ 
هذا اإلى جوار اأخبار احل�سارات خارج دائرة الن�ص القراآين، مما احتفظت 
به الذاكرة الب�سرية وبقايا الآثار،ومما ميكن اأن ُي�ستقراأ من الآثار والبقايا 
التاريخ،  ا�ستقراء  اإلى حماولة  يدفع  ما  وهو  الأول��ني.  نقو�ص  من  التاريخية 
وتلم�ص �سنن احل�سارة يف مناكبه الوا�سعة، وبخا�سة من خالل تاريخ الأمم 
من  اأقوى  اإحداهما  اأمد  منذ  قوتان  التاريخ  تتنازع  مازالت  حيث  القدمية، 
الأخرى واأف�سل، وكاأن الأمة الواحدة غري قادرة على اإدارة احلياة الب�سرية 
مبفردها ومبعزل عن الآخرين، اأو كاأن الأمة ذات املنزلة الثانية والثالثة يف 
اإلى ال�ستخالف  �سلم التح�سر تتاأهب من خالل ال�سنن يف موقعها النيابي 
واال�شتبدال عن �شابقتها، الأن ال�شنن التي حتكم حركة التاريخ احلديث هي 

ذاتها التي حكمته من قبل. 

وهذا مما دفع مفكري الع�سر اإلى جعل التعبري احلديث ي�سنف م�ستويات 
الأمم واحل�سارات املعا�سرة اإلى اأ�سناف ثالثة، فيما يعرف بالعامل الأول 
والعامل الثاين والعامل الثالث الذي اأ�سيف اإليه م�سطلح الأمم اأو ال�سعوب 
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وال�سري  النمو  على  قادرة  وكاأنها غري  النمو،  ال�سائرة يف طريق  اأو  النامية 
غريها  على  تتكئ  اأن  بال�سرورة  واإمنا  الآخرين،  عن  مبعزل  مبفردها 
ولو اإلى اأجل ي�ستغرق فرتة ينمو من خاللها العامل الثالث ليكون الثاين وقد 
يكون الأول يوما ما اأثرا بعد عني، اأو تنمو اأمة من اأممه اأو �سعب من �سعوبه 
فيحدث التداول الذاتي الذي ت�ستغل اآلياته هو الآخر على م�ستواها وتتاأهب 

للم�ستوى العام.

وهذا ما يجعل التداول احل�ساري اإلى اأمم العامل الثالث املعا�سر اأو اإلى 
اأحد �شعوبها �شمن دائرة املمكن ب�شرط التزام �شنن التح�شر وهو ما ينبغي 
معرفته من خالل ال�سنن التاريخية التي رفعت اأمما و�سعوبا كانت يف اآخر 
قافلة الركب احل�ساري، والتي حطت �سعوبا واأمما اأخرى كانت يف مقدمة 
قطار حركة التاريخ ذاتها، فلي�ص حتما اأن يكتب على اأمة من الأمم اأو �سعب 
من ال�سعوب البقاء الدائم يف موؤخرة احل�سارة واأخرى يف مقدمتها، واإمنا 
والباقية  الوجود  قدم  القدمية  احل�ساري  التداول  �سنن  ومنها  ال�سنن،  هي 

بقاء احلياة من غري تبدل وال حتّول.

- من جتارب تداول القوى: لقد عرف التاريخ جتارب تداول قوى كثرية 

مبقت�سى �سنن التداول، حتى كان م�سطلح الدولة والدول والدويالت، ومن 
�سرورة �سبل تو�سيح هذه الظاهرة الإ�سارة اإلى قراءة �سريعة لقريب التاريخ 
وبعيده، والتي تظهر كيف تنازعت قوتان واأكرث احل�سارة فيما بينها يف اأ�سلوب 
من الزدواجية اأو الثنائية امل�سادة، يرتنح بينها وجود ب�سري ثالث مييل مرة 
الي�سار يف و�سع غري ح�ساري، وهو ما �سار يعرف  اإلى  واأخ��رى  اليمني  اإلى 
يف الع�سر احلديث العامل الثالث، وهو وجود م�ستهلك غري منتج بقدر كاف 
تكمن فيه كثري مما ميكن اعتماده منهجا تلتم�ص من خالله �سنن التح�سر قد 
يوؤول اإليه التداول احل�ساري يوما ما، في�ستبدل املوقعان احل�ساريان بني اأمة 
واأخرى اأو �سعب واآخر، فاإذا نزل اأحدهما �سعد الآخر من خالل ارتقاء م�ستواه 
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احل�ساري ومنوه مرورا بالدرجة الو�سطى اأي العامل الثاين هبوطا و�سعودا.

اأ�سماء  وهذا ما يفقه من �سنن تداول التاريخ العام الذي احتفظ بقائمة 
اأمم جرت عليها اإجراءات ال�سنن كالفر�ص الأمة املجو�ص الغارقة يف التعفن 
العقائدي تعفن اأفكار مازدك و�سواه))(، والروم بالقوة القانونية والع�سكرية 
العدل  العامل، ولكنها فقدت قيم  التي هيمنت على جزء وا�سع من خريطة 
�سنن  عليها  فجرت  والظلم  اللهو  يف  الروحية،وانغم�ست  واحلياة  واحل��ق 
ال�شقوط احل�شاري، فاآلت اإلى ما اآلت اإليه، ثم خرجت االأمة االإ�شالمية من 
بينهما بعدما كانت �سعوبا وقبائل، تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتوؤمن 
الع�سر  يف  ذلك  مثل  وقل  وال��روم.  الفر�ص  يوؤدها  مل  التي  الوظيفة  ب��اهلل، 
احلديث مع اال�شتعمار الفرن�شي واالإجنليزي، ثم �شعود القوة االإيديولوجية 

لالحتاد ال�شوفيتي وهبوطها وهيمنة احل�شارة الغربية االأمريكية.

- التداول من خالل ال�سنن: لقد �ساء القدر اأن جتري �سنن التداول بني 

مفردات املادة والروح واملبنى واملعنى، فكانت احلياة بني يدي اأنواع ال�سنن 
كلها احلتمية واجلربية العادية واجلارية وحتى ال�سنن اخلارقة، حيث وظفت 

كلها يف اأداء ما اأوكل لها يف الوجود، فكان التداول من وظيفة كل منها.   

- تداول الكون: منذ الأزل مازالت تتناوب مفردات الوجود �سنن حتمية 

والقمر،  ال�سم�ص  بني  يحدث  كالذي  اجلربية  ال�سنن  خاللها  من  تكت�سف 
القراآن  عنه  عرّب  فيما  ال�سنة،  مدار  على  الأربعة  والف�سول  والنهار  والليل 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   بقوله:{  الكرمي 
ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائ    ائ  ەئ  
ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   

)- عبد اللطيف �شلطاين: املزدكية هي اأ�شل اال�شراكية، ط)، دار الكتاب، الدار البي�ساء،املغرب، 
)9))ه� )97)م. 
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ىئ     ىئ  ی     ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ }))(. 
النهار، وجري  الليل من  ك�سلخ  كونية  اآيات  القراآنية  الآيات  تت�سمن هذه 
منازل  و�سنن  اأخ��رى،  كواكب  جوار  اإلى  مدارها  يف  اأي  لها  مل�ستقر  ال�سم�ص 
تدرج القمر منذ ن�ساأته اإلى اأن يبلغ اأعلى منازله، اإلى اأن ي�سري كالعرجون 
القدمي يف ا�سمحالله. واإلى جوار هذا فاإن من اأبلغ ما تت�سمنه هذه الآيات 
�سنن تعقب ال�سم�ص القمر وتعقب القمر لها وعدم اإدراك كل منهما الآخر، 
وهو دليل تنا�سق ودقة جري ال�سنن الكونية، حيث ل تعار�ص ول ت�سادم بينها 
التعاقب  ان�سجام جمالت عملها الكربى وال�سغرى وتنا�سق بينها، مثل  بل 

ڄ    } الإن�سان  لفائدة  تتعاقبان  اآيتان  وهما  والنهار:  الليل  بني  الدقيق 
ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ }))(، وميكن لالإن�سان اأن ي�سل من خالل 
درا�سة �سنن التعاقب اأو التداول اإلى فوائد كثرية، قد تكون هي غايات حكمة 
التعاقب بني الليل والنهار اللذين كرث احلديث عنهما يف القراآن الكرمي كما 

يف يف قوله تعالى:{ ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ }))(.

وتبدو دللة الق�سم يف الآية عظيمة، حيث اأن اهلل ل يق�سم اإل لأمر عظيم، 
كالذي فهمه الأعرابي من قوله تعالى:ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  

))( حني �سمع هذه الآية فقال من اأغ�سب اجلبار حتى اأق�سم. 
ڭ   ۇ

كثرية  اآيات  يف  والنهار  الليل  عن  الكرمي  القراآن  يف  احلديث  ويتوا�سل    
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   تعالى:{  قوله  مثل 
ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

)- �سورة ي�ص، الآيات 7)-0) .
)- �سورة النباأ، الآية 0)-)) .
) - �سورة الليل، الآية ) - ) .

)- �سورة الذاريات، الآية )) .
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اإميانية  حقائق  اإلى  هذا  خالل  من  الدار�ص  ينتهي  اأن  وميكن  ٹ}))(، 
وعلمية قد ي�ستطيع اإجمالها يف اأن اهلل هو املبدع الذي اأتقن خلق كل �سيء، 

ونظم �سريه وفق �سنن ثابتة ل يحيد عنها واإن حاد اختل نظام الكون، ثم اإن 
الو�سول  الإن�سان عن  يعجز  دقيقة  وفق مقايي�ص علمية  النظام يجري  هذا 

اإليها، واإن مثل الذي يجري يف عامل الأ�سياء كالذي يجري يف عامل الأفكار.

تقلبات،  من  الب�سرية  النف�ص  على  يتناوب  ما  وهو  النف�س:  ت��داول   -

الإن�سان على حال واحد  يعي�ص  األ  اأح��وال، فمن �سنن اهلل  يعرتيها من  وما 
ولكن يتقلب كل حني بني فرح وقرح، و�سرور وغ�سب، وقلق واطمئنان، و�سحة 
و�سقم، وقد ذكرت بع�ص هذه التقلبات يف القراآن الكرمي كامتحانات عرّبت 

تعالى:{  ہ  ہ    قوله  ومن ذلك  الب�سرية  النف�ص  يعرتي  عما 
ہ  ھ  ھ }))(

ويف هذا املجال، تبدو معاين احل�سنات وال�سيئات اأو�سع مما ا�ستقر عليه 
ت�سمل  احل�سنة  حيث  احل�ساري،  التخلف  مراحل  بع�ص  يف  الإن�سان  ت�سور 
يف   الإن�سان  ي�سوء  ما  كل  ت�سمل  وال�سيئة  وال�سلوك،  اخللق  يف  ح�سن  كل 
نف�سه وفيمن حوله، ولذلك فمرادفات لفظي احل�سنة وال�سيئة التي اأوردها 
اإلى  املف�سرون للبيان وال�سرح تعرتيها �سفة ال�سمول والعموم، وحني العودة 
هو  وال�شيئة  احل�شنة  معنى  اأن  جند  اللغوي  االهتمام  ذات  التف�شري  كتب 
يف  انفرادهما  لعدم  القراآين  الن�ص  يف  فريدتني  ولي�ستا  والنقمة))(  النعمة 

الواقع واإمنا مثيالتهما كثرية: {ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ  يئ    جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت    حت}))(.

)- �سورة لقمان، الآية 9) .
)- �سورة الأعراف، الآية 8)) .

)-الإمام الزخم�سري : تف�سري الك�ساف، ج)، �ص))) . 
)- �سورة الأعراف، الآية )9 . )9 . 
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وجماعة  فردا  الإن�سان  اأح��وال  تبدل  عن  يف�سح  القراآين  الن�ص  هذا  اإن 
ليعي�ص  وال�سراء  ال�سراء  واأخذ  ال�سيئة واحل�سنة  اأْخُذ  واأمما، حيث  واأقواما 
بني ال�سدة والرخاء، واملر�ص وال�سحة، والفقر والغنى »حتى عفوا« مبعنى 
من  احل�ساري  التقدم  ي�سبه  ما  �سنن  مبقت�سى  فدخلوا  اأموالهم))(،  كرثت 
خالل ازدهار اقت�سادي. واإلى جانب هذا، فاإن ال�سنة اجلارية نف�سها جرت 

يف الذين �سبقوا من الآباء، حتى قال قائلهم ملعرفته التاريخية { ىئ  يئ    
كان  منذ  �سنة جارية  التداول  اأن  يعني  ما  وهو   ،)(({ جب  حب   خب 
الوجود، ولذا قد يطول �سرد اآيات هذا املو�سوع، وكاأن هذه الآيات تكرر ذاتها 
والجتماعي  النف�سي  التداول  �سنن  حقيقة  لتوكيد  ذاته  التاريخ  م�سار  عرب 
من  مفردة  خ��الل  من  وحت��والت��ه  االإن�شان  حياة  تقلبات  مي�ض  مما  وغ��ريه 
الإن�سان  ي�ستقبح  ولذا  وال�سيا�سة،  والقت�ساد  كالنف�ص  احل�سارة  مفردات 
ال�سيء نف�سه مرة وي�ستح�سنه اأخرى واإن مل  تتحّول الظروف وتتغري الأحوال، 
على  فيتداعى  بها،  ما  يتغري  اأن  املنطق  من  فاإنه  الظروف  تتغري  حني  اأما 
ون�ساطاتها يف كل �سيء.. يف الجتماع  الأخرى وعطاءاتها  جمالت احلياة 

والثقافة وال�سيا�سة وغريها.

املعا�سرة،  احلياة  يف  ال��ت��داول  جم��الت  اأو�سح  هو  ال�سيا�سة:  ت���داول   -

اأبرزها  من  لعل  وال�سيا�سة،  الإعالم  ل�سان  على  اجلارية  و�سننه  قوانينه  له 
العامل،  يف  حدوثا  اأك��رث  ال�سيا�سي  ال��ت��داول  اإن  ثم  النتخاب،  اأو  الق��رتاع 
وبخا�سة لدى الدول املتقدمة التي يجدد فيها هرم ال�سلطة وم�سوؤولياتها كل 
اأربع اأو خم�ص �سنوات، في�ستخلف الالحق ال�سابق يف دميومة وا�ستمرارية بني 
طرفني اأو اأكرث على م�ستوى الهيئات واملنظمات والأحزاب يف تناف�ص �سديد 

بينها ع�سى اأن ياأتي اأي منها بالأف�سل.

))))ه���  دم�سق،  ح�سان،  دار  ط)،  الب�شرية،  النف�ض  يف  االإلهية  ال�شنن   : عمر  اأحمد  )-عمر 
)99)م، �ص00) .

)- �سورة الأعراف، الآية )9 .
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ولذا كان التداول ال�سيا�سي اأقرب اإلى التداول احل�ساري بل يجري اأكرثه 
والجتماعية  القت�سادية  مكوناتها  بكل  احل�سارية  احلياة  لأن  من خالله، 
اأكرث من غريه، ولأن جوهر  والفكرية تكاد تقاد من خالل العمل ال�سيا�سي 
اإدارة �سوؤون امللك  �سنن القيادة احل�سارية �سنن القيادة ال�سيا�سة، اأي حني 
واأمم  اأفراد  وعرباعن  ق�س�سا  الكرمي  القراآن  اإليها  اأ�سار  التي  مبوؤهالتها 
كالذي  ال�سيا�سي،  التداول  �سنن  منه  ن�ستخرج  اأن  ميكن  ما  وهو  تاريخية، 

ٱ    }  : تعالى  قوله  يف  الأر���ص  يف  ال�سالم  عليه  اآدم  ا�ستخالف  �سنن  يف 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ }))(.
ذلك  قال  الأر���ص  يف  خليفة  ال�سالم  عليه  اآدم  يجعل  اأن  اهلل  �ساء  فحني 
اإذًا من خالل  كلها«،  الأ�سماء  اآدم  وعّلم  تعلمون  ل  ما  اأعلم  »اإين  للمالئكة 
العلم دال اأمر اخلالفة اإلى اآدم عليه ال�سالم واإن احتّجت املالئكة، وكاأنها 
فيه  بل  اخلالفة،  و�شروط  اال�شتخالف  �شنن  لديه  تتوافر  ال  اآدم  اأن  راأت 
عك�سها وهي الف�ساد يف الأر�ص و�سفك الدماء، فعّلم اهلل اآدم الأ�سماء كلها 
ثم عر�شهم على املالئكة فر�شيت وقبلت اآدم خليفة يف االأر�ض لتوافر �شرط 

اخلالفة وهو العلم.

التداول  اأ�شلي يف  و�شرط  اال�شتخالف،  �شنن  اأ�شا�ض  العلم  كان  هنا  ومن 
امللك  ت��داول  اإل��ى  طريق  العلم  اأن  ذلك  اإل��ى  ي�ساف  احل�ساري،  ال�سيا�سي 
على  ملكا  اهلل  بعثه  حني  طالوت،  ق�سة  من  ي�ستخرج  ما  وهذا  ال�سيا�سي، 

الإ�سرائيليون {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   فاحتج  اإ�سرائيل،  بني 

)- �سورة البقرة، الآيات 0)-)).
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من  اأن  فظنوا  ۀ})1)،  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ  
وقيادته  امللك  �سنن  اأن  اهلل  فبنّي  الغنى،  اأي  املال  �سعة  وامللك  القيادة  �سنن 
له �شروط اأخرى، ومنها اال�شطفاء اإلى جانب ب�شطة العلم واجل�شم يف اإطار 

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ       } الربانية:  امل�سيئة 
ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  }))(.

العمل  ت��داول  خ��الل  من  احل�ساري  ال��ت��داول  �سنن  الآي��ة  من  في�ستخرج 
يف  وال��زي��ادة  العلم  يف  وال��زي��ادة  ال�سطفاء  الآي��ة  يف  ثالث  وهي  ال�سيا�سي 
اجل�سم، والعلم اأ�سا�ص ال�سنن يف التداول احل�ساري العام، ويف كل م�ستوياته 
اجلزئية، فكل احل�سارات التي عربت التاريخ كان من�سوؤها الأم العلم، والعلم 

اأ�سا�ص العدل، والعدل اأ�سا�ص امللك، ملا جاء يف قوله تعالى: {ٿ   ٿ  ٹ     
ال�سنة  تتبع هذه  ثم  ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ}))(، 
ولعل  الآية،  املقررة يف  كب�سطة اجل�سم  التداول احل�ساري،  اأخرى يف  �سنن 
الق�شد منها هو القدرة على حتمل ال�شدائد، واأداء الواجب رهبة لالآخرين، 
التداول احل�ساري،  م�ستويات  اأو�سح  هو  ال�سيا�سي  التداول  اأن  اإلى  وينتهى 
حيث اإبدال طاقم �سيا�سي باآخر، وذهاب حكومة وجميء اأخرى، حتى كاأن 

م�سطلح الدولة ا�ستق من التداول لكرثة ا�ستعماله يف املجال ال�سيا�سي.  

- تداول القت�ساد: يبداأ تداول القت�ساد من الفرد، حيث يتناوب عليه 

كالفرح  النف�سية  الناحية  من  عليه  يتناوب  ما  جانب  اإل��ى  والفقر  الغنى 
والقرح والناحية الجتماعية كال�سقاء وال�سعادة، والأ�سل اأن يكون الإن�سان 
غنيا غنى غري طاغ، ولذا حورب الفقر))( من يوم فر�ص ال�سرع الإ�سالمي 

)- �سورة البقرة، الآية 7)) .

)- �سورة البقرة، الآية ))) .
)- �سورة اآل عمران، الآية 8) .

القاهرة،  وهبة،  مكتبة  ط)،  االإ�شالم.،  عاجلها  وكيف  الفقر  م�شكلة  القر�شاوي:  يو�شف   -(
))))ه� )99)م. 
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الزكاة، وهي حق معلوم يف مال الغني لل�سائل واملحروم، مثلما حاربت الروح 
الإ�سالمية ال�سقاء، لأن الأ�سل يف حياة الإن�سان ال�سعادة))(، ولكن ظل هذا 
التناوب على الإن�سان قائما لأنه �سنة من �سنن التداول القت�سادي واملايل 
بني الغني والفقري، ومثله بني الفرح والقرح وال�سعادة وال�سقاء ولو تفاوت يف 
فرتات من الزمان بني كل مرحلة واأخرى تفاوتا يف العدد والكم بني الغني 
اأوِدَع يف الإ�سالم ما به يتحقق الفرح  اإنه قد  والفقري وال�سعيد وال�سقي، ثّم 
هذه  ك��اأن  حتى  الغنى،  ومثله  الجتماعية  احلياة  يف  ال�سعادة  جانبه  واإل��ى 
احلالت ونظرياتها مما يعززها اعتربت من اأ�سباب �سنن قيام احل�سارات 
اأ�سباب  من  وال�سقاء  والقرح  كالفقر  اأ�سدادها  اعتربت  مثلما  وازدهارها، 
�شقوط احل�شارات وماآالت انهيارها، ولذا نهى االإ�شالم عن احتكار املال بني 
اأفراد دون اآخرين، لئال يظل يدور بني فئات دون اأخرى، فكان حمور التداول 

القت�سادي من خالل القراآن الكرمي: {ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  

ڱ  ں}))(.

فمفتاح فهم هذه الآية اإدراك معنى الفيء))( واحدا من الأ�سباب الكربى 
التي جتعل املال دول بني الأغنياء دون الفقراء، ومع اأن الآية نزلت يف غزوة 
فيما  املفعول  �شائر  يبقى  معناها  ف��اإن  الفيء،  اأ�شناف  حتدد  النظري  بني 
ي�ستقبل من احلياة، لأن حرف التعليل »كي« يعلل التق�سيم الذي قد يكون يف 
املا�سي اأو احلا�سر اأو امل�ستقبل، فهو تعليل مطلق غري مقيد بزمان، و�سمري 
اأي  اأفاء اهلل تعالى على الأ�سناف املذكورة يف الآي��ة))(،  يكون يعود على ما 
اأخرى، واملعنى يف  الدال وفتحها يف قراءة  الفيء »دولة« ب�سم  كي ل يكون 

)- { ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ } �سورة طه، الآية: )0 -)0 .  
)- �سورة احل�سر، الآية 07 .

)- �سهاب الدين حممود الألو�سي : روح املعاين يف تف�سري القراآن الكرمي، ج8)، م))، �ص9)
)- وهي اهلل والر�سول وذو القربى واليتامى وامل�ساكني وابن ال�سبيل. 
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احلالت كلها هو ما يدول، اأي ما يدور على الإن�سان من الغنى والغلبة على 
�سواهم فيذهب  به دون  وي�ستاأثرون  بينهم،  يتكاثر  الأغنياء،  دائرة  م�ستوى 
اأهل الدثور بالأجور اأف�سل ما يف احلياة الدنيا والآخرة، فال ي�سيب الفقراء 
من الأفراد اأو ال�سعوب اأو الأمم))( غنى، كما هو �ساأن اقت�ساد قوى احل�سارة 
الأخرى يف الع�سر احلديث بني الدول ال�سناعية اأو ما يعرف بكبار العامل، 
ول �سك اأن حدوث التداول القت�سادي بني اأغنياء العامل يف هذا الع�سر دون 
الت�سريع  حددها  التي  التداول  �سنن  عن  خروج  هو  غريهم  الغنى  مي�ص  اأن 
من  كربى  قاعدة  الفيء  توزيع  خالل  من  فو�سع  الإ�سالمي،  القت�سادي 

قواعد التنظيم القت�سادي.

اإن قاعدة »كي ل يكون املال دولة بني الأغنياء« تنتهي اإلى اأن الزكاة فر�ست 
ال�سرع  يف  ووزع��ت  فر�ست  والغنيمة  الأغنياء،  بني  دول��ة  امل��ال  يكون  ل  كي 
وكذلك  الأغنياء،  بني  دولة  املال  يكون  ل  كي  املعروفة  بالطريقة  الإ�سالمي 
الفيء الذي تقرر من خالله هذه القاعدة كان كذلك »كي ل يكون املال دولة 
يدخل  ما  قواعد  وكل  والدخار،  والكنز  الحتكار  ومثله  الأغنياء«))(  بني 
يف اإطار كي ل يكون املال دولة بني الأغنياء فيدور بينهم من دون الفقراء 
والفقراء،  الأغنياء  بني  الجتماعي  والتوازن  القت�سادية،  العدالة  لتحقق 
وبني احلقوق والواجبات، فيحدث التنا�سق ول يبقى القت�ساد حكرا على فئة 
دون اأخرى اأو اأفراد دون �سواهم، بل يجري القت�ساد وفق �سنن التداول، فال 
يكتب الغنى للغني طول حياته، مثلما ل يكتب الفقر على الفقري مدى حياته، 

فالتداول �سنة جتري على الكل.

ول�سك اأن وراء �سنن التداول حكما ومقا�سد، لعل منها ما ميكن اأن يفهم 
من قوله تعالى: {گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ             ڱ     }))(، فاإن حكمة العدالة 

)- �سهاب الدين حممود الألو�سي : روح املعاين يف تف�سري القراآن الكرمي، ج8)، م))، �ص 0) .
)- �سيد قطب : يف ظالل القراآن، ج)، �ص0))) .

)- �سورة العلق، الآية ) . 7. 
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واحلاجة،  واجلوع  الفقر  من  ب�سيء  الإن�سان  مي�ص  اأن  تقت�سي  الربانية 
كي ال يطغى، الأن لل�شنن الربانية يف الوجود مقا�شد حتدد من وراء ت�شرف 
مل�سطلح  مرادفة  اأخ��رى  األفاظ  ا�ستخدمت  ولو  حتى  و�سلوكياته  الإن�سان 
لي�ص م�سطلح  توؤدي وظيفته ذاتها ودوره نف�سه، حيث  فاإنها تكاد  التداول، 
ال�ستبدال  مثل  مرادفاته،  له  واإمن��ا  انتمائه  ويف  نوعه  من  فريدا  التداول 

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   تعالى:  قوله  يف 
له  فقهي  ال�سياق  اأن  ومع  ڀ}))(،   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
العقل  مبنطق  الزوجي  اال�شتبدال  حتكم  �شنن  اأن��ه  اإال  ال�شرعية   اأحكامه 

وامل�سلحة الإن�سانية وفق مقا�سد ال�سرع الإ�سالمي وروحه .

وقد ورد ال�ستبدال يف العديد من الآيات يف منا�سبات  تفعيل القيم العقدية 
والجتماعية، و�ستعمل يف مواقع منها:

العقائدية  احلياة  يف  ا�ستخدامه  جم��الت  اأف�سل  لعل  الإنكار:  موقع   -
والجتماعية معر�ص احلديث عن بني اإ�سرائيل { ڭ  ڭ  ڭ  
، حيث يجري ال�ستبدال يف عامل الأ�سياء، 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  }))(
اأي الطعام الذي طالب بنو اإ�سرائيل من اهلل ا�ستبداله كان من املن وال�سلوى 
وهو خري من البقل والقثاء والثوم والب�سل والعد�ص اأدنى))( من الذي طلبوه، 
قوله  يف  مثلما  ال�ستبدال  مبقت�ساها  يتّم  �سننها  لها  التفكري  يف  ردة  وهذه 

ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   تعالى:{ڱ   
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ}))(، ولي�ست هذه الآية 
هي الأخرى يتيمة يف مو�سوعها، واإمنا لها �سندات كثرية تتكئ عليها، وتعزز 

)- �سورة الن�ساء، الآية 0) .
)- �سورة البقرة، الآية )) .

)- تف�سري ابن عبا�ص، �ص0) .
)- �سورة املائدة، الآية )) .
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مو�سوعاتها))(، حيث الردة اأو الرتداد �سبب من اأ�سباب �سنن التداول التي 
يوؤول املاآل احل�شاري من خاللها نحو ال�شقوط .

- موقع التحري�س: ورد م�سطلح ال�ستبدال مبا يرادف التداول يف قوله 

تعالى:{ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ت�سمنت  فالآية   ،)(({ ڻ  ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ  
تهديدا ملن نزلت فيهم، وملن �سلك طريقهم من بعدهم يف كل زمان ومكان، 
وقد قررت �سننا �ستظل �سارية املفعول يف كل من يتثاقل عن اجلهاد والتزام 
ووفر  عدته  له  واأع��ّد  له  تاأهل  من  يد  على  اإل  يكون  لن  ال��ذي  الن�سر  �سنن 
له �سروطه، واإذا كانت الآية قد نزلت لأ�سباب يف منا�سبة معينة فاإنها غري 
مقيدة بها، واإن ظلت منا�سبتها مقررة يف التاريخ، وهي تثاقل قبائل عربية 
التي  والقبائل  تبوك))(،  غزوة  اإلى   ¤ اهلل  ر�سول  خرج  حني  اجلهاد،  عن 
م�سروعة  لأع��ذار  تكن  مل  واإن  مربراتها،  لها  كانت  الغزوة  هذه  عن  قعدت 
مقررة اأحكاما يف الدين، وهي الأ�سباب التي اأثقلتها، ومنها اأن الغزوة كانت 
الأ�سجار،  فيه  اأينعت  بقليل، يف وقت  املدينة  ¤ من  ر�سول اهلل  بعد عودة 
وطابت الثمار، ولّذ مقام الظالل مع ُبْعُد ال�ُسقة، و�سدة احلر حيث ا�ستاقت 
تهديد هذه  نزل  اإلى قدر كاف منها))(، وهنا  الراحة  املجبولة على  النف�ص 
القبائل بال�ستبدال الذي يعني هالكهم، هالك اإبادة وا�ستئ�سال، اأو هالك 
قوة ومعنى، ليحل حملهم قوم اآخرون لي�سوا على تثاقل، وقد و�سفوا باملغايرة 
والأماكن  الأزم��ان  املفعول يف  �سائرة  مثل غريها  والآي��ة  »قوما غريكم«))(، 

كلها.

)- حممد فوؤاد عبد الباقي : املعجم املفهر�ص لألفاظ القراآن الكرمي، مادة »ر . د . د«
)- �سورة التوبة، الآية 9) .

)- تف�سري ابن عبا�ص، 8)) .
)- �سم�ص الدين ابن عبد اهلل حممد اأبو بكر املعروف بابن القيم اجلوزية : زاد امليعاد يف هدي خري 

العباد، ج)، �ص)0 .
)- �سهاب الدين حممود الألو�سي: روح املعاين وال�سبع املثاين، م)، ج0)، �ص)9) .
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يف  منه  وامل�ستبدل  به  امل�ستبدل  يتوا�سل  بقوم  ق��وم  ا�ستبدال  اأم��ر  وم��ن 
الأرحام والأولد، حيث يجري على املُ�ْسَتْبِدِلنَي واملُ�ْسَتْبَدِلنْي مثلما جرى على 
الأولني اأ�سالفهم، وقد تتو�سع دائرته حتى يجري على العرب جن�ص الإ�سالم 
الأول في�ستبدلهم باآخرين، فيكون الآخرون هم الفر�ص اأو الرتك))(، وكل من 

ومثلما:{ ۇئ   ۆئ    كل حني،  الن�سر يف  �سنن  باأ�سباب  وياأخذ  للجهاد  يتهياأ 
ر�سالته  يجعل  حيث  اأعلم  هو  فكذلك  الأول��ى  ۈئ}))(  ۈئ   ۆئ  
مرة اأخرى وهو على كل �سيء قدير، قادر على ال�ستبدال بالإهالك والإتيان 
الأ�سباب  تغيري  وهي  ال�ستبدال  �سنن  طريق  عن  لالأولني  مغايرين  باآخرين 
والعوامل املوؤدية اإلى كل حال))( وقادر على ال�ستبدال من غري هالك الأبدان 
واإمنا بفتور اأو انحراف اأو قعود عن �سنن التوا�سل احل�ساري واأداء واجباته 

والتزام مقت�سياته.

ومن �سنن ال�ستبدال اأنه يجري بني �سلب وعطاء، فيكون ال�سلب على من 
يخرج عن ال�سنن، والعطاء ملن ياأخذ بها، ومن ثّم مل يكن تهديد ال�ستبدال 
ق�سرا على قبائل تثاقلت عن غزوة تبوك، واإمنا �سائر املفعول لكل من �سلك 
اآخرين  ي�ستغرق  قد  للعموم  قابل  التهديد  لأن  اأخطاءها،  وارتكب  �سلوكها 
بال�شفة وتوافق االأ�شباب وال�شروط، وهذا هو معنى التويل العام عن اجلهاد 
بفهومه العام وعن مثله من املبادئ والقيم الأخرى، واهلل ل يعجزه اأن يذهب 
بقوم، وياأتي باآخرين مغايرين يف ال�سفات واملواقف، مثلما يفهم من �سياق 
فبعد  العموم،  �سفة  اأخذ  اأنه  مع  نزولها،  ب�سبب  مربوطا  مازال  الذي  الآية 
لي�ص  املعنى  فاإن  الروم،  تبوك �سد  بالنفري يف غزوة  بالأمر  الآية  نزلت  اأن 
وال��روم، حيث توقف عند حدود زمان يومئذ وموقعه  العرب  حم�سورا بني 
يف اخلريطة اجلغرافية، واإمنا ظل قائما على اأ�سا�ص ال�سفات يف املواقف، 

) - ال�شنن ومرتقب العامل االإ�شالمي خمطوط  
) - �سورة الأنعام، جزء من الآية ))). 

)- �سهاب الدين حممود الألو�سي : روح املعاين وال�سبع املثاين، م)، ج0)، �ص)9 .
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يومئذ  واحلادثة  ذاتها،  والأح��داث  والأق��وام  الأ�سخا�ص  اأ�سا�ص  على  ولي�ص 
هي در�ص تطبيقي يف ميدان ما جرى بني العرب والروم الذين جتمعوا حول 
ت�ستمر  اأن  يريدون  فالروم  ال�سمال،  ناحية  من  العربية  اجلزيرة  اأط��راف 
فيهم قيادة الب�سرية وقد فقدوا مربراتها، والعرب امل�سلمون يريدون اأن توؤول 
اإليهم، ملا توفرت فيهم من �سنن التمكني ثم ال�ستخالف بعد اأن فقدت يف 

الروم وهم القوم املُ�ستبَدُلون.

- موقع الثبات: من عناوين ال�ستبدال اآية: { ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  
}))(، فمن خالل مفردات هذه الآية تتك�سف  ىئ  ىئ  ی  ی  ی 
جملة معاين منها اأن ال�ستبدال يكون يف اأعقاب التويل مبعنى بعد الرتاجع 
الكرمي  القراآن  تعبري  والأم��م، ويف  وال�سعوب  الأف��راد  الواجب من  اأداء  عن 
مثله حيث  ولي�ص  منه،  امل�ستبدل  على غري  يكون  به  امل�ستبدل  واأن  الأق��وام، 

يختلفان فالأول يت�سف بال�سلبية والثاين يت�سف يالإيجابية.

وال�ستبدال،  التويل،  ه��ي:  اأ�سا�ص  مفردات  خم�ص  الآي��ة  من  وت�ست�سف 
اللغوية والفكرية من  والقوم، والغري، والأمثال، وهي مفردات لها حمولتها 
من  اأن  هو  عاما،  معنى  هنا  يفيد  الذي  وال�سياق  املجرد  ال�ستعمال  خالل 
يف  اأعقابها  عن  ونك�ست  تراجعت  قد  اأقواما  اأو  قوما  يرى  حني  اهلل  �سنن 
العمل احل�ساري فاإنه ي�ستبدلهم بقوم اآخرين اأو اأمة اأخرى خمالفة لالأولى 
هالكا  الأول��ى  يهلك  حيث  ال��واج��ب،  واأداء  احل�ساري  وال�سلوك  العمل  يف 

ا�ستئ�ساليا بدنيا اأو معنويا روحيا، مثل قوم عاد الأولى: { ڤ  ڤ  ڤ  
هالك  تعني  اأنها  يبدو  اأبقى«  »فما  وجملة   ،)(({ ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
اإبادة، وياأتي اهلل بقوم اآخرين خري من الأولني، وقد تكون اخلريية مطلقة 
اأو يف جانب من جوانب احل�سارة يف مفردة من مفرداتها يف القت�ساد 

) - �سورة حممد، الآية 8) .
)- �سورة النجم، الآية )) .
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اأو ال�سيا�سة اأو الإدارة والت�سيري اأو الربجمة والتخطيط، والذي يق�سد اأكرث 
هو اأن امل�ستبدل به يكون بال�سرورة اأف�سل من امل�ستبدل منه، ول يكون على 
ما كان عليه، واإمنا ياأتي خمالفا له يف اأهلية اخلري التي فقدتها الأولى التي 
قبل  بالقوم  الكرمي  القراآن  عنها  عرّب  واإن  اأمة  اأو  اأ�سعبا  اأو  فردا  تكون  قد 
اأن يعرف م�سطلح ال�سعب والأمة والدولة اإلى اآخر ما اأطلق على التجمعات 

الب�سرية، ومثله املعرّب عنه يف القدم الفئة اأو الطائفة اأو املالأ اأو القرية.

هنا ويوا�سل الع�سر اأو الدهر تف�سري القراآن الكرمي يف ميادين احلياة كلها 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والعلمية وغريها ح�سب حاجة الإن�سان، 
مثلما حمل لفظ التداول يف امل�ساألة القت�سادية يف قوله تعالى:{ ڳ             ڳ    ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں}))(، حيث اأ�سبح الحتكار من اأكرب اأ�سباب الت�سخم 
مهدد القت�ساديات املحلية والعاملية، ذلك اأن قدماء املف�سرين مل ي�ستطيعوا 
القراآن من خالل معطيات ع�سورهم، ومثلهم معه كمثل  ا�ستيعاب حقائق 
الإن�سان مع املعادن، واآبار البرتول التي ظل يغدو عليها ويروح �سباحا وم�ساءا 
التكنولوجية احل�سارية  وخدماته  اقت�سادياته  لي�ستثمرها يف  يكت�سفها  ومل 
وا�شتعمالها وفق  ا�شتخراجها  اكت�شافها ثم  توافرت �شروط  يوم  اإال  و�شواها 

�سنن التطور احل�ساري.

ثم اإن القدامى حني كانت تعجزهم اآيات من القراآن الكرمي ميرون عليها 
اهلل  عبارة  كانت  واإذا  مب���راده،  اأعلم  اهلل  اهلل  ي��دي  بني  توا�سع  يف  قائلني 
اأعلم مبراده تعني العرتاف بالعجز فاإنها يف جانبها الآخر تعني الزهد يف 
االجتهاد، االأمر الذي اأدى اإلى بطء حترك اآليات االإبداع العلمي وتوا�شلها يف 
دفع الزدهار احل�ساري واكت�ساف اآلياته، ثم هناك اأمر اآخر ي�سبه النحراف 
اأو النزلق عن خط منهج البحث العلمي، وهو حمل جزء هام من احلقيقة 

على اأنها جماز، والأ�سل يف احل�سارة اأن تتبنى احلقيقة اأكرث من املجاز.

