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صالح الساير

»داعش«..
واحتالل القمر

أكث��ر من دولة عربي��ة حتترق أو 
تتفتت أو تستنزف قواها والناس 
فيها مت��وت واحلكومات في هذه 
الدول إما منه��ارة، أو عاجزة، أو 
فاقدة لقرارها الوطني. وفي الوقت 
ذاته توجد قوى سياسية أو عسكرية 
مذهبية متطرفة تعيث فسادا وتصب 
الزيت فوق النار، ومن هذه القوى 
املريبة ما هو غامض النش��أة مثل 
»داعش« الذي حتي��ط به عالمات 
االس��تفهام م��ن كل صوب. وفي 
املقابل توجد قوى مذهبية أخرى، 
يعجب الن��اس من صمت املجتمع 
الدولي ع��ن تدخالتها وتصرفاتها 
االجرامية، وكأن »عني الرضا عن 

كل عيب كليلة«!
> > >

إزاء هذه احلالة املشتعلة في املنطقة 
العربية يقف العالم بأسره )التحالف 
الدولي( صفا واحدا ملكافحة االرهاب 
املتمثل في داعش، وذلك جهد دولي 
جيد ومحمود لكن��ه ناقص، فمع 
اإلقرار بضرورة التصدي العسكري 
لإلرهاب، ينبغي عدم إغفال اجلهد 
السياس��ي والس��عي إل��ى متكني 
املكونات املقهورة واملهمش��ة من 
حقوقها متهيدا لعودة االستقرار، 
فدون ذلك اجلهد املأمول واملشروع 
سوف تكبر مساحة السخط والرعب 
وتتشكل بيئة مناسبة لنمو التطرف، 

وكأنك يا بو زيد ما غزيت!
> > >

احلرب املشروعة ينبغي أن تكون 
بوابة للس��الم ال حلروب أخرى. 
السياس��ية احمللية  فالتس��ويات 
وحتقيق املصاحلات الوطنية بدهية 
ال يتناطح فيها عنزان، أما الثارات 
التاريخ  السياس��ية واالنتقام من 
البعيد والقري��ب والزّج باملجتمع 
الدولي في هذه احلروب العبثية، فلن 
يثمر سوى اخليبة وزيادة القالقل 
واتساع رقعة التطرف والكراهية. 
ومثلما يبدو، في الصورة الضبابية 
للمنطقة، قد تكون هناك رغبة دولية 
في اندالع حروب إقليمية، وذلك ما 
يفسر الغموض املتعلق ب�»داعش« 
واملبالغة بتصوير قوة هذا التنظيم 
الذي يشارك في ضربه حتالف دول 
عظمى هزمت اليابان وهتلر واحتلت 

القمر!

السايرزم بقلم: الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

بقلم: فيصل عبداهلل كركوه

غالبا ما يشغل تفكيرنا البحث عن القدوة احلسنة، 
والقدوة من االقتداء واالقتفاء، وهو تتبع األثر أو 
املنهج في عموم األمر، ودائما ما نبحث ألنفسنا 
عن القدوة احلس��نة لنا وألطفالن��ا، كنوع من 
التحفيز للتحرر من سجن العادات اليومية واألفكار 
التقليدية املعلبة، ونخشى على أنفسنا من أن نكون 
الإراديا امتداد حلالة اجلمود والكسل واالحباط 
الت��ي أصابت مجتمعاتنا العربية، حتى أصبحنا 
نخشى على أبنائنا من الفتنة في كل شيء، فال 
احتفظنا بقيم اآلباء واألجداد في مجتمعات آمنة 
محافظة، وال نس��تطيع الفكاك من مستجدات 
العص��ر، ومتطلبات احلداثة والتحديث في هذا 
الكيان املجتمعي احملافظ، فاختلطت علينا األمور، 
وزاد اخلوف على األبناء، والش��فقة عليهم منا 
نحن اآلباء، ألننا نريد لهم اخلير واألمن مبا منلكه 
من خبرات، وفى نفس الوقت ال نريد أن نفرض 
عليهم ما ال يناسب جيلهم، وما يؤثر على تكوين 
شخصيتهم. لقد تبادر الى ذهني ذلك األمر، وقد 
ضجت مواقع التواصل االجتماعي بخبر وفاة بطل 
املالكمة العاملي محمد علي كالي، وكيف أن رحيله 
أحزن الكثير من الناس مبختلف أعمارهم، وذهب 

