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مقدمة

ي�أتي احلديث عن القدوة وموا�صفاتها ودورها و�أهميتها يف �إطار البحث
عن واحدة من �أبرز احتياجات الإن�سان على م�ستوى الفرد واملجتمع ،مع
الأخذ بعني الإعتبار �أن القدوة هي ال�صورة الأوىل والكاملة التي تنطبع
�أمام �أعني الب�شر  .فيحاول كل �شخ�ص مبا لديه من �إ�ستعداد وقدرة الو�صول
�إىل ذاك املقام العايل الذي ي�شاهده كمثال ومنوذج و�أ�سوة.
ويبحث الإن�سان عن القدوة عندما ي�شعر ب�أن يف داخله �شيئ ًا يدفعه نحو
ما من �أجله كمال �شخ�صيته  .وقد تكون القدوة �شخ�ص ًا ما  ،وقد تكون فكرة
معينة وقد تكون عقيدة ...بغ�ض النظر عما �إذا كان هذا ال�شخ�ص وهذه
الفكرة والعقيدة �أمر ًا مطلوب ًا �أو غري مطلوب  .فان كانت القدوة جت�سد
املثل العليا وحتمل من ال�صفات الأخالقية والإن�سانية كان املقتدي يتوق �إىل
الرفعة والرقي على امل�ستوى الأخالقي والإن�ساين  ،و�إن كانت مث ًال �أعلى من
جهة ال�سلطة والرئا�سة واجلاه واملقام  ،كان املقتدي يتوق �إىل تلك اجلوانب
�أي�ض ًا .لذلك ميكن القول� :إن القدوة تتطور وتتحول عند الإن�سان بنا ًء على
البيئة املحيطة التي كانت ال�سبب احلقيقي يف وجود جمموعة من القيم
التي يرنو الإن�سان للو�صول �إليها .
�إذ ًا تت�شكل القدوة يف �أجواء القيم (مهما كان نوع هذه القيم) وت�ساهم
يف مو�ضوع الرتبية والو�صول �إىل الكمال وت�ساعد يف عملية �إقناع الآخرين
بالأفكار والآراء وما �شابه ذلك.
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 10وبحث القدوة وا�سع ذو جوانب متعددة  ،ميكن �أن يطال دورها و�أهميتها
وخ�صائ�صها وما لها من امتداد يف الفكر الديني ،وقد يجري البحث
عنها مبا لها من �آثار على م�ستوى ثقافة التغرب واالبتعاد عن القيم وبناء
ال�شخ�صية الإن�سانية وما �إىل هنالك من �أبحاث �سنحاول الإجابة عنها يف
كتابنا الذي ن�ضعه بني يدي القارئ الكرمي عله يكون اخلطوة الأوىل يف
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�إدراك حقيقة القدوة واختيار النموذج واملثال على م�ستوى العمل.
منتدى الفكر اللبناني
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الدكتور طالل عرتي�سي

(((

القـــدوة

ضرورتهــــا وتحوالتهــــا
مل ترتك القدوة الإن�سان وحيد ًا .فما �إن يتفتح وعيه منذ �سنواته الأوىل
حتى يجد �أمامه قدوة هي الوالدان ين�ش ّد �إليها ويت�أثر بها ويعتقد �أنها
�أف�ضل ما يراه وما يبحث عنه .ومن خالل هذه القدوة تت�شكل ال�صور الأوىل
للطفل عن العامل فرياه هانئ ًا من�سجم ًا �أو قا�سي ًا م�ضطرب ًا .لذا توافقت
كل الدرا�سات الرتبوية والنف�سية على �أهمية وجود الأ�سرة بالن�سبة �إىل
الإن�سان ،يف حني تقدم الإ�سالم خطوة �إ�ضافية يف هذا املجال عندما �أكد
على ربط وجود هذه الأ�سرة ب�شروط اختيار الزوجني ،ولي�س كيفما اتفق،
(تخريوا لنطفكم�..إذا جاءكم من تر�ضون خلقه ودينه فزوجوه.)...
وال يختلف الباحثون حول �أهمية الأ�سرة و�أهمية ما يجري فيها
وت�أثرياته القوية على �شخ�صية الإن�سان الالحقة .لكن قدوة الوالدين املهمة
جد ًابالن�سبة �إىل الطفل ،ال تبقى غالب ًا على حالها يف مراحل العمر الالحقة.
((( �أ�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة اللبنانية.

 14فمن امل�ؤكد �أن الإن�سان عندما ي�صبح �أكرب �سن ًا و�أكرث جتربة و�أو�سع اطالع ًا
�ستتغري نظرته �إىل القدوة ،و�إىل �شروطها وموا�صفاتها ،التي كان يتطلع
�إليها .فالطفل الذي يتخذ والديه �أول قدوة له يف �سنوات عمره الأوىل
�سينتقل الحق ًا �إىل قدوة �أخرى قد تكون معلم املدر�سة �أو رفيق ال�صف� ،أو
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�أي �شخ�صية �أخرى ريا�ضية �أو �سيا�سية وفق ًا للبيئة التي �سيعي�ش فيها �أو
يت�أثر بها...كما �أن هذا االختيار قد يتغري �أي�ض ًا يف مراحل الن�ضج الأخرى
بحيث ت�صبح القدوة فكرة �أو عقيدة� ،أو حزب ًا ينتمي �إليه الإن�سان ...ما
يزيد من �أهمية القدوة ومن �ضرورة متابعة حتوالتها وت�أثرياتها املختلفة
على الإن�سان يف مراحل عمره املختلفة ويف �أدواره املتعددة يف املجتمع .مع
االلتفات �إىل �أهمية هذه القدوة و�إىل �أهمية ت�أثرياتها بح�سب كل مرحلة من
مراحل العمر.
ولذا ال ميكن �أن يقت�صر االهتمام بالقدوة كما يح�صل عادة على
البعد الرتبوي فقط على الرغم من �أهمية هذا البعد خ�صو�ص ًا يف طفولة
الإن�سان ...بل يفرت�ض �أن يكون هذا االهتمام �أكرث ات�ساع ًا و�شمو ًال من
خالل الدرا�سات الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية والفل�سفية والثقافية
واالنرتوبولوجية التي ميكن �أن تقدم زوايا نظر خمتلفة ومهمة ومتعددة
لدور القدوة ولت�أثرياتها على م�ستوى بناء الفرد الرتبوي وعلى م�ستوى
ت�شكيل اجتاهاته الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية ...و�صو ًال �إىل �أدوارها
املحتملة على بنية املجتمع وت�أثريها على م�صادر قوته ومتا�سكه...

ت�شرتك معظم الدرا�سات الغربية التي تناولت مو�ضوع القدوة ،ومعها
الأدبيات العربية املرتجمة عنها �أو املت�أثرة بها،يف �أهمية القدوة ويف
ت�أثرياتها على الإن�سان خ�صو�ص ًا يف مرحلتي الطفولة واملراهقة .لكن قيلية
هي الدرا�سات التي التفتت �إىل �شروط القدوة وموا�صفاتها .ويكاد هذا
الأمر يقت�صر على االجتاه الديني الذي اهتم كثري ًا باجلوانب الأخالقية
للقدوة منذ مراحل العمر الأوىل .لذا دعا اال�سالم على �سبيل املثال �إىل
جتنب رفاق ال�سوء واالبتعاد عن موا�ضع التهم وم�صاحبة اهل العلم
خ�صو�ص ًا يف مرحلة ال�شباب انطالق ًا من املعرفة الأكيدة ب�صعوبة تغيري
ما نكت�سبه يف هذه املرحلة .ولذا نالحظ �أن معظم العلماء وخ�صو�ص ًا �أهل
العرفان منهم ي�ؤكدون على التم�سك املبكر بالف�ضائل وعلى االبتعاد عن
املعا�صي حتى ال�صغرية والب�سيطة وعلى عدم ت�أجيل هذا الأمر �إىل املراحل
الالحقة من العمر لأن القدرة على تغيري العادات وال�سلوك ت�صبح �أكرث
�صعوبة نظر ًا لتمكن هذه العادات من نفو�سنا وطباعنا� ...أي �إن املنظور
الإ�سالمي للقدوة ال يكتفي باحل�ض على بعدها االيجابي فقط ،بل يريد
يف الوقت نف�سه �أن نتجنب ال�سلبيات التي قد تنجم عن القدوة ال�سيئة ،لأن
الإن�سان بح�سب الر�ؤية القر�آنية املعروفة هو على ا�ستعداد لالنحراف مثل
ما هو على ا�ستعداد للرقي والتكامل .وهذا الأمر منوط بالبيئة التي يعي�ش
فيها وبالرتبية التي يتلقاها ،ف�إما �أن ت�أخذه هذه الرتبية ومعها القدوة
املرتبطة بها بعيد ًا نحو االنحراف و�إما �أن تدفعه قدم ًا نحو الرقي والتقدم
والتكامل...
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من املهم �أن نالحظ �أن القدوة لي�ست دائم ًا �شخ�ص ًا نقتدي به ،قد
يتغري بح�سب الظروف واملراحل .فهي قد تكون �أي�ض ًا فكرة دينية �أو �سيا�سية
يحملها الإن�سان ويت�أثر بها ويحاول تقليدها والعي�ش وفق ًا ملقت�ضياتها.
وقد يتبناها االن�سان ثم يتخلى عنها �إىل فكرة �أخرى ،فيغري طريقته يف
التفكري ،ويف الت�صرف .من ذلك على �سبيل املثال من يقتدي بالفكرة
ال�سيا�سية التي تدعو �إىل االحتجاج ال�سلمي و�إىل التظاهر و�إىل امل�شاركة يف
االنتخابات وغري ذلك مما نعرف عن معظم الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية
يف عاملنا املعا�صر ،وما ي�شيع يف �أو�ساط املنتمني �إىل هذه احلركات من
عادات م�شرتكة ومن زي مت�شابه ومن طريقة يف ال�سلوك ويف العالقات
بني اجلن�سني ويف �إحياء املنا�سبات ال�سيا�سية والإجتماعية ...وبني من
يقتدي باجتاهات �سيا�سية �أخرى دينية �أو غري دينية تدعو �إىل العنف �أو
�إىل التكفري وتفر�ض على �أتباعها العزلة عن املجتمع وزي ًا خا�ص ًا يتمايز به
�أتباع هذه القدوة عن غريهم ...وقد تكون القدوة بيئة ثقافية غري حمددة
املعامل(،يبدو التعرف �إليها �أكرث �صعوبة و�أكرث تعقيد ًا) مثل ما تفعل و�سائل
الإعالم التي تبث طوال اليوم ومن دون توقف كل ما ميكن �أن ي�شكل عنا�صر
هذه البيئة الثقافية مب�ضامينها الفنية والأخالقية والرتفيهية واالجتماعية
و�سواها...وهي بيئة ي�صعب متييز �أولها من �آخرها و�ضبط ما يدور فيها...
اذ ًا القدوة لي�ست دائم ًا �شخ�ص ًا �أو منوذج ًا حمدد ًا ميكن �أن نتعرف �أليه

ون�شري �إىل موا�صفاته املحددة ،على الرغم من �أهمية ال�شخ�ص/القدوة
ودوره التاريخي يف كل املجتمعات دون ا�ستثناء .بل هي �أكرث من ذلك �أي�ض ًا.
فهي فكرة وهي بيئة وهي اطار يحيط بالإن�سان .وما يزيد من �أهمية ومن
خطورة هذه الفكرة �أو هذه البيئة �أنها باتت بف�ضل و�سائل االعالم احلديثة
غري حمددة املعامل متام ًا ،وتتوجه �إىل �أكرث من جيل ،و�إىل اكرث من فئة
اجتماعية يف وقت واحد . ...فبا�ستطاعة و�سائل االعالم اليوم �أن تتوجه
�إىل كل افراد اال�سرة يف وقت واحد .وهي تتوجه اليهم يف كل �ساعات اليوم.
وبات مبقدور الأغنياء والفقراء �أن ي�شاهدوا الأفالم وامل�سل�سالت نف�سها
والنماذج القيمية والثقافية التي تبثها الف�ضائيات ومواقع االنرتنت املختلفة
من دون متييز بني من يقدر على تقليد ما يدور فيها وبني من ال يجد
قوت يومه لإ�شباع عياله ...ما يجعل القدوة التي تبثها تلك الو�سائل قدوة
عاملي ًة على م�ستوى الزي والأفكار والثقافة وال�سلوك والعالقات ،تتجاوز
اخل�صو�صيات الثقافية واالجتماعية لهذا البلد �أو ذاك ،بحيث ن�شهد
الإعالنات نف�سها حول م�ساحيق التجميل وحول عرو�ض الأزياء والعالقات
بني اجلن�سني والفنانني واملمثلني ،من الواليات املتحدة �إىل ال�صني و�صو ًال
�إىل بنغالد�ش و�أفريقيا وباقي الدول اال�سالمية...
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تختلف ما ا�صطلح على ت�سميته مرحلة «املراهقة» عما �سبقها من مراحل
لأ�سباب معروفة يف الأدبيات الرتبوية والنف�سية ،خا�صة ما يتعلق بالأدوار
اجلديدة التي يتوقعها املجتمع من املراهق والتي يتوقعها املراهق من نف�سه
�...إن املهم هنا هو كيف �سيتعامل املجتمع مع هذه املرحلة وكيف �سيقبل
التغريات التي مير بها االن�سان يف هذه املرحلة .لأننا نعتقد �أن امل�شكلة
لي�ست يف التغريات الفيزيولوجية نف�سها ،بل يف ا�ستعداد املجتمع �أو يف عدم
ا�ستعداه لتوفري الفر�ص لدمج املراهق من دون �أي ت�أخري �أو تردد ...عندما
يخرج املراهق من نطاق العائلة �إىل نطاق املجتمع يجد امامه خيارات
كثرية :القدوة الرتبوية تتحول تدريج ًا من الوالدين �إىل �شخ�صيات �أُخرى.
ملاذا يختار املراهق قدوة له� ،شخ�ص ًا مل يلتق به ومل ي�سبق �أن حتدث اليه
مبا�شرة؟ وملاذا يتعلق ب�شخ�ص موجود يف بلد �آخر .قد يذهب �إىل قدوة
�سيا�سية �أو دينية �أو فنية �أو ريا�ضية ...ما يجعل القول مبوا�صفات نهائية
للقدوة يف مرحلة املراهقة �أمر ًا �صعب ًا .فقد يعترب بع�ضهم �أن الإ�سالم
هو القدوة التي يبحث عنها ،فيحاول �أن يقتدي بالر�سول عليه وعلى �آله
ال�صالة وال�سالم وب�سواه من الأنبياء والأئمة وامل�صلحني .وقد يعترب �آخر �أن
فكرة العدالة �أو مواجهة الظلم �أو االحتالل التي تنادي بها حركات �سيا�سية
�أو اجتماعية هي تلك القدوة ،فيقلد رموز وقادة تلك احلركات ...هكذا
�سيكون غاندي الزعيم الهندي رمز ًا ٌيقتدى به وبحركته ال�سلمية يف مواجهة

االحتالل والظلم .كما �سيكون املنا�ضل غيفارا الذي عا�ش يف الغابات يف
امريكا الالتينية وقاتل القوات الأمريكية رمز ًا وقدوة لكثري من ال�شباب يف
الزي ويف ال�سلوك..يف حني �سيجد كثريون يف بطوالت املقاومة يف لبنان �أو
يف فل�سطني التي عرب عنها ال�شهداء �أو جتلت يف االنت�صارات  .قدوة تثري
الإعجاب والتقدير...وهذه م�س�ألة مهمة جد ًا يف واقعنا املعا�صر ،بحيث ال
ن�ستطيع �أن نف�صل غالب ًا بني الفكرة وبني من يعرب عنها.
ما ميكن مالحظته �أي�ض ًا �أن ال�شخ�ص نف�سه قد يكون قدوة يف جوانب
خمتلفة من �شخ�صيته .فهذا يتخذه قدوة ب�سبب و�سامته و�آخر ل�شجاعته
وثالث لدماثة اخالقه� ،أو لأفكاره ونظرياته ،وهكذا ...ونادر ًا ما جتتمع
موا�صفات عدة يف �شخ�ص واحد ،وهو ما يطلق عليه «الكاريزما» التي
تلخ�ص ح�ضور هذه ال�شخ�صية الطاغي واملحبب يف جوانبها كافة .اجلانب
الآخر لهذه امل�س�ألة الذي ال يقل خطورة و�أهمية هو ما ن�سمية القدا�سة التي
ت�سبغ على القدوة ،التي يتخذها االن�سان منوذج ًا له بحيث يفقد يف هذه
احلالة �أي ح�س نقدي جتاهها ،بحيث ال يرى لتلك القدوة �أي خط�أ ،وال يرى
يف �سلوكها �أي نق�ص  .من هنا ذلك الت�أثري القوي للقدوة على �أتباعها ،ومن
هنا �ضرورة االهتمام بالقدوة املنا�سبة التي يفرت�ض االقتداء بها.
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القدوة التربوية
ال �شك �أن التدخل الرتبوي �أو التوجيهي من جانب االهل �أو املربني
يفرت�ض اعتماد الطريقة املالئمة ويف الوقت املنا�سب لتقدمي «القدوة
االيجابي ًة» �أو التمهيد للبتعاد عن «القدوة ال�سلبي ًة .واال�سلوب املعروف هو
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احلوار واالقناع .وما ينبغي مناق�شته هنا هو اال�سلوب الرتبوي ال�شائع يف
كثري من امل�ؤ�س�سات الرتبوية والعائلية حتى قبل مرحلة املراهقة� ،إذ ينبغي
بالن�سبة لنا �أن ندمج بني احلوار مع الطفل �أو حتى املراهق وبني احلزم
لتنفيذ ما ُيطلب منه .لأن احلوار يف مرحلة الطفولة هو لتنفيذ الأمر حتت
�سقف احلزم ولي�س حتت �سقف ا�ستمرار احلوار �إىل ما ال نهاية ،حتى يقتنع
الطفل مبا �سيقوم به .فماذا نفعل على �سبيل املثال لو مل نتمكن من �إقناع
الطفل بالقيام مبا ينبغي؟ احلزم هو الذي �سي�ساعد على تنفيذ الأمر
يف هذه املرحلة كما �سي�ساعد على تقبل التوجيه نحو القدوة االيجابية يف
مرحلة الحقة  .لذا نحن ال ن�ستطيع �أن نرتك املراهق يفعل ما ي�شاء �أو �أن
ينجرف خلف جتربة كل �شيء .التدخل �ضروري ملنع هذا االجنراف من
جانب االهل ومن جانب كل من هو يف موقع امل�س�ؤولية والقدوة.
ميكن �أن نالحظ اي�ض ًا على امل�ستوى الرتبوي كيف تت�شكل القدوة
كفكرة �أو كمثال اعلى من خالل ما هو م�ألوف من ت�شجيع االهل واملعلمني
االبناء والتالميذ على االقتداء بالناجحني ،لأن ما يريده ه�ؤالء يف هذه
املرحلة من العمر هو النجاح املدر�سي والتفوق .وهذا �أمر ايجابي وال ميكن

االعرتا�ض عليه �أو خمالفته .لكن الوجه الآخر لهذه امل�س�ألة ال يكمن فقط
يف احتقار الف�شل واالبتعاد عنه بل يف ما يدعو اليه بع�ضهم من احتقار
الفا�شلني انف�سهم الذي مل يتمكنوا من النجاح والتفوق .يف هذه احلالة
تخ�سر قدوة النجاح الكثري من م�ضمونها االخالقي ،لأن املطلوب يف حالة
مماثلة �أن يفهم االبناء والطالب �شروط النجاح وان يعرفوا �شروط
الف�شل ،و�أن يطمحوا �إىل �أن يكونوا من الناجحني وان يبذلوا اجلهد حتى
ال يكونوا من الفا�شلني .لكن ذلك ال يفرت�ض �أن ي�ؤدي �إىل احتقار الفا�شلني
على امل�ستوى االن�ساين واالخالقي .فللف�شل ا�سباب كثرية قد تكون خارجة
عن ارادة االن�سان ،مثل الفقر وامل�شاكل العائلية و�ضعف القدرات الذهنية،
و�سواها ...ولذا ينبغي �أن نربي االوالد لي�س فقط على قيم النجاح بل وعلى
قيم مد يد العون ملن هو بحاجة �إىل امل�ساعدة لأنه مل يتمكن من النجاح
مثلنا .وهذه الفكرة هي قدوة ن�ضعها امام نواظر االبناء والتالميذ .وبهذا
املعنى �أن ما يفعله الكثري من املدار�س حول اعالن ن�سب النجاح التي تبلغ
عادة ن�سبة املائة يف املائة هي حافز وقدوة �سواء للمدار�س الأخرى يف �إطار
التناف�س االيجابي �أما يف اطار ت�شجيع الطالب على النجاح كقيمة وقدوة
ال ميكن التفريط بها يف املراحل الدرا�سية كافة .لكن الوجه ال�سلبي لهذه
القدوة هو ما يجري يف بع�ض تلك املدار�س عندما تقوم مبنع الطالب ذوي
امل�ستويات املتو�سطة من تقدمي االمتحانات الر�سمية مع �أقرانهم املتفوقني،
�أو عندما تعزل ه�ؤالء يف �صفوف خا�صة وتف�صلهم عن رفاقهم الذين ق�ضوا
معهم �سنوات طويلة خالل املراحل الدرا�سية .بحيث ن�صبح امام متييز
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 22وا�ضح بني القوي وال�ضعيف ،فنعزل ال�ضعيف ونرتك القوي يف مواقعه.
القدوة هنا هي يف هذا ال�سلوك الذي تقوم به املدر�سة التي ت�ساهم من حيث
ال تدري يف و�أد روح التعاون بني امل�ستويات املعرفية-الدرا�سية املختلفة
(املتفوق واملتو�سط وال�ضعيف� ،)...أي �أن على القوي –املتفوق -بح�سب
هذا املنطق اال يلتفت �إىل ال�ضعيف واال ينتظره واال يفكر مبا �سيفعله لأنه لن
يراه امامه .فما هي القدوة التي نربي االوالد عليها يف مثل هذه احلالة ؟ هل
هي قدوة التفوق فقط ام هي �أي�ض ًا ويف الوقت نف�سه قدوة الرتفع والتعايل
واالبتعاد عن ال�ضعيف وعمن يحتاج �إىل مد يد امل�ساعدة؟ ف�أي قدوة يقدم
ال�صف ومن خلفه ادارة املدر�سة لتالمذته يف هذه احلالة؟ وماذا ميكن
�أن نتوقع من ه�ؤالء �أن يفعلوا يف املجتمع؟ �سوف يكونون على االرجح �إىل
جانب االقوياء و�سوف يبتعدون عن ال�ضعفاء بد ًال من �أن يكون جناحهم
وتفوقهم فر�صة مل�ساعدة الآخرين وملد يد العون �إىل ال�ضعفاء و�إىل الوقوف
بجانبهم� .إن القدوة التي تقدم يف هذه احلالة لي�ست �شخ�ص ًا �أو فرد ًا بل هي
فكرة وهي بيئة من الت�صرف ومن املمار�سة وهي قيم �سلبية نربي االوالد
عليها ،ولكن حتت راية وقدوة النجاح والتفوق !...وهذا احد اوجه القدوة
بوجهيها ال�سلبي وااليجابي من الناحية الرتبوية .ولعل ما يجري على هذا
امل�ستوى مت�أثر بتلك القدوة /الفكرة املهيمنة التي ن�شرتها العوملة املعا�صرة
والتي جعلت البقاء للأقوى ثم حتولت عنه �إىل البقاء للأ�سرع .مبعنى �أننا
نقتدي هنا بفكرة القوة التي ال ترحم والتي ت�سحق من هو ا�ضعف والتي ال
تعرتف ب�أي بعد �أخالقي �أو ب�أي رحمة يف العالقات بني النا�س �أو بني القوي

وال�ضعيف ...القدوة الفكرة �أكرث خطورة لأننا ال نرى من نقتدي به .يف
حني �أن القدوة ال�شخ�ص �أكرث و�ضوح ًا ،وميكن �أن ننتقل منه �إىل �شخ�ص
�آخر عندما يخيب �أملنا من هذا ال�شخ�ص .لكن القدوة الفكرة �أكرث تعقيد ًا
ولي�س من ال�سهل �أن نالحظ كيف ت�صبح هذه الفكرة قدوة لنا ،وال كيف
متار�س نفوذها علينا ،وال كيف ميكن التخل�ص منها واالنتقال �إىل �سواها...
�إن خطورة القدوة واهميتها يف الوقت نف�سه تكمن يف مرحلة ال�شباب.
ففي الطفولة على �سبيل املثال �ستقت�صر القدوة على الوالدين ،ثم على
املدر�سني الحق ًا .ونادر ًا ما يتعر�ض الطفل لقدوة �سلبية يف هاتني املرحلتني
الأ�سرية واملدر�سية .وحتى عندما يح�صل ذلك ف�إن الأثر ال�سلبي �سيقت�صر
غالب ًا على الطفل نف�سه�.أما يف مرحلة ال�شباب ف�إن التعر�ض للقدوة
بوجهيها ال�سلبي وااليجابي هو �أو�سع بكثري واحتماالته متنوعة ومتعددة:
من الأ�صدقاء �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية ومن امل�ؤ�س�سات الثقافية وال�سيا�سية
�إىل امل�ؤ�س�سات الدينية والفنية وغريها...بحيث يتجاوز �أثر القدوة الفرد
ال�شاب �إىل املجتمع ب�أ�سره ،خ�صو�ص ًا وان ال�شباب هم �أهم قوة تغيري يف �أي
جمتمع من املجتمعات...

القدوة السلبية
تت�شكل هذه القدوة غالب ًا من خالل البيئة التي حتيط بال�شاب ،ومن
خالل القيم التي ترتبط بهذه البيئة .فمن املعلوم �أن كل بيئة مهما كان
نوعها �سيا�سية �أو دينية �أو فنية �أو ريا�ضية تنتج غالب ًا قيم ًا خا�صة بها.
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 24وتتحول هذه القيم �إىل قدوة يلتزم بها اع�ضاء هذه البيئة �أو امل�ؤيدون لها .
بهذا املعنى قد يكون للمراهق اكرث من قدوة يف وقت واحد .ومن املالحظ
اي�ض ًا يف جمال الدرا�سات ذات ال�صلة باملراهقني وال�شباب يف هذه املرحلة
�شدة ت�أثرهم برفاقهم ومبن حولهم...لذا قد يلتحق املراهق بنموذج �سلبي
يف ال�سلوك ويف التفكري ويف العالقات مع نف�سه ومع الآخرين .ومن امل�ؤكد
�أن �أغلب حاالت االنحراف مثل االدمان واجلنوح وحتى ال�سرقة و�سواها
ال تتم اال يف بيئة جماعية .مبعنى �أن االنحراف �أو تعاطي املخدرات ال
ميكن تف�سريه من خالل البعد الفردي فقط (�أي من خالل م�شكلة نف�سية
�أو عائلية  )...بل ينبغي االلتفات اي�ض ًا �إىل بيئة الرفاق و�إىل اجلماعة
التي مي�ضي معها ال�شاب �أوقات فراغه وت�سليته بعيد ًا عن رقابة االهل �أو
م�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى .ما يعني �أن االنحراف هو حالة جماعية وهو
نتيجة لقدوة �سلبية ت�شكلت يف بيئة جماعية من الرفاق الذين ي�شجعون
على تعاطي املخدرات �أو على التدخني �أو على ال�سهر بعيد ًا عن املنزل �أو
على ترك املدر�سة والذهاب مع ًا �إىل اماكن اللهو �أو الت�سلية و�سواها�...إذ ًا
القدوة ال�سلبية هي نتاج بيئة جماعية .وهذا يفرت�ض يف كثري من االحيان
�أن نبد�أ بتغيري هذه البيئة ،وتفكيك القيم والقدوة املرتبطة بها ،قبل تغيري
�سلوك االفراد انف�سهم.
عندما يكون البيت قدوة �سلبية (م�شاكل بني الزوجني ،ا�ضطراب
العالقات العائلية� )...سيهرب املراهق �إىل قدوة اخرى ،قد تكون غالب ًا

قدوة �سلبية لأنها �ستكون جمرد بديل من دون التدقيق يف حمتوى هذا
البديل اذا كان ايجابي ًا �أو �سلبي ًا .كما �أن ال�شاب �أو املراهق قد ال ميلك
القدرة �أو حتى اال�ستعداد للتمييز بني ال�سلبي وااليجابي يف القدوة اذا كان
الهدف هو الهروب من قدوة عائلية ...لذا هو يحتاج دائم ًا �إىل االهتمام
واملتابعة والرعاية.