)- �سورة احل�سر، الآية 07 .
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ويبدو اأن اأمر التاأويل واإحالة احلقائق على �سبيل املجاز كان �سبب نتيجة 
فقد و�سائل فهم حقائق القراآن الكرمي من خالل اللغة العربية، وال�ستعانة 
مبعارف الع�سر واكت�سافاته املعرفية يومئذ، ثم اإن ا�ستنطاق األفاظ القراآن 
الكرمي لتبوح باأ�سرارها مل يكن اأكرث منه لغوي، اأما ا�ستنطاق الألفاظ لتخرج 
اأثقالها املعرفية الأخرى التاريخية والعلمية والفكرية ومنها ال�سنن اأنه اأمر 
مل يحدث يومئذ وقد تاأخر بع�سه اإلى يوم ن�سط بحث الإعجاز العلمي املعريف 
يف  اآياته  وا�شتلهام  الكرمي  القراآن  األفاظ  ا�شتنطاق  حتاول  التي  ب�شموليته 
ميدان الطب والتكنولوجيا والنف�ص واملجتمع والقت�ساد و�سواه من مفردات 
احل�سارة الأخرى حتى ولو نقد الإعجاز العلمي يف تع�سفات ا�ستنطاقه اآيات 
القراآن الكرمي والتع�سف يف تقويلها ما مل يكن من مقا�سد القراآن الكرمي، 
ما  بكل  وباحت  لديها  ما  كل  قالت  الكرمي  القراآن  األفاظ  اأن  يعني  ل  وهذا 
اال�شتنطاق  حتّول  بعدما  وال�شيما  اال�شتنطاق،  حق  ا�شتنطقت  وقد  عندها 
يف  ال�ستنطاق  وكان  ذاته،  يف  درا�سي  ق�سد  اإلى  والتاأمل  ال�ستقراء  ومثله 
املجاز  خ��الل  من  والأنف�ص  الآف��اق  ف�ساء  يف  خيال  �سباحة  حالته  اأف�سل 
والإعجاز، هذا لأن العرب وحتى الذين ا�ستعربوا كانوا فيما يبدو اأمة �ساعرة 
العقلي  القابلية لال�ستنطاق  القراآين  الن�ص  اأمة فكر وعلم، ويف  اأكرث منها 
قابلية  مرونة  ت�سِعف  اخليال، حيث  ل�ستنطاق  القابلية  فيه  مثلما  والعلمي، 

األفاظه اإلى معاين كثرية اأخرى.

وم�ساألة ا�ستنطاق األفاظ القراآن الكرمي ل�ستخراج حمولتها ق�سية هامة 
وخا�سها،  وعامها  ومقيدها،  مطلقها  القدماء  اكت�سف  القراآين،  الن�ص  يف 
واملنطوق واملفهوم منها، ولكن اأكرث ما وظفت له األفاظ القراآن املعنى اللغوي 
اإل يف جزء ي�سري منها،  وال�سرعي واملجاز، ومل توظف ملعاين الفكر والعلم 
الدر�ص  ياأخذ موقعه يف  العلمي  الإعجاز  بداأ  اأن  اإلى  الذي ظل كامنا  الأمر 
الإعجاز  فتوة  اأم��ام  ي�سيخ  كاد  الذي  اللغوي  الإعجاز  من  بداأ  ولو  القراآين 
الفكري والعلمي، هذا الأخري الذي اأ�سبح يتاأهل من خالل مفردات القراآن 
واألفاظه اأكرث من ذي قبل لتكائه على مكت�سفات الع�سر احلديث ومعارفه 
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بع�سها �سمن  مازال  للمطلق  القابلة  الكرمي  القراآن  األفاظ  اأن  مع  العلمية، 
املقيد وحت�شب منه وعليه، واأن املنطوق منها مازال مل يفهم فهما وا�شعا))(، 
اأمد  اأنه تقرر منذ  اأ�سباب نزولها، مع  القراآنية مازالت تقيدها  الآيات  واأن 
القاعدة  ا�ستثني من  ما  اإل  ال�سبب  اللفظ ل بخ�سو�ص  بعموم  العربة  اأن 
اأو القرار، مثلما قال القدماء يف اآية ال�ستبدال التي مازالت بني اأيدينا اأنها 
كانت بني القبائل العربية مع اأنه لي�ص فيها ما مينع من تو�سيعها على الأمم 
ل�سالحية  والتاريخ  اجلغرافيا  من  مواقع  يف  وتنزيلها  الأخ��رى،  وال�سعوب 

القراآن الكرمي لكل زمان ومكان.

�سورة  من  ال�ستبدال  لآي��ة  تعر�سوا  حني  القدامى  املف�سرين  وحتى 
حممد ¤ مل يحكروها على اأنها كانت بني اأ�سد وغطفان، وجهينة ومزينة، 
يف  وقيل  والفر�ص،  والعرب  والأن�سار،  املهاجرين  بني  فيما  تكون  قد  واإمنا 
املعنى حتى قيل يف  تو�سع  العجم، ثم  الروم، وقيل يف  اليمن، وقيل يف  اأهل 
قوما،  ولي�ست  جن�ص  املالئكة  لأن  م�ستبعد،  معنى  هذا  كان  واإن  املالئكة، 
ويظل التهديد بال�ستبدال لكل املخاطبني، وال�سرطية فيه هي التويل، مبعنى 
كل من يتولى ي�ستبدل بغريه))(، الغري الذي من ال�سرورة هو الآخر تتوافر 
اأمانة  اأهلية ال�ستبدال به، ليكون قادرا على النهو�ص بالتكاليف، وهي  فيه 
ال�ستخالف احل�ساري الذي له جتارب كثرية يف التاريخ الإ�سالمي، مثلما 
الآخ��رون  هم  تولوا  حني  الذين  بالعبا�سيني  ا�ستبدلوا  الأمويون  تولى  حني 
ا�ستبدلوا بالعثمانيني ومازالت اأقطار العامل العربي والإ�سالمي تنازع بع�سها 
الريادة  واأهلية  القيادة  �شروط  اأكرثها  فقد  �شعف  من  يعريها  ومع  بع�شا 
يف اإطار فكر الأمة الإ�سالمية احل�ساري التي هي الأخرى تتاأهب لت�ستبدل 
باأمم، ليق�سي اهلل اأمرا كان مفعول وفق �سنة الأمثل فالأمثل وتقدمي الأ�سلح 

على ال�سالح والأح�سن على احل�سن.

)- تو�سيع معاين علوم القراآن، خمطوطا. 
)- �سهاب الدين حممود الألو�سي : تف�سري روح املعاين وال�سبع املثاين، م)، ج))، �ص)8 . )8 .
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بني  جتري  احل�ساري  والتداول  ال�ستبدال  عملية  اأن  ي�ستنتج  هذا  ومن 
وق��درات  الربانية،  امل�سيئة  اإط��ار  يف  الأم��م  بني  جتري  مثلما  ال�سعوب، 
ادعاء  اإلى  داعي  فال  غالبة  وال�سنن  وال�سيئ،  احل�سن  الفعل  على  الإن�سان 
مغالبتها اأو التحايل عليها لأنها اأقدار اهلل واهلل غالب على اأمره ولكن اأكرث 

النا�ص ل يعلمون.

واإن  ال�سيء بعد نقي�سه،  التعاقب ا�ستخالف  التعاقب: فالأ�سل يف معنى 

كان كل �سيء يعقب �سيئا فهو عقيبه، والعقيب هو الذي يعقب اآخر الركب))( 
البع�ص،  لبع�سهما  عقيبان  فهما  الليل،  والنهار  النهار،  الليل  يعقب  مثلما 

ہ  ہ      ہ  ہ      الكرمي:{ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   القراآن  ويف 
الفرد  فيتعاقب  الآخ��ر  الواحد  فيتلو  والنهار،  الليل  مالئكة  يعني  ھ}))( 
املواقع، كالذي يحدث  اأو  املوقع  اأو  الأ�سياء،  اأو  الواحد  ال�سيء  واجلمع على 
يف تعاقب ال�سم�ص والقمر، وهو �سنة كونية يف عامل الأ�سياء ويف عامل الأفكار 
عرفت الب�سرية التاريخ احلديث يعقب القدمي اإلى اأن ي�سبح قدميا، فيعقبه 
ثم  ت�سود  الفكر  تيارات  حيث  حديث،  فيعقبه  احلديث  يتقادم  ثم  حديث، 
تباد وتندثر لتحل حملها تيارات اأخرى، جتري عليها ال�سنة ذاتها، فيعقب 
الالحق ال�سابق، ويخرج اخللف من رحم ال�سلف يف تعاقب م�ستمر، اإلى اأن 
يق�سي اهلل اأمرا كان مفعول، ويف القراآن الكرمي ما يزكي هذا املعنى الذي 

ي�ستق من اآيات كثرية كقوله تعالى: { ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     
ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ }))(.

اأع��ق��اب احلديث عن الذين ك��ف��روا، حني  واأك��رث ه��ذه الآي���ات ج��اءت يف 
اإلى  دع��وة  هي  ذات��ه  الوقت  ويف  التح�سر،  ا�ستمرارية  �سنن  انحرفواعن 

)-اأبو احل�شني اأحمد بن فار�ض بن زكريا : معجم مقايي�ض اللغة، حتقيق و�شبط عبد ال�شالم حممد 
هارون، مادة "ع .ق .ب" دار اجليل، بريوت . 

)- �سورة الرعد، جزء من الآية )) .
)- �سورة حممد، الآية 0) .
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التاريخ  يف  احل�سارة  �سنن  واكت�ساف  الأول��ني،  باأحداث  والعتبار  التعاظ 
ال�سنن املطلوب اكت�سافها  اأن  ال�سياق  اللغوي من  اأوحى احل�ص  واإن  وماآلته، 
�شنن �شقوط احل�شارات، الأن العاقبة للمتقني والدائرة على املكذبني))(، واإن 
كان التعاقب احل�ساري ميكن اأن ينطبق عليه ما يطلق عليه بع�ص املفكرين 
تعاقبت  مثلما  ذات��ه،  ويكرر  نف�سه،  التاريخ  يعيد  حيث  احل�سارة،  دورات 
اأبرزها  اأي توالت عليها، والتي لعل من  على الب�سرية مذاهب فكرية كثرية 
والدميوقراطية  والليبريالية  والراأ�سمالية  ال�سيوعية  احلديث  الع�سر  يف 
والعلمانية، وكادت هذه التيارات تعلن عن اإفال�سها حتى �سار يطرح الإعالم 
ما �سار يعرف مبا بعد، مثل ما بعد الدميوقراطية وما بعد احلداثة وما بعد 
يف  خياراته  توؤخذ  مل  مازال  لأنه  الإ�سالم،  بعد  ما  يطرح  مل  اأنه  اإل  العوملة 

الهيمنة العاملية واحلكم.

واأعتقد اأن جملة ما بعد يف التيارات تدل على تراجع هذه التيارات التي 
العمومية،  موؤ�س�ساتها  دون  الدولة  يف  الفكرية  الناحية  من  تنح�سر  تكاد 
من  يعقب  بديل  عن  البحث  �سرورة  يعني  مما  وتقاليدها،  �سعوبها  واإميان 
يتولى قيادة الب�سرية مبوجب �سنن اهلل يف التعاقب الفكري احل�ساري الذي 
وحوافز  بقائه  وعوامل  ا�ستمراره  مربرات  بع�ص  الغربية  احل�سارة  يف  فقد 
الإ�سالم  يبدو  وال��ذي  م�ستوياته،  ميادين  خمتلف  يف  احل�ساري  اإب��داع��ه 

مر�سحه الأكرب الأكرث حظا، ول�سيما يف جانب احل�سارة الإيديولوجي. 

مراحلها  تتعدد  الأ�سياء  اأك��رث  اأن  احلياة  �سنن  من  التعاقب:  م�ستويات 

حدوثها،  وكيفيات  وماآلتها  نهاياتها  وتختلف  م�ستوياتها  تكرث  قد  مثلما 
ومل يخرج عن هذه القاعدة التداول ومرادفاته ومنها التعاقب الذي هو فعل 
احلدث بني ُمْعقْب وعاِقْب، وقد دعي الإن�سان اإلى النظر يف عواقب الأ�سياء 

)- { ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  
ے }�سورة الفتح، جزء من الآية ) . 
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ول�سيما عواقب الأقوام والأمم، وهو نظر غري جمرد واإمنا قا�سد، له غاية 
لعل جوهرها ق�سده تلم�ص اأثر املا�سني  بنية اكت�ساف �سنن احل�سارات يف 

عواقب نهايات الأقوام، والنهايات التاريخية ذات م�ستويات: 

هي  مطلقة  فيها  النظر  اإلى  والدعوة  مقيدة،  غري  عامة  مطلقة:  عاقبة 

الأخرى يف عاقبة الذين خلوا من قبل لقوله تعالى:{ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
گ   ک     ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ           ڎ   ڎ   
ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ              ڻ  ڻ }))(، واملعنى اخلا�ص 
العاتية  الأم��م  وثمود وغريهم من  عاد  املرتدين من  نهاية  معرفة  الآي��ة  يف 
التي و�سف بع�سها بالأ�سد »كانوا اأ�سد قوة« يف البدن و»واأثاروا الأر�ص« اأي 
حرثوها وقلبوها للزراعة والغر�ص اأكرث مما حرثها اأهل مكة، »وعمروها« اأي 
عا�سوا فيها عمرا طويال))(، واملعنى الآخر اأنهم بلغوا م�ستوى من الزدهار 
�سنن  اأكرث من غريه، وهذا من  الزراعة  ولو يف جانب  ورفاهيته  احل�ساري 
احل�سارات التي تنمو يف جانب اأكرث من اآخر، ولكن حني خروج الأمم عن 
�سنن ال�ستمرار احل�ساري ودميومته بتكذيب الر�سل تهلك وقد ت�ستاأ�سل من 

الوجود احل�ساري ا�ستئ�سال مادي.

الآثار  لأن  معنوي ح�ساري  واإمنا  بدين ج�سدي  ال�ستئ�سال  يكون  ل  وقد 
ما،  اأمة  ح�سارة  اإليه  و�سلت  ما  على  دليال  تاريخية  بقايا  تظل  قد  املادية 
ومن هنا توافرت دواعي ال�سري يف الأر�ص ودعت مربراته ولي�ص مبعنى امل�سي 
الأولني من خالل بقايا  تاأمل وتدبر يف عواقب  وال�سياحة بقدر ما هو �سري 
وكيف  بادت؟  ثم  �سادت  وكيف  الأول��ى،  الأمم  اأح��وال  اآثارهم ق�سد معرفة 

تداولت على املجد احل�ساري؟.

)- �سورة الروم، الآية 09 .
)- اأبي الطاهر بن يعقوب الفريوزابادي: تنوير املقبا�ص من تف�سري ابن عبا�ص، �ص9)) .
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ولعل هذا ق�سد الدرا�سات التاريخية الأ�سا�ص وبخا�سة يف الن�ص القراآين 
الذي تت�سع م�ساحته الزمان واملكان كلهما وي�سمل قائمة الأمم ذات التاريخ 
اأو املفهوم، وهذا مما قد يجعل الباحث يعقد  احل�ساري جميعها باملنطوق 
مقارنة بني م�ستويات احل�سارات، مثل الذي ميكن اأن يعقد بني قوة قري�ص 
وغريهما  وثمود  عاد  قوة  وبني  وعمارتها  الأر���ص  اإثارتها  وم�ستوى  املكذبة 

كاأ�سحاب الأيكة وقوم تبع.

ولعل هذا من اأ�سيق ما يفهم من ن�ص هذه الآية، حيث معرفة م�ستويات 
ال�سنن  اأ�س�ص  الذي  املطلق  القراآين  الن�ص  قليلة خارج  القدمية  احل�سارات 
التي تنطبق على حياة الب�سرية كلها وتهيمن على مراحل تاريخها جميعه، 
اأهرامات  اليمن،  يف  م��اأرب  �سد  القدمية  الأم��م  ح�سارات  معامل  من  حيث 
خريطة  على  املر�سومة  الرومان  اآثار  وبقايا  العظيم،  ال�سني  و�سور  م�سر، 
وغرناطة  قرطبة  يف  اخل��ال��دة  الأندل�ص  ح�سارة  ومعامل  ال��ق��دمي،  العامل 
ويف  والفني،  والت�سريعي  الأدبي  العلمي  الإبداع  هذا  اإلى  ي�ساف  و�سواهما، 
احلا�سر اآية الإبداع ال�سناعي التكنولوجي �ساخ�سة، تزحف نحو املزيد من 

التطور والرفاهية.

ال��ق��راآين م��ن خالل  الن�ص  م��ع��اين  ي��ق��راأ يف ظ��الل  ق��د  م��ا  ه��ذا بع�ص 
مفردات هذه الآية مثل: »اأ�سّد منهم قوة« و»اأثاروا الأر�ص« و»عمروها اأكرث 
مف�شرون  قاله  مما  اأكرب  املفردات  هذه  حتمله  ما  اأن  فيبدو  عمروها«  مما 
الدللة  ذات  الفكرية  معانيها  تعريف  دون  من  لغويا  َم�ّسا  مو�سوعها  َم�ّسوا 
احل�سارية التي هي من اإعجاز القراآن الكرمي الذي ل يح�ّص منه اأنه كالم 
حميط مطلق يف امل�ستقدمني وامل�ستاأخرين وكيف التزموا ال�سنن ومقت�سياتها 
حينا وانحرفوا عنها حينا اآخر ولو ظلت ال�سواهد دلئل على ما بقي وعلى 
ما اندثر من اإبداعات احل�سارات التي مازالت تف�سح عن بع�سها الأبحاث 
يف  كانت  قاحلة  مناطق  هناك  اأن  اكت�سفت  اآلياتها  تطورت  وكلما  الأثرية، 
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الباحثون  عرف  علم،  بعد  اأثرا  اليوم  �سارت  وقد  ومروج  وديان  خلت  اأيام 
احل�ساري  الإب��داع  يف  اأعلى  جمدا  بلغت  كيف  فيما  جهلوها  اأم  م�ستوياتها 
مبقايي�ص الع�سور املا�سية وحتى مبقايي�ص الع�سر احلديث، ومع ذلك اأهلك 
اأهلها فتربوا تتبريا ومل تغن عنهم اإبداعاتهم �سيئا، وكاأن اهلل اأراد اأن يركز 
امل�ستويات  بلوغ  واأن  �سيء،  كل  على  قدرته  اإثبات  وهي  واح��دة  حقيقة  على 
العليا من احل�شارة ال يع�شم اأ�شحابه من ال�شقوط احل�شاري حني التعر�ض 

اإلى �سننه لأن ال�سنن غالبة.

ومن مواقع الآثار ال�سامتة والناطق ل�سان حالها دعي الإن�سان يف القراآن 
ائ   تعالى:{  قوله  مثل  الأول��ني  يف  ال�سنن  جرت  كيف  النظر  اإل��ى  الكرمي 
ائ  ەئ     ەئ   وئ}))(، وهي اإنزال العذاب على الذين كذبوا حني 
انحرفوا عن ال�سواب وخرجوا عن خط ال�سنن امل�ستقيم، واهلل تعالى يقول:     

ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    }
ومن خالله   ،¤ اهلل  ر�سول  بها  فالآية خوطب   ،)(({ ڑڑ  ک  ک 

اأ�سحابه ثم من خالل كل �سلف خلفه، وق�سد بتقلب الذين كفروا يف البالد 
ذهاب واإياب جتار اليهود وم�سركي قري�ص))(، ولكن هذا ل يقيد املعنى لأن 
الباحث يف معاين القراآن الكرمي يح�ص اأن دللت مفرداته ومقا�سده العامة 
اأكرب من املعاين اخلا�سة، وهذا ما يجعل القراآن الكرمي حا�سرا وم�ساهما 
يف التطور احل�ساري يف كل حني مما كان ومما �سيكون، حيث خري مف�سري 
واحلا�سر  املا�سي  املت�سمن  الدهر،   ¤ اهلل  ر�سول  بعد  الكرمي  ال��ق��راآن 
النظر يف عواقب  اإلى  الكرمي  القراآن  الدعوة يف  ت�سافرت  ولذا  وامل�ستقبل، 
الأمم، ومع ت�سابه �سيغ الدعوة اإلى النظر يف العواقب يف القراآن، حتى كاأنها 
ن�سخ عن بع�سها بع�ص، اإل اأن تكرار الدعوة له مقا�سد وغايات معرفية هامة، 

)- �سورة فاطر، الآية )) .
)- �سورة اآل عمران، الآية )9) .

)- اأبو الطاهر بن يعقوب الفريوز اأبادي: تنوير املقبا�ص من تف�سري ابن عبا�ص، �ص)) .
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وهي تت�سمن مفردات مطلقة حمالة وجوه، فيها قابلية م�سعفة لال�ستقراء، 
ومن ذلك �سمري الغيب امل�سترت، وتقديره »هم« يف »اأمل ي�سريوا« »هم« »يف 
وال�سمري يف  قبلهم«  الذين من  عاقبة  كانت  »كيف  »هم«  فينظروا«  الأر�ص 
احلالتني يف موقع الفاعل الغائب، مع اأن املخاطب هو قري�ص التي كانت ت�سري 
على بقايا الأمم العربية الأولى واآثارها مثل عاد وثمود واأ�سحاب الأيكة وقوم 
تبع وغريهم، اإل اأن اخلطاب لي�ص مق�سورًا على قري�ص اأو العرب وحدهم، 

بل خطاب اإلى العاملني، لأن من طبيعة ال�سنن ال�سمولية واحلياد.

اأنه مادامت �سيغ اخلطاب الأمر بال�سري يف الأر�ص مرتادفة غري  ويبقى 
االآخر،  بع�شه  عن  كثريا  مييزه  ما  بع�شها  يف  جند  ال  قد  حيث  متكررة، 
م�سلحة  تقت�سيها  الكرمي  القراآن  من  الآيات  هذه  مواقع  اإلى  الإحالة  فاإن 
دعي  وقد  الأم��م،  عواقب  يف  النظر  اإل��ى  التحول  واأن  ل�ستنطاقها  البحث 
الإن�سان اإلى النظر اإليها ويف ماآلتها كنهايات تاريخ ح�سارات اأمم، وكيف 
واحدة،  حالة  على  تكن  الأمم مل  وعواقب  املجد احل�ساري  على  تداولت 
التاريخ عن حقيقته ومنها  بل كانت حالت منها ما هو مطلق مل يف�سح 

ما هو مقّيد والعقاب من جن�ص العمل.

عاقبة الظاملني: لقد ترددت اآيات كثرية تبنّي نهاية الظاملني على م�ستوى 

الأفراد وال�سعوب والأمم واحل�سارات، كالذي يف قوله تعالى : {ې  ې      ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        
، فاحلديث يف الآية عن كفار قري�ص، واملخاطب 

ېئ        ېئ  ېئ  }))(
معه  والذين   ¤ اهلل  ر�سول  حممد  الظاملني  عاقبة  يف  النظر  اإلى  بالدعوة 
والنا�ص من حوله ومن بعده اأبد الدهر، مبعنى الأجيال الآتية كلها خماطبة 

مبا خوطب به ر�سول اهلل ¤ ب�سفة عامة.

من  ودمارها  احل�سارات  هالك  كانت  فقد  الظاملني،  عاقبة  طبيعة  اأما 

)- �سورة يون�ص، الآية 9) .
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خالل �شنن ال�شقوط احل�شاري، وهي �شنن قائمة دائمة، جتري على الظاملني 
يف الع�سور كلها، وال�سنن واحدة مادامت الأ�سباب واحدة، وما هذه الأقوام 
التاريخ  عرب  متكررة  مناذج  اإل  نهايتها  يف  النظر  اإلى  الأجيال  دعيت  التي 
احل�سارات  يف  ال�سنن  جرت  وكيف  الب�سر  يف  اهلل  قدر  خاللها  من  ليعرف 
الظاملة؟ وكيف كان الظلم �سببا يف افتكاك جمد احل�سارات من بني يدي 
�سنن  خالل  من  اآخر  �سعب  اأو  اأخ��رى  اأمة  احل�سارة  زمام  ليكون  اأ�سحابه، 

التداول احل�ساري، مثلما كان بني الأقوام التاريخية.

املعنى  من  كبري  جزء  فيه  التداول  مرادفات  من  التعاقب  كان  هنا  ومن 
هذه  مثل  واحل�سارات  الأم��م  م�ستوى  على  اإن  احل�ساري،  الفكري  اللغوي 
الآية التي نتحدث يف امتداد معناها الفكري يف الأمم وال�سعوب وظالله على 
احلياة، اأو على م�ستوى الأفراد مثلما تردد يف القراآن عن فرعون وجنوده، 

كالذي يف قوله تعالى:{ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀۀ  ہ  ہ             
قبلها  مبا  يحكمها  �سياق  �سمن  والآي��ة   ،)(({ ہ  ہ  ھ 

وما بعدها من الآيات، ومما ورد قبلها قوله تعالى:{ گ   گ  گ  
}))(، ومما ورد  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں 

بعدها قوله تعالى:{ ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      
ڭ  ڭ }))(.

فالآية تتحدث يف عاقبة الظاملني بني اآيتني، يت�سح من عالقتها بهما جزء 
والأفراد  الأمم  اأي يف خوامت  العواقب،  النظر يف  اأن  منه  هام من معناها، 
�سرورة تاريخية، ينبغي اأن تربى الأجيال عليها، فهي تت�سمن جممل اأحداث 
التاريخ وحقائقه، ويف الوقت ذاته حتمل اإ�شارات ا�شت�شراف امل�شتقبل الذي 
ي�ستنبط  ومنه  ح�ساراتها،  وخ��وامت  الأم��م،  اآم��ال  معرفة  من  قراءته  ميكن 

)- �سورة الق�س�ص، الآية )) .

)- �سورة الق�س�ص، الآية 9) .

)- �سورة الق�س�ص، الآية )) .
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م�سار التداول احل�ساري والظلم مظامل وظلمات ولو قيل الكفر ملة واحدة، 
فقد يقا�ص عليه الظلم واجلرم وهما لي�ص بال�سرورة من الكفر وحده، واإمنا 

قد يكونان من غريه ولو كان الظلم مراتب مثل ال�سرك الظلم العظيم.

اأن  غري  واح��دة،  الظاملني  املجرمني  عاقبة  تكون  تكاد  املجرمني:  عاقبة 

يعني  والذي  اجلرم،  لفظ  معنى  من  واأو�سع  اأ�سمل  يبدو  الظلم  لفظ  معنى 
يف عرف الع�سر احلديث اخلروج عن القانون، اأما الظلم فهو جتاوزه، وقد 
التي ي�ستقل بها  يكون يكون اجلرم جزء من الظلم ويبقى لكل لفظ دللته 

عن الآخر.

ولعل هذا يوؤكد اأن حديث القراآن الكرمي عن الظلم لي�ص هو حديثه ذاته 
عن اجلرم، واإن كان لكل منهما اأثره يف �شقوط احل�شارات، ولكن لكل واحد 
اأ�ساليبه من �سلوكياته على م�ستوى املمار�سة امليدانية، وهذا يك�سف  منهما 
عن القيمة اللغوية الفكرية يف تعدد ا�ستعمال الألفاظ ذات املعاين املتقاربة 
واجلرم  والتعاقب،  التداول  معنى  يف  كالذي  الكرمي،  القراآن  يف  واملرتادفة 

والظلم، مثلما يف قوله تعالى : { ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  
ڦ           ڦ  ڦ }))(، فمعنى الآية حلقة يف �سل�سلة �سياق ال�سورة، 
وق�س�ص الأنبياء والأمم املا�سية ب�سفة عامة، اأما خ�سو�سية معنى الآية، 
فهي احلديث عن قوم لوط عليه ال�شالم، وكيف اأجرموا يف التاريخ يف حق 
الإن�سانية، فجرت عليهم �سنة اهلل يف اجلرم واملجرمني،  اأنف�سهم ويف حق 
وال�سنن  ال�سالم،  اآخر على قوم �سعيب عليه  اأخرى ب�سبب  مثلما جرت �سنة 
جتري على م�ستوى الأقوام وال�سعوب، وعلى م�ستوى الأفراد، ولعل الفرق 
هو اأن اجلماعة تغرت بعددها اأكرث من اعتزاز الفرد بقوته، ويف الآية مقابلة 
بني اإرادة اجلماعة، واإرادة الفرد، ولكن العربة لي�ست يف الأعداد والأفراد، 
واإمنا يف مقت�شى ال�شنة التي جرت بها على قوم لوط عليه ال�شالم، الأن �شنة 

)- �سورة الأعراف، الآية )8 .
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و�سلوكها،  اأفكارها  خالل  من  اإل  وال�سعوب  الأف��راد  على  جتري  ل  العقاب 
ومادام العقاب وقع على الظاملني واملجرمني ل على �سخ�سية الظلم واجلرم 
اجلرم،  يف  ولي�ص  املجرمني،  عاقبة  يف  النظر  هنا  الطلب  فكان  املعنوية، 

كواقعة اأو حقيقة جمردة، و�سلوك اجتماعي يف تاريخ الإن�سان احل�ساري.

وتبدو ا�ستنباطات هذه املعاين مما �سكت عنه املف�سرون لأ�سباب م�ستوى 
اأظن  واإين  لها،  والتعر�ص  اكت�سافها  دون  بهم  قعد  الذي  يومئذ،  احل�سارة 
امل�ساألة من اهتمامات املفكرين ولي�ست من اهتمامات املف�سرين الذين هم 
اأكرث اأكادميية حلرج اإبداء الراأي يف فهم القراآن الكرمي، بينما لي�ص احلرج 
كان  اإذا  اإل  اللهم  واحلديث،  القراآن  �سوى  فيما  راأيه  الفكر  اإب��داء  ذاته يف 
اجتاه مفكري تف�سري القراآن الكرمي على منوال الجتاه التاريخي والفقهي 
يف تاأويل بع�ص اآياته، وقد يكون املعنى الأكرب يف هذه الآية مثل م�سابهاتها 
وال�سور مثل  الآيات  بخوامت  املف�سرون كثريا  يهتم  ولو مل  يكمن يف خامتتها 
فيها  اآرائهم  اأك��رث  انتهت  عظيمة  جهودا  ب��ددوا  التي  بفواحتها  اهتمامهم 
اأمام جهود  املحدثون وزهدوا  املف�سرون  اأعلم مبراده، ثم جاء  بقولهم اهلل 
�سلفهم احرتاما لهم واأبوا الجتهاد بعد اجتهادهم توا�سعا اأو عجزا، ولذا 
مل يجروؤوا على اقتحام هذه املو�سوعات و�سبيهاتها اإل قليل منهم، وكاأنهم 
اأ�س�سها املتاأخرون  التزموا مقولة ما ترك الأولون لالآخرين ما يقولون التي 

ومل يوؤ�س�سها الأقدمون. 

ي�سنده  ل  الآي��ات  األفاظ خوامت  اليوم من  الدار�ص  يقرتب  بات حني  ولذا 
تراث علمي فكري يتكئ عليه لي�سعفه يف الو�سول اإلى غاياته، والدليل حينما 
الأم��م  عواقب  يف  النظر  طلب  التي  الآي��ات  خ��وامت  األفاظ  يف  اأبحث  ع��دت 
األفاظها  وا�سحا على فهم  اأجد عونا  والأف��راد واحل�سارات من خاللها مل 
التي حملت عواقب ت�سري اإلى نهاية قيادتها احل�سارية اإل يف م�ستويات �سيقة 
وخمتلفة  املعاين  مرتادفة  والألفاظ  �سيئة  النهاية  اأن  على  تتفق  ولكنها 
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املباين، مما يوؤكد على اأن لفظ الطاغني – املجرمني – املكذبني املف�سدين 
– واملنذرين – امل�ستعملة يف خوامت هذه الآيات األفاظ لها ا�ستقالليتها فيما 

توؤدي من معاين فكرية مق�سودة من ا�ستعمال القراآن.

وهذا ما يك�سف اأن األفاظ خوامت كثري من الآيات، مازالت مل تدر�ص من 
والتي  الفكرية،  وم�سموناتها  العلمية  حمولتها  لبيان  اللغوية  دللتها  حيث 
هذه  �سفتها  خ��الل  من  ال��دار���ص  يحقق  اأن  اإل��ى  ومطاوعة  م�ساعفة  فيها 
معنى  حتمل  اإليها  امل�شار  االألفاظ  هذه  اأن  يعدم  ال  وهذا  درا�شته،  مقا�شد 
اإن  الواردة فيهم ح�ساريا وقياديا  توؤكد نهاية دور  اأنها  عاما م�سرتكا، وهو 
اأو على م�ستوى الأمم والأقوام، ويف الوقت ذاته ت�سري  على م�ستوى الأفراد 
التداول  �سنن  خالل  من  اجلديدة  احل�سارية  القيادة  اأمة  ا�ستح�سار  اإلى 

التاريخية، مثلما يت�سح من: { ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ }))( 

لت�ستاأنف  تقام،  واأخ��رى  تنهار  ح�سارة  بني  التاريخي  اللقاء  نقطة  وهنا 
الب�شرية حياتها من خاللها وحتت اإمارتها ليكون التداول ذاته اأو من خالل 
مرادفاته، فيوا�سل طريقه نحو نهاية اأخرى وبداية اأخرى، واملرحلة النتقالية 
نقطة ت�سلم املهام بني ح�سارة واأخرى، وهي �سنة من �سنن احل�سارات تدعو 
ال�سري احل�ساري لأمة جديدة من خالل  لتهيئ  املاآل  البحث يف عاقبة  اإلى 
معاين  حتمل  التي  االآي��ات  خ��وامت  األفاظ  يقابل  ما  من  حيث  ذاتها،  ال�شنن 
العواقب احل�سنى لفظ »املتقني« ولعله هو اللفظ الوحيد الذي يعرب عن املاآل 
الأمم  �سوء م�سري  عاقبة  تعرب عن  األفاظ  نحو خم�سة  اإلى جوار  احل�سن 

اأو ال�سعوب اأو الأفراد، ويف لغة القراآن التاريخية الأقوام.

عاقبة املتقني: لي�ست العواقب كلها ماآل �سوء يف التاريخ، واإمنا العواقب قد 

توؤول ماآلت كثرية ولو كانت من جن�ص العمل، مثلما لي�ست العواقب نهايات 

)- �سورة الأنعام، الآية 89 .
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واإمنا ماآلت قد تعّمر طورا اأو مرحلة ما من احل�سارة قد تكون جديدة، لأن 
من ال�شنن اأنه قد يعقب اخلري ال�شر، والفرح القرح، والتقدم االنحطاط، اأو 

الأح�سن احل�سن، اأو الأف�سل الف�سل.

ومن ثّم ترادفت األفاظ قراآنية كثرية تعرب عن هذه احلقيقة التاريخية، 
�سعادة يف  وم�سائر  الب�سر مباآلت خري  اأ�سنافا من  تب�سر  ذاته  الوقت  ويف 

ائ    ى    ى       ې   تعالى:{  قوله  يف  ورد  مثلما  والآخ���رة،  الدنيا 
وردت  فالآية   ،)(({ ۈئ  ۈئ   ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ   وئ  وئ   ەئ   ەئ   ائ  
اأعقاب نهاية ق�سة قارون الذي كانت نهاية ملكه الدمار وال�ستئ�سال،  يف 
عن  �سكتت  الآي��ة  كانت  واإن  عليهم،  فبغى  مو�سى  قوم  من  كان  ق��ارون  واإن 
و�سف العاقبة، ولكن هذا الو�سف فهم من ال�سياق العام الذي جاءت الآية 
يف ثناياه تقرر العاقبة احل�سنى يف الدنيا والآخرة للمتقني، ولو اأفاد ال�سياق 
اأن املراد بالعاقبة يف هذه الآية يوم الآخرة ولكن لي�ص فيها ما مينع من اأن 
ا�ستغراق معنى العاقبة احل�سنى الدنيا والآخرة اإل يف حالت ا�ستثنائية، هي 
لأن  ذلك  والوقائع،  لالأحداث  الإمياين  التف�سري  يف  واخلري  بال�سر  البتالء 
للعاقبة الذي ي�ستغرق الدنيا والآخرة وله ما يوؤكد هذا املعنى  املعنى العام 
ويعززه يف اآيات اأخرى من خالل ما ي�سمى مبفهوم املخالفة عند الأ�سوليني، 

مثلما يفهم من قوله تعالى:{ ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  

 ،)(({ وئ   وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ        ېئ  ېئ 
ولقد دعي الإن�سان اإلى معرفة عاقبة الظاملني يف اآيات كثرية ولو مل تف�سح 
تكون  تكاد  عاقبة  لأنها  والإ�سارة  بالتلميح  ول  بالت�سريح  ل  �سفاتها  عن 
من  الأخ��رى  هي  املتقني  عاقبة  معرفة  جوارها  واإلى  بال�سرورة،  معلومة 
خالل ال�سيغة العامة لالآية، واإ�سافة اإلى ما يعرف مبفهوم املخالفة هناك 

)- �سورة الق�س�ص، الآية )8 .
) - �سورة يون�ص، الآية 9) .
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الظاملني،  عاقبة  معرفة  �سيغة  على  جاء  الذي  املوافقة  مبفهوم  يعرف  ما 
وهي النهاية ال�سيئة لهم، حيث تعرف نهاية املتقني هي الأخرى بالبداهة 
يف  اأمرهم  اإليها  يوؤول  �سعيدة  نهاية  باأنها  الآية،  اأ�سلوب  �سيغة  خالل  من 

الدنيا والآخرة ملا عملوا جزءا وفاقا.

والذي يعني اأكرث يف التف�سري احل�ساري لتاريخ الأفراد والأمم هو ماآلها 
والتي  احل�ساري،  التداول  �سنن  معرفة  اإلى  الو�سول  نريد  لأننا  الدنيا،  يف 
منها اأن �سنن اهلل تنزع احل�سارة من الظاملني، لي�ستلم زمام الأمور املتقون 
قوله  مثل  كثرية  اأخ��رى  اآي��ات  تت�سمنه  ما  ب�سريح  وهذا  لهم،  العاقبة  لأن 

ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ    ہ   {ہ   تع����الى: 
ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  }))(، ولذا يكاد ينتهي 
احلديث اإلى اأن لفظ التقوى ومثله األفاظ اأخرى اأو�سع مما �سرحه املف�سرون 
والوعاظ على اأنه يعني الرتبية الروحية، وتزكية الأنف�ص، واإمنا هو لفظ له 
دللته اللغوية، وحمولتها الفكرية التي مما تعنيه اأن التقوى يف اللغة العربية 

ماأخوذة من مادة الوقاية وهي حفظ ال�سيء مما ي�سره))(.

ال�سارة  والأفكار  الأعمال  يف  النحراف  اأ�سباب  اتقوا  املتقني  كاأن  ولذا 
اأو الهالك املادي وذهاب الريح))(  اإلى ماآل ال�شقوط احل�شاري  التي توؤدي 
بذهاب الباأ�ص، ولعل هذا مما يحمله ختم اآيات كثرية من اآيات لفظ التقوى 

مثل: { ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  
الدرا�سات  وعلماء  املف�سرين  اأن  واأح�سب   ،)(({ ڦ  ڦ   ڦ    ڤ  
القراآنية لو اجتهدوا يف بحث هذه الألفاظ حق الجتهاد ل�ستخرجوا منها 
معاين كثرية مازالت غائبة، ولكنها م�ستويات الع�سور وعدم احلاجة، حيث 
الكرمي كل ما لديه وي�ستخرج  القراآن  اأم الخ��رتاع، وحتى ل يقول  احلاجة 

)- �سورة الأعراف، الآية 8)) .
)- عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الإ�سالمي، �ص))) .