كثير من الشباب الى متابعة تسجيالته القدمية 
في جوالت املالكمة، وفى حواراته التلفزيونية، 
فالراحل لم يكن فقط أفضل رياضي في القرن 
العش��رين فحس��ب، ولكن كان أيضا بطال في 
شخصيته القوية خارج احللبة، وفي ثقافته ووعيه 
وصبره وعزميته واتساقه مع مبادئه، وخاصة 
بعد اعتناقه االس��الم، وال��ذي كان محمد علي 
كالي ينظر من نافذته االنسانية كرسالة عاملية، 
ويا ليت املسلمون حاليا يفهمون دينهم كما كان 
يفهمه البطل الذي رحل عن عاملنا بجسده وبقي 
فينا بتكامله الرياضي واالنس��اني، محمد علي 
كالي الذي ولد ألسرة مسيحية، دخل االسالم 
من الباب الكبير، باب الرحمة، والعدل، واملبادئ 
العظيمة، فأصبح عظيما في قلوب اجلميع، ولم 
يدخله من باب املذهبية الضيق، حيث ثقافة القتل، 
والتكفير، والتفجير، واالقصاء للمخالف. ال شك 
أن أشدنا احتياجا للقدوة احلسنة هم أبناؤنا، هم 
ثمار حياتنا اليانعة، وهم بحاجة الى من يرشدهم، 
ويحفزهم لثقافة احلب واخلير واجلمال، يحتاجون 
ملن يحنو عليهم، وميسح دموعهم، ويرشدهم 
الي الطريق الس��ليم، فلألسرة دور عظيم، ألن 

األسرة هي احلصن واألمان، وعليها مسؤولية 
مراقبة األبناء، وتربيتهم على القدوة احلس��نة، 
وثقافة الرحمة، وااللتزام األخالقي، محمد علي 
كالي هو النموذج والقدوة احلسنة العصرية، التي 
يجب أن نربي عليها األبناء في كيفية اجلمع بني 
القوة والبطولة واإلجناز، وبني االعتزاز بالدين، 
وفهمه بش��كل صحيح، حتى ال يقع أبناؤنا في 
براثن التطرف الفكري، واالقصاء، واالنحراف 
بكل صوره وأش��كاله... النماذج كثيرة ولكنني 
اخترت البطل محمد علي كالي، الذي أبهر العالم 
من عشرات السنني حتى لألجيال احلالية التي لم 
تعاصره، ألن القوة واإلبهار ينبعان من الذات، وال 
يحتاجا الى الترويج الدعائي. لذا أنصح كل أب 
وأم بتنشئة األبناء على القدوة احلسنة، وخاصة 
في مرحلة الطفولة، ألن الطفولة صفحة بيضاء، 
يتش��كل فيها الوعى، وتبدأ تتضح فيها معالم 
الشخصية املس��تقبلية، فأبناؤنا هم رأسمالنا 
ف��ي هذه احلياة، ويجب علين��ا احلفاظ عليهم، 
وان نكون قدوة له��م، أو نبحث لهم عن قدوة 
حسنة، حتى ال نلومهم ان اختاروا هم قدوتهم 

على حسب أهوائهم.

ش��رفت بالعمل عن كثب في مشروع »القبس 
اإللكتروني« الضخم مع الس��يد عبداهلل غازي 
املض��ف، والواق��ع عزيزي الق��ارئ ان الزميل 
املضف أتاح ملؤسسة كاتب هذا املقال فرصة ما 
كانت لتتاح على ي��د غيره، حيث انه عزز مبدأ 
كان يت��ردد � دون تطبيق � على لس��ان معظم 
أصحاب القرار، وهو توظيف طاقات الش��باب 

الكويتي واستثمارها.
لم أستش��عر للحظة ترددا منه في إسناد مهمة 
إجناز مشروع »القبس اإللكتروني« ملؤسستنا 
على الرغم من حداثة نش��أتها، فقد اتخذ القرار 