القدوة الناعمة
واملق�صود بذلك هو القدوة التي تت�سلل �إلينا بهدوء وتدريج ًا ومن دون
�أي �ضجيج من خالل و�سائل االعالم التي ال تتوقف عن البث طوال �ساعات
اليوم وطوال ايام ال�سنة .هذه الق�ضية من اهم وا�صعب الق�ضايا التي ت�ؤثر
ب�شكل كبري على القدوة التي تقدم �إلينا� ،أو ًال لأنها ال تتوجه �إىل مرحلة عمرية
حمددة بل �إىل كل مراحل عمر االن�سان ،وثاني ًا لأنها ال تقدم القدوة غالب ًا
ب�شكل مبا�شر ،بل تت�شكل عنا�صر هذه القدوة من خالل التكرار وااليحاءات
وال�صور التي تتحول مبرور الوقت �إىل قدوة .وم�صدر هذه اخلطورة هو يف
ما ميكن �أن ن�سميه الت�سلل الهادئ والناعم للأفكار وللنماذج التي تتحول
مبرور الوقت ومن خالل التكرار �إىل قيم جديدة نقتدي بها فتغري لي�س
فقط من طريقة تفكرينا وبل من طريقة ت�صرفنا يف احلياة ،بحيث ال ننتبه
يف معظم االحيان �إىل �أن مواقفنا جتاه هذه الق�ضية �أو تلك قد تغريت،
�أو �أن اعجابنا بهذه الفكرة قد تبدل �إىل فكرة �أخرى جديدة مل نكن نقبل
بها �سابق ًا.
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 26قبل ن�صف قرن مل يطرح هذا ال�س�ؤال .هذه الو�سائل تقدم مناذج ت�صبح
قدوة ،تكون غالب ًا قدوة �سلبية .لأن هذه الو�سائل تفر�ض علينا طوال �ساعات
طويلة يف اليوم  ...هنا علينا �أن نحد من ت�أثري هذه الو�سائل� ،أن نختار ما
نرى  ,ال �أن نكتفي بتلقي كل ما يعر�ض علينا من دون توقف.
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ثمة �أمثلة كثرية تف�سر لنا هذا الت�شكل «الناعم» للقدوة على م�ستوى
ال�سلوك والأفكار .فال�صور التي ال تتوقف معظم الف�ضائيات ومواقع االنرتنت
عن تقدميها عن ال�شباب ( من الذكور واالناث) الذي يعي�ش منفرد ًا بعيد ًا
عن �أهله ومن دون �أي رقابة اجتماعية ،ويتنقل من هذا العمل �إىل ذاك
ومن هذه العالقة �إىل تلك ...وال يكرتث للروابط اال�سرية ،وال للعادات �أو
التقاليد �...سوف ي�شكل هذا النموذج –الفكرة -قدوة ل�شباب و�شابات
العامل الآخرين،خ�صو�ص ًا يف املجتمعات اال�سالمية ،الذين ي�شاهدون هذا
النمط من احلياة ويقارنون بينه وبني حياتهم حيث ال�ضوابط الأخالقية
والدينية وال�سلوكية والأُ�سرية املختلفة .بحيث يتوق ال�شاب �أو الفتاة �إىل
تقليد ذلك النموذج ويطمح �إىل االقتداء مبا يراه .وهذا الأمر هو �أحد
�أهم ا�سباب تلك الرغبة اجلاحمة لدى الكثري من ال�شباب يف البلدان
اال�سالمية ملغادرة بلدانهم �إىل الغرب ظن ًا منهم ب�أن ما يرونه يف ال�سينما
ويف الف�ضائيات هو حقيقة �سهلة ميكن احل�صول عليها مبجرد �أن تط�أ
�أقدامهم تلك البالد ...وهكذا يتحول الغرب �إىل «قدوة» ،يعرب ال�شباب عن
التعلق بها من خالل الرغبة يف الهجرة التي تزداد ن�سبة ارتفاعها يوم ًا

بعد �آخر ،وعام ًا بعد عام ،و�صو ًال �إىل ما يطلق عليه بع�ض املهتمني «نزيف
االدمغة» .وهذه الظاهرة تثري القلق على م�ستويات عدة خ�صو�ص ًا و�إن فر�ص
جذب «العمالة املاهرة» من العامل النامي �إىل الغرب املتقدم رفعت �أعداد
املهاجرين ال�شرعيني وغري ال�شرعيني من  175مليون ًا �إىل نحو  190مليون ًا
يف العقد الأخري .ويقدر �أن ما يزيد على  %80من ه�ؤالء املهاجرين نحو
�أوروبا و�أمريكا وكندا هم من بلدان نامية .كما �أن ثلث تدفقات املهاجرين
من البلدان النامية ترتاوح �أعمارهم بني  12و  24عام ًا.
�إن ما يح�صل على هذا ال�صعيد �أن نظام ًا جديد ًا من القيم يحل تدريج ًا
حمل نظام �آخر .ونظام القيم هو جمموعة من العادات والأفكار ومن
املفاهيم ذات ال�صلة بثقافة املجتمع  .وعندما يختار ال�شاب الغرب قدوة له
ف�إن الأمر �سي�ؤدي تدريج ًا �إىل االلتحاق بنظام القيم املرتبط بهذا النموذج.
ولأن هذا االنتقال ال يح�صل ب�سهولة ولأن الإن�سان ال يتخلى بب�ساطة عن
نظامه القيمي الذي تربى عليه وعا�ش يف ظله �سنوات ف�إننا ن�شهد حاالت
كثرية من االرتباك ومن القلق لدى الكثريين حتى بعد اختيارهم الغرب
قدوة ومنوذج ًا لهم .لي�س فقط لأنهم قد يكت�شفون �أن هذه القدوة مل تكن
كما توقعوا بل لأن االنتقال نف�سه من قدوة �إىل �أخرى ومن منوذج قيمي �إىل
�آخر يرتافق مع خما�ض �صعب يت�أرجح فيه االن�سان بني هذا وذاك قبل �أن
ي�ستقر يف مرحلة الحقة على قدوة حمددة .وقد يبقى يف مثل هذا الت�أرجح
النف�سي والقيمي �سنوات طويلة من دون �أي ا�ستقرار...
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 28اال�ستهالك هو منوذج �آخر «للقدوة الناعمة» .وهو الذي يتحول �إىل
طريقة يف التفكري ،و�إىل �سلوك يقود ت�صرفاتنا  .اال�ستهالك هو الرغبة يف
ال�شراء ويف اقتناء اال�شياء املختلفة حتى لو مل نكن بحاجة اليها .ونقي�ض
اال�ستهالك بهذا املعنى هو �أن ن�شرتي ما نحتاج� .أي �أن املواجهة هي بني
الرغبة وبني احلاجة .الرغبة عادة ال حدود لها� ،أما احلاجة فمحدودة.
اال�ستهالك يحر�ض الرغبة التي ال حدود لها بحيث يندفع االن�سان �إىل
الإقتناء و�إىل ال�شراء حتى لو يكن بحاجة �إىل ما �سي�شرتيه...هكذا تن�ش�أ
عادات وقيم جديدة ت�صبح مبرور الوقت والتكرار مبثابة قدوة يف التعامل
مع الذات و مع الآخرين  ...ومن هنا تن�ش�أ قيم التباهي وقيم التملك بحيث
ت�صبح القدوة هنا هي النماذج التي تن�سجم مع تلك القيم.
وهذا بدوره يفرت�ض املزيد من ال�شراء ومن الإ�ستهالك طاملا �أن الأ�سواق
ت�ضخ من دون تدفق ال�سلع التي يرتبط احل�صول عليها باملكانة االجتماعية.
عندما يتحول الإ�ستهالك �إىل �سلوك �أو عادة و�إىل و�سيلة للرتقي االجتماعي
ي�صبح قدوة «ناعمة» متار�س نفوذها من دون �أي �صخب �أو �ضجيج .
ورمبا ي�صعب �أن نف�صل ب�شكل وا�ضح بني القدوة التي نريد �أن يقتدي
بها الإن�سان يف �أي مرحلة من مراحل العمر وبني املثال الأعلى الذي يتخذه
قدوة له يحاول �أن يفعل مثله ويقتدي به وي�سري على هدي �سلوكه و�أفكاره...
واملثال الأعلى هو غالب ًا �شخ�ص حمدد ولكنه قد يكون،كما �أ�شرنا ،فكرة يف
الوقت نف�سه .مبعنى �أن املثال الأعلى الذي يفرت�ض الإقتداء به قد يكون

منط حياة �أو منوذج ًا للعي�ش �أو طريقة يف ال�سلوك �أو يف الإ�ستهالك �أو حتى
طريقة يف التفكري ويف التعامل مع الآخرين ...
لذا تثري ق�ضية ال�شباب �إهتمام ًا م�شوب ًا بالقلق يف معظم بلدان العامل،
نظر ًا للدور املتزايد لهذه الفئة العمرية يف التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي؛
ويف الت�أثري على م�ستقبل �أي �أمة يف م�شروعاتها وخططها للتنمية من جهة،
�أو حلماية نف�سها من الأخطار �أو التهديدات املختلفة التي قد تواجهها.
و يعترب ال�شباب من م�صادر القوة الإ�سرتاتيجية يف �أي جمتمع ،يحر�ص
على تعزيزها ،وعلى عدم التفريط بها �أو خ�سارتها ...لذا كان ال�شباب
على الدوام مو�ضع اهتمام الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية واالجتماعية
يف معظم املجتمعات قدمي ًا وحديث ًا .وقد ان�صرف الكثري من امل�ؤ�س�سات
البحثية ومراكز الدرا�سات �إىل الإهتمام بهذه الق�ضية على امل�ستويات
ال ّنظرية والعملية ومن جوانبها النف�سية والإجتماعية والأنرتوبولوجية...
لكن التفاوت يف هذا االهتمام ،يعود �إىل ما يريده �أو ما يتوقعه كل جمتمع
من ال�شباب.
ففي حني ت�شكو �أوروبا على �سبيل املثال تراجع �أعداد ه�ؤالء الذين
�سيجعلونها «قارة عجوز ًا يف العقود القليلة املقبلة ،تبحث دول �أخرى عن
احللول الإقت�صادية والتنموية وال�سيا�سية ملعاجلة ارتفاع ن�سبة ال�شباب التي
جتاوزت �أكرث من ن�صف عدد ال�سكان كما هي احلال يف كثري من البلدان
العربية والإ�سالمية ويف �أفريقيا...
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 30وال �شك �أن «الثورة التكنولوجية» التي ي�شهدها عامل اليوم جعلت ق�ضاياه
وم�شاكله �أكرث ترابط ًا وت�أثرياتها متبادلة �أكرث من �أي حقبة �أخرى يف
التاريخ .حتى �أن تطلعات ال�شباب يف كثري من بلدان العامل ت�أثرت ب�شكل
�أو ب�آخر ب�أمناط حياة ال�شباب يف الغرب ،بعد �أن تعرفوا عليها عرب و�سائل
االت�صال وحتولت �إىل قدوة لهم يريدون تقليدها والت�شبه بها .ويف مقابل
ذلك ف�شلت معظم حكومات البلدان العربية واال�سالمية يف تقدمي نف�سها
�أو �سيا�ساتها منذ اال�ستقالل يف منت�صف القرن املا�ضي �إىل اليوم «قدوة»
ل�شبابها �أو حتى ملواطنيها يف حتقيق التنمية املن�شودة ،امل�ستقلة واملتوازنة،
ويف تقدمي منوذج لتداول ال�سلطة وللحريات �أو للدميقراطية� ،أو حتى
ملواجهة التحديات اخلارجية �أو لبناء االقت�صاد القوي ...ما جعل العالقة
بني هذه احلكومات املتعاقبة وبني �أجيال ال�شباب عالقة �أزمة وعدم ثقة،
ومنوذج ًا للقدوة ال�سلبية التي تنفجر مواجهات خمتلفة بني حني و�آخر ...
وت�شري �أرقام اليوني�سف على �سبيل املثال �إىل �أن نحو  %50من ال�سكان يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا هم حتت �سن � 24سنة ،ما يعني �أن
 160مليون ًا منهم (من �أ�صل  300مليون) �سوف يحتاجون �إىل العمل يف
عام  . 2010كما ي�شري تقرير �آخر �إىل �أن ال�شباب ما بني � 24-15سنة يف
املنطقة العربية يقعون حتت �ضغط الإحباط والتوقعات التي حتدثها ب�شكل
جزئي م�ؤثرات الإعالم والتكنولوجيا والديناميكيات التحولية يف البنى
الأ�سرية ،بالإ�ضافة �إىل ال�صراعات ال�سيا�سية والأزمات امل�ستمرة التي
يعي�شها معظم بلدان املنطقة ...وال يفوت التقرير نف�سه الإ�شارة �إىل ت�أثري

العوملة على ال�شباب الذين ن�ش�أوا على مفردات جديدة تختلف عن تلك التي
تعرفت �إليها الأجيال ال�سابقة ،ما يزيد من �صعوبة التوا�صل بني اجليلني،
بحيث جند انف�سنا امام ما ميكن �أن ن�سميه «القدوة امللتب�سه»  .ولعل هذا
االلتبا�س يف منوذج القدوة هو ما يواجهه �شباب اليوم ،ومعهم املجتمع
الذي ينتمون اليه .خ�صو�ص ًا و�أن التداخل بني القيم وبني الثقافات وبني
مرجعيات ال�سلوك الغربية وال�شرقية بات امر ًا �شائع ًا �إىل حد ال�صعوبة يف
التمييز بني ما ينتمي �إىل هنا وما ينتمي �إىل هناك .ولي�س من ال�صعب
�أن نواجه يومي ًا يف جمتمعاتنا العربية واال�سالمية من يطرح من ال�شبان
وال�شابات ا�سئلة كثرية يف حلظات حمددة عن م�صدر القيم التي ت�ؤثر على
�سلوكهم وعلى خياراتهم وعلى طريقتهم يف التفكري جتاه انف�سهم وجتاه
الآخرين يف املجاالت كافة.

العنف قدوة
�إذا كانت هذه الأزمات التي يعي�شها ال�شباب يف جمتمعاتنا العربية دفعت
ببع�ضهم �إىل الي�أ�س �أو الإحباط ،والرغبة يف الهجرة وترك البالد( ،الغرب
ومنط احلياة الغربية قدوة جديدة مفرت�ضة) ف�إنها دفعت ببع�ضهم الآخر
�إىل حماولة تغيري الواقع باليد ،ولي�س فقط ب�أ�ضعف الإميان (القلب) �أو
بالكلمة .كما فعل �أولئك الذين التحقوا مبا عرف بظاهرة التطرف والعنف
التي �شهدتها البلدان العربية والإ�سالمية منذ مطلع الثمانينيات �إىل اليوم.
وه�ؤالء ذهبوا تارة بدافع من عقيدتهم الدينية �إىل قتال «االحتالل الكافر»
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 32يف افغان�ستان ،وطور ًا �إىل مواجهة «الأنظمة الكافرة» يف بلدانهم والتي «ال
حتكم مبا �أنزل اهلل وفق ًا لر�ؤيتهم لها .وقد �أتاحت التكنولوجيا احلديثة
التي وفرتها العوملة التوا�صل الي�سري وحتى غري املكلف مع كل ما يجري
يف العامل( ،عرب الأنرتنت) والتعرف �إىل �أمناط ثقافية جديدة غريت يف
بع�ض مفاهيم ال�شباب حول التقاليد و�سلطة الأهل والعالقات بني اجلن�سني
والرغبة يف الهجرة �إىل «مكان �أف�ضل» .
لكن هذه الو�سائل �أتاحت يف الوقت نف�سه التعرف �إىل امل�شاكل التي
يعي�شها ال�شباب امثالهم يف البلدان العربية والإ�سالمية الأخرى ،و�أن
ي�شاهدوا ب�أم �أعينهم امل�آ�سي االجتماعية والظلم وعمليات القتل التي
يتعر�ض لها الفل�سطينيون ،والعراقيون واللبنانيون ...ما �أثار النقمة
والغ�ضب يف نفو�س ه�ؤالء ال�شباب ،لي�س فقط على من يت�سبب بهذا القتل
وتلك امل�آ�سي (الواليات املتحدة و�إ�سرائيل )...بل وعلى احلكومات التي ال
تفعل �شيئ ًا ملنع ذلك ...و�ساعدت و�سائل االت�صال احلديثة اجليل ال�شاب
على جتاوز القيود املعرفية والإعالمية التي تفر�ضها عليه معظم احلكومات
التي يعي�ش يف ظلها .وبات ي�شعر ب�أنه ميتلك قوة املعرفة التي حتولت لدى
ق�سم من ه�ؤالء ال�شباب �إىل «معرفة القوة» بعد �أن ارتبطت معرفتهم بالبعد
الديني – الأيديولوجي الثابت الذي ال يتبدل ،والتي �أف�ضت �إىل االلتحاق
بنموذج تطبيقي عملي يج�سد تلك القوة وتلك املعرفة الدينية املرجعية على
�أر�ض الواقع من خالل تنظيمات دينية قامت مبمار�سة العنف يف �أكرث من

اجتاه وعلى �أكرث من ار�ض عربية وا�سالمية وغربية .هكذا �صار العنف يف
موقع القدوة التي جتاوزت ما عداها من و�سائل ومن ا�ساليب ومن افكار يف
التعامل مع الواقع...
ولعل �أي مراجعة لأدبيات املنظمات الإ�سالمية التي �شغلت النا�س
و�أقلقت احلكومات وبرامج الف�ضائيات ،مثل «تنظيم اجلهاد» ،و «القاعدة»،
إ�سالم ،و�سواها .تك�شف لنا هذا البعد العنفي «التكفريي» لهذه
و«فتح ال ً
املنظمات لبناء «�إمارة �إ�سالمية نقية» ،وما يفرت�ض �أن يثري انتباه الباحثني،
ولي�س فقط الأجهزة الأمنية� ،أو الع�سكرية� ،أن ظاهرة العنف/القدوة،
التي ارتبطت «بال�سلفية – اجلهادية» ،مل جتذب �إليها الفقراء واليائ�سني
من ال�شباب فقط (وفق ًا للفر�ضية التي تربط الإرهاب والتطرف بالفقر
واحلرمان) بل جذبت �أي�ض ًا من ينتمي من ال�شباب �إىل الطبقات الو�سطى،
وحتى �إىل الطبقات املي�سورة خا�صة يف بع�ض بلدان اخلليج مثل اململكة
ال�سعودية وغريها...وهذا منوذج «للقدوة /الفكرة» التي ا�شرنا اليها .هكذا
بات «ال�شيخ �أ�سامة» (�أ�سامة بن الدن) ال�شخ�ص ،قدوة وحافز ًا لكثري
«متخف»
من ال�شباب يف العاملني العربي واال�سالمي ،لأنه حتول �إىل رمز
ٍ
ملواجهة الغرب والقوات االمريكية...مثلما حتولت املقاومة اال�سالمية يف
لبنان �إىل فكرة وقدوة وحتول رمزها وقائدها ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل قدوة
جذابة وحمط اعجاب وتقدير لي�س لل�شباب فقط بل لأجيال خمتلفة وجدت
فيه منوذج ًا للقائد الذي يحقق االنت�صارات بعدما ارتبط تاريخ القادة
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 34العرب املعا�صرين بالهزائم � ...أن القائد ال�شخ�ص هنا ال يقل �أهيمة
على االطالق عن الفكرة القدوة .ال بل هو الذي يعطي تلك الفكرة/القدوة
�صدقيتها وقوتها اذا متكن من التعبري الفعلي قو ًال وعم ًال عن تلك الفكرة
التي يحملها ويدافع عنها ويدعو اليها...

«القدوة الملتبسة»
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�إن اجلانب الأ�شد خطورة يف ما نطلق عليه «القدوة امللتب�سة» ،لي�س تلك
ال�صلة بني �شباب اليوم وبني تقنيات االت�صال احلديثة التي جعلت قدوتهم
املرجعية يف جوانب كثرية من حياتهم غري وا�ضحة متام ًا ،بل تكمن اخلطورة
يف ح�صول ذلك االلتبا�س يف جمتمعنا نف�سه عندما نقدم منوذج ًا فكري ًا
�أو �سيا�سي ًا �أو ديني ًا �أو �سلوكي ًا وال نلتزم متام ًا مبا يفرت�ضه هذا النموذج�.أي
اننا نكون يف هذه احلالة مثل الذين ي�س�ألهم القر�آن الكرمي «مل تقولون ما
ال تفعلون» ؟.
وقد �شهدت حركات �سيا�سية ودينية واجتماعية كثرية عرب التاريخ
يف بلدان ال�شرق والغرب مثل هذه القدوة امللتب�سة التي ادت �إىل خ�سارة
جتربتها و�إىل تراجع النموذج الذي قدمته تلك االحزاب واحلركات يف
مرحلة معينة .مبعنى �أن قادة هذه احلركات الذين كانوا قدوة يف الزهد �أو
التوا�ضع �أو الت�ضحية على �سبيل املثال حتولوا �إىل حب التملك وحب ال�شهرة
و�إىل التعلق باملكانة االجتماعية .لكنهم ا�ستمروا يف احلديث مع النا�س ويف
الكتابة عن ف�ضيلة الزهد وعن قيمة التوا�ضع.

ولعل من املفيد يف هذا املجال �أن نذكر «التجربة الأفغانية» التي حتول
فيها بع�ض قادة املجاهدين �إىل البحث عن الرثوة واملكانة «وحب الدنيا»
بعدما كانوا «قدوة» اجلهاد يف �أودية افغان�ستان وجبالها قبل �سنوات .
وبح�سب بع�ض التقارير (احلياة  )2009/9/10يتحدث النا�س بح�سرة
عن «ثروات تقدر مبئات املاليني من الدوالرات كد�سها قادة �أحزاب
«املجاهدين» الذين ت�صدوا للغزو ال�سوفياتي يف ثمانينات القرن الع�شرين.
ه�ؤالء القادة حتولوا بغالبيتهم �إىل �إقطاعيني جدد ،ميتلكون كثري ًا من
املجمعات ال�سكنية...
وتعترب �ضاحية «وزير �أكرب خان» �أرقى �أحياء العا�صمة كابول .وا�ستولت
�أحزاب «املجاهدين» على منازل احلي �أول مرة بعد دخولها كابول عام
 ،1992علم ًا �أن لهذه املنازل مالكني ا�صليني يحتفظون ب�أوراق ملكيتهم
القانونية .وا�ستوىل �أحد قادة «املجاهدين» على �أكرث من مئة منزل يف
حي «وزير �أكرب خان»� ،إ�ضافة �إىل عدد من الفنادق والأ�سواق التجارية،
مع �أن هذا القائد ال يكف عن انتقاد الغرب والدول املجاورة لتدخلها يف
�أفغان�ستان.
ويقدر بع�ضهم ثروة قائد �آخر لـ «املجاهدين» مبا ال يقل عن بليون
ون�صف بليون دوالر،علم ًا ب�أن هذه الرثوة مل جتمع كلها من �أموال «اجلهاد»
فح�سب ،بل �أي�ض ًا من جتارة الأحجار الكرمية.
ينطبق ما تقدم� ،أي مبد�أ «تقولون ما ال تفعلون» يف التجربة الأفغانية
على ال�شخ�صيات الدينية اي�ض ًا التي تتحدث عن ف�ضائل الآخرة وهي
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 36احر�ص النا�س على الدنيا وما فيها ،وعلى الهيئات املدنية التي ترفع �شعار
حماربة الف�ساد ،وحتوم حولها ال�شبهات والتهم � .إن االلتبا�س ين�ش�أ من
التداخل الذي يح�صل بني «ال�صح واخلط�أ» �أو بني احلق والباطل .بني ما
يدعو اليه ه�ؤالء من حق وبني ما ميار�سونه من باطل �أو من خط�أ ،بني ما
يقولون وبني ما يفعلون يف الوقت نف�سه ...وحتى بني ما يقوله بع�ضهم وما
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يفعله بع�ضهم الآخر يف اجلمعية نف�سها� ،أو يف التنظيم احلزبي نف�سه،او
يف الهيئة االجتماعية نف�سها  .عندما تبلغ القدوة هذه احلالة ت�صبح
«قدوة ملتب�سة» ،وتفقد تدريج ًا الربيق الذي كان لها ،ولكن من دون �أن
تفقد متام ًا االقتداء بها .وهذا جوهر االلتبا�س املق�صود� .أي الت�سا�ؤل عن
مدى ا�ستمرار �صدقية تلك القدوة ،ويف الوقت نف�سه ا�ستمرار االلتزام بها
وت�أييدها ك�شخ�ص �أو كفكرة .وي�شري االمام اخلميني يف كتاب « اجلهاد
الأك ًرب �إىل هذه الظاهرة عندما «يفقد العلماء ثقة الأمة»� .أي عندما «ال
يكون توجههم �إىل اهلل ،وعندما يهتمون ببهارج الدنيا ،وعندما يكون همهم
امل�صالح ال�شخ�صية كما يفعل الآخرون ...،ويقول الإمام له�ؤالء العلماء�«:أن
الأمة اذا ر�أتكم متنازعني على الدنيا ومتخا�صمني من اجل اهوائكم
واتخذمت الدين دكان ًا ومتجر ًا ..ف�إن الأمة �ستنحرف ...وت�سيء الظن بكم،
و�أنتم امل�س�ؤولون حينئذ عن ذلك كله»�(.ص  .)29اي �أن الأمة �ستكف عن
اعتبار العلماء قدوة لها.وقد تتخذ رموز ًا �أخرى قدوة بديلة.

�إن التجارب ال�سابقة كلها يف بالد ال�شرق والغرب من دون ا�ستثناء،
تقول لنا ب�إن القدوة ك�شخ�ص� ،أو كفكرة ،وخ�صو�ص ًا كبيئة من ال�سلوك
ومن القيم ،تفقد بريقها «وقد�سيتها» متى تعر�ضت للت�سا�ؤل عما «يقولون
وعما يفعلون» � .أو عندما تعجز تلك القدوة عن حتقيق االهداف التي
و�ضعتها لنف�سها� ،أو عندما تهتز ال�صورة التي ت�شكلت عن تلك القدوة
من خالل جتربتها «امللتب�سة» ،كما يف منوذج بع�ض املجاهدين الأفغان،
ويف مناذج �أخرى كثرية  .هذا ما ح�صل عرب التاريخ وهذا ما �سيح�صل يف
امل�ستقبل،حيث �ستخلي مثل هذه القدوة ورموزها مكانها ومكانتهم لقدوة
�أخرى....
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املقال الثاني
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د.علي احلاج ح�سن

(((

القـــدوه
أهميتهــــا ودورهــــا
معنى القدوة

القدوة هو الذي يقتدى ويحتذى به من حيث جعله �أ�سوة ومثا ًال ومنوذج ًا
ل�سلوكيات وت�صرفات الآخرين .ويف ل�سان العرب  :يقال قدوة ملا يقتدى به.
(((
وقال �أي�ضا :والقدوة ما ت�سننت به .
والإقتداء هو طلب موافقة الآخر يف فعله ،واتّباع �شخ�صية تنتمي �إىل
املقتدى به قدر ًا
نف�س القيم التي ي�ؤمن بها املقتدي .وعادة ما ميثل �شخ�ص َ
من املثالية والرقي وال�سمو عند �أتباعه وحمبيه .والقدوة تنطوي يف داخلها
املقتدي يحاول �أن يطبق كل ما
على نوع من احلب والإعجاب الذي يجعل ِ
ي�ستطيع من �أقوال و�أفعال.
((( ا�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة اللبنانية
((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،النا�شر ادب احلوزة ،قم ،ايران 1405 ،هـ ق،ج� ،15ص17

 42وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن يكون الإقتداء �إلغا ًء �أو م�صادرة
للر�أي والإرادة� ،أو ممار�سة ل�ضغط ما� ،أو ق�سر املقتدي على �أمر معني؛ لأن
الإقتداء ينطلق من قناعة �صاحبه؛ فهو جزء من �إرادته.

القدوة في النص الديني
القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

حتدثت �آيات القر�آن الكرمي والروايات الواردة عن �أهل البيت ^ حول
القدوة و�أهميتها ودورها ،ومن جملة ذلك قال اهلل تعاىل } :ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ{((( .
�أمر اهلل �سبحانه وتعاىل نبيه بالإقتداء بالأنبياء ال�سابقني .والآية
ال�شريفة جتعل منهاج الأنبياء العظام قدوة ترافقها الهداية ال بل هي من
لوازمها غري املنفكة .يقول �صاحب تف�سري الأمثل« :ت�ؤكد هذه الآية مرة
�أخرى على �أن �أ�صول الدعوة التي قام بها الأنبياء واحدة ،بالرغم من وجود
بع�ض االختالفات اخلا�صة واخل�صائ�ص الالزمة التي تقت�ضيها احلاجة يف
كل زمان ومكان .
وكل دين تال يكون �أكمل من الدين ال�سابق ...ولكن ما املق�صود من
�أمر النبي �أن يهتدي �أولئك الأنبياء^ ،يقول بع�ض املف�سرين �إن املق�صود
قد يكون هو ال�صرب وقوة التحمل والثبات يف مواجهة امل�شاكل ويقول بع�ض
�آخر �إنه التوحيد و�إبالغ الر�سالة  .ولكن يبدو �أن للهداية معنى وا�سع ًا ي�شمل
(((
التوحيد و�سائر الأ�صول العقائدية كما ي�شمل ال�صرب»...
((( الأنعام90/
((( ال�شريازي ،نا�صر مكارم ،الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل،مكتبة اهل البيت(ع) ،ج� ،4ص374-373

وحث اهلل �سبحانه الأمة على االقتداء بالنبي‘ ،قال} :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ {(((.
يقول العالمة الطباطبائي يف تف�سريه « :واملعنى من حكم ر�سالة الر�سول
و�إميانكم به �أن تت�أ�سوا به يف قوله وفعله و�أنتم ترون ما يقا�سيه يف جنب اهلل
وح�ضوره يف القتال وجهاده يف اهلل حق جهاده .(((»...وقال �صاحب تف�سري
الأمثل  « :ف�إن النبي ‘ خري منوذج لكم ،ال يف هذا املجال وح�سب ،بل ويف
(((
كل جماالت احلياة...
كما حث اهلل تعاىل النا�س على االقتداء بالأنبياء والر�سل وطلب
اتباعهم } :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{((( .
وهناك العديد من الآيات ال�شريفة التي حتدثت عن االقتداء بالأنبياء
والر�سل وامل�ؤمنني ملا ي�شكلون من قيمة يف حياتهم �سواء على م�ستوى ال�سلوك
�أو الفكر .ف�إذا كان هدف الأنبياء هداية الب�شر ف�إنهم �سي�ؤدون هذا الدور
ب�سلوكهم و�أفكارهم �إذ ينبغي �أن يكون وجودهم و�سيلة للهداية.
وقد تناولت العديدمن الروايات م�س�ألة القدوة لناحية �أهميتها ودورها،
عن الر�سول الأكرم ‘ انه قال « :من �سنّ �سنة ح�سنة فله �أجرها واجر من
((( الأحزاب12/
((( الطباطبائي ،حممد ح�سني،امليزان يف تف�سري القر�آن ،من�شورات جماعة املدر�سني يف احلوزة العلمية ،قم،
ج� ،61ص882
((( ال�شريازي ،نا�صر مكارم ،الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل ،ج�،31ص791
((( املمتحنة4/
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 44عمل بها �إىل يوم القيامة من غري �أن ينق�ص من �أجورهم �شيء» ((( .وروى
عنه ‘ انه قال �أي�ضا « :يف القلوب نور ال ي�ضيء �إال من �إتباع احلق وق�صد
(((
ال�سبيل وهو نور من املر�سلني الأنبياء مودع يف قلوب امل�ؤمنني»
عن الإمام ال�صادق × انه قال « :ال طريق للأكيا�س من امل�ؤمنني ا�سلم
من االقتداء لأنه املنهج الأو�ضح واملق�صد الأ�صح .قال اهلل عز وجل لأعز
خلقه حممد ‘ } �أُول ِئ َك ا َّلذينَ َه َدى هَّ ُ
الل َف ِبهُداهُ ُم ا ْقت َِد ًه فلو كان لدين
اهلل تعاىل عز وجل م�سلك �أقوم من االقتداء لندب �أنبياءه و�أولياءه �إلي ًهً{(((.
والروايات يف مو�ضوع القدوة كثرية نكتفي مبا ا�شرنا �إليه.