)- اإ�سارة اإلى الآية { ٻ  ٻ  پ  پ  پ} �سورة الأنفال، جزء من الآية )).  
)- �سورة البقرة، الآية )8) .
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املف�سرون  حقق  ولو  عطاوؤه،  لوقف  ذلك  قال  ولو  فيه  ما  كل  املفكرون 
يقولون  ما  لالآخرين  الأولون  ترك  ما  القائل  قول  ل�سدق  اأرادوا  ما  كل 
اأ�سبح قولهم قاعدة ي�سعب ال�ستثناء منها، وبناء عليه يتوقف الإبداع  ول 
عند فا�سل ع�سر ما من التاريخ، ومن ثّم فال اإعجاز للقراآن الكرمي ولئن 
ا�ستطاع مناوئوه اأن ياأتوا مبثله))(، ولكن يبقى للمف�سرين وعلماء الدرا�سات 
ع�سورهم  عطاء  م�ستويات  �سح  مقدمتها  يف  لعل  التي  اأعذارهم  القراآنية 
التي مل ت�ستفزهم لبحث هذه املو�سوعات، وهي التي جعلتهم ميرون عليها 

م�سرعني وكاأنهم تعمدوا الرتك لالآخرين ما يقولون.

ولعل هذه الإ�سارة اخلفيفة يف حماولة قراءة خوامت الآيات قراءة حديثة 
معا�سرة ت�ستطيع ا�ستخراج جزٍء مما تت�سمنه، فننظر يف عواقب اأي خوامت 
اإلى �سعب  اأو �سعب  اأمة  اإلى  اأمة  الآيات، ليدرك كيف انتقلت احل�سارة من 
ويف لغة القراآن من قوم اإلى قوم؟ وكيف جرى التداول احل�ساري بالتعاقب 
بني الأمم وال�سعوب التي كان لها �ساأن ح�ساري يف التاريخ، فجاءت خواتيم 

االآيات تتحدث عنها وحتمل خرب �شر اأو ب�شارة خري.

واإن نقطة اللقاء التاريخي احل�ساري بني قوة �سنن تداول تعتمد نزع امللك 
اإيتاء  تعتمد  اأخ��رى  ت��داول  �سنن  وق��وة  تداعياته  وموؤثرات  الظلم  مبقت�سى 
حياة،  منهج  والتزامها  بها  الأخ��ذ  على  يرتتب  وما  التقوى  مبقت�سى  امللك 
ن�شوء  �شنن  �شنة من  والتقوى  ال�شقوط احل�شاري  �شنن  �شنة من  الظلم  الأن 
واملوؤرخني  املفكرين  اأكرث  لدى  معروفا  كان  واإذا  وازده��اره��ا،  احل�سارات 
يبدو غري معروف  فاإنه  الأم��م   بخراب  م��وؤذن  الظلم  اأن  والوعاظ  واملربني 
بالقدر ذاته لدى اأكرثهم اأن التقوى عامل بناء ح�ساري قد يكون اأقوى من 
الظلم كعامل هدم، حتى ولو ا�ست�سغر بع�سهم التقوى واعتربها لفظ وعظي 
ب�سيط و�سلوك ال�سعفاء ولكنها يف ح�ص منظور الإ�سالم اللغوي الفكري لفظ 

)- اإ�سارة اإلى { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ } �سورة الإ�سراء، الآية88. 
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ل ينظر اإليه يف ذاته فقط واإمنا ينظر اإليه من خالل موؤثراته على اأنه �سلوك 
ْل �ساحبه م�سوؤولية ال�سمري املهني الداعي اإلى اجلد والجتهاد  والتزام ُيَحمرِّ
�سنن  التزام  على  يعمل  الذي  التقدم احل�ساري  ينتج  ما  اآخر  اإلى  والإتقان 

املاآل نحو الزدهار احل�ساري التي تعترب من �سنن التداول وال�ستبدال.

مرادفاته  بني  التداول  مثل  اأن  اإلى  وُيْنتَهى  مرادفاته:  �سلطان  التداول 

البع�ص  بع�سهم  يكرب  الأ�سقاء  كمثل  وال�ستخالف  والتناوب  كال�ستبدال 
�سلطان  فالتداول  و�سالحياتهم،  �سلطاتهم  تتفاوت  الأمر  كاأولياء  اأو  الآخر 
اأ�سقائه بني مرادفاته يف لغة ا�ستخدام القراآن وا�ستعمال ال�سطالح اللغوي 
يف ح�ص الفكر احل�ساري الإ�سالمي، فاإنه اأو�سعها دائرة واأكرثها �سالحية، 
ولذا ر�ّسح ليكون �سمن مفردات عنوان هذه الدرا�سة وتكون له الأولوية ففاز 
مبا ر�سح له، فكان عنوانا على غريه من بني مرادفاته بني يدي هذه الدرا�سة 
َ جزئياته وتبنّي اأبعاد دالالته وتتبع عالقاته مبا حوله  وحتت اأ�شوائها لُتكربرِ
من مرادفاته الأخرى، حتى تتجلى حقيقته و�سننه، وياأخذ وزنه وموقعه يف 

مقام كبري. 

القراآن،  ا�ستعمال  خالل  من  احل�ساري  التداول  مفهوم  دخول  باب  واإن 
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ     f} تعالى:  قوله  �سرد  يعني 
ں  ں     ڻ ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ    ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
وئ   ەئ    ەئ   ائائ   ى   ى   ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ  
�سبب  كان  واإن  مرادفاته،  مو�سوعات  بحث  عنوان  هو  ولذا   ،)(({ وئ  
فا�ست عن هذه  معانيها  فاإن دللت  اأحد،  بغزوة  مرتبطا  الآية  نزول هذه 
املنا�سبة، واأ�سبحت اأو�سع من هذا احلدث التاريخي مع اأهميته، واملعنى اأن 

)- �سورة اآل عمران، الآية 0)) .
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الأيام  اآت وقادم من  اإلى ما هو  اأي  اإلى ما بعد،  اإ�سارة  ا�سم  الأيام«  »وتلك 
»والأيام« هي الأوقات، ولم التعريف يف الأيام للعهد، اإ�سارة اإلى اأن اأوقات 
الظفر والغلبة جرت �سننها بني الأمم املا�سية و�ستجري على كل من يحذو 
املقيد يف  القراآن غري  وهذا هو مطلق مفهوم  ومكان،  زمان  كل  حذوها يف 
لفظه اأو مبنا�سبته اإل من ا�ستثني من القاعدة، لأن الأ�سل يف اللغة العربية 
اأن تكون الإ�سارة ملا م�سى وفات، اأما حينما تكون ملا هو قام واآت فاإنها تفيد 
التعظيم، وهذا ما يعني اأن يوم بدر واأحد داخالن اأوليا يف احلدث التاريخي 
احل�ساري وقد يتكرر مثلهما يف م�ستقبل الأيام القريب اأو البعيد ولو با�سم 
اآخر ويف موقع اآخر من اخلريطة اجلغرافية وبو�سائل اأخرى وبني قوم اآخرين 

يف كيفيات اأخرى.

اأهل  لدى  معروفة  تكون  قد  نكرة  اإل��ى  اإ�سارة  لهوؤلء  اليوم  بدر  وم��ادام 
اخلربة، وغدا لأولئك قد تنبئ اأخبارهم عنهم، ولذا لي�ص بال�سرورة اأن يظل 
انت�سار بدر مالزما للم�سلمني يف كل حني وهزميته مالزمة للم�سركني اأبد 
النا�ص« مبعنى ن�سرفها بينهم،  اأي »نداولها بني  الدهر، واإمنا الأيام دول، 
اللغة  يف  املداولة  لأن  واأخر،  اأخرى  ولأولئك  مرات،  اأو  مرة  لهوؤلء  فندليها 
العربية تعني نقل ال�سيء من واحد اإلى اآخر، ويقال تداولته الأيدي اإذا انتقل 
من يد اإلى يد، اأو من اأحد اإلى جمع، اأو من جمع اإلى جمع، ولفظ »النا�ص« 
خربه  و»الأي���ام«  مبتداأ  »تلك«  الإ�سارة  ا�سم  واإع��راب  العام،  يفيد  الآي��ة  يف 
و»نداولها« يف مو�سع احلال، وي�سح اأن تكون »الأيام« �سفة اأو بدل اأو عطف 
يكون  اأن  لنداولها، ويجوز  النا�ص« ظرف  و»نداولها« هو اخلرب و»بني  بيان، 
حال من الهاء والتقدير و»تلك الأيام« حالة كونها تتداول بني النا�ص، و�سيغة 
املداولة  اأن  لالإعالم  وال�ستمرار  التجدد  تفيد  »نداولها«  امل�سارع يف  الفعل 
�سنة كونية م�سلوكة بني الأمم قاطبة، ومن كالم العرب الأيام دول واحلرب 
�سجال، ويف »وليعلم اهلل الذين اآمنوا« تعليل ملطلق املداولة امل�سار اإليها، وهي 
يقول  املعنى  وكاأن  والكافرين،  املوؤمنني  فريقي  بني  جارية  معهودة  مداولة 
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اأن  وليعلم  فريق،  كل  اأمر  ليظهر  واخل�سوم،  الأع��داء  بني  »نداولها«  الأيام 
تاريخي  حدث  كل  وراء  واإمنا  الأم��ور،  من  عدد  يف  مق�سورة  غري  العلل 
علة اأو علل، وال�سنن جند من جنود اهلل جتعل الأمور دول بني النا�ص لتكون 
ِحَكمًا وفوائد من الدر�ص التاريخي الذي من عادته و�سننه اأن يجعل الأيام 
دول))(، ولالإمام فخر الدين الرازي يف اآية »وتلك الأيام نداولها بني النا�ص« 

اإلى قوله تعالى : »وال تهينوا وال حتزنوا واأنتم االأعلون« م�شائل منها : 

- اأن املداولة هي نقل ال�سيء من واحد اإلى اآخر، اأو من جمع اإلى جمع اأي 
تنتقل من قوم اإلى اآخرين ثم عنهم اإلى غريهم، ويقال دال الدهر بكذا 
اأيام الدنيا دول بني النا�ص، ل يدوم �سراوؤها  اأن  اإليه، واملعنى  اإذا انتقل 

ول �سراوؤها، فيوم فيه �سرور واآخر فيه هموم.

- اأما املعنى الثاين فهو اأن الأيام تبلي كل جديد لقوله تعالى:«تلك الأيام« 
الإن�سان  تاريخ  م�ستوى  على  اإن  التاريخية،  الوقائع  جميع  اإل��ى  اإ�سارة 
بدر  يوم  يف  خمت�سرة  ولي�ست  الإ�سالمي،  التاريخ  م�ستوى  على  اأو  العام، 
اأن املراد من املداولة ن�سر اهلل املوؤمنني  اأن يفهم  اأو اأحد، ولذا فال ينبغي 
تارة ون�سر الكافرين تارة اأخرى، بل املراد اأنه تعالى ي�سدد تارة املحنة على 

الكفار واأخرى على املوؤمنني.

ولهذه املداولة �شنن هي �شنن الن�شر و�شنن الهزمية التي ال حتابي اأحدا، 
لأنه تعالى لو �سدد املحنة على الكفار يف جميع الأوقات واأزالها عن املوؤمنني 
العدل،  وموازين  احلياة  ت��وازن  يف  ا�سطراب  حل�سل  جميعها  الأوق��ات  يف 
وحل�سب اأهل الإميان اأنهم على حق مطلق و�سواهم على باطل مطلق))( من 
لأنكر  كذلك  الأم��ر  كان  ولو  والعتقاد،  الإمي��ان  مثل  والعمل  ال�سلوك  حيث 
احل�ساري  والتقدم  الإب��داع  اآي��ات  وجلحدت  بال�سرورة،  الواقع  من  معلوم 

املثاين،  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  روح   : الألو�سي  حممد  �سيد  الدين  �سهاب   -(
م)، ج)، �ص7) . 8) .

)- فخر الدين الرازي : التف�سري الكبري، م)، ج)، �ص)) . )) .
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الذي يجري مبقت�سى �سنن على يد امل�سلمني وعلى يد غريهم، بل قد يجري 
الع�سر مبعزل عن الإميان  الكفار، مثلما احلال هذا  اأكرث على يد  اأو  بقوة 
من  توؤول  التي  ال�سنة  على  والتخلف  التقدم  يف  توؤول  الأي��ام  لأن  والتوحيد، 
الكفر على  لأهل  اأو  الكفر،  الإميان على  لأهل  والهزمية  الن�سر  خاللها يف 
الإميان، لأن لفظ الأيام يف الآية مطلق م�ستغرق معاين ال�سياق كلها اأي اأيام 
لي�ص من  لأنه  والتخلف،  التقدم  اأيام  م�ستغرق  مثلما هو  والهزمية،  الن�سر 
�سنن اهلل دوام احلال، وال�سري على وترية واحدة فيه، واإمنا من �سننه التقلب 

والتبدل والتعاقب. 

من  ولكن  اأخ��رى،  الباطل  ودول��ة  مرة  احلق  دولة  تكون  اأن  َغ��ْرَوة  فال 
قاعدة  وهذه  باخلوامت،  الأعمال  لأن  للحق،  العاقبة  تكون  اأن  اهلل  �سنن 
اأعمال  تقوم على  املداولة  لأن  والباطل،  النظر عن احلق  ال�سنن ب�سرف 
النا�ص ل على نواياهم ول على اإميانهم))(، فال تكون الدولة لفريق من دون 
اأنه  يرى  املعنى  وكاأن  ب�سننها،  واأخذ  اأ�سبابها،  عرف  ملن  تكون  واإمنا  اآخر، 

مادام التداول �سنة جارية فعليكم ولكم: {ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    
�سيء  اإلى  تومئ  والعبارة  تدول،  الأيام  لأن  ەئ  وئ  وئ}))(، 
منطوي كاأنه معلوم، واإذا كانت املداولة منوطة ب�سلوك الإن�سان واأعماله التي 
تف�سي اإليها كالقوة والعزمية و�سحة النظر والإعداد فاإن الأيام �ستوؤول اإلى 
اأ�سحابها، وقد م�ست �سنة الأولني يف هذا امل�سار ومل تتخلف عنه لأن ال�سنن 
تكاليف ملزمة الأداء لبد اأو تو�سح من خالل عر�ص اإبداع واقع ح�سارات يف 
حقل التاريخ العام ومن خالل القراآن الكرمي ليتجلى جوهر ال�سنن ويت�سح 
وتقلبات  احل�شارة  حت��والت  يف  واأث��ره  مبوا�شفاته  اأداوؤه���ا  وي��درك  �شبيلها 
ال�سعوب والأمم بني العزة والذلة والتقدم والتخلف والقيادة والتبعية، وقد 
اأخذ كل ب�سنن ما اآل اإليه من حيث يدري اأو ل يدري، لأن اأحداث احل�سارات 

)- حممد عبده  ور�سيد ر�سا : تف�سري املنار، ج)، �ص7)) . 8)) .
)- �سورة احلديد، الآية )) .
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منظومات  مبقت�سى  جتري  وجتددها  وتداولها  و�سقوطها  قيامها  مثل 
ميدانها  اجلارية  فال�سنن  ميدانه،  منها  لكل  ولو  كلها  ال�سنن  اأ�سناف 
والتما�ص  والربجمة  والتخطيط  والإع��داد  الأ�سلح  بل  الإ�سالح  التزام 
التحكم يف  فوظيفتها  ال�سنن اجلربية  اأما  وانتهاجه،  الأ�سوب  بل  ال�سواب 
اجتهادات العلم واكت�سافاته واخرتاعاته واآليات اإدارة تكنولوجياته، وال�سنن 
اخلارقة تعني اإحالة الأمر اإلى عامل الغيب واإرجاعه اإليه بوعي ويقني وثقة يف 

ا�ستجابة اهلل بتوفيقه.

هذا ملا ي�سهد التاريخ به اأن وظائف ال�سنن كلها اأ�سهمت يف اإن�ساء احل�سارات 
وحتوالتها ولو كان لفكر كل اأمة ما ي�شبه التخ�ش�ض يف ال�شنن، فالبادي من 
اأكرث من غريها، فوفق  اأنه نبغ يف ال�سنن اجلارية العادية  الفكر الإ�سالمي 
يف بناء اجلانب الإيديولوجي من احل�سارة اأكرث مما وفق يف بناء اجلانب 
الأولى يوم دال  به اجتهاده فيه عند بداياته  الذي وقف  الإيديولوجي منها 
التخلف احل�ساري على الأمة العربية الإ�سالمية ولو كانت تلك البدايات هي 
ما بنى عليها الفكر الغربي جانبه التكنولوجي من احل�سارة من دون توثيق 

منطلقاته العلمية الأولى مب�سادرها العربية الإ�سالمية.

بال�سنن اجلربية  يهتم  الإ�سالمي مل  الفكر  اأن  التاريخ  بات يف حكم  ولذا 
من  اأبدع  مثلما  اآلياتها  من  يبدع  ومل  اجلارية،  بال�سنن  ذاته  الهتمام  قدر 
يف  مقعده  تبوء  اإلى  مر�سح  الإ�سالمي  فالعامل  ولذا  اجلارية،  ال�سنن  اآليات 
املرتقب احل�ساري بني الأمم من خالل ال�سنن اجلارية ورمبا اخلارقة اأكرث 
من ال�سنن اجلربية الذي ذهب الغرب يف الهتمام بها بعيدا، قد ي�سق على 
غريه اإدراكه فكيف اإليه جتاوزه، لأن الفكر الغربي حظه من ال�سنن اجلربية 
اأوفر من غريها، حيث من يوم اعتمدها دال اإليه الدور احل�ساري الراهن 
فزاد حتكمه يف اإجراءاتها اأكرث، فتفوق يف االإ�شهام من خاللها فيما حتقق له 
من تقدم ح�ساري ولو مازال ي�سطرب يف فهم ال�سنن العادية ويف فهم ال�سنن 
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اخلارقة اأ�سد التي هي الأخرى مل تنل حظها مما ت�ستحقه من اهتمام حتى 
الفكر الإ�سالمي الذي احتفل بال�سنن العادية لعتبارات... منها: اأنه مازال 
يوؤثر اإن�ساء الت�سور وبناء املنهج، وُيِليِه الأولوية على اإجراءات التنفيذ، فيقدم 
يدري،  ل  ولو من حيث  الفعل  القول على  يف�سل  الأداء، ورمبا  الفكرة على 
مثلما يهتم بالتاريخ اأكرث من الهتمام بامل�ستقبل، وكاأن الفكر الإ�سالمي فكر 
تعليمي دعوي اأكرث من كونه فكر علمي عملي حيادي، ولذا اآثر املا�سي على 
احلا�سر وامل�ستقبل لأن املا�سي كان له، ولكن املعركة على امل�ستقبل اأكرث مما 
اهتماما  اجلربية  بال�سنن  اهتم  الذي  الغربي  الفكر  اأما  املا�سي،  على  هي 
�شديدا فاق اهتمامه بغريها العتبارات يبدو اأنه راأى اأنها اأقرب طرق حتقيق 
اأغرا�سه، ورمبا لت�سّبعه يومئذ بالفكر الفل�سفي التجريدي وخرافات الكني�سة 
فكان رد الفعل منه انتهاج منهج العلم العملي، فكانت ال�سنن اجلربية �سبيل 

غايته يف الكت�ساف العلمي واخرتاعاته.

هو  مبا  والهتمام  ف��ات،  ما  على  احل�ساري  الفكر  ا�ستدراك  ف��اإن  ول��ذا 
التداول  يف  اخلارقة  ال�سنن  اإ�سهام  الأفكار  اأطروحات  عن  غاب  ومما  اآت 
احل�ساري وماآلته باعتبارها اإحالة اأمر اإلى الغيب، ولكنه فات اأفكار كثرية 
اأن ال�سنن اخلارقة جتري على يد الإن�سان الفاعل امل�سخر لتنفيذها اأو نائب 
الفاعل املكلف بتطبيقها، وهذا ما يوؤكده تاريخ تداول احل�سارات بني الأمم.
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الف�صل الثامن:

تداول احل�صارة يف القراآن الكرمي





- احل�سارة الأوىل: مل يعرف فجر الب�سرية ح�سارة حقا مبعايري الع�سر 

الكرمي ومفكرو بحوثه  القراآن  اتفق علماء  واإن   - له  ومبفهومات احل�سارة 
على اأن اإجناز احل�شارة االأول كان على يد اآدم عليه ال�شالم . واإن احلديث 
من خالل م�سار تاريخ احل�سارات وعّده م�سدرا من م�سادر ال�سنن يدعو 
ال�سعر  خيال  يف  ا�ستفهام  عالمات  تكون  قد  كثرية  اأ�سئلة  عن  الإجابة  اإلى 
احل�سارة  اإب��داع  �سنن  ما  الأ�سئلة  هذه  اأبرز  ولعل  وتخميناته،  الفكر  وتدبر 
اأ�سئلة اأخرى  اإن وراء هذه الأ�سئلة  الأولى التي كانت قبل فجر التاريخ؟ ثم 
وملاذا؟  الأول��ى  قيام احل�سارة  اأ�سهمت يف  التي  ال�سعوب  اأول  هي  ما  منها: 
الدهر  مر  على  جتاربه  وتراكمت  التاريخ  اأخبار  معارف  تكد�ست  كيف  ثم 
امل�ستقدمني كل حني يف  اإبداعات  اإلى  امل�ستاأخرون  اأ�ساف  لبنة؟ حيث  لبنة 
جمال اأو جمالت حتى ت�سكل نهر احل�سارة العظيم))(، لتنبت على �سواطئه 
معارف علمية وفكرية وفنية وت�سريعية على مناطق من اخلريطة اجلغرافية، 
تتلم�ص فيها �سنن احل�سارات  تاريخية،  والتي مازالت مناطق منها �سواهد 
من خالل الآثار وبقايا الأطالل التي قد تزيد يف تعميق الأ�سئلة وتكثريها، 
وهو ما يجعل الإجابة عن الأ�سئلة املوؤرقة لأهل الفكر والتاريخ وعلماء الآثار 
واحل�سارات مهمة �سعبة، قد ل ينال ال�سائل من ورائها كثريا مما يريد، واإن 
كان اجلواب على الأ�سئلة املطروحة واملتوقعة وال�سمنية، مع �سعوبته، يبقى 

يف دائرة املمكن الذي من منطلقه مازالت تطرح مناق�سة الأ�سئلة.

حماولة  على  ي�ساعد  عليها  التكاء  لعل  حقائق  توجد  ال�سدد  هذا  ويف 
الو�سول اإلى معرفة معنى { ڦ  ڦ  ڄ  ڄ }))(، هذه الآية التي 
اإلى  الو�سول  الأ�سا�ص يف حماولت  فيها هي احلجر  املف�سرين  اجتهاد  كرث 

احلقيقة، ول�سيما حني ت�ساند تف�سريها معارف الع�سر وفل�سفته))(.
وبريوت،  دم�سق  املعا�سر،  الفكر  دار  ط)،  جمرى،  عن  يبحث  نهر  االإ�شالم  خليل:  اأبو  �شوقي   -  (

7)))ه� )99)م. 
 ) - �سورة البقرة، الآية )) .

) - تنظر كتب التف�سري اأو كتب درا�سات هذه الآية. 
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يف  التاريخ  منهج  التقى  اإذا  ال��ق��راآن:  يف  الأوىل  احل�سارة  قيام  �سنن   -

القراآن وخارجه مع ذاته يف مواقع كثرية فاإن متيز �سقه يف القراآن على �سقه 
الآخر اأو تواأمه الثاين مبا انفرد به مما قد يكون عنوانه �سنن قيام احل�سارة 

الأولى يف القراآن ومنها �سنن ال�سطفاء))( ويف ن�ص القراآن: { ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ }))( .

ومن هنا تكّونت ح�سارات كثرية بفعل دعوة نبي اأو ر�سول اأو ظهور مفكر 
نخبة  اأو  �سفوة  لت�ستقطب  الذاتية  قدرته  دائ��رة  تتو�سع  م�سلح  اأو  عامل  اأو 
خريية، قد تكون حوارية لنبي اأو �سحابة له اأو ربيون معه ولذلك كرثت �سيغ 
الذين معه يف هذا املقام))(، اأو تالميذ مفكر م�سلح، اأو جنود قائد غازي، 
اأمة  اأو  ل�سعب  الذات اجلماعية  تربية  الإرادة عن طريق  دائرة  تتو�سع  وقد 
اأكرث، حتى ينه�ص  اإرادتها  واإعدادها فتزيد يف ال�ستقطاب لت�ستقوي قدرة 
قطاع عري�ص من قوم اأو �سعب اأو اأمة مب�سوؤولية اأمانة التح�سر))( وواجباته 
نحو ذاته ونحو الآخر الذي قد يتاأثر اأكرث، فتتكّون لديه اإرادة ح�سارية يبدع 
�سنة  الآخر  الذي هو  والتاأثري  التاأثر  الحتكاك، حيث  باأثر من  من خاللها 
من �سنن التداول احل�ساري بني الأقوام والأمم وال�سعوب عن طريق الغزو 
احل�ساري الثقايف اأو الفكري اأو ال�سلوكي اأو القت�سادي اأو ال�سيا�سي وغريه 
التاريخ احل�ساري �سواء على  اأو عن طريق �سنة املد واجل��زر))( يف م�سرية 
م�ستوى احل�سارة الب�سرية العامة، اأو على م�ستوى ح�سارة ما من ح�سارات 
احل�شاري  ال�شقوط  �شنن  عليها  ت��اأت��ي  حتى  امل��ت��داول��ة  ال�شعوب  اأو  االأم���م 
فتقعدها يف حمطة النتظار لالإقالع مرة اأخرى، اأو تدفنها يف مقربة التاريخ 

) - مذكرة تخرج، اإ�سراف الدكتور حممد هي�سور . 
) - �سورة اآل عمران، الآية )) . ))

الآية  الفتح جزء من  مثل {ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ}�سورة   -(
9) ومثل { ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ }�سورة املمتحنة، جزء من الآية )0

)- عبد املجيد النجار: فقه التح�سر الإ�سالمي عوامل ال�سهود احل�ساري م�ساريع الإ�سهاد احل�ساري.  
)- اأبو احل�سن الندوي: املد واجلزر يف التاريخ الإ�سالمي .
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تعود،  ولن  ذهبت  التي  البائدة))(  اأو  املنقر�سة  كاحل�سارات  الأب��د))(،  اإلى 
اأنها ماتت و�سارت غري قابلة ل�ستئناف ر�سالتها  اأرنولد توينبي  والتي يرى 
مرة اأخرى))(، اأو هي ح�سارة نائمة ينتظر �سحوها ل�ستئناف ر�سالتها من 
جديد، لتطبق نظرية التاريخ يعيد نف�شه، الأنه يف الوقت الذي حتط ح�شارة 
لتتولى زمام  اأخرى  تنطلق ح�سارة  اإلى حني  اأو  الأبد  اإلى  وتنام  ما رحالها 

الأمر وقيادة الركب احل�ساري.

ول��و غري  ال��ت��داول احل�ساري من خ��الل �سنن كثرية  يعرب  اأن  لب��د  ول��ذا، 
مبا�سرة، لأن جريان �سنن التداول �سامت وهادئ ل يعباأ به اإل ذوو احل�ص 
احل�ساري الفكري والأدبي والعلمي املرهف املعروفون بخرباء قراء امل�ستقبل 
يف  املرتقب  القادم  موؤ�سرات  تتبع  خ��الل  من  املجتمع  بتحولت  املتنبوؤون 

حتوالت االأمم وال�شعوب. 

واإين اأت�سّور تداول الأنبياء على التاريخ ومثله تداول الأمم فيه ما ي�سبه ما 
يطلق عليه يف الع�سر احلديث الربنامج الذي ُيْطَلُب من املوؤ�س�سة حني تتولى 
اأو املنظمة  اأو احلكومة  اأو يف العامل، مثل برنامج الرئا�سة  مهمة يف الدولة 
املحلية اأو الإقليمية اأو العاملية، وهذا يقت�سي اأن حفاظ م�سوؤولها اجلديد على 
القا�سم امل�سرتك بينه وبني �سلفه يف الوظيفة نف�سها، ثم يتمايز عنه، فينفرد 
املكان  كطبيعة  كثرية  حيثيات  من  واملرحلة  نظره  وجهة  تقت�سيه  بجديد 
الب�سرية،  اأو  الأمة  اأو  ال�سعب  اأو  الفئة  وميزة  الأداء،  وخ�سو�سية  والزمان 
وهذا مثلما كان لكل قوم ميزة، فجاءها الأنبياء مبا ي�سلح ف�سادها ويحقق 
اأغرا�سها، وهو ما يعني اأن معجزة النبي ل تكون اإل فيما تفّوق فيه قومه، 
مثلما كان اإ�سالح اإبراهيم عليه ال�سالم يف التوحيد، ويو�سف و�سعيب عليهما 

)- مالك بن نبي: م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي. 
) - �سل�سلة مقالت عنوانها ح�سارات �سادت ثم بادت، اإعداد يو�سف الزغبي، جملة العربي، �ص)))، 

ع))) وما بعده،  �ص9)، )98)م . 
) - اأبو احل�شن الندوي: اإلى االإ�شالم من جديد، ط)، دار املختار الإ�سالمي، القاهرة، 70))ه� ))9)م.  
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ال�شالم يف االقت�شاد، وحتدي مو�شى عليه ال�شالم قومه يف ال�شحر، مثلما 
حتدى حممد عليه ال�شالة وال�شالم قومه البلغاء يف الف�شاحة ... 

اإجناز  فوق  االأنبياء احل�شاري  اإجناز  الدرا�شة  عليه هذه  تطلق  ما  وهذا 
من  منه  جزء  �سار  واإن  اخلارقة  ال�سنن  منطق  وفق  اأدوه  وال��ذي  اأقوامهم، 
تعامل  لغة  اإل��ى  نقّربه  حني  ال��ذي  وهو  واجلربية،  اجلارية  العادية  ال�سنن 
الع�سر يكون فيه ما ي�سبه برنامج م�سروع موؤ�س�سة احلكومة اجلديدة الذي 
اأو  اأو عدمها  املناق�سة  بعد  للموافقة  �سعبها من خالل ممثليه  تقرتحه على 

حتى �سحب الثقة.

ولذا، فالتداول ل يعني توقف الأول وانعدام اأدائه لي�ستاأنف الثاين مهمته 
واأخذ  الالحق،  ال�سابق يف مهمة  امتداد �سيء من  يعني  واإمنا  ال�سفر،  من 
الثاين من عطاء جتربة الأول، ق�سد املحافظة على القا�سم امل�سرتك الوطني 
بدايات  توؤ�س�ص  حيث  ال�سابقة،  والعقود  العهود  ثوابت  من  وغريه  والقومي 
من  ال�سحب  وتراكمات  البحر  اأمواج  تاأخذ  مثلما  الأول،  توقف  على  الثاين 
بع�سها البع�ص الآخر، وهذا تداول ل�ستمداد الثاين فيه من الأول، ولعل كل 
هذا من معنى قوله ¤:« اإِنَّ َمَثِلي َوَمَثَل الأَْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َبْيًتا 
ا�ُص َيُطوُفوَن  َع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة ِمْن َزَواَياُه َفَجَعَل النَّ ل َمْو�سِ َفاأَْح�َسَنُه َواأَْكَمَلُه، اإِ
َعْت َهِذِه اللَِّبَنُة ؟ َقاَل : َفاأََنا اللَِّبَنُة، َواأََنا َخامَتُ  َوَيْعَجُبوَن َلُه َوَيُقوُلوَن : َهال ُو�سِ
نَي«))( وحديث »اأف�سل الدعاء يوم عرفة، وخري ما قلت اأنا والنبيون من  ِبيرِّ النَّ
قبلي: ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل �سيء 
قدير«))(، فتلقني ل اإله اإل اهلل والدعوة اإلى الإميان بها والتزام مقت�سياتها 

اأف�شل اإجناز االأنبياء.

) - رواه البخاري.

) - رواه اأحمد والرتمذي.
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- اإجناز الأنبياء احل�ساري: اإن دعوة الأنبياء اإلى التح�سر وو�سع اأ�س�سه، 

اإبداع ما يعترب من احل�سارة مبفهومها املعا�سر حتى يف جانبها املادي  بل 
والر�سل،  الأنبياء  لوظيفة  ت�سوره  الإن�سان يف  مدارك  اإلى  انتهى  اأكرب مما 
مثلما يبدو من قول البع�ص اأن حممدا ر�سول اهلل ¤ قد اأ�س�ص دولة بينما 
بيده  اأن�ساأها  وقد  دول��ة،  من  اأك��رب  هو  مما  اأم��ة  بنى  اهلل  ر�سول  اأن  الواقع 
والذين معه فازدهرت يف ظالل الوحي وفق مقومات التح�سر وطبقا ملعايريه 
ومبقت�سى �سنن قيام احل�سارات، فاحت�سنها املوؤمنون بدعوته من الأن�سار 
واملهاجرين والذين اتبعوهم باإح�سان من خالل ال�سنن اجلارية،واإن وظفت 
فيها �سنن خارقة، حيث جتلت اأعمال الإن�سان وجهوده يف احل�سارة العربية 
الإ�سالمية حتى ت�ساوت مع جهود الآخر واأعماله من غري املوؤمنني بدعوات 
من  يجلي  ما  وهذا  �سواء))(،  وكلمة  التوافق  اأرجحها  والر�سل،بل  الأنبياء 
احل�شارات  بدايات  اأن  مع  كاحلياد،  احل�شارات  حتول  يف  ال�شنن  �شفات 
الأولى على يد الأنبياء رمبا كانت على منطق ال�سنن اخلارقة كاملعجزات التي 
اإبداعاتها واخرتاعاتها  لتجري  ثم تخلت عنها  الأولى،  الإقناع  اأدت وظيفة 
واكت�سافاتها وفق ال�سنن العادية اجلارية بعدما اأخذتها عن ال�سنن اخلارقة.

ومن ثم، يرجح اأن بداية التح�سر الأولى كانت من منطقة ما ي�سمى ال�سرق 
الذين  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  الأنبياء  ومهد  الوحي  مهبط  لأنها  الأو�سط 
خدموا الإن�سانية وبنوا جمد ح�ساراتها بتوجيه من الوحي الذي منه كانت 
حتى  فنمت  واكت�سافاتها،  اخرتاعاتها  ونظريات  الأول��ى  احل�سارات  اأفكار 
ا�شتوت على �شوقها، فبلغت �شيئا من الكمال عرب �شنن التطور وحت�شيناته، 
لأن اخرتاعات احل�سارات لي�ست وليدة ع�سية و�سحاها، بل بذورها الأولى 

قدمية قدم تاأمل الإن�سان وتدبره ثم اإبداعه واإنتاجه.

الغربية  احل�سارة  اإليه  و�سلت  ما  كل  اأن  الدع��اء  ي�سح  ل  هنا،  ومن 

) - { ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ } �سورة اآل عمران، جزء من الآية )) . 
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الالتينية،  اإبداع  من  ا�ستقته  اأو  العدم  من  اأوجدته  قد  اإبداعها  من  هو 
واإمنا لكل �سابق ف�سل على الالحق، حيث لالأول الإبداع وللثاين الإ�سافة. 
ولذا فاإن اإنتاج احل�سارات مرياث اإن�ساين تظافرت من اأجله جهود تاريخية 
اأثر  منوذج  من  يبدو  مثلما  نظرياتها،  فتالحقت  اأفكارها  تالقحت  كثرية 
ف�سل احل�سارة الإ�سالمية على احل�سارة الغربية، املو�سوع الذي طرقه كثري 
لزنغريد هونكة، حيث  الغرب«  ت�سطع على  العرب  »�سم�ص  كتاب  منهم مثل 
العربية  احل�سارة  بداياتها  كالطب  الغربية  احل�سارة  علوم  نظريات  اأكرث 
الإ�سالمية، مثل: نظريات ابن الهيثم يف طب العيون، واكت�سافاته التي عنها 
اأن�سئ علم الب�سريات والت�سوير، فكانت اآلت الت�سوير، ومثل نظريات اأبي 
حامد الغزايل يف النف�ص الب�سرية، ومنها عرف علم النف�ص، ونظريات عبد 
يف  اخلوارزمي  ونظريات  الجتماع،  وعلم  العمران  يف  خلدون  بن  الرحمن 

اخلرائط واخلطوط الربية والبحرية واجلوية، وغريها.

العربية  للح�شارة  وحت�شينه  االإب���داع  موا�شلة  �شروط  تتوافر  مل  واإذا 
االإ�شالمية، فاإنه يبدو اأن �شروط معاودة االإقالع احل�شاري يف اإطار م�شروع 
العاملية الإ�سالمية الثانية))( قد توافر بع�سها داخل خريطة العامل الإ�سالمي 
وخارجها، حيث مناطق هجرة رجال الفكر والراأي والعلم والإعالم وغريهم.

ولذا، قد يتفق مفكرو التاريخ وفال�سفته املن�سفون منهم اأن اآدمية احل�سارة 
منطقة  يف  و�سلوكياتهم  واأعمالهم  والر�سل  الأنبياء  دعوة  اأثر  من  كانت 
احل�سارات  مهد  يعّد  الذي  الأو�سط  بال�سرق  اليوم  البع�ص  لدى  يعرف  ما 
ال�سنن اخلارقة،  ولو مبقت�سى  وتاأييد رباين  تلقوه من وحي  ما  بفعل  الأولى 
ثم بف�سل ظروف املنطقة واأحوالها املعتدلة وبيئة جغرافيتها ال�سرتاتيجية، 
فهي ملتقى البحار والأنهار، وهذا مما اأجبى اإليها ثمرات كل �سيء، فتاأّهلت 
لتكون م�سدر عطاء ون�سر اأفكار، حيث عرفت املنطقة ح�سارات كثرية، ففي 

ب��ريوت،  ح��زم،  اب��ن  دار  ط)،  الثانية،  االإ�شالمية  العاملية  حمد:  ح��اج  القا�شم  اأب��و  حممد   -(
))))ه� )99)م.  
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املنطقة �شنع نوح عليه ال�شالم �شفينته، وهي اأعظم اإجناز ح�شاري مادي 
يومئذ، وفيما حولها بني اأعظم معلم ح�ساري تاريخي على يد اإبراهيم عليه 
ال�شالم وهو الكعبة ال�شريفة، ي�شاف اإلى هذا اإجنازات عاد التي مل يخلق 
اأ�سحاب الأيكة، وقوم تبع وغريهم من الأقوام  مثلها يف البالد، واإبداعات 
احل�سارات  ينكر  ل  وهذا  احل�ساري،  املجد  �سرح  بناء  يف  اأ�سهموا  الذين 
اإليها القراآن الكرمي وجاء ذكرها خارجه، مثل ح�سارة  الأخرى التي اأ�سار 
بابل))( التي جذبت اإليها �سعوبا وقبائل من مناطق نائية يف اجلزيرة العربية، 
النزوح من  الع�سور احلديثة، حيث تعرف احلياة  تاريخ  ال�ساأن يف  كما هو 
املناطق املتخلفة اإلى املناطق املتقدمة، فت�سهم ال�سعوب املهاجرة يف ازدهار 
ح�سارة البالد املهاجر اإليها وتطويرها، ولذا فالهجرة �سنة من �سنن تداول 
احل�سارة كالذي ي�سهده التاريخ املعا�سر فيما يعرف بهجرة العقول اأو هجرة 

الأدمغة وهي �سنة قدمية قدم التاريخ ولي�ست بدعا من الع�سر احلديث.