بعد متابعة دقيقة ملا أجنزته مؤسستنا دون ان 
يغل��ب جانب الركون الى الفكر التقليدي املبني 
على اعتماد حصيلة تراكم الس��نني دون النظر 

الى اجلانب اإلبداعي االبتكاري.
والالفت عزيزي القارئ ان هذا الفكر غير التقليدي 
لم يقتصر على االختيار، بل جتاوزه الى طريقة 
العم��ل، فقد اعتمد الزمي��ل املضف معنا تقنية 
مضاعفة اجلهد التي ال تخلو من مخاطرة االجهاد، 
اذ أصر على إجناز هذا املشروع في وقت قياسي، 
وكنا نواصل الليل بالنهار في العمل مستندين 
ال��ى دعم غير محدود منه وثقة � عز نظيرها � 

بطاقات الشباب، واألمر كان أشبه بضغط إيجابي 
وحتد مع الذات للوصول الى وضع هذه اإلمكانات 

حتت تصرف قارئ القبس االلكتروني.
اآلن، وق��د تبلورت ثمرة ذلك اجلهد لتكون بيد 
القارئ.. أقول: ان كثرة سماعي للحديث عن اثر 
دعم الشباب على إجنازاتهم جعلني أشعر برتابة 
القول وعدم جدواه، حتى أتيحت لي فرصة العمل 
مع عبداهلل املضف فتبدل هذا الشعور، ولعل هذا 
عائد الى إميانه بقدرات الشباب أمثاله، فالشكر 
املستحق للقائمني على هذه التجربة املميزة في 

وطننا الغالي.

»محمد علي 
كالي«... كقدوة 
حسنة

عبداهلل املضف بني جتاوز الفكر التقليدي واإلميان بطاقات الشباب

استقباالت صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأبناء األس��رة الكرمية 
للمهنئني م��ن أبناء الش��عب الكويتي 
في هذا الش��هر الكرمي تؤشر إلى حالة 
فريدة تتميز بها أسرة احلكم في الكويت 
ع��ن باقي حكام ورؤس��اء دول العالم 

قاطبة.
ما يقوم به صاحب السمو أمير اإلنسانية 
في مثل هذه األيام املباركة من استقبال 
ألنباء الشعب الكويتي في هذا الشهر 
يدل على حالة فريدة ال ثانية لها وهي 
التالحم بني القائد وأبناء ش��عبه يفرح 
لفرحهم ويحزن حلزنهم فهو القريب 
في كل املناسبات الدينية واالجتماعية 
ويشكل حالة نادرة ومتأصلة بني أبناء 

الشعب الكويتي حكام ومحكومني.
التعاضد والتماسك بني الكويتيني ليسا 
وليد الساعة وليسا حالة عرضية بل جتليا 
في العديد من املواقع عبر التاريخ القدمي 
واحلديث السيما أيام احلروب والنكبات 
التي تعرض لها الشعب الكويتي، والتي 
كان آخرها الغزو الصدامي للكويت، حيث 
انبرى الكويتيون بش��يبهم وشبابهم 
اآللة  صغارهم ونس��ائهم يواجه��ون 
العس��كرية العراقية دفاعا عن الوطن 
الكويت��ي وهب الش��عب الكويتي في 
مختلف أنحاء املعمورة وبإرادة جامعة 
ليدافع عن الكويت ونظام احلكم واألسرة 
الكرمي��ة فيها إلى أن انتصرت اإلرادة 
الشعبية بعودة الكويتيني إلى ديارهم 

متوجني بحكام آل الصباح الكرام.
وليس من باب املديح أو االسترضاء أن 
نقول هذا الكالم وال عجب في ذلك بعد 
أن أدرك الكويتيون أن األسرة احلاكمة 
ف��ي الكويت جاءت وس��تبقى من هذا 
الش��عب الذي ارتضى حكمهم بإجماع 

