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ملخص
إّن معظم ما يتناوله اخلطاب اإلسالمي املعارص حول موضوع البيئة متوّجه إىل مستوى الواجب األخالقي 
متممة  َلبِنَة  إضافة  املقالة  هذه  من  املتوّخى  واملسعى  الرشعية.  والنواهي  األوامر  حيث  من  والتكليفي 
امليتافيزيقية  باألبعاد  صلة  ذات  اعتبارات  بتقديم  الرضوري  األخالقي  اخلطاب  هلذا  معززة  دعامة  ووضع 
للوعي البيئي اإلسالمي. إذ يتبّدى املشهد عرب خوض مجيل صاٍف يف معاين القرآن الكريم والسنّة النبوّية 
اإلسالم،  يف  الصوفية  القصائد  أعظم  من  هي  هلم  قصائد  يف  املنظومة  العرفان  أهل  بعض  وبصائر  املطّهرة 
مشهٌد ُيستشَعر فيه النظام الطبيعي للكون بأّنه حمّل جتلّيات أسامء اهلل احلسنى. ويف ضوء هذه الصلة يمكن 
وأن  أفضل،  فهاًم  األرض،  يف  اهلل  خليفة  بوصفه  باخللق،  اإلنسان  بعالقة  املتعّلقة  الرشيعة  تعاليم  ُتفهم  أن 

تكون التجربة اخلاّصة هلذه التعاليم أحسن وأعمق.

نبذة عن املؤّلف
جهاد هاشم براون، زميل أبحاث أول يف مؤسسة طابة. بعد حصوله عىل الشهادة اجلامعية يف علم النفس، 
ويف الدراسات الرشق أوسطية من جامعة َرتَغرز يف نيوجريس، واصل طلب العلم وحتصيله حيث انكّب 
إّنه  ثّم  املعتربين يف سورية واملغرب مدة عرش سنني.  العلامء  كبار  الرشعية من  العلوم اإلسالمية  أخذ  عىل 
حصل عىل شهادة جامعية يف الالهوت الفلسفي من جامعة كمربدج. وقد ظهر جهاد هاشم براون مراًرا 
يف منافذ إعالمية عديدة يف الرشق األوسط وأمريكا؛ وعمل مستشاًرا حلكومات ومؤسسات خمتلفة بشأن 
قضايا تتعّلق باإلسالم والعالقات الدولية. وهو يعيش اآلن مع زوجته وأوالده يف مدينة برنستون بوالية 

نيوجريس.
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مستوى  حول  اإلسالمي«  البيئي  »الوعي  بموضوع  املتعّلقة  النقاشات  جلُّ  تدور 
إال  اإلهلي.  واألمر  الرشعي  الفرض  خطاب  نطاق  يف  أي  األخالقي«،  »الواجب 
للوعي  وأعمق  أوسع  ُبْعٍد  وجود  عىل  بّينات  أعرض  أن  املقالة  هذه  يف  أوّد  أنني 
البيئي اإلسالمي يمأل مستوى االلتزام األخالقي ويدعم أساسه ويف الوقت نفسه 

جيعله عميقًا بام يتناسب معه من غنى وثراء.
واقع  أمام  املحّك  عىل  إّنه  حيث  من  أساسيًا،  األخالقي  اخلطاب  يعّد  وطاملا 
من  بدالً  البيئي  بـ»الضمري«  عنه  التعبري  األفضل  فمن  القول،  جاز  إذا  متأّزم 
أفعاله  بذّمة اإلنسان يف ضبط مسؤوليته عن  البيئي، هذا الضمري مرتبط  »الوعي« 
يف  منطويًة  إليه  القرآنية  اإلشارُة  تكون  وقد  حياته؛  مدة  يعملها  التي  االختيارية 
حتمل  وربام  َهْوًنا﴾))).  األَْرِض  َعىَل  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ ْحَِن  الرَّ ﴿َوِعَباُد  تعاىل:  قوله 
ويرتدد  الكربونية،  »البصامت«  نطاق  إىل  خفًيا  تلميًحا  الكريمة  اآلية  هذه  معاين 
حفظ  واجب  يف  أو  املثمرة،  األشجار  قلع  عن  النهي  يف  أيًضا  املعنى  هذا  صدى 

السالمة األصلية لألرض بوصفها البيئة))).

الفرقان: 63.   .(
)األعراف:  إِْصالِحَها﴾  َبْعَد  اأَلْرِض  يِف  ُتْفِسُدوْا  ﴿َواَل  الكريم:  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  يقول    .(
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تنبثق  وســواء  املادية،  غري  الذهنية  باحلوادث  صلة  له  الوعي  أن  غري 
السنجابية  املادة  )مثل  ال  أم  الفيزيائية  احلــوادث  وجود  عن   )supervene(
بأهنا  ُيعرَتف  أن  عىل  باإلرصار  تستمر  الذهنية  احلوادث  هذه  فإّن  و»دوائرها«( 
الكونيات اإلسالمية هو جمال  الوعي يف علم  ناشئة خاصة هبا. ويبقى  متلك حياة 

النفس الناطقة.
وهذه الرؤية امليتافيزيقية التي ُنْلِمح إليها متصلة بالتكوين الوجودي لألرض 
أّن هذه الصلة الروحية مغايرة متاًما لشامانية أوربا قبل املسيحية، أي  نفسها، عىل 
التي اعرتضت عليها احلداثة األوربية بشّدة  الطبيعة«،  الروحانية إىل  »عزو القوى 
 ‘systematic منهجي  الهوت  )أو  ميتافيزيقية  فلسفة  هي  إنام  الرؤية  فهذه  بالغة. 

’theology( متجسدة يف التعامل احليس والشعوري مع العامل.

ٌّ شامل  يشّكل اخلطاَب امليتافيزيقي املتعّلق بالوعي البيئي اإلسالمي مبدٌأ كلِّ
ينضوي فيه سلكان ممتّدان من املعاين:

التوازن واالّتزان

هذا املبدأ الكّل هو التوازن )أو االّتزان(: وهو حالٌة حتتفظ هبا القوى أو التأثريات 
املتعارضة بتوزيع متعادل يمّكن من بقاء يشء أو شخص آخر قائاًم أو مستقرًا. ويعتني 
من  غريها  أم  فيزيولوجية  أم  جيولوجية  كانت  سواء  »األنظمة«  بتوازن  املبدأ  هذا 
األنظمة. ومن األمثلة عىل ذلك يف السلوك الشخيص الوسط بني طرفني سلوكيني. 
فعىل سبيل املثال، فضيلة الشجاعة وسط بني َطَرَفـي التهّور واجلبن. ولئن كان هلذا 
فهمه  بعد  به  أخذوا  بعد  فيام  املسلمني  فعلامء  األرسطي،  الفكر  يف  جذور  املعنى 
أنه منسجم مع احلقيقة األولية)3). وقد كان أرسطو يوّظف  أدركوا  ومعرفته حني 
إذ  متوازنة؛  إسبارطة الحتوائه عىل مكّونات مضطربة غري  لنقد دستور  املبدأ  هذا 
بوا للحرب ال للسالم. بوا، ُدرِّ كانوا يدّربون الرجال دون النساء يف جمتمعهم، وإذا ُدرِّ