التاريخي هو الذي جعل  التوارث الفكري والرتاكم املعريف  اأن  ولذا يبدو 
اإيديولوجية فكرية قوية لها م�ساهماتها يف منو  ال�سرق اليوم �ساحب حجة 
احل�سارات عرب التاريخ، وازدهارها كل حني بف�سل موروثه التاريخي الغزير 
الذي جتلى وا�سحا يف كثري من الأحقاب التاريخية منذ عهد حمورابي بل من 
قبله، مما ترك ب�سمات اإبداع ال�سرق التاريخية وا�سحة على ج�سد احل�سارة 
وتوجيه  التوحيد  الأنبياء  دع��وات  اأ�سل  كان  ولو  حتى  كانت  منذ  الإن�سانية 
اإلى اخلري، ومل يبعثوا لإقامة املدن وهند�سة ب�ساتينها و�سق طرقها  النا�ص 
وبناء ق�سورها، ولكن كان لهم حظ يف ال�سناعة والبناء وال�ستطباب، وهذا 
مل يخرج دعواتهم عن وظيفتها الأ�سل ومل ي�سرفها عن م�سارها وي�سدها 
الأنبياء غري واقعية من بعدهم على  عن مقا�سدها حتى ل تعي�ص ر�سالت 

ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }-(
ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ }.�سورة البقرة، الآية )0) .
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هام�ص احلياة وتغيب عن الواقع وتختفي عن الأنظار، وهم الذين جاءوا 
ومن معهم لإقامة الدين والدنيا معا.

الب�سرية احل�ساري يطرح  تاريخ  ال�سالم: عند درا�سة  اآدم عليه  اإجناز   -

�شوؤال ماذا اأجنز اآدم عليه ال�شالم لذريته؟ وما اإبداعه فيما ي�شطلح عليه 
يف لغة الع�سر احل�سارة؟.

وحتى ت�ساهم هذه الدرا�سة يف الإجابة عن هذا ال�سوؤال ينبغي اأن يعرف اأن 
اأهم ما اأجنزه اآدم عليه ال�شالم و�شع اأ�شماء امل�شميات التي حتدد وظائفها 
يف احلياة، فيما تعّلمه اآدم عليه ال�سالم عن اهلل من الأ�سماء كلها، مبعنى 
اأبناوؤه مبقت�سى �سنن الت�سخري وتهيئة  فيما اأقدره اهلل عليه، وعن اآدم تعلم 

الوجود وقابلية الإفادة منه والتوارث عنه.

الأر�ص،  وظيفة اخلالفة يف  اأداء  ال�سالم  عليه  اآدم  به  قام  ما  اأهم  ولعل 
معنى  اللغة  م�ستوى  على  ول�سيما  ت��ط��وره  بعد  حمل  ال��ذي  امل�سطلح 
القراآن  ويف  احل�ساري))(،  والنهج  ال�سيا�سي،  النظام  فت�سمن  وا�سعا، 
يحقق كثريا من معاين مقا�سد اإطالق م�سطلح اخلالفة الذي  ما  الكرمي 
قد يكون اأهم ما فيه يف هذا �سياق وظيفته، فوظيفة خالفة اآدم عليه ال�سالم 
االإن�شاين،  الوجود  غاية  هو حتقيق  االأر�ض  الب�شرية يف  وظيفة  ومن خالله 
لأن اآدم عليه ال�سالم هو موؤ�س�ص احلياة الب�سرية، ومادام الأمر كذلك فاإن 
طبيعة نهج احلياة الب�سرية مبيزاتها مازالت ممتدة يف الب�سرية حتى اليوم.

الب�سرية،  يف  وطبيعته  ال�سالم  عليه  اآدم  �سفة  امتداد  الأدل��ة  من  ولعل 
�سجرته  على  دّله  عندما  به  ال�سيطان  له  و�سو�ص  الذي  اخللود  اأحب  حيث 

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   تعالى:{  قوله  يف 

النظم  جانب  اإل��ى  احلديث  الع�سر  يف  �سيا�سيا  نظاما  يكون  اأن  يفرت�ص  ال��ذي  اخلالفة  نظام   -(
ال�سيا�سية الأخرى كاجلمهوري وامللكي . 
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ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ }))(، ولذا ن�سدت اأمم من بعده اخللد مثل عاد                         
انتهجوا  ال��ذي��ن  وال��ف��راع��ن��ة   .)(({ ەئ  ەئ   ائ   ائ    }
ولو  التحنيط  تعتمد  الأم��م  ومازالت  الغاية،  هذه  لتحقيق  و�سيلة  التحنيط 
مب�سطلح اآخر كحفظ اجلثث ولو اإلى حني قريب، ومثل متاثيل قوم نوح عليه 
ال�سور،  طريق  عن  اجلثث  وحفظ  ون�سر،  ويعوق  ويغوث  و�سواع  وّد  ال�سالم 
ومتاثيل عائالت، مثل الذي اأثارته متاثيل بوذا يف اأفغان�ستان))(، واحل�سارة 
واملوؤ�س�سات  العمارات  واإقامة  اجلامعات  واإن�ساء  امل�سانع  بناء  هي  لي�ست 
التجارية والإدارية ونحوها بقدر ما هي قيم ومبادئ ونظم واإدارة وت�سيري 

ومناهج متكني واأدوات تنفيذها يف احلياة وال�سيطرة على دواليبها))(.

الإن�سانية  احل�سارة  بدايات  ال�سالم  عليه  اآدم  اأ�س�ص  املنطلق  هذا  ومن 
الأولى من موقع اخلالفة اأو ال�ستخالف الذي يعني �سيا�سة اخللق، وعمارة 
اإجن��از  انطلق  ومثلما  واحل��ري��ة،  وال��ع��دل  احل��ق  مناهج  �شنن  وف��ق  االأر����ض 
حممد عليه ال�سالة وال�سالم احل�ساري الأول من اإقراأ، فكان اإجناز جتربة 
احل�شاري  ال�شالم  عليه  اإجن��ازاآدم  انطلق  االإ�شالمية،  العربية  احل�شارة 
الأول يف احلياة الب�سرية من قوله تعالى : { ڦ  ڦ  ڄ  ڄ}))( 
الر�سيد  ك��ان  بينهما  وم��ا  »اإق�����راأ«  الأم��ر  وفعل  »علم«  املا�سي  الفعل  فمن 
احل�ساري الب�سري العام، والذي تعززت روافد اإبداعاته بع�سها ببع�ص منذ 
الوحي  ر�سالة  امتداد  يف  ما  اإلى  وال�سالم  ال�سالة  عليهما  حممد  اإلى  اآدم 
من م�شكاتهما، ومازال يتوا�شل االإجناز احل�شاري من خالل تداوالت االأمم 
املوازنة بني  املقام هو  اأولى يف حديث هذا  يكون  والذي قد  و�سعوبها عليه، 

)- �سورة طه، الآية 0)) .
)- �سورة ال�سعراء، الآية 9)) .

) - التي اأثارت �سجة كبرية يوم دمرتها حركة طالبان. 
) - بهي اخلويل : اآدم عليه ال�سالم فل�سفة تقومي الإن�سان وخالفته، �ص)) .

)- �سورة البقرة، من الآية )) .
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»وعلم اآدم الأ�سماء كلها« فيما اأوحي لآدم عليه ال�سالم و»اإقراأ با�سم ربك« 
فيما اأوحي ملحمد ¤ به.

 ومن املوازنة بني »علم« فيما اأوحي به لأول الأنبياء، و»اإقراأ« فيما اأوحي به 
خلامتهم، تعرف دللة الفعل املا�سي »علم« يف �سياق الآية مبعنى اأقدر اآدم 
على اأن ي�سمي الأ�سياء، ومن القدرة ما هو ظاهر وما هو م�سترت، والإن�سان 
اأب��دع،  قد  يكون  الظاهر  دائ��رة  اإل��ى  امل�سترت  دائ��رة  من  ال�سم  يخرج  حني 
والإبداع ل يكون اإل من خالل اللغة، واإل ظل م�سترتا اأبكم ل ينطق، وتائها من 
دون عنوان، حتى يو�سع ا�سم امل�سمى، فيدخل دائرة ال�ستعمال واخلدمة))(.

قراءة،  دون  من  علم  فال  بالقراءة،  مرتبط  العلم  اأن  اهلل  �سنن  ومن 
وال قراءة من دون علم، واللغة هي التي ا�شتطاعت اأن حتب�ض العلم يف و�شائل 
به،  والإخبار  العلم  الإف�ساح عن  القراءة عن  لعجزت  اللغة  ولول  القراءة، 
ولذا اأمر حممد ر�سول اهلل ¤ بالقراءة بعد تعليم اآدم عليه ال�سالم، فجاءت 

القراءة بعد العلم، وذكر العلم بعد القراءة يف قوله تعالى : { ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ }))( .

ول�ساعت  ال��ق��راءة،  عرفت  ما  العلم  ول��ول  العلم،  ل�ساع  ال��ق��راءة  ول��ول 
الأفكار، ون�سيت التجارب، ومن �سنن اهلل يف الوجود اأن يكون العلم والقراءة 

م�سدري املعرفة والعمران.

ومن هنا كانت بداية اإجناز اآدم عليه ال�شالم وحيا من اهلل، فكان اأ�شل 
احل�سارة الأول ال�سماء، وقامت على التوحيد العامل وال�ستخالف امل�سوؤول. 

ولعل من هنا كانت حكمة دعوة ال�سري يف الأر�ص ليعرف كيف بداأ اخللق:  
يعرف  وحتى   ،)(({ ھھ   ہ     ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   {ڻ  

)-جودت �شعيد : اإقراأ وربك االأكرم، ط)، املطبعة العربية، اجلزائر، 990)م، �ص)) . )) .
)- �سورة العلق الآية ) . ) . ) .
)- �سورة العنكبوت، الآية 0) .
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الأنبياء كلهم  اإليها  التي دعا  التوحيد احلقيقة  الأنبياء، وقد ظل  ما حققه 
البع�ص الآخر  فاإن يكفر بها بع�سها يوكل بها  الأمم  اأما  وتداولوا عليها))(، 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    }
بها« هم قري�ص  يكفر  »اإن  بالذين  والق�سد   )(({ ې  ې  ى  ى  ائ 

ېئ    الآي��ة{  هذه  ومثل  والأن�سار))(  املهاجرون  هم  عنهم  بدل  واملوكلون 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی }))(، ومفهوم ال�ستبدال 
بعد التويل هو مفهوم التداول ذاته ولأنه من مرادفاته الذي يتحقق بني اأمة 
واأخرى اأو �سعب واآخر حني يفقد الأول مربرات توا�سله احل�ساري فياأخذها 

الثاين عنه ليتبواأ ريادة التمكني.

اآدم بعد نحو 000) �سنة،  - اإجن��از نوح عليه ال�سالم: لقد ا�ستخلف نوح 

بح�سب بع�ص املعطيات، و�سمي اآدم الثاين، وا�ستخلف الذين اآمنوا به عمن 
كذب به من قومه { ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ ڑ  ڑ  ک   

ک  ک  ک گگ  گ  گ ڳ ڳ  ڳ }))(

واإن اأهم اإجناز نبي اهلل نوح عليه ال�شالم احل�شاري يف جانبه املادي �شناعة 
ال�سفينة الذي يبدو اأنه �سبق ح�ساري عظيم يف تاريخ الب�سر، لعل منه بداأ 
بناء ال�سفن خلفة ملن بعده، ومع ما تطلبه �سناعة ال�سفن من مهارة واإتقان 

رمبا مل يفا�سله فيه يومئذ اإل { ىب  يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  
ىث }))( ولعل لفظ اأتقن يتاأ�سل م�سطلحه يف ال�ستعمال العربي من 

) - حيث اأنه ما من نبي اإل وقال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من اإله غريه. 
) - �سورة  الأنعام، الآية 89 .

وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  القدير، ط)،  فتح  التف�شري من  االأ�شقر:زبدة  اهلل  �شليمان عبد  )- حممد 
الإ�سالمية، دولة الكويت، 08))ه� 988)م، �ص)7). 

) - �سورة حممد، الآية 8) .
) -� �سورة يون�ص، الآية )7 .
) - �سورة النمل، الآية 88 .
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ا�ستخدام هذه الآية، والذي يبدو منه نحت م�سطلح التكنولوجيا الذي منه 
املادية  الناحية  من  فيه  ما  اأف�سل  بالتفاق  هو  الذي  ال�سفينة  نوح  �سناعة 
امل�سحون،  والفلك  بالفلك،  الكرمي  القراآن  املعرّب عنها يف  ال�سفينة  �سناعة 

وذات األواح ود�سر))(، واجلارية))( بال�سمري الغائب العائد على الفلك.

ومن اأمر نوح عليه ال�سالم ب�سناعة الفلك { حب  خب  مب       ىب  
ٻ   ٻ   ٱ   مث    جث   يت      متىت   خت   حت   جت   يب   
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  
ٿ }))(، يفهم اأن نوح عليه ال�سالم ُعلم �سناعة ال�سفينة، باإلهام من 
اهلل، مدة طويلة ا�ستعدادا ليوم الطوفان، واإذا كانت �سناعة ال�سفن معروفة 
يف تاريخ الإن�سان قبله فاإنها كانت �سناعة بدائية، ولذا يكون نوح عليه ال�سالم 
قد طّورها، وب�سرف النظر عما قيل يف و�سف �سفينة نوح وحجمها فاإن من 
الأ�سئلة التي تطرح كيف �سنع نوح �سفينته؟ وهو ما قد يعرف من األفاظ الآية 
»وا�سنع« فعل اأمر يفيد الوجوب، ولكن هل يوجب على الإن�سان ما ل طاقة له 
به؟ ثم لفظ »باأعيننا« الذي يفيد الإ�سراف واملراقبة، ولفظ »ووحينا« الذي 
قد يحمل جوابا عن اأ�سئلة كثرية، لأن من معاين الوحي اللغوية الإلهام، اأي 
القتدار على فعل ال�سيء من غري خربة �سابقة، ولعل من روح الوحي املوهبة، 
املعني  ذكاء  الأ�سباب  تهيئة  ومن  اأ�سبابه،  له  هياأ  اأمرا  اهلل  اأراد  اإذا  ولكن 
بالأمر، ومع اأن القراآن الكرمي اأخرب عن �سناعة نوح اإل اأنه مل يخرب عنه اأنه 
عّلم املوؤمنني به �سناعة ال�سفن ودعاهم اإليها مثلما علمهم التوحيد ودعاهم 
اإليه، ثم هل �سنع �سفينته بيده؟ وهل ظل يتمتع بخربة �سناعة ال�سفن بعد 
يذكرها  مل  التي  عنها  والإجابة  الأ�سئلة  اآخر  اإلى  معجزة؟  منها  النتهاء 
معجزة  هي  واإمنا  نوح  دعوة  من  لي�ست  ال�سفينة  �سناعة  وكاأن  املف�سرون 

) - { ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ } �سورة القمر، الآية ))
)- {ٺٺٺٿٿٿٿ} �سورة احلاقة، الآية )).  

)- �سورة هود، الآية 7) . 8) .
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توؤيدها فقط، ومثلها �سناعة داود عليه ال�سالم ورفع اإبراهيم عليه ال�سالم 
اأمّي. ومن  اأنه  ¤ من غري بيان الكيفيات مع  قواعد البيت وقراءة حممد 
املعروف اأن الأنبياء ل يتحدون اأقوامهم اإل مبعجزة تفوقوا يف علومها على 
اأقوامهم مثل معجزة ال�سحر مع مو�سى عليه ال�سالم يف قومه والطب عند 

عي�سى عليه ال�سالم مع قومه والف�ساحة لدى حممد ¤ مع قومه.

قومه  لعّلمها  نوح  دعوة  من  جزءا  ال�سفن  �سناعة  كانت  لو  اأنه  واأعتقد 
مثلما علمهم التوحيد وقيم احلق والعدل والقيم الإن�سانية الأخرى، ولأدمج 
جزءا  ول�سارت  ال�سناعية  الب�سرية  التجربة  يف  املادي  احل�ساري  اإبداعه 
بعده،  الأنبياء من  دعوة  التوحيد جزءا من  اإلى  دعوته  مثلما �سارت  منها 
كيف  منها  لي�ستقراأ  الدقيق  التاريخي  البحث  ت�ستحق  واأ�سئلة  اأفكار  وهذه 
وكيف  احل�ساري؟  الإب��داع  جتربة  الآخر  البع�ص  بع�سها  الأمم  ا�ستخلفت 
وليعيها مفكرو  اأو خارجه؟  الكرمي  القراآن  ن�ص  اأمره من خالل  اإليها  دال 
تنعدم  اأن  اإلى  كانت  منذ  ما�سية  احل�سارة  ت��داول  �سنن  من  �سنة  التاريخ 

فتوؤول نهاية العامل اإلى م�ستقرها.

عليهم  الأنبياء  اأب��ا  اإبراهيم  كان  اإذا  ال�سالم:  عليه  اإب��راه��ي��م  اإجن���از   -

ال�سالة وال�سالم فاإنه مل ينجز اأ�سياء احلياة من عدم، بل عرفت الب�سرية 
بها  كان  التي  بابل  بالد  يف  عمرا  عا�ص  حيث  ح�سارية،  وفنونا  نظما  قبله 
الع�سر احلديث من حيث  به م�سطلح احل�سارة حتى مبعايري  ت�ستحق  ما 
نظم احلكم، وو�سائل العي�ص والعمران واملركب ومعرفة الزراعة وا�ستغالل 
خ�سبها وثمارها وظاللها، فكانت قد اكت�سفت احلياة احل�سارية يومئذ من 

�سنن الكون ما يبدو من علم اإبراهيم بالكواكب يف الآية الكرمية { ٿ  
ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ          ٿ  
چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  

283



ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک       ک   ڑ  
ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ }))(. 

�سننا  الأ�سياء  يف  اهلل  جعل  منذ  واأفولها  الكواكب  ب��زوغ  �سنن  كانت  وقد 
�سيء  لكل  حيث  الإن�سان،  يخدم  مبا  اهلل  اأراده��ا  التي  بالكيفيات  ت�سريها 
اأو تبديله،  اأدائه  نامو�ص يظهر �سفاته ووظيفته لن ي�ستطيع خملوق تعطيل 
ومن �سنن اهلل اأن جعل ال�سم�ص ت�سرق كل �سباح وتغرب كل م�ساء واإن غطتها 
الغيوم اأحيانا والكل يجري مل�ستقر له، ولكن حني ي�ساء اهلل تعطيلها يعطلها 
باأمر من اهلل يف  النار وهي الإحراق  وفق �سنن خارقة مثلما عطلت وظيفة 
ق�سة اإبراهيم عليه ال�سالم: { ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ }))(، 
فتعطلت وظيفتها يف احلياة ا�ستثناءا، ثم ا�ستاأنفت وظيفتها الإحراق بعدما 
اأدت ع�سا  مثلما  وال�سالمة،  الربد  وظيفة  وقت حمدد حمجوز  اأدت خالل 
منها،  املرجو  الغر�ص  فيه  حققت  وقتا  احلية  وظيفة  ال�سالم  عليه  مو�سى 
ا�ستثناءا من  ال�سنن اخلارقة  فيه  اآخر جتري  وا�سع  املعجزة ميدان  وجمال 
ال�سنن العادية القاعدة الطبيعية التي اأدى الأنبياء من خاللها هي الأخرى 

وظائفهم يف احلياة.

ال��روؤي��ة  خ��الل  م��ن  وبخا�سة  ال��ت��اري��خ،  مفكرو  يطرح  اأن  يفرت�ص  وه��ذا 
الإ�سالمية، �سوؤال كيف كان تاريخ اإبراهيم عليه ال�سالم اأبي الأنبياء؟ ومثله 
اإليه  وعهد  اإماما،  وجعله  بكلمات،  اهلل  ابتاله  وقد  الآخرين  الأنبياء  تاريخ 
البيت؟  قواعد  ويرفعا  والعاكفني  للطائفني  بيته  يطهرا  اأن  ا�سماعيل  واإلى 
اإماما       كان  وقد  العادية  ال�سنن  اأح��داث يف جمال  من  �سريته  �سنعته  وماذا 

ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ     ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ     ہ    {ۀ  
ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  

 )- �سورة الأنعام، الآيات : )7 ..........78 .
 ) - �سورة الأنبياء، الآية 9) .
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ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی   ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب   يب  جت     
حت  خت  مت  ىت      يت  جثمث  ىث            يث      حج   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ}))(.

فاإن  ال��روؤي��ة،  هذه  خالل  من  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  تاريخ  ق��راءة  وحني 
وتعالى،  �سبحانه  اهلل  توحيد  هي  حولها  النا�ص  اإبراهيم  جمع  التي  الفكرة 
الدولة الكربى،  الذي كان مبثابة موؤ�س�سة  البيت احلرام  املوؤ�س�سة فهي  اأما 
كرئا�سة اجلمهورية ورئا�سة احلكومة يف لغة الع�سر، وهلل املثل الأعلى، ولكن 
مادامت الأفكار اأو الآراء تطرح خارج الروؤية الإ�سالمية، فاإن الروؤى الأخرى 
حتقر اإبداع االأنبياء وال�شيما يف ميدانه املادي، فتعر�ض اأعمالهم وكاأنها 
مل يكن لها اأثر عظيم يف تاريخ الب�سرية، واإن كان لها فهو يف جمال الوعظ 

والإر�ساد.

واإيداعه  احل�شاري  االأنبياء  اإجن��از  تعريف  الدرا�شة  هذه  مقا�شد  من  و 
ال�سالم  عليهما  اإ�سماعيل  وابنه  اإبراهيم  تاريخ  يف  اأبرزه  كان  الذي  املادي 
رفع قواعد البيت اأي بناءه بعدما هدمه الطوفان، وهو اإجناز عمراين كبري 
البيت  قواعد  اإبراهيم  رفع  هل  �سوؤال  يطرح  وهنا  يومئذ،  مبعيار  ول�سيما 
باإلهام له مثلما يلهم العامل اأداء حرفته، فا�ستخدم عقله وفق منطق ال�سنن 
العادية؟ اأم بوحي فبنى اإبراهيم عليه ال�سالم البيت وفق ال�سنن اخلارقة؟ 
مبا ي�سبه ما ت�سنعه كائنات حية مثل �سنيع النحلة الذي تقوم به منذ القدم 
تعالى:            لقوله  منه،  باإلهام  اأي  اهلل  من  بوحي  ولكن  الغريزة،  دواف��ع  باأمر 
{ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک گ  گ }))(. 

 )- �سورة البقرة، الآيات : ))) ..........7)) .
)- �سورة النحل، الآية 8) .
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قد  تبدعه، مما  فيما  ت�ستخدمه  لها عقل  لي�ص  اأخرى  كائنات  فالنحلة مثل 
ي�ستخدم  الذي  الإن�سان  لدى  الإب��داع احل�ساري  عليه  يطلق  ما  مع  يت�ساوى 
عقله ويجهده، وهذا ما مييز بني اإجناز احليوان يف �شنع بيوته وا�شتطباب 
اأجمل  يوؤديها يف  التي  الوظائف  رزقه وغريها من  وك�سب  وحمايتها،  نف�سه 
اإجناز، كالذي ت�شنعه النحلة والعنكبوت والنمل وع�ض الطري بالغريزة من 
غري تعلم، ولذا فرفع اإبراهيم وابنه ا�سماعيل عليهما ال�سالم قواعد البيت 
كان من خالل ال�سنن العادية التي يوظف فيها العقل اأفكاره وي�ستخدم ذكاءه 
حياة  لأن  التعب  في�سيبه  ذات��ه  البدن  ويجهد  واخلطاأ،  ال�سواب  فيعرتيه 

الأنبياء لي�ست كلها معجزات.

اأ�سبابه« لي�ست غائبة، وقد جعل  اأمرا هياأ له  اأراد اهلل  وقاعدة �سنة »اإذا 
اهلل لالأنبياء �شفات تعينهم على حتقيق مقا�شد احلياة، كالذكاء والفطنة 
هذه  متتد  اأن  يفرت�ص  وكان  احل�ساري،  الإب��داع  مقومات  وهي  والبداهة، 
ال�سفات ومثيالتها يف الإن�سان، ول�سيما يف املكت�سب منها، ومن املعلوم اأن 

املوؤمن بطبعه فطن كي�ص، ملتزم بالتي هي اأقوم، راغب يف التح�سر.

ميدانه  ال�شالم  عليه  اإبراهيم  ر�شالة  يف  امل��ادي  احل�شاري  ف��االإجن��از 
بالعمران  يعرف  ما  ميدانها  اأخرى  اإجن��ازات  جانبه  واإلى  املادي،  العمران 
االجتماعي،وهي التي اأجنزها اإبراهيم عليه ال�شالم حول البيت العتيق حني 
اأذن يف النا�ص باحلج، ودعا ربه اأن يجعل البلد اآمنا، واأن يجلب اأهله الأمن 
والثمرات، فكان اأن حتققت حول البيت احلرام الوفرة االقت�شادية وال�شلم 

والأمان من الدعاء والآذان له.

مبنظور  الآي��ات  هذه  خالل  من  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  ق�سة  نقراأ  وحني 
منطق لغة الع�سر وم�سطلحاتها فاإن الآذان يعني الإعالم والإتيان من كل 
فج عميق بحثا عن اخلري النف�سي والبيئي والديني، والأمن يعني ال�سالم، 
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والثمرات تعني القت�ساد))(، اأما { ڳ   ڳ  ڳ }))( فاإن لم لفظ 
والنكرة  مطلق،  منافع  لفظ  اأما  اأجل،  من  مبعنى  التعليل  لم  هي  لي�سهدوا 

تفيد العموم.

ترجمة  فاإن  املنظور،  هذا  ومن  املنوال  هذا  على  الدرا�سة  توا�سلت  واإذا 
الإبداع  �سورة  تقرب  املتداولة  اليوم  لغة  األفاظ  اإلى  الكرمي  القراآن  األفاظ 
الذي اأجنزه اإبراهيم عليه ال�شالم اإلى ت�شور القارئ املعا�شر وذهنه اأكرث، 
مما قد يقراأها يف القراآن الكرمي من غري اأن يتدبر معانيها، ويحاول متثلها 

يف امليدان املعا�سر، لتتفتح له  ي�سائر يف الآفاق ويف الأنف�ص. 

ال�شالم))(  عليه  داوود  ح�شارة  قامت  لقد  ال�شالم:  عليه  داوود  اإجناز   -
دون  الآخرين من  الأنبياء  قامت ح�سارات  مثلما  ال�سنن اخلارقة  مبقت�سى 
اأن تنف�سل عن الواقع اأو تبتعد عنه، واإل ملا كان لها حظ يف ال�سنن العادية 
العقل  طورها  ولذا  تدمريا،  فدمرتها  احل�شاري  ال�شقوط  �شنن  والأ�شابتها 
املادي  اإبداعها  يذكر  ظل  واإن  احل�ساري  الزده��ار  �سنن  فاأدخلها  الب�سري 

واملعنوي م�سافا اإلى نبي اهلل دوود عليه ال�سالم{ ٻ  پ  پ  پ  پڀ  
ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  

ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ }))(. 

فاأبادت  الأولني  التاريخية جارية يف الآخرين  مثلما م�ست يف  ال�سنن  اإن 
�سنن  ال��ت��زام  عن  تخلت  و�سعوبا  مدنا  تبيد  م��ازال��ت  مثلما  واأمم��ا  اأق��وام��ا 
الغيب، ومل يكن  ال�سماء وتوفيق  والهناء فتخلى عنهم مدد  الأمن  ا�ستمرار 

)- �سورة البقرة، الآية ))) .
)- �سورة احلج، من الآية 8) .

) - ولد داوود عليه ال�سالم يف بيت حلم يف فل�سطني عام )08) ق.م  ومات 000) ق.م بعدما حكم 
بني اإ�سرائيل )) �سنة وقيل 0) �سنة، واأ�س�ص دولة العربانيني الثانية: حممد توفيق ال�سبع: قيم ح�سارية 

يف القراآن، �ص)8) . 
)- �سورة �ص، الآيات: 7) -0) .
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الأنبياء،  التزموا هدي  عندما  الأول��ون  به  فاز  الذي  ن�سيب يف احلظ  لهم 
ژ  ژ   ڈڈ    {   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   الآي��ة  هذه  يف  عنه  يف�سح  كالذي 
ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک     ک   ڑک   ڑ  
ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ}))( وكاأن داوود عليه ال�سالم كان اأول 
لت�ستخدم  انت�سرت �سناعته  ثّم  التاريخ، ومن  امتهن مهنة احلدادة يف  من 
يف احلروب والزراعة وغريها، حيث تعر�ص هذه الآيات �سورا حية معرّبة 
ولني  الطري،  ت�سخري  حظ  لأهلها  فكان  ال�سماء  حنان  اكتنفها  ح�سارة  عن 

احلديد، والهدي اإلى �سناعة الدروع.

بني  على  وملكا  خليفة  نبيا  ال�سالم  عليه  داوود  موؤ�س�سها  اهلل  جعل  وقد 
بعد ما هزم جالوت وجيو�سه {  ۀ    وما جاورها،  فل�سطني  اإ�سرائيل يف 
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ }))(.
وقد ا�ستمدت مالمح ح�سارة داوود عليه ال�سالم من �سفاته ومعجزاته، 
جالوت  داود  »وقتل  الطاغية  جالوت  قتل  ولهذا  �سجاعا،  حماربا  كان  واأنه 
واآتاه اهلل امللك واحلكمة«، والذي منه يبدو اأن نظام جند ع�سكره كان دقيقا 
قويا، فتوافر حل�سارة داوود عليه ال�سالم ما مل يتوافر لغريها من اخلوارق 
اجلبارة التي �شاعدتها على النماء واالزدهار وحتقيق م�شيئة اهلل يف االأر�ض، 
ولذا كان فن الإعجاز يف ح�سارة داوود عليه ال�سالم كبريا كت�سبيح الطري 

واجلبال { ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  
ٹ       ڤ  ڤ }))(، فهي ح�سارة �سنن خارقة ا�ستثمرت يف املعارف فاأفادت يف 

) - �سورة �سباأ، الآية 0) . )) .
) - �سورة البقرة، الآية ))) .

) - �سورة �ص، الآية 0) .
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اإرادته، فتعززت  اأف�سل ازدهر فيه حكم �سريعة اهلل، وانت�سرت  بناء عامل 
تاأويب اجلبال مع  اإطار م�سيئة اهلل، وذلك مثل  ورغبته يف  الإن�سان  م�سيئة 
داوود عليه  اإجناز  اأهم  واإن كان من  والطري، وفقهه معنى منطقها،  داوود 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    } احل��رب��ي��ة  ال�سناعة  امل���ادي  ال�����س��الم 
�سئلت  التي  نف�سها  الأ�سئلة  فيها  يت�ساءل  والتي  ٴۇ  ۋ  ۋ}))( 

البيت،  قواعد  اإبراهيم  ورفع  ال�سفينة  نوح  و�سناعة  الأ�سماء  اآدم  تعليم  يف 
وهي هل اأجنزت وفق �شنن عادية تعلمها داوود االإن�شان اأم وفق �شنن خارقة 

تلقاها داوود النبي وحيا يوحى؟.

اكتنفتها  احلربية  ال�سالم  عليه  داوود  �سناعة  اأن  عليه  يتفق  الذي  واإن 
فيها  كاأنها طغى اجلبابرة  والتي  التاريخية،  الب�سرية  ومرحلة  قومه  طبيعة 
وكرث غزوهم الأمم وال�سعوب، فكان لبد اأن تكون املعجزة من جن�ص ما تقووا 
مقدامت  وملكا  خليفة  نبيا  ال�سالم  عليه  داوود  اهلل  فبعث  وتفوقوا،  فيه 
ذا باأ�ص �سديد يجيد فن احلروب والقتال بو�سائل متقدمة عن ع�سره، فتعلم 
داوود عليه ال�سالم هذه ال�سناعة ليقي املوؤمنني باأ�ص احلرب، وهم الذين 

�شاألهم اهلل �شوؤال توجيه وحتري�ض فقال »فهل اأنتم �شاكرون«))(.

�سناعية  �سبغة  ذات  كانت  ال�سالم  عليه  داوود  ح�سارة  اأن  يفهم  ول��ذا، 
ع�سكرية لها معامل ال�سالح ووفرة الذخرية، واإن كانت �سناعة قائمة على 

ال�سنن اخلارقة.

عليه  �شليمان  ح�شارة  اإجن��از  يكن  مل  ال�سالم:  عليه  �سليمان  اإجن���از   -

عليه  داوود  اأبيه  ح�سارة  عن  وم�ستوياته  مقا�سده  يف  بعيدا  ال�����س��الم))( 
ال�سالم، حيث قامت اأكرث ح�سارة �سليمان هي الأخرى على ال�سنن اخلارقة 

)- �سورة الأنبياء، الآية 80 .
)- �سعيد حوى : الأ�سا�ص يف التف�سري، م7، �ص)8)) .

) - لقد عا�ص يف القد�ص ما بني ))0) ق.م اإلى )97 ق.م 
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يف مظاهر اإعجاز رائع، فهي حلقة اأخرى يف ت�سل�سل احل�سارات التاريخي، 
ح�سارة  اأن  اإل  نف�سها،  املالمح  ذات  تكونان  احل�سارتان  تكاد  حيث 
اهلل  قول  جاء  و�سفها  ويف  اأك��رث،  اخل��وارق  يف  اأوغلت  قد  يبدو  �سليمان 
ڃ)))  ڃ   ڃ)))  ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   تعالى:{ڦ))) 

ڃ  چ  چ             چ)))   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
گ   گ   گ   ک   ک   ک       ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ      ڎ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ  
ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ}))( ويبدو اأن اأ�سد ما ي�سرف النظر اإليه يف الآية جملة 
»واأوتينا من كل �سيء« حيث لفظ الكل يفيد الإطالق الذي قد يكون حدد يف 
الآية، وقّيد باأنه كان جندت من اجلن والإن�ص والطري ل�سليمان عليه ال�سالم، 

وقد يدخل القول يف »�سيء« ح�سارة اأخرى هي ح�سارة �سباأ. 

�شّيده  ما  املادي  احل�شاري  ال�شالم  عليه  �شليمان  اإجناز  اأعظم  من  واإن 
من هياكل وق�شور ومتاثيل قد احتوتها ح�شارته، وحتّول املجتمع يف عهده 
واملعاناة  بالكد  الأيدي  البناء، وعملت  فيه قوى  ان�سهرت  اإلى م�سنع كبري 
تتاألف  وفرقه  العمل  الب�سر ب�سنع اجلن، فكانت مواكب  اختلط �سنع  حتى 
ح�سارة  ال�سالم  عليه  �سليمان  ح�سارة  كانت  ولهذا  واجل��ن،  الإن�����ص  من 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ذل��ك:{  على  يدل  خ��وارق، 

)- الإرث انتقال ما كان للميت اإلى احلي �سواء كان مال اأو علما اأو ملكا اأو جمدا واملراد هنا النبوة، 
تف�سري ابن بادي�ص ل�سورة النمل �ص))). 

)- اأعطينا. 
)- نطق الطري.  

)- على �سبيل التكثري . 
)- �سورة النمل، الآيات: )) -9) .
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ۆ   ۆ     ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ      ھ   ھ   ھ   ہ  
ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ      
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  
ۈئ      ېئ}))(، وقوله { ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  
ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې 
))) ى))) ى  ائ)))  ائ)))     ەئ}))( فلي�ص له اأو لأحد 

يف مملكته اأن ين�سى نف�سه اأو يتخاذل يف عمله. 

واحلكمة  العلم  على  ال�سالم  عليه  �سليمان  ح�سارة  فل�سفة  ارتكزت  ولقد 
والعمل مثلها مثل ح�سارة داوود، واإن من عمال ح�سارة �سليمان وبناة هيكلها 
احل�ساري الإن�ص واجلن والطري والريح، ويتّم التن�سيق بينهم بوا�سطة قيادة 
كل  من  طاقة  ل�سليمان  �سخر  اأن��ه  اهلل  حكمة  ومن  ال�سالم،  عليه  �سليمان 

هوؤلء، بدليل تفقده الطري يف قوله تعالى: {ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
طّوع  قد  قدرته  جلت  اهلل  ې})7(،واإن  ې    ې   ې   ۉ   ۉ  
ل�سليمان كائنات وذلل له نوامي�ص فجعل له كل �سيء مي�سرا �سهال يف يده، 
دفع  يف  احلاجة  وقت  ت�ستخدم  والريح  والر�سائل،  بالأخبار  ياأتي  فالهدهد 
ال�سفن وذلك ما جعل ح�سارة �سليمان منوذج ثراء وبهاء ل يبعد عن اهلل بل 

يزيد �ساحبه قربا من ربه و�سكرًا لآلئه وت�سبيحا له بالغدو والآ�سال.

ولذا فاإن ح�سارة �سليمان عليه ال�سالم رغم ما تهياأ لها من و�سائل الإعجاز 
مل تقعد اأ�سحابها عن العمل، وقد �سار التكليف العام من ال�سماء لآل داوود 

)- �سورة �ص، الآيات: ))-9) .
)- م�ساكن وق�سور وم�ساجد  

)- �سور من طني ونحا�ص وزجاج 
)- جمع جفنة وهي ق�سعة كبرية لالأكل واجلواب جمع جابية وهي اأحوا�ص ماء كبرية . 

)- جمع قدرة وهي ما يطبخ فيه الطعام وهي قدور عظيمة ورا�سيات ل تربح مكانها. 
)- �سورة �سباأ، الآية )) . )) .

7- �سورة النمل، الآية )) .
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على  ويتكئوا  يتواكلوا  ومل  العمل))(  يف  قدوة  ليكونوا  ابنه  �سليمان  ومنهم: 
»ما اأكل اأحد طعامًا خري من اأن ياأكل من   ¤ اخلوارق حلديث ر�سول اهلل 
عمل يده، واإن نبي اهلل داوود كان ياأكل من عمل يده«))( .والأ�سل اأن تزدهر 
احل�سارات وتتاألق يف رحاب الإميان، مثلما تندثر وتذهب ريحها يف ميدان 
اأمر اهلل.واملتتبع حل�سارة �سليمان عليه ال�سالم يجزم  الكفر والف�سوق عن 
واأن�ساأتها  الرا�سدة،  احلكمة  �سددتها  عمل،  اإلى  ترجمت  علم  ح�سارة  اأنها 

ال�شواعد املوؤمنة، وغ�شيتها ال�شنن اخلارقة، واأجنزتها ال�شنن العادية.