ال ميكن أن نرى مثيله.
لقاء حكامنا في احد قصور احلكم ألبناء 
الشعب لتبادل التهاني والتبريكات بشهر 
رمضان الفضيل والتزاور بني مختلف 
أبناء الش��عب وفتح الديوانيات لتقبل 
التهاني بهذه املناسبة كلها مؤشرات على 
أن الشعب الكويتي حكاما ومحكومني 
كله��م عيال الكويت وال فرق بينهم إال 
بقدر ما يقدم لهذه األرض الطيبة التي 

أجنبت هؤالء.
وفي اخلتام فإن كلمة صاحب السمو في 
العشر األواخر من رمضان التي اعتاد 
سماعها الكويتيون تأتي دائما لتؤكد ما 
نقول وانحيازا تاما ألبناء الشعب عبر 
كلمات مس��تمدة من آماله وطموحات 
الشعب ودعوته إلى احملافظة على عاداته 
وأصالته ونس��يجه االجتماعي املميز 

واحلفاظ على أمن الوطن واملواطنني.

alialrandi@hotmail.com
أحمد عبداهلل الالفي

إضاءات على استقباالت 
صاحب السمو

آمال كويتية

الفلسفة واألدب اإلسالمي.. في منهجية الفكر الديني
أن تطلق العنان لتفكيرك هذه مهارة، وأن يكون ذلك اخليال موّجه 
توجيه��ا يدعم منهجية الفكر اإلس��المي فامله��ارة في هذه احلالة 
أعظم، ولذلك جند أن التاريخ اإلس��المي زخر بالعديد من املؤلفات 
ألدباء وفالسفة وغيرهم ممن استفاد العالم اإلسالمي من مؤلفاتهم 

ونتاج أفكارهم.
إال ان هذا النتاج الفكري انقسم الى قسمني، قسم أطلق عليه األدب 
اإلسالمي، وآخر أطلق عليه الفلسفة اإلسالمية، وهما مختلفان في 

اللفظ متفقان في املضمون، وأحدهما جزء من اآلخر.
فنجد أن الفلسفة اإلسالمية وإن اختلفت في مضمونها أو بعض ما 
كتب ومازال يكتب فيها إال انها في حقيقتها ما هي إال جزء من األم 
الكبيرة وهي األدب اإلسالمي، فعالقة اجلزء الى الكل هي العالقة 

التي حتكم طبيعة كل من الفلسفة واألدب اإلسالمي.
ولو اردنا ان نعطي تعريفا افتراضيا لكل منهما وفق املنهجية احلديثة 
لنجد ان األدب اإلسالمي سوف يعرف بالتالي: كل ما ينتجه العقل 
البش��ري من أفكار سواء أكانت هذه األفكار على صورة قصيدة 
او خاطرة او مقالة او كتاب تكون هويتها اس��المية وتدعم الفكر 

اإلسالمي وسنة احلبيب املصطفى رسولنا محمد ژ.
أما الفلس��فة اإلس��المية فنعرفها بأنها: جزء من األدب اإلسالمي 
تختص بعالقة املرء بالكون احمليط به ومحاولة إليحاد تفس��يرات 

كونية وفقا ملا جاء وورد في الكتاب والسنّة.
إن التفكر والتأمل في الكون س��نّة رسولنا محمد ژ قبل دخول 
اإلسالم حتى ان اهلل سبحانه وتعالى حني أمر الوحي بالنزول عليه 
وتعريفه بهويته وانه أصبح نبيا من األنبياء لم يختر اهلل سبحانه 
وتعالى وضعا آخر للرسول ژ سوى اعتياده على اجللوس وحيدا 

متفكرا بهذا الكون، فهبطت عليه الرسالة.
وكان��ت أولى اآليات هي س��ورة اقرأ ومنها نس��تدل على أن اهلل 
سبحانه وتعالى عمل امتزاجا عجيبا بني التفكر والقراءة فكالهما 
يولد نتاجا فكريا مميزا ومتازجا يصبح بعدها للحياه قيمة ومعنى 

ألمة املسلمني.
لذا فإن كل ما ينتجه العقل البشري ذو أهمية بالغة في هذا الكون، 
فالتفكر سمة األنبياء وسمة العلماء وهذا ما يجعل املرء منا به نوع 
من الشفافية في احساسه وتعامالته وحدسه، وهي بالتالي جتعل 
عقل��ه يقظا غير مغيب وال معطل وهو ما له تأثير كبير على حياة 

املرء ومنط سلوكه اليومي.