أبو حامد حممد الغزايل، ميزان العمل، ت. سليامن دنيا )القاهرة: دار املعارف، 964)(.   .3
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 (homeostasis( الداخل  االستقرار  أو  االستتباب  مفهوم  يكون  أن  ويمكن 
مثاالً ثانًيا عىل مبدأ التوازن. وهو يف العلوم الطبيعية والبيولوجية ُينظر إليه عموًما 
بوساطة  وذلك  ما،  نظام  ضمن  ديناميكًيا  مستقرة  حالة  عىل  املحافظة  أنه  عىل 
وقد  خارجية.  تأثريات  من  اآلتية  االضطرابات  موازنة  إىل  َتنِْزع  داخلية  عمليات 
طبَّق مارشال ماكلوهان هذه الفكرة عىل نظام سيايس مدين عام 964): »املدينة« 
ضغوطات  من  يستجّد  ملا  تستجيب  املنّظم  السيايس  للكيان  صورًة  باعتبارها 
عىل  القدرة  ملامرسة  الدائم  سعيها  يف  احليلة،  واسعة  جديدة  بامتدادات  وإثارات 

البقاء واالستمرارية والتوازن واالستتباب واالستقرار الداخل)4).
)أو  األشخاص  إىل  بالنسبة  خارجية  أو  داخلية  تكون  أن  إما  واألنظمة 
مدركة،  ذاتًا  بوصفه  للشخص،  اخلارجية  األنظمُة  تكون  وقد  املدركة(.  الذوات 
ومتيل  األشخاص.  بني  بالعالقات  صلة  ذات  أو  تقنية  أو  اجتامعية  أو  بيئية  أنظمًة 
هذه األنظمة إىل أن تكون هلا خصائص فيزيائية )مادية( وتقع يف نطاق ما يعرّب عنه 
علامء املسلمني بعبارة »ما يف اخلارج«. واألنظمة الداخلية لألشخاص إما أن تكون 
أن  أو  الفيزيائي،  البعد  مظاهر  من  مظهرًا  تعّد  تزال  ال  فهي  ثّم  ومن  »جسامنية«، 
تكون »ذهنية« أو »روحية«، وهي مظهر من مظاهر النفس)the soul( (5(. ولكل 

نظام جمموعة متناسبة من املبادئ حتكم حاالت التوازن والالتوازن اخلاصة هبا.
وَيعترِب النموذُج املعريف الكوين اإلسالمي )الرؤيُة اإلسالمية للكون( التوازَن 
فِيَها  َوَأْلَقْينَا  َمَدْدَناَها  ﴿َواألَْرَض  تعاىل:  اهلل  يقول  األصلية،  الطبيعي  العامل  حالَة 
باعتباره  التوازن  إىل  أرشنا  أننا  بيد  ْوُزوٍن﴾)6).  مَّ ٍء  يَشْ ُكلِّ  ِمن  فِيَها  َوَأنَبْتنَا  َرَوايِسَ 

وسائل  )فهم   Understanding Media: The Extensions of Man ماكلوهان،  مارشال    .4
ماساتشوستس  معهد  مطبعة  ماساتشوستس:  )كمربدج،  اإلنسان(،  امتدادات  اإلعالم: 

للتقنية، 994)(، 98.
خالفًا ملفهوم النفس عند املتصّوفة، املعني هنا هو مفهومها عند املتكلمني، كام يف تعريفات    .5
واحلركة  واحلس  احلياة  لقوة  احلامل  اللطيف  البخاري  اجلوهر  هي  »النفس  اجلرجاين: 
مكتبة  )بريوت:  فلوغل  غوستاف  ت.  التعريفات،  اجلرجاين،  الرشيف  انظر  اإلرادية«. 

لبنان نارشون، 969)(، مادة »النفس«.
احِلْجر: 9).   .6
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املبدأ  أّن  تعّرضه لالختالل يف حني  أوليًا، وذلك الحتامل  مبدًأ  يَّة وليس  ُكلِّ قاعدة 
ى أصاًل. األويل ثابت ال يقبل الفساد، ولذلك يسمَّ

وإنَّ رهافة التوازن ولطافته جزٌء من املنظومة الكربى ملقاصد الدين؛ والدين 
استؤمن  أمانة  التوازن، وهو  أساسياهتا حفظ  من  التي  »املعاملة«  يعني  يف جوهره 
يِف  َتْطَغْوا  َأالَّ  امْلِيَزاَن،  َوَوَضَع  َرَفَعَها  اَمَء  ﴿َوالسَّ تعاىل:  اهلل  يقول  اإلنسان.  عليها 
مظاهر  من  مظهر  وهذا  امْلِيَزاَن﴾))).  وا  ُتِْسُ َوال  بِاْلِقْسِط  اْلَوْزَن  َوَأِقيُموا  امْلِيَزاِن، 
املظهر  وهذا  امُلْسَتِقيِم﴾)8).  بِاْلِقْسَطاِس  ﴿َوِزُنوا  القرآنية:  للوصية  وفقًا  اخلالفة 
عىل  إنسان  أول  لظهور  سابق  عهُدُه  باخلالفة  تفويض  هو  واحلفظ«  »التوازن  من 
إن  ثّم  األصل.  تكوينه  عن  ينفك  ال  تكليفي  أخالقي  واجب  إّنه  األرض.  وجه 
املنطق  علم  إىل  تلميح  أنه  مفسون  يرى  املستقيم«،  »القسطاس  القرآين،  التعبري 
اخلطأ  عن  الذهَن  مراعاهُتا  تعصم  قانونية  »آلة  بأنه  اجلرجاين  الرشيف  فه  عرَّ الذي 
التوازن إىل  ل  ُيتوصَّ هبا  التي  املهّمة  املبادئ  أحَد  املنطق  صار  ثم  الفكر«،)9)   يف 
الداخل يف الذات املدركة املكلَّفة بصيانة التوازن اخلارجي يف البيئة. والعقل أصله 

مأخوذ من العقال وهو: »قيٌد حيفظ التوازن أو االعتدال«.
تستوجب  التي  الداخلية  األنظمة  مجلة  من  نظامًا  إال  ليس  العقل  أّن  عىل 
التنفيس  اجلهاز  الداخلية:  »الفيزيائية«  األنظمة  فهناك  واحلفظ«.  »التوازن 
والدوراين والفيزيولوجي العصبي وغريها. وهناك أيضًا األجهزة »غري الفيزيائية« 
ف اخلُُلق بأّنه: »هيئة يف النفس راسخة،  التي تؤّثر عىل ِمزاج اإلنسان وُخُلِقه. ويعرَّ
فإن كانت  إىل فكر ورويَّة«)1)).  عنها تصدر األفعال بسهولة ويس من غري حاجة 
تلك  يت  سمِّ ورشعًا،  عقاًل  املحمودة  اجلميلة،  األفعال  عنها  تصدر  بحيث  اهليئة 
ُخُلقًا  اهليئة  يت  سمِّ القبيحة،  األفعال  عنها  الصادر  كان  وإن  حسنًا؛  ُخُلقًا  اهليئة 