- اإجناز اأنبياء اآخرين: بعد بيان �شيء من اإجناز االأنبياء نوح واإبراهيم 

كاإدري�ض  اآخرين،  اأنبياء  اإجناز  بيان  يجدر  ال�شالم  عليهم  و�شليمان  وداود 
عليه ال�شالم، وقد كان اأكرث ميادين اإجنازه ثالثة: اأنه اأّول من خّط بالقلم 
اأدوات كتابته، ولذا قيل  اأهم  بعدما خّط باحلجارة وامل�سمار ثم كان القلم 
�شمي اإدري�ض لكرثة در�شه الكتب، وكان اإدري�ض عليه ال�شالم اأول من خاط 
الثياب ولب�شها فهو خياط، وقيل خّط بالقلم ولي�ض باالإبرة))(، وكان اأول من 
تعلم علوم الفلك واحل�ساب وعّلم قومه ف�سّن �سنن الكتابة والتعليم واخلياطة 

وعنه اأخذها قومه حتى كانت �سنن الأمم كلها من بعده.

الطب، حيث من  ال�شالم احل�شاري فقد كان يف  اإجناز عي�شى عليه  اأما 
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ    } معجزاته 
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  
ک  ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  }))(، وال�ساهد اإبراء 
اإبرائها  اإلى  ي�سل  مل  اأمرا�ص  وهي  والأبر�ص  الأكمه  ال�سالم  عليه  عي�سى 
الطب اإلى اليوم، وال�سوؤال هو كيف مّت له عليه ال�سالم ذلك؟ هل وفق ال�سنن 

)- جودت �شعيد: العمل قدرة واإرادة، ط)، دار الثقافة للجميع، دم�سق، 00))ه� 980)م. 
)- رواه البخاري 

)- اأو الفداء اإ�شماعيل بن كثري: ق�ش�ض االأنبياء، ط)، دار الفكر، بريوت، )0))ه� )98)م، �ص)7.  
)- �سورة املائدة، الآية 0)) .
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اخلارقة التي ل دخل لعقل الإن�سان فيها ول طاقة له بها اأم وفق علم ال�سنن 
العادية التي ي�شتخدم العقل يف اإجنازها واإبداع االأخذ باأ�شبابها؟.

واأما يو�سف عليه ال�سالم))( فقد كان له يف التخطيط القت�سادي ما ي�ستحق 
الهتمام ولو خارج نبوته عليه ال�سالم، �سيما واأنه تولى خزائن ملك م�سر 
فطّبق من التخطيط ما جّنب به بالده اأزمة اقت�سادية، ومن طبيعة التخطيط 
التحليل العلمي لوقائع الأزمات واعتماد اخلربة، يعرف هذا من اأمر يو�سف 
عليه ال�سالم قومه ليذروا ما ح�سدوه يف �سنبله حتى ل يف�سده ال�سو�ص، فمن 
اأين له هذه احلكمة التي جّنب قومه من خاللها اأزمة اقت�سادية؟ حني طلبوا 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ   منه الفتوى { 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  
ژ  ژ }))(، ثم اأطلعهم على امل�ستقبل فقال { ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ }))(  . فهذه، بلغة الع�سر، 
قراءة م�ستقبل ن�سح بها يو�سف قومه لإعداد �سيا�سة مواجهة جماعة تتطلب 
ال�سالم  عليه  يو�سف  ي�ستخل�ص  اأن  امللك  قرر  ولذا  خمازن حفظ احلبوب، 
لنف�سه ويقّربه منه، ويوافقه على جعله على خزائن الأر�ص، بعدما قدم نف�سه 
عليه ال�سالم  فقال { ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ }))( 

ولفظ حفيظ وعليم بهما مّكن ليو�سف: {ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

)- ولد 000) ق.م .
) - �سورة يو�سف، الآية 7) .

)- �سورة يو�سف، الآية 8) . 9).
)- �سورة يو�سف، الآية )) .
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ڍ  ڌ  ڌ  ڎ}))( حيث هذا من اأف�شل اإجناز يو�شف عليه ال�شالم 
احل�ساري والذي كان جماله القت�ساد  وما اأدرك ما القت�ساد يف الع�سر 

احلديث ومثله الع�سور الأخرى كلها.

ومن اإجناز مو�شى عليه ال�شالم ال�شحر الذي رمبا كان يوؤدي دورا ح�شاريا 
ويتعلم،  يدر�ص  علم  ذاته  يف  وهو  الباطل،  واإبطال  احلق  اإحقاق  يف  يومئذ 
اإلى ال�سنن العادية �سار  والذي لعله عندما خرج عن نطاق ال�سنن اخلارقة 
علم الكيمياء، وي�ستخدم يف خدع الكامريا واحليل ال�سنيمائية وغريها مما 

يوهم العني، ولذا ما خلت ر�شالة نبي من اإجناز ح�شاري مادي ملمو�ض.

العقيدة  لي�ض من  االأنبياء احل�شاري، فيما  اإجناز  امللح هو: هل  وال�شوؤال 
يف ت�سور البع�ص، قام على تخمني عقلي واجتهاد فكري مطلع على عالقة 
الأ�سباب مب�سبباتها وقادر على الربط بينها اأم هو تنفيذ لأمر اهلل والتزام 
حم�ص بالوحي ول دخل لتدبري العقل واإرادة الإن�سان فيه؟ ويبدو اأن جواب 
هذا ال�سوؤال ين�سطر �سطرين اأحدهما يرى اأنه من املعجزة وهي اأمر خارق 
اأراد  اأنبيائه فيما ل طاقة له به واأنه لو  للعادة يظهره اهلل على يد نبي من 
تكراره من تلقاء نف�سه ملا ا�ستطاع اإلى ذلك �سبيال مرة اأخرى، ولكن اأقدره 
اهلل عليه مرة واحدة ولو �ساء اإقداره عليه مرة اأخرى بل مرات اأو اإقدار غريه 
بحوث  من  بحث  فاملعجزة  ولذا  مقدورا،  قدرا  لكان  و�ساه  ما  على  اأو  عليه 

ال�سنن اخلارقة قد يطول احلديث فيه.

اأما ال�سطر الثاين من اجلواب فمنه اأن ال�سنن اخلارقة لي�ست يف متناول 
الكرامة  اأو  املعجزة  طريق  عن  اإما  �سفوة  متناول  يف  لكنها  النا�ص  اأكرث 
اأو خارق اآخر كالتوفيق واحلظ فيما ل يتحكم الإن�سان يف اأ�سبابه ول يتحقق 
ال�سطر  اآخر �سمن جواب  له عن طريق تخطيطه، وعلى هذا يرتتب �سوؤال 
الثاين من ال�شوؤال االأول هو هل ميكن اأن يقوم االإجناز احل�شاري من دون 

) - �سورة يو�سف، الآية )) .
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الأنبياء وفق مقت�سيات ال�سنن اخلارقة؟ ويبدو اأن اجلواب بنعم لي�ص بعيدا 
عن ال�سواب بل هو من جوهره لأ�سباب منها: اأن اخلوارق حق واحلق لبد 
اأن ي�سنده دليل والدليل لبد اأن ين�ساأ من بني الأ�سباب وامل�سببات وهذا عني 
اليوم،  اإلى  النا�ص  قليل من  اإل  يدركه  ولو مل  العلم  وقاعدة  العقل  منطق 
ما قام عليه الوجود منذ كان، واأن اخلوارق مازالت تتكرر يف التاريخ  وهو 
ولو مل تتو�شع دائرتها ومل حتدث اإال على يد قليل من النا�ض من ذوي الكرامة 
بانتهاء  ع�سرها  انتهى  التي  املعجزة  �سوى  وما  والربكة  واحلظ  والتوفيق 
ع�سر النبوة لتوقف اأمر ال�سنن اخلارقة على التزام ال�سنن العادية واعتماد 
هذا  ي�سدق  ما  الإ�سالمي  التاريخ  ويف  لها،  مقدمة  فهما  اجلربية،  ال�سنن 
الراأي، حيث كثري ما يتو�شل اإلى م�شتويات من االإجناز احل�شاري عن طريق 
توفيق اهلل من خالل حكمة اإ�سابة القول والفعل لتقوى اهلل، ولورع اإن�ساين 
الروحية  الرتبية  اأداء  بني  العالقة  على  يوؤثر  ل  مما  وهذا  اأخالقي،  وزهد 
والإعداد والتخطيط والربجمة، لأن اخلوارق تبدو معارف وعلوما  مل يهتد 
مثل  املعجزات  ي�شبه  ما  الع�شر  علوم  اإجن��از  ويف  منها،  كثري  اإلى  االإن�شان 
معجزة  ق�سة  ي�سبه  وكيف  وال�سوت،  ال�سورة  ونقل  ال�سرعة  جمال  اإب��داع 
بني  م�سرتك  قا�سم  اإلى  تو�سل  قد  املوازنة  اأن  يعني  مما  واملعراج  الإ�سراء 
امل�شّبه وامل�شبه به، واإلى اإمكانية اإجناز م�شبه مثل امل�شبه به عن طريق العقل، 

ل �سيما اإذا كان يف الأمر توكل على اهلل حق توكله.

- اإجناز الأقوام احل�ساري: اإن اأ�سا�ص الإبداع احل�ساري حوافز الإميان 

الآخر وجزاءاته وعقوباته  اليوم  الإ�سالمية،  العقيدة  تعني،يف  التي  بالغيب 
اجلنة والنار، اإل اأن من الإبداع ما كان من حوافز ومقا�سد اأخرى كالتفاخر 
وحماية النف�ص مبقت�سى منطق ال�سنن العادية التي ل تنحاز لأحد لعقيدته 
اأو لقوميته اأو لوطنيته اأو لغريها، وهذا ما كان لأقوام و�سعوب عا�ست خارج 
كعاد  الكرمي  القراآن  ذكرها  اأق��وام  جتارب  هي  مثلما  الإمي��اين،  الإط��ار 
واأ�سحاب الأيكة وقوم تبع واأمم اأخرى، ومثلما هي جتربة احل�سارة  وثمود 
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الغربية التي اأ�سا�سها غري ديني فيما تزعمه من العلمانية وف�سل الدولة عن 
يف  للدين  ول  الدين  يف  للعقل  دخ��ل  ل  واأن  الإمي��ان،  عن  والعلم  الدين 

العقل، واإن ادعت غالبيتها امل�سيحية .

ن��وح عليه  بن  �سام  بن  اإرم  بن  بن عو�ص  ع��اد  اإل��ى  ن�سبة  ع��اد:  اإجن���از  ا- 

اآيات  الكرمي جمملها  القراآن  ال�سالم))(، وقد ورد ذكر عاد يف مواطن من 
التار�سخي احلق  الكرمي م�سدرها  فالقراآن  ولذا  ت�سف طبيعة ح�سارتها، 
اأقوال املف�سرين مما التم�سوه خارجه  اإل ما كان من  اأكرث من غريه  الوافر 
كالتوراة ثم بع�ص الآثار وبقايا الأقوام فيما بعد))(، ومن الناحية اجلغرافية 
فاإن »عاد«  قوم �سكنوا جزيرة العرب وا�ستقروا فيها بعد الطوفان، فكانوا 
يف جنوبها اليمن واإن كرثت االآراء يف حتديد موقع عاد فاإن القراآن الكرمي 

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   اأنهم �سكنوا بالأحقاف))( {  ذكر 
ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ      ڤ }))(.
ال�سالم                             عليه  ن��وح  ط��وف��ان  بعد  ع��اد  ع��رف��ت  التاريخية  الناحية  وم��ن 
معظم  اإن  حيث   )(({ ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ    }
االأزمان حتدد بني االأقوام يف القراآن الكرمي من خالل لفظ قبل وبعد، واإن 
ا�ستخدم لفظ بعد اأكرث من قبل مثلما يبدو من هذه اأن قوم عاد كانت بعد 

قوم نوح،  مع التذكري باأن ال�ستخالف من مرادفات التداول. 

)- لقد اأوردت �سل�سلة هذا الن�سب اأكرث كتب التاريخ التي اهتمت بهذا املو�سوع. 
) - حممد بيومي مهران: درا�سات تاريخية من القراآن، ج) يف بالد العرب، دار املعرفة اجلامعية، 

ال�سكندرية، )99)م.
)- الأحقاف جمع حقف، وهو الكثب من الرمال، وقد كانت منازل عاد على املرتفعات املتفرقة يف 

جنوب اجلزيرة العربية، يقال يف ح�سرموت، �سيد قطب : يف ظالل القراآن، م)، �ص)))) .
)- �سورة الأحقاف، الآية )) .
)- �سورة الأعراف، الآية 9) .
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ومن خالل اآيات القراآن الكرمي، تظهر » عاد« وكاأنها تخ�س�ست يف جوانب 
وال�سناعة  البناء  وهند�سة  العمران  ومنها  اأخرى،  من  اأكرث  احل�سارة  من 

ەئ   ائ)))  ائ   ى)))  ې)))   ((( ې  ې   ې    }
ەئ))) وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ }))(،ومثلها 

اآية اأخرى { ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
اأنه مل يخلق مثله يف  ڦ})7( وهذا م�ستوى ح�ساري و�سف يف القراآن 

البالد يومئذ { ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ })8( مما قد يوقف القارئ اأمام جملة األفاظ هذه الآيات مثل 
مل يخلق مثلها يف البالد التي مما قاله املف�سرون فيها ب�سرف النظر عن 
معنى العماد هل هي عماد اخليم اأم كناية عن طول قوم عاد اجل�سدي، فاإن 
من الأقوال يف معنى اإرم اأنها مدينة ذات منازل جميلة بالأحقاف بني عدن 
�سام بن نوح، وقد  بن  بعد عو�ص  الأول  با�سم جدهم  �سموها  وح�سرموت 
بناه �سداد بن عاد عندما �سمع بو�سف اجلنة فقال اأبني مثلها وا�ستغرق بناوؤه 
لها 00) �سنة، وملا بناها وكان منها م�سرية يوم وليلة قبل دخولها اأهلكها اهلل 
ال�شقوط احل�شاري لعدم  بريح �شر�شر عاتية، ومن هنا جرت عليها �شنن 
اتخاذها ما ي�سمى يف الع�سر احلديث بال�سمانات والحتياطات املح�سنة 

لها من اأمر اهلل بطاعته وتقواه.

)- املكان املرتفع .
)- البناء ال�سخم ال�ساهق املده�ص هادي ال�سائرين وملفت اأنظار ال�سائحني.

يف  الأ�سا�ص   : حوى  �سعيد  القوة  واإظهار  واللهو،  اللعب  ملجرد  بل  اإليه،  احلاجة  غري  من  تلعبون   -(
التف�سري، م7، �ص))9) . ومل ينكر القراآن على ح�سارة عاد الو�سيلة املنتهجة بل اأنكر الغاية املرجوة 

تف�سري ابن بادي�ص �ص))). 
)- قال قتادة هي الربوج امل�سيدة وقال ال�سيخ عبد احلميد ابن بادي�ص هي الق�سور �ص))).

) - طلب التاأبيد والبقاء وهو ف�سول نا�سدته اأقوام منذ القدم.
)- �سورة ال�سعراء، الآيات: 7))-))) .

7 - �سورة الأعراف، من الآية 9) .
8- �سورة الفجر، الية ) .
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ال�سناعي  ازده��اره  عن  طويل  حديث  احل�ساري  عاد  م�ستوى  اإط��ار  ويف 
الذين  وفرعون  الثانية  عاد  ثمود  بلغته  ما  كمثل  مثله  والزراعي  والعمراين 

ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   تعالى{  اهلل  قول  ورد  فيهم 
گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ }))(، وبات يف ذمة التاريخ 

اأن اأكرث ما ذكرت به عاد يف القراآن الكرمي القوة))( وبناء امل�سانع. 

املاء  وهو  الثمد  من  ثمود  اإلى  ن�سبة   ثمود  اإن ح�سارة  ثمود:  اإجن��از  ب- 

القليل، وقيل �سميت ثمود ثمودا لأن اأباهم هو ثمود بن عاد بن اإرم بن �سام 
بن نوح عليه ال�سالم. ومن الناحية اجلغرافية ورد اأن ثمود �سكنت احِلْجْر 
�سهل  هو  واحلجر  العرب.  جزيرة  من  وتبوك  احلجاز  بني  القرى  ب��وادي 

ژ   ڈ    ڈ           ڎ    } احلجر  باأ�سحاب  �سموا  الذين  وهم  وجبل، 
گ    گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ال�سالم.  عليه  �سالح  تعرف احلجر مبدائن  ومازالت   )(({ ڻ             ڻ 

ومن الناحية التاريخية ذكرت ثمود بعد عاد يف القراآن الكرمي: {ٱ  
الذين جنوا مع هود عليه  }))( وثمود هم  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  
ال�سالم يوم الأحقاف، ولذا فاإنه من املوؤكد بالن�ص القراآين اأن �سالح بعث 

بعد هود وقبل مو�سى عليهم ال�سالم {ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ}))(.

وقد متثل جوهر جمد ثمود احل�ساري يف العمران والزراعة، حيث الق�سور 

)- �سورة الدخان، الآيات: )) -9) .
)- عبد احلميد بن بادي�ص: تف�سري ابن بادي�ص، �ص))) . 

)- �سورة احلجر، الآيات: 80 -)8 .
)- �سورة الأعراف، الآية )7 .

) - �سورة اإبراهيم، الآية 08 . 09 .
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البهجة، وكلها ازدهرت مبقت�سى �سنن  واجلنات والب�ساتني واحلدائق ذات 
:{ٱ   يومئذ  مبعايري  عظيما  ح�ساريا  م�ستوى  فبلغت  التخطيط 
ڀ       ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   
ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ     ڤ  }))(. 
    ومن خالل هذا الو�سف الرائع تت�سح مالمح ح�سارة ثمود متميزة 
اأخذ اخللف احل�ساري عن  التداول  �سِبَهت ح�سارة عاد، لأن من �سنن  ولو 
�سالفه ثم اإ�سافة اإبداعه فيما مل يبدع فيه ال�سلف، ولذلك اأطلق على ثمود 
النظر يف ح�سارة  يلفت  الأر�ص ذاتها. ومما  يكونوا يف  واإن مل  الثانية  عاد 
ثمود اأنها ن�سدت الرفاهية مثلما ن�سد غريها اخللد، ومازال ين�سده اإلى اليوم 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    } احل�شاري  ال�شقوط  �شنن  اأ�شباب  اأحد  كان  واإن 
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ       ېئ   ۈئ   ۈئ  

جئ    حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت }))( .
�سالح  قوم  ا�ستطاع  حيث  النحت))(،  ثمود  فيه  برعت  ما  اأه��م  من  واإن 
النحت من اجلبال ق�سورا فارهة بق�سد التمتع والرتف، ومازالت مدائنهم 
مدائن �سالح باحِلْجر �ساهدة تده�ص من يراها، حيث هي من املدينة املنورة 
على بعد نحو 00) كلم،وهي التي مر النبي ¤ بها يف غزوة تبوك يف العام 
9ه� ومنع اأ�سحابه دخولها و�سرب مائها، ولعل احلكمة من وراء ذلك البتعاد 

عن ديار الظاملني))( .

)- �سورة الأعراف، الآية )7 .
) - �سورة الإ�سراء، الآية )) . 7) .

) - فن ح�ساري تاريخي قدمي قد يكون لثمود ف�سل تاأ�سي�سه ومازال يطوره اكت�ساف ال�سنن ويزيد يف 
رونقته يوما بعد يوم  

)- توفيق حممد ال�سبع : قيم ح�سارية يف القراآن الكرمي عامل ما قبل القراآن، ج)، �ص7)) .
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وبالإ�سافة اإلى براعة ثمود يف العمران، فقد برعت بامل�ستوى ذاته اأو اأكرث 
يف الزراعة، فتفننت يف اإن�ساء احلدائق وغر�ص اجلنان والب�ساتني{ ک  
ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ))( } ))( .ومع هذا املبلغ احل�ساري من 
�شقوط احل�شارات  �شنن  اأخرى يف  اأمم  مثل  ثمود  انخرطت  العلم واخلربة 
ولو من دون وعي، فلم ت�سفع لها براعتها يف العمران والنحت والزراعة، 
مواطن  اإل��ى  ا�ستدرجها  ال��ذي  ه��و  وق��وت��ه  احل�ساري  ازده��اره��ا  وك��اأن 
الأر�ص  يف  فاأف�سدت  احلق  ل�سوت  تنكرت  حني  البوار  دار  واأحلها  الهالك 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   مع ما ذّكرهم نبيهم به ونهاهم عنه { 
ٹ     ڤ }))(.

وت�ستوقف الباحث األفاظ كثرية فيما مر من اآيات، مثل »بواأكم« و«تتخذون 
من �سهولها ق�سورا« و«تنحتون اجلبال بيوتا فارهني«، هذه الألفاظ وغريها 
القارئ  �ست�سعر  املعا�سر  احل�ساري  اللغوي  التطور  �سوء  يف  ت�ستقراأ  حني 
اأخرى يف  التاريخية القدمية، ومثلها  بامل�ستوى احل�ساري لأمم احل�سارات 
ال�شقوط احل�شاري كالرجفة وال�شيحة والريح ال�شر�شر وغريها، ولذا كان 
ذاتها  اأ�شبابه  تكرر  كادت  واحدا،  ال�شقوط احل�شاري  من  االأمم  حظ هذه 
احل�شاري،  االأم��م  اإجن��از  يعدم  ال  هذا  ولكن  ذاتها،  ال�شنن  فيها  فتم�شي 
حيث كلما غلب ال�شر كان ال�شقوط احل�شاري، واإذا ما غلب اخلري اأذهبت 
من  حني  اإل��ى  ول��و  احل�ساري  الأم��م  ازده��ار  فا�ستمر  ال�سيئات  احل�سنات 
الدهر، فيما يظل التاريخ يحتفظ لالأمم باآيات اإجنازها ولكن تظل �شنن 
اأهمية التاريخ يف  التداول تقلب احل�سارات بني الأمم، ومن هنا ت�سكلت 

) - الفاره: هو الذي يعمل بن�شاط وخفة وال ياأتيه ذلك اإال من خربته مبا يعمل وعلمه بدقائقه واعتياده 
عليه، تف�سري ابن بادي�ص، �ص))). 

)- �سورة ال�سعراء، الية ))) .
) - �سورة الأعراف، الآية )7 .
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اأقدارها. اإلى  املا�سية  ال�سنن  وظيفة  بيان 

احلجاز  ب��ني  مدين  مدينة  اإل��ى  ن�سبة  مدين  ح�سارة  م��دي��ن:  اإجن����از   -

وفل�سطني حول خليج العقبة، حيث تقع على اأهم الطرق التجارية القدمية 
التي تبداأ من جنوب اجلزيرة العربية مرورا مبكة املكرمة واملدينة املنورة 
من  اأكرث  التجارة))(  على  مدين  اقت�ساد  قام  ولذا  بال�سام،  ونهاية  وتبوك 

ڇ   چ   چ         چ    } الأي��ك��ة))(،  اأ�سحاب  هم  مدين  واأه��ل  غريها، 
ڇ }))(  .

الوا�شعة  والتجارة  االقت�شاد  احل�شاري  مدين  اإجناز  مييز  ما  اأهم  ومن 
النا�ص  وبخ�ص  وامل��ي��زان،  الكيل  تطفيف  مثل  كبريا  ف�سادا  عرفت  التي 
�سعيب  اأخوهم  دعاهم  ولذا  �سحيح،  تعامل  لنظام  تخ�سع  فلم  اأ�سياءهم، 

ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    } ومثلها:  الأخطاء  هذه  ت�سحيح  اإل��ى 
ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ  
ڑ   ژ    ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   
ڳ   گ   گگ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ }))(.
فكانت هذه هي االأ�شباب التي اأجرت على مدين �شنن ال�شقوط احل�شاري 
{ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ }))(،والرجفة زلزال �سديد 

اأ�سابهم فرّجت الأر�ص رجا وذلك عاقبة الظاملني.

)-جمال عبد الهادي حممد م�سعود ووفاء حممد رفعت جمعة : اأخطاء يجب اأن ت�سحح يف التاريخ 
جزيرة العرب، ج) .

)- لقب �سميت به مدين قوم �سعيب . 
) - �سورة احلجر، الآية 78 .

)- �سورة الأعراف، األية )8 . )8 .
)- �سورة الأعراف، الآية )9 .
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ماأرب،  وعا�سمتها  اليمن))(،  جنوب  موقعها  مدينة  و�سباأ  �سباأ:  اإجن��از   -

القرن  منت�سف  يف  �سوريا  حكما  املنطقة  حكمت  التي  بلقي�ص  وملكتها 
منطقتها  يف  وج��دت  وق��د  حمري،  ملوك  اإح��دى  هي  وبلقي�ص  ق.م))(،   (0
ح�سارة زاهية تقوم على الزراعة وبناء ال�سدود، وقد تزامن حكمها وحكم 
�سليمان عليه ال�سالم الذي حكم نحو �سنة0)9 ق.م. وي�سهد التاريخ اأن اأمم 
اإلى بناء ال�سدود املنيعة حل�سر  اأ�سبق الأمم  احل�سارات اليمنية كانت من 
املياه والنتفاع بها يف تعمري الأر�ص، واإقامة ال�سدود ل تتم بالفكر البدوي 
والعمل اليدوي بل تتوقف على علوم فكرية منها: الهند�سة، والهند�سة تتوقف 
ثمراتها على علوم كثرية، وعلوم العمران كعروق البدن ميّد بع�سها بع�سا))(.

وبناء �شد مارب ميثل اإجنازا ح�شاريا، فقد و�سف باأنه اأحد �سدود اليمن 
التاريخية العظمى، واأن له حائط �سخم اأقيم يف عر�ص وادي، ويبلغ طوله 
ذراعا.  ع�سر  ب�سعة  وارتفاعه  ذراع��ا   ((0 اأ�سفل  من  وعر�سه  ذراع��ا   800
منافذه  من  يت�سرب  وكان  واحلجارة،  بالرتاب  بني  ماأرب  �سد  اأن  والظاهر 
اإلى اجلنان عن ميني وعن �سمال مقفلة بعوار�ص �سخمة من اخل�سب  املاء 
منه،  ال�سرقي  ال�سمال  يف  تقع  مدينة  وهي  ماأرب  اإلى  ن�سب  وقد  واحلديد، 
كانت  وقد  مربع،  00)ميل  م�ساحتها  تبلغ  الأر���ص  من  مت�سع  وبينه  وبينها 
عرّب  وب�ساتني  ريا�سا  ال�سد  بناء  بعد  فاأ�سبحت  قاحال،  قفرا  ماأرب  مدينة 

پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ      ٱ    } وال�سمال  اليمني  عن  باجلنتني  عنها 
پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ   }))(.
بروائح  معطر  ممتع  م�ستوى  من  �سباأ  ح�سارة  و�سف  به  يفوح  ما  وم��ع 

) - �سميت �سباأ ن�سبة اإلى جد العرب اليمنية حمري تف�سري ابن بادي�ص، �ص))). 
)- اأنظر تف�سري ابن بادي�ص، �ص))). 
)- اأنظر تف�سري ابن بادي�ص، �ص8)). 

) - �سورة �سباأ، الآية )) .
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الب�ساتني وهناء الأمن و�سعادة وفرة القت�ساد))(، وهو الذي اإذا ترجم اإلى 
ولكن  واحل�سارة،  العلم  من  مبلغ  عن  اأف�سح  �سيق  اأ�سلوب  يف  الع�سر  لغة 
اآفات احل�سارات اأن اأ�سحابها هم الذين يهدمونها بعدما بنوها ولو من دون 
اأعر�شوا  الذين  ك�شباأ   احل�شاري  ال�شقوط  �شنن  عليهم  جتري  حني  وعي، 

عن نهج اهلل وان�سرفوا عنه {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ }))(. 
وح�سن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  األ��ف��اظ  ا�ستنطاق  ق��درة  ي��وؤت��ى  م��ن  اأن��ه  واأعتقد 
ا�شتخدامها يف االإخبار عن اإجناز االأنبياء احل�شاري واإجناز االأمم القدمية 
والذي  التاريخ احل�شاري،  اأجنزه  الذي  العلم  مبلغ  م�شتوى من  له  يتك�شف 
يف  طرحه  تكرر  رمبا  �سوؤال  يطرح  مما  الأنبياء،  فعل  اإلى  األفاظه  اأ�سندت 
هذه الدرا�سة كثريا، هو هل الفعل احل�ساري العلمي كان وفق منطق ال�سنن 
نوح  اإلى  اأ�سند  الذي  »�سنع«  الفعل  لفظ  مثل  اخلارقة؟  ال�سنن  اأم  العادية 
حق  يف  »رف��ع«  والفعل   )(({ ىب  مب        خب   حب    } ال�سالم  عليه 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ   ال�سالم {  واإ�سماعيل عليهما  اإبراهيم 
پ}))( والفعل »علم« يف حق داود عليه ال�سالم {ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  }))( ؟

وهذا ما ت�ستنبط منه �سنن قيام احل�سارات و�سقوطها وجتددها وتداولها 
لنفحات  والتعر�ص  اجلارية  ال�سنة  مبوافقة  وال�سعوب  والأق��وام  الأم��م  بني 
كانت،  منذ  احل�سارات  عليها  تاأ�س�ست  التي  ال�سنن  وهي  اخلارقة،  ال�سنن 

) - لعلهم كانوا مثل قري�ص الذين اأطعمهم اهلل من جوع واآمنهم من خوف.  
)- �سورة �سباأ، الآية )) . )) .

)- �سورة هود، الآية 7) . 
) - �سورة البقرة، الآية 7)) .
)- �سورة الأنبياء، الآية 80 .
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ومازالت جتري عليها اإلى اأجل غري م�سمى واإلى قدر مقدور، حيث التاريخ 
كان  واإن  خاللها،  من  يقراأ  ف�ساء  وامل�ستقبل  وا�ستنباطها  تطبيقها  ميدان 
االإجناز املادي لي�ض هو اأف�شل ما يذكره التاريخ الأن اإلى جواره من قيم املعنى 

ما قد يفوق قدر االإجناز املادي.

- ح�سارات اأخرى يف القراآن: هناك من احل�سارات التاريخية ما ذكره 

القراآن بدون م�سطلحه ومنها ما اأ�سار اإليها اإ�سارة وا�سحة اأو عابرة. ومنها:

تعالى:                       قوله  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  بابل  ذك��رت  لقد  بابل:  ح�����س��ارة  ا- 

ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ    }
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ }))(،  والذي ازدهر من هذه احل�سارة بال�سفة 
التي ذكرها القراآن تعليم ال�سحر على يد هاروت وماروت، ويعتقد اأن هاروت 
وماروت مَلكان نزل ليظهرا للنا�ِص الفرَق بني ال�سحر املطلوب جتنبه، وبني 
املعجزِة التي هي دليُل نبّوة الأنبياء عليهُم ال�سالم، فكانا ُيَعّلَمان تعليَم اإنذاٍر 
ل تعليَم ن�سح وتوجيه، كاأنهما يقولن: ل تفعل كذا، والق�سد التجنب اأي فال 
اأّنه حّق فتكُفَر))(، والوا�سح من الآية اأن هذا كان يف  تتعلم ال�سحَر معتقًدا 

عهد �سليمان عليه ال�سالم.

كانت عا�سمة  لأنها  بابل  وم��اروت يف  ه��اروت  اإن��زال  ثّمة حكمة يف  ولعل 
اإلى  الباحث  يدفع  مما  وغريها،  العراق  ببالد  يومئذ  العظمى  احل�سارة 
التو�سع يف اأخبارها فيما �سوى القراآن الكرمي من كتب الآثار وقد يكون منها 

التوراة، ولكن هذا البحث مقيد باإ�سارة القراآن لهذه احل�سارة فقط.

)- �سورة البقرة، الآية )0) 
) - حممد �سليمان عبد اهلل الأ�سقر: زبدة التف�سري من فتح القدير، �ص0). 
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يف  ح�ساراتهم  اأك��رث  ذك��رت  الذين  للعرب  كان  لقد  ال���روم:  ح�سارة  ب- 

القراآن الكرمي �سلة بح�سارة الفر�ص والروم، حيث الفر�ص وثنيون يف ال�سرق 
واحلب�سة،  العرب  يتناو�سان جغرافية  كانا  وقد  الغرب،  ن�سارى يف  والروم 
ومن ح�سن حظ العرب اأن عا�سوا بني الدولتني ولو كان بع�سهم تبعا للروم 
بغلبة  وب�سر  الإ�سالم  جاء  حتى  كاملناذرة،  للفر�ص  تبعا  والآخر  كالغ�سا�سنة 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   الروم ثم غلبة الفر�ص يف ب�سع �سنني))(: { 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  ۈٴۇ  
ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ى     
ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
انبثقت  والفر�ص  الروم  قوة  بني  ومن   )(({ ڀ   ڀ   ڀ  پ  پ    
احل�سارة العربية الإ�سالمية بعد اأن طحنتهما احلروب وكاأن القدر مّهد 
هي  ما  حيث  عليهما،  الإ�سالم  لنت�سار  البع�ص  لبع�سهما  بهزائمهما 
العرب  يدي  بني  الروم  عا�سمة  الق�سطنطينية  �سارت  حتى  �سنوات  اإل 

امل�سلمني ومثلها فار�ص العا�سمة الأخرى.  

ج- ح�سارة فار�س: مل يذكر القراآن الكرمي هذه احل�سارة  واإمنا �سكت 

عنها حلكمة ولأ�سباب، حيث من اأ�ساليب مناهج القراآن األ يجعل اهتماما 
العربة  باأخذ  اهتمامه  وي�ستّد  باملفهوم  يهتم  ما  بقدر  لالأ�سماء  كبريا 

الفائدة. وا�ستخال�ص 

وقد كان يف قدر اهلل اأن الفر�ص �ست�سلم يوما حينه ل تكون اأخطاوؤها معرة 
تنعت بها، ولذلك، مل تذكر ح�سارة فار�ص يف القراآن الكرمي اأو �سيئ منه، 
واإمنا فهم ما فهم وما �سيفهم من موقع اإ�سمارها يف اآية غلبت الروم، حيث 

) - وكان الب�سع اأربع �سنوات بعدما ظل الأمر جدل بني امل�سلمني وامل�سركني العرب. اأنظر: عمر فروخ: 
الإ�سالم والتاريخ، �ص)). 

) - �سورة الروم، الآيات: )-). 
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والذي  الفاعل  عن  يبحث  الدر�ص  يجعل  ما  وهو  للمجهول  ُغِلَبْت  فعل  بني 
قوة  اأهلته  قد  لبد  الغالب  واأن  الفر�ص،  هنا  اأنه  املوؤرخون  يتفق  رمبا 
اخلارقة  ال�سنن  حكم  اأو  العادية  ال�سنن  منطق  وفق  الروم  بها  قهر  الغلبة 
بعدما اأخذت بقوة اأ�سمرها القراآن الكرمي ا�ستولت بها على م�ساحة وا�سعة 

من خريطة العامل يومئذ.

والفر�ص  الروم  خريطة  من  الإ�سالم  َغِنَم  لقد  الإ�سالمية:  احل�سارة   -

كثريا و�سحح من اإيديولوجيتهما ما �سحح، ومن ثّم هيمنت عقيدته واأحكام 
يتاأهب  الإ�سالم  �سار  ول��ذا  عليه،  كانتا  مما  اأج��زاء  على  واأفكاره  �سريعته 
من خالل اإيديولوجيته للهيمنة مرة اأخرى مثل الأولى لقتداره على الربط 
الوحي  بني  واجلمع  الإميانية،  بال�سبغة  احلياة  و�سبغ  واحلياة  الدين  بني 
الفكرية  الوجود  متناق�سات  بني  وال�سلح  واملعا�سرة،  والأ�سالة  والجتهاد، 
والعلمية والإيديولوجية والتكنولوجية ت�ساحلا ياأخذ من كل طرف ح�سناته 
واإيجابياته، لي�سكل تيارا فكريا ح�سناته اأكرث من �سيئاته، ومنافعه اأكرث من 
وتكنولوجياته  الع�سر  اإيديولوجيات  رعونة  احتواء  على  والقدرة  اأ�سراره، 
اأ�ساليب  واعتماده  التوازنات  والتزامه  والعتدال  الو�سطية  نهج  لنتهاجه 
تدفع  روح  قوة  الإ�سالم  ف��اإن  نف�سه  الوقت  ويف  الآخ��ر،  وحماججة  الإقناع 
لالإميان به مثلما يتبنى العلم الذي ي�ستخدم اآليات دعوته ومنها اآلية الإعجاز 
اإلى  اأفواجا،  اإلى الإ�سالم  اأ�سبح بابا كبريا يدخل منه النا�ص  العلمي الذي 
جانب حق فر�ص اجلهاد على املوؤمنني به كل من موقعه بق�سد الدفاع، ومن 
هنا �سار الإ�سالم منتظرا يف كل ميدان لينازل غريه، حيث يجمع قواه بق�سد 
ت�شدر العامل من خالل �شنن التداول احل�شاري وحتقيق مرتقب االإن�شانية.

اأما امل�سلمون فقد ورثوا عن قرب وعن بعد اأجزاء كربى من احل�سارات 
مبا  الب�سرية  احل�سارة  يف  اأ�سهموا  حني  الآخ��رون  هم  واأب��دع��وا  القدمية، 
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اأجنزوه بحوافز اإميانية وتوجيهات الوحي واأوامر تكاليفه))( وما ورثوه عن 
الآخرين يف �ستى حقول املعرفة، ثم اأ�سافوا اإبداعات اأخرى اقت�ستها �سرورة 
اإدارة الدولة الإ�سالمية مثل معرفة تقديرات الزمان الفلكية ملراقبة اأوقات 
ملواقيت  الإداري  ال�سبط  اإل��ى  اأدى  ال��ذي  هذا  مواعدها،  و�سبط  ال�سالة 
العمل، فازدهر علم الفلك وح�ساباته الزمانية، والتنظيم الإداري من خالل 

اأداء فري�سة ال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج.

واإلى جانب هذا، ازدهر علم احل�ساب والريا�سيات ملعرفة مقادير الزكاة 
عرفت  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  امل��رياث،  حقوق  ون�ساب  واجلزية،  واخل��راج 
طرق اخلرائط اجلغرافية التي اقت�ستها رحلة احلج والعمرة، مثلما ازدهرت 
اخلطط احلربية والع�سكرية ا�ستجابة لفري�سة اجلهاد ونداءات الفتوحات 
الإ�سالمية، ولذا فاإنه من اأثر نداء عقيدة التوحيد ومقت�سياتها وال�ستجابة 

لها ولدت ح�سارة متكاملة اجلوانب منفتحة على جتارب الآخرين.

واإن باتت احل�سارة العربية الإ�سالمية يف نظر مهند�سي الفكر الإيديولوجي 
جزءا من التاريخ واأخباره، ولكن يبدو اأن هوؤلء غفلوا حقيقة هي اأن حوافز 
اإبداع الأمة الإ�سالمية احل�سارية الأولى مازالت قائمة تتوثب لتجديد الإبداع 
ذاته وا�ستئنافه من حيث انتهى اإليه الآخرون بعدما انطلقوا مما انتهت اإليه 
لئال يكرروا الإبداع ذاته فيما ل يعقل يف منطق امل�سار التاريخي احل�ساري، 
ولذا، فاإن مرتقب العامل الإ�سالمي من �سنن التداول احل�ساري �سي�ستاأنف 
اإبداعه اجلديد فيجدده من حيث ما انتهت اإليه جتارب ف�سائل احل�سارة 
الإيديولوجية  مناهجها  واأفكار  اجلغرافية  مناطقها  م�ستوى  على  العاملية 
طرح  اإ�سافة  مع  وغريها،  القت�سادية  وم�ساحلها  التكنولوجية  وقوتها 

�سروريات الع�سر احلديث ومقت�سياته.