التفسير الديني
إن إطالق خيال املرء منا يعتبر السهل املمتنع فنطلق اخليال على 
مصراعيه وكل حس��ب ميوله وتوجهاته سيتم حتديد أفكاره، فما 
األفكار اال انعكاس لشخصية وروح املفكر، لذا فإن األديب اإلسالمي 
علمه أقل صعوبة من الفيلس��وف اإلسالمي والسبب يعود في ان 
هذا األديب لم يتم تخصيص تفكيره في نطاق ضيق فالتخصيص 

اكثر صعوبة من التعميم.

فالسير في الفال أسهل بكثير من السير في ممر ضيق لتتمكن من 
الوصول لوجهتك املقصودة، فاألديب اإلسالمي يستقي معلوماته 
من الكتاب والسنة ويعيد ترجمتها بقصة او مقال او حتى قصيدة 
ولكن الفيلسوف البد ان يعطي تفسيرا دقيقا ملجريات الكون وفق 

الكتاب والسنة.
إذن األول يعبر والثاني يفس��ر وهنا جند الصعوبة، فالتعبير عن 
االحداث واحلاالت واألجواء احمليطة بالعالم اإلس��المي أمرها جدا 
س��هل فيتم جمع مفردات معينة مع اعادة صياغة، أيا كان ش��كل 
الصياغة، ولكن التفسير وفق املنهج اإلسالمي ال يقدر عليه سوى 

العلماء من األمة اإلسالمية.
فالقرآن موجود واحاديث الرس��ول ژ موجودة ومن يتمكن من 
الربط بني الكتاب والسنّة ويفسر ويعطي حتليال وبرهانا ونتيجة 
تظهر هنا قوة الفلس��فة اإلسالمية وأهميتها وأهمية وجودها في 

العالم اإلسالمي.
املسلم وغيره!

وهنا جند االختالف بني الفلس��فة اإلسالمية عن سواها، وهذا ما 
مييز املسلم املفكر عن سواه هو انه يجد قرآن وسنّة يعيناه على 
التحليل لعدم الوصول ملرحلة الش��رك او الكفر واإلحلاد فيفسر 
ويجد اإلجابة موجوده في شريعته اإلسالمية، أما اآلخر فال توجد 
له قاعدة يرتكز عليها سوى تفسيرات وحتليالت علمية قد تكون 
كيميائي��ة او فيزيائية او غيرها م��ن تأثيرات تلك العلوم املختلفة 

على فكر الفيلسوف غير املسلم.
وهو بالتالي ال قاعدة متينة لديه يرتكز عليها على غرار الفيلسوف 
املس��لم الذي يضاف الى رصيده الفكري كل التفسيرات العلمية 
الفيزيائي��ة وغيرها مع الكتاب والس��نّة ويكون هنا الفيلس��وف 
املس��لم قادرا على اعطاء تفس��ير كوني علمي وتصور اكثر قوة 

ومتانة من اآلخر.

توجيه الهدف
وعلى الرغم من ان عالقة اجلزء بالكل التي جتمع الفلسفة اإلسالمية 
باألدب اإلس��المي إال ان هدفهما واحد وه��و الدعوة الى دين اهلل 
سبحانه وتعالى، فحني يكتب األديب ويعبر وميجد دينه ويستطرد 
في كتاباته أمجاد أجدادنا صحابة رسول اهلل ژ وكيف ان الكون كان 
مسخرا لهم بقولهم )ال إله إال اهلل( فتتنزل عليهم جنود اهلل سبحانه 
فرفعت من ش��أنهم ونصرتهم وذلك لطاعتهم هلل سبحانه وتعالى 

وانصياعهم ألوامر ونواهي رسولنا املصطفى محمد ژ.
فنجد ان األديب يطلق العنان لتفكيره فيستعرض املاضي واحلاضر 
ويتمنى للمس��تقبل، فيحبب غير املس��لمني باإلسالم من خالل 
بالغت��ه األدبية وقدرت��ه على اجلذب والتش��ويق من خالل مزج 
الكلمات والعبارات الس��احرة التي جتذب عقول القراء اليها فيتم 
التأثير على غير املس��لمني وهذه احدى ص��ور الدعوة إلى خامت 

األديان السماوية.