الرحن: )-9.   .(
الشعراء: )8).   .8

الرشيف اجلرجاين، التعريفات، مادة »املنطق«.  .9
أبو حامد حمّمد الغزايل، إحياء علوم الدين )جّدة: دار املنهاج، ))1)(، 91/5).   .(1
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األربعة  األركان  أّما  أصول))))؛  وأربعة  أركان  أربعة  احلسن  للُخُلق  إن  ثّم  سيئًا. 
الثالث.  القوى  العدل بني هذه  الشهوة وقوة  الغضب وقوة  العلم وقوة  قوة  فهي 
»االّتزان«  و  اخلُُلق.  ُحْسُن  حصل  وتناسبت  واعتدلت  األركان  هذه  استوت  فإذا 
واالعتدال يف قّوة العلم هو وسط بني املكر والَبَله ويسّمى حكمة؛ واالعتدال يف 
قوة الغضب وسط بني التهّور واجلبن، كام مرَّ ذكره، ويسّمى شجاعة؛ واالعتدال 
له طرفا  فليس  العدل  أما  ة؛  ِعفَّ ويسّمى  واجلمود  الرشه  بني  الشهوة وسط  قوة  يف 
باعتداهلا  العدل  قوة  وتبقى  اجلَور،  هو  ومقابٌل  واحٌد  ضٌد  له  بل  ونقصان  زيادة 
إذن  واالعتدال.  االتزان  ذاته  فهو  فائتًا،  أو  حارضًا  يكون  أن  إما  فالعدل  عدالً، 
والعدل)))).  والِعّفة  والشجاعة  احلكمة  أربعة:  وأصوهلا  األخالق  حماسن  أمهات 
املنطق  )أي  والفطانة  والعقل  النفيس  والتكوين  واملزاج  اخلُُلق  إىل  وباإلضافة 
وهي  وعواطف  ونوايا  وآمال  وقناعات  اعتقادات  أيضًا  توجد  العام(  والذكاء 

عوامل وأحوال للعقل والنفس)3)) )أي »الروح«(، وهي باطنية عىل نحو بنّي.
وحني يكون تكوين »اخلليفة« الباطني يف حالة عدم اعتدال واّتزان يظهر يف 
بيئِة »ما يف اخلارج« االختالل والتنافر والكارثة، وهذا االختالل الباطني هو العّلة 
واجلّوية  اجليولوجية  فاالضطرابات  البيئة.  يف  والفساد  الكارثة  حللول  الوحيدة 
النظام  من  جزء  وهي   ،)cyclical( دورية  هي  الكربى  األنظمة  يف  التحّوالت  أو 
نتيجة  إّنام هي  البيئية  الطبيعي، وتسّمى أحيانًا كوارث »طبيعية«. ولكّن الكوارث 
كارثة روحية جارية داخل اإلنسان. يقول اهلل تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر 

َأْيِدي النَّاِس﴾)4)). باَِم َكَسَبْت 
توجهه  أي  داخله،  من  ُيقاد  كائٌن  بأّنه  اإلنساَن  العلامء  بعض  ف  عرَّ وقد 
حياته،  طريقة  تشّكل  التي  والتصّورات  األفكار  من  املكّونة  واعتقاداته  قناعاته 

الغزايل، اإلحياء، 5/)9)-94).   .((
الغزايل، اإلحياء، 94/5).   .((

انظر اهلامش 5.   .(3
الروم: )4.   .(4
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أعامل  أّن  ويقتيض هذا  وترّصفاته.  أفعاله  تنعكس يف  ثم  فؤاده،  استقرارها يف  بعد 
اجلوارح، التي عادًة ما تفيض إىل توازن املجال البيئي اخلارجي أو إىل اختالل هذا 
اّتزان  إّما أن تكون يف حالة  التي بدورها  الباطنية  تتأثر مبارشة باألحوال  التوازن، 

واعتدال أو يف حالة اختالل.

محوران أساسيان

يظهر كلٌّ من املحورين الرئيَسني املشار إليهام يف البداية يف مفهوم البيئة من حيث 
، إذ إّن  إهنام مصدٌر لالعتبار وحملٌّ للمعرفة. فالبيئة الطبيعية مصدٌر تؤخذ منه ِعرَبٌ
أمثلٌة  الطبيعة  ففي  للقياس)5)).  منطلقًا  أو  عبور  نقطة  تشّكل  الطبيعة  من  مظاهَر 

ُيستخَلص منها دروس وفهوم واستدالالت.
وهذا النمط من أكثر ما يرد يف األسلوب القرآين. إذ تشمل كلمة »آية« معنى 
االستخداَمني  وكال  الطبيعي،  العامل  يف   )sign( واآلية  القرآن  يف   )verse( اآلية 
»الكتاب  فكرَة  االعتبار  هذا  من  املسلمني  علامُء  صاغ  وقد  النص.  يف  يوظَّف 
ومن  »شهودها«)6))  القرآنية  اآليات  من  فاملراد  املنظور«.  و»الكتاب  املسطور« 
ولذلك  التنزيل،  من  نمطان  فهام  »قراءهتا«؛  الطبيعية  البيئة  يف  واألحداث  اآليات 
سورة  من   53 اآلية  ويف  والفهم.  اإلدراك  من  ملزيد  مصدٌر  الطبيعي  العامل  فإّن 
كي  اآلفاق  يف  آياتِه  اإلنسان  ُيِرَي  أن  يف  مراده  علينا  سبحانه  اهلل  يعِرض  َلت  ُفصِّ

يسرتشد ويتبرّص بنور حقيقة الرسالة القرآنية والنبوية)))).

ِعرَب(،  )مجعها  »ِعربة«  كلمة  إىل  القرآن  إشارة  يف  موجود  القياس  مرجعية  دليل  أّن  ُيعتقد    .(5
ومعاين   ،)( )احلرش:  اأَلْبَصاِر﴾  ُأويِل  َيا  وا  ﴿َفاْعَترِبُ تعاىل:  قوله  يف  كام  »اعتبار«  وكلمة 
إىل  مألوف  يشء  فهم  من  عبور  آخر،  بمعنى  جس؛  »عبور«  مفهوم  يف  أصل  هلا  الكلمتني 

فهٍم جديد ليشء مل يكن مألوفًا من قبل.
تعّد آيات القرآن ونظمه آيات إعجازه بحد ذاهتا.   .(6

ُه َعىَل ُكلِّ  قُّ َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَّ ْم َأنَُّه احْلَ َ هَلُ ﴿َسُنِرهيِْم آَياتَِنا يِف اآلَفاِق َويِف َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ   .((
َلت: 53(. ٍء َشِهيٌد﴾ )ُفصِّ يَشْ
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فيام عربَّ  لننهمك  الطبيعية  البيئة  السياحة يف  أيضًا عىل  وحيثُّنا اخلطاب اإلهلي 
انُظُروْا  ﴿ُقِل  تعاىل:  أمره  يف  كام  العلمي(،  البحث  )أو  بالنظر  الكريم  القرآن  عنه 
َفانُظُروا  اأَلْرِض  يِف  ِسريوا  ﴿ُقْل  أمره:  ويف  َواألَْرِض﴾)8))،  اَمَواِت  السَّ يِف  َماَذا 
علوم  يف  االصطالحية  دالالهتا  يف  »نظر«  كلمة  وتتضّمن  اخْلَْلَق﴾)9)).  َبَدَأ  َكْيَف 