لي�ص  اأن��ه  فاأعتقد  الإ�سالمية،  احل�سارة  تخ�س�ص  عن  ت�ساءلنا  واإذا 

)- �شنن احلديث يف قيام احل�شارات و�شقوطها، خمطوط، الدكتور حممد هي�شور.
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للح�سارة الإ�سالمية تخ�س�ص تعرف به وتتميز به عما �سواها من احل�سارات 
الأخرى، واإمنا لها يف كل مقال قول ويف كل منرب خطاب مثلما كان لها يف 
دور العلم وخمابره اإبداع ومازال لها يف كل ميدان اإ�سهام، وهذا ما ينتهي 
التي  املاآل  احل�سارة  لأنها  ذلك  لآثارها،  واملتتبع  اإبداعها  يف  الباحث  اإليه 
اأودعها التاريخ اأمانته وحّط بني يديها رحاله، ولكن يبدو اأن التاأريخ قد جنى 
البع�ص الآخر لأ�سباب منها:  اإبداعها بع�سا ومل يذكر  عليها يوم ذكر  من 
زهد علماء الإ�سالم يف فرتات من تاريخه يف الهتمام مبا �سار ي�سمى علوم 
اأغلقوا باب الجتهاد  الطبيعة، وحتى فيما �سمي بالعلوم العقلية وال�سرعية 
فيه، ومن هنا �ساق اهتمامهم حتى �سار ل يعمل اأكرث من اجرتاره املا�سي، 
بل واخت�سار علومه يف الفقه والنحو وال�سرف، فكانت ظاهرة ال�سروحات 
واملخت�سرات واحلوا�سي تبداأ من حيث انتهت وتنتهي من حيث بداأت،  تدور 
مثلما �ساعت  اأمامه،  الإب��داع �ساعت  بو�سلة طريق  وكاأن  يف حلقة مفرغة 

�سنن الكت�ساف بني يديه.

الإ�سالم  لأمة  الذي حدث  ي�سود فرتات منه هذا  اأن  التاريخ  ومن طبيعة 
مما ي�سمى بفرتات التيه، فتعتم اأيامه وُتْظَلُم كاأنها ليل ثم ل تلبث غري بعيد 
الإ�سالمي مبناأى عن  التاريخ  يكن  ومل  اأم�ص،  من  اأف�سل  يوم  �سم�ص  ت�سرق 
هذه الظاهرة، وقد اأعطت كل مرحلة من مراحله مبا جادت به قرائح اأبنائه 
اإبداع ح�ساري، فقد اأعطت املرحلة الأولى منه النفخة الروحية فهبت  من 
ريح الإميان الذي تربت عليه اأجيال القرون اخلرية الأولى منذ بدء الوحي 
اإلى اأن كادت تتوقف يف معركة �سفني عام 8)ه� يف نظر مالك بن نبي، ثم 
كانت مرحلة العقل و الإبداع العلمي يف الع�سر العبا�سي، حيث اأكرث علماء 
والأندل�ص،  دم�سق  يف  ول�سيما  الأموي  الع�سر  مواليد  من  الطبيعية  العلوم 

وفيه عا�سوا واإن مل يذكر التاريخ من علمه اإل قليال.

ولذلك ا�ستقر يف مطاف التاريخ اأن احل�سارة العربية الإ�سالمية ح�سارة 
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علوم اإن�سانية اأكرثها يف الفقه والبالغة والنحو، وحني ال�ستدراك على هذا 
ولكن  والطبيعة،  امل��ادة  وعلوم  الفكر  ميدان  يف  اإبداعات  هناك  اأن  يعرف 
حينما دال الأمر احل�ساري من احل�سارة العربية الإ�سالمية اإلى احل�سارة 
الغربية احلديثة مل يبداأ علماء هذه الأخرية من حيث انتهى علماء الإ�سالم 
ول�سيما يف ميدان علوم املادة والطبيعة، بل تنكروا لنتماء اإبداع هذه العلوم 
اإلى احل�سارة العربية الإ�سالمية و�سيعوا حقوق املوؤلف واملخرتع، لأن علوم 
احل�سارة العربية الإ�سالمية اأ�سّد ارتباطا بانتمائها العقدي ول ميكن ف�سلها 
والعلمية،  العقلية  العقدية جتري يف معارفها  الإميانية  الروح  عنه، حيث 
اأما معارفها ال�سرعية فاإنها وا�سحة النتماء حتى ولو اآمنوا ببع�سها وكفروا 
ببع�سها الآخر، مثلما هي جتربة القانون الفرن�سي يف الإفادة من فقه الإمام 
مالك اأثناء احلملة الفرن�سية على م�سر فيما �سمي بالر�سالة احل�سارية))( 
وغريها  املرياث،  منعلم  الإفادة  يف  بريطانيا  جتربة  ومثل  798)م،  �سنة 
ويعّظم  الإ�سالمي  العامل  اإلى  احلديث  احل�ساري  امل��اآل  فر�ص  ير�سح  مما 

حظه فيه اأكرث من غريه.

) - حممد جالل ك�سك: ودخلت اخليل الأزهر، دار املعارف، القاهرة، 978)م، �ص))). 

309





الف�صل التا�صع 

ماآلت م�صتقبل احل�صارة   





ولذا  �سعيف،  ومفهومه  املاآل  مب�سطلح  الهتمام  اإن  امل��اآل:  مفهوم   -

يف  حتقيقه  يريد  ما  لتو�شيح  به  ي�شتعني  ما  الباحث  يدي  بني  يكون  ال  قد 
مو�سوع املاآل، خا�سة و اأن م�سطلح املاآل قليل ال�ستخدام))(، ولذا ظل موقعه 
�ساغرا، واإن كان لفظ املاآل م�ستقا من فعل اآل يوؤول مبعنى �سار اإلى م�سري 

وحتول اإلى حال اآخر اإن خريا فخري واإن �شرا ف�شر.

الأمة  ذات  يف  ت�ستنبت  الأخ��رى  هي  نزعه  مثل  امللك  اإيتاء  �سنن  اإن 
وخارقة  وجربية  عادية  ذاتية  �سنن  فهي  خارجها،  من  ت�ستوردها  ول 
تبداأ من تغيري ما بالنف�ص))( نحو الأح�سن))( وتر�سو عند �سنن اإعداد القوة 
الذاتية، وهذا ما يقت�شي بيان بع�ض �شنن ا�شتنبات ماآل ال�شقوط احل�شاري.

ال�سنن  اأن جتري  ال�سنن  من  ال�سقوط احل�ساري:  م��اآل  ا�ستنبات  �سنن   -

العادية من خالل �سلوكيات الإن�سان وت�سرفاته واأعماله  ال�سلبية العقائدية 
كادعاء اخلريية العرقية حتى حتاول اأمة احل�شارة اقتحام جمهول م�شتحيل 
كطلب اخللود، والقت�سادية املالية كحب الرتف وانتهاج موارده،وال�سيا�سية 
احل�شاري  ال�شقوط  ماآل  �شنن  م�شتنبتات  �شنن  وهذه  الهيمنة،  يف  كالرغبة 
الذي ل يح�سل يف زمن ق�سري،واإمنا يحتاج اإلى حني قد يطول حتى تكتمل 
اأكرث قدرات احل�سارة اجلديدة وت�ستكمل اأدواتها وتتاأهل خلالفة احل�سارة 

املنهارة.

ومن اجلدير االإ�شارة اإلى اأن  ال�شقوط احل�شاري ي�شتنبت من خالل جملة 
�سنن منها: 

الأفكار،  عامل  دار  ط)،  خندودي،  الدين  نور  وتقدمي  جمع  واملاآل،  احلقيقة  نبي:  بن  مالك   -(
008)م.   اجلزائر، 

)- { ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ} �سورة الرعد جزء من الآية )). 
)- لقد تردد لفظ "اأح�سن" يف القراآن الكرمي كثريا مما يعني اأن اأهل الإبداع والتجديد منا�سدون 
بتحقيقه، مثل{ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ } �سورة العنكبوت، جزء من الآية 
)). ومثل هذا {ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ} 

�سورة النحل الآية ))). وغريها .
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ا- ادعاء اخلريية: مازال ادعاء اخلريية يف ذاكرة الأمم وال�سعوب كالنار 

يف الرماد ل تلتهب اإل عند القت�ساء حني تثريها اأ�سباب اللتهاب والتقاد، 
يف  اخلريية  ادع��اء  باأثر  والوعي  الفكر  اأه��ل  من  قليل  اإل  يعباأ  ل  قد  ول��ذا 
االإيديولوجية وحتّول املجتمعات  اأفكارها  الب�شرية وتوجيه  النف�ض  �شلوكيات 

واحل�سارات و�سنع اأحداث التاريخ.

احرتاما  لدعائه  يكون  لن  ولكن  يدعي  اأن  الإن�سان  حق  من  اأنه  واأعتقد 
اأو عليه دليال، ولذا فاإن ادعاء اخلريية والأف�سلية  اأورد له  اإذا  اإل  وتقديرا 
لدى الأمم وال�سعوب والأفراد واجلماعات لبد اأن يقدم دليل عليه لي�سنده 
اإ�سرائيل  يف الواقع ويك�سبه م�سداقية واإل ل معنى له مثلما هو ادعاء بني 

ڀ   پ    پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   قالوا:{  حني 
بهتان  يزيد  مما  وه��ذا   ،)(({ ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  
ادعاء اخلريية لدى االإن�شان اإال ب�شروط، ولذا يبدو اأن وهم ادعاء اخلريية 
لي�ص اإل ت�سخما لالأنانية . ومع اأنها ظاهرة تاريخية قدمية فندها النقد 
ومل ت�سمد اأمام حججه �سيئا اإل اأنها مازالت تتبع، مثلما يذهب بنو اإ�سرائيل 
اإلى اأنهم �سعب اهلل املختار، الزعم الذي اأ�ساموا ب�سببه من ا�ستطاعوا ظلمه 

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ    } فقالوا  اعتقدوا  حتى  العذاب  �سوء  ال�سعوب  من 
}))( والآية واردة يف �سياق �سياع الأمانة، والأميون  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ 
اأهل الكتاب،فال حرج يف ظلمهم  هم العرب وغريهم من الأمم مما �سوى 
يعتربه  كان  ما  ي�سبه  ما  وهذا  والن�سارى))(.  اليهود  دين  خالفوا  ماداموا 
اليونان بربرا))(، ومازال مثله يف التمييز العن�سري يف الغرب بني الأبي�ص 

)- �سورة املائدة، جزء من الآية 8). 
)- �سورة اآل عمران، الية )7 

وال�سوؤون  الأوقاف  القدير، ط)، وزارة  التف�شري من فتح  االأ�شقر: زبدة  �شليمان عبد اهلل  )- حممد 
الإ�سالمية، الكويت، 08))ه� 988)م، �ص)7. 

)- فوؤاد حممد �سبل: منهاج توينبي التاريخي، �ص9).
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وغريه، ولعل العديد من احلروب �سنت ب�سبب ادعاء اخلريية التي اعتقدها 
الأملان فيما �سموا اأنف�سهم به العرق الآري.

ولكن اخلريية يف الأمة الإ�سالمية لي�ست يف العرق ول اجلن�ص واإمنا هي 
هي  ولذلك  ال�سفة،  يف  واإمن��ا  املو�سوف  يف  لي�ست  اأي  وامل��ب��ادئ  القيم  يف 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   م�سروطة {ٺ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ  
اأن  لبد  م�سداقيتها،  اإ�سالمية  الأم��ة  خلريية  تكون  حتى  ولذا  ڦ}))(. 
تلتزم �شروط اإخراجها للنا�ض كاالأمر باملعروف والنهي عن املنكر))( والإميان 

باهلل، وهي ال�شروط التي اإذا فقدتها فقدت خرييتها.

اخللد،ولكن  اإل��ى  القدم  منذ  الإن�سان  �سعى  لقد  اخللود:  اإىل  ال�سعي   -
انتهى اإلى طريق م�سدود، ومل يحقق من خلده اإل اأنه ا�ستطاع اأن يحافظ على 
ج�شده يف اإجناز نادر عرفته احل�شارة الفرعونية، حيث جنح علم التحنيط 
التحنيط علما عظيما  ولذلك كان علم  الفراعنة،  يف احلفاظ على جثث 
اأ�سراره،  ودفنت  �ساعت حقائق جتاربه  اأخباره حني  اأكرث  انقر�ست  واإن 
احل�ساري،  العلمي  املبلغ  هذا  على  �ساهدة  التحنيط  نتائج  مازالت  واإن 
اإن مل ُيْقَراأ هذا النجاح قراءة اإميانية وفق منطق ال�سنن اخلارقة لقوله اهلل 
تعالى يف حق فرعون: {ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ}))( 
اأي ننجيك بج�سدك بدون روح بعدما قذفه البحر لتكون ملن �سياأتي من الأمم 
عربة، حينما ترى جثتك مطروحة يف العراء ل روح فيها))( . ثم كاأن اهلل �ساء 

) - �سورة اآل عمران، جزء من الآية 0)). 
والنهي  باملعروف  الأمر  وزارة  �سماه  الآية  هذه  معنى  يف  م�سروعا  الدعاة  اأحد  اأ�س�ص  لقد   -  (

املنكر.  عن 
) - �سورة يون�ص جزء من الآية )9. 

) - حممد �شليمان عبد اهلل االأ�شقر: زبدة التف�شري من فتح القدير، ط)، وزارة الأوقاف وال�سوؤون 
الإ�سالمية، الكويت، 08))ه� 988)م، �ص80).  
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اخلارقة  ال�سنن  بني  الفرعونية  احل�سارة  التحنيط يف جتربة  علم  يظل  اأن 
احل�سارة  م��ن  ويتعلم  التحنيط  يتكرر  ك��اد  م��ا  ول��ذل��ك  ال��ع��ادي��ة،  وال�سنن 
الفرعونية فينتقل اإلى احل�سارات الأخرى مع اأنه رغبة قدمية قدم الإن�سان 

منذ اآدم عليه ال�سالم من يوم اأن و�سو�ص له اإبلي�ص حني قال له: {ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  }))( . ومن ثّم بات وكاأن اخللد فطرة تراود 
االإن�شان فيبتغي حتقيقها واإن عجز عن نيل مناه فاإنه يحمد له عدم الياأ�ض 
يف �سعيه اإلى اخللد، مثلما مل يياأ�ص يف ميادين اأخرى، حيث الإ�سرار �سر من 
اأ�سرار توا�سل الإبداع احل�ساري، ولذا تكرر �سعي طلب اخللد يف ح�سارات 

اأخرى كح�سارة عاد.

وقد حكى القراآن الكرمي عنهم فقال: { ې  ې  ې   ې  ى  ى  
 ،)(({ ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ومن هنا يفهم اأن قوم عاد حني ح�سنوا منجزات ح�سارتهم وبنوا بكل ريع 
اآية واتخذوا م�سانع متينة �سديدة القوة فقد �سعوا اإلى اخللد. ومازال يتكرر 
ال�سعي حتى كان الع�سر احلديث، فنجحت احل�سارة الغربية يف التحنيط 
الرخوة  احلية  امل��واد  وكل  الأج�سام  جتميد  ا�ستطاعت  حيث  الأخ��رى،  هي 
�سنن  باكت�ساف  التجميد  �سنن  اكت�ساف  طريق  عن  والتعفن  للف�ساد  القابلة 
التربيد، مثلما ا�ستطاع الإن�سان يف الع�سور اخلوايل، وقد زادت ا�ستطاعته 
جاءت  ثم  والتدوين  التاأليف  طريق  عن  ومعارفه  وعلومه  اأفكاره  تخليد  يف 

مرحلة الت�سجيل بال�سوت وال�سورة.

ولكن اإذا عجز الإن�سان عن تخليد ج�سده فاإنه قد اأ�سبح اأكرث قدرة على 
فاإن جديد  القدم  اقتدر على هذا منذ  واإن  واآرائ��ه،  واأفكاره  حتنيط علومه 

له: {ۀ    ¤ فقال  واأبقى، وقد مّن اهلل على ر�سوله  اأ�سّد  اقتداره احلديث 

) - ��سورة طه، الآية 0)).
) - �سورة ال�سعراء، الآية 0)) .
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  }))(، وال�ساهد اأن رفع الذكر تخليد معنى، وهو التخليد الذي ينبغي 
اأن يكدح االإن�شان من اأجل حتقيقه والذي من خالله تخّلد ماآثر احل�شارات، 
وتخليد ذكر حمو رابي يف القانون اأف�سل من تخليد ج�سد فرعون، وعلى هذا 

يقا�ص تخليد العظماء بعد تخليد ذكر الأنبياء والر�سل، مثلما قال ال�ساعر:

فاحفظ لنف�سك بعد املوت ذكرها   فالذكر بعد املوت عمر ثان

- انتهاج الرتف: الرتف اآفة مما ي�سيب احل�سارات من الآفات حني تبلغ 

م�ستوى الزدهار، وهو موؤذن بالأنانية والتفاوت الجتماعي يف احل�سارات، 
يت�شخم  عندما  وه��و  احل�شارات،  �شقوط  �شنن  مبتديات  من  مبتداأ  وه��و 
والأم��م  ال�سعوب  حياة  يف  الإن�سان  �سلوكيات  من  وا�سع  جزء  على  ي�ستويل 
فيوؤدي  كبريا  مبلغا  يبلغ  اأن  اإلى  والجتماعية  القت�سادية  احلياة  وبخا�سة 
اإلى انهيار احل�سارة، لذا كانت حكمة الو�سية الإ�سالمية »اخ�سو�سنوا فاإن 
احل�سارة ل تدوم«، لأن الرتهل والبذخ ورقة العي�ص ولطف املعاملة يف غري 
حمله من عالمات الرتف، ولذا زهد امل�سلمون يف طيبات احلياة يف مراحل 
ا�ستقامة �سلوكياتهم وانطباق اأقوالهم على اأفعالهم مع ما اأباح لهم دينهم 

من الطيبات وملذات العي�ص، ووعدهم باأنها خال�سة لهم يوم القيامة.

ولذا، مل يكن الرتف �سلوكا اإ�سالميا يحكم حياة امل�سلمني اأيام عز الأمة 
اإلى اأن اأ�سبح امل�سلمون يتخلون عن اأخالق دينهم،  احل�ساري واجتهاداته، 
العامة،  احلياة  اإل��ى  ت�سرب  ومنها  اأف��رادا  اخلا�سة  حياتهم  ال��رتف  فدخل 

وانخرط فيه كثري منهم  نا�شني التحذير القراآين :{ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی }))(، فدخل امل�سلمون 
يف حكم قب�شة �شنن �شقوط احل�شارات، والذي تظهره هذه االآية اأن ال�شقوط 

) - �سورة ال�سرح، الآية ).....). 
) - �سورة الإ�سراء، الآية )) . 
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اأهل  �سار  واإن  و�سعبها،  قاعدتها  ولي�ص من  الأمة  راأ�ص  يبداأ من  احل�ساري 
ال�شقوط عليهم كلهم، وهذا ال يعني  والراأي حق  القرار  اأهل  القاعدة وراء 
اأو الأمة واإمنا قد تن�ساأ  اأن ظاهرة الرتف تبداأ بال�سرورة من راأ�ص ال�سعب 
وكاأن  الأعلى،  املالأ  القاعدة هم  اأهل  القاعدة ثم ت�سعد حينما ي�سبح  من 
اأ�سبابه  توفرت  بعدما  قرية  �سبحانه هالك  يريد احلق  :حينما  الآية  معنى 
اأمراء فيهلك الكل لعدم اأخذ البع�ص بيد  يف اأ�سحابها يجعل بع�ص الرعية 

البع�ص الآخر لينجو اجلميع.

املجتمعة  امل�ساكن  مبعنى  الكرمي  القراآن  يف  م�ستخدم  القرية  لفظ  واإن 
ي���رادف معنى املدينة والأم���ة واحل�����س��ارة،  ي���دّل على اجل��م��ع))( مب��ا  مم��ا 
التجمع  وح��دات  من  ما  وح��دة  يف  املنظم  الكيان  تعني  كلها  وامل�سطلحات 
الب�سري ال�سيا�سية اأو الجتماعية اإلى اآخر ما تبدع فيه احل�سارات، ثم كيف 
ازدهار  دليل  وهو  ال�شقوط  نحو  امل��اآل احل�شاري  �شنن  �شنة من  الرف  كان 
احل�سارات؟ ذلك لأن حال الرتف يف الأمة بقدر ما هي مرحلة �سمو وازدهار 
ح�ساري، فهي مرحلة بداية النهيار لأن الرتف يعني الف�ساد والف�سوق عن 
و�سادت  احلكم  قام  التي  الإن�سانية  الأخ��الق  �سوابط  من  بالتحلل  اهلل  اأمر 
احل�سارات عليها منذ كانت احل�سارة الأولى، و�سدق ال�ساعر �سوقي اإذ يقول:

     اإمنا الأمم الأخالق ما بقيت          فاإن ُهُم ذهبت اأخالقهم ذهبوا

واإن لفظ الف�سوق امل�ستخدم يف القراآن الكرمي كثريا ما يو�سف به �سلوك 
اأم��ر اهلل  ال��ذي جوهره اخل��روج عن  ال�سيء  يعني اخل��روج عن  اأق��وام مبا 
بالنحراف عنه والتحلل من التزامات اأحكامه، الأمر الذي ل يكون اإل بعد 
اأن يتخلى االإن�شان عن �شوابطه االإن�شانية التي متيزه عما �شواه باالإفراط يف 
اقرتاف خطاإ ما من خطايا احلياة، والتخلي عما به يكون التقدم احل�ساري، 

لأن ال�سنن توؤدي اإلى مق�سد املاآل احل�ساري. 

)- عبد احلميد بن بادي�ص: تف�سري ابن بادي�ص، من�سورات املعارف، اجلزائر، �ص0)). 
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كالطعام  واملعنى  املبنى  زائد احلياة يف  الف�سول هو  الف�سول:  �سلوك   -

وامللب�ص واملركب وامل�سكن وال�سلوك من غري زهد كالذي يف العبادات، ولعل 
الف�سول ي�سبه ما �سمي يف الفقه النافلة واإن دعا الفقهاء اإلى الأخذ بها من 
غري زهد ومن دون التخلي عن اللتزام، لأن القناعة بالزهد طوعا مدرج 
تكون  ل  حتى  تطرف  ول  غلو  غري  من  اهلل  خ�سية  ال�سالكني))(  م��دارج  من 
يف امل�سلمني رهبانية))( كالتي ابتدعها ن�سارى بني الأ�سفر يف الروم، وقد 
اإلى غلق باب اجلانب ال�سلبي من النافلة فيما �سمي عندهم  �سعى الفقهاء 
رغبة  ا�شتداد  الأن  باأ�ض  به  ما  �شر  اتقاء  به  باأ�ض  ال  ما  ترك  وهو  باالأحوط، 
االإن�شان يف حتقيق املزيد كلما نزل منزلة من التفوق واأدرك �شلما يف التاألق، 
الأف�سل  نحو  املزيد  الإن�سان  فيق�سد  النت�سارات  ن�سوة  يتلو  الذي  الأم��ر 
فاأكرث  اأكرث  طموحه  ويكرب  ف�سوله  فينتفخ  ح�ساباته،  يف  والأق��وى  والأرق��ى 
يبدو  ثم  معلوم  اإلى  ليحّوله  جمهول  اأو  به  له  طاقة  ل  ما  يطارد  كاأنه  حتى 
جمهول اآخر له فيطارده، حتى تتوالى انت�ساراته يوما بعد يوم . وال�سعوب 
تلتزم  مادامت  كلها  امل�سروعة  طموحاتها  رغبات  يف  الإن�سان  مثل  والأم��م 
طموحات  كانت  ولو  حتى  ال�سريفة  الغاية  مثلها  وتبتغي  ال�سريفة  الو�سيلة 
زائدة عن ال�سروري من احلياة، وهي املعرّب عنها بالف�سول اأو الرتف، واإن 
كانت رغبة الف�سول احل�ساري العام جاحمة ول ح�سر لها، ولذا لبد من 
قيدها وا�شراط ال�شروط عليها لتوا�شل ر�شالة التح�شر احلق واإن كان يف 
يطلق  �سار  ما  ذاته  من  لذاته  ا�ستق  الذي  هو  ولعله  مباح،  هو  ما  الف�سول 
عليه الف�سول امل�سروع، وهو ما يكافئ قدرة الإن�سان ويكفي ذاته ويوؤهله اإلى 
تويل م�سوؤوليات احلياة ال�سيا�سية اأو العلمية اأو الع�سكرية، حيث من هنا ياأتي 
التقدم والزدهار، ومن  الإبداع احل�ساري ويوا�سل ر�سالته نحو املزيد من 

)- ابن القيم اجلوزية: مدارج ال�سالكني بني اإياك نعبد واإياك ن�ستعني. 
)- عبد املنعم عبد ال�سفيع: مناذج من احل�سارة القراآنية يف �سورة الروم، دار البيان، م�سر، )0))ه� 

)98)م، �ص)7. 
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اإلى  اأمة  ويوؤول من  ياأتي �شقوط احل�شارات  �شده حني يكون يف غري حمله 
اأخرى اأو من �سعب اإلى اآخر..

- رغبة الهيمنة: الهيمنة لفظ اأ�سيل يف اللغة العربية، ورد ذكره يف القراآن 

الكرمي �سفة من �سفات اهلل))( و�سفة للقراآن الكرمي {ڇ  ڇ     ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ}))(، فالهيمنة 
يف  واحلكم  ومراقبته  ب�سوؤونه  والقيام  ال�سيء  على  املوؤمتن  ال�ستمال  هي 
اأمره بحق))( .ولكن يبدو اأن مفهوم الهيمنة خرج ب�سلوك الغرب له عن هذا 
املعنى واأ�سبح يعني ال�سيطرة وال�ستيالء على الآخر من اأجل اإدارة �سوؤونه 
وكاأنه  وقدراته  ثرواته  والإف��ادة من  اأداءات��ه  والتحكم يف  اأعماله  وت�سريف 
قا�سر اأو �سفيه، ولذا ما كانت ترجمة الهيمنة يف الواقع من الغرب اإل مبعنى 

الحتالل ق�سد ال�ستيالء.

واملفكر  القائد  حتى  تراود  بل  و�سعب  اأمة  كل  تراود  وفكرة  نية  والهيمنة 
الهيمنة مركب عقدة  لأن  الآخر،  وغلبة  العطاء  بالقدرة على  يح�ّص  عندما 

تن�ساأ عند كل مقتدر فرييد اأن يكون لغريه ما له ولكن يف اإطار هيمنته.

وجتارب رغبة الهيمنة كثرية ومنها جتربة العوملة احلديثة وما �سار يطلق 
فتدرج  له  مهدت  تاريخية  �سوابق  له  وال��ذي  اجلديد،  العاملي  الو�سع  عليه 
اأ�سالفه  اأ�سالب  من  جديدا  مولودا  خرج  حتى  يريد  ما  نحو  خاللها  من 
القدامى، فهو خال�سة جتارب النظم العاملية التاريخية القدمية التي اأرادت 
ال�سيطرة على العامل بالقوة الع�سكرية كالرومان اأو الإيديولوجية كاليونان، 
ولو بعد حني،  تقاوم  فاإنها  اأدركها بع�سهم  واإن  والهيمنة غاية قد ل تدرك 

�سورة  ۈ}  ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   )-{ھ  
احل�سر، جزء من الآية 7).

) - �سورة املائدة، جزء من الآية 8) .
)- حممد �شليمان عبد اهلل االأ�شقر: زبدة التف�شري من الفتح القدير، ط)، اإ�سدار دولة الكويت وزارة 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 08))ه� 988)م، �ص))). 
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اأذيال اخليبة،  ُتٍرَي جتربة احتالل فرن�سا للجزائر، ثم خرجت جتّر  مثلما 
وجتربة ال�شيوعية الرو�شية ولو حتت �شعارات براقة ك�شعار فرن�شا التي رفعت 
نابليون �سنة  الر�سالة احل�سارية يوم دخلت م�سر فيما �سمي حملة  عنوان 
798)م لتجعلها منطلقا نحو ال�سرق، ثم انكم�ص املد الفرن�سي عن خريطة 
امل�سرق العربي ل�سالح بريطانيا وامتد على خريطة املغرب العربي واإفريقيا 
ثرواته  وتوزيع  العامل  تق�سيم خريطة  تفاهم يف  وكاأنه كان هناك  ال�سوداء، 
يف اتفاقية �سيك�ص بيكو �سنة ))9)م. ويف الوقت ذاته كانت هناك حماولت 
اأخرى ت�ستغل باأ�ساليب غري ع�سكرية للهيمنة العاملية يعززها ال�سالح اأحيانا 
املحاولت:  هذه  اأبرز  ولعل  كالإعالم  غريه  فتعتمد  اأخ��رى،  اأحيانا  وتخفيه 

احلركة ال�سهيونية، واحلركة التب�سريية، واحلركة ال�ست�سراقية .

واأن  اأما  اإذا مل تتوافر �شروط حتققه،  ومن هنا، فاإن الهيمنة تظل حلما 
الهيمنة حماولة اأو حماولت اأو مبادرة اأو مبادرات، فقد راودت منذ القدم 
رحمة  اإم��ا  فهي  والأف���راد  اجلماعات  حتى  بل  وال�سعوب  الأم��م  من  كثريا 
اأما واأن الهيمنة مبادرة ح�سارية فهي م�سروع  اأو مظلمة تاريخية،  اإن�سانية 
اإلى  الظلمات  ومن  التح�سر  اإل��ى  التخلف  من  لتخرجه  الآخ��ر  اإل��ى  ر�سالة 
النور، مثلما هي جتربة هيمنة احل�سارة العربية الإ�سالمية، والذي مييز بني 
الهيمنة االحتاللية والهيمنة احل�شارية معناها وو�شائل حتقيقها و�شلوكيات 

اأ�سحابها ومقا�سدها. 

ي�سمل  تلقائي  انت�سار  هي  التي  العاملية  مبعنى  تكون  قد  فالهيمنة  ول��ذا 
ا�ستمال  اأجل  من  ا�ستخدام  تع�سف  فهي  العوملة  اأما  قوتها،  عليه  تقتدر  ما 
الهيمنة،  ملفهوم  ال��ق��راآين  باملعنى  عاملية،  هيمنة  فالإ�سالم  ول��ذا  الآخ��ر، 
والعوملة فكرتني متميزتني  العاملية  كانت  والحتالل هيمنة عوملة، ومن هنا 
يف امل�سمون واملنهج ولكل منهما مربراته التي يحقق بها ادعاءاته ويربهن 
على م�شداقيته، ومن هنا كان للهيمنة مربرات و�شروط هي �شننها واإال ظلت 

ادعاء ل �سند مل�سداقيته ول فائدة ترجى منه.
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من  ت�سعى  تكتالت  لت�سنع  الهيمنة  نظم  ظهرت  احلديث  الع�سر  ويف 
التكتالت من هو  اأبرز هذه  اأكرث فاأكرث، ولعل من  اإلى تعزيز قوتها  خاللها 
العاملية  القوى  تطلبه  ظلت  الذي  احل�ساري  التداول  هيمنة  اإلى  مر�سح 
التاريخية  والرغبة  الهيمنة  نية  وتبّيت  قولها  من  اأك��رث  حالها  بل�سان  ول��و 
انبعثت  مثلما  الو�سع احلديث  اإلى  التاريخ  اأق�سى  انحدرت من  والتي  فيه، 
الهيمنة  على  احلري�سة  الب�سرية  النف�ص  طبيعة  لتكون  النف�ص  كوامن  من 
وال�سيطرة وحب ال�ستغالل م�سدرا من م�سادر ال�سنن منذ كان الوجود اإلى 
الأبد اإل من ا�ستثني من القاعدة، واإن حاولت القوى العاملية تلوين اأعمالها 
ولكن  براقة،  �شعارات  حتت  الدولية  ال�شرعية  ب�شبغة  و�شبغها  و�شلوكياتها 
رغبة الهيمنة وهي جملة و�ساو�ص اأفكار مازالت تراود القادة الإيديولوجيون 
ال�سيا�سيون والع�سكريون، وقد تعززت هذه الرغبة يف الع�سر احلديث عندما 
توافرت �شروط اإمكانية حتقيقها اأكرث، فاأراد قادة حمدثون توحيد الب�شرية 
يف اإطار اإرادتهم، وتطويعها لرغباتهم، وتوجيهها وفق م�ساحلهم اخلا�سة.

واأعتقد اأنه من حق كل قوة ترى الكفاءة واجلدوى يف نف�سها اأن ت�سعى اإلى 
الهيمنة العاملية ولكن ب�شروط منها اعتماد مربرات اإن�شانية مقبولة ومقنعة 
لالآخر اإيديولوجيا مبقا�سدها واإل كانت املقاومة مثلما هي جتربة الحتالل 

يف كل زمان ومكان.

- منطق ال�سنن وموؤ�سرات امل�ستقبل: من املتفق عليه اأن امل�ستقبل يقراأ من 

موؤ�سرات احلا�سر فهو ابنه، مثلما كان احلا�سر م�ستقبل املا�سي يوم كان 
مثلما  بع�ص  من  بع�سها  يخرج  واأق�سامه  الزمان  فمراحل  املا�سي حا�سرا، 
لن  امل�ستقبل  ف��اإن  ذل��ك،  على  وبناء  الآخ��ر،  البع�ص  يف  بع�سها  يلج 
بعد  يوما  تتجلى  التي  فيه  النمو  ومالمح  احلا�سر  موؤ�سرات  من  اإل  يقراأ 
يوم، فبعدما يتوفر ال�شرط يطلب م�شروطاته وبعدما يطرح ال�شوؤال يلّح على 
معمولته  عن  والعامل  م�سبباته  عن  ليبحث  ال�سبب  يعرف  مثلما  اإجاباته، 

والفاعل عن مفعولته.
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خالل  من  امل�ستقبل   لقراءة  و�سائل  توفر  املا�سي  جتربة  اأن  اأعتقد  ولذا 
ما حتقق، اأو من خالل ما كان يفر�ض اأن يتحقق، وحتما فاإن امل�شتقبل كله 
اليوم، ولكن الأمر يف  اأ�سبح حا�سر الأم�ص ما�سي  �سي�سبح حا�سرا مثلما 
كيف �سيكون امل�ستقبل يوم ي�سبح حا�سرا وفيه من املوؤ�سرات ما يهدي اإلى 
اأمورها  اأكرث  ح�سمت  النظرية  الناحية  لأن  �سرا،  واإما  خريا  اإما  النجدين 
النظرية  اأن  اهلل  �سنن  من  ولكن  وح�سناته  بالإيجاب  اأو  و�سيئاته  بال�سلب 
الناحية  من  البد  واإمن��ا  املرجو  واإجن��از  املبتغى  حتقيق  يف  وحدها  تكفي  ال 
ولي�شت  اأعمال  واإجنازاته  احل�شاري  االإب��داع  الأن  االأ�شا�ض  وهي  التطبيقية 
اأن تبنى  اأقوال واأفعال، و�سلوك ولي�ست نوايا واآمال، واإن كان من �سنن اهلل 
التطبيقات على النظريات فاإن موؤ�سرات امل�ستقبل هي بداياته اإن خريا فخري 

واإن �سرا ف�سر مبقت�سى اأن �سنة النتائج من جن�ص العمل. 

- م�ستقبل ماآل الزدهار احل�ساري: بقدر ما تن�سحب ال�سنن على املا�سي 

تن�سحب  مثلما  ذات��ه،  بالقدر  احلا�سر  على  جتري  اإليه  بانتمائها  ويح�ص 
تناولت  وق��د  اأب��دي��ة.  �سرمدية  فهي  لها،  بخ�سوعه  ويح�ص  امل�ستقبل  على 
من  بات  ولذا  �سيكون،  مما  ل  كان  مما  باعتبارها  ال�سنن  الدرا�سات  اأكرث 
من  بدفع  امل�ستقبل من خالل احلا�سر  قراءة  ال�سنن  درا�سات  ا�ستحقاقات 
املا�سي، �سيما واأن حب اكت�ساف امل�ستقبل والتطلع اإلى معرفة الغيب فطرة 
رغب االإن�شان يف حتقيقها ا�شتجابة لنوازعه منذ كان، واإن كرثت اجتهادات 
الإن�سان منذ القدم يف البحث عن طريق امل�ستقبل، فلجاأ بع�ص القدماء اإلى 
وتتبع  احلا�شر  موؤ�شرات  حتليل  املحدثون  اعتمد  بينما  والكهانة،  التنجيم 
ال�سعي  احلديث:  الع�سر  �سمات  من  اأ�سبح  حتى  امل�ستقبل،  نحو  م�ساراتها 
اإلى معرفة امل�ستقبل عن طريق الدرا�سة والبحث بر�سد موؤ�سرات الظواهر 
مقدماتها،  على  النتائج  وبناء  ونهاياتها،  الإره��ا���س��ات  وتتبع  وم��اآلت��ه��ا، 
وامل�سببات على اأ�سبابها. ثم ات�سع الهتمام بامل�ستقبل من قراءة الحتمالت، 
ور�شد االختيارات، وحت�ش�ض التوقعات، حتى اأ�شبحت احلاجة تلّح اأكرث على 
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تاأ�سي�ص قواعد بحوثه ول�سيما من خالل الروؤية الإ�سالمية، مثلما كتب اأحمد 
�سدقي الدجاين »درا�سة امل�ستقبل بروؤية موؤمنة م�سلمة« ))(، فاأ�سبح يرت�سح 

للهيمنة عليه من موؤهالت احلا�سر.

اأن  ومفهومه  ال�سنن  منطق  عدل  من  اإن  امل�ستقبل:  مر�سح  اأهلية  �سنن   -

يوفر مر�سح امل�ستقبل لنف�سه ويف نف�سه ما يوؤهله لقيادة ذاته وغريه واإدارة 
�سوؤونه و�سوؤون غريه  مبا توافر له من  اأهلية وموؤهالت موؤهالت وهي كثرية:

ا- قراءة املا�سي: يبدو اأن كبري ال�سن يقراأ املا�سي اأكرث من غريه، لأن من 

طبيعة الكبري حوزة التجربة و�سرب اخلربة، وهذا موؤهل اأ�سا�ص يتوافر لالأمم 
وال�سعوب وقادة الراأي مثلما يتوافر لالأفراد واجلماعات، وهو يفيد القدرة 
على الإدارة والت�سيري ومهارة حل امل�سكالت ومعرت�سات ال�سري والتقدم نحو 
والعامة من �سلوكيات  العالقات اخلا�سة  الزدهار احل�ساري وديبلوما�سية 

الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سعوب والدول.