أهمية القدوة ودورها
�إذا كانت الأديان ال�سماوية قد �أعطت �أهمية كبرية ووا�ضحة للقدوة
وبالأخ�ص القدوة احل�سنة ملا متثله هذه القدوة على م�ستوى تقريب الأفراد
من الغاية �أو الهدف (القرب من اهلل تعاىل) ،فان للقدوة �أهمية وا�ضحة
على م�ستوى احلركة االجتماعية والرتبوية .لأن الو�صول �إىل مرحلة من
مراحل التكامل الب�شري حيث ينتفي ال�شر ،وي�سود العدل والوئام وبالتايل
بناء جمتمع �سليم يقوم على �أ�سا�س املبادئ والقيم والأفكار التي من �ش�أنها
((( الكليني الرازي ،حممد بن يعقوب بن ا�سحاق،الكايف ،مطبعة حيدري ،طهران ،الطبعة اخلام�سة1363 ،هـ
�ش،ج�،5ص9
((( املجل�سي ،حممد باقر ،بحار الأنوار ،م�ؤ�س�سة الوفاء ،لبنان ،الطبعة الثانية،1983 ،ج� ،2ص265
((( الكا�شاين ،حممد حم�سن الفي�ض ،التف�سري الأ�صفى ،مركز االبحاث والدرا�سات اال�سالمية،مكتب االعالم
اال�سالمي ،قم1376 ،هـ �ش ،ج � ،1ص332

ال�سمو �إىل �أعلى امل�ستويات ،كل ذلك يقت�ضي وجود قدوة يتبعها الأفراد
وت�شكل منوذجا فريد ًا وهام ًا على م�ستوى املجموع ،وذلك بغ�ض النظر
عما �إذا كانت القدوة تتمثل يف �شخ�ص ب�شري ت�شكل �سلوكياته و�أفكاره
وممار�ساته وحركة حياته والقيم التي يتبعها ،قدوة للآخرين؛ �أو �أن تتجلى
القدوة يف عقيدة �أو فكر �أو منوذج �أو مثال معني.

وتبرز أهمية القدوة في الجوانب التالية:
القدوة واحدة من �أهم و�أبرز �أ�ساليب الرتبية .و�إذا كان املق�صود يف
االجتماع الب�شري الو�صول �إىل مرحلة �إنتاج فرد �سليم ومفيد للمجتمع ف�إن
ذلك لن يتحقق من دون العمل على جعل الأفراد �ساملني مفيدين فتكون
القدوة �أهم و�سيلة لتحقيق ذلك .ولو عدنا �إىل التاريخ الب�شري وتاريخ
الأديان لوجدنا �أن القدوة قد لعبت هذا الدور الرتبوي �إذ �إنها تفيد يف نقل
الأفكار والقيم وال�سلوكيات ال�صحيحة �إىل الآخرين .وقد ت�شري هذه امل�س�ألة
�إىل عدم جدوائية التلقني الذي يتبعه بع�ضهم يف العملية الرتبوية .فقد ال
يقتنع وال ي�ؤمن الفرد �إذا وجد �أن امللقن ال ي�ؤمن وال يعتقد وال يوقن� ،أما
عندما نقدم القدوة كنموذج �أ�سا�س للرتبية ف�إن الت�أثري يف النفو�س �سيكون
�أقوى ال حمالة.
ويف هذا الإطار يفيد التذكري مبا توجه به اهلل تعاىل �إىل نبيه ‘:
} �أُول ِئ َك ا َّلذينَ َه َدى هَّ ُ
الل َف ِبهُداهُ ُم ا ْقت َِده{ على �أ�سا�س �أن املهتدين من
املتقدمني على الر�سول ‘ يحملون من القيم وال�سلوكيات والعقائد ال�سوية
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 46ما يجعل ما يحملون حمل تقدير و�أهمية على م�ستوى الواقع لذلك طلب
من الر�سول ‘ االقتداء بهم وال�سري يف نف�س الطريق ال�سوي وال�سليم
الذي يعرب عن حقيقة ر�سالة اهلل تعاىل والتي جوهرها الهداية للمجتمعات
الب�شرية.
والقدوة بهذا املعنى وهذه ال�صورة حالة �ضرورية جلميع الأفراد بغ�ض
النظر عن الكبري وال�صغري واملتعلم والأمي ،بل هي �ضرورية للجميع �إذ كما
قلنا تقدم منوذجا تربوي ًا حتتاجه الب�شرية يف جميع تفا�صيل احلياة.
لي�س بعيد ًا عما تقدم من البعد الرتبوي املتقدم ،ف�إن الأ�شخا�ص مييلون
ويرغبون يف �أن تكون حياتهم جمبولة بالبطوالت والكماالت ،وال ميكن
لأي �شيء �أن يرتك �آثاره على ال�شخ�ص كما يرتكه العمل .فالب�شر تبتعد
بطبيعتها عن املجردات والأ�ساطري والأمور التي ال اثر لها على ار�ض الواقع
ومتيل نحو الكماالت والبطوالت الواقعية لأنها حتاكي احلقيقة التي تعي�ش
بينها.
من هنا ميكن احلديث عن القدوة على �أ�سا�س �أنها مدر�سة تقدم
للأ�شخا�ص والأفراد مناذج واقعية عن تلك الكماالت والبطوالت وما يريد
�أن ي�صل �إليه الإن�سان فيتقدم ال�شخ�ص نحو القدوة ويت�أثر بها وينهل من
م�ضمونها عله يتمكن بذلك من الو�صول �إىل ما ي�صبو �إليه.
و�إذا كانت القدوة تلعب هذا الدور ،ف�إنها �ستكون مطلوبة ب�شكل اكرب عند
الأفراد �إذا علموا وجود كماالت حقيقية �أكرب و�أرفع و�أهم من التي اعتادوا
عليها يف حياتهم املادية .وبعبارة �أخرى �إذا �أدرك ال�شخ�ص وجود كمال

�أكرب من الكمال املادي و�أدرك حقيقة وجوده يف ال�شخ�ص الفالين واملكان
الفالين والعقيدة الفالنية ...ف�إنه ي�سعى نحو ذلك بهدف حت�صيل ذلك
الكمال والو�صول �إليه .ومن هنا نقول �أن الدين قدم نظاما متكام ًال يهدف
قبل �أي �شيء �إىل نقل الإن�سان نحو الكمال الالمتناهي ،وقدم الدين �أي�ض ًا
النماذج احلقيقية التي يتجلى فيها ذاك النظام .فعمل ه�ؤالء الأ�شخا�ص
بكل وجودهم على تكري�س حقيقة الدين .فكانوا القدوة وكانت �أفكارهم
قدوة �أي�ض ًا لذلك ف�إن من يتذوق طعم تلك الكماالت ال بد �أن ي�سعى نحوها.
وتربز �أهمية القدوة بالإ�ضافة �إىل ما تقدم على م�ستوى �إقناع الآخرين
ب�إمكانية الو�صول �إىل الف�ضائل .ف�إذا �سلمنا ب�أن ال�شخ�ص الفالين ي�شكل
قدوة للآخرين ملا يتمتع به من ف�ضائل و�أخالقيات و�صفات ح�سنة ،ف�إن
قبول الآخرين لوجود الف�ضائل وت�صديقهم ب�إمكانية الو�صول �إليها والتحلي
بها موقوف على وجودها يف �شخ�ص معني .وهذا يعني القبول بواقعية تلك
املفاهيم التي يظنهابع�ضهم من ن�سج اخليال �أو من مكان بعيد عن الواقع.
من جهة �أخرى قد ال يرتك الكالم �أثره على ال�شخ�ص مهما طلب من
النا�س التحلي بالف�ضائل والإقبال عليها ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل
�صعوبة الت�صديق بها واالقتناع بجدواها� ،إال �أن العمل بها ووجودها يف
�شخ�ص القدوة يدفع الإن�سان للر�ضوخ لها ال بل فهمها والعمل بها .ولعل
هذا الأمر من خ�صائ�ص ال�سلوك الب�شري الذي ال ُيقبل على �أي عادة �أو
فكرة �إال بعد �أن يدرك ويفهم �أنها حقيقة وا�ضحة وواقعية.
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أركان القدوة
ال تتحقق القدوة يف ال�شخ�ص �إال �إذا اجتمعت لديه جمموعة من الأركان
واخل�صائ�ص التي جتعله قدوة يف نظر الآخرين ومن جملة ذلك :

ال�صالح
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وهو حالة �أو هيئة تظهر عند ال�شخ�ص تكون نتيجة عوامل متعددة من
�أبرزها(عند �أ�صحاب الأديان) :الإميان وح�سن االعتقاد بالدين الذي
ينت�سب �إليه والف�ضائل التي ينادي بها .وكذلك ال بد من توفر العبادة وهي
العمل ب�أحكام ذاك الدين وال�شرائع التي ُ�س ّنت فيه ،وبالتايل الإبتعاد عن كل
ما هو خمالف لهذه ال�شريعة ،ثم �أن ال�صالح يح�صل من خالل الإخال�ص
والذي هو الأ�سا�س الهام لل�صالح لأنه هو العن�صر الذي يظهر ويتجلى يف
حركات و�سكنات املقتدي .فبوا�سطته يبتعد املقتدي عن الأهواء النف�سانية
والأغرا�ض الدنيوية قو ًال وعم ًال ،وبه تتجلى حقيقة العبادة.

ح�سن اخللق
لعل ح�سن اخللق عامل �أ�سا�س يف �شخ�صية القدوة ،يتجلى ويظهر عند
تعامل املقتدى مع النا�س .ومن هنا جاء قول الر�سول ‘ �« :إمنا بعثت
لأمتم مكارم الأخالق(((» للداللة على جوانب القدوة يف �شخ�صيته �إذ يبني
ما حتتويه وما تختزنه هذه ال�شخ�صية من مكارم وف�ضائل ولتبني �أهداف
(((  -املجل�سي،حممد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،16ص210

البعثة والتي هي �إي�صال الأخالق �إىل �أوجها ،مما يجعل هذه ال�شخ�صيات
حمط �أنظار الآخر وم�ؤثرة يف حركته وحياته الإجتماعية.
من جهة �أخرى فقد حتدث الإ�سالم وحدد بع�ض املفاهيم التي تندرج يف
�إطار حت�سني الأخالق يف التعامل مع الآخرين ومن �أبرز ما جاء  :ال�صدق،
ال�صرب ،الرحمة ،الر�أفة ،ال�شفقة ،التوا�ضع...

موافقة القول العمل
�إن من املقت�ضيات الأ�سا�س ل�صريورة ال�شخ�ص قدوة �أن ي�شاهده
املقتدون وقد توافق قوله مع عمله لأن النا�س تدرك حقيقة املفاهيم
والف�ضائل �إذا جتلت �أفعا ًال.
وقد حتدث القر�آن الكرمي حول �أهمية املوافقة بني القول والعمل موجه ًا
خطابه �إىل امل�ؤمنني} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{(((.
وقد توجه النبي �شعيب × �إىل قومه كما يحدثنا القر�آن الكرمي } :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ {(((.

الإبتعاد عن مواطن ال�شبهات
قد يكون ال�شخ�ص �صاحل ًا ح�سن الأخالق عام ًال مبا يقول ولكنه ال ي�ؤثر
((( ال�صف3-2/
((( هود88/
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 50يف الآخرين لكرثة �إقرتابه من مواطن ي�شتبه بها بحيث ال ميكن للآخرين
التمييز فيها بني احلق والباطل وبني ن�سبة الفعل الباطل �إىل فالن �أو �إىل
فالن؛ فقد ين�سبون ذلك �إىل الإن�سان ال�صالح جه ًال ،وهنا يرتتب على
الإن�سان م�س�ؤولية االبتعاد عن مواطن ال�شبهات « :من و�ضع نف�سه موا�ضع
التهمة فال يلومن من �أ�ساء به الظن(((».
طبع ًا امل�س�ؤولية هنا مزدوجة حيث ينبغي على للم�ؤمن الإبتعاد عن مواطن
ال�شبهة وعليه �أي�ض ًا الإبتعاد عن �سوء الظن والت�سرع يف ن�سبة الأحكام.

عدم التكلف
من جملة الأمور التي ميكن احلديث عنها ك�أ�سا�س و�أ�صل للقدوة� ،أن ال
يتكلف ال�شخ�ص ذلك فال يفعل لريى النا�س وليماري يف عمله ،بل القدوة
هو الذي ي�ؤمن ويعتقد ويعمل بذلك من دون تكلف وال جماراة وال طلب من
احد ،فهو �شخ�ص يعي�ش �ضمن �إطار قناعاته فيت�صرف على �أ�سا�س ذلك يف
ال�سر والعلن  .ولعل هذا الأمر موقوف و�إىل درجة كبرية على مقدار تربية
ال�شخ�ص نف�سه وجعلها تتحرك يف �إطار الكماالت وذلك يف كافة تفا�صيل
احلياة االجتماعية.

(((  -نهج البالغة ،خطب الإمام علي � ،شرح ال�شيخ حممد عبده ،مطبعة النه�ضة قم ،الطبعة الأوىل� ،ص 41

اخلامتة
�إذا كان للقدوة ذاك الدور الهام وال�ضروري فان الأهمية وال�ضرورة
تربز عند احلديث عن دين الهي يحمل يف طياته القيم الإن�سانية الراقية
التي ترتفع بالإن�سان �إىل �أعلى م�ستويات ال�صفاء والطهارة والرقي فتجعله
يف م�صاف الأخيار وال�صاحلني واملفيدين على م�ستوى االجتماع الب�شري.
ولكن وقبل كل �شيء وكما نالحظ من بع�ض الروايات ال�شريفة الواردة عن
املع�صومني ف�إنهم كانوا عليهم ال�سالم يدعون �أتباعهم ليج�سدوا الدين
والدعوة الإلهية ب�أعمالهم و�أفعالهم قبل الأقوال .وهذا يعني �أن دين اهلل
تعاىل يتج�سد ب�شكله الواقعي �إذا كان م ّدعو الأديان يج�سدون حقيقة الدين
ب�شكل عملي  .من هنا ينبغي القول �إن ن�شر دين اهلل تعاىل لن يتحقق ب�شكله
احلقيقي �إال �إذا عمدنا �إىل تربية �أ�شخا�ص يج�سدون القدوة يف حياتهم
وممار�ساتهم العملية .وهذا يعني �أن ال�شخ�صانية يجب �أن تربز يف امل�ستوى
ال�ضروري لتقدمي �صورة عن الدين وبذلك ن�ضمن قبول الآخرين و�إميانهم
وثباتهم.
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املقال الثالث

تنمية القيادة لدى األطفال

�أ� -ســــوزان اخلليل
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�سوزان اخلليل

(((

تنمية القيادة لدى األطفال
القيادة كما هو معروف هي ملكة تر�ؤ�س وتوجيه املجموعات ،وتكون �إما
بالقوة وال�سطوة ،و�إما باملقدرة واحلكمة .والقيادة بالن�سبة للطفل هي �شكل
من �أ�شكال حب ال�سيطرة والظهور .وقد تبد�أ روح القيادة عند الطفل يف
املنزل ،حيث يفر�ض �سيطرته على �إخوته ويلقي عليهم الأوامر والتعليمات،
�إما ب�سبب �أنه �أكربهم يف حالة غياب الأب �أو ل�شعور يف داخله ب�أنه �أقدرهم
ويجب عليهم الإن�صياع له� ،أو لأن والده قد ك ّلفه بذلك.
�إن روح القيادة عند الطفل �شيء حممود �إذا مل تتجاوز حدودها
بال�سيطرة والعنف ،فالقياديون ال�صغار متام ًا كالقياديني الكبار ،فمنهم
من ي�سو�س بحكمة العقل وال�شعور باملقدرة على ذلك ،ومنهم من ي�سو�س
بالقمع والقوة.
((( �إعالمية �/أخ�صائية تربوية

56

سمات القيادة لدى الصغار

القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

قد ي�شعر الطفل ب�أنه الأقوى ُبنية وعليه ف�إنه يعتقد �أن هذه ال�سمة تخ ّوله
�أن ي�سيطر على �أترابه �أو �أ�شقائه �سواء يف البيت �أو امللعب� ،أو املدر�سة.
قد يكون الطفل متمتّع ًا بذكاءٍ وحكمة وموهبة يفتقر �إليها الأطفال
الآخرون ،ويف هذه احلالة �سيقبل الأطفال قيادته لهم دومنا ع�صيان �أو
رف�ض ،ويرون فيه قدوتهم.
وقد يك ّلف الطفل بهذه املهمة �سواء من والده يف املنزل �أو مدرب يف
الريا�ضة يف امللعب� ،أو مربي �صفه ،فيجعل منه عريف ًا على الطلبة ،وبتكرار
ر�سخ �شعور القيادة لدى هذا الطفل املك ّلف وت�صبح
هذه التكليفات ف�إنها ُت ّ
�صفة مالزمة له ،وفيما بعد يقبل زمال�ؤه بها.
قد تلج�أ جمموعة من الأطفال �إىل �إختيار رفيق لهم يرون فيه قدوة،
وذا مقدر ٍة على قيادتهم ،ال تتو ّفر يف �أحد منهم .ويقول خمت�صّ وا تربية
الأطفال �إن هذه هي �أف�ضل �أنواع القيادة لأنها ُمنحت للطفل القائد
«دميقراطي ًا» من �أقرانه.
�إن النزعة �إىل ال�سيطرة وحب الظهور ،هي نزعة فطرية الزمت الإن�سان
منذ ن�ش�أة الكون ،فكان هناك ر�ؤ�ساء القبائل ،و�أمراء الأر�ض يف املجتمع
الزراعي ،واملخاتري يف املجتمع القروي .وهذه �صفات مقبولة �إذ ًا كانت ُتعنى
ب�ش�ؤون املر�ؤو�سني وحت ّقق �أحالمهم .والطفل بطبيعة تكوينه ك�إن�سان لي�س
بعيد ًا عن حب نزعة الرئا�سة والقيادة ..وهنا ال ُب ّد من تر�شيد هذه النزعة

وتنميتها �إيجابي ًا ،وحتبيبها �إىل املر�ؤو�سني باعتبارها �شك ًال من �أ�شكال
التنظيم والإنتظام الإجتماعي بني الأطفال.
ويجب على الأب �أو املد ّرب الريا�ضي �أو مر ّبي ال�صف �أن يعملوا على
�أن تكون هذه القيادة قهرية على الآخرين ،مبعنى �أن يخلقوا �شعور ًا من
القبول لها من قبل الأطفال الآخرين ،بحيث ت�سود روح الألفة والر�ضى بني
الطفل القائد و�أقرانه .وعلى املربني بكافة مواقعهم �أن يراقبوا هذا «الطفل
القائد» بحيث ال يت�س ّلط على �أقرانه ،و�أن تكون قيادته لهم مقبولة مر�ضية،
و�أن يعمل املربون على خلق روح تق ّبل النقد والتوجيه لدى الطفل القيادي.
ويف تدريب دميقراطي ال ب�أ�س لو قام امل�شرفون بالإلتقاء بهذه املجموعة من
الأطفال والإطالع على ر�أيها يف قيادة زميلها لها� ،سوا ًء قيادة كرة القدم يف
املدر�سة �أم اللجان التي ت�ش ّكلها املدر�سة �ضمن الن�شاطات الالمنهجية ،و�أن
يعمل املربون على �صقل موهبة القيادة لدى الطفل املك ّلف بها.
ووجهت ،ت�ؤتي �أكلها بحيث ين�ش�أ
�إن القيادة عند الأطفال �إذا ما ُروقبت ّ
هذا الطفل وينمو ويتط ّور حام ًال يف فكره مفهوم القيادة� .إن القيادة �شكل
من �أ�شكال التنظيم الإجتماعي الذي ال ب ّد منه ،ويف احلديث «�إذا كنتم
ثالثة ف�أ ّمروا واحد ًا عليكم».
وما الك�شافة وفرقها وقياداتها املت�سل�سلة �إالّ دليل على ذلك؛ فالنظام
الك�شفي يعترب مقدمة للحياة القيادية ،والنظام الإجتماعي ..وقيادة الطفل
لأقرانه قد تكون يف هذا ال�سياق ،وتعترب جتربة ملا بعدها من مراحل العمر.

57

 58ولنتذكر �أن كثري ًا من قادة الدول كانوا قياديني يف مدار�سهم ونواديهم
وتنظيماتهم الطالبية .وعليه فال ب�أ�س من تنمية روح القيادة لدى الطفل.

ننمي القيادة لدى أبنائنا؟
كيف ّ
�إن املعرفة الب�سيطة بالأمهات والآباء تبينّ لنا �أن معظمهم يطمحون
القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

�إىل تن�شئة �أبناء �أ�سوياء على كافة امل�ستويات ومنها الذهنية والإجتماعية
والنف�سية .ولكننا جندهم يف غالب الأحيان ي�ستثمرون �أوقاتهم وجمهودهم
وطاقاتهم بالرتكيز على تنمية اجلوانب الذهنية وحتديد ًا التح�صيلية،
وال يك ّر�سون وقت ًا �أو جمهود ًا كبري ًا يف تنمية الطفل ب�شري ًا وتطوير قدراته
ال�شخ�صية لي�صبح �شخ�ص ًا يتح ّلى ب�سمات حيوية وذات �أهمية والتي من
خاللها �سينجح يف حتقيق النجاحات الباهرة حق ًا.

مهم جد ًا:
�أن نحاول الإجابة عن خم�سة �أ�سئلة �أ�سا�سية من خالل هذا املقال لكي
ن�ؤ ّدي مهمتنا الرتبوية على �أ ّمت حال:
ما �أهمية �أن نن ّمي يف �أبنائنا روح القيادة؟
وما معنى القيادة؟
وما هي ال�صفات التي يجب �أن يتح ّلى بها القائد؟
وكيف ميكننا �أن نن ّمي فيه هذه ال�صفات لي�صبح بذلك من القادة البارزين؟

ما �أهمية �أن نن ّمي يف �أبنائنا روح القيادة؟
جند �أن الآباء والأمهات يكونون على ر�ضى تام �إن كان الأبناء قادة
«وزعماء» يف مدار�سهم وبني زمالئهم و�أ�صدقائهم .واجلدير بالذكر �أن
هذا الر�ضى ي�أتي يف الغالب ب�سبب �أن �سمة القيادة جتعل الأبناء بارزين
وحمط �أنظار املحيطني بهم والتايل ف�سي�شكلون م�صدر فخر واعتزاز
للأهل.
ونحن بدورنا �إذ نطرح هذا املو�ضوع ونتع ّمق مع قرائنا فيه لي�س فقط
لطموح ورغبة الأهل بوجود �إبن قائد بينهم للظهور والربوز ،و�إمنا لأن
�سمة القيادة هي �إحدى ال�سمات الهامة جد ًا والتي نتمنى �أن يتح ّلى بها
معظم �أبنائنا خا�صة يف زمننا هذا،ذلك �أن هذه ال�صفة ت�ساعد الأبناء على
النجاح يف كافة الأ�صعدة بحيث �إنها ت� ّؤهلهم ليكونوا �أ�صحاب �شخ�صية قوية
قادرة على �إتّخاذ القرارات ،وحت ّدي العقبات التي تعرت�ض طريقهم.
وما �أكرث هذه العقبات يف �أيامنا هذه التي تريد �أن «ت�س ّوق» جي ًال كام ًال
نحو �إجتاهات حم ّددة غالب ًا ما تكون منافية ل�شرعنا وخمالفة لعاداتنا
وتقاليدنا الأ�صيلة.لذا فمن ال�ضروري خا�صة يف هذا الزمان �أن نعمل
وبكل ك ّد وج ّد وجهد على �إعداد جيل قائد ،لنزرع فيه القدرة على الثبات
وامتالك امل�ؤهالت ال�ضرورية للحافظ على هويته وهوية �أمته.
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القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

ترى ما معنى القيادة؟ وما هي ال�صفات التي يجب �أن يتح ّلى بها القائد؟
قد يظنّ بع�ض النا�س مت�أ ّثر ًا بنماذج �سلبية من القادة ب�أن القيادة تعني
التح ّكم يف الآخرين والتعايل عليهم� ،أو الأنانية و�إبراز الذات �أو فر�ض الر�أي
والفكر .ونذكر �أن من كان كذلك مل يبقَ لهم �أي ذكر حول القيادة حني بقي
ن�صحح ون�ؤ ّكد
ذكر وت�أثري القادة احلقّ قائم ًا حتى يومنا هذا .لذا فيجب �أن ّ
�أن القيادة ال�صحيحة هي عك�س التجرب والعنجهية واال�ستبداد بل هي مبنية
على احرتام الذات والآخرين والثقة بالنف�س وحت ّمل امل�س�ؤولية ،والقدرة
على �إدارة الأمور والنجاح يف احلياة والت�أثري الإيجابي يف الآخرين .و�إذا
ما نظرنا وت�أملنا جل ّي ًا يف تلك النماذج من القادة ال�صاحلني عرب التاريخ
والذين قادوا جمتمعاتهم ودولهم و�أحيان ًا �أجيا ًال كاملة لت�أ ّكدنا �أنهم مل
ينجحوا يف ذلك لوال �أنهم حت ّلوا ب�صفات خا�صة و�سمات مم ّيزة .واجلدير
ذكره �أن على الآباء والأمهات الذين لديهم الإدراك لأهمية تنمية القيادة
عند �أبنائهم� ،أن يعرفوا ال�صفات التي تتط ّلبها القيادة ال�صاحلة من
�صاحبها وذلك لكي يدعموها ويقووها فيهم ،ومن هذه ال�صفات:
التف ّوق العلمي والذكاء و�سرعة البديهة والتم ّكن من املعرفة واملعلومات يف
كافة املجاالت.
الثقة بالنف�س.
الطموح واله ّمة العالية والن�شاط.
العطاء املتوا�صل والإلتزام بامل�س�ؤوليات �أ ّي ًا كان نوعها.