اآللة من العلوم الرشعية معنى قريبًا من »حتليل«.
العاّمة، ويف  عند  أكثر  البرص  النّظر يف  »واستعامل  الراغب األصفهاين:  يقول 
أمور  »ترتيب  هو:  اآللة  علوم  يف  النظر  وتعريف  اخلاّصة«)1)).  عند  أكثر  البصرية 
حُمَْدث«،  متغريِّ  »كلُّ  وقولنا   » متغريِّ »العامل  كقولنا:  جمهول«،  إىل  لتؤدي  معلومة 
متان معلومتان ومدَركتان، فبعد ترتيبهام معًا ُتسَتنَتج  منهام هذه النتيجة:  ومها مقدِّ
حادث،  والعاَلـم  بزمان،  حدوثه  مرتبط  احلادث  إّن  وحيث  حُمَْدث«؛  »فالعامَل 

وحيث إّن مجيع احلوادث تفتقر إىل حُمِدث، فإّن العامل يفتقر إىل حمِدث.
بالتعريف  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  للنظر  التعريف  هذا  أّن  يالحظ  املرء  ولعل 
»احلدود  كتاب  يف  بيِّنًا  تقاربًا  متقارَبني  املفهومني  نجد  أننا  عىل  للفكر)))).  املعتَمد 
األنيقة والتعريفات الدقيقة« لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري، إذ يعّرف النظر بأنه 

»فكر يؤدي إىل علم أو اعتقاد أو ظن«)))).
مصدٌر  إهّنا  حيث  من  للطبيعة  القرآن  استعامل  أمثلة  من  صوٌر  يأيت  وفيام 
الطلع  غبار  حتمل  التي  اللواقح« وهي  »الرياح  النظر؛ فقد ورد ذكر  آلُته  العتباٍر 
املحاصيل بامء املطر.  تسقى  بعد أن  الغالل  من  وغريها  والفاكهة  األزهار  إلنتاج 

يونس: )1).   .(8
العنكبوت: 1).   .(9

الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ت. صفوان عدنان داوودي )دمشق: دار    .(1
القلم، )99)(، حتت كلمة »نظر«.

عىل سبيل املثال: عبد الرؤوف املناوي، التوقيف عىل مهامت التعاريف، ت. حمّمد رضوان    .((
اجلرجاين،  والرشيف  و»فكر«؛  »نظر«  كلمتي  حتت   )(991 الفكر،  دار  )دمشق:  الداية 

التعريفات، حتت ماديت »نظر« و»فكر«.
دار  )بريوت:  املبارك  مازن  ت.  الدقيقة،  والتعريفات  األنيقة  احلدود  األنصاري،  زكريا    .((

الفكر املعارص، )99)(، 69.
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يستأثر  كذلك  أصوله،  نظام  هندسة  يف  للبرش  شأن  ال  الذي  النسق،  كهذا  متامًا 
ما  ذكر  الكريم  القرآن  يف  ويأيت  وحده)3)).  عنده  واإلماتة  اإلحياء  بأمِر  تعاىل  اهلل 
النار  من  ينفع  وما  العذب  السامء  ماء  من  يصلح  وما  واحلصاد  البذر  من  ل  ُيَفضَّ
يف  العقل  اإلمكان  ذات  الطبيعة  عىل  للداللة  ودفء  ضوء  مصدر  إهّنا  حيث  من 
احتامل انقالب األمور بسهولة إىل عكس ما ُألِف منها)4)). وتستخدم النخلة مثااًل 
وختم  اهلل  وحدانية  عىل  للشهادة  وأيضًا  للمؤمن)5))،  مشاهبتها  يف  الطيبة  للشجرة 
النبوة، فأصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كلَّ حني)6)). ونأخذ العربة بأّن 
طبيعة الدنيا عابرة زائلة من احلقول اخلرضاء يف الربيع التي ال ريب ستصفرُّ أوراق 
الرياح وترمي هبا  فتهيجها  فيها وتذبل مع حلول فصل اخلريف  األشجار اخلرض 
حالة  هو  إنام  احلقول  تلك  حال  من  يعجبه  كان  ما  أّن  املزارع  يدرك  ومثلام  بعيدًا؛ 
هبذه  األحوال  من  بحال  ينخدعوا  أن  ينبغي  ال  الناس  كذلك  تدوم،  ال  مؤقتة 
الغيث  زائلة)))). ويتكرر ذكر  تدوم وأهّنا مؤقتة  أهّنا ال  يدركوا  أن  الدنيا، وعليهم 
 (occasionalism( السببية  قانون  أو  االقرتان  مبدأ  لتوضيح  القرآن  يف  )املطر( 
برضب األمثال. ولئن كان الناس ال خيلقون أفعاهلم إال أهّنم يتحّملون مسؤوليتها 
كسبًا بام ُوهبوا من َمَلكة النيَّة)8)). متامًا مثل املطر فهو ليس عّلة يف اإلنبات، ولكّن 
والسحاب  بالرياح  املثل  اهلل  يرضب  وكذلك  الزرع)9)).  خُيرج  باملطر  أي  »به«  اهلل 
ا َبنْيَ  َياَح ُبرْشً ِذي ُيْرِسُل الرِّ الثقال داللة عىل رحته تعاىل، فيقول سبحانه: ﴿َوُهَو الَّ
َفَأْخَرْجنَا  املاء  بِِه  َفَأنَزْلنَا  يٍِّت  مَّ لَِبَلٍد  ُسْقنَاُه  ثَِقاالً  َسَحاًبا  َأَقلَّْت  إَِذا  َحتَّى  َرْحَتِِه  َيَدْي 

احِلْجر: ))-3).   .(3
الواقعة: 4-63).   .(4

ما أورده ابن كثري من حديث البخاري عن عبد اهلل بن عمر يف وصف املؤمن.   .(5
إبراهيم: 4)-6).   .(6

احلديد: 1).   .((
حديث »إّنام األعامل بالنّيات« )رواه البخاري ومسلم(؛ وحديث »إّن اهلل خالق كّل صانع    .(8
خلق  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  أيضًا:  وانظر  املستدرك(؛  يف  احلاكم  )رواه  وصنعته« 

أفعال العباد.
فاطر: ))؛ النبأ: 4)-6).   .(9



9

تشبيه  اآلية  ويف  ُروَن﴾)31)،  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  املْوَتى  ُنْخِرُج  َكَذلَِك  الثََّمَراِت  ُكلِّ  ِمن  بِِه 
امليتة.  القلوب  تعاىل يف إحياء  أيضًا جمازًا عن عادة اهلل  للبعث والنشور، وتتضّمن 
احلد  إىل  ترمز  املنتهى«  »سدرة  أّن  كيف  للطبيعة  القرآن  استعامل  عن  أخري  ومثال 