اما دور الفيلس��وف فنجده اكث��ر ذكاء واقناعا حيث ان هناك من 
غير املس��لمني من يريد ان يقتنع أوال، فهن��اك طبيعة في بعض 
البشر البد ان حتلل وهذا ما جعل البعض يتجه في بداية تفكيره 
الى حتليل املاء والهواء والتوصل إلى علم الذرات وغيرها لذا فإن 
دعوة مثل هؤالء إلى اإلسالم بحاجة إلى فيلسوف مسلم له ملكات 
خارقة وقدرات يس��تمدها من الكتاب والسنّة وهذا الهدف املوجه 
واحلقيقي من وراء امتالك البعض لقدرات سواء أدبية او فلسفية، 
فاملس��لم هدفه األول إعالء راية دينه ونصرة س��نّة نبية ژ من 

خالل توجيه نتاج أفكار املسلمني خلدمة الدين.

الحكمة والفلسفة
استخدم مؤسسو الفلسفة الغربية مرادفا لهذا املصطلح فاعتبروه 
انه احلكمة، وعند العرب غالبا ما نطلق على الشخص املتزن واملوزن 
بأنه حكيم وحني يحسن التصرف باملواقف واألقوال واألعمال نقول 
انه يتمتع باحلكمة ،إال أن التعبير الس��الف ينطبق على مصطلح 
احلكمة منفردة ولكن متى ما مت إحلقاها بكلمة اسالم حكمة إسالمية 
تظهر عدة عالمات كما ورد من الكتاب والسنة فاحلكمة جندها في 
القرآن الكرمي أتت بأكثر من معنى فنجدها كانت النبوة وتارة أخرى 

سنّة الرسول محمد ژ وأخرى اتزان املرء ورجاحة تفكيره.
إال ان الغالبي��ة في القرآن الكرمي كانت من نصيب النبوة وس��نّة 
ْكَمةَ  الرسول ژ فكما ورد في القرآن الكرمي )َويَُعلُِّمُهْم الِْكتَاَب َواحْلِ
ِكيُم ( � البقرة: 129 و)َويَُعلُِّمهُ الِْكتَاَب  َويَُزكِّيِهْم ِإنََّك أَنَْت الَْعِزيُز احْلَ
ْكَمةَ َوالتَّْوَراَة َواإِلجِنيَل( � آل عمران: 48. ومبا اننا نعتمد على  َواحْلِ
األكثرية واألكثر شيوعا لذا فال ميكننا أن نطلق احلكمة اإلسالمية 

على الفلسفة اإلسالمية.
من جانب آخر فإن الفيلسوف قد يخطئ تارة ويصيب تارة أخرى، 
لذا فإن احتمالية اخلطأ والصواب واردة في الفلس��فة اإلسالمية 
وهو ما ال جنده في احلكمة االسالمية التي تعتمد بالدرجة األولى 
على الصواب وال جند ان أحدا أكثر صوابا في اإلسالم بعد سيدنا 

محمد ژ صاحب الرسالة السماوية اخلالدة.
لذا ف��إن انتقاء املفردات في األدب اإلس��المي ذات اثر كبير على 
اعط��اء الثقة فيما يكتب ويتم تداوله وهذا ال ينافي أن يكون لدينا 
حكيم اسالمي فاحلكمة هبة من اهلل يهبها ملن يشاء كما ورد )يُْؤِتي 
ْكَمةَ َفَقْد أُوِتَي َخيْراً َكِثيراً َوَما يَذَّكَُّر  ْكَمةَ َمْن يََشاءُ َوَمْن يُْؤَت احْلِ احْلِ

ِإالَّ أُْولُوا األَلْبَاِب ( � البقرة: 269.