تنادي  تناول احلا�سر  كثرية يف  درا�سات  تتوافر  احلا�سر:  ا�ستيعاب  ب- 

بالواقعية ومواجهة جمريات الأحداث، وهذا ما ي�ستدعي قدرة ا�ستيعاب ملا 
كان هذا  ولذا  امل�ستقبل،  اإلى  والتطلع من خالله  باملا�سي  ربطه  مع  يجري 
وحتى  وال�سعوب  لالأمم  احل�ساري  امل�ستقبل  تر�سح  موؤهالت  من  موؤهال 

لالأفراد واجلماعات.

لالهتمام  احلنني  يجره  ال�سن  كبري  ك��ان  اإذا  للم�ستقبل:  التطلع  ج- 

باملا�سي، فاإّن ال�ساب يجّره تفكريه اإلى الهتمام بامل�ستقبل لأنه مقبل عليه، 
الذي  ال�ساب  من  اأك��رث  موؤرخا  ال�سن  كبري  يكون  اأن  يف�سل  رمبا  هنا  ومن 
قد  ولكنها  ذاتية  قوة  ولكل  امل�ستقبل،  اإلى  للتطلع  املفكر  وظيفة  له  ت�ستقيم 
تكون قوة كامنة راقدة، ولذا عندما تثار م�ساألة القوة ينبغي البحث يف و�سائل 

للفكر  العاملي  واملعهد  املعا�سر  امل�سلم  موؤ�س�سة  اإ���س��دار  ���ص))،  ع))،  املعا�سر،  امل�سلم  جملة   -(
الإ�سالمي، �سنة ))))ه�  )99)م، �ص))). .  
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من  رغبة  امل�شتقبل  اإلى  التطلع  واأن  �شيما  ا�شتخدامها،  كيفية  ثم  حتريكها 
التي  القيادة  وم�سوؤولية  العمل  وتويل مهام  ال�سديدة  الهيمنة  رغبات طموح 
حترك القوة يف ال�شعب واالأمة مثلما حتركها يف الفرد ويف املنظمة من اأجل 

الهدف املرجو.

من  احل�شاري  امل�شتقبل  حدث  لت�شنع  حتريكها  النخبة  ا�شتحقت  ولذا 
جتارب  من  يقراأ  مثلما  �سريه  لبطء  يطول  قد  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  خاللها، 
التاريخ كتجربة تاريخ الإ�سالم الذي ا�ستغرقت �سياغته العامل اأكرث من �ستة 
قرون))(. واإلى جانب هذا لبد اأن تلتزم قوة �سياغة امل�ستقبل مبنهج وروؤية 
التحكم يف موؤ�سرات احلا�سر نحوه، ومن هنا يتاأ�س�ص مرتقب امل�ستقبل ومن 
حتابي  ال  التي  احل�شارات  تداول  �شنن  التزام  بف�شل  اأمره  اإليه  يوؤول  قد 

اأحدا ول تنحاز له للتمكني له اأو �سده.

ما  و�سعوبها  لالأمم  يحدث  كان  اإذا  احل�ساري:  التمكني  اأهلية  �سنن   -

الأمر  اإليه  ي��وؤول  به  ما  فيها  فاإن  الب�سرية  احل�سارة  قيادة  اأهلية  تفقد  به 
احل�ساري، والذي به توؤهل لقيادة الب�سرية اأول مرة اأو مرة اأخرى بعد الأولى 
اأو الثانية، واإنه من حكمة فقهاء ال�سريعة الإ�سالمية اعتبار النية �سرطا من 
�شروط العبادة والعمل، فتعنّي لديهم اأن ت�شرّي النية العادة عبادة واأال تكون 
العبادة عبادة اإال اإذا توافرت على �شرط النية، وهذا ما ينبغي اأن تكون عليه 
الإن�سان  اأعمال  يف  الأ�سل  النية  كانت  ولذا  كلها،  الأخ��رى  الإن�سان  اأعمال 
ي�سره  ما  لدخولها جمال  و�سّيعت منطلقها  واإل فقدت غايتها  كلها  امل�سلم 

ولينفعه .

احل�شاري  التقدم  حتقيق  تريد  اأم��ة  اأو  �شعب  من  ما  اأن��ه  ال�شاهد  ويظل 
العمل  على  العزم  عقد  ثم  ذلك،  نية  تبييت  عليها  وتعني  اإل  وازدهاراته 

) - فوؤاد حممد �سبل: ح�سارة الإ�سالم يف درا�سة توينبي للتاريخ، �سل�سلة املكتبة الثقافية، ع)))، دار 
الكتاب العربي، القاهرة، �ص09 . 
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عمليا،  �سلوكا  ولي�ست  القلب  حمله  ق�سد  اإل  النية  ما  قائل  يقول  ل  حتى 
اإل بعد توافر نياتها، لأن عمل الإن�سان  وهذا �سحيح ولكن الأعمال ل تكون 
النية ومقت�شياتها وحتّمل تداعيات امل�شوؤوليات  التزام حليثيات  و�شلوكياته: 
ُموؤَ�ِس�َسة ملا ينبثق عن الأعمال  التي ل تنبثق من عدم واإمنا لبد من خلفية 
بدء  يف  الأول��ى  النقطة  هي  النية  فاإن  ولذا  واحلركات،  وال�سكنات  والأفعال 
من  يحقق  اأن  اإل��ى  ت�سحبه  تظل  التي  وهي  وانطالقه،  احل�ساري  امل�سروع 
اإجنازاته ما يحققه، واإذا انعدمت النية يف م�شروع ما فقد التحكم يف اإدارة 
ذاته وما يف حميطه من حوله من مواد احل�سارة الأخرى ومواردها حتى 
يغري  ل  امل�سطلح  تغيري  فاإن  كالق�سد،  يرادفه  النية مبا  غرّي م�سطلح  ولو 

كثريا من امل�سمون.

مبفهومها  العبادات  من  اإخراجها  النية  اإف��ادة  تو�سيع  من  اأن��ه  واأعتقد 
مفهوم  دائ��رة  اإل��ى  واحل��ج  وال�سوم  وال��زك��اة  كال�سالة  وح��ده  اخلا�ص 
كلها  الإن�سان  اأعمال  �سرطا يف  النية  لت�سبح  الأو�سع،  بل  الوا�سع  العبادة 
ولو مب�سطلح اآخر من مرادفات معاين األفاظها ومنها  و�سلوكياته جميعها 

الق�سد والعزم.

اأعمال  انبثاق  ترتيب  حيث  من  النية  بعد  العزم  ياأتي  قد  العزم:  عقد   -

النية  من  يتحرك  جزء  اأول  هو  العزم  حيث  حتركاته،  واأبجديات  االإن�شان 
وكاأن  مفهومها  مع  مفهومه  يتداخل  قد  ولذا  ال�سامتة،  امل�سمرة  اجلامدة 
النية قرار والعزم اإجراء، ولذا عندما تعرف النية بالق�سد يعرف العزم باأنه 
حزم الإرادة فتكون العالقة بينهما كالعالقة بني القول والفعل، وقد يقدم 
الدرا�سات  اأهملت  واإن  القول،  الفعل على  يقدم  قد  مثلما  النية  العزم على 
تاأثريات  وتبنّي  حمولتها  فت�ستخرج  ت�ستنطقها  ومل  كثرية  األفاظا  احلديثة 
النف�شية واالجتماعية وغريها، ودورها يف حتريك امل�شاعر وتنبيه  خطابها 
وال�سعي  الألفاظ  الإن�سان على مفهومات  الهمم حتى يرتبى  و�سحذ  العقول 

اإلى ترجمتها يف الواقع اإلى اأفعال واأعمال.
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ولذا عندما يتوافر العزم يف �سعب ما اأو اأمة ما ويزيد منوه يبداأ يوفر يف 
اإليه، حيث ما غربت ال�سم�ص يف  نف�سه �سنن ما به يوؤول التداول احل�ساري 
منطقة ما من اخلريطة اجلغرافية اإل واأ�سرقت يف اأخرى ومثلها احل�سارة 
التي توزعها �سنن التداول بني ال�سعوب والأمم كما توزع �سنن الفلك ال�سم�ص 
من  تقديرًا  لها  مل�ستقر  جتري  جتعلها  حلكمة  الأر���ص  مناطق  بني  حني  كل 
حيثياته  والتزام  معه  التكيف  الإن�سان  على  ينبغي  ما  وهذا  العليم،  العزيز 

ولي�ص مغالبته وافتعال ال�سراع معه.

- م�سايرة ال�سنن: ما دامت ال�سنن هي قدر اهلل وم�سيئته ول مرد لها فاإنها 

الإن�سان  يدعو  ما  وهذا  اأحد،  قوة  ول  دون حول  املفعول من  و�سارية  غالبة 
اإلى م�شايرتها ومطاوعتها والتزام حيثياتها واالن�شباط باإجراءاتها وح�شن 
ال�سنن هي  ت�سدد ول تع�سف، لأن  التعامل معها مبنهجية �سحيحة من غري 
احل�شارة  حت��والت  ت�شق  حيث  وم�شالكها،  احل�شارية  التحوالت  م�شارات 
اأو نحو مقا�سد التقدم  طريقها من خاللها نحو مقا�سد الأفول وانهياراته 

وازدهاراته يف ماآلت كثرية كل منها يعمل على �ساكلته.

ولذا �سارت م�سايرة ال�سنن �سرورة ح�سارية، واأنها اإذا توافرت يف �سعب 
اإذا  االإن�شان  الأن  احل�شاري،  ماآله  له  يتحقق  به  الذي  الوعي  له  حتقق  ما 
�سّيع اللتزام انفلتت من بني يديه و�سائل التقدم احل�ساري، وحينئذ ت�سيع 
ودفع  اإرادة  قوة  يقت�سي  وحده  ال�سنن  التزام  كان  واإن  واأمانيه،  طموحاته 
اإلى قيم امل�سروع احل�ساري ومبادئه، لأن �سنن التح�سر  �سريبة انتماء ما 
تاأبى ال�سعف وال�ستكانة، و�سواهد التاريخ دالة على اأنه ما انقادت الأماين 
الهام�ص  موقع  اإل  احل�سارة  يف  ل�سعيف  موقع  ل  املقابل  ويف  لقوي،  اإل 
ومفردات  احلياة  �سوؤون  اإدارة  على  لالإن�سان  قدرة  ل  حيث  الإهمال،  ثم 
احل�سارة اإل اإذا اقتدر على اإدارة ذاته، حيث و�سائل الإبداع الأ�سل كامنة 

فيه كاجلد والجتهاد.

327



- قدرة التحكم: التحكم هو الآخر، مثله مثل مرادفاته ومن على �ساكلته، 

اإلى و�شائل حتققه ومتثله يف برنامج واقع يومي و�شلوكياته الربوية  يحتاج 
العملية، واإن الذين ا�شتطاعوا حتقيق اأهدافهم هم الذين حتكموا يف اإدارة 
اأمزجتهم النف�سية وا�ستخدام قدراتهم العقلية، ومن ثّم يف من حولهم من 
الثقافة  يف  حتركاتهم  وميادين  اأعمالهم  جم��االت  حيث  املحيط  مفردات 

والفكر والقت�ساد وال�سيا�سة وما �سواها.

اجلد  التزموا  احلياة حني  ربحوا حتديات  الذين  بني  الفروق  تبدو  وهنا 
بدل  واجلهل  والتواكل  والتكالية  التبعية  موقع  يف  وكانوا  خ�سروها  والذين 
دائرة  من  يخرج  الأمر  يعّم  حني  ثّم  ومن  والعمل،  والعلم  والتوكل  الريادة 
وم�ساحله  فيها  وظائفه  و�سالحيات  احلياة  اأم��ور  من  ت��وله  وفيما  الفرد 
اأنف�شهم  اإدارة  يف  اأف��راد  حتكم  من  فيتحول  اجلماعة،  دائرة  اإلى  اخلا�شة 
اإلى حتكم �شعب اأو اأمة يف اإدارة نف�شها، وهو حتكم عام تت�شع دائرته اأكرث 
فاأكرث، وحينئذ تكون قد توافرت قدرة التحكم يف و�سائل احل�سارة من خالل 
اأو اإلى الأمة التي توافر فيها  اإلى ال�سعب  �سننها، فيوؤول التداول احل�ساري 
املزاج  التحكم يف  التح�شر مثل  اأكرث من غريها فا�شتّد حتكمها يف و�شائل 
وعندئذ  والعمل،  الإرادة  يف  ثّم  ومن  النف�ص،  و�سبط  وال�سلوك  النف�سي 
ودواليب  الإدارة  و���س��وؤون  الوقت  يف  التحكم  فيتحقق  احلياة  تن�سبط 

املجتمع، ومن ثّم يف املاآل احل�ساري.

يدي  بني  �سيء يف جماله  كل  ت�سيري  الإدارة يف  قدرة على  فالتحكم  اإذًا، 
الإن�سان ومن خالله التحكم فيما يطمح اإليه من اأهداف فيوؤول اإليه امل�ستقبل 
اأو جزء منه يف مفردة ما من مفردات احل�سارة، لأنه ما من اأمة من الأمم 
عليها  وزادت  مفرداتها  من  مفردة  يف  ونبغت  اإل  احل�ساري  املاآل  اإليها  اآل 
ثانية اأو ثالثة اإلى ما قدر لها، لأن الأمم وال�سعوب كاأنها تتخ�س�ص يف جمال 
ما من احل�سارة مثلما يتخ�س�ص الأفراد . وهذا ما توؤكده جتارب التاريخ 

بعدما اأثبتت وجوده.
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- اأهلية املر�سح ال�سيني: اإذا جتاوزنا احلديث عن اأهلية املر�سح الأمريكي  
االقت�شادية  اأو�شاعهما  ب�شهرة  تتعلق  العتبارات  االأوروب��ي،  االحتاد  واأهلية 
االإخفاقات     اأو  االإجن��ازات  م�شتوى  على  �شواء  واحل�شارية،  وال�شيا�شية 
�سرورية  تبقى  ال�سيني  املر�سح  اأهلية  عن  احلديث  فاإن  التحديات،  و  اأ

يف هذا ال�سياق.

قوة �سناعية،  كونها  اأكرث من  ب�سرية ع�سكرية جتارية  قوة  ال�سني  تعترب 
امل�شكالت  كثقل  اأخ��رى  عوامل  العامل  واجهة  ت�شدرها  دون  حت��ول  بينما 
الداخلية وال�سعف اللغوي الإعالمي، واإن كان اأكرث مراقبي ال�ساحة الدولية 
احل�سارة  ت��داول  م��اآل  تر�سح  قوى  اإح��دى  باعتبارها  ال�سني  اإل��ى  ينظرون 
ميّدها  م��ازال  الذي  بتاريخها  واأخ��رى  بجغرافيتها  تتعلق  لأ�سباب  املرتقب 

بنف�ص منه.

ت��داول  مل���اآل  جيد  مر�سح  م��وؤه��ل  ال�سني  جغرافية  اإن  اجل��غ��راف��ي��ا:   -

م�ساحة  على  ومتتد  دول��ة،   (( ال�سني  جت��اور  املوقع  حيث  فمن  احل�سارة، 
ويت�سكل  العامل  م�ساحة  من   ( اأو   ( مبعدل  فهي  كلم،   9.((0.8(( تبلغ 
�ساحل  وميتد  وجبال،  و�سحاري  و�سهوب  غابات  من  الطبيعي  م�سهدها 
ال�سني مبا يقدر ب� 00).))كلم، ويبلغ عدد �سكانها نحو مليار و8))مليون 

ن�سمة ح�سب اإح�ساء 0)0)م.

احل�ساري  املجد  يف  عريق  تاريخي  ر�سيد  على  ال�سني  تتكئ  التاريخ:   -

ر�سو  ميناء  عن  الباحث  احل�سارة  تداول  مرتقب  ا�ستقبال  على  م�ساعد 
اأو حمطة توقف اأو مطار عبور اإلى انطالق اآخر ليوا�سل ازدهاراته العامة 
�سار  ال�سني احل�ساري احلديث  تخ�س�ص  واأن  �سيما  الأب��د،  اإلى  توقفه  اأو 
يظهر يف القت�ساد والتجارة اخلارجية وال�ستثمار ا�ستنادا اإلى اجلغرافية 
والتجربة التاريخية منذ كانت ال�سني، ومازالت تن�سب اإلى اأقدم احل�سارات 
التي ازدهرت على �سفاف النهر الأ�سفر منذ اأكرث من 00) �سنة قبل تاأ�سي�سها 
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الثاين بعد انتهاء اأعمال العنف بها على يد ال�سيوعيني عام 9)9)م.

- ال�سني بني ثقل الواقع وتطلعاته: من ينظر يف واقع ال�سني يح�ّص بثقل 

حا�سره، ولكن يكت�سف قدرات الإن�سان فيه على مواجهة التحديات وبخا�سة  
حتديات امل�شتقبل وكيف �شار يخرق اأ�شوار اآفاقه، ال�شيما منذ دخلت ال�شني 
نظام اقت�ساد ال�سوق �سنة 978)م، واأ�سبحت اأ�سرع دول العامل منوا، فهي 
واأكرب دولة  اأمريكا،  بعد  املحلي  الإنتاج  اقت�ساد عاملي من حيث  اأكرب  ثاين 
م�سدرة يف العامل وثاين دولة ا�ستريادا، ورابع دولة يف ال�سياحة، واحتياطها 
هذا  يف  الثالثة  املرتبة  حتتل  فهي  دوالر  تريليون   (،(8 الأجنبي  النقد  من 
املجال، وت�ستثمر يف اخلارج مبلغا قدره )،)) مليار دولر ح�سب تقديرات 
�سنة 008)م لت�سبح �ساد�ص اأكرب م�ستثمر خارجي يف العامل، وجي�ص ال�سني 
احل�سارة  عماد  هو  الذي  التعليم  ال�سني  اإلزام  اأن  مع  العامل  يف  الأكرب 
الأولى وهو جماين،  لت�سع �سنوات  بعيدا، حيث بداأ عام )98)م فقط  لي�ص 
)) �سنة،  )،)9% من ال�سكان فوق  007)م �سملت حمو الأمية  ومنذ عام 

اأما ما دونها فقد بلغ حمو الأمية )،98% منها )،99% ذكورا.

اأمة تطلق قمرا �سناعيا م�ستقلة عن  ال�سني خام�ص  ولعله بذلك �سارت 
غريها، ففي �سنة )00)م اأر�سلت حاملة رائد ف�ساء مما جعلها ثالث دولة 
تر�سل رحلة ماأهولة بالإن�سان اإلى الف�ساء، ويف �سنة )00)م اأر�سلت بنجاح 
�سفينة ف�ساء مما جعلها ثالث دولة لديها القدرة على اإجراء عملية �سري يف 
الف�ساء، ويف �سنة 007)م جنحت يف اإر�شال مركبة ف�شاء تيمنا باآلهة القمر 
ال�سينية القدمية لكت�ساف القمر باعتباره جزءا من برناجمها الف�سائي، 
و�شارت ال�شني تخطط لبناء حمطة ف�شاء وحتقيق هبوط على �شطح القمر 
برواد �سينيني، كما تخطط لإنزال مركبة ماأهولة على املريخ. ومتتلك ال�سني 
لهذا الغر�ص وغريه اأكرب ميزانية يف العامل للبحوث والتنمية، وقد ا�ستثمرت 

اأكرث من ))) مليار دولر يف عام )00)م بزيادة 0)% عن عام )00)م.
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وهذا ل يعني اأن ال�سني يف ماأمن تام، واإمنا مازالت تهددها توقعات تبدو 
قدرت  التي  كالحتجاجات  �سيئة  مظاهر  من  ينتابه  وما  واقعها  خالل  من 
وال�سحافة  الراأي  ل�سيق جمال حرية  بنحو 87000 مظاهرة  �سنة )00)م 
ول�سدة رقابة اخلطاب ال�سيا�سي وما ين�سر يف الأنرتنيت، وللتخطيط الأ�سري 
اأدى  اإلى غاية �سنة 0)0)م، وهذا ما  الواحد  الطفل  �سيا�سة  املبالغ فيه يف 
اإلى اختاللت دميوغرافية حيث قدرت زيادة الإناث بعد ت�سريع هذا القانون 
بن�سبة ))% والذكور 7) %، ولقانون امللكية الذي يخول للدولة ال�ستيالء على 
الأرا�سي اخلا�سة يف �سبيل امل�سلحة العامة ولقانون الإعدامات الذي ت�ساوي 
ن�سبته يف ال�سني )7%  من اإعدامات العامل تقديرات �سنة 009)م، واإن كان 
يبدو هذا رمبا �سروريا يف حكم ال�سني مما لها من و�سع خا�ص، هذا اإلى 
جانب ما قد تفاجاأ به ال�سني وتفاجئ به من يرتقب توقع �سدارتها العامل 

مما لي�ص يف احل�سبان.

مقرتح  واأن  �سيما  اأك��رث،  متطور  اقت�سادي  ازده��ار  اإل��ى  ال�سني  وتتطلع 
رئي�سها عام )00)م دعا اإلى اعتماد اقت�ساد قائم على البتكار ال�سناعي 
ال�سناعة،  على  قائم  اقت�ساد  بدل من  الفكري  والإبداع  العلمي  والخرتاع 
الريح  كطاقة  املتجددة  الطاقة  من  الإف��ادة  من  املزيد  على  ال�سني  وتعمل 
حمل  حت��ّل  قد  نا�شئة  جديدة  اقت�شادية  م��ادة  وه��ي  وغريهما،  وال�شم�ض 
على  يتداعى  اقت�سادي  ح�ساري  دور  من  اأكرث  اأو  اأداه  ما  وت��وؤدي  البرتول 
اأخطائها  بع�ص  ال�سني  تتدارك  قد  مثلما  كلها،  الأخ��رى  احلياة  جم��الت 

ول�سيما يف جمال �سيا�ستها الداخلية.

اأما �سيا�سة ال�سني اخلارجية فال تظهر ت�سنجا ول تهورا ول تخفي عداءا 
التجارية  املادية  امل�شلحة  حتكمها  عالقات  وهي  غريها  مع  عالقاتها  يف 
فتدفع  جمانا  اأجلها  من  تنا�شل  قد  اإيديولوجية  مبادئ  حتكمها  مما  اأكرث 
ب لها عداءا  فاتوراتها من دون مقابل مما يثقل كاهلها القت�سادي، وين�سّ
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�شديدا مع غريها مثلما هي جتربة االحتاد ال�شوفييتي من قبل والتي كانت 
من اأ�شباب �شقوطه ومثلما هي جتربة بع�ض دول االحتاد االأوروبي واأمريكا 
�سبيل  يف  وتنفق  الأخ�سر  اخلطر  ت�سميه  ال��ذي  الإ�سالم  ومنه  الآخ��ر  جتاه 
الدفاع  يف  ول�سيما  امل�سنية  واجلهود  الطائلة  الأم��وال  زحفه  ووق��ف  �سده 
ول�سيما  العامل  ب�سدارة  ال�سني  فوز  فر�ص  يقوي  ما  وهو  اإ�سرائيل،  عن 
�سيا�ستها  يف  �سيئة  جوانب  عن  تتغلب  حني  خا�سة  القت�سادي،  جانبها  يف 
الداخلية جتاه الأقلية الإ�سالمية الذي تعرف على يد النظام ال�سيني مظامل 
دينية واجتماعية، مع العلم اأن دخول امل�سلمني ال�سني كان مبكرا جدا �سنة 
)))م اأي بعد 8)عام من الهجرة فقط، وقد كان فتحا جتاريا تخللته مبادئ 
الإ�سالم كال�سدق والوفاء بالوعد والأمانة وترك الربا، وعلى هذه املبادئ 
تاأ�س�ست عالقة الإ�سالم بال�سني التجارية التاريخية لعلها منذ رحلة ال�ستاء 
وال�سيف. ثم جتددت عالقة العامل الإ�سالمي بال�سني احلديثة على �سيء 
تت�سمن  ل  اخلارجية  ال�سني  �سيا�سة  واأن  �سيما  التاريخية،  العالقة  من 
يف  الدوائر  بع�ص  ت�ستبطنها  كالتي  الإيديولوجية  العقدية  العدائية  النزعة 
لل�شني يف  املجال  اأف�شح  ما  ولعل هذا  االأوروب��ي،  االحتاد  ودول من  اأمريكا 
عالقتها مع العامل الإ�سالمي وفتح الباب اأمام م�ساحلها اأكرث من غريها، 
التي  بال�سني  الإ�سالمي  العامل  عالقة  يعزز  التاريخي  احل�ص  مازال  حيث 
االأوروب��ي كربيطانيا وفرن�شا،  مل ي�شبها ما �شاب عالقته بدول من االحتاد 
دعمها  يف  ول�سيما  اأمريكا  وبني  بينه  احلديثة  العالقة  ي�سوب  كالذي  ول 
الإ�شرائيل، بل حت�ّض �شعوب العامل االإ�شالمي اأنها تلقت م�شاعدات تاريخية 
من ال�سني اأثناء حركات التحرر، مثلما مازالت مواقف ال�سني ت�ساند بع�ص 
ق�سايا العامل الإ�سالمي ولو من منظورها وبخا�سة القت�سادي. ولذا باتت 
ال�سني، وبخا�سة من هذا املنظور، من اأكرث دول العامل حظا يف �سنن ماآل 
التداول ل�سدراة العامل ما مل ي�سرفها عنه �سارف طارئ مفاجئ يعمل لغري 
�ساحلها مما قد يكون يف �سالح مناف�ص من مناف�سيها الآخرين مثل اليابان. 
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- اأهلية املر�سح الياباين: اليابان قوة اقت�سادية تكنولوجية تقعدها عوامل 

اإلى  اإ�سافة  ال�سرتاتيجي  غري  اجلغرايف  كاملوقع  العامل  ت�سدر  عن  اأخرى 
ال�سعف اللغوي الإعالمي وعدم توافر رغبة الهيمنة غري القت�سادية التي 
ت�شتميت اليابان يف حتقيقها، اأما ما �شواها كالهيمنة ال�شيا�شية اأو الثقافية 
اأو الفكرية فال تعرييها اليابان اهتماما كبريا، وقد يكون من الطرائف اأنه 
يف الوقت الذي اأ�شبح االحتاد االأوروبي واأمريكا يعانيان االأزمة االقت�شادية، 
التجارية  الناحية  يف  وخا�سة  فاأكرث  اأكرث  ازده��اره  اليابان  اقت�ساد  وا�سل 

واقت�ساد الخرتاع.

- اجلغرافيا: اليابان جمموعة جزر تقع �سمال املحيط الهادي ومتتد على 

با�سم  تعرف  بركانية  كلم، وهي منطقة  بنحو ))77،8)  تقدر  م�ساحة منه 
�سديدا  زلزال  اليابان  زلزال  اإلى  يوؤدي  مما  النارية  الهادي  املحيط  جلفة 
في�سبب ما ي�سمى الت�سونامي، وتغطي جبال اليابان ال�ساهقات من م�ساحتها 
تبدو جغرافية  ولذا  ن�سمة،  وي�سكنها نحو 7)) مليون  اأكرث من %70  العامة 
خالل  من  العامل  �سدارة  اإلى  للو�سول  الرت�سح  على  م�ساعدة  غري  اليابان 

�سنن ماآل تداول احل�سارات.

القدمية  التاريخ  كتب  ذكرته  عريقا  تاريخا  اليابان  تعرف  ل  التاريخ:   -

مثل الذي تعرفه جارتها ال�سني واإن كادت تكون جزءا منها، ولعل اأق�سى ما 
يتحدث به التاريخ عن اليابان هو ما بعد القرن 7 ق.م، وقد اأن�سئت عا�سمة 
ّدًا لأطماع الأوروبيني يف اليابان  اليابان طوكيو  خالل القرن )) امليالدي. َو�سَ
كالربتغال وبريطانيا ثم ال�سني واأمريكا، اأغلقت اليابان اأبوابها يف وجه كل 
اأن عاودت فتحها البحرية الأمريكية فوقعت لهذا  اإلى  وافد مدة ))) �سنة 
�سنة 8)8)م  اليابان احلديثة منذ  ثّم كانت  اتفاقية ))8)م، ومن  الغر�ص 
اقت�ساديا،  ذاتها  بناء  فحاولت  اأمريكا  يد  على  غفوتها  من  �سحت  عندما 
وكانت  ورو�سيا،  ال�سني  جارتيها  مع  فا�سطدمت  التو�سع  اإل��ى  �سعت  ثم 
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اأمريكا بجرمية هريو�شيما وجنازاكي  اأنهتها  اأن  اإلى  احلرب بينهما �شجاال 
فا�ست�سلمت اليابان ووقعت معاهدة )) . 08 . ))9)م وبقيت حتت االحتالل 

الأمريكي اإلى �سنة ))9)م.

ولذا يبدو تاريخ اليابان احلديث ماردا ع�سكريا لول قهر القوات املجاورة 
له كرو�سيا وال�سني ثم اأمريكا، مما ا�سطرها اإلى تغيري �سيا�ستها اخلارجية، 
التي  احلديثة  ال��دول  بع�ص  اأنتجته  احل�ساري  ال�سرتاتيجي  التحول  وهذا 
اأفادت من جتربة الهيمنة التاريخية، حيث انتهجت قوة الأفكار والخرتاع 
والإعالم والقت�ساد وال�سيا�سة والدبلوما�سية اآليات هيمنة الع�سر احلديث 
القدمية  الع�سور  هيمنة  اعتمدتها  التي  الع�سكرية  القوة  اآلية  من  ب��دل 

كالرومان وبع�ص الأمم احلديثة كربيطانيا وفرن�سا.  

- اليابان بني �سد الواقع وفعالية الخرتاع: يبدو اأن واقع اليابان ي�سّد 

فعالية  ولكن  ليتجاوزه،  لغريه  املجال  يف�سح  اأن  منه  يريد  وكاأنه  حا�سره 
القدرات واملبادرات يف اخرتاعاته جتعله يتقدم غريه، خا�سة واأن اقت�ساده 
اأولية،  اقت�ساد ثروات ومواد  اأكرث منه  التكنولوجي  اقت�ساد الخرتاع  �سار 
لّقبت  ولذا  ال�شدائد،  اإن�شان حتد و�شرب على  ذاته  الياباين  االإن�شان  اإن  ثم 

ح�سارته باحل�سارة املعجزة احلديثة.   

القت�سادي  التناف�ص  �سيا�سة  انتهاج  اليابان  اهتمامات  اأ�سد  �سارت  وقد 
العديد  بينهما يف  التجاذب  ال�سني،مع مالحظة  مع  تعرفه  كالذي  ال�سلمي 
من امليادين، واإن كان اأ�سد امليادين بينهما التناف�ص القت�سادي والخرتاع 
التكنولوجي من غري اأن ينتظر تراجع اإحداهما عن الأخرى اأو كالهما، واإمنا 
ال�سني  اإحداهما  حملها  لتحل  الأولى  املرتبة  عن  اأمريكا  تراجع  املنتظر 
اأو اليابان فرتقى اإلى املرتبة الأولى. وهذا ما يحتاج اإلى درا�سة، وي�ستحق اأن 
تفرد له بحوث لتفا�سل بني قوة حظي كل منهما يف ميدان القت�ساد وغريه. 

يعتمد  وم��ازال  ك��ان  اليابان  اقت�ساد  اأن  هو  فيه  احلديث  ميكن  وال��ذي 
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موؤ�سرات رمبا انفرد بها عما �سواه منها:

- اعتماد اأخالقيات العمل ومتانة اأدائه.
- التحكم التكنولوجي وتقنية اآلياته الدقيقة.

- خف�ص الإنفاق الع�سكري وانتهاج �سيا�سة ال�سلم وعدم التدخل يف �سوؤون 
الربيطاين  الع�سكري  الحتالل  ق��وة  منهج  خ��الف  على  الداخلية،  الآخ��ر 
والفرن�سي ثم قوة الحتالل الإيديولوجي الذي انتهجته رو�سيا، وهو املنهج 
على  الهيمنة  وحتقيق  االقت�شادي  النفوذ  اأج��ل  من  اأمريكا  تعتمده  ال��ذي 
غريها، ولكن مما يهدد القت�ساد الياباين ويحول دون هيمنته على العامل 

ليوؤول اإليه املاآل احل�ساري جملة موؤ�سرات منها:

- ال�ستثمارات ال�سخمة املرتبطة باقت�ساد الآخر والذي يوؤدي انهياره اإلى 
انهيار جزء من اقت�ساد اليابان قد يكون كبريا.

- تكرار الكوارث الطبيعية التي ت�سيب اليابان كالزلزل والرباكني واملد 
اإلى جانب  اأ�سرارا فادحة  اأ�سبحت تكّبد اقت�سادها  البحري، وهي كوارث 

كوارث ال�سناعة النووية التي بداأت تعانيها مناطق اليابان.

- �سيخوخة املجتمع وثقل �سرف التقاعد واكتظاظ املدن مما اأفقد الإنتاج 
التوازن ول�سيما بني املدينة والريف.

ويبدو اأن اليابان مل ي�ستثن مما عند غريه من فر�ص واإيجابيات اأو م�سكالت 
و�شلبيات، ولذا فاإن كانت اإرادة اليابان اأقوى من حتدياته ك�شب من رهاناته 
وحقق من غاياته ما به قد يوؤول اإليه املاآل احل�ساري العاملي ليت�سدر الأمم 

ولو يف جانبي احل�سارة القت�سادي والتكنولوجي.

رهاناتها  بع�ض  تك�شب  قد  كثرية  حتديات  اليابان  اأم��ام  �شار  ولذا 
م�سكالت  اإل��ى  يجرها  قد  مما  لغريها  انقادت  اإذا  ول�سيما  تخ�سرها،  اأو 
�سار  الذي  العمل  ع�سكريا،  الآخ��ر  م�سكالت  وحل  الدولية  النزاعات  ف�ص 
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يكّبد املن�سغل به خ�سائر يف الأرواح والقت�ساد ولو جّرب فعالية التكنولوجيا 
الع�سكرية ليطورها اأكرث لتدر عليه مردودا اقت�ساديا من ال�سناعة احلربية، 
وهذا مما �سار ي�سرف اليابان مثل غريها عن الخرتاع التكنولوجي ال�سلمي 

منطلقها الأول والذي به وقفت اليابان الند للند اأمام اأمريكا.

هذا، ولعل اليابان تفاجئ العامل مرة اأخرى مبا فاجاأته به اأول مرة ولكن 
يف جديد قد يكون غري مرتقب منها، �سيما واأنها تتكئ على �سيا�سة ال�سلم 
وتعتمد املبادرة الذاتية و�سيلة لتحقيق ماآربها، وهو ما تفوقت به على غريها 
يف مناطق من ال�سراع احل�ساري كثرية ولو عانت من اأثر ذلك حروبا مع 
ازدهارها  مطلع  يف  عرفتها  لأ�سباب  اأمريكا  ثم  وال�سني  رو�سيا  جارتيها 
كرغبة التو�سع التي ردت عنها مقهورة واإن دفعتها اإلى انتهاج �سيا�سة ال�سلم 

يف نهاية الأمر.

تقعد  قد  اأخرى  وعوامل  م�سكالت  من  اليابان  م�سار  خلو  يعني  ل  وهذا 
ل�شدارة  بقوة  تر�شحها  دون  وحتول  مقا�شدها،  نحو  ال�شري  عن  جتربتها 
داخل  املحا�سر  اجلغرايف  املوقع  مثل  احل�سارة  تداول  ماآل  وك�سب  العامل 
الإيديولوجي  ال�سعف  ومثل  وال����زلزل،  ال��رباك��ني  ورع��ب  اجل��زر  اأ���س��وار 
والنق�ص الإعالمي اخلارجي وت�سرف الإن�سان الياباين امل�ستثنى باأعرافه 
عن اأعراف �سعوب اأخرى مق�سد هيمنته ول�سيما يف املاأكولت، ومثل التلوث 
ال�سناعي  الزدهار  يزيدها  مازال  اأ�سا�سية  م�سكالت  يطرح  الذي  البيئي 
تعقيدا وكثافة ملا يرتتب عليها من اأمرا�ص مزمنة ول�سيما اأمرا�ص العمل 

ل�سدة تطور اآلياته ال�سناعية.

ولذا قد يكون املر�سح الياباين اأقل حظا يف ماآل تداول احل�سارة وت�سدر 
ال�سناعي  والتكنولوجي  القت�سادي  جانبيه  يف  اإل  خاللها  من  العامل 
الخ��رتاع،  باقت�ساد  يعرف  فيما  ول�سيما  كبريا  �سوطا  فيه  قطع  الذي 
وهذا ما يدعم حظه يف جوانب اأخرى من ماآل احل�سارة ملا قد يتوافر له من 

فر�ص رمبا غري متوقعة. 
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كٍل  دون  اأمٍل  يف  امل�سلحة  عن  يبحث  دائم  و�سع  يف  غريه،  واليابان،مثل 
بها غاياته كاحلفاظ على  ينال  قد  اأكرث من غريه  يتقنها  اأوراق  يديه  وبني 
الوقت وح�سن اإدارة ال�ستثمار اخلارجي املحظ من غري خلطه مبا قد يعكر 
جو عالقته مع �سركائه مثلما تنتهج دول اأخرى هذه ال�سيا�سة فتدفع فاتورات 

تنق�سها من ر�سيد حظوظها يف ماآل تداول احل�سارة نحوها.  

- اأهلية املر�سح الإ�سالمي: اإن الإ�سالم مر�سح بارز من مر�سحي هيمنة 

مر�سح  �سعب  اأو  اأم��ة  اأن  ال�سنن  وم��ن  احل�سارة  وفتوحات  امل�ستقبل  م��اآل 
وف�سله  احل�ساري  النمو  ا�ستمرار  موؤهالت  فيه  تتوافر  اأن  لبد  امل�ستقبل 
املعنوي واملادي، لإثراء الب�سرية بقيم جديدة يف الر�سد احل�ساري واإبداعاته 
بالقيا�ص اإلى ما عرفته يف فرتات ر�سدها مثل فرتات الوحي و�سحو ال�سمري 
الدولية  املوؤ�س�سات  اأ�س�ست  الثانية، حيث  العاملية  بعد احلرب  كالذي حدث 
والإن�سانية، مما وفر لنبغاء الب�سرية جو الإبداع احل�ساري، ولذا فاإنه ما من 
مر�شح مرتقب اإال والبد اأن تبدو يف حا�شره ما يعترب �شروط �شحوة نه�شة 

توؤهله للت�سدر والهيمنة.