الفاصل بني الفيزيائي الطبيعي وامليتافيزيقي فوق الطبيعي))3).
»الكتاب  يف  الوحي  خلطاب  أصل  الطبيعية  الظواهر  مركزية  أّن  إىل  وبالنظر 
والعميقة  القريبة  صلتهم  يدركوا  أن  اإليامن  أهل  عىل  لزامًا  يبدو  فإّنه  املنظور« 

بالبيئة الطبيعية.
الروحي؛  باعتبارها حماًل للوعي  الطبيعية  البيئة  الثاين يف فكرة  ويظهر املحور 
وتنشأ  املنظور،  هذا  من  ُترى  حني  واملذاكرة  الذكر  ألعامل  حماًل  الطبيعة  فتغدو 
العالقة  يف  اإلهلي  واملقِصد  ناطقة  نفسًا  بوصفه  الفرد  وعي  بني  حّية  اتصال  شبكة 
املؤثرة بني القدرة اإلهلية والعامل الطبيعي. واملرء يقرأ ويكتسب من »الوحي« الذي 
يف  السارية  اإلهلية  اإلرادة  أفعال  آلثار  منتبهًا  ويكون  املنظور،  الكتاب  من  يتبّدى 
حيث  من  الساكن  وبالتذّكر  الشخصية  املبادرة  حيث  من  النِشيط  بالذكر  الكون 
االستعداد، وهذا يمّثل نقطة نظر تفسح املجال لوعي املرء الروحي، وهي بالطبع 
َكاَن  ملَِن  َلِذْكَرى  َذلَِك  يِف  النحو: ﴿إِنَّ  هذا  الكوين عىل  للمنظور  املنتبهني  ألولئك 

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾))3). َأْلَقى السَّ َأْو  َلُه َقْلٌب 
الطبيعة«  »ذكر  األول  نموذجني:  يف  حماّل  بوصفها  أيضًا  الطبيعة  وتتجىّل 
يف  وردت  التي  احلوادث  إىل  فيشري  الطبيعة  ذكر  أّما  الطبيعة«.  يف  »ذكر  والثاين 
اهلل  َجَبَلها  قد  بالعادة«  املدركة  »غري  األشياء  أو  اجلامدات  إذ  اإلسالمي  املوروث 
الطرباين  ذكر  فقد   . النبي  يد  يف  احلىص  كتسبيح  »الوعي«،  من  نوع  عىل  تعاىل 
بن  أنس  حديث  من  واهليثمي  عساكر  وابن  والبيهقي  األوسط  معجمه  يف 
َسِمْعنَا  َحتَّى  َفَسبَّْحَن  َيِدِه  يِف  َحَصَياٍت  »َأَخَذ    النبي  أن  عنه  اهلل  مالك ريض 

األعراف: )5؛ وانظر أيضًا: فاطر: 9.   .31
النجم: 3)-8).   .3(

ق: )3.   .3(
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ُهنَّ  َ َصريَّ ُثمَّ  التَّْسبِيَح،  َسِمْعنَا  َحتَّى  َفَسبَّْحَن  َبْكٍر  َأِب  َيِد  يِف  ُهنَّ  َ َصريَّ ُثمَّ  التَّْسبِيَح، 
َحتَّى  َفَسبَّْحَن  ُعْثاَمَن  َيِد  يِف  ُهنَّ  َ ُثمَّ َصريَّ التَّْسبِيَح،  َسِمْعنَا  َحتَّى  َفَسبَّْحَن،  ُعَمَر  َيِد  يِف 
«. بل  ِمنُْهنَّ َسبََّحْت َحَصاٌة  َفاَم  َرُجاًل  َأْيِدينَا َرُجاًل  يِف  ُهنَّ  َ ُثمَّ َصريَّ التَّْسبِيَح،  َسِمْعنَا 
إن  الوجداين  الوعي  من  بصورة  مصطبغة  اجلبال  تعاىل  اهلل  جيعل  أن  املمكن  من 
حُيِبُّنا  َجَبٌل  »ُأُحٌد  ألصحابه:    النبي  قال  فقد  ذلك؛  يف  عربًة  ُيظهر  أن  اهلل  أراد 
واحلديث  السرية  كتب  يف  وردتا  منفصلتان  حادثتان  األقل  عىل  وتربز  وُنِحبُّه«. 
 عنها أو حلضوره. ففي احلدث األول  حيث انفعلت أشجار لغياب رسول اهلل 
كان  حني  املسجد  يف  جذعها  إىل  النبي  يستند  أن  اعتادت  شجرة  لدينا  املشهور، 
النبي له منربًا فتحّول عنها إليه  أصحاب  خيطب يف الناس، وكيف أهّنا حني صنع 
اعتادت  ما  فقدت  بالفقد عندما  تعبريًا عن إحساسها  الصبي  كأنني  أننٌي  هلا  ُسمع 
النبي خرّيها يف العوض عاّم افتقدت فاختارت أن  أّن  ، غري  النبي  من قرهبا من 
شجرة  لدينا  مشابه،  ثاٍن  حدث  ويف  اخللد.  دار  يف  حمبوهبا  بجوار  اجلنّة  يف  تغرس 
نظمها  بكلامت  ذكره  ودام  اخلرب  هذا  اشتهر  حتى  هلا    النبي  لدعوة  استجابت 

اإلمام حمّمد بن سعيد البوصريي)33):

َساِجَدًة األَْشـــَجاُر  لَِدْعَوتِِه  َقَدِمَجاَءْت  بِـــاَل  َســـاٍق  َعىَل  إَِلْيِه  مَتْـــيِشْ 
َكَتَبْت لـِـــاَم  اَم َســــَطَرْت َسْطرًا  َقِمَكأنَّ بِاللَّ اخْلَـــطِّ  َبِدْيِع  ِمـــْن  ُفُرْوُعَها 

واحلاكم  والبيهقي  كثري  ابن  أخرجها  شهرة  أقل  قصة  إىل  األصل  يف  البيتان  هذان  يشري    .33
أّن  ابن عمر  رواية  من  والقايض عياض  والدارمي  البخاري ومسلم(  )صحيح عىل رشط 
النبي  كان يف سفر فأقبل أعراب فلام دنا منه قال له رسول اهلل: أين تريد؟ قال: إىل أهل، 
قال: هل أدلك إىل خري؟ قال: ما هو؟ قال تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن 
الشجرة،  له: هذه  ما تقول؟ فقال  حممدًا عبده ورسوله، قال األعراب: هل من شاهد عىل 
اهلل  رسول  يدي  بني  فقامت  شقًا  األرض  تشق  فأقبلت  الوادي  شاطئ  عىل  وهي  فدعاها 
قصة  مسلم  وروى  منبتها.  إىل  فرجعت  أمرها  ثم  قال  كام  أنه  فشهدت  ثالثًا  فاستشهدها 
إليه  مشتا  شجرتان  له  فانقادت  حاجته  لقضاء  فتوقف  سفر  عىل  كان    النبي  أّن  أخرى 