العصر المعاصر
التاريخ!! دائما نردد كلمة التاريخ عصر احلضارة والنهضة والنبوغ 
فقد كان لدينا ادباء العالم أجمعه استفاد من علمهم فالسفة تركوا 
بصمة في السجل اإلسالمي ولكننا اليوم نعيش في حالة من الركود 
الفكري والس��بب يعود الى منط احلياة االعتيادي الذي ميارس��ه 
الف��رد اليوم في حيات��ه العادية فالصخب واالتص��االت والتلفاز 

ووسائل االتصال احلديثة كلها أمور تعطل اخليال الفكري، تعقمه 
على املدى القصير، فيصبح املرء وان كان في بداية حياته مشروع 
مفكر تضيع منه تلك امللكة على الرغم من أن هذا العصر احلديث 
يحتوي على تقنيات مثل االنترنت واليوتيوب والبرامج املفيدة من 
التلفاز ليس��تقي املرء منها معلوماته بسهولة اال ان هناك صخب 
يعيشه أفراد الشعوب، اليوم أصبحنا في حالة من الفقر في اعداد 

األدباء واملفكرين.
فكلم��ة أديب ال تطلق على أي كان فالبد ان يكون قد متت اضافة 
لبن��ة جديدة، فكرة جديدة اضافة الى حق��ل معرفي معني ليكون 

لدينا أدباء.

عقولهم وعقولنا
ال أحد ينكر أن الغرب استمر نتاجهم الفكري في الفلسفة بشكل 
مطرد مع التحفظ على معتقداتهم ومخالفتنا لهم في االعتقاد ألن 
ديننا ينافي الكثير مما يقولون��ه ولكن منهجية التفكير وطريقة 
التفكي��ر تعطي لعقولهم ميزة وهذه امليزة متى ما مت الس��ير على 
خطواتها سننهض بالفلس��فة اإلسالمية واألدب اإلسالمي بشكل 
كبير فخيال العالم أبدا ال يكون كحال خيال غيره ممن سواه فهم 
دائما يفكرون بالال مألوف ونحن اعتدنا على اال نفكر إال باملألوف 
وهنا يظهر منط احلياة املنتهجة والبيئة احمليطة بالفرد فنحن في 
مجتمعنا متى ما ظهر لنا شخص بعقلية تشبه عقولهم اول ما نطلق 
عليه كلمة مجنون وعلى الرغم من ان اهلل سبحانه وتعالى رد على 
مثل اتهامات اجلنون التي يطلقها البعض على املفكرين في )ن َوالَْقلَِم 

َوَما يَْسُطُروَن )1( َما أَنَْت ِبِنْعَمِة َربَِّك مِبَْجنُوٍن ( � القلم: 1.
وقول اهلل س��بحانه وتعالى واضح وصريح ألهمية الكتابة والقلم 
عل��ى الرغم من ان تفس��ير اآلية حتمل معاني أخ��رى وحادثتها 
مختلفة إال ان القول الصريح هلل عز وجل في هذه اآلية نستطيع 
ان نس��تقي منه أهمية الفكر وأهمية القلم ونظرة املجتمعات ملثل 

هؤالء املفكرين.
وعلى الرغم من ان غير املسلمني ليست لديهم آيات قرآنية كما التي 
لدينا اال أن عقولهم مختلفة عن عقولنا املعاصرة وهذا هو س��بب 

تقدمهم سواء كان في الفلسفة أو العلوم املختلفة.

الفكر الديني
أن خدمة الفالسفة واألدباء للدين أكثر أهمية من الدعوة الشفوية 
فأن تكون مؤثرا في فكرك هذا ستتوارثه أجيال فقد تكون الدعوة 
الش��فوية ناجحة متى م��ا كانت هناك صفات ش��كلية وتأثيرات 
صوتي��ة قد تخدم الدعوة وفي أحيان تضرها، إال ان املؤلفات هي 
الراسخة فيغيب فيها شخص وصورة الفيلسوف واألديب وتبقى 
املعان��ي ومزيج الكلمات واثرها في عقل الفرد وتوجيه أفكاره الى 
اتباع نهج الرس��ول ژ باحلجة واحلكمة واألدب وفلسفة األمور 

في إطار ديني.

بقلم: عزة الغامدي