قوة ال�شخ�صية واالنطالق يف التعبري.
القدرة على حتديد ومعرفة الأهداف ،و�أي�ض ًا احل�سم يف القرارات كما
القدرة �أحيان ًا على التنازل.
الت�أثري الإيجابي على من حوله.
القدرة على الإقناع و�إدارة جمموعة.
التوا�ضع والأمانة وال�صدق.
مراعاة م�شاعر الآخرين ورغباتهم وعدم التع�صّ ب للر�أي وللر�ؤية
ال�شخ�صية.
اال�ستقالل.
القدرة على الإختيار و�إتّخاذ القرارات.
القدرة على حت ّمل امل�س�ؤولية.
القدرة على التعامل مع الآخرين على اختالف �شخ�صياتهم و�آرائهم
وتوجهاتهم.
احل�ضور وما ي�سمى «بالكريزميا».
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�إن عر�ض هذه ال�صفات يقودنا �إىل الت�سا�ؤل املركزي والأ�سا�س:
ماذا علينا نحن الأهل فعله لكي نن ّمي روح القيادة يف �أبنائنا؟
ولكل من يهمه الأمر وللأهل احلائرين ن�سدي هذه الن�صائح والتوجيهات
العملية التي قد ت�ساعد منفردة وجمتمعة على تنمية القيادة عند الطفل
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ليكرب وتزيد احتماالت حت ّوله �إىل قائد لي�س يف بيته �أو بني �أهله �أو �أ�صدقائه
فح�سب ،بل حتى على م�ستوى املجتمع عامة.
�أو ًال :من املهم التو ّقف كما فعلنا يف مقدمة هذا املقال على معنى القيادة
وما هي ال�صفات املطلوبة من القائد وذلك لكي ال ي�ض ّل الأهل يربون يف
بيوتهم �أ�شخا�ص ًا جبارين يفهمون معنى القيادة على �أنها �سيطرة وحت ّكم
عليهم �أن يعوا ال�سمات احلميدة التي يجب �أن يتح ّلى بها �أبنا�ؤهم لكي
والتم�سك بها .ح ّبذا لو �أدرك الأهل �أي�ض ًا �أهمية تربية
يعينوهم على التح ّلي
ّ
جيل قائد م�ؤمن ملتزم يدافع عن احلق وي�ص ّد كل ت�شويه لهويته و�إنتماءاته
خا�صة يف زمننا هذا ليكون هدفهم خال�ص ًا هلل نقي ًا ولي�س فقط لتنمية �أبناء
قادة للربوز والظهور والتفاخر.
ثانياً :على الأهل ال�سعي والعمل الد�ؤوب لتعليم �أبنائهم وحتبيبهم يف
العلم والتع ّلم واملعرفة وعدم الإكتفاء باحل�صول على �شهادات ت�ؤهلهم للعمل
فقط بل يجب حماولة دعم الأبناء للإرتقاء بالعلم والدرجات الأكادميية
ّ
والتعط�ش للتط ّور والإ�ضافة
والإجنازات العلمية والطموح الدائم للمعرفة،
للذات والآخرين .فنحن يف زمن يتم ّيز بالعلم واملعرفة وال�سبق للعلماء،
فكيف لقائد يف زمن كهذا �أن ال يكون متمر�س ًا بالعلم؟ كذلك فعلى القائد

كما ذكرنا يف �سمات القيادة� ،أن تكون لديه ثقافة ومعلومات عامة فكيف
له �أن ي�ستقرئ الواقع ويتّخذ القرارات ويتبعه النا�س وي�ؤ ّثر فيهم �إن مل يكن
كذلك ،لذا فعلى الأهل تربية الأبناء على املطالعة وحب االكت�شاف وعدم
الإكتفاء فقط يف املواد التعليمية املدر�سية.
ثالثاً :على الأهل توفري حاجيات الطفل العاطفية من حب وحنان و�أمن
يوجه بدوره طاقاته �إىل التطور والإرتقاء ولي�س
و�أمان وا�ستقرار عائلي لكي ّ
�إىل الإن�شغال يف امل�شاكل العائلية و�إ�شباع رغباته العاطفية غري املل ّباة.
ونذكر يف هذا ال�سياق �أهمية ق�ضاء الوقت مع الأبناء ،نلعب ومنرح ونر ّبي
ونوجه ونتحاور ونتناق�ش .فمن خالل ق�ضاء هذا الوقت النوعي معهم
ّ
نزيد من �إ�ستقرارهم وحتى قد ننمي لديهم مهارات عدة مثل �إبداء الر�أي
والتعبري عن الذات والعطاء ،فنحن قدوة لهم يف ذلك �إن �أعطيناهم مل
يرت ّددوا �أي�ض ًا هم يف العطاء.
رابعاً :على الأهل �أن يكونوا قدوة �صاحلة لأبنائهم يتح ّلون ب�صفات
حميدة كال�صدق والأمانة وحب اخلري وم�ساعدة املحتاجني والإيثار
وامل�س�ؤولية .وكلها �أ�سا�سية يف �شخ�ص القائد .ونحن ن�ؤ ّكد هنا على �أهمية
حثّ الأبناء على التح ّلي بهذه ال�صفات على �أن يكون الأهل قدوة لهم يف
ذلك مما يزيد من �إحتماالت تذويب هذه ال�صفات �أكرث ف�أكرث.
خام�ساً :من املهم تربية الطفل على امل�س�ؤولية منذ ال�صغر مع مراعاة
مبال
قدراته و�س ّنه بحيث ال نح ّمله ما ال يطيق فيتح ّول من م�س�ؤول �إىل ال ٍ
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 64بل و�أحيان ًا متم ّرد .وتبد�أ امل�س�ؤولية حني نر ّبي الطفل على �أن يحافظ على
ممتلكاته وما يخ�صّ ه ومن ثم �أن يكون م�س�ؤو ًال عن غرفته و�صو ًال �إىل �أن
جنعله م�س�ؤو ًال عن �شيء يخ�صّ ه ك�أن ير ّبي نبات ًا �أو حيوان ًا ويكون م�س�ؤو ًال عن
رعايته والعناية به مما ي�صقل فيه �سمة امل�س�ؤولية وذلك ب�أن نكلفه ب�أداء
مهمات معينة .وعلى الأهل زيادة م�س�ؤوليته كلما كرب عمره بحيث ي�صبح
�أكرث م�س�ؤولية .وما �أجمل �أن يكون هذا مقرون ًا ب�أن نربي �أبناءنا كجزء من
م�سو�ؤليتهم عن كل ما يخ�صهم� ،أنهم م�س�ؤولون عن �أبناء بيتهم وجمتمعهم
و�شعبهم و�أمتهم �أي�ض ًا في�أخذون بذلك م�س�ؤولية ولو �ضئيلة عنهم وبهذا
نر ّبي جي ًال واعي ًا مهتم ًا بالآخرين لي�س مت�آك ًال تابع ًا وغري مبال.
أهم ما يف القائد كونه م�ستق ًال ،فعلى الأهل تربية الأبناء
�ساد�ساً� :إن � ّ
على الإ�ستقالل منذ ال�صغر واالمتناع عن حمايتهم الزائدة ،كذلك ف�إن
اللبنة الأ�سا�س يف �شخ�صية القائد كما �سبق وذكرنا هي الثقة بالنف�س.
�سابعاً� :إن من �أهم �صفات القائد القدرة على اتّخاذ القرارات خا�صة
احلا�سمة وامل�صريية منها ،لذا من املهم �أن نربيه كما قلنا على الإ�ستقالل
والثقة بالنف�س و�أي�ض ًا يجب �أن نح ّثه على اتّخاذ القرارات منذ ال�صغر
وك�أننا من ّرنه على هذا الأمر حتى يكت�سب هذه القدرة وتتث ّبت لديه عند
الكرب .و�إذا كانت القرارات التي م ّكناه من اتّخاذها يف �صغره مقت�صرة
على املالب�س التي يرتديها� ،أو وجهة الرحلة التي �سنخرج �إليها ،قد ت�صبح
هذه القرارات يف موا�ضيع �أكرث ج ّدية وحتمية عند الكرب .لذا ف�إن �إتاحة
الفر�صة للطفل بني احلني والآخر على اتّخاذ القرار تع ّلمه امل�س�ؤولية

والتفكري يف �أبعاد قراره ونع ّلمه �أن ي�ستقرئ الواقع ،و�إن �أراد املجازفة فيكون
هو امل�س�ؤول ،و�إن مل يكن ج ّدي ًا �أو غري واقعي فتبعات قراره قد تع ّلمه در�س ًا ال
ين�ساه �أبد ًا ،وبهذا ن�صقل لديه القدرة لي�س فقط على اتّخاذ القرار و�إمنا
�أي�ض ًا القدرة على اتّخاذ القرارات ال�سليمة .وكم من الطالب اجلامعيني
من ي�شهدون �أنهم تع ّر�ضوا للأ�سف النهيارات نف�سية حني انتقلوا من بيوتهم
«حا�ضناتهم �إىل اجلامعات واحلياة اجلامعية التي تط ّلبت
بل لنقل من
ً
منهم اال�ستقالل واتّخاذ القرار ،فال �أب وال �أم وال �أخ وال �أخت معهم.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أننا من املمكن �أي�ض ًا �أن ن�ست�شري الأبناء ومنذ
ال�صغر ب�أمور تخ�صّ نا �أي�ض ًا مع مراعاة العمر واحلدود التي يجب �أن حتفظ
بني الآباء والأبناء .وهذه طريقة �أخرى ن�سهم من خاللها برتبية �أبناء
قادرين على اتّخاذ القرار وحت ّمل امل�س�ؤولية.
ثامناً :ت�شجيع الأبناء على الإنخراط يف فعاليات ون�شاطات �إجتماعية
ت�ساعدهم على التع ّرف �إىل الآخرين وكيفية التعامل مع نوعيات خمتلفة
من النا�س ولكي يتع ّلموا مهارات الإقناع وا�ستقطاب الآخرين بالرغم من
الإختالفات القائمة فيما بينهم.
تا�سعاً :عر�ض النماذج القيادية للأطفال �إما من خالل احلوار و�إما من
خالل الق�ص�ص �أو حتى من خالل لقاء مع ه�ؤالء والتح ّدث �إليهم والتم ّثل
بهم واال�ستماع �إىل فكرهم و�إجنازاتهم وتو�صياتهم ،فلقاء الناجحني قد
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 66يجعلهم قياديني اعتنوا بها ور ّكزوا يف نفو�سهم مر�ضاة اهلل لأنها الإنطالقة
الأ�سا�س �إىل تربية �سليمة.

كلمة من القلب إلى القلب:
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�إليكم �أيها الأهل �أقول �أطفالكم هم �أمانة لديكم ،هم نبتة �صغرية
�أنتم من زرعتموها .لذلك عليكم الإعتناء بها ليكون القطاف مثمر ًا فمن
بني �أطفالكم العديد ممن يحملون �صفات القيادة .فت�شوا عن تلك
ال�صفات ،يجعل الأبناء ناجحني ،ولقاء املبدعني يجعلهم مبدعني
ولقاء القياديني.
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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

(((

البيئة المعرفية اإلسالمية
والمفاهيم الوافدة
رؤية في المفهوم القدوة
�إذا كان ال�صراع قد احتدم بني مدر�ستني تب ّنت �إحداهما القول ب�أ�صالة
الفرد والأخرى القول ب�أ�صالة املجتمع ف�إن الإ�سالم نادى ب�أ�صالتهما مع ًا.
وهذا ال�صراع املرتبط مبعرفة الإن�سان له ت�أثرياته على النظرة التي
ميلكها �صاحب الر�ؤية عن دور الإن�سان ومكانته يف هذه الأر�ض وعن العوامل
املكونة لهذا الإن�سان .ون�سعى يف هذه الدرا�سة لتقومي دور املفاهيم ال �سيما
تلك التي تتحول �إىل �شعار تنادي به طائفة من النا�س يف داخل املجتمع
(((  -باحث و أستاذ في احلوزة العلمية.

 70يف بناء ال�شخ�صية الإن�سانية ،ولنعالج اخلطر الذي يحدق بالإن�سان امل�سلم
جراء بع�ض املفاهيم الوافدة �إىل جمتمعاتنا الإ�سالمية.

المكونة للشخصية اإلنسانية
العوامل
ِّ

ال ي�سع لإن�سان �أن ينكر �أن هذه ال�شخ�صية الإن�سانية والتي لها وجودها

احلقيقي يف اخلارج هي وليدة عوامل عديدة ت�ؤدي �إىل خروجها بال�صورة
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التي هي عليه.
نعم ،ما ن�ؤ ّكد عليه هو �أن هذه العوامل ال ت�سلب الإن�سان حرية االختيار
�أو فقل ال تربر له فراره من امل�س�ؤولية التي �ألقاها اهلل عز وجل عليه و�أمره
ب�أدائها وحدد له العقوبة �أو الثواب على ما يقوم به يف �سبيل ذلك.
�إن نظرية اجلرب الإجتماعي �أو غري الإجتماعي هي نظرية مرفو�ضة
ومردودة يف �أبحاث العقيدة الإ�سالمية عندما �أ�س�س الكالم الإ�سالمي حلرية
الإختيار الإن�ساين م�ؤكد ًا بالأدلة والرباهني على �أن املحيط الإجتماعي بل
و�سائر العوامل امل�ؤ�س�سة لل�شخ�صية الإن�سانية ال ت�صل يف ت�أثريها وال يف
ت�أ�سي�سها �إىل درجة �سلب الإن�سان �إختياره �أو حريته.
البيئة المعرفية كعامل مولد للشخصية اإلنسانية

من العوامل املكونة لل�شخ�صية الإجتماعية ما يطلق عليه ت�سمية البيئة
املعرفية .ونق�صد من البيئة املعرفية جمموعة املفاهيم التي حتيط بهذا
الإن�سان والتي ترتدد على الأل�سن املحيطة به في�ؤدي ذلك �إىل والدة ن�سيج

معريف يكون له ت�أثريه املبا�شر �أو غري املبا�شر على �سلوك الإن�سان وعلى
ت�صرفاته وعلى مواقفه وعلى �آرائه وعلى خمتلف ما يرتبط بحياته.
وت�شتد �أهمية هذه البيئة املعرفية ويعظم خطرها وت�أثريها متى ارتبطت
مبو�ضوع م�صريي كتلك البيئة املعرفية املرتبطة بالر�ؤية الكونية �أي النظرة
�إىل الكون و�إىل احلياة و�إىل وجود الإن�سان نف�سه والغاية من وجوده.

المفاهيم ودورها في تأسيس البيئة المعرفية
�إذا كانت البيئة املعرفية هي عبارة عن جمموعة من املفاهيم املكونة
ل�شخ�صية الإن�سان ف�إن خطر هذه املفاهيم و�أهميتها تظهران مبالحظة
�أهمية وخطر البيئة املعرفية.
واملفهوم و�إن كان التعبري عنه ي�أخذ �أكرث �أنواع االخت�صار ولكنه يختزن
يف داخله كم ًا هائ ًال من امل�ضامني املعرفية التي حتكي عن الإطار النظري
للفكر الذي تنتمي �إليه ،ت�شهد لذلك الدالالت الكثرية التي يحويها املفهوم
على ب�ساطته يف التعبري بنحو يلتفت معه املتلقي لهذا املفهوم �إىل هذه
الدالالت ب�شعور منه �أو بغري �شعور.
وتكمن �أهمية املفهوم ب�أ ّنه ي�صبح القائد الذي ت�سري خلفه النا�س ،تت�أثر
به وتخ�ضع له .و�أهمية �أي قائد لأي جمتمع ما تنبع من مدى قدرته على
�إ�ستخدام هذه املفاهيم يف الت�أثري على النا�س ،وجعلها ت�سري خلفه ،وتعلن
الطاعة له.
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 72وهذه املفاهيم املكونة للبيئة املعرفية اعتنى بها املجتماع الإ�سالمي
ف�سعى �إىل الرتويج ملا يطلق عليه يف امل�صطلح بـ (ال�شعائر) ،ووظيفة هذه
ال�شعائر هي فر�ض هذه احلالة العامة من التعلق بالبيئة املعرفية للإ�سالم
من خالل الت�أثري على عقلية الإن�سان الذي يعي�ش يف جمتمع م�سلم بحيث
يتقولب الفرد يف هذا املجتمع �ضمن ما ت�ؤدي �إليه هذه املفاهيم.
والذي ي�شهد بو�ضوح على دور املفاهيم يف تكوين البيئة املعرفية ودور
تبدل املفاهيم يف تبدل ال�شخ�صية الإن�سانية رواية فريدة يف م�ضمونها
ودالالتها وم�شهورة على الأل�سن وهي قول ر�سول اهلل يف الرواية عن �أبي
عبد اهلل عليه ال�سالم ،قال  :قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله  :كيف بكم
�إذا ف�سدت ن�سا�ؤكم ،وف�سق �شبابكم ومل ت�أمروا باملعروف ،ومل تنهوا عن
املنكر ؟ فقيل له  :ويكون ذلك يا ر�سول اهلل ؟ فقال  :نعم و�شر من ذلك،
كيف بكم �إذا �أمرمت باملنكر ونهيتم عن املعروف ؟ فقيل له  :يا ر�سول اهلل
ويكون ذلك ؟ قال  :نعم و�شر من ذلك ،كيف بكم �إذا ر�أيتم املعروف منكر ًا
واملنكر معروف ًا(((.
�إذ ًا ،تغري مفاهيم املعروف واملنكر �أي تبدل البيئة املعرفية للإن�سان
�سوف ي�ؤدي بو�ضوح �إىل تغري �سلوكه اجلتماعي يف تعامله مع الظواهر
وت�صرفه وموقفه اجتاهها وهو ما ت�شري �إليه الرواية بو�ضوح.

((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت)  -احلر العاملي  -ج � 16ص 122

كيف تبنى المفاهيم
لو �أردنا �أن ن�سرب غور املفاهيم املوجودة يف جمتمع ما ف�إننا جند �أن هذه
املفاهيم على نوعني:
1ـ املفاهيم الوليدة :وهي عبارة عن املفاهيم التي تن�ش�أ نتيجة املعرفة
التي ميلكها الإن�سان .ف�إن تبني الإن�سان للإ�سالم كدين �سوف
يفر�ض على الإن�سان امل�سلم التعامل مع جمموعة من املفاهيم التي
هي وليدة تلك العقيدة التي يحملها .وخ�صو�صية هذه املفاهيم هي
�أنها وليدة لالعتقاد الذي يحمله هذا الإن�سان.
2ـ املفاهيم امل�ستولدة :وهي عبارة عن املفاهيم التي ال تن�ش�أ من
�إعتقاد م�سبق و�إمنا هي مفاهيم ت�ستولدها جماعات من النا�س
عن ق�صد ويراد منها �أن ت�ؤثر على فكر الإن�سان لتقوم بعملية تغيري
فيه بنحو ي�ؤدي �إىل تغيري �سلوكه �أو موقفه �أو طريقة تعامله مع �أي
ظاهرة من الظواهر.
فهذه املفاهيم ت�سبق الفكرة يف ذهن الإن�سان ،وهي يف الغالب تكون
مفاهيم م�صممة عن �سبق ت�صور للهدف الذي ترمي �إليه من قبل �صناعها.

المفاهيم القدوة
�إذا كانت املفاهيم امل�ستولدة ذات ت�أثري على �شخ�صية الإن�سان ف�إن هذه
املفاهيم �سوف تلعب دور القدوة يف حتريك الإن�سان ودفعه باجتاه حمدد.
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 74نعم لي�س كل مفهوم يتحول لي�شكل قدوة لل�سلوك الإن�ساين والإجتماعي،
ولكن ثمة من املفاهيم ما ي�صبح �شعار ًا يتم التداول به يف املحيط الإجتماعي
ويراد له �أن يكون قدوة ي�ستح�ضرها الإن�سان يف كل �سلوك يقوم به �أو موقف
ي�سعى التّخاذه.

نماذج من المفاهيم القدوة قرآني ًا
القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

تعر�ض القر�آن الكرمي ملجموعة من املفاهيم التي كانت ت�شكل قدوة
لبع�ض الأفراد جعلوها �شعار ًا لهم يف تربير �إجتاههم الذي ي�سريون عليه.
ومن هذه املفاهيم ما تعر�ض له القر�آن كنموذج �سلبي ومنها ما تعر�ض له
كنموذج �إيجابي.
�أ ـ اتباع الآباء �أو ال�سنن القومية
تتحدث �آيات القر�آن الكرمي عن حجة امل�شركني يف رف�ضهم لدعوة
التوحيد التي جاءهم بها الأنبياء ،وهذه احلجة كانت تقليد الآباء� ،أو ما
يطلق عليه اليوم يف عنوانه اجلديد (ال�سنن القومية).
قال تعاىل } :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ { (الزخرف.)21 ،
وهذا املفهوم ـ ال�شعار �شكل يف لغة كل �أمة ترف�ض دعوة الأنبياء �أ�سا�س ًا
لتربير رف�ض هذه الدعوة ،بل و�أُعترب �أ�سا�س ًا يف ن�شر حالة الرف�ض بني
النا�س .وهذا املفهوم الذي �سعى الكفار لب ّثه يف جمتمعهم يف �سعيهم لثني
النا�س عن �إتباع دعوة الأنبياء هو نف�س �شعار ال�سنن القومية التي ينادي

بها بع�ضهم اليوم لأجل مواجهة دعوة الإ�سالم التي ت�أتي ممن ال يرتبط
بالقومية التي ي�صطلحون عليها(((.
ر�سل �إليها
والقر�آن يتحدث عن هذا كقاعدة عامة يتبعها النا�س يف كل �أمة ُي َ
ر�سول ليهديها �إىل احلق }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{ (الزخرف.)23 ،
ب ـ اتباع احلق
�أ�س�س القر�آن الكرمي يف مقام رده على املفهوم ـ ال�شعار املتمثل بتقليد
الآباء ملفهوم �إتباع احلق الذي ي�صل �إليه الإن�سان من خالل التفكري بعقله
دون تقليد الآباء ،فقال تعاىل } :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{ (الزخرف.)24 ،

نماذج معاصرة للغزو المفاهيمي
1ـ مفهوم ال�سالم
بعد �إنهيار الإحتاد ال�سوفياتي والذي �شكل �سقوط ًا للنظام الثنائي
القطب عاملي ًا ،طرح الغرب الأمريكي �شعار النظام الأحادي القطب ،وابتد�أ
ع�صر الهيمنة الأمريكية على العامل ،ور�سمت ال�سيا�سة الأمريكية �سيا�ستها
لل�سيطرة عليه ،ومن ذلك العامل الإ�سالمي الذي كان ين�أى بنف�سه عن
ال�صراع العب ًا على وتر الثنائية القطبية .ولكن املواجهة احتدمت وال�صراع
�أ�صبح مبا�شر ًا يف ظل النظام العاملي اجلديد.
((( تف�سري امليزان  -ال�سيد الطباطبائي  -ج � 14ص 297
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� 76سعت الواليات املتحدة الأمريكية لغزو العامل الإ�سالمي بكل الو�سائل
املتاحة .ومتثل الغزو الثقايف املفاهيمي عرب طرح �شعار ال�سالم� .شعار
ال�سالم الذي �أريد منه اخلروج ب�إ�سرائيل الدولة املغت�صبة من عزلتها
قام على �أ�سا�س حل امل�شكلة الفل�سطينية ،و�سعى الغرب من خالل الرتويج
ملفهوم ال�سالم �إىل التو�صل �إىل م�آربه.
القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

ال�سالم املطروح يتنا�سى كافة حقوق �شعب �أخرج من بلده ،كما يتنا�سى
تاريخ ًا من املجازر التي ارتكبت يف حقه .يكفي ملن يقر�أ امل�شهد ال�سيا�سي
والفكري والثقايف يف العامل العربي بعد م�ؤمتر مدريد لل�سالم �أن ي�شهد
كيف حتول مفهوم ال�سالم الغربي �إىل مفهوم ال ميكن لأحد �أن يتجاوزه �أو
يرف�ضه ،بل �إن الكثري من النخب املثقفة يف العامل الإ�سالمي �أ�صبحت تراه
�ضرورة دون �أن تدرك �أبعاده.
و�أ�صبح رف�ض هذا املفهوم بالنحو الذي يروج له الغرب يعني الأ�صولية
والت�شدد ،وهو خمالف حلالة الإعتدال .وت�صدى الكثري من النخب للرتويج
لهذا املفهوم فكان بذلك خادم ًا خمل�ص ًا للغزو املفاهيمي الغربي.
2ـ مفهوم احلرية
لعلنا ال نبالغ �إذا قلنا �إن هذا املفهوم هو من �أكرث املفاهيم الغربية التي
غزت عاملنا الإ�سالمي؛ فبعد قيام ما ي�سمى بع�صر النه�ضة على �أ�سا�س
مفهوم احلرية ،مت ت�صدير هذا املفهوم �إىل العامل الإ�سالمي .ومفهوم
احلرية يف الغرب انطلق من نقطة رئي�سة هي رف�ض الدين .فاحلرية يف
الغرب هي حرية اجتاه القيود الدينية ،وهي حترر من قيود الكني�سة .وقد

�أريد لهذا املفهوم �أن يكون بابا جلعل امل�سلمني يبتعدون عن دينهم كما ابتعد
الغربيون عن دينهم.
تو�سع �إ�ستخدام مفهوم احلرية يف العامل الإ�سالمي ،فتم�سك به دعاة
التحرر وا�ستخدموه �أداة لأجل رف�ض بع�ض التعاليم الدينية .ويعود الكثري
من التفلت (ال التحرر) الذي عا�شته املر�أة يف العامل الإ�سالمي �إىل �إ�ستغالل
بع�ض امل�ستغربني لهذا املفهوم لدعوتها �إىل رف�ض الكثري من القيم الدينية
التي كانت تعي�شها ،ف�أ�صبحت احلرية تعني ترك احلجاب ،وتعني الإختالط
ودخول املر�أة يف املجتمع دون مراعاة خل�صو�صيتها التي جعلها الإ�سالم
لها ،و�صانها من خالل بع�ض الأحكام التي فر�ض التعامل بها ،والنظم التي
جعلها يف داخل املجتمع الإ�سالمي.
3ـ مفهوم ْ
ع�ش حياتك
�أدى التفكك الأ�سري يف الغرب ،ثم التفكك االجتماعي �إىل رف�ض �أي نوع
من التوا�صل الإجتماعي بني �أفراده �أو الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع،
ف�أ�صبح الفرد يف الغرب م�س�ؤو ًال عن نف�سه فقط ،ال حتركه �سوى م�صاحله
الفردية .وفر�ض النظام الر�أ�سمايل مبا يحمله من قوانني اقت�صادية ج�شع ًا
ال حد له .ومن املفاهيم التي طرحها الغرب للت�أثري على �أمناط التفكري
مفهوم ْ
(ع�ش حياتك) الذي نراه يحتل م�ساحة يف الرتويج الإعالمي
م�ستخدما كافة الأ�ساليب للت�أثري على املجتمع امل�سلم.
وهذا املفهوم يقف يف النقطة املقابلة متام ًا للتعليم الإ�سالمي الذي ر ّكز
على امل�س�ؤولية االجتماعية فيما فر�ضه من تربية الأبناء يف الأ�سرة ،وتربية
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 78املجتمع من خالل فري�ضة التعليم ،وفري�ضة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر؛ لأن الإ�سالم يرى �أن �صيانة املجتمع الإ�سالمي هو من الواجبات
الكفائية التي تفر�ض على كل م�سلم التفكري مبجتمعه وب�أمته ،و�أنه جزء
ال ينف�صل عن املكون االجتماعي العام ،وال يحق له �إطالق ًا الهروب من
م�س�ؤوليته ،بل هو حما�سب على �أي تق�صري يف هذا املجال.
القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

4ـ مفهوم (ثقافة احلياة) �أنا �أحب احلياة
من الأفكار التي مت الرتويج لها للت�أثري على ال�سلوك االجتماعي يف
الداخل الإ�سالمي مفهوم ثقافة احلياة .و�أريد لهذا املفهوم �أن يواجه ثقافة
املواجهة والتحدي والإباء والرف�ض الذي �سارت عليه حركات املقاومة يف
جمتمعنا امل�سلم �أمام امل�شروع ال�صهيوين العاملي.
مت ال�سعي من خالل هذا املفهوم مع ا�ستخدام خمتلف الأ�ساليب لبثه يف
نفو�س النا�س �إىل ت�صوير حركات املقاومة على �أنها حركات تروج للموت،
و�أن احلياة ال قيمة لها لديهم ،و�أن ال�صحيح هو املوقف املقابل الذي يرغب
يف هذه احلياة ويرغب يف العي�ش ال املوت.
5ـ مفهوم التنمية والتخلف
لهذا جند مث ًال �أن مفهومي (التنمية والتخلف) مرتبطان ارتباط ًا
جوهري ًا بالف�ضاء املعريف الذي ن�ش�أ فيه ..فالتخلف يعني الت�أخر الزمني
واحل�ضاري عن الأمم الأوروبية ..والتنمية تعني وجود املظاهر االقت�صادية
واال�ستهالكية يف املجتمع على �شاكلة الدول الأوروبية ..وبهذا ي�صبح الناظم
لدالالت املفاهيم هو الف�ضاء املعريف والعقدي الذي ن�ش�أت فيه..

لهذا جند �أقطاب الفكر التنموي الغربي ،يرون �أن التحديث من الناحية
التاريخية ،هو عملية التحول نحو تلك الأمناط من الأنظمة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،التي تطورت يف �أوروبا الغربية و�أمريكا ال�شمالية
بني القرنني ال�سابع ع�شر والتا�سع ع�شر..
ويرى (بار�سونز ولرينرو باول) «�أن التحديث عملية ثقافية ت�شمل تبني
قيم ومواقف مالئمة للطموح العملي ،والتجديد العقالين وجتاه الإجناز،
التقليدي.
بد ًال من القيم ال�سائدة يف املجتمع
ً
وهذا يعني �أن النموذج الغربي �أ�صبح معيار ًا تقا�س عليه بقية النماذج
وال�شعوب ..وال�سبب يف ذلك ،تلك اال�ستعارة امل�صطلحية واملفهومية،
وتطبيقها على واقع ومنظومة معرفية واجتماعية مغايرة للمنظومة التي
ولدت فيها تلك املفاهيم وامل�صطلحات امل�ستعارة(((.