والتأمتا عليه  لتسرتاه.
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النباتات  أن  دمشق  يف  هبا  ث  حدَّ الــدرداء  ألب  روايــٍة  من  اخلرب  ويأتينا 
واحليوانات قد تعرّب عن نفسها، فقد روى عن النبي  أّنه قال: »َمْن َسَلَك َطِريًقا 
َيْطُلُب فِيِه ِعْلاًم، َسَلَك بِِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اجْلَنَِّة، َوإِنَّ امَلالِئَكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرًضا 
َساِئِر  َعىَل  اْلَبْدِر  َلْيَلَة  اْلَقَمِر  َكَفْضِل  اْلَعابِِد  َعىَل  اْلَعامِلِ  َفْضَل  َوإِنَّ  اْلِعْلِم،  لَِطالِِب 
ٍء  يَشْ َوُكلُّ  األَْرِض،  يِف  َوَمْن  َمَواِت  السَّ يِف  َمْن  َلُه  َلَيْسَتْغِفُر  اْلَعامِلَ  َوإِنَّ  اْلَكَواِكِب، 

امْلَاِء«)34). يَتاِن يِف َجْوِف  َحتَّى احْلِ
فام مّر من مشاهد، وغريها مثلها، تدّل عىل أّن األشياء يف الطبيعة تشارك يف 
ذكر اهلل عىل نحو يدركه اإلنسان. إال أّن البيان اإلهلي خُيرب بأّن كلَّ يشء يف الكون 
نحو  عىل  موهوبة  بقابلية  أو   - املسموع  غري   - حاله  بلسان  إّما  اهلل،  بحمد  يسبِّح 
ْبُع  السَّ َمَواُت  السَّ َلُه  ﴿ُتَسبُِّح  تعاىل:  اهلل  يقول  آنفًا،  املروي  احلديث  يف  كام  خاّص 
ٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َوَلِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم﴾  ن يَشْ َواألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ َوإِن مِّ

اآلية)35).
أّما النموذج الثاين للطبيعة من حيث إهّنا حملٌّ للوعي الروحي فهو الذكر يف 
وحوادث  خصائص  أنَّ  الطبيعة  »يف«  الذكر  فكرة  من  ضمنًا  ُيفَهم  فماّم  الطبيعة. 
الذات  داخل  روحيًا  وعيًا  تستحث  خاّصة  قابلية  هلا  املادية  الفيزيائية  البيئة  من 
اإلنسانية املدركة، وهو ما يتبّدى عن طريق البيئة الطبيعية بام يشّكل »أفقًا« لتجل 

أسامء اهلل وصفاته.
 direct( به«  و»مفعوٌل  الكون  فهو  وصفاٍت(  )ذاتًا  اهلل  سوى  ما  وكلُّ 
والعامل  القدرة،  صفة  الصفة،  هذه  أثر  هو  حادث  وكلُّ  قدرته،  ألفعال   )object

بوصفه »الغري« املمكن هو أثر من آثار القدرة اإلهلية، سواء كان هذا الغري ذا نفس 
أم غري ذي نفس؛ وكلُّ حادٍث له بدايٌة حلدوثه، يف وقت حمدد، يسبقها عدم.

انظر يف مسند ابن أب شيبة.   .34
اإلرساء: 44.   .35
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وفق  عىل  ُتنِجُز  اإلهلية  القدرة  فصفة  اإلهلي«،  »التجل  فكرة  هنا  من  وتنشأ 
باإلجياد،  القدرة  تأثري  ويتعّلق  تأثري،  والقدرة واإلرادة صفتا  اإلرادة،  ما خصصته 
ببعض  ممكن  كّل  تصيص  هبا  يتأتى  اإلرادة  وصفة  بالتخصيص.  اإلرادة  وتأثري 
العلم  ما يف  التخصيص عىل وفق  أمور ممكنة عقاًل؛ ويظهر هذا  ما جيوز عليه من 

اإلهلي األزيل.
ثّم إّن من أسامء اهلل احلسنى أسامء مجال وأسامء جالل، وهي مصنّفة من حيث 
الرتبة ضمن سلطة اإلرادة اإلهلية)36). إذ يمكننا أن نشهد حني ننظر يف اآلفاق تأثري 
حصادها  أثناء  احلبوب  حقول  نرى  عندما  »الرّزاق«  اهلل  اسم  بتويلِّ  اإلهلية  القدرة 
أو بستان فاكهة قد أثمرت وحان قطافها، أو حتى شاحنات املتاجر الكبرية وهي 
يف  شيكات  رصف  مكتب  من  خيرجون  وهم  الناس  أو  املرور،  أنظمة  عرب  متر 
زاوية شارع مدين يف هناية أسبوع شاّق طويل. وحني توضع خطة إجرائية موضع 
ي خمالفة مرورية، أو لدى إدراك  تلقِّ ُيَصدُّ هجوم أو غارة، أو حتى عند  تنفيذ، أو 
الذكاء  حدود  يتجاوز  بام  وُقّدر  أمرها  ُقيض  قد  احلياة  لساحة  املمّيزة  احلدود  أن 
البرشي، كتاريخ الوالدة ومكاهنا واالنتامء العرقي والنسب، فعند كلِّ ذلك نشهد 
اسم اهلل »اجلّبار«. وحني ُترفع حالة قبض من القلب لدى جميء خرب سار نالحظ 
أثر اسم اهلل »الباسط«. وحني حيصل كسب مفاجئ غري مرتقب فإنه من أثر اسم 
وحني  »اخلافض«.  اهلل  اسم  نشهد  متكني  بعد  سيايس  يتعّثر  وحني  »الفتاح«.  اهلل 
حظيت  قد  تكون  فإهنا  املدين  للمجتمع  جديدًا  ويومًا  جديدة  هيمنة  شعوب  جتد 
بآثار اسم اهلل »الرافع«. ولكْن من جتل اسم اهلل »اللطيف« في شؤون تدق وترق 

يشء  أي  خيلق  أن  أو  رؤوفًا  أو  لطيفًا  أو  كرياًم  يكون  بأن  تعاىل  اهلل  عىل  وجوب  ال  أي    .36
يكون  حني  ومتّيزًا  فضاًل  أعظم  األمر  جيعل  ما  واختياره  إرادته  مطلق  هو  وإنام  يرزقه،  أو 
تعاىل جوادًا رحياًم؛ ويقابلها الصفات الواجبة هلل جّل جالله مثل: الكامل واحلياة والقدرة 
والعلم والقدم والبقاء وخمالفة احلوادث، وغريها، فإهنا من قبيل الواجب الذايت فال تعّلق 
نطاق  ليس من  العدل  أّن  الكالم،  يثري االهتامم، وعىل هامش هذا  لإلرادة اإلهلية هبا. ومما 
املِلك املطلق أو يريده أو يقضيه هو  إّن أي يشء يفعله  إذ  ما هلل تعاىل من طالقة االختيار، 
بملك  »الترّصف  هو  الظلم  ألّن  ذلك،  بخالف  يكون  أن  عقاًل  يستحيل  إذ  رضورًة  عدل 

الغري بال إذن«.
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أما  ثديها؛  على  رضيعها  األم  تضع  حين  »الرؤوف«  اهلل  السم  آخر  تجلٍّ  يظهر 
ذلك  ومع  قوهتا  وهنت  وقد  منهكة  واألم  الليل  منتصف  يف  ذلك  يكون  عندما 