كثريا،  املرجوة  املرحلة  موؤهالت  موا�سفات  من  ميلك  الإ�سالم  اأن  ويبدو 
�سيما بعد ازدهار الإبداع احل�ساري املادي التكنولوجي، و�سار اجلانب املعنوي 
من احل�سارة ي�ستدعي العمل له مبثل عمل اجلانب املادي اأو اأ�سد لأنه اأ�سبح 
وكاأنه زاد عطاء يف جانبه التكنولوجي قد نفد من كرثة ما اأبدع فيه الع�سر 
احلديث حتى �سار اإفال�سه املعنوي الروحي قاب قو�سني اأو اأدنى، مثلما حدث 
فكر  وهرطقة  اليونان  فل�سفة  جدلية  احل�ساري  التاريخ  عرف  يوم  قبل  من 
الفر�ص وعجرفة قوة الرومان الع�سكرية، ف�سار حتما لزما يف حكم ال�سنن 
اأن يبدع ما ي�ستدرك به جديد لفقد اإبداع يومئذ مربرات بقائه وا�ستمراره، 
مثلما حدث يوم بلغت جتربة ال�سيوعية مبلغا م�ستهجنا حتى اأنكرت املعلوم 
من احلياة الب�سرية بال�سرورة كالإميان باهلل ورغبات الفطرة كحب التملك، 
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اأ�سبحت ت�سري عليه قوى  اأخ��رى،  النهج ذاته، ولو من وجهة نظر  اأن  ويبدو 
هيمنة اليوم حتت عنوان الدميقراطية فا�شتدعي نهج خيار اآخر اأف�شل.

ولكن من ال�سنن اأن تنت�سب املعار�سة لكل مهيمن عند كل اقت�ساء حتى 
ل يعتقد اأن الب�سرية قد نفد زادها يف الإبداع احل�ساري يف جانبيه املادي 
اأو املعنوي، ولذا من ينظر يف الإيديولوجيات التاريخية واحلديثة كالقومية 
وا�ستنفدت  مربراتها،  بع�ص  فقدت  اأنها  يعرف  الوطنية  وحتى  والعلمانية 
ال�سنن  تهيئة  ويعني  اإعالن تراجعها  ي�سكل  من عطاءاتها كثريا، وهذا مما 
ملرتقب اآخر قادم، واأن ظروف احلا�سر متهد له، واأنه قد بداأ يخرج بع�سها 
من البع�ص الآخر مثلما يعقب الليل النهار والنهار الليل، وهذا ما ترت�سح من 
خالله الأمم لتت�سدر بع�سها بع�سا، ومنها تر�سح العامل الإ�سالمي، والذي 
لبد له اأن يب�سط جتربته مرة اأخرى من خالل الو�سطية التي �سارت رهانا 

نحو امل�ستقبل اإلى جانب رهان الدميوقراطية والرباغماتية.

ن�سجت  الذي  الإ�سالمي  العامل  م�سروع  تاأهل  الدرا�سة  هذه  يهم  والذي 
اإلى حد ما، واإن كانت امل�سافة بني واقعه وتطلعاته ونظرياته  بع�ص جوانبه 
واإجراءات تنفيذها،مازالت بعيدة مع ما توافر لديه من جوانب كاجلماهريية 
والفكرة الفطرية وخمزون التجربة التاريخية واحتياط الرثوات االقت�شادية 
الأولية كالبرتول والطاقة ال�سم�سية، واإن كان هذا ل يردم من الفجوة بني 
الواقع والطموح كثريا. ولذا تبدو امل�سافة بني الواقع ومنزلة ت�سدر الب�سرية 
احل�ساري مت�سعة لغياب العامل الإ�سالمي اأو �سبه غيابه خالل مرحلة تيهه 
بددت يف  التي  االأوط��ان  مثل حترير  هواأهم،  ما  وان�شغاله مبا هو هام عن 
�شبيلها طاقات عزيزة يف العلم والبطوالت والرثوات، واإن كان هذا اإجنازا 
عظيما ولكن هناك اإجناز اآخر هام منتظر قد يطلق عليه التمكني احل�شاري، 
ما  وهو  و�سراع مفرداته،  الع�سر  تناق�سات  ما بني  اأن يخرج  يتوقع  والذي 

يبدو يف ملمح امل�سروع الإ�سالمي.
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يف  يطلب  ما  اأه��م  ف��اإن  �ساكلتها،  على  مما  وغريها  العتبارات  ولهذه 
التح�سر  م�سادر  يف  اكت�سافها  بعد  ال�سنن  فقه  احل�ساري:  التمكني  �سبيل 
ول�سيما الأ�سل منها كالقراآن وال�سنة وجتربة التاريخ، ولذا �سار فقه ال�سنن 
واللتزام به من اأهم ما ينبغي اأن يعرف عن طريق نه�سة العامل الإ�سالمي 
املرجوة ومن خالله الب�سرية، وتبدو هذه حقيقة ينبغي األ ُتتَخطى لأنها غري 
�سماها  التي  الق�سد  هذا  موؤهالت  توافر  من  لبد  ولكن  للتجاوز،  قابلة 
نبي �شروط النه�شة، ومنها ما ينبغي توافره على م�شتوى املعنى  بن  مالك 
بالقدر الذي وفره الآخر على م�ستوى املادة وبالقدر الذي تدعو احلاجة اإليه 
وفق م�سروع �سنن التاريخ ول�سيما التاريخ الإ�سالمي الذي وازن منذ بدايته 
بني املادة والروح والواقع واملثال وحقوق الإن�سان وواجباته اإلى اآخر موازنات 

التجربة الإ�سالمية النظرية والإجرائية.

 ولكن كيف الإعداد؟ وما اأولوياته لتحقيق هذا التمكني احل�ساري من خالل 
�سنن التداول؟ وهذا ما يكرث الجتهادات ويعدد اأ�ساليبها، مثل الذي يقرتح 
من اأجل تكوين طليعة ت�سطلع مب�سوؤولية التح�سر كقوة مت�سي يف الطريق))( 
كلها،  احل�سارة  ميادين  يف  تبدعه  ما  خالل  من  العلمي  النموذج  لتطرح 
اأخرى  اأمة وراء  بها  الأمم ح�سب اللتزام  التي ترتب  التداول  تاأتي �سنن  ثم 
و�سعبا وراء اآخر، ولكن حظوظ الفوز مرهونة بالتزام �سروطه، وهذا ما يعني 
�سرورة درا�سة موؤهالت الأمم وال�سعوب من الناحية اجلغرافية والتاريخية 
وما يجمعه الواقع ويحت�سنه بني جنباته من مب�سرات ومثبطات اأو ح�سنات 

و�سيئات اأو اإيجابيات و�سلبيات يف العامل الإ�سالمي ويف بيئة كل مر�سح.

من  مناطق  من  الإ�سالمي  العامل  م�ساحة  خريطة  تتاألف  اجلغرافيا:   -

القارات  ال�سرقية، وهذا ل يعني غياب الإ�سالم عن  اأوروبا  و  اإفريقيا  اآ�سيا 
من  عا�ست  قدمية  تاريخية  ح�سارات  هذه  م�ساحته  عرفت  ولقد  الأخ��رى، 

) - �سيد قطب : معامل يف الطريق، دار ال�سروق، القاهرة، �ص)) .
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عاد  وح�سارة  والفرعونية  الفينيقية  احل�سارة  مثل  العامل  �سدارة  خاللها 
جديد  دم  ذات  بكرا  اأخرى  منه  مناطق  ومازالت  الأيكة،  واأ�سحاب  وثمود 

تنتظر املرتقب احل�ساري.

وهذه اخللفية اجلغرافية للعامل الإ�سالمي تدعو اإلى اعتمادها حافزا نحو 
امل�ستويات  كافة  على  كربى  اأهمية  من  اجلغرايف  للموقع  ملا  العامل  ت�سدره 
لفظ  ف��اإن  وع��اء،  اجلغرافية  اخلريطة  كانت  واإذا  وال�سيا�سية.  التجارية 

الإ�سالمي حني ي�ساف يعّد انتماء ممتدا على تلك الرقعة اجلغرافية.

ومن هنا ت�سعى فكرة انتماء العامل الإ�سالمي اإلى جغرافية وتاريخ لتكون 
اإيديولوجية ومنهجا واأداة تعتمد يف �شبيل حتقيق غايات لتت�شدر العامل كله 
وهو  منه،  اأو جزءا  التداول احل�ساري  �سنن  اإليها من خالل  اأمره  ويوؤول 
حتى  امتد  وعنه  احل�ساري  املعريف  الإ�سالمي  العامل  مفهوم  منه  انبثق  ما 
جتاوز حدوده اجلغرافية و�سارت له حدود اأخرى فكرية واقت�سادية و�سيا�سية 
اأو�سع من احلدود اجلغرافية، لأن التطور جعل احليز اجلغرايف  وح�سارية 
ل�ستخدام  اجل��غ��رايف  املفهوم  من  اأو���س��ع  اآخ��ر  مفهوما  ك��ّون  مما  مفتوحا 
م�سطلحه يف ال�ستعمالت ال�سيا�سية والقت�سادية وغريها، وهذا ما اأك�سب 
العامل الإ�سالمي مفهوما ح�ساريا من خالل م�ساحته اجلغرافيا ومفرداتها 

الأخرى كالرثوات والأحوال اجلوية والت�ساري�ص الطبيعية وغريها . 

- التاريخ: لقد اأ�سبح التاريخ الإ�سالمي اأزيد من اأربعة ع�سر قرنا الأمر 

الذي اأك�سبه جتربة مازال ي�ستمد منها وجوده وقدرته على التطور والتكيف 
امل�ستقبل،  اإل��ى  والتطلع  وال�ستمرار  للتجدد  والإق��ن��اع  والتغلغل  والت�سكل 
�سنن  خ��الل  م��ن  اقت�ساء  ك��ل  عند  ال�سدر  اإل��ى  مرت�سح  ك��ل  م��ع  ليرت�سح 
التداول احل�ساري ال�سرمدية الأبدية الأزلية التي فاز من خاللها يوم ظهر 
يومئذ  كبريتني  قوتني  بني  من  فخرج  م��رة،  اأول  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف 
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الفر�ص والروم))(، فورث اأر�سهما وجمدهما واأقنع الب�سر مبا مل تكونا عليه 
الروم  كانت  بدل عنهما، حيث  العامل  على خريطة  فان�ساح  اإيديولوجيتهما 
قوة ع�سكرية والفر�ص قوة اإيديولوجية تتقا�سمان اأكرث خريطة العامل واإن كان 

حظ الروم منها اأوفر من الفر�ص.

ولذا �سار ي�ساند العامل الإ�سالمي تاريخه ويدفع به من ح�سناته اإلى التطلع 
التاريخ،  َنَف�ُص  عليه  يطلق  قد  فيما  يرجوها  غايات  لتحقيق  امل�ستقبل  نحو 
ول�سيما حني النظر اإليه من اإيجابياته وبعيون الر�سا عن وقائع كثرية منه 
تعترب جتارب اإفادة، لأن يف تاريخ ال�سعوب والأمم ما مييز بع�سه عن بع�ص 

يف القيم الذاتية والعالقات الدولية.

اأنه  م�سروعه: اأعتقد  حتقيق  واآليات  واقعه  بني  الإ�سالمي  العامل   -

ما من اأمة اأو �سعب يتوافر لديه �سيء من احل�ص بذاته والوعي به اإل وتطلع 
اإلى م�شتقبل ح�شاري، وبخا�شة اإذا كان يف واقعه ما يعني على حتقيق ماآله، 
اإمكانات  كانت  ولو  القاعدة حتى  ا�ستثناء من هذه  الإ�سالمي  العامل  ولي�ص 
مرهونا  اأمره  بات  ولذا  امل�ستقبل،  اإلى  تطلعه  قدرات  من  اأقوى  تبدو  واقعه 
اآليات ت�ساعد م�سروعه الذي  اإقالعه احل�ساري من  بانتظار ما يعينه على 
مازال اأفكارا اأكرث منه مناهج واآليات حتقيق، حيث قد تر�شم اأمام االإن�شان 
اأفكاره اأحالما جميلة ولكن تظل اأحالما اإن مل تو�شع و�شائل حتقيقها وتتوافر 
توفري  على  �شديدا  العزم  اأويل  حر�ض  ك��ان  هنا  وم��ن  تنفيذها،  �شروط 
على  البحث  ال�شرورة  من  كان  ولذا  حتقيقها،  وو�شائل  االأ�شياء  �شروط 
و�شائل حتقيق م�شروع املرتقب االإ�شالمي من خالل �شنن التداول احل�شاري 

يف اإطار واقعه ومنها:

) -{ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ                 ۈ  
ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ى     ائائ  ەئ        ەئ  

وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ }�سورة الروم الآيات: )-)0. 
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ا- امل�سوؤولية الر�سمية: تتحّمل موؤ�س�سات الدول الر�سمية جزءا هاما من 

م�شوؤولية حتقيق امل�شروع االإ�شالمي احل�شاري من خالل مفرداته لتدفع به 
الرت�سح  موؤهالت  موؤهل هام من  الدولة  موؤ�س�سات  فاإن  ولذا  الت�سدر،  اإلى 
الإ�سالمي احل�ساري نحو امل�ستقبل والفوز مبقعده فيه مثلما تبواأه من قبل، 
الأفق  بدا يف  وقد  �سوؤونه،  على  والإ�سراف  الإ�سالم  تعليم  وذلك من خالل 
�سار  وقد  �سيما  وتركيا،  ماليزيا  مثل  دول  جتربة  خالل  من  هذا  من  جزء 
العامل الإ�سالمي يف حاجة اإلى قاطرة جتر قاطرات اأقطاره الأخرى، والتي 
يرت�سح منها اإلى جانب الدول التي �سلف ذكرها قاطرة العامل العربي الذي 
هو الآخر رمبا يف حاجة اإلى قاطرة جتر قاطرات اأقطاره والتي قد تكون دول 
اإحدى  تكون  قد  اأو  والإعالمي،  القت�سادي  امل�ستوى  على  ول�سيما  اخلليج، 
اإلى وقود  اأو مغربه، ثم اإن قاطرة قاطرات الإ�سالم يف حاجة  دول م�سرقه 

حترك فعالية اأفكار مبادراته.

م�شروع  وحتمل  االإ�شالمية  احلركة  تت�شكل  مل  الإ�سالمية:  احلركة  ب- 

انتمائها احل�ساري من الناحية الإيديولوجية ومفرداته الثقافية وال�سيا�سية 
موؤ�س�سات  من  حقه  يف  الر�سمي  بالتفريط  احل�ص  بعد  اإل  والقت�سادية 
الدولة، ولذا تبنت احلركة الإ�سالمية الإ�سالم منهج حياة �سامل ومل تتبناه 
تبنته  ثم  الر�سمية  القوة  ت�سور  يف  فهمه  �ساق  مثلما  فقط  وعبادة  عقيدة 
برنامج م�سروع ح�ساري �سعت اإلى ترجمته يف موؤ�س�سات مثل جتربة البنوك 
كامل�ساركة  به  يبادر  م��ازال  مما  وغريها  اخلا�سة  واجلامعات  الإ�سالمية، 
ال�سيا�سية التي قد تتحّول اإلى قوى تداول �سيا�سي يف اإدارة حكومات الدول 
الإ�سالمية اأو تظل اإلى حني مفردة اأ�سا�ص ل يف�سل يف اأمر هام من دونها 
الإ�سالمي  املر�سح  م�سروع  يخدم  مما  وهذا  ح�سابها))(،  لها  يح�سب  حيث 
احل�ساري من الناحية ال�سيا�سية يف اإدارة احلكومات اإلى جانب ما تقدمه له 

مفردات اأخرى من م�سروعه مثل مفرداته الثقافية والفكرية.

)- اأنظر كتاب: الإ�سالم �سريك للم�ست�سرق الأملاين فريت�ص �ستيبات .
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ج- الفعاليات: اأعتقد اأنه ما من حركة اإ�سالح عرفها التاريخ الإ�سالمي 

وغريه اإل اأبدعها نابغة من نوابغ زمانه وعلم من اأعالم الإن�سانية فيما يعرف 
يف احل�ص الإ�سالمي باملجدد الذي هو اأ�سا�ص بداية احلركات الإ�سالمية يف 
على  كان  اأولها  اأن  على  لها  اأرخ  والتي  والبعيد،  القريب  والتاريخ  احلا�سر 
بعيد  غري  فعاليات  جمع  الفعالية  تلبث  ما  ثم  العزيز))(،  عبد  بن  عمر  يد 
حتى تكّون حركة اإ�سالمية ثم ما تلبث احلركة الإ�سالمية هي الأخرى حتى 
تكون موؤ�س�سة من موؤ�س�سات املجتمع املدين، حيث تدعو اإلى العمل اجلماعي 
وتنظيماته لتحمل امل�سوؤولية اأكرث، وقد تكون موؤ�س�سات املجتمع املدين يوما 

موؤ�س�سات دولة.

اأما حني تلزم الفعالية ذاتها من دون غريها حتى ولو جتمع حولها تالميذ، 
فاإنها تظل حتتفظ بخ�شو�شية الفرد مثلما هي جتربة مالك بن نبي وبع�ض 
جتربة  زعيم  مهاتري  حممد  مثل  مبا�سر  غري  بطريق  عليه  تتلمذوا  الذين 
ماليزيا التي اأعطت الهتمام الأكرب للدين الإ�سالمي منذ اأح�ست قوة ال�سعور 
بالهوية الإ�سالمية لدى ال�سعب املاليزي، وهو ما جعل هذا البلد موطنا من 

مواطن قوة تاأهيل الإ�سالم مر�سحا ملا قد يوؤول اإليه العامل.  

ف�سل يف  املدين  باملجتمع  يعرف  �سار  ملا  اأ�سبح  لقد  املدين:  املجتمع  د- 

املعار�سة،  باب  من  ولو  اأدائها  قدرات  وتعزيز  للدول  العامة  الإدارة  ماآزرة 
حيث التكامل املبا�سر اأو ال�ستفزاز لتدارك النقائ�ص وجتنب الأخطاء، وهذا 
عمل له وظيفته لتحقيق م�سروعات الإيديولوجيات ووجهات النظر يف العامل 
وحتى  املحلي  املر�سح  دفع  يف  اأ�سا�ص  معتمد  املدين  املجتمع  فاإن  ولذا  كله، 
العاملي للت�سدر والفوز مبا يحقق به اأهدافه عن طريق التطوع ال�سعبي الذي 
يبتغي وجه اهلل يف املنظور الإ�سالمي ويق�سد خدمة الإن�سانية يف منظورات 
اآلية »يف �سبيل اهلل« يف منظور العقيدة الإ�سالمية ونيتها:  الآخر، ويبدو اأن 

) - تويف )0)ه�.
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اآلية مغالبة قوية من اآليات حتقيق املرجو مما به يتقوى املر�شح االإ�شالمي 
اأكرث من قوى الرت�سح الأخرى.

ومن اجلدير  باملالحظة  اأن باب الرت�سح ملاآل الزدهار احل�ساري �سيظل 
مفتوحا اأمام كل من رغب دخوله ولو من دون �شروط تاأهل، ولكن لن يفوز 
فاإنه  له حيث وفر لذاته �سروطه، ولذا  اأهال  اإل من كان  مبن�سب مقعده 
ل يت�سنى لهذه الدرا�سة تناول قوى احل�سارة كلها وفح�ص ملفاتها والطالع 
على اأو�ساعها اجلغرافية والتاريخية والقت�سادية وال�سيا�سية وغريها مما 
تتوافر من خالله �شروط الر�شح بل �شروط الفوز، ولهذا اخت�شر احلديث 

يف جملة قوى تر�سح تبدو حظوظها وافرة اأكرث من غريها .

- اآليات حتقيق ماآل الزدهار احل�ساري: يبدو اأنه من حكم منطق ال�سنن 

األ يوؤول املاآل احل�ساري اإل ملن يحقق له �سروطه، فهو تبع ملفردات منه اأ�سد 
وت�سور  والفكري  والقت�سادي  ال�سيا�سي  كاملاآل  البع�ص   بع�سها  من  قوة 
اإل بعد جتارب تاريخية  اإدارته بحكم منطق ال�سنن الذي ل تعرف حقائقه 
متح�ص من خاللها حقيقة التيارات واملذاهب فيتبناها الزمان بعدما تعفو 
اأحداثه الأخرى وتتجاوزها، وكاأنها فقدت �سالحيتها بني يديها فاأ�سبحت 
ليكون  ال�سنن  حكم  اإدراك  منطق  يقّره  ما  منها  وبقي  املفعول،  �سارية  غري 
اأفكار  جملة  يف  الدرا�سة  هذه  قررته  ما  وهذا  خالله،  من  احل�ساري  املاآل 
تيارات ومبادئ ومذاهب وقيم تبدو اأكرث قدرة على حتويل توجه احل�شارة 

نحو الأف�سل والأ�سد التزاما من مناف�سيه.

اأنه تتوافر يف مو�سوعة ال�سنن ما قد ي�سمى �سنن  اأعتقد  اإدراك ال�سنن:   -

التحكم، وهي مناط ماآل التح�شر الأنها جوهر ال�شنن التنفيذية، حيث تنطلق 
�سنن التحكم من ذات الإن�سان يف قدرته على التحكم يف حركاته و�سكناته 
واأقواله واأفعاله و�سلوكياته مع ما ي�ساققه من متاعب يف اإدارة ذاته ومن ثّم 
تذلل �سعاب  والتكوين  والإع��داد  الرتبية  اأن  اإل  مفردات حميطه من حوله 
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احلياة وجتعل الع�سري ي�سريا مع عدم انتفاء ال�سعوبة بني يدي الإن�سان.

واأعتقد اأنه لي�ص لالإن�سان قدرة على التحكم يف مفردات ما حوله اإل اإذا 
كان مقتدرا على التحكم يف اإدارة ذاته بالتزام اجلد والجتهاد، ويبدو اأنه 
من هنا ينطلق الكت�ساف ليكون الإبداع احل�ساري الرتبوي والفكري والعلمي 
وغريه، ومن خالل قدرة الإن�سان على التح�سر تقتدر ال�سعوب والأمم عليه، 
لأن التخلف اأو التح�سر قبل اأن يكون و�سع �سعب اأو اأمة فهو و�سع اأفرادها، 
ومن هنا حر�ص املربون لتغيري ما بالنف�ص من اأجل تغيري ما بالقوم، وبات 
العمل  باقتدراه على  االإن�شان يف ذاته ويف مفردات ما حوله مرهونا  ُكُم  حَتَ
امل�ستحيل  من  لي�ص  احل�ساري  الإب���داع  لأن  اأجله،  وم��ن  املمكن  خ��الل  من 
ولكن املمكن مرهون ب�شروط بتحققها يتحقق املبتغى الذي قد يكون تقدما 

ح�ساريا عاما اأو تقدما يف ميدان ما من ميادين احل�سارة.

- تبني الدميقراطية: اإن فكرة الدميقراطية من اأقدم اأفكار النظريات 

اليونانية، ومن يومئذ واكبت  اإلى احل�سارة  انت�سابها  احلديثة، حيث يرجع 
ح�سارات كثرية ومازالت ت�ساير اأخرى وتتطلع اإلى اأن تكون من اآليات ماآلت 
امل�ستقبل، حتى كاأنه لي�ص بني يدي الفكر الإن�ساين قدرة اإبداع اأخرى اإل يف 

اإطارها.

وفل�سفته  اليوناين  الع�سر  منذ  بالدميقراطية  العقل  ت�سبث  اأن  ويبدو 
توافر  عدم  على  دليل  الغد  اإل��ى  بل  اليوم  اإلى  بها  اللتزام  على  وحر�سه 
ال��ب��دي��ل وال��ع��ج��ز ع��ن اإن��ت��اج ج��دي��د، وح��ت��ى ل��و ك��ان يف ه��ذا ���س��يء من 
خيارًا  يكون  قد  مبا  العرتاف  عدم  الآخر  نية  يبدو يف  فاإنه  ال�سواب 
مناهج  عّرت  التي  الدميقراطية  من  اأف�سل  هو  ما  ن�سانية  لالإ يوفر  اآخر 
ممار�ساتها  من  ب��دت  التي  �سوءاتها  اأك��رث  تنفيذها  واإج����راءات  تطبيقها 
اإزدواجية التعامل واملعاملة، الأمر الذي اأوقعها، ولو من الناحية التطبيقية، 
اأفكار النظريات والقيم واملبادئ امل�سداقية يف  موقع التناق�ص الذي يفقد 
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نظر النقاد والذين من حولهم فيف�سل الذين ينا�سلون من اأجلها، حتى كاأن 
التنفيذ امتحان ع�سري اأو م�سابقة �ساقة ل يفوز فيها اإل من كان اأهال للفوز.

ولذا، فاإن اأكرث ما يهزم اأفكار املناهج الواقع الذي قد يزيد يف �سدة وطاأته 
عليها عدم اقتدار اأدعيائها على اللتزام ببنودها، حيث يظهر التناق�ص بني 
العمل والقول وال�سلوك والدعاء، ولكن يبدو من الذي مازال ي�سّبث البع�ص 
بالدميقراطية وُيْجمُعُه عليها وحولها امل�سلحة وبخا�سة املادية منها ولي�ص 
من  نن�سخ  ما  منطق  وفق  الأف�سل  يكون  اآخر  خيار  بلورة  عدم  ثم  املبداأ، 
اآية اأو نن�سها ناأت بخري منها اأو مثلها، ويبدو اأن خيار ماآل املرتقب لن يكون 
الأمر  الوحي  اإلى  احتكاماته  من  جزء  يحيل  الذي  الإ�سالمي  الفكر  يف  اإل 
الذي ل ير�سى به اأولو �ساأن الفكر الدميقراطي، ويف هذا ال�سياق فاإن الذي 
منهج  هو  النخبة  حوله  يجمع  ب��داأ  وال��ذي  باإحلاح  رمب��ا  الإ���س��الم  يقرتحه 
الو�سطية، ثم اإنه يبدو اأن الدميقراطية مازالت مل تفقد مربرات ا�ستمرارها 
كلها ملا فيها من عنا�سر ت�سعف مرونتها الفكر الب�سري وهو ما قد ميّد يف 

عمر الدميقراطية.

ومن �سنن تاريخ الفكر اأن ي�ست�سحب ما يناق�ص بع�سه البع�ص الآخر وقتا 
اآخر  في�ستنفد  فاأكرث  اأكرث  القدمي  ويتقادم  يكتمل اجلديد  اأن  اإلى  قد يطول 
قدراته وفق قاعدة النا�سخ واملن�سوخ، وكاأن بني البديل واملبدل منه نقل مهام 
وتوديع من موقع الت�سليم اإلى مواقع ال�ستالم وتويل املهام لطمئنان املتولى 
على املتويل والثقة يف قدرته على اأهلية الإدارة والت�سيري، ثم التمكني ل�ستقبال 

املاآل احل�شاري والقيام بتكاليف اأداءاته وحتّمل م�شوؤولياته اأمام امل�شتقبل.

- انتهاج الربغماتية: تبدو قوة فكرة الرباغماتية يف اعتمادها �سيا�سة نهج 

»الغاية تربر الو�سيلة«، ولو كانت هذه ال�سيا�سة يف الوقت نف�سه نقطة �سعف 
واالن�شباط  االلتزام  قيمة  الفتقادها  اأخرى  جهة  من  الرباغماتية  نهج  يف 
وامل�سداقية الأخالقية، ومن �سنن فل�سفة الأفكار وحتى الأ�سياء اأن ح�سناتها 
متّد يف حياتها وتزّود م�سار توا�سلها، ولذا فاإن نهج الرباغماتية وفكرته 
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مل ت�ستثن من هذه القاعدة ومل تخرج عن اإطارها، حيث اإن مرونة اأفكارها 
ولو على ح�ساب  وال�ستمرارية  التوا�سل  بزاد  واإ�سعافاتها مازالت متّدها 
اإلى عدم تربير الغاية الو�سيلة،  قيم اخلري ومبادئ الإن�سانية التي تدعو 

مما يوؤدي اإلى فقد الرباغماتية م�سداقيتها.

الإن�سانية  ر�سد  وقت  اإلى  موؤجل  الرباغماتية  فكرة  نهج  اأداء  فاإن  ول��ذا، 
يكون  قد  ما  تهدم  الرباغماتية  تداعيات  فاإن  هنا  ومن  �سمريها،  و�سحوة 
حققه اأداوؤها من اإجنازات امل�شلحة، مما يعني اأن الرباغماتية اأ�شبحت 
ل تعتمد قوة م�ستقبل لتبني عليها �سيا�سة ح�سارة عامة، واإذا �سلحت فاإنها 
ت�سلح اإلى حني موؤجل ل�ست�سحاب فكرة اأخرى ت�سكل القاعدة العامة تكون 
الرباغماتية جزءا اإلى جانبها يرجع اإليه عند القت�ساء ال�سديد كال�ستثناء، 
ولعل هذا ما �سار يوؤدي اإلى اجلدل ال�سديد يف مناق�سة جوهر الرباغماتية، 
اجلدل الذي ظل يحافظ على اأن الغاية ل تربر الو�سيلة بينما يدعو خ�سمه 

الغاية لتربير الو�سيلة.   

كان  وي�سارا  الإن�سان ميينا  يوم كان فكر  الو�سطية: من  اعتماد منهج   -

كر�سي الو�سطية �ساغرا، واإْن مازال مل ميالأ بقدر كاف يوؤهله ليوؤمن به اأكرث 
النا�ص، لأنه مل يبلور راأيه ليكون منهجا من مناهج الفكر والراأي واحل�سارة، 
اأ�سحاب  اأ�سحاب اليمني ول من  اأن من امل�سلمني من لي�سوا ل من  ثّم ومبا 
الي�سار، فقد كان من منطق ال�سنن اأن يكونوا ممن يتولى كر�سي الو�سطية، 
�سيما واأن م�سطلحه م�ستمد من القراآن الكرمي، ولذا حني تبلور جزء كبري 

من منهج الو�سطية كان امل�سلمون اأهال له اأكرث من غريهم.

ويبدو اأنه من هنا اأ�سبح يوؤول اأمر احل�سارة القائمة نحو منهج الو�سطية 
الإ�سالم  و�سطية  منهج  بالتزام  مرهونة  القادمة  الأخرى  احل�سارة  لتكون 
الذي اأ�سبح يزيد حظه كلما اكتملت مكونات بنوده ولو من الناحية النظرية 
لتقوى حظوظه وتزيد ن�سبة قوة التمكني له، ولكن من �سنن الفكر اأن تن�ساأ 
اآفات املناهج يف و�سائل تطبيقها اأكرث مما تن�ساأ يف اأفكار نظرياتها، وذلك 
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اأبراج  اأ�سحابها وتنزل من  حني جتري حيثياتها بعدما تفرغ من ت�سورات 
مثاليتها، وت�سبح قيما ومبادئ ذات قابلية لتكون اإجراءات تنفيذية وذلك 
برتجمة  املثالية  النظرية  م�ستوياتها  اإلى  اأ�سحابها  �سلوكيات  ارتقاء  لعدم 
اأبراج  اإلى  الأفكار  ترتفع  وهنا  دلئ��ل،  اإلى  والدع��اءات  اأفعال  اإلى  الأق��وال 
اإلى واقع ملمو�ض حم�شو�ض  اإعادة حتويلها  اأخرى وي�شعب  نظرياتها مرة 
ولو ظل الق�سم النظري من الأفكار فيه نظرية قابلية للتحقق مرة اأخرى، 
اإل اأن التطبيق الثاين يكون اأ�سد من التطبيق الأول لفقد الثقة فيه من خالل 

فقد الثقة يف اأ�سحابه من حملته املوؤمنني به.

له  القابلية  التطبيق  على  الإ�سالمي  املنهج  نظرية  �ساعد  ال��ذي  ولعل 
والنخبة التي التزمت به فارتقت اإلى م�ستوى عال من قيمه ومبادئه، �سيما 
يف تربية العاملية الإ�سالمية الأولى التي تداعت ب�سيء من ال�سلب على تطبيق 
برنامج م�سروع جتربة العاملية الثانية التي ما ا�ستطاع اإن�سان اليوم متثلها يف 
�سلوكياته واأعماله ويوميات حياته اإل نخبة من الداعني اإلى الإ�سالم ومنهج 
و�سطيته، ولكن هذه النخبة مل ت�ستطع تعميم ذاتها على غريها، ولذا ظلت 

هذه النخبة ا�ستثناء من القاعدة وحينئذ �سارت غري موؤثرة فيمن حولها.

الو�سطية ميثل وجهة نظر يف احلياة،  يقال، فقد �سار منهج  ومع كل ما 
ل�سيما حني ي�ساف اإلى الإ�سالم واإن �سمي الطريق الثالث، فاإن هذا ال�سم 
احل�ساري  الفكري  الإ�سالمية  احلركة  م�سروع  لأن  اأكرث،  ر�سيده  يف  يزيد 
اأكرث  رمب��ا  لغريه  يحبذها  بل  ومناهجه  وم�سطلحاته  األفاظه  يحتكر  ل 
اإج��راءات  �شبط  اإلى  وال�شعي  بها  االلتزام  �شرط  لنف�شه  يحبذها  مما 
دون  طموحاته  حت��ول  وال  االآخ��ر  الفكر  من  �شائن  ي�شينها  واأال  تنفيذها 
طموحاتها، واأل تناو�ص اأفكار الأحزاب الإيديولوجية والطموحات ال�سيا�سية 
�سيما  ال�سرتاتيجي،  الإ�سالمية  احلركة  م�سروع  اأفكار  �سفاء  والع�سكرية 
وقد ا�ستنفد م�سروع احلركة الإ�سالمية ال�سرتاتيجي احل�ساري كثريا من 
ال�سيا�سية  الأنظمة  ومواجهة  الغربي  الحتالل  مقاومة  يف  الذاتية  جهودها 
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بعد خروجه من اأقطار العامل الإ�سالمي، فاأ�سبح يخ�سى على نف�سه العياء 
اآن  قد  اأنه  يبدو  ولذا  الإ�سالمية،  العاملية  طريق  خطوات  على  م��ازال  فيما 
الواقع  يف  نظرياته  تنفيذ  الإ�سالمي  احل�ساري  امل�سروع  لهتمامات  الآوان 
ليمثل  اأعماله يف ميادين احل�سارة كلها  ولي�ستاأنف  به  فيكون اهتمام غريه 
وجهة نظر عامة حتقق ما تريده غايات ال�شعوب ليوؤول اإليها املاآل احل�شاري 

الإ�سالمي املرتقب. 

واآلتها غري  التكنولوجية  وظيفة  قدرة  تبدو  قد  التكنولوجي:  التحكم   -

مبا�سرة يف اإدارة �سوؤون العامل و�سنع اأحداثه، ولذا كانت يف املنزلة الثانية 
يح�سب  الذي  ولكن  احلياة،  توجيه  يف  املبا�سرة  الفكرة  وظيفة  منزلة  بعد 
لالآلة التكنولوجية ووظيفتها باأ�ص القدرة ال�سديد يف �سنع احلدث وال�سرعة 
الفائقة يف اإجنازه الأن لها الوظيفة االأقوى، واإن ظل قرار الف�شل يف �شنع 
به  وتدفع  القرار  تبدع  التي  الفكرة  بيد  العام وجزئياته  احلدث احل�ساري 
اإلى اآلية التنفيذ الذي من خالله كانت وظيفة التكنولوجيا يف توجيه م�ستقبل 

الب�سرية وتر�سيد ماآله .

ال�ستخدام  قابلية  فيه  حدين  ذو  �سالح  التكنولوجيا،فاإنها  كانت  ومهما   
لالأغرا�ص كلها خريها و�سرها و�سحيحها وخطئها واإن ظلت مرهونة بر�سد 
الإن�سان وتعقالته والذي منه تاأتي وظيفتها ومن خالله ت�سهم يف التحكم يف 
م�ستقبل الب�سر احل�ساري وماآلته، والذي لن يكون اإل بيد من بيده القرار 

واإبداعه ومثله قوة التكنولوجيا.

التكنولوجي  التحكم  ف��اإن  نظريات  ونظريتها  اأفكار  الفكرة  اأن  وبحكم 
ووظيفته هي الأخرى وظائف واأداءات، ومن هنا �سار التحكم التكنولوجي 
مرهونا بالفكرة ويكاد يكون وقفا عليها ياأمتر باأمرها وينتهي بنهيها لأنها 
والفكرة  ال��ق��رار،  وتنفيذ  ال���راأي  تطبيق  على  الأق���در  هو  ك��ان  واإن  الأق���وى 
واملبنى  والروح  املادة  كاقرتان  مقرونتان  التكنولوجية  والآلة  الإيديولوجية 

واملعنى.
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الب�سر  م�ستقبل  توجيه  يف  وفكرته  التكنولوجي  التحكم  وظيفة  اأن  ويبدو 
يف  االخراع  توا�شل  و�شروة  االأداء  حتكم  بقدرة  تلزمه  وماآالته  احل�شاري 
ال�شيما  اأهدافه،  حتقيق  اأجل  من  االإن�شان  ل�شالح  التوجيه  َوُح�َشن  جماله، 
واأن التكنولوجيا �سارت عاملا وا�سعا وقد ن�ساأت بني اأرجائه م�سكالت كثرية 
تت�سارع من اأجل اأهداف تتناق�ص بينها مثل امل�سكالت البيئية  والأمرا�ص 

امل�ستع�سية واخرتاقات القر�سنة واجلو�س�سة. 

- ح���ل م�����س��ك��الت احل�������س���ارة: ت��ط��رح اأم����ام م��ن��اه��ج ال��ف��ك��ر احل�����س��اري 

موؤلفاته  عنون  حني  كبريا،  اهتماما  اأوله��ا  نبي  بن  مالك  لعل  م�سكالت، 
منها  كلها،  احلياة  ميادين  مت�ص  كثرية  وهي  احل�سارة«))(،  »م�سكالت  ب� 
و�سغط  وال�سكري،  والإي��دز،  كال�سرطان،  امل�ستع�سية  الأمرا�ص  م�سكالت 
اإلى  يوؤدي  مما  والكتئاب  القلق،  مثل  النف�سية  ال�سحة  وم�سكالت  الدم، 
املنظمة،  كاجلرمية  الجتماعية  احلياة  وم�سكالت  والنتحار،  اجلنون 
وانت�سار الآفات، وم�سكالت البيئة مثل ثقب الأوزون، والحتبا�ص احلراري، 
وامل�سكالت القت�سادية كالفقر، و�سوء توزيع الرثوات بني ال�سمال واجلنوب، 
احل�سارة،  م�سكالت  م��ن  الب�سرية  يتحدى  م��ا  اآخ��ر  اإل��ى  التغذية  و���س��وء 
كالتهديدات النووية واأ�سلحة الدمار ال�سامل، مما ينبغي على القوة املر�سحة 
ح�ساري  م�سروع  برنامج  وفق  حلولها  جتد  اأن  الإن�سانية  م�ستقبل  لقيادة 
عام، ت�سارك فيه الب�سرية كلها عن طريق موؤ�س�سات الأمم املتحدة فيتحقق 
به  ما  �سنن  و�سائل  اأكرب  هذه  اأن  واأعتقد  والتوازن،  والأم��ان  وال�سلم  العدل 
يكون  يدي من  ليكون بني  �سيوؤول  ما  وبه  الأمم  املا�سي احل�ساري بني  دال 
اأكرث توفريا لها والتزاما مبقت�سياتها بني ال�سعوب والأمم وبخا�سة تلك التي 

تر�سحت للتمكني للماآل احل�ساري وتويل ر�سالته الإن�سانية. 

)-اأنظر، غالف موؤلفات مالك بن نبي، اإ�سدار دار الفكر، دم�سق، )0))ه� )98)م. 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ¤ ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ¤.

د. حممد عبد احلميد �ضامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�ضى العرباين      

د.نا�ضر يو�ضف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعري(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      

45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      



46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      



46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. د/ زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      