سبل مواجهة المفاهيم الوافدة
1ـ الرتويج للمفاهيم الإ�سالمية الأ�صيلة
�إن ت�أ�صيل املفاهيم الإ�سالمية يف البيئة املعرفية ملجتمعنا امل�سلم هو
اخلطوة الأوىل الكفيلة بتح�صني هذا املجتمع من خطر املفاهيم الوافدة.
فعندما يعي�ش الإن�سان امل�سلم املفاهيم الإ�سالمية يف كيانه ويعي داللتها
و�أبعادها يتم ّكن من مواجهة اخلطر املحدق به جراء هذه املفاهيم.
((( حممد حمفوظ ،مقالة بعنوان امل�صطلح والبيئة املعرفية ،جريدة الريا�ض ،العدد 14414
املن�شور بتاريخ 11ـ دي�سمرب( .2007 ،راجع جملة الفكر العربي املعا�صر ،عدد .)39
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 80ففي مقابل مفهوم احلرية الوافد من الغرب لي�شكل قدوة للتحرر من
قيود الدين ،ميكن ملفهوم العبودية هلل عز وجل �إذا تعمق معناه يف النف�س
الإن�سانية �أن يحد من ت�أثري مفهوم احلرية .فاملعرفة باخلالق و�إدراك
الإن�سان حلقيقة نف�سه �أمام خالقه تدفعه �إىل �إظهار متام العبودية للحق
تعاىل وبهذا ي�أمن من خطر التم�سك ببع�ض املفاهيم الوافدة التي تدعوه
�إىل رف�ض هذه العبودية؛ لأنّ احلرية مبفهومها الوافد من الغرب تقوم يف
الأ�سا�س على رف�ض العبودية حتى هلل عز وجل بل و�إنكار وجوده.
2ـ تو�ضيح التبا�سات بع�ض املفاهيم
�إن الكثري من املفاهيم الوافدة ،التي �أريد لها �أن تكون حراب ًا يف الغزو
الثقايف للعامل الإ�سالمي ،تعتمد االلتبا�س املفهومي لكي يتم ا�ستغاللها
يف الو�صول �إىل الأهداف املطلوبة ،فتبقى هذه املفاهيم بعناوينها القابلة
للتقلب والتبدل خا�ضعة للم�صلحة التي يراها مروجوها �أو ال�سائرون خلفها.
وكمثال على ذلك مفهوم احلرية التي �أخذت مفعولها من الثورة الفرن�سية
و�أحداث االنقالبات اجلبارة يف الدولة العثمانية والفار�سية ،والت�أثري كله
لإجمالها وجمالها ال�سطحي الفاتن ،و�إال فال ي�ستطيع العلم �أن يحدها بحد
معقول يتفق عليه  .ومثلها كلمة « الوطن » اخلالبة التي ا�ستغلها �سا�سة
الغرب لتمزيق بع�ض الدول الكربى كالدولة العثمانية  .ورمبا يتعذر على
الباحث �أن يعرف اثنني كانا يتفقان على معنى واحد وا�ضح كل االتفاق يوم
ظهور هذه الكلمة يف قامو�س النه�ضة احلديثة ،فما هي مميزات الوطن ؟

�أهي اللغة �أم لهجتها� ،أم اللبا�س� ،أم م�ساحة الأر�ض� ،أم ا�سم القطر والبلد
؟ بل كل هذا غري مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع النا�س والأمم
 .ومع ذلك جند كل واحد منا يف البالد العربية يدافع عن وطنه ،فلماذا ال
ً (((
تكون البالد العربية �أو البالد الإ�سالمية كلها وطن ًا واحدا ؟
�إن مواجهة هذه املفاهيم ال بد و�أن تعتمد �أ�سلوب بيان ما يكتنف هذه
املفاهيم من التبا�سات وطرق اخل�صم يف اال�ستفادة من هذه االلتبا�سات.
3ـ الداللة على مواطن ال�ضعف يف املفاهيم امل�ستولدة
�إذا كان تو�سل �أ�صحاب املفاهيم الوافدة بهذه املفاهيم لأجل م�آرب
خا�صة ،ف�إن هذه املفاهيم فيها نقاط من ال�ضعف التي ميكن من خالل
الإ�شارة �إليها من الق�ضاء على م�آرب ه�ؤالء.
فمفهوم ثقافة احلياة �أو �أنا �أحب احلياة ،هو من املفاهيم التي ُتغفل عمدا
الداللة على نوع احلياة �أو نحو احلياة التي يريدها الإن�سان ،فهل هي حياة
عزة وكرامة� ،أو �أن املطلوب �أن يحيا الإن�سان هذه احلياة ولو كان يف موقف
الذل واخلنوع؟ ال ي�شري ه�ؤالء �إطالق ًا �إىل نوع احلياة الذي ي�سعون للرتويج
له ،بل ي�ضعون احلياة مقابل املوت ،لدعوة النا�س �إىل املوازنة بني الأمرين،
ولكن هل ي�ستطيع ه�ؤالء �أن يجدوا يف حياة الذل �أو يف ظل االحتالل والتعدي
الذي تقوم به الدول امل�ستكربة نوع احلياة املطلوب.
((( املنطق  -ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر � -ص 116
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ت�ش ِّكل ثالثية العنا�صر التالية :احلذر ،اليقظة والوعي ح�صن ًا ي� َؤمن
من خالله على جمتمعنا الإ�سالمي من غزو املفاهيم الوافدة.فاحلذر
عن�صر مطلوب لأن االن�سياق وراء بع�ض ال�شعارات اخلالبة حتى من قبل
بع�ض الأو�ساط التي ت�سعى لتح�صني املجتمع ي�ؤدي �إىل حتويل هذه ال�شعارات
�إىل مفاهيم قدوة ي�سري النا�س يف ظلها مع عدم الأمن من املخاطر.
و�أما العن�صر الآخر فهو اليقظة والتن ّبه للمخاطر التي حتاك من خالل
ما يطلقه الغرب من مفاهيم ،وهذه املفاهيم تدخل �إىل جمتمعنا الإ�سالمي
من �أبواب خمتلفة وبطرق متعددة ،والغفلة عن املنافذ التي تدخل من
خاللها �سيف�سح املجال �أمامها للت�أثري على فئات خمتلفة من جمتمعنا
الإ�سالمي.
و�أما العن�صر الثالث فهو الوعي ،وهذا ما يجب �أن تتمتع به النخب ،فهي
التي ت�ستطيع بامتالكها للوعي �أن تلحظ ما ال ير�صده الآخرون يف احلراك
الثقايف والفكري واالجتماعي.
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مواصفات القدوة
في كتاب «جهاد النفس لالمام الخميني»+

ال�شيخ ح�سن بدران
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ال�شيخ ح�سن بدران

(((

مواصفات القدوة
في كتاب «جهاد النفس لالمام الخميني»(((+

قد و�صل الأمر ب�سبب �ضعف العلوم املعنوية واملعارف يف احلوزات� ،إىل
�أن تنفذ الأمور املادية والدنيوية �إىل �أو�ساط علماء الدين و�أبعدت الكثريين
عن الأجواء املعنوية والروحية بدرجة باتوا معها يجهلون :ماذا يعني عامل
الدين �أ�ص ًال؟ وما هو واجبه؟ وما هي املهام التي ينبغي له اال�ضطالع بها؟

الجهوزية والتنظيم واالنضباط
ميثل املوقع الذي يحظى به «العامل الديني» يف املجتمع لبنة �أ�سا�س ًا يف
جدار احل�صانة اال�سالمية ،وي�ستدعي ذلك �شروط ًا دقيقة وموا�صفات
(((  -باحث و�أ�ستاذ يف احلوزة العلمية.
(((  -عنوان الكتاب « :اجلهاد الأكرب �أو جهاد النف�س ،وابحاث الكتاب عبارة عن تقريرات لدرو�س القاها الإمام
يف النجف الأ�شرف.
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� 88صارمة على م�ستوى املمار�سة ت�سمح باالرتقاء �إىل موقع النموذج واملثال
املحتذى .وهذا املوقع لي�س مك�سب ًا ع�شوائي ًا ،وامنا هو �ضريبة مكلفة؛
ت�ستدعي املداومة على اال�صالح ،والتجهز ،والتنظيم ،واالن�ضباط،
والرتتيب ،واالنتباه ،والتحرك ،والتح�صني ،واال�ستعداد ..و�سائر املفردات
املماثلة.
يف املرحلة الأوىل اهتموا بتهذيب النف�س وتزكيتها ،و�إ�صالح ذات بينكم..
خذوا بو�سائل الع�صر ..نظموا �أموركم ،واب�سطوا النظام واالن�ضباط على
كل �ش�ؤون احلوزات العلمية ..هذبوا �أنف�سكم ،وجتهزوا وا�ستعدوا للحيلولة
دون وقوع املفا�سد التي ميكن �أن تعرت�ضكم .ح�صنوا احلوزات العلمية
واجعلوها قادرة على الت�صدي للم�شاكل التي �ستواجهها ..فكروا قبل
�أن ت�ضيع الفر�صة ،وقبل �أن ي�ستويل الأعداء على جميع �ش�ؤونكم الدينية
والعلمية ..فكروا وانتبهوا وحتركوا ..ال تت�شبثوا بالذرائع وتخلقوا لأنف�سكم
الأعذار ب�أن املرحلة ال تقت�ضي ذلك..
وبنظر الإمام ،ال يوجد �أي عذر يف الإخالل بهذه القواعد ال�ضرورية،
ذلك �أن �أي �إهمال �سوف يت�سبب بثمن فادح؛ ال �أقل من الق�ضاء على النف�س
وعلى �أحكام اال�سالم ..بحيث ي�صح القول هنا �إن اخلط�أ الأول هو اخلط�أ
الأخري.
�إن عالمِ ال�سوء الغارق يف حب الدنيا ،العامل الذي ال يفكر بغري البقاء
يف مركزه واحلفاظ على زعامته؛ �إن مثل هذا العامل ال ي�ستطيع جماهدة
�أعداء الإ�سالم ،و�إن �ضرره �أكرث من غريه ،فلتكن خطواتكم ربانية،

�أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم ،و�آنذاك ميكنكم �أن جتاهدوا ..ال تدعوا
الآخرين يحاولون تنظيم هذه احلوزات ،ال ت�سمحوا للأعداء �أن يت�سلطوا
عليها زاعمني �أن العلماء لي�سوا �أه ًال ل�شيء وال يقدرون �أن يفعلوا �شيئ ًا،
�إمنا هم جمموعة عاطلني عن العمل� .إنهم بهذه الذرائع يريدون �إف�ساد
هذه احلوزات بذريعة �إ�صالحها وتنظيمها ،يريدون �أن يت�سلطوا عليكم،
فال تدعوا لهم عذر ًا� ..إذا نظمتم �أموركم وهذبتم �أنف�سكم و�ضبطتم كل
�أو�ضاعكم فلن يطمع الآخرون بكم ،ولن يعد مبقدورهم النفوذ �إىل حوزاتنا
العلمية وم�ؤ�س�ساتنا العلمائية.
يف �سبيل ذلك ،يتوجب و�ضع طلبة العلم  -يف �إطار املواجهة مع العدو
املرتب�ص �شر ًا باال�سالم  ،-بني خيارين� :إما العمل على االعداد والتنظيم
والتجهز؛ لإحباط م�ؤامرات العدو ،و�إما الإهمال وما ينتج عنه من الفناء
والزوال.
�إذا مل ت�صلحوا �أنف�سكم وتتجهزوا وجتعلوا النظام واالن�ضباط حاكم ًا
على درا�ستكم وحياتكم ،ف�إنكم حمكومون بالفناء واالندثار� ..إن عمالء
اال�ستعمار يتطلعون للق�ضاء على الإ�سالم وحمو كل �أثر له .وال بد لكم من
الوقوف يف وجه ذلك وقفة �شجاعة .ولن يت�سنى لكم ذلك مع وجود حب
النف�س واجلاه والغرور والتكرب� ..إن م�ستقبلكم مظلم؛ يحيط بكم �أعداء
كثريون من كل �صوب� ..إذا مل تنظموا �أنف�سكم وتعدوا العدة للت�صدي
لل�ضربات التي تكال كل يوم للإ�سالم ،ف�سوف تق�ضون على �أنف�سكم وكذلك
على �أحكام الإ�سالم ،و�ستكونون م�س�ؤولني عن ذلك كله� .إنكم لن ت�ستطيعوا
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� 90أن تتخل�صوا من خططهم ال�شيطانية �إال يف ظل بناء الذات والتهذيب
والنظم والرتتيب ال�سليم .فبهذا وحده ت�ستطيعون �أن حتبطوا حماوالتهم
املجرمة هذه.
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نظر ًا ملا ميثله عامل الدين من موقع متقدم ،وطبيعة الدور الذي يقوم
به ،وهو دور يتجاوز جمرد التمثيل الر�سمي واملهني ،وي�ستوجب اميان ًا
ر�سالي ًا وانتماء ًا نهائي ًا ،بحيث يتحول العامل �إىل قدوة ومنوذج ومثال �أعلى
يف نظر العموم ،وتتحول القيم التي ميثلها بت�صديه للمن�صب �إىل اميان
يف وجدان اجلماعة وكيانهم ،لأجل ذلك ف�إن �أي انحراف �أو ف�ساد ي�صدر
عنه� ،سوف يرتك تداعيات �سلبية كبرية يتعدى اثرها الو�ضع ال�شخ�صي �إىل
الو�ضع العام ،و�سوف ينجم عن ذلك ت�صدعات يف بنية اميان اجلماعة قد
ال ي�سهل جربها ،نتيجة فقدان الثقة.
و�إذا كان ال ي�صح تعميم ال�سلوكيات الفردية يف احلاالت العادية� ،إال �أن
املكانة العلمائية تفرت�ض �سلوك ًا خمتلف ًا نظرا حل�سا�سية املوقع ،ال �سيما و�أن
املرجتى من هذا املوقع هو خماطبة اجلماعة اال�سالمية ،ما يعني �ضرورة
�أن تتحمل اجلماعة العلمائية (كجماعة) نتائج الآثار ال�سلبية الناجمة عن
�أي اختالالت جزئية قد تلحق بهذا املوقع.
يحذر االمام يف هذا ال�سياق من �أن العمل القبيح من العالمِ �سوف ين�سب
�إىل اال�سالم ،ال �إىل فاعله .ولذلك يجب تنزيه �ساحة العلماء من كافة
�أ�شكال التلوث ،والتعفن ،والف�ساد ،واخلبث ،واالنحطاط ،واقرتاف القبائح

وال�سيئات ..ويجب احلذر من االندراج يف علماء ال�سوء� .إن الأعمال التي
ت�صدر عن العلماء لها طابع عام ،ما ي�ستوجب منهم العمل على جتاوز البعد
الفردي �إىل البعد العام.
�إذا ارتكب العامي واجلاهل مع�صية ،ف�إنه ي�سيء �إىل نف�سه فح�سب
وي�ضرها ،ولكن �إذا ما انحرف العامل وارتكب عم ًال قبيح ًا ف�إنه �سيحرف
عامل ًا ،و�أ�سيء �إىل الإ�سالم وعلماء الدين� ..إن ما ورد يف احلديث من �أن
�أهل النار ليت�أذون من ريح العامل التارك لعلمه ،هو لأنه يوجد فرق كبري يف
الدنيا بني العامل واجلاهل بالن�سبة لنفعهم و�ضررهم بالإ�سالم واملجتمع
الإ�سالمي� ..إن هذا التلوث هو الذي يت�أذى من رائحة تعفنه �أهل جهنم..
�إن هذا التعفن والأعمال ال�سيئة التي يجرتحها عامل ال�سوء والعامل غري
العامل والعامل املنحرف يف هذه الدنيا ،هي التي تتحول �إىل روائح كريهة
ت�ؤذي م�شام �أهل جهنم يف الآخرة ،دون �أن ي�ضاف لها �شيء يف تلك الدنيا.
فالذي يحدث يف عامل الآخرة ال�شيء ذاته الذي كان يف هذه الدنيا؛
فال ي�ضاف �شيء �إىل �أعمالنا و�إمنا تتحقق ذاتها� ..إذا ما ات�صف العامل
بالإف�ساد واخلبث ف�إنه �سيجر املجتمع �إىل االنحطاط والتعفن؛ غاية الأمر
�أن حا�سة ال�شم يف هذه الدنيا ال ت�شم رائحة تعفنه ،ولكن يف الآخرة ت�شم..
�إن ال�شخ�ص العامي لي�س با�ستطاعته �أن يوجد مثل هذا الف�ساد والتلوث
يف املجتمع الإ�سالمي .ال�شخ�ص العامي مل ي�سمح لنف�سه �أبد ًا �أن يدعي
الإمامة واملهدوية والنبوة والألوهية .العامل الفا�سد هو الذي يجر العامل �إىل
الف�ساد� :إذا ف�سد العامل ف�سد العامل.
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�أنتم مرتبطون بر�سول اهلل ‘� .إنكم مبجرد دخولكم احلوزات العلمية
تكونون قد ربطتم �أنف�سكم بفقه الإ�سالم وبالر�سول الأكرم والقر�آن الكرمي.
ف�إذا ما ارتكبتم عم ًال قبيح ًا ف�سوف مي�س ر�سول اهلل ‘ وي�سيء �إليه ،ومن
املمكن �أن يلعنكم ال �سمح اهلل .فال ت�سمحوا لأنف�سكم �أن حتزنوا قلب ر�سول
اهلل ‘ وقلوب الأئمة الأطهار ،وتكونوا �سبب ًا يف �آالمهم.
يف املقابل ،ي�ؤكد الإمام +على الطابع االيجابي لوجود العالمِ ال�صالح
يف املجتمع ،ومدى الت�أثري االجتماعي البالغ لأخالقية العامل الذي يتحلى
بالتهذيب ،وال�صالح ،والتقوى ،والورع ،واال�ستقامة� ..إن جمرد وجود العامل
ال�صالح يف املجتمع �سوف يبعث على هداية النا�س ولو مل ميار�س الوعظ
واالر�شاد.
�إذا كان العامل الورع وال�صالح يعي�ش يف جمتمع �أو مدينة �أو �إقليم ما،
ف�إن وجوده يبعث على تهذيب �أهايل تلك املدينة وهدايتهم ،و�إن مل يكن
ميار�س الوعظ والإر�شاد لفظا..
كنت �أرى يف بع�ض املدن التي كنت �أذهب �إليها يف ف�صل ال�صيف� ،أهايل
تلك املدن ملتزمني ب�آداب ال�شرع �إىل حد كبري .وال�سبب يف ذلك كما ات�ضح
يل ،هو �أنه كان لديهم عامل �صالح ومتق ..لقد ر�أينا �أ�شخا�ص ًا كان وجودهم
يبعث على املوعظة والعربة� ..إن جمرد النظر �إليهم كان يبعث على االتعاظ
واالعتبار ..املنطقة التي يقطنها عامل ورع ومتق ،يكون �أهاليها م�ؤمنني
�صاحلني..

�إذا ما انحرف العامل فمن املمكن �أن ي�ضل �أمة ب�أ�سرها ويجرها �إىل
الهاوية .و�إذا كان مهذب ًا يراعي الأخالق والآداب الإ�سالمية ،ف�إنه يعمل
على هداية املجتمع وتهذيبه.

(التشدد تجاه الذات) االحتياط والتنزه والتعفف
يتميز املوقع الذي يت�صدى له «العامل الديني» عن �سائر املواقع الأخرى
من حيث خطورة امل�س�ؤوليات ،وح�سا�سية الواجبات .ويفرت�ض �أن يتحلى
العلماء بنمط خا�ص من اللياقات يف �سلوكهم بحيث تتما�شى مع التوقعات
املفرت�ضة فيهم.
�إن م�س�ؤوليتكم ج�سيمة للغاية ،وواجباتكم غري واجبات عامة النا�س� ..إن
واجبات علماء الدين ج�سيمة للغاية ،و�إن م�س�ؤولياتهم �أعظم من م�س�ؤوليات
�سائر النا�س ..كم من الأمور مباحة لعامة النا�س �إال �أنها ال جتوز لكم،
ورمبا تكون حمرمة عليكم ..النا�س ال تتوقع منكم �أداء الكثري من الأمور
املباحة ،فكيف �إذا ما �صدرت عنكم  -ال �سمح اهلل  -الأعمال القبيحة غري
امل�شروعة ،ف�إنها �ستعطي �صورة �سيئة عن الإ�سالم وفئة علماء الدين.
ويف هذا ال�سياق ين ّبه الإمام على خطورة هذه امل�س�ؤولية ،و�ضرورة
التم�سك بع�صا االحتياط؛ ف�إن واجبات العلماء غري واجبات النا�س ،وقد
يحرم عليهم ما هو مباح للنا�س.
�إذا �شاهد النا�س عم ًال �أو �سلوك ًا من �أحدكم خالف ًا ملا يتوقع منكم،
ف�إنهم �سينحرفون عن الدين ويبتعدون عن علماء الدين ،ولي�س عن ذلك
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 94ال�شخ�ص� ..إذا ما ر�أى النا�س ت�صرف ًا منحرف ًا �أو �سلوك ًا ال يليق من �أحد
املعممني ،ف�إنهم ال ينظرون �إىل ذلك ب�أنه من املمكن �أن يوجد بني املعممني
�أ�شخا�ص غري �صاحلني ،مثلما يوجد بني الك�سبة واملوظفني �أفراد منحرفون
وفا�سدون� ..إذا ما ارتكب بقال خمالفة ،ف�إنهم يقولون �إن البقال الفالين
منحرف .ولو ارتكب عطار عمال قبيحا ،ف�إنهم يقولون� :إن العطار الفالين
�شخ�ص منحرف .ولكن �إذا ما قام �أحد املعممني بعمل ال يليق ،ف�إنهم ال
يقولون� :إن املعمم الفالين منحرف ،بل يقولون �إن املعممني �سيئون.

المسلكية ،واالعداد االخالقي

ميتلك الكثري من طلبة العلم ت�صور ًا خاطئ ًا عن طبيعة الدور املوكل �إليهم
يف �أثناء وجودهم يف احلوزات ،لهذا ين�صرفون �إىل تعلم امل�صطلحات،
وحفظ القواعد العلمية ،وتكدي�س املفاهيم ..و�أما اجلوانب الأخالقية فت�أتي
يف الدرجة الثانية!
�إن جمرد تعلم هذه امل�صطلحات ال يجدي نفع ًا ..ال تت�صوروا �أن كل
واجبكم �أن حتفظوا حفنة من امل�صطلحات ،بل تقع على عاتقكم م�س�ؤوليات
�أخرى �أي�ض ًا ..طبع ًا �إن ك�سب العلم واجب ،ولكن مثلما جت ّدون وجتتهدون يف
امل�سائل الفقهية والأ�صولية يجب �أن ت�سعوا يف طريق �إ�صالح �أنف�سكم �أي�ض ًا..
�إن احلوزات العلمية بحاجة �إىل تعليم وتعلم امل�سائل الأخالقية والعلوم
املعنوية جنب ًا �إىل جنب مع تدري�س املو�ضوعات العلمية ..ينبغي لطلبة العلوم
الدينية �أن ال يتوانوا يف �سبيل اكت�ساب امللكات الفا�ضلة وتهذيب النف�س ،و�أن
يهتموا بالواجبات املهمة وامل�س�ؤوليات اخلطرية امللقاة على عاتقهم.

هذا اخلط�أ يقع فيه غالب ًا الق ّيمون على العمل احلوزوي ،ولذلك ينبه
الإمام �إىل �أنه �إذا ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه من التواين واالهمال،
�سوف تت�ضاءل املعنويات و�سوف ي�أتي يوم تخلو فيه احلوزة من املربني،
و�سوف لن يعود بامكان احلوزة القيام بهذه املهمة اجلليلة� .إن �إمتام
االخالق كان على ر�أ�س �أهداف البعثة النبوية ال�شريفة.
من املفيد �أن يهتم الفقهاء العظام واملدر�سون الأعالم ممن هم حمط
اهتمام اجلامعة ـ احلوزة ـ العلمية ،برتبية الأفراد وتهذيبهم خالل تدري�سهم
و�أبحاثهم ،و�أن يركزوا �أكرث على الق�ضايا املعنوية والأخالقية ..العلوم
املعنوية والأخالقية بد�أت تت�ضاءل ،وبات يخ�شى �أن ال تتمكن احلوزات
العلمية يف امل�ستقبل من تربية علماء �أخالق ومر ّبني مهذبني ومتقني
ورجال ربانيني� ،إذ مل يبق البحث والتحقيق يف امل�سائل املقدماتية جما ًال
لالهتمام بامل�سائل الأ�صلية والأ�سا�س التي ركز عليها القر�آن الكرمي واهتم
بها الر�سول الأعظم‘ و�سائر الأنبياء والأولياء^ ..لقد بعث �أنبياء اهلل
لبناء الإن�سان وتربيته ،و�إبعاده عن القبائح واخلبائث والنقائ�ص والرذائل،
وترغيبه بالف�ضائل والآداب احل�سنة« :بعثت لأمتم مكارم الأخالق».
عندما يكون العلم يف �أر�ضية غري �صاحلة� ،سوف ينبت نبات ًا خبيث ًا،
و�سوف تزداد احلجب �أكرث ف�أكرث «العلم هو احلجاب الأك ًرب .من هنا،
يدعو الإمام �إىل �ضرورة اقرتان العلم بالتهذيب ،وان يعمل طلبة العلم على
الرتبية والتكميل �إىل جانب الدرا�سة العلمية� ..إن كل خطوة و�سعي علمي
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 96يجب �أن ترافقه خطوات يف اجلانب االخالقي .و�إن مطلب رواج التعاليم
االخالقية و�شياعها يف احلوزة هو مطلب ملح و�ضروري.
�إن علم ًا اهتم به اهلل تعاىل كل هذا االهتمام وبعث من �أجله الأنبياء،
�أ�صبح الآن مهم ًال يف حوزاتنا وال جند �أحد ًا يهتم به االهتمام الذي
ي�ستحقه ..العلم عندما يكون يف �أر�ضية غري �صاحلة� ،سوف ينبت نبت ًا خبيث ًا
وي�صبح �شجرة خبيثة� ..أي خطوة تخطونها على طريق ك�سب العلم ،ينبغي
�أن تقابلها خطوة �أخرى على طريق ا�ستئ�صال الأهواء النف�سية اخلبيثة
القوى الروحية واكت�ساب مكارم الأخالق وحت�صيل التقوى ..ينبغي �أن تكون
الربامج الأخالقية والرتبوية ،ودرو�س الرتبية والتهذيب ،وتعليم املعارف
الإلهية التي مثلت الهدف الأ�سا�س من بعثة الأنبياء ـ عليهم ال�سالم ـ رائجة
و�شائعة يف احلوزات العلمية .ولكن ما ي�ؤ�سف له �أن هذا النوع من البحوث
املهمة وال�ضرورية قلما يتم االهتمام به يف املراكز العلمية ..كلما تكد�ست
هذه املفاهيم يف القلب املظلم غري املهذب ،ازدادت احلجب �أكرث ف�أكرث:
«العلم هو احلجاب الأكرب».
من هنا ،يطلق الإمام ما ي�شبه �صرخة مدوية داعي ًا �إىل �ضرورة �أن
تكون الأولوية يف احلوزة لالجناز االخالقي على االجناز العلمي ،فال يجوز
االنهماك باملقدمات على ح�ساب الأهداف الأ�سا�س ،بل يجب �أن يكون العلم
مقدمة للأخالق.
�إن حت�صيل هذه العلوم هو يف الواقع مقدمة لتهذيب النف�س واكت�ساب
الف�ضائل والآداب واملعارف الإلهية� ..إذا مل يتخل�ص الإن�سان من اخلبائث،

ف�إن درا�سته وتعلمه ال جتديه نفع ًا بل تلحق به �أ�ضرار ًا �أي�ض ًا� ..إن علم
التوحيد �إذا مل يقرتن ب�صفاء النف�س �سيكون وبا ًال� ..إذا جتردت هذه
امل�صطلحات اجلافة من التقوى وتهذيب النف�س ،ف�إنها كلما تكد�ست يف
الذهن �أكرث ،تعاظم التكرب والغرور يف دائرة النف�س �أكرث ف�أكرث� ..إذا ما
بقيت احلوزات العلمية هكذا خالية من مدر�سي الأخالق وجمال�س الوعظ
والإر�شاد ف�ستكون حمكومة بالفناء..