تنشط بسائق احلب وواجب الرعاية فإّن ما يتجىّل هو اسم اهلل »احلليم«.
ينقطع  ال  الذي  شهودنا  يف  كّلها  الصور  هذه  غري  حتىص  ال  جتلّيات  وثمت 
و»الكريم«  و»احلافظ«  و»الوّهاب«  و»املصّور«  »اخلالق«  اهلل  أسامء  آلثار 
م«  و»املقدِّ و»املميت«  و»املحيي«  و»املعيد«  و»املبِدئ«  و»القوّي«  و»الباعث« 
التجّل  مشهد  بدايات  فلدينا  وهكذا  و»النافع«.  و»الّضار«  و»املغني«  ر«  و»املؤخِّ

يف املنظور الكوين لإلسالم.
شعرية  قصائد  يف  رقيق  لطيف  بأسلوب  النظرة  هذه  قيود  فك  جرى  وقد 
عبد  اجلليل  الشيخ  املثال  سبيل  عىل  ومنهم  الربانيني؛  العلامء  من  قليل  غري  لعدد 
فيها إىل  الثامن عرش، وقد نظم قصيدة أشار  القرن  الذي عاش يف  النابليس  الغني 

ر بعمل أسامء اهلل تعاىل يف »أفق« اخلَْلق وعليه ومنه وعنده))3): بروز حدث مذكِّ

َنَقا ُغْصـــِن  َفـــْوِق  ِمـــْن  َخَلَقـــاَقــــَمٌر  َمـــْن  ُســـْبَحاَن  َينَْجـــِلْ 
َطْلَعُتــــُه  األَْكـــَواُن  َرَقىهـــِذِه  فِْيـــِه  َهـــاَم  َقـــْد  َمـــْن  ُكلُّ 
َنَفســـًا  ِقْف  الَغــــْوِر  ُبــــرْيَق  َواحْلََدَقاَيا  الَقْلـــَب  َخطِْفـــَت  َقـــْد 
َسـَلــــٍم  بِـــِذْي  َيْومـــًا  ـــْز  جَتُ ُقـــْل هَلُـــْم ُجـــْوُدْوا بَِبْعـــِض لَِقاإْن 
ُمغَرُمُكْم  َســـْعُد  َيـــا  هَلُـــْم  َواألََرَقـــاقـــْل  ْمـــَع  الدَّ ُيقـــايِس  َكـــْم 
حَمَبَّتُِكـــْم  يِفْ  َشـــْوقًا  َبَرَقـــاَذاَب  بـــارٌق  ِمنُْكـــْم  ِحـــنْيَ 
َســـَحرًا  ْت  رَسَ ُنســـْياَمٍت  َعبَِقاَيـــا  َقـــْد   اْلَكـــْوُن  َشـــَذاَها  ِمْن 

تفاعل  آثار  لتجل  أفقًا  يمّثل  الطبيعة  يف  موضع  أّي  عىل  بالطبع  و»الغور«  »الغصن«  يدل    .3(
َسَلم«  و»ذو  اإلهلية،  الصفات  آلثار  استعارتان  و»القمر«  يق«  و»الرُبَ والصفات،  األسامء 
»النسيامت«  وهنا  املحبوب؛  من  القرب  ترتقب  حيث  روحي،  أو  ماّدي  لفضاء،  استعارة 

استعارة لفعل القدرة اإلهلية؛ واهلُل تعاىل، وناظم القصيدة، أعلم باملراد.
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تعّد الطبيعُة والبيئة الطبيعية يف هذه األبيات اآللَة املألوفة فهي جمازية مع أهّنا 
َحْرفية، كل ذلك يف آن واحد.

الفعل  بانكشاف  35))م(  )ت  الفارض  ابن  يلّوح  أخرى  قصيدة  يف  كذلك 
اإلهلي يف النمط األدب املتكرر لوميض الربق يف جانب الوادي:

اَلِمُع الَغْوِر  َجانِـــِب  ِمْن  َبَدا  اِقُعأَبْرٌق  اْلرَبَ َلْيىَل  َوْجـــِه  َعْن  اْرَتَفَعْت  َأم 

من  ديني  مقصد  بأنه  التجّل  مشهد  إىل  أخرى  مرة  النابليس  الشيخ  ويلمح 
مقاصد أهل اإلحسان، فربام ذلك من قبيل ترديد صدى قول النبي : »أن تعبد 

اهلل كأّنك تراه«: 

امْلَْطُلوب امَلْحُبْوب َغاَيـــُة  حَمُْجْوبَطْلَعـــُة  ـــَوى  َيْدِرْي َوالسِّ َرَأى  َمْن 
اأْلُْســـُلْوب َمْكُتْوبَوْجُهـــُه َظاِهـــر َباِهُر  َبَدا بِاْلـــَوَرى  ُنْوَرايِنٌّ  َلْوٌح 

والتجربة  اخلصوصية  نتائج املعرفة  إىل  ويشري  الــواردات  هذه  وخياطب 
الذوقية الروحية التي حصلت له من ذاك الشهود)38):

َا الطَّالُِع ِمْن َمْشــِرِق َأْفاَلِك اْلُغُيْوبِ اْلُقُلْوبِأهيُّ َأْنَواِر  َخْيامِت  يِفْ  النَّاِزُل  َا  َأهيُّ
َوى السِّ ُكلُّ  َى  َفاحمَّ ى  َتَبدَّ حَمُبْوِبْ  واسْتَوى ِمنِّْي َعىل َعْريِشْ باَِل َمسِّ ُلُغوِبَوْجُه 

ثم يلتفت إىل خماطبة الذات اإلهلية يف حال دالل ولكن مع اإلشارة إىل جتّل 
األسامء والصفات يف تعّلقاهتا املؤثرة ضمن الزمان احلّي: 

اإلهلية  الذات  صفات  لفعل  الوجداين  الشهود  إىل  يشري  جماز  أخرى  مرة  الوجه  ظهور    .38
)  غالبًا ما تستخدم كلمة »طلعة« أو »وجه« للداللة عىل »الذات« أو »الوجود«)، بينام قوله 
»واستوى مّني عىل عريش« مع أّن فيه إشارة إىل قصة اخَلْلق إال أّنه قد تكون فيه إشارة إىل 
ْن  لَِرُجٍل مِّ اهلَلُ  الدالة عىل االنقطاع الغامر ليشء واحد يف الوالء، ﴿ َما َجَعَل  القرآنية  اآلية 

َقْلَبنْيِ يِف َجْوِفِه﴾ )األحزاب، 4(.
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َيْظَهـــْر الَوْجـــِه  مَجَـــاَل  َحبِْيبِـــْيَدْع  َيـــا  اَل ُتَغـــطِّ 
َأْســـَهر فِْيـــَك  َلْيـــِل  َوَنِحْيبِـــْيُطـــوَل  َزاَد َشـــْوِقْي 
َيْقَهـــر امْلـَـــْحُبْوُب  اْلَكِئْيـــِبهَكـــَذا  بِاجْلََفـــا َقْلـــَب 
َجْوَهـــر ِعْقـــُد  ٍء  يَشْ امَلِهْيـــِبُكلُّ  احْلُْســـِن  ِحْلَيـــُة 
بِاألََســـاِمْي ُمَســـّمى  هَيـــا  املــُـــنَزَّ َوُهـــَو  ُكلَِّهـــا 
َمَراِمـــْي الـــُكلِّ  يِف  َتـَتـنَــــّزهَأْنـــَت  َعْينِـــْي  فِْيـــَك 