النجاعة في العمل التبليغي
ُيبتني �صالح املجتمع على �صالح االن�سان ،وعلى تهذيب النف�س
واالخال�ص وال�صدق� .إن النجاح يف عملية التبليغ ،والتوفيق يف هداية
الآخرين ،يتوقفان على تربية النف�س وتهذيبها .و�إذا كان املرجتى من طالب
العلم هو العمل على بناء االن�سان وتربيته وتهذيبه ..فال بد �أن ي�ستغل
الفر�ص من خالل اعداد النف�س اعداد ًا جيد ًا قبل مغادرة احلوزة للتبليغ.
وقد تكفل اهلل تعاىل للعلماء العاملني �أن ي�ستجيب النا�س لهم ،و�أن يجعل
القلوب تهفو �إليهم.
ينبغي لكم �أن تبنوا �أنف�سكم وتربوها يف هذه احلوزات بحيث �إذا ما
ذهبتم �إىل مدينة �أو قرية وفقتم �إىل هداية �أهاليها وتهذيبهم ..ي�ؤمل منكم
عند مغادرتكم احلوزات العلمية �أن تكونوا قد هذبتم �أنف�سكم وبنيتموها
بنحو تتمكنون معه من بناء الإن�سان وتربيته وفق ًا لأحكام الإ�سالم وتعاليمه
وقيمه الأخالقية� ..إذا خطومت من �أجل اهلل تعاىل ،ف�إن اهلل مقلب القلوب،
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نظر ًا خلطورة امل�س�ؤولية ،ينبه الإمام �إىل �أن م�س�ؤولية العلماء وواجباتهم
ثقيلة وج�سيمة .وعلى الرغم من �أن «كلكم م�س�ؤول عن رعيته �إال �أن م�س�ؤولية
العلماء ت�أتي يف الدرجة الأوىل� .إن العجز عن �إ�صالح النف�س وعدم اكت�ساب
الكماالت املعنوية والأخالقية� ،سوف ي�ؤدي �إىل ا�ضالل النا�س ،واال�ساءة
�إىل الإ�سالم و�إىل علماء الدين .و�أن يتحول طالب العلم �إىل عن�صر م�ضر
للإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي وحياة امل�سلمني و�آخرتهم .ولن يقت�صر الأمر
على �إف�ساد جموع غفرية من النا�س والت�سبب يف انحرافهم ،بل �سوف يتحول
�إىل عقبة يف طريق تقدم امل�سلمني ،ويحول دون ن�شر الإ�سالم والإطالع على
حقائق القر�آن ،و�سوف يحول دون تعرف املجتمع �إىل حقيقة الإ�سالم وواقع
علماء الدين.
تقع على عاتقكم م�س�ؤولية ثقيلة وج�سيمة� ..إذا ما رجعنا �إىل (�أ�صول
الكايف) وكتاب (الو�سائل) ،وت�صفحنا الأبواب املتعلقة بواجبات علماء
الدين ف�سوف نواجه بواجبات عظيمة وم�س�ؤوليات خطرية ذكرت لأهل
العلم� ..أنتم �أيها العلماء ،و�أنتم �أيها الطالب ،يا طلبة العلوم الدينية ،ويا
�أيها امل�سلمون ،كلكم م�س�ؤولون ،م�س�ؤوليتكم �أيها العلماء وطلبة العلوم الدينية
ت�أتي يف الدرجة الأوىل ،ثم م�س�ؤولية بقية امل�سلمني« .كلكم راع وكلكم م�س�ؤول

عن رعيته» ..ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفق العلماء وطالب العلوم الدينية للتنبه
للأخطار املحدقة بهم ،ووعي م�س�ؤولياتهم اجل�سيمة يف ع�صرنا احلا�ضر..
�إذا ما عجزمت  -ال �سمح اهلل  -عن �إ�صالح �أنف�سكم خالل مراحل الدرا�سة،
ومل تكت�سبوا الكماالت املعنوية والأخالقية ،ف�إنكم �أينما ذهبتم �ست�ضلون
النا�س  -والعياذ باهلل  -وت�سيئون �إىل الإ�سالم و�إىل علماء الدين� ..إذا
مل تعملوا مب�س�ؤولياتكم يف احلوزات العلمية ومل تفكروا بتهذيب �أنف�سكم،
واقت�صر همكم على تعلم عدد من امل�صطلحات وبع�ض امل�سائل الفقهية
والأ�صولية ،ف�إنكم �ستكونون يف امل�ستقبل عنا�صر م�ضرة  -ال �سمح اهلل -
للإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي ..من املمكن �أن تت�سببوا  -والعياذ باهلل  -يف
�إ�ضالل النا�س وانحرافهم� ..إن هذه امل�صطلحات مهما كرثت وعظمت� ،إذا
مل تكن مقرونة بالتهذيب والتقوى ف�إنها �سوف تنتهي ب�ضرر حياة امل�سلمني
و�آخرتهم ..ما �أكرث الأ�شخا�ص الذين كانوا علماء يف علم التوحيد ولكنهم
كانوا �سبب ًا يف انحراف جموع غفرية من النا�س ..كم من الأ�شخا�ص كانوا
يتقنون هذه الدرو�س التي تدر�سونها بنحو �أف�ضل منكم ،ولكن نظر ًا لأنهم
كانوا منحرفني ومل ي�صلحوا �أنف�سهم ويهذبوها ،ف�إنهم عندما نزلوا �إىل
املجتمع �أ�ضلوا النا�س و�أف�سدوا كثريين� ..إن عامل ال�سوء الذي �سيطر عليه
الغرور والتكرب ،مل يتمكن من �إ�صالح نف�سه واملجتمع ،ومل يجلب غري
ال�ضرر للإ�سالم وامل�سلمني .و�سوف ي�صبح بعد �سنني من طلب العلم و�إنفاق
احلقوق ال�شرعية والتمتع باحلقوق واملزايا الإ�سالمية ،عقبة يف طريق تقدم
الإ�سالم وامل�سلمني ،وو�سيلة يف ت�ضليل ال�شعوب وانحرافها؛ وت�صبح ثمرة كل
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 100هذه الدرو�س والبحوث واالن�شغال يف احلوزات� ،أن يحول دون ن�شر الإ�سالم
و�إطالع العامل على حقائق القر�آن .بل قد ي�صبح وجوده حائ ًال دون تعرف
املجتمع �إىل حقيقة الإ�سالم وواقع علماء الدين ..فلو فكرمت قلي ًال ب�أمور
�آخرتكم وعقباتها الك�أداء لأوليتم اهتمام ًا �أكرب للم�س�ؤوليات اجل�سام امللقاة
على عواتقكم.
�إذا ما انحرف �إن�سان و�ضل ب�سبب �سلوك بع�ض العلماء و�سوء عمله ،فمن
ال�صعب �أن تقبل توبته ،ذلك �أنه ُيغفر للجاهل �سبعون ذنب ًا قبل �أن ُيغفر
للعامل ذنب واحد .لهذا ال بد من االبتهال �إىل اهلل تعاىل للتوفيق والتنبه
للأخطار املحدقة ،ووعي امل�س�ؤوليات اجل�سيمة.
�إذا ما انحرف �إن�سان و�ضل ب�سبب �سلوككم و�سوء عملكم ،ف�إنكم ترتكبون
بذلك �أعظم الكبائر ،ومن ال�صعب �أن تقبل توبتكم ..عن �أبي عبد اهلل ×،
قال« :يا حف�ص ،يغفر للجاهل �سبعون ذنب ًا قبل �أن يغفر للعامل ذنب واحد»،
لأن مع�صية العامل ت�سيء كثري ًا للإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي.

الروح التربوية
�إن مهمة العلماء هي هداية املجتمع ،واالنقطاع �إىل اهلل تعاىل يف لبا�س
خدمة اخللق ،وهي مهمة االنبياء واالولياء .ذلك �أن هداية ان�سان واحد
خري مما طلعت عليه ال�شم�س ،ومن ال ي�ستطيع �إ�صالح نف�سه ،فكيف يت�سنى
له هداية الآخرين و�إر�شادهم و�إدارتهم؟
لهذا ،ينبغي �أن يكون �سلوك العامل يف املجتمع مثالي ًا ،وذلك من خالل
حت�سني ال�سلوك مع عباد اهلل تعاىل والنظر �إليهم بعطف وحنان ،واحرتام

العامل منهم لعلمه ،و�إكرام ال�صالح منهم ل�صالحه وكذلك من كان يف
�سبيل الهداية ،والتودد �إليهم ،وحمادثتهم وم�ؤ�آخاتهم ..وكذلك االقتداء
بالأئمة الأطهار^ الذين كانوا يو�ضحون الكثري من امل�سائل عن طريق
الأدعية والأعمال ال�صاحلة.
ح�سنوا �سلوككم مع عباد اهلل تعاىل وانظروا �إليهم بعطف وحنان..
ّ
�أكرموا عباد اهلل ال�صاحلني والطيبني؛ فاحرتموا العامل منهم لعلمه،
واحرتموا من هو يف �سبيل الهداية لأعماله ال�صاحلة ..توددوا �إىل النا�س
وحادثوهم و�آخوهم ..هذبوا �أنف�سكم وحتلوا بال�صدق والإخال�ص� ،أنتم
الذين تريدون هداية املجتمع و�إر�شاده .فالذي ال ي�ستطيع �إ�صالح نف�سه،
كيف يت�سنى له هداية الآخرين و�إر�شادهم و�إدارتهم؟ ..لقد كان الأئمة
الأطهار^ يو�ضحون كثري ًا من امل�سائل عن طريق الأدعية ..لو �أن �شخ�ص ًا
اهتدى بكم ف�إن ذلك خري لكم مما طلعت عليه ال�شم�س.

التسلح العلمي
العلم �سالح خطري ذو حدين؛ وم�آله �إما �إىل اخلري وح�سن العاقبة،
و�إما �إىل ال�ضالل و�سوء العاقبة .وكلما ازداد العلم كلما ازدادت �شوكة هذا
ال�سالح و�سطوته .ولهذا جند �أن غالبية الذين تظاهروا بالتدين وت�سببوا
يف انحراف كثريين و�إ�ضاللهم ،كانوا من �أهل العلم؛ ذلك �أن العلم �إذا
وقع يف القلب الفا�سد كان �أخطر و�أعظم من كل ال�شرور ،فيجعل الظلمة
�أكرث عتمة ،ويتحول �إىل حجب ظالم ،ولن يجني �صاحبه �سوى احلجاب
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 102واالبتعاد عن احلق تعاىل .فالعلم نور ال مكان له يف القلوب ال�صدئة .ولأجل
�أهمية العلم ،يدعو الإمام �إىل تعزيز قواعد الفقاهة ،و�أن ي�صبح العلماء
من �أ�صحاب الر�أي فيها.
�إن غالبية الذين تظاهروا بالتدين وت�سببوا يف انحراف كثريين
و�إ�ضاللهم ،كانوا من �أهل العلم .بع�ض ه�ؤالء در�سوا يف املراكز العلمية
الدينية ومار�سوا الريا�ضات النف�سية� ..إن م�ؤ�س�س �إحدى الفرق ال�ضالة
قد در�س يف حوزاتنا العلمية هذه ،ولكن نظر ًا لأن درا�سته مل تكن مقرتنة
بتهذيب النف�س وتزكيتها ،مل يخط على ال�صراط امل�ستقيم ،ومل يتمكن
من �إبعاد نف�سه عن الرذائل ،فكانت عاقبته كل تلك الف�ضائح� ..شر العامل
الفا�سد بالن�سبة للإ�سالم �أخطر و�أعظم من كل ال�شرور ..العلم نور� ،إال
�أنه يف القلب املظلم والقلب الفا�سد ،يجعل الظلمة �أكرث عتمة ..العلم
يقرب الإن�سان من اهلل تعاىل� ،إال �أنه يف النف�س الطالبة للدنيا يبعث على
االبتعاد ـ �أكرث ـ عن حم�ضر ذي اجلالل ..علم التوحيد �أي�ض ًا �إذا مل يكن
خال�ص ًا هلل ف�إنه يتحول �إىل حجب ظالم ،لأنه ان�شغال مبا �سوى اهلل ..لو
�أن �شخ�ص ًاحفظ القر�آن بالقراءات الأربع ع�شرة لغري ـ وجه ـ اهلل تعاىل
وتالها ،ف�إنه لن يجني �سوى احلجاب واالبتعاد عن احلق تعاىل� ..أنا ال
�أقول :ال تدر�سوا ،ال تك�سبوا العلم؛ بل ينبغي �أن تلتفتوا �إىل �أنكم �إذا �أردمت
�أن تكونوا �أبناء مفيدين وفاعلني للإ�سالم واملجتمع ،و�أن تتولوا قيادة الأمة
وتوعيتها بالإ�سالم ،و�إذا �أردمت �أن تدافعوا عن حمى الإ�سالم وتذودوا عن
حيا�ضه؛ ينبغي لكم �أن تعززوا قواعد الفقاهة و�أن ت�صبحوا من �أ�صحاب
الر�أي فيها� ..إذا مل تدر�سوا ف�إنه يحرم عليكم البقاء يف املدر�سة ،وال ميكنكم
اال�ستفادة من احلقوق ال�شرعية املخ�ص�صة لدار�سي العلوم الإ�سالمية.

االمتثالية
�إن العامل القدوة يتجاوز الذات ويبذل العطاء واجلهد والت�ضحية.
ويعمل على توطني النف�س على الت�ضحية من �أجل الإ�سالم ،واال�ستعداد
التام للبذل والعطاء .وال يتوقع على عمله اجر ًا دنيوي ًا ،و�إمنا يطلب الأجر
والثواب الأخروي؛ لأن الدنيا ال تعني له �شيئ ًا وال قيمة لها ،والأجر الأخروي
خالد لي�س له نهاية �أو حد.
ليحاول كل واحد منكم �أن يلقن نف�سه من الآن �أنه يتطلع لأن يكون
جندي ًا ي�ضحي من �أجل الإ�سالم ..يتطلع للت�ضحية من �أجل الإ�سالم� ..إن
كرامتكم وكيان الإ�سالم وكرامة الدول الإ�سالمية منوطة مبدى ا�ستعدادكم
للت�ضحية والبذل والعطاء� ..إذا ما جاهدمت يف �سبيل اهلل و�ضحيتم من �أجله
تعاىل ،ف�إنه �سبحانه مل يرتككم دون �أجر وثواب .و�إن مل يكن ذلك يف هذه
الدنيا ف�ستح�صلون عليه يف الآخرة� ..إذا مل تنالوا �أجركم وثوابكم يف هذه
الدنيا فذلك �أف�ضل لكم ،لأن الدنيا ال تعني �شيئا وال قيمة لها .فكل هذا
ال�صخب وال�ضجيج وهذه االعتبارات �سوف تنتهي خالل �أيام معدودات
ومتر من �أمام عني الإن�سان كاحللم؛ بيد �أن الأجر الأخروي خالد لي�س له
نهاية �أو حد.

االنسانية
على الرغم من وعورة طريق العلم و�صعوبته ،وتوقفه على اجلهد
واالجتهاد ،ولكن يوجد فرق كبري بني �أن تكون عامل ًا و�أن تكون مهذب ًا؛ وهو
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 104فرق تخت�صره كلمة االمام« :من ال�صعب �أن ت�صبح عامل ًا ومن امل�ستحيل
�أن تكون �إن�سان ًا .لذلك كانت دعوته للعلماء �إىل اكت�ساب الف�ضائل واملكارم
الإن�سانية واملعايري الآدمية :جدوا واجتهدوا لأن يكون كل واحد منكم �إن�سانا.
لو در�ستم وحتملتم ال�صعاب يف هذا ال�سبيل ،فقد ت�صبحون علماء،
ولكن ينبغي �أن تعلموا �أن ثمة فرق ًا كبري ًا بني «العامل واملهذب» ..كان
�أ�ستاذنا املرحوم ال�شيخ احلائري (رحمه اهلل) يقول« :يقولون :من ال�سهل
�أن ت�صبح معمم ًا ـ رجل دين ـ ولكن كم هو �صعب �أن تكون �إن�سان ًا� .إال �أن
هذا القول غري �صحيح� ،إذ ينبغي القول :من ال�صعب �أن ت�صبح عامل ًا ومن
امل�ستحيل �أن تكون �إن�سانا ..جدوا واجتهدوا لتكونوا يف امل�ستقبل نافعني
للإ�سالم ،وباخت�صار �أن يكون كل واحد منكم �إن�سانا� .إن اكت�ساب الف�ضائل
واملكارم الإن�سانية واملعايري الآدمية �أ�صعب و�أ�شق بكثري من التكاليف امللقاة
على عاتقنا.

االنقطاع واخالص النية
يحتوي خطاب الإمام �إىل العلماء على مفردات من قبيل �ضرورة
االخال�ص ،وق�صد القربى ،والنية اخلال�صة لوجه اهلل تعاىل ،وكمال
االنقطاع ،واالنقطاع بكل القوى عن كل ما �سوى اهلل �سبحانه .ذلك �أن
ال�سبيل �إىل تروي�ض النف�س غري اعتيادي ،وحتقيق معنى االنقطاع �إىل اهلل
تعاىل يحتاج �إىل جهد وريا�ضة وا�ستقامة وممار�سة ،وتعويد الل�سان على
ذكر اهلل ومناجاته ،وت�أدية العمل بعيد ًا عن الرياء ،واالنقطاع عن �شياطني

الإن�س واجلن .ويحذر الإمام من املوانع التي قد حتول دون بلوغ هذه
الذرى ،فما دام يف القلب مثقال ذرة من حب الدنيا ،وما دام مل ينقطع عن
الدنيا ويجتنب لذائذها ،وما دام يعمل لغري اهلل وبدافع الأهواء النف�سية
واال�ستحواذ على املراكز االجتماعية والوجاهة الدنيوية ..ف�إن هذه العلوم
لن تنفع �شيئ ًا ،ولن جنني غري الوزر والويل والوبال واالبتعاد عن عر�ش
الربوبية .فال بد من اجتناب كل ذلك يف �صورته الكاملة؛ وهي االنقطاع
التام �إىل اهلل تعاىل.
ال تت�صوروا �أنكم بان�شغالكم الآن بطلب العلوم ال�شرعية ودرا�سة الفقه
الذي هو �أ�شرف العلوم ،قد ارحتتم وعملتم بواجبكم وتكليفكم .ف�إذا
مل يتوافر الإخال�ص وق�صد القربى ،ف�إن هذه العلوم ال تنفع �شيئ ًا� ..إذا
كان حت�صيلكم العلمي لغري اهلل والعياذ باهلل ،وبدافع الأهواء النف�سية
واال�ستحواذ على املراكز االجتماعية والوجاهة الدنيوية ،ف�إنكم لن جتنوا
غري الوزر والويل والوبال� ..إن هذه امل�صطلحات �إن مل تكن لوجه اهلل
تعاىل ،ف�ستكون وزر ًا ووبا ًال ..ليكن الإخال�ص رائدكم يف در�سكم وبحثكم
لكي يقربكم من اهلل تعاىل� ..إذا مل تتوافر النية اخلال�صة يف الأعمال،
ف�سوف يبتعد الإن�سان عن عر�ش الربوبية� ..إن كمال االنقطاع ال يتحقق
بهذه الب�ساطة� .إنه بحاجة �إىل تروي�ض للنف�س غري اعتيادي ويحتاج �إىل
جهد وريا�ضة وا�ستقامة وممار�سة ،لكي ميكن االنقطاع بكل القوى عن كل
ما �سوى اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�أن ال يكون هناك توجه لغري اهلل تعاىل ..من
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 106امل�ستحيل �أن ي�ستطيع الإن�سان بلوغ هذه الذرى ما دام يف قلبه مثقال ذرة من
حب الدنيا ..حاولوا قدر امل�ستطاع �أن حتققوا معنى االنقطاع �إىل اهلل تعاىل،
و�أن ت�ؤدوا �أعمالكم بعيدة عن الرياء ،وخال�صة لوجه اهلل تعاىل ،وانقطعوا
عن �شياطني الإن�س واجلن ..ع ّودوا �أل�سنتكم على ذكر اهلل ومناجاته� ..إن
جملة (�إلهي هب يل كمال االنقطاع �إليك) رمبا تريد �أن تو�ضح هذا املعنى،
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وهو �أن الرجال الربانيني الواعني ينبغي لهم �أن يعدوا �أنف�سهم ويهيئوها
قبل حلول �شهر رم�ضان ،ل�صوم هو يف احلقيقة انقطاع عن الدنيا واجتناب
لذائذها (وهذا االجتناب يف �صورته الكاملة هو هذا االنقطاع �إىل اهلل).

الهدفية
يرى الإمام �أن الهدف ال�سامي واملقد�س لطالب العلم يتمثل يف معرفة
اهلل تعاىل وتهذيب النف�س وتزكيتها ،وتالي ًا� ،إ�صالح املجتمع وبنائه ،وخدمة
الإ�سالم وامل�سلمني .من هنا يحذر الإمام من خطر املراوحة يف املقدمات،
ويحث طلبة العلم على مداومة التفكري يف ثمرة عملهم ونتيجة جهدهم،
و�أن يبذلوا الو�سع لتحقيق الهدف الأ�صلي والأ�سا�س.
�إن �ضعف العلوم املعنوية واملعارف يف احلوزات ،ي�ؤدي �إىل نفوذ الأمور
املادية والدنيوية �إىل �أو�ساط علماء الدين ،ويت�سبب يف عدم و�ضوح الر�ؤية،
كاجلهل بوظيفة عامل الدين ،وواجباته ،ومهامه ..وبكلمة واحدة اجلهل
بالهدف .فبع�ضهم ي�سعى من وراء الدرا�سة للح�صول على اجلاه واملن�صب

واملقام والتملق للآخرين ..وقد ال يجني من درا�سته غري جهنم ،والبعد عن
اهلل عز وجل.
يذ ّكر الإمام بحكاية ذلك احلجر الذي �ألقي يف جهنم و�سمع �صداه
بعد �سبعني �سنة .وقد نقل عن ر�سول اهلل ‘ قوله� :إنه رجل هرم كان يف
ال�سبعني من عمره ،وخالل هذه ال�سبعني عام ًا كان ي�سري نحو جهنم.
ال مانع من �أن ي�صبح طالب العلم �صاحب مقام ،لكن ال بد له من تهذيب
النف�س ،حتى �إذا ما �أ�صبح رئي�س قوم �أو فئة ،ا�شتغل يف تهذيب نفو�سهم
�أي�ض ًا.
حاذروا �أن تبقوا �إىل �آخر العمر تراوحون يف هذه املقدمة دون �أن
حتققوا النتيجة املرجوة� ..إنكم تبغون من وراء ك�سب هذه العلوم هدف ًا
�سامي ًا ومقد�س ًا يتمثل يف معرفة اهلل تعاىل وتهذيب النف�س وتزكيتها ..ال
بد لكم من التفكري بثمرة عملكم ونتيجة جهدكم ..ابذلوا كل ما بو�سعكم
لتحقيق هدفكم الأ�صلي والأ�سا�س ..حاذروا �أن تكونوا بنحو �إذا ما فتحت
�صحيفة �أعمالكم بعد �سبعني �سنة من العمر ،يرى فيها ـ والعياذ باهلل ـ
�أنكم بقيتم �سبعني �سنة بعيدين عن اهلل عز وجل .حاذروا �أن تكون عاقبة
�أحدكم �أن يق�ضي خم�سني عام ًا ـ �أو �أكرث �أو �أقل ـ يف احلوزات العلمية مع كد
اليمني وعرق اجلبني وال يجني غري جهنم ..قد و�صل الأمر ب�سبب �ضعف
العلوم املعنوية واملعارف يف احلوزات� ،إىل �أن تنفذ الأمور املادية والدنيوية
�إىل �أو�ساط علماء الدين و�أبعدت الكثريين عن الأجواء املعنوية والروحية
بدرجة باتوا يجهلون ماذا يعني عامل الدين �أ�صال؟ وما هو واجبه؟ وما
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 108هي املهام التي ينبغي له اال�ضطالع بها؟ ..بع�ض لي�س لهم غري تعلم ب�ضع
كلمات ثم الرجوع �إىل مناطقهم �أو �أي مكان �آخر للح�صول على اجلاه
واملن�صب واملقام والتملق للآخرين؛ مثلما كان �أحدهم يقول :دعني �أدر�س
«اللمعة وحينها �سوف �أفهم كيف �أت�صرف مع خمتار القرية ..يجب �أن
ال يكون الأمر بنحو تتلخ�ص نظرتكم وغايتكم من الدرا�سة منذ البداية
يف احل�صول على املن�صب الفالين وك�سب املقام الكذائي� ،أو �أن ت�صبحوا
ر�ؤ�ساء املدينة الفالنية �أو �شيوخ القرية الفالنية ..فمن املمكن �أن حتققوا
هذه الأهواء النف�سية والأماين ال�شيطانية ،ولكن لن تك�سبوا لأنف�سكم
ولأمتكم وملجتمعكم الإ�سالمي غري التعا�سة وال�شقاء .فمعاوية تر�أ�س وت�أ ّمر
لفرتة طويلة �إال �أنه ما جنى لنف�سه �سوى اللعن والذم وعذاب الآخرة ..ال
بد لكم من تهذيب �أنف�سكم ،حتى �إذا ما �أ�صبح �أحدكم رئي�س قوم �أو فئة،
ا�شتغل يف تهذيب نف�سه �أي�ض ًا ..حاولوا �أن تخطوا على طريق �إ�صالح املجتمع
وبنائه ..ليكن هدفكم خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.

االعداد واالستعداد
االنت�ساب �إىل احلوزة العلمية  -بر�أي الإمام  -يعني قبل كل �شيء
التفكري ب�إ�صالح النف�س ،وتهذيبها قبل النزول �إىل املجتمع .وال�سبب يف
ذلك :ليت�سنى له هداية النا�س ،ويت�سنى للنا�س �أن ي�ستفيدوا من الف�ضائل
الأخالقية التي يتحلى بها ويتعظوا وي�صلحوا �أنف�سهم بالت�أ�سي به.
�إن عدم االهتمام باالعداد الآن – حيث يت�سع الوقت والطاقة لذلك -

�سوف يحول دون الإ�صالح الحق ًا عندما يلتف النا�س حول العامل وت�صبح
م�س�ؤولياته ج�سيمة ،و�سوف ي�ضيع نف�سه ويخ�سرها .لهذا ينبغي املبادرة
�إىل بناء النف�س وا�صالحها قبل �أن يفلت الزمام من الأيدي ،فقد تتوافر
الفر�صة لأن يفعل �شيئا لنف�سه على الأقل� .أما لو �أ�صبحت اللحية بي�ضاء
وكربت العمامة قبل �أن يتمكن �صاحبها من اكت�ساب امللكات اخللقية
الفا�ضلة وتنمية قواه الروحية ،ف�سوف يبقى حمروما من اال�ستفادات
العلمية واملعنوية وجميع الربكات.
�أنتم عندما تنت�سبون �إىل احلوزات العلمية ينبغي لكم �أن تفكروا ب�إ�صالح
�أنف�سكم قبل كل �شيء ..ما دمتم يف احلوزة فيجب �أن تكونوا ب�صدد تهذيب
�أنف�سكم و�إ�صالحها ،لكي يت�سنى لكم �إذا ما تركتم احلوزة و�أخذمت على
عاتقكم هداية �أبناء مدينة �أو حملة ما ،يت�سنى للنا�س �أن ي�ستفيدوا من
الف�ضائل الأخالقية التي تتحلون بها ويتعظوا وي�صلحوا �أنف�سهم بالت�أ�سي
بها ..حاولوا �أن ت�صلحوا �أنف�سكم وتهذبوها قبل النزول �إىل املجتمع� ..إذا
مل تهتموا الآن ـ حيث متتلكون مت�سع ًا من الوقت والطاقة ـ بتهذيب �أنف�سكم،
ف�سوف ال تقدرون على �إ�صالح �أنف�سكم عندما يلتف النا�س حولكم وت�صبح
م�س�ؤولياتكم ج�سيمة ..ال قدر اهلل �أن ت�صبح حلية طالب العلوم الدينية
بي�ضاء بع�ض ال�شيء وتكرب عمامته ،قبل �أن يتمكن من اكت�ساب امللكات
اخللقية الفا�ضلة وتنمية قواه الروحية؛ لأنه واحلال هذه �سوف يبقى حمروما
من اال�ستفادات العلمية واملعنوية وجميع الربكات ..اغتنموا الفر�صة وجدوا
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 110واجتهدوا قبل امل�شيب ،ف�إذا مل حتظوا باهتمام النا�س وتوجههم ،فقد
تتوافر لكم الفر�صة لأن تفعلوا �شيئا لأنف�سكم ..ال قدر اهلل تعاىل �أن يهتم
املجتمع ب�شخ�ص ما قبل �أن يتمكن ذلك ال�شخ�ص من تربية نف�سه ،وي�صبح
ذا نفوذ ومنزلة بني النا�س؛ فعندها �سوف ي�ضيع نف�سه ويخ�سرها ..ابنوا
�أنف�سكم و�أ�صلحوها قبل �أن يفلت الزمام من �أيديكم.
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التواضع
يدعو االمام �إىل �ضرورة �أن يتحلى العامل بالتوا�ضع العلمي ،ويحذر من
�أنه �إذا كربت عمامة �أحدهم وطالت حليته ،في�صعب عليه � -إذا مل يكن قد
هذب نف�سه � -أن يوا�صل حت�صيل العلوم الدينية ويكون مفيد ًا ،ويكون من
ال�صعب عليه كبح جماح النف�س الأمارة ،وح�ضور در�س �أحد.
�إن بناء الإن�سان ال يتحقق بدون معلم ،والإن�سان وحده يعجز عن تهذيب
نف�سه ،وال�شخ�ص املغرور والعنيد الذي ال يتخذ لنف�سه مر�شد ًا وموجه ًا
ال ي�صبح فقيه ًا وعامل ًا� .إن علماء اال�سالم الكبار كانوا يح�ضرون درو�س
الآخرين وهم يف مرحلة متقدمة من العمر ،فال�شيخ الطو�سي (رحمه اهلل)
كان يذهب �إىل در�س ال�سيد املرت�ضى كتلميذ وهو يف �سن الثانية واخلم�سني،
يف حني كان قد �صنف بع�ض م�ؤلفاته و�سنة ما بني الع�شرين والثالثني.
وال�شيخ الأن�صاري (رحمه اهلل) ،كان يح�ضر  -وهو �أ�ستاذ الفقه والأ�صول
 در�س الأخالق واملعنويات لدى �سيد جليل .ثمة �أ�شياء كثرية يبتلى بهاالإن�سان وحتول دون التهذيب واكت�ساب العلم .و�إن �أحد هذه املوانع ـ لبع�ض

النا�س ـ هي هذه اللحية والعمامة! ف�إذا كربت عمامة �أحدكم وطالت حليته،
ي�صعب عليه ـ �إذا مل يكن قد هذب نف�سه ـ �أن يوا�صل حت�صيل العلوم الدينية
ويكون مفيد ًا ،ويكون من ال�صعب عليه كبح جماح النف�س الأمارة ،وح�ضور
درو�س �أحد ..ال�شيخ الطو�سي (رحمه اهلل) كان يذهب �إىل الدر�س كتلميذ
وهو يف �سن الثانية واخلم�سني ،يف حني كان قد �صنف بع�ض م�ؤلفاته ما بني
�سن الع�شرين والثالثني.
ويبدو �أنه �صنف كتاب “التهذيب” يف هذه ال�سن .ويف �سن الثانية
واخلم�سني كان يح�ضر درو�س ال�سيد املرت�ضى ب وهذا ما � ّأهله لأن ي�صل
�إىل ما و�صل �إليه ..ليتخذ كل واحد منكم مدر�س ًا للأخالق ،و�شكلوا جمال�س
الوعظ والن�صح والإر�شاد.
فالإن�سان وحده يعجز عن تهذيب نف�سه ..كما يحتاج علم الفقه والأ�صول
�إىل �أ�ستاذ ودر�س وبحث ،وكل علم و�صناعة يف الدنيا لها من �أ�ستاذ ومدر�س،
وال�شخ�ص املغرور والعنيد الذي ال يتخذ لنف�سه مر�شد ًا وموجه ًا ال ي�صبح
فقيه ًا وعامل ًا؛ فكذلك العلوم املعنوية والأخالقية التي هي هدف بعثة الأنبياء
ومن �ألطف العلوم و�أدقها ،بحاجة �إىل تعليم وتعلم..
�إن بناء الإن�سان ال يتحقق بدون معلم ..لقد �سمعت مرار ًا �أن ال�شيخ
الأن�صاري ب ،وهو �أ�ستاذ الفقه والأ�صول ،كان يح�ضر در�س الأخالق
واملعنويات لدى �سيد جليل.
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تتمتع احلوزات العلمية وعلماء الدين بدعم وت�أييد ال�شعوب .وما دام
هذا الدعم والت�أييد قائمني فمن غري املمكن �سحق احلوزات والق�ضاء
عليها �أبد ًا .ويف احلقيقة �إن احلكومات تخ�شى ال�شعوب ،ولهذا فهي حتتمل
�إذا ما �أهانت وجتا�سرت وتعر�ضت �إىل �أحد علماء الدين� ،أن ذلك �سوف
يثري �سخط الأمة ويفجر غ�ضبها �ضدها ..ولكن �إذا ما كان علماء الدين
خمتلفني فيما بينهم وي�سيء بع�ضهم لبع�ض ،ومل يكونوا مت�أدبني ب�آداب
الإ�سالم ،ف�إنهم �سيفقدون اعتبارهم ويخ�سرون ثقة الأمة بهم.
من هذا املنطلق ،يحذر الإمام من التقليل من �أهمية الربامج الرتبوية
والأخالقية ،ومن الأيادي اخلبيثة التي تبث ال�سموم ودعايات ال�سوء والأفكار
اخلبيثة يف احلوزات لكي جتردها من املعنويات والأخالقيات ،فت�ص ّور مث ًال
ارتقاء املنرب للوعظ والإر�شاد على �أنه يتنافى مع املكانة العلمية؛ غافلني
عن �أن الإمام �أمري امل�ؤمنني × كان منربي ًا ،وكان يعظ النا�س وير�شدهم
من على املنابر..
�إن اهلل تبارك وتعاىل و�ضع الدين الإ�سالمي املقد�س مبثابة �أمانة بني
�أيدينا .فالقر�آن الكرمي �أمانة اهلل الكربى ،والعلماء هم امل�ؤمتنون عليها،
و�إن واجبهم احلفاظ على هذه الأمانة الكربى وعدم خيانتها .وما الت�شتت
واالختالف واللغط وال�ضجيج الذي ال طائل من ورائه� ،إال خيانة للإ�سالم
ولنبيه الأعظم ‘.

�أنا ال �أدري مل هذه االختالفات والتحزبات؟! ف�إن كانت من �أجل
الدنيا ،ف�أنتم ال متلكون �شيئ ًا يف الدنيا! و�إن كنتم تتمتعون باللذائذ واملنافع
الدنيوية ،ف�إن ذلك ال ي�ستحق االختالف� .أل�ستم روحانيني� ،أم �أنكم مل ترثوا
من الروحانية غري العمامة والعباءة؟! �إن عامل الدين الذي ي�ؤمن مبا وراء
الطبيعة ،عامل الدين الذي يتحلى بتعاليم الإ�سالم احلية و�أحكامه البناءة،
عامل الدين الذي يعترب نف�سه من �شيعة علي بن �أبي طالب ×� ،إن عامل
الدين هذا من غري املمكن �أن يهتم ب�شهوات الدنيا ،ناهيك عن �أن يثري
اخلالف ب�سببها� ..إن مثل هذه ال�صراعات والنزاعات تبدو مربرة طبق ًا
ملنطق �أهل الدنيا مع تلك العقول امللوثة� .أما نزاعاتكم ف�إنها تفتقد للتربير
حتى مبنطق ه�ؤالء.
ف�إذا �سئلوا ملاذا تتنازعون� ،سيقولون �إننا ن�سعى لال�ستيالء على البلد
الفالين ،وال بد من فر�ض �سيطرتنا على ثروات وموارد البلد العالين.
ولكن �إذا �سئل �أحدكم :مل تتنازعون ،ومن �أجل �أي �شيء ،ماذا �ستجيبون؟
فما الذي متلكون من الدنيا وي�ستحق التنازع من �أجله؟ �إن مرتب �أحدكم
ال�شهري الذي ي�أخذه من املراجع� ،أقل مما ينفقه الآخرون على �سجائرهم
يف ال�شهر الواحد .لقد قر�أت يف �إحدى ال�صحف عن امليزانية التي يدفعها
«الفاتيكان» لق�سي�س يف وا�شنطن ،فعندما ح�سبت ذلك وجدت �أنه �أكرث
من جميع الأموال التي متتلكها احلوزات العلمية لدى ال�شيعة! فهل من
املعقول مع هذه احلال التي عليها حياتكم من ب�ساطة وزهد� ،أن تختلفوا
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 114فيما بينكم وتتكالبوا على الدنيا ويعادي �أحدكم الآخر؟� ..إن جذور كل
االختالفات التي تفتقد �إىل الهدف املحدد واملقد�س ،تعود �إىل حب الدنيا.
و�إذا ما وجدت االختالفات يف �أو�ساطكم فهو لأنكم مل تخرجوا حب الدنيا
من قلوبكم .ونظرا لأن املنافع الدنيوية حمدودة ،ف�إن كل واحد يتناف�س مع
الآخر لال�ستحواذ عليها� .أنت تريد املقام الفالين وغريك �أي�ضا يكافح من
�أجله ،فمن الطبيعي �أن يقود ذلك �إىل التحا�سد واالختالف..
�إن هذه االختالفات خطرية وترتتب عليها مفا�سد ال تعو�ض� .إنها ت�سيء
�إىل احلوزات العلمية وتدمرها ،كما �إنها تفقدكم مكانتكم االجتماعية
وحتقركم يف عيون املجتمع� ..إن هذه التحزبات والفئويات ال تنتهي
ب�ضرركم فح�سب ،وال ت�سيء �إىل �سمعتكم وحدكم؛ بل ت�سيء �إىل �سمعة
املجتمع وكيانه ..ت�سيء �إىل الأمة و�إىل الإ�سالم .و�إن املفا�سد التي ترتتب
على اختالفاتكم ذنوب ال تقبل العفو والغفران ،وهي عند اهلل تبارك وتعاىل
�أعظم من كثري من املعا�صي ،لأنها تف�سد املجتمعات وتفتح الباب وا�سع ًا
أياد خفية
�أمام ت�سلط الأعداء وب�سط نفوذهم ..فلي�س م�ستبعد ًا �أن تعمل � ٍ
على �إيجاد الفرقة واالختالف لتداعي �أركان احلوزات العلمية ،وزرع النفاق
وال�شقاق ،وت�سميم الأفكار والأذهان حتى ي�صبح التكليف ال�شرعي م�شوب ًا
بالنزاعات مثق ًال باالختالفات ،وبذلك يوجدون الف�ساد يف احلوزات ،وبهذه
الو�سيلة يتم ت�سقيط الأ�شخا�ص الذين يعلق الإ�سالم عليهم الآمال ،لكي ال
يكون مبقدورهم خدمة الإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي يف امل�ستقبل.
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(((

القدوة ضرورة ونجاة
�أمام ما يحيط بنا من تر ّد ،و�أمام هذه الهجمة ال�شر�سة على �أمتنا ،ويف
ظل هذه احلراك ال�شعبي والثورات املناه�ضة للأنظمة الهرمة واملهرتئة
يف عاملنا العربي� ،أ�ضف �إىل ذلك االنق�سامات الفكرية التي تع�صف
بالعقول ،والتي رمبا تكون نتيجة ل�سيا�سة « الباب املفتوح » وعلى م�صراعيه
�أمام الأفكار املع ّلبة اجلاهزة الغربية عن قيمنا وتقاليدنا و�أعرافنا ،كما
الرتويج لها عرب ال�ضخ الإعالمي من خالل احل�شد الهائل والزخم الكبري
للف�ضائيات واالنرتنت يف تقدمي وجبات �سريعة� ،إن لل�صغار �أو للكبار يف
حماولة لإعادة برجمة الأدمغة و�سوقها �إىل حيث ت�شاء ،نكون �أو ال نكون،
حرية �أم عجز.

كيف السبيل؟ بل أين المفر؟
زمن يعي�ش فيه �شبابنا و�شاباتنا من �أبناء اجليل يف م�أزق كبري وحرية
�أكرب� ،أو رمبا هو �شعور بالعجز �أو ال�ضعف .هذه احلرية يف حتديد الأولويات
(((  -باحثة وأديبة.

� 120أو حتى املهمات� ،أو احلرية يف حتديد مطالب احلا�ضر وكيف ّية التعامل معه،
ناهيك عن النظرة �إىل امل�ستقبل ،وهل بالإمكان الو�صول �إليه يف ظل هذا
الواقع املرتدي املعا�ش؟
حجر نلقيه يف ح�ضن الكبار من �أبناء �أمتنا الذين ُنعيب عليهم هذا
الت�ساقط الذليل ،هذا العري امللت�صق باملخادعة للواقع يف حماولة بائ�سة
القدوة  ،الأهمية وحتوالت الدور

منهم لتغطية هذا العري بالنقو�ش ،بالو�شم ،باالنزواء �أو باخلوف من
مواجهة ال�شم�س .ولكن �أي حجر ،ال بل �أية حجارة نرميها يف دم متخرث،
وهذا هو ال�س�ؤال الذي يواجه ال�شباب وال�شابات ،كيف ميكن �أن ننقذ ما
تبقى من �إن�ساننا وجمتمعنا؟ وهل ب�إمكان «الق�شة» �أن تنقذ الغريق؟
جتربة نخو�ض غمارها يف احلياة ،ونحاول اخلال�ص كي ال منعن يف
الغرق ،وكي ال يبقى املوت يحمل �سكينه ويتهدد الأحياء ،نفت�ش عن مفردات
احلياة وعنا�صر البقاء ،رمبا يتطلب الأمر معجزة من ال�سماء �أو خمل�ص ًا
يعيد تركيب الأ�شياء� ،أو �أمنوذج ًا ولو يف الهواء ،حلم ًا نعي�شه ولو يف العراء،
من هنا نبحث عن حل ،عن اخلال�ص ،عن نور يف نهاية الدهليز نريد �أن
ن�صل �إليه ولو بعد عناء!.
غريزة فطرية وطبيعة ب�شر ّية ،ملحة يف كيان الإن�سان تدفعه نحو التقليد
واملحاكاة ،وخا�صة الأطفال ،فهم �أكرث ت�أثر ًا لأنهم يعتقدون �أنّ ك ّل ما يفعله
الكبار �صحيح ًا ،فقد ورد يف مو�سوعة العناية بالطفل«:يبد�أ الطفل يف �سن
الثالثة يدرك بو�ضوح �أكرث �أنه من الذكور ،و�أنه �سي�صبح يوم ًا ما رج ًال

ك�أبيه ،وهذا ما يحمله على ال�شعور ب�إعجاب خا�ص ب�أبيه وبغريه ».
من هنا فالإن�سان ال ي�ستطيع �أن يبد�أ من ال�صفر ،بل ال بد من الإفادة
ممن �سبقوه يف احلياة ،وكانت لهم جتارب وخربات يتو�سم فيها من عرفها
طموحه ،ويلبي حاجاته ومن ثمة ينطلق.
�إذن هي احلاجة التي تدفع بالإن�سان العاقل لأن يتخذ �أمنوذج ًا ومثا ًال
كام ًال وراقي ًا وواقعي ًا يف �آن مع ًا ُيعجب به �إما يف حياته كلها �أو يف جزء منها،
ك�أن جتد يف احلياة من ميكن �أن ُيقتدى به يف �إجناز معني� ،أو تطور ما� ،أو
خربة حمددة� ،أو �صفة من ال�صفات املحببة ،ك�أن يقال مث ًال :فالن قدوة
يف البذل والت�ضحية ،ولكنه ال يت�صف بالعلم مث ًال ،ويقال �إن فالن ًا قدوة يف
طلب العلم دون ال�شجاعة يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كما يقال
�إن هذه ال�سيدة قدوة يف الأدب واللباقة ولكنها لي�ست على قدر من العلم�.أما
املوفق فهو من �ضرب من ك ّل خري ب�سهم فيكون له باع يف ك ّل ف�ضيلة وذلك
ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء.
�إذن احلياة بالن�سبة للإن�سان تعترب جتربة جديدة ،لأنه ي�أتي �إليها
ل�سفرة واحدة فقط ،غري قابلة للتكرار ،ويواجهها دون �سابق خربة �أو
معرفة ،لذا ف�إن الف�شل يف جتربة احلياة ال ميكن تداركه �أو تعوي�ضه ،وكما
يقول القر�آن الكرمي } :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{((( ولكن كيف ُينجح
الإن�سان جتربته الواحدة والوحيدة يف هذه احلياة ،وهو يواجهها كمتاهة

(((

((( �ألي�سون ماكنو�شي« ،مو�سوعة العناية بالطفل» ،الدليل العلمي للآباء والأمهات ،دار الفاروق ،ط� ،2007ص .58
((( �سورة احلج�:آية.11:
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 122وا�سعة ،مزروعة بالألغام ،مليئة بال�شهوات واملغريات ،تت�شعب فيها الطرق،
وتتعدد اخليارات؟
�إنه ب�أم�س احلاجة �إىل خريطة وا�ضحة املعامل ،تدله على طريق النجاة،
وتنبهه على مناطق اخلطر .هذه اخلريطة تتمثل بذلك املخل�ص من املتاهة،
�أو ذاك النور امل�ضيء و�سط الظالم� ،أو ما ن�سميه بعبارة �أخرى املر�شد
والدليل الذي نتتبع خطواته بدقة وحذر داخل حقل �ألغام ومتفجرات.
�إنها القدوة �سبيلنا للو�صول حيث الأمن والطم�أنينة ،فهي التي ت�شعرنا
بالثقة وحتثنا على اخلري وتدفعنا لتجنب العقبات وحماولة اخلروج من
مهالك ومتاهات تعرت�ض طريقنا وتخرب حياتنا .هذه القدوة التي نختارها
مبلء �إرادتنا ال بان�صياع �أعمى ،وقد يختلف بع�ضنا عن الآخر يف اختياره
القدوة وذلك ح�سب ميوله ،فمنا من يجعل الالعب الريا�ضي الفالين
قدوته لأن اهتمامه بالريا�ضة ومنا من يختار الفنان الفالن قدوته لأن
اهتمامه بالفن كبري ،ومنا القليل القليل من يعي�ش دون قدوة.
نحن ب�شر والب�شر بحاجة كي ترتقي وتتقدم ،لي�س �إىل قيم جم ّردة� ،أو
أغان ثور ّية،
�صور �صامتة� ،أو حكايات خيال ّية� ،أو ن�صو�ص �شعر ّية� ،أو حتى � ٍ
بل نحن ب�أم�س احلاجة �إىل مناذج ح ّية من الب�شر ،ي�صح التماهي بها
واال�ستنارة بهديها.
نحن الب�شر ،بحاجة �إىل ب�شر مثلنا ،يج�سدون القيم ويثبتون �أنها قيم
ملمو�سة ومعا�شة ،ويف متناول اجلميع� ،أما �إذا مل يع�شها ب�شر مثلنا ،من حلم
ودم ،ف�إنها تبقى مفاهيم مبهمة غام�ضة ،وتبدو نظريات غري واقع ّية ،وهذا

ال يعني �إلغاء �أو م�صادرة لر�أينا و�إرادتنا� ،أو ممار�سة ل�ضغط ما علينا،
بل يجب �أن ي�صاحب هذا التتبع واالهتداء قناعة وت�صميم ووعي و�إرادة
وعزم.
و�إذا كان تعريف القدوة اتّباع �شخ�صية تحُ دث انبهار ًا وترتك �آثار ًا
لتجذبك نحوها بفعل �أفعالها وجمال �أقوالها وح�سن �سريها و�سلوكها.ف�إن
هذا ما دفعني �إىل اتخاذ جتربة املقاومة مثا ًال �أجده الأقرب �إىل الواقع،
حماولة تقدمي ثالثة مناذج ب�شرية من تلك الروح اجلهادية التي �صدقت
القول بالفعل لينطبق عليها قول �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ×:
«املوت يف حياتكم مقهورين واحلياة يف موتكم قاهرين» (((.
مثال حي من واقعنا اللبناين ،حيث نقر�أ املعاناة والظلم والقتل واملوت
حياة جديدة تفتح �أمامنا بوابة كبرية لها �ألف باب وباب ،وك ّل باب يدخلنا
�إىل ما هو �أرحب و�أغنى.
�إنها متثل التجربة احل ّية امليدانية ،مبا حتمل من التزام بالق�ض ّية
ومت�سك بالقيم واملبادئ وحتقيق الأهداف النبيلة ال�سام ّية ،جتربة حتكي
ق�صة قلة قليلة من الذين �صدقوا العهد لأنهم �آمنوا بربهم ونذروا النف�س
املغي املقاوم وما بدلوا تبدي ًال.
للفعل رّ
منر على معقل من معاقلهم لرنبط ج�سور احلوار والتوا�صل ،حوار ينف�ض
غبار املوت والهزمية ،ويكتفي مبعانقة الن�صر بلغة ال�صمت والعزمية.
((( نهج البالغة -اخلطبة � ،51ص .25
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 124احلديث عنهم جتده ي�سعى �إليك وال ت�سعى �إليه ،لذلك فهو يتدفق
كال�شالل ق�صيدة ،والق�صيدة ال نختار لها موعد ًا وال نختار لها مكان ًا ،هي
حتل متى ت�شاء و�أنى ت�شاء ،هي حتل يف �أي وقت ويف �أي مكان ،ولذلك لي�س
لدينا �إال �أن ن�ؤرخ حروفها بحرب العناق ،و�إال فتنفلت وتذوب حيث الفراغ.
ه�ؤالء فتية جتمعوا يف وديان اجلنوب وقرى البقاع ،حملوا الأيام ومل
حتملهم الأيام ،ج�سومهم مثقلة بالهم والأ�سى واملعاناة داخل بحر متالطم
الأمواج يريدون الو�صول �إىل حيث ال�شاطئ �شاطئ غربة ووح�شة يف حياة
ر�صيدها ذكريات و�أي ذكريات ؟
يف الزمن ال�صعب ،ال بل يف الزمن الأزرق الذي ُتعقد فيه ال�صفقات،
و ُتباع يف �سوق الكرامات ويتم فيه التنازل ب�سهولة عن ك ّل القيم ،عن ك ّل
املبادئ ،عن ك ّل ال�شعارات ،يبقى ه�ؤالء يف كهوفهم ،يف عزلتهم التي
�أبعدتهم ق�سر ًا عن الأحبة والأ�صدقاء ،عن متاع الدنيا يخرتقون ب�إميانهم
الفرق ال�سوداء ويكتبون بجهادهم ودمائهم لغة ال�سماء ،فهم �أ�صدق من
على الأر�ض ،لأنهم حتولوا بفعل �إميانهم من �أحياء �إىل عامل ال�شهداء....
و�س�أكتفي يف درا�ستي هذه وكما �أ�شرت �سابق ًا بنموذج ال�شهداء ،دون
الأحياء لأن املقام ال يحتمل ،فال�شهداء ذهبوا لأجلنا ولأنهم وب�إرادتهم ما
حتملوا احلياة ذليلة ،م�ستباحة ،معطلة ،بل �أكرث من ذلك واجهوا املوت
بابت�سامة و�إقبال العتقادهم ب�أن املوت ي�صنع احلياة ،و�أية حياة هي� ،إنها
احلياة العزيزة احل ّرة.

الموت الذي تحقق بفعله انتصار القيم والمبادئ.
املوت الذي جعلنا نثق بقدراتنا و�إراداتنا وعزمنا وت�صميمنا.
املوت الذي �أكد فعلنا ودورنا وت�أثرينا يف احلياة.
املوت الذي رفعنا من �أ�سفل درك �إىل �أعلى الدرجات
يعط معنى للحياة؟
هذا املوت �أمل ِ
�أال ي�ستحق ال�شهيد �أن يكون قدوة وبال منازع ؟ هذه القدوة التي اتخذت
لدورها قدوة و�أية قدوة.
« ولكم يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة » هذا النبي الأمي الذي قر�أ ونطق مبا
مل ينطق به �أحد ،وجاء مبا مل ي�ستطع �أحد �أن ي�أتي به ولو اجتمعت اجلن
والأن�س �أو كان بع�ضهم لبع�ض ظهري ًا ،هذا النبي القائل � « :إين تارك فيكم
الثقلني كتاب اهلل وعرتتي �أهل بيتي ،ما �إن مت�سكتم بهما لن ت�ضلوا بعدي
�أبد ًا » .ونحن نقول  :نعم لقد مت�سكوا بهما و�ساروا يف الأر�ض وتفكروا يف
خلق اهلل وعرفوا ُ�سبل ال�صراط .كيف ال وهم يقدمون لنا �أغلى ما عندهم
يف �سبيل �إحقاق احلق و�إزهاق الباطل .
هذا ال�شهيد الذي ق ّدم حياته رخي�صة على مذبح الكرامة ،وهو مل يفعل
هذا الأمر لأنه م�ستهرت باحلياة� ،أو لأن احلياة ال تعني له �شيئ ًا بدليل �أن
بني �صفوف ال�شهداء جند من هم يف الطليعة ،فمنهم من يحمل الإجازات
اجلامعية ،ومنهم من كان يعمل يف �أماكن مهمة ويحملون �ألقاب ًا كبرية
ومنهم من ترك بيته وعائلته وهم �أحوج ما يكونون �إليه.
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� 126إننا نقارب حالة �إن�سان تر ّفع و�سما و�صار يف الدرجات العلى ،ومل يعد
با�ستطاعة نظرنا اللحاق به� ،أو النظر �إليه ،وال ي�سعنا �إال �أن نقول يف ذلك
لأهل ال�شهداء ال حتزنوا على من فقدمت� ،إمنا احلزن لأن الكثري من اجلهلة
والأغنياء ما زالوا �أحياء!
لقد حاول الأعداء وعمال�ؤهم ا�ستغالل الفر�ص وانتهازها ليعطلوا
الذاكرة ،يف حماولة لكتابة تاريخ جديد ب�أ�صابع غريبة م�أجورة ت�شحن
النفو�س حقد ًا و�ضغينة لت�ضيع الق�ضية ،ولكن �أنى لهم ذلك ويف
الأمة} ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{(((.
عندما ندخل عامل ال�شهداء،ال بد �أن ن�سرع وي�سرع الزمان ليلحق
بخطواتهم ،فهم ا�ستمرار فاعل ومتفاعل �صعود ًا يف حركة التاريخ وحتى
اجلغرافيا .لو �أردنا االطالع على م�سالك دربهم لتقا�سمنا مثلهم العليا،
و�أول ما ي�ستوقفك �إخال�صهم والوفاء «العمل بال �إخال�ص وال اقتداء
كامل�سافر ميلأ جرابه رم ًال ينقله وال ينفقه»((( .وهي �صفة مالزمة �أبد ًا
ل�شخو�صهم ،وهي �صفة حتمل ك ّل ال�صفات� ،إن يف العمل الذي �أخت�صر
النّي
م�سافات وم�سافات يف العطاء والت�ضح ّية ،و�إن يف عقولهم وتفكريهم رّ
العبقري ن�سخة مفردة،كفاءات وقدرات وهم وعزائم �شباب التحموا يف
دائرة واحدة وكتبوا ب�أيديهم ال�شعار لري�سموا فيما بعد بدمائهم الزك ّية
((( �سورة الأحزاب ،الآية .23
((( الفوائد� ،ص .67

خريطة الوجود الإن�ساين امل�ستحق فع ًال للعي�ش والبقاء ،فهم يبعثون اليقظة
يف الغفلة ،ويفجرون الثورة يف �أعمق الأعماق� :إنهم فع ًال �أهل العطاء..
وال�س�ؤال :كيف نقر�أ فيهم احتياجاتنا ،وكيف نتو�سم فيهم طموحاتنا،
وهم على ما هم عليه من الزهد واالبتعاد عن ك ّل ما ميت �إىل هذه الدنيا
ب�صلة ،و�إىل هذا العامل الدنيوي الذي يلت�صق واحدنا به وك�أنه باق �أبد
الدهر.
اجلواب �إن ما �أذهب �إليه يف عر�ض هذه التجربة ،هو �أننا ال يجوز �أن
ننتظر ممن مل ُيح�سنوا تربية �أنف�سهم ودعوتها للعطاء والبذل وتروي�ضها
جلميل العمل و�سمو التوا�صل مع الآخرين ،ال يجوز �أن ننتظر من ه�ؤالء
الذين مل ُيح�سنوا لأنف�سهم �أن ُيح�سنوا لغريهم ،لأن « فاقد ال�شيء ال يعطيه».
�إنه ملن البديهي القول �إن �أخطر النا�س و�أ�شدهم �ضرر ًا للأمة �أولئك
الذين �ساءت ت�صرفاتهم و�أفعالهم ،لدرجة �أنهم فقدوا الإح�سا�س وال�شعور
بالآخرين وا�ضعني ُن�صب �أعينهم ذواتهم و�أنف�سهم ال�ضالة وهم يح�سبون
�أنهم يح�سنون �صنع ًا� .إنهم فقراء الأخالق ،فقراء حق ًا وي�ستحقون منا
ال�شفقة والدعاء لهم لأنهم ،وكما جاء يف القر�آن الكرمي }:ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ{((( .وهذا ال يعني حتم ًا �أننا نعطيهم احلق فيما يذهبون
�إليه �أو نربر �أفعالهم� ،أبد ًا �إمنا هي حماولة لإرجاعهم �إىل جادة ال�صواب،
واملحاولة يجب �أن تتبعها حماوالت ،كنقطة ماء ت�ستمر ت�ساقط ًا على
((( سورة الكهف ،آية .103 :
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� 128صخرة ،وهو الدور املنوط بنا لإنقاذ هذا اجلزء املري�ض من ج�سمنا،لأن
املنطق يحتم علينا ذلك فنحن وهم كاجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو
تداعت له �سائر الأع�ضاء بال�سهر واحلمى.
�إن جتربة ال�سادة ال�شهداء ال ندر�سها و�إن ب�شكل خمت�صر من �أجل
عر�ض بطوالت �أو �سرد �أحداث ح�صلت يف لبنان ،وال من �أجل املعرفة
التاريخ ّية حلقبة زمن ّية من تاريخ هذا الوطن ،وال حمبة وع�شق ًا يف درا�سة
�سري العظماء والأبطال .ذلك النوع من الدرا�سة �سطحي وينم عن جهل
ب�أ�صل مبد�أ االتّباع واالهتداء واالقتداء ،وعدم الإدراك ب�أن هذا من لوازم
املحبة ،و�إما لعدم �إدراك موا�ضع االقتداء فهم ل�ضعف امللكة يف اال�ستنباط
�أو لقلة العلم ،واالطالع على جملة الدرو�س التي ميكن ا�ستخراجها
وا�ستنباط الفوائد والعظات منها وا�ستخال�ص العرب من در�سها ،كي نفهم
كيف نت�صرف �أمام العقبات وال�صعوبات ،وكيف نتخذ املواقف ال�صحيحة
�أمام ال�شدائد والفنت .وهنا ال بدّ�أن �أذكر �أن الكثري من �سري عظماء التاريخ
�أ�صبحت �أ�ضحوكة على مر ال�سنني ،ف�أين النمرود الذي قال لإبراهيم النبي ×:
(((
}ﮁﮂﮃ{
(((
و�أين جربوت فرعون و�ش�أنه العظيم والذي قال } :ﭹ ﭺ ﭻ{،
(((
وقال } :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ{
((( �سورة البقرة� ،آية .258:
((( �سورة النازعات� ،آية .24:
((( �سورة الق�ص�ص� ،آية 38:

�إن ه�ؤالء العظماء يف زمانهم ي�سخر منهم اليوم ال�صغري قبل الكبري،
واجلاهل قبل العامل ،ف�إذا كانوا قد دا�سوا على �أقوامهم يف زمنهم،
وا�ستخفوا بهم ف�أطاعوهم كره ًا وقهر ًا ،فقد افت�ضح �أمرهم بعد هالكهم،
و�أ�صبحوا حمل �سخر ّية وا�ستهزاء على مدار الزمن.
جت�سد �صورة عمل ّية
�إنّ درا�سة جتربة املقاومة من الأه ّمية بحيث �إنها ّ
تطبيق ّية فعل ّية ،و�سري ه�ؤالء الأبطال �سواء من بقي منهم على قيد احلياة،
�أو من مت ّرغ يف العذابات والقهر داخل �سجون الطغاة من �أ�سرى� ،أو من رحل
باجل�سد حيث العلى �شهيد ًا ،تارك ًا �أ�سر ًا وعائالت ُتعطي �أف�ضل ال�صور عن
معنى وجوهر احلياة ،هذه ال�سري ال بد �أن ي�ستقي منها العط�شى �أ�ساليب
العي�ش لكل مراحل احلياة....
وي�ستقي منها الدعاة وكل منظمي حقوق الإن�سان...
وي�ستقي منها املربون طرق الرتبية وو�سائلها...
وي�ستقي منها القادة نظام القيادة ومنهجها...
وي�ستقي منها الزهاد معنى الزهد ومقا�صده...
وي�ستقي منها التجار مقا�صد التجارة و�أنظمتها وطرقها...
وي�ستقي منها املبتلون �أ�سمى درجات ال�صرب والثبات ،وتقوى عزائمهم
على ال�سري على نهجهم والثقة التامة بالت�سديد والن�صر من اهلل تعاىل
لأنه}:ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{(((� .إنّ
((( �سورة حممد� ،آية.7:
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 130القدوة يف الرتب ّية على ال�شهادة ،ت�ؤدي �إىل فعال ّية الت�أثري والتبني لنهج
ال�شهادة(((.
وهكذا انطلقت م�سرية املقاومة ،لينطلق الركب ،وعلى ر�أ�سه قيادة
حكيمة جتمع يف �شخ�صها بني اثنتني� :إرادة قو ّية ال ت�ص ّد وال تر ّد لأنها
انعكا�س اليقني ،ولأنها م�ستمدة من القوة الإله ّية العليا التي بها ت�ؤمن،
وثانيها منهج متكامل ح ّدد الهدف و�سمع متام ًا ل�صوت العقل الراجح
والرا�شد.
وهنا ال بد من فتح املزدوجني لأقول :هذا العقل الذي ق ّرر امل�صري،
ووفر الإدراك احلقيقي للمعطيات الفعل ّية تقرير امل�صري ،و�أ ّمن لنا احلكمة
ال�سيا�س ّية بل احلكمة الإن�سان ّية بب�ساطة ،وتبني يف نف�س الوقت ك ّل التعقيدات
وال�شوائب ،ولذلك ال ب ّد من �أن نعي ال�صلة احلرك ّية الع�ضو ّية بني الفكر
واحلياة وبني املفهوم وال�سلوك.
�إن عق ًال كهذا ُ�شرف به الإن�سان عن �سائر املخلوقات ،يجب �أن يكون
مو�ضوعي ًا ويعتمد الأ�سلوب الأخالقي يف غاياته ،حتى تكون نتائجه يقين ّية،
يربط الأ�سباب مب�سبباتها ،ويعتمد احلجج والرباهني واملقدمات ثم الأدلة
والرباهني.
هذا العقل الذي ُيلزم �صاحبه مب�س�ؤولية كبرية جتاه نف�سه وجتاه
جمتمعه على اعتبار �أنه خليفة اهلل تعاىل على الأر�ض ،ويف هذا ال�سياق
((( نعيم قا�سم ً ،حزب ً
اهلل ،دار الهادي للمطبوعات ،بريوت� ،2009 ،ص .61