يف  ورد  لطيف  تلميح  من  ذاك  التجّل  مشهد  إىل  الباعث  مصدر  يكون  وقد 
من  الرغم  فعىل   .﴾ الظِّلَّ َمدَّ  َكْيَف  َربَِّك  إىَِل  َتَر  ﴿َأمَلْ  الفرقان:  سورة  من   45 اآلية 
أّن  إال  تنقيض،  ال  أزلية  قديمة  معانيه  إذ  خملوق،  غري  القرآن  بأّن  االعتقاد  شيوع 
تركيبها  أّن  أيضًا من وحي اهلل؛ أي  العربية وترتيبها هي  مبنى احلروف والكلامت 
ففي  َمَلك.  أو  نبي  ليضَعها  يكن  مل  الوحي،  من  جزء  أيضًا  هو  ونظامها  النحوي 
وقد  الظل  إىل  تر  »أمل  تعاىل  اهلل  يقول  أن  جدًا  املمكن  من  كان  آنفًا،  املذكورة  اآلية 
ه ربك«، ولكنه مل يقل ذلك، بل سأل سبحانه إْن كنّا قد شهدنا البارَئ احلارض  مدَّ
حني  املنطقي،  القياس  وبطريق  ظهورها.  عند  للحوادث  خلقه  حلظَة  أبدًا  دائاًم 
نضّم هذه املالحظة إىل عقيدة توحيد األفعال فسيؤدي بنا ذلك إىل استنتاج مشهد 
األنعام:  سورة  من   (1( اآلية  يف  يقول  تعاىل  اهلل  إّن  ثّم  إليه.  نشري  الذي  التجّل 
َخالُِق  ﴿اهللُ  الرعد:  سورة  من   (6 اآلية  ويف  ٍء﴾،  يَشْ ُكلِّ  َخالُِق  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  ﴿ال 
صيغ  من  ٍء«  يَشْ ُكلِّ  »َخالُِق  سبحانه  قوله  يف  »كّل«  كلمة  واستخدام  ٍء﴾،  يَشْ ُكلِّ 
تدل  لقرينة  الظاهر حيث ال وجود  للمعنى  االعتبار  إذ  يستثنى يشء  فال  العموم، 
لطيفًا،  كان  مهام  الكون  يف  يظهر  حدوث  أو  حادث  أي  فإّن  ولذلك  رصفه.  عىل 
يف  نشهد  وإننا  اإلهلية.  القدرة  آثار  من  وَحيٌّ  مبارٌش  أثر  فهو  مثاًل،  الظل  كمّد 
التصميم الُقديس للصفات اإلهلية األثَر اآلين لتفاعل اإلرادة اإلهلية والعلم األزيل.
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العلوم  يف  »استنباطًا«  النصوص  من  األحكام  استخراج  صناعة  تسّمى 
من  الكلمة  فأصل  وثيقًا،  ارتباطًا  بالبيئة  مرتبط  اشتقاق  له  واالستنباط  الرشعية، 
يعني  »استنبط«  بصيغة  والفعل  منهله،  من  املاء  نَبع  ومعناه  »َنَبَط«  الثالثي  اجلذر 
َطَلَب املاء طلبًا جاّدًا أو استخَرَجه بعزم ومّهة من منهله الطبيعي. فإذن االستنباط 
للوصول  راهنة معلومة  تعتمد عىل حالة  أو حسابات  ملبادئ  املنهجي  التطبيق  هو 
املاء  أّن  تتعّلق بحالة راهنة مل تكن معلومة من قبل. فكام  استنتاجات  أو  نتائج  إىل 
هو مصدٌر حيافظ عىل اهليئة البدنية لذواتنا بحالة صحية وسليمة، كذلك »املعنى«، 
مصدٌر  هو  النصوص،  بتفسري  أو  باالجتهاد  مستنبطًا  أم  ُمنَزالً  وحيًا  كان  سواء 
تعاىل  واهلل  وسليمة.  صحية  بحالة  لذواتنا  والروحي  العقل  اجلانب  عىل  حيافظ 

ُيْؤِمنُوَن﴾)39). ٍء َحيٍّ َأَفال  يقول: ﴿َوَجَعْلنَا ِمَن امَلاء ُكلَّ يَشْ
بيد أّن مشهد التجّل املتعّلق بالبيئة الطبيعية ليس متاحًا بُِيْسٍ لكلِّ إنسان، إذ 
َأْلَقى  َأْو  َلُه َقْلٌب  إّن التحقق به ممكن للمتنبِّهني له عىل وجه اخلصوص، ﴿ملَِن َكاَن 
موقف  تشّكل  صفات  ثالث  متنح  الكريمة  اآلية  وهذه  َشِهيٌد﴾)41).  َوُهَو  ْمَع  السَّ
إّما  إليها،  اإلشارة  مّرت  التي  اخلطاب«  »إرسال  أنواع  إىل  بالنسبة  اإلنسان  هذا 
بالوحي األسايس أو باخلطاب غري املبارش، بالنص أو بالبيئة، بالكشف أو بالرمز، 

باملسطور أو باملنظور.
أن  السعود  أب  املفّس  عند  ومعناه  »قلب«،  لإلنسان  يكون  أن  األوىل  الصفة 
ينبغي؛  كام  فيها  ويتفّكر  أمور  من  يشاهده  ما  ُكنَْه  به  يدرك  سليم«  »قلب  له  يكون 
أن  فُيْجِمل هذا يف  البيضاوي  أما  اهلل؛  له قلب حارض مع  يكون  أن  البغوي  وعند 

يكون له قلب واٍع يتفّكر يف حقائق الرسائل والعرب واحلوادث التي يشهدها.
بتغافل  ال  بانتباه  مصغيًا  يكون  بأن  السمع«،  »ُمْلِقَي  يكون  أن  الثانية  الصفة 
اخللو  ملنع  هي  اآلية  يف  »أو«  كلمة  أّن  تفسريه  يف  السعود  أبو  ويذكر  تشاغل؛  أو 

األنبياء: 31.   .39
ق: )3.   .41
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دون اجلمع فإّن إلقاء السمع ال جيدي بدون سالمة القلب. فهو يستدعي حضور 
اخلَْلق  املرء عن  َغْيَبِة  فبقدر  ِوْجَهتِه،  مَجْع  هو  املرء  قلب  والذهن. وحضور  القلب 
يكون حارضًا مع احلق، وهذا احلضور هو »حضور القلب باحلق يف جتلياته الذاتية 
لِوْجَهِة  يقظٌة  واحلضور  اخلَْلق«))4).  عن  باحلق  غيبته  عند  والفعلية،  والوصفية 
املقصود  هو  ما  اهلل  عن  »الفهم  بأهّنا  اليقظة  املناوي  الرؤوف  عبد  ويعّرف  املراد. 

يف زجره«))4).
أّما الصفة الثالثة