عب الإمام املغ ّيب ال�سيد مو�سى ال�صدر بالقول�« :إن الإن�سان خليفة اهلل يف
رّ
الأر�ض بالعلم والإرادة ،فالو�صول �إىل هذا املقام املن�شود ،والت�ص ّرف يف
الكون ،والت�سخري لقواه ال ميكن �إالّ مبعرفة الأ�سباب وتع ّلم الأ�سماء ( على
ح ّد تعبري القر�آن) ،وك ّل خطوة يف �سبيل معرفة احلقائق ،واكت�شاف قوانني
الكون ،يف �أي حقل من احلقول ،خطوة نحو الهدف املقد�س املهيّ�أ للإن�سان،
وحتقيق الغاية التي خلق الإن�سان لها ،و�أداء لواجبه الكوين .وقد كلف اهلل
الإن�سان ال�سري يف هذا اخلط يف مراحل ثالث :بالفطرة ،بدعوة الأنبياء،
بامل�صائب واملحن الناجتة عن تق�صريه وق�صوره(((.
�إذن العلم هو ال�شرط الأول من �شروط امل�س�ؤول والقائد ،هو العلم الذي
ينري وي�ضيء ال العلم الذي يهدم ويد ّمر ،فال بد �أن ن�ضع مقايي�س ومعايري
�ضمن دائرة اخلري والتي ال تخدم �إال اخلري وال ميكن �أن ت�صدر �إال عن
خيين.
رّ
وت�أتي بالدرجة الثانية الإرادة لأن حياتنا لي�ست �صدفة ومل نخلق عبث ًا ،بل
نحن نعي�ش جمموعة من الأقدار التي نر�سم الكثري منها ب�أيدينا ،وعليه فكل
�إن�سان لديه �إرادة مع �أن هناك الكثري ممن يتحدثون يف العلن �أنهم ال ميلكون
�إرادة وك�أنهم يفتخرون بذلك ،مع �أنهم لو فكروا قلي ًال لوجدوا �أنهم بحديثهم
هذا يقتلون العمالق الذي يف داخلهم ،يدمرونه ،ويقتلون بالتايل الأمل.
الع�شرين -الندوة اللبنانية� 24 -أيار
((( من حما�ضرة للإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر ً :الإ�سالم والثقافة يف القرن
ً
.1969
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 132الأمل بيت الق�صيد .هذا املناخ الإيجابي الذي تركت �آثاره الأعمال
الب�شر ّية على ك ّل ما يحيط بها من مكونات وجو ّدية ،هذا الأمل ،هذا املناخ
مطالبة به القيادة والتي نعود �إليها بعد املزدوجني لنبينّ عظمة القيادة
والتي اتخذناها قدوة ك�أمنوذج ب�شري كان حي ًا يف وقت من الأوقات ،وعا�ش
مرحلة ع�صيبة من الزمن ،ق�صدت �شخ�ص الأمني العام ال�سابق �سماحة
ال�سيد عبا�س املو�سوي ( ر�ضوان اهلل تعاىل عليه) ،هذه ال�شخ�ص ّية العاملة
امل�سرعة يف خطواتها ولي�ست مت�سرعة يف ا�ستيعابها للمرحلة بكل مناخاتها
و�شروطها ،رغم �أن مناخاتها كانت �أ�شكا ًال و�ألوان ًا ،و�شروطها كانت قا�سية
و�صعبة�،إ�ضافة �إىل �أمرا�ض مركبة ومتداخلة فح�سبها الت�آكل الأخالقي
والإن�ساين يف املمار�سات التي كانت ت�سود الأو�ساط ،هذا ف�ض ًال عن
الت�شنجات الطائف ّية وال�صراعات احلزب ّية الالمو�ضوع ّية ،ولعبة الثقافة
امل�شبوهة والتي متثل حرب ًا على الأ�صالة ،ناهيك عن الهيمنات اخلارج ّية،
�أو احلروب التي �أرادها بع�ضهم على �أر�ضنا ولأر�ضنا ،لنعي�ش يف وطن
الغربة �أو يف غربة الوطن.
كما �أنه مل يغب عن بال هذه القيادة احلكيمة عند انطالقة م�سرية
املقاومة �أن مثل هذه اخلطوة �ستعرت�ضها م�صاعب وعقبات ومطبات ال
ميكن ح�صرها الآن يف بع�ض من ال�صفحات ،كما �أنه مل يثن هذه القيادة
ف�شل عمل ّية هنا �أو �إخفاق يف رد عدوان هناك� ،أو ما ي�ص ّوب �إليها من �سهام
�إال �أن تقف كوقفة ملهمها ومر�شدها وباعث النور فيها الإمام احل�سني×
عندما وقف وحيد ًا فريد ًا لي�س له نا�صر وال معني

يتلقى بج�سده الطاهر ال�سهام واحلراب ،وهو يت�ضرع �إىل اهلل تعاىل
(((
ويتو�سل �إليه القبول بكلمة�« :أ َو ر�ضيت يا رب».
هذه حكمة القيادة وهذا دليل �صربها وحتملها .واحلكمة تقت�ضي
حتمل ما اتخذته من قرار منا�سب يف وقت منا�سب ،وحكمة اعتماد املوقف
املنا�سب �أي�ض ًا يف الزمن املنا�سب .وهي ق�ضية �أ�سا�س نثريها من وراء
انطالقة املقاومة ،وال نثريها �إثارة كالم ّية بل �إثارة وجود ّية ،وهي دعوة
مفتوحة للتح ّول من �صناعة الكلمات الرنانة والكبرية �إىل �صناعة الأ�شياء،
و�صناعة الوجود ب�إقامة احلدود العادلة والقو ّية.
هذا وقد كان م�سيطر ًا يف تلك احلقبة من التاريخ حالة من الإحباط
وال�شعور بالعجز �إزاء الأخطار املهددة واخلوف من مواجهتها مواجهة
قدمية �سببها الإخفاق الكبري وتتايل النك�سات والنكبات التي �أ�صابت ويف
املقتل الأمة العرب ّية لترتكها �أ�سرية الهزمية وت�أطرها ب�إطارها.
هذا وقد نف�ضت هذه القيادة الواع ّية والثابتة رغم ك ّل املحاوالت
والتغييات واملخاطر ،نف�ضت عنها غبار املا�ضي ال�سحيق لرتى وحتيا
رّ
حركة ال�صريورة املتد ّفقة عرب املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،ال �أن تتخبط
وراء وجهات نظر متخ ّفية �أو �ضائعة ،بل كانت تت�سابق �إىل ر�ؤية احلقيقة
والرت�سبات ،والتي هي وليدة
التوهمات
وتلتزم �صناعة جديدة خالية من ّ
ّ
دخان املا�ضي �أكرث مما هي من نار احلق.
((( علي �أحمد العاملي ،العزاء يف رثاء �سيد ال�شهداء ،دار ال�سرية ،بريوت ،ط 1998 ،1م� ،ص .256
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 134لقد كان على هذه القيادة �أن تدفع عنها وعن جمموعها املقاوم هذه
الغ�شاوة لت�ستمر يف عمل ّياتها اال�ستك�شاف ّية للواقع احلقيقي �ضمن �إطار
العمل ّية الكاملة واملتكاملة حيث فر�ضت يف �أولوياتها م�ستلزمات عدة منها:
منهج ّية امل�سار ،وقيم ّية الفعل ،وقيادية املرحلة ،وبنيو ّية القاعدة ،وتربو ّية
اخلط ،و�إعالم ّية الدفاع ،لتقارب هذه الأمور مقاربة واحدة ولو بدت للوهلة
الأوىل متباعدة ف�إنها يف حقيقتها متكاملة ومتالزمة.
لقد كانت هذه القيادة املخل�صة للخط والنهج ،والتي ق ّدمت خربتها
وجتربتها ك�أمنوذج ُيحتذى به ،كيف ال ،وال�سيد الأمني يدعو ربه ب�أن يمُ زق
ج�سده �إرب ّا �إرب ًا ،وكان له ما �أراد .هذا ال�سيد ال�شهيد كان مثال العامل
الديني التقي الورع والقيادي املخل�ص وال�سيا�سي اللبق.
تدخل �إىل �شخ�صه الكرمي فال جتد �سبي ًال للخروج ،وذلك يف كلمته النابعة
من علمه و�إميانه العميق وب�شا�شة وجهه و�ضحكته املتو�سمة الأمل ونوران ّية
ق�سماته ،ثم خطابه الذي تتلم�س بني �سطوره الفائدة واحلكمة والإميان
ال�صلب والعزم الوثيق ،ثم ُتختم رحلته املباركة ب�شهادة ق ّل نظريها ،تبني
�صغر العدو و�ضعفه وقذارة �أ�ساليبه ،لينق�ض بطائراته احلاقدة على موكبه
وك�أين به ت�أمل لفراق حبيبه و�صديقه ال�شهيد ال�شيخ راغب حرب يف منا�سبة
ا�ست�شهاده ،والتي ذهب ال�سيد ال�شهيد جنوب ًا ليحييها فيتعلق القلب بالقلب،
وت�صافح الروح تلك الروح التي رف�ضت �أن ت�صافح العدو ووقفت وقفتها
الأب ّية عند �شيخ الكالم حيث قال « :املوقف�سالح وامل�صافحة اعرتاف»(((.
((( من خطبة لل�شيخ ال�شهيد راغب حرب تتحدث عن الو�ضع اللبناين ،ال تاريخ.

نعم يف منا�سبة اال�ست�شهاد ،ا�ست�شهد ال�سيد الأمني ليرتك لنا جتربة
زاخرة يف م�شروع مقاومته التي مل تتوقف بها الطريق و�إن كرثت الأ�شواك
والعقبات وزادت ،فامل�سافة الزم ّنية الواع ّية واملتح ّركة الفاعلة واملتفاعلة
كفيلة بالإقناع واالقتناع وكفيلة بالتعليم والتع ّلم.
�أما احلديث عن ن�شاطات هذا ال�سيد ال�شهيد ومو�ضوعات بحثه،
فالعقيدة كانت عنده قطب ال ّرحى ،وقد متثلت ح�ضور ًا �شاخ�ص ًا بني النا�س
وانتهت �إىل حركة نوع ّية وم�ستجدة يف �أر�ضنا ،حاول كفكفة اجلراح وبل�سمة
الآالم وهو القائل� « :سنخدمكم ب�أ�شفار العيون»(((.
لقد كان منربه املعلم الذي يزرع يف ك ّل قرية �صوت ًا راف�ض ًا «�إ�سرائيل
ال�شر املطلق»((( ،معلن ًا �أن التعامل معها حرام ،وقد اعتمد يف حما�ضراته
وندواته منهج ّية علم ّية ان�سحبت زيارات يتفقد فيها ك ّل مظلوم ومقهور
ومعذب ،وك ّل حمروم ،ومل تك يف ح�ساباته منطقة حمددة �أو قرية معينة،
بل كان لبنان كله يف الئحة م�شروعة املتج ّول.
لقد ا�ستوعب مرحلة ي�صعب ه�ضمها ،وي�صعب التعامل معها بكل عقدها
وغمو�ضها وح�سا�سياتها .لقد �أدرك الداء وراح ي�شرح خطورة املر�ض وخطر
ا�ستفحاله يف ج�سد الأمة ،وميزته ل�سانه الذي كان يف قلبه ووعيه وكما ً
يقال
ال�سهل املمتن ًع.
((( العبارة امل�شهورة ل�سيد �شهداء املقاومة� ،أمري الذاكرة الوحدة الإعالمية املركز ّية -حزب اهلل.
((( م.ن.
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� 136إنه النموذج يف مو�ضوعيته وتناميه ،وحتى يف ا�ست�شهاده ،حيث حت�ضر
واقعة الطف بكربالء من خالل م�شاركة عائلته الكرمية احلاجة �أم يا�سر
وابنه ح�سني ،فهو كجده احل�سني الذي �شاركته عائلته والأطفال امل�صاب
اجللل .لقد �آمن بالدين قو ًال وعم ًال ،و�أخل�ص للنهج ر�ؤية وممار�سة لتتحول
حلظة وداعه انتفا�ضة وثورة جعلت العدو ولو للحظة يندم على ما �أقدم
عليه ،لأن الدماء الزكية ال زالت مت�صلة بع�ضها ببع�ض من كربالء احل�سني
حتى جمزرة اال�ست�شهاد ،لتعيد للأمة نب�ضها احلي حرارة يف قلوب امل�ؤمنني
لن تربد �أبد ًا.
�أفال ي�ستحق مثل هذا العظيم �أن ُيتبع و ُيدر�س يف تفا�صيل حياته
ال�صغرية بدء ًا من والدته املباركة وحتى يوم ا�ست�شهاده؟ �ألي�س حري ًا بنا
�أن جنعله قدوة فنقتدي بهديه ون�سري على دربه ونلتزم خطاه؟ هذا على
م�ستوى النموذج الب�شري الذي قدمته املقاومة يف القيادة ال�سيا�س ّية� ،أما
على امل�ستوى الع�سكري فاحلديث يطول ولكن ال ن�ستطيع اخلو�ض يف تفا�صيل
غري م�سموح لنا اخلو�ض فيها ،وال نعرف دقائقها لأنها ملك فقط لأ�صحابها
وهذا �سر من �أ�سرار النجاح.
�إننا نقف عند قمة من قمم ال�شموخ ،عند رجل جاء من �أق�صى املدينة
ي�سعى ،عند �شاب فتح عينيه على قلب فل�سطني وحب الوطن .عند هذا
النموذج الفريد يف عطائه وكفاحه ،عنده وعنده فقط يحار الكالم و ُيعجز
القلم وتختلط العبارات وت�أخذها الدموع دومنا ق�صد حيث كربالء فتُغ�سل
الذنوب و ُت�صفى القلوب وتخف املعاناة.

عرفناه عندما ودع احلياة ،عرفناه بعد طول انتظار ،عرفناه بعدما طاف
بني اله�ضاب ،يت�سلل من د�شمة هنا لي�صل �إىل موقع هناك ،يعرفه الظالم
بدر ًا ينري ك ّل دروب املجاهدين والأبطال ،فهو قد خرج للتو من غربة الدنيا
وعا�ش مناهج الأحرار� ،صفع الغرور �صفعة املختار وفاز بكربياء الأحرار،
هجر اال�ستقرار والأمن لينعم بالقلق الهادئ مطارد ًا حفنة من الأ�شرار.
�آمن باحلر ّية مذهب ًا ومل يخف يف اهلل لومة الئم�ُ ،سجل ا�سمه يف الئحة
الإرهابُ ،
حي بتخ ّفيه ك ّل �أجهزة املخابرات واملو�ساد،
وطورد طوي ًال حيث رّ
ك ّل الظالم ،م�شى الطرقات بغري لون ،بغري جواز �سفر ،مل تقيده بطاقة
هو ّية ومل ت�سقطه م�سافة كو ّنية ،راكب هو موج البحار ،مل يقبل عن الوطن
بدي ًال ورف�ض االنتحار ،ظ ّل يف عمقه م�أ�سور ًا مقيم ًا بع�شق الأر�ض وب�صدق
االنتماء ،يخلع عن وطنه تخوم اجلغرافيا لي�صبح تاريخ ًا ال حت ّده ت�ضاري�س
مكان ،فهو نب�ض لقلب حي ،يعرف �أوتار احلر ّية ب�أجمل الأنغام.
�إنه وباخت�صار �شديد :احلاج عماد مغن ّية ،هذا الرجل املحب للحياة،
وخا�صة احلياة الأ�سر ّية ،و�إن �أُبعد عنها ق�سر ًا ،لكنه عا�شها �أم ًال يت�ساقط
ج�سد من خالله
على جنبات روحه ،ليعيدها وعد ًا ع�ص ّي ًا على املوت ،حيث ّ
طق�س ًا من طقو�س املعاناة يف في�ض من الآالم واملرارات حتى ك�أنني ب�سرمد ّية
حب البقاء ومل ولن تبددها �أو تلغيها امل�سافات وكرثة اجلراحات.
�إنها القناعة الع�ص ّية على اال�ضمحالل والعناء ،مدعومة بح�شد من
العقائد واملمار�سات ،والتي تتد ّثر بدثار املنطق ،لإثبات ر�سوخ هذا املبد�أ
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 138وهذا احللم املت�أجج الذي ال ي�ستطيع املرء منه فكاك ًا ،ويرى جمره برد ًا
و�سالم ًا لأن فيه م�سري ًا نحو رب ال�سماء �أمن ًا والتجاء ًا.
�إنه عامل ال يدخله �إال الأ�صحاء ،الأتقياء� ،إال النجباء ،وال مي�شيه �إال
نخبة من العرفاء الأوفياء ،فهو بجملته ف�ضاء رحب وا�سع من االنعتاق تارة،
وقيد�آ�سر طور ًا حتكمه املحبة والإخال�ص وال�صدق والوفاء.
هذا هو عامل هذا الرجل الذي كان يتحكم مب�سار اللعبة الع�سكر ّية وكان
و�سط امليدان ،يعمل على نقاط �ضعف العدو ليزيد منها ر�صيد قوة املقاومة
ويقر�أ نقاط القوة عند �أعدائه بك ّل جر�أة و�شجاعة فيح�صن درع املقاومة
وي�شغل فكره وفكر �إخوانه ليل نهار ملواجهتها والت�صدي لها ،ما �أدى �إىل
هذا الن�صر الذي ك�سر �شوكة ال�صهاينة الأعداء ورفع راية الدين عالية يف
م�سرية جهاد ّية طويلة اخت�صرت �شهادته عبارة واحدة قالها �سيد الكالم:
«ب�شارة الن�صر القادم»(((.
هذه القيادة الع�سكر ّية النموذج ّية دفعت العدو لتبديل ك ّل ا�سرتاتيجياته
وخططه وخرائطه وك ّل منظومته العدائ ّية تلك ،لي�ستفيد هو من املقاومة،
فتعطيه دون �إرادة منها درو�س ًا قد يفهم ق�سم ًا منها وبالتايل هو يعجز.
هذه القيادة النموذج ّية الع�سكر ّية دفعت العدو لتبديل ك ّل ا�سرتاتيجياته
وخططه وخرائطه ،وتغيريها ،ولي�س هذا فح�سب ،بل عمل جاهد ًا على
اخلو�ض يف التفا�صيل لال�ستفادة من الأخطاء ومن ثمة ي�سعى للتدقيق
((( من كلمة ل�سماحة الأمني العام ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل يف منا�سبة ا�ست�شهاد احلاج عماد مغنيه.

يف ك ّل حتركاته ،وهكذا تنقلب املعادلة ويختلف الأمر بحيث ت�صبح القوة
القاهرة قوة مقهورة ب�إذن اهلل تعاىل وب�سالة جنده و�أكرث من ذلك ،ت�صبح
تخاف وتخ�شى الهجوم وحتذر التهديد ،بعد �أن كانت تهجم يف الوقت
الذي تريده وحتدده دومنا وازع �أو مانع ،وي�صبح اخلوف مالزم ًا لقياداتها
وجندها �أينما اجتهوا وحلوا ،هذا ف�ض ًال عن ر�أي امل�ستوطنني تلك املبعرثات
التي جمعها احلقد يف بقعة من الأر�ض م�ستباحة �س ّموها �أر�ضهم وموطنهم،
لكن عبث ًا فعلوا فالأر�ض هلل تعاىل وملن ا�ستخلفه باحلق و�ستعود �إليهم �إن
عاج ًال �أو �آج ًال ب�إذنه تعاىل.
لقد حتولت �شهادة احلاج عماد مغن ّية( احلاج ر�ضوان) �إىل �شبح يطارد
ه�ؤالء القتلة املجرمني يف ك ّل مكان وزمان ،لتنغ�ص عليهم عي�شهم و�أمنهم
الذي يزعمون ،فهم على موعد معه ،ينتظرون قيامته يف ك ّل حلظة ،فهو
الآن يخيفهم �أكرث من قبل ،وهذه نقطة قوته التي ما ا�ستطاع العدو قتلها
رغم قتله.
�ألي�ست هذه القيادة النموذج ّية مدر�سة يجب على الأجيال القادمة
الت�أ�سي بخطواتها ومبناهجها وتعاليمها؟
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،ننتقل �إىل حيث العطاء نهر ال ين�ضب ،والكرم يد
مفتوحة وباب م�شرع وبيوت طعامها لي�س لها ،وقوتها ينتظر �سائ ًال �أو مار ًا
وهي تق ّدمه بكل حب وحياء ثم حتزن ل�صغر ما ُتقدم و�ضعف احليلة ،وهذا
�إن دل ّ على �شيء فهو يدل على �أهم ّية املدر�سة التي تخ ّرج منها ه�ؤالء،
والتعاليم التي �شربوها مع املاء طهر ًا وطهارة ،ثم املمار�سة العمل ّية التي
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� 140سوف يعجز علماء الأخالق والقيم عن بحثها ومن ثمة جمعها لكرثتها
و�أهميتها .نحن هنا ال نقول �شعر ًا ،وال نكتب �إن�شاء نتغنى فيه مبجد �أو �شعار
�أو غري ذلك ،نحن هنا �أمام �أمة فهمت ذاك الداء الذي جاهد من �أجله
العلماء والقادة وال�شهداء الذين كانوا من قلب هذه الأمة وع�صارة نخبتها،
وبحمد اهلل تعاىل تركوا �آثار ًا لن ي�ستطيع حقد طريان العدو ودباباته �أو
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قذائفه حمو معاملها �أبد الدهر.
ه�ؤالء هم �شعب املقاومة وجمهور املقاومة الذين فتحوا قلوبهم وعقولهم
قبل �أن يفتحوا بيوتهم للمجاهدين والأبطال ،والذين منهم خرج عديد
املقاومني ال�شرفاء ليت�شرفوا بال�شهادة .من هنا خرج املقاوم ال�شهيد ،هذا
الأ�صل والأ�سا�س الذي ميثل القاعدة والتي عليها �سيقوم البناء ال�سليم لأن
القاعدة �سليمة معافاة وهذا ف�ضل من اهلل تعاىل وبركة.
فاملاء ال يحفظه �إال الوعاء ،فكيف �إذا كان الوعاء نظيف ًا طاهر ًا ،لذا
كان العمل يف املقاومة ي�سعى �إىل تنظيم اجلماعة والعمل على ك ّل ع�ضو
من �أع�ضائها والتي ت�شكل مبجموعها مقاومة ،والتي بدورها حتفظ وت�ساعد
وت�ساند اجلبهة الع�سكر ّية وتقف وراء القيادة ال�سيا�سية ال�شرع ّية وبذا تكون
قد حافظت وحفظت الو�ص ّية كما �أو�صاها ال�سيد ال�شهيد الو�صية الأ�سا�س
حفظ املقاوم ًة(((.
((( �أمري الذاكرة� -إعداد الوحدة الإعالمية املركزية -حزب اهلل.

كان العمل على دعم هذه املقاومة من خالل تطوير املكونات والعنا�صر
الأ�سا�س فيها ،فالأب الفاعل واملتفاعل مع �أ�سرته ،كما الأم املربية والزوجة
ال�صاحلة واملر�أة املجاهدة تقف وراء عظمة وقوة هذه الأ�سرة ،وبالتايل
وراء قوة وعظمة املجتمع ،وهي �أي�ض ًا التي تربي بدورها اجليل ال�صاعد
وم�ستقبل الأمة ،ثم املعلم الذي يك ّون تالمذته بتدري�سهم نهج الإباء ومناهج
العزة والكربياء ويدربهم على �أهمية الوالء ،والغالم الذي يحرث �أر�ضه
ويحر�ص على �أن ال يحرث �أرا�ضي الآخرين ،و�أن يعمل لنمو هذه الأر�ض
وعدم التفريط ولو بحبه تراب واحدة ،والعامل الذي يتح ّرك يف م�صنعه
ك�أف�ضل ما يكون ّ
وي�سخر كل طاقته لتقدم هذه امل�صنع وتطوره.
هناك الباحث الذي ُيعمل العقل والفكر يف ا�ستنباط النظ ّريات القابلة
لالختبارات والتجارب العمل ّية ،و�أخري ًا الفدائي الذي ا�سرتجع يف عقله
الوطن واحلر ّية والإباء ،وا�ستبق النظر ّية بالفعل ،و�أ�سرع للتطبيق و�أ�سرعت
النتيجة وكان النجاح حليفه ،لأنه من جمموع ما تق ّدم �ش ّكل فكرة اال�ست�شهاد
وق ّدم نف�سه طوع ًا واختبار ًا ليحفظ هذا الوجود ب�أجمعه من ك ّل الأعداء.
لقد �صنع مبوته املادي وجود ًا وحياة غري قابلة لذلة هنا �أو �ضعف هناك،
ف�أعطى من دمه فكر ًا �أحمر يرف�ض االن�صياع وير�سم �سلوك ًا غري قابل
للتلون �أو االنحراف �أو التبدل.
لقد برهن على �أنه يثق بقابل ّية جمهوره لك ّل تق ّدم ين�شده للحاق والتح�ضّ ر
لك ّل التحديات ،هذه التحديات التي تفر�ض خروج ًا من الذات ،من حدود
والرت�سبات حتى يعانق
قناعات ه�شة ،وتفر�ض �إزالة تامة لك ّل الف�سادات
ّ

141

 142الك ّل احلياة ،وحتى يتمكن الك ّل من تق ّبل التغريات �شريطة �أن يالزم هذا
العناق وهذا التقبل الوعي والتب�صر والتطور املدرو�س واملنظم.
لقد �أ ّمن هذا العقل املقاوم لال�ست�شهاديني وال�شهداء من �أبناء املقاومة
الغ ّراء احل ّل الأف�ضل للأمة ،و�ساعدها على توفري مق ّومات الغد الذي ال
ي�شوبه القلق والأرق والتقوقع يف دائرة عزلة املا�ضي وانطوائية احلا�ضر
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والرهبة يف امل�ستقبل.
لقد حمل هذا الفعل املقاوم لل�شهداء الطابع الإن�ساين وخدم قيم
الإن�سان ّية ،وحمل يف ط ّياته الأمن والطم�أنينة التي مل تقف يوم ًا لتعرقل
م�سرية الإن�سان.
لقد حمل لواء احلر ّية ودق �أبوابها بيد م�ض ّرجة بالدماء ،وترك الباب
مفتوح ًا لك ّل �إبداع يعلو فوق ال ُعقم ليخلق باالختبار واالبتكار والتجريب
ويعطي ثماره املرج ّوة �ضمن خمطط مر�سوم لإ�سرتاتيجية دفاع يقود
زمامها �سيد هُ مام علم ب�أنه احلق من ربك ،فلم يكرتث �إن وقع املوت عليه
�أو هو وقع على املوت.
وهنا ال ب ّد �أن ننهي با�ستح�ضار اخلطاب الذي قطع �أنفا�س العامل
للحظة ،وك�أن على ر�ؤو�س الأ�شهاد الطري ،فنطق بكالم ح ّولته ال�ساحات
�إىل تراتيل �صالة .كيف ال ون�صر اهلل هو القائد ينربي رغم الق�صف
والقتل ورائحة املوت للتعبد يف حمراب الع�شق واملودة حيث يلثم جباه ًا
أيادي ت�ضغط على الزناد ،ثم ينحني
علت فوق قمم اجلبال،ويقبل � َ

وهو حفيد حممد | ليقبل تلكم الأقدام الرا�سخة ،الثابتة ،وبهذا يختم
�إ�شارة منه ملو�ضع ال�صالة ،وهو بذلك ُيعلن م�شروع التوراة ،ويق ّدم �إجنيل
اخلال�ص ،وقر�آن النجاة ،وهو ي�صيب بال �شك وال ريب الهدف لأن الأ�صل
هم والأ�سا�س.
�أال ي�ستحق بربكم ه�ؤالء ال�شهداء ،منارة الدنيا وهم الأحياء �أن نقتدي
بنورهم ون�سري على هديهم فال ن�ضل الطريق؟.
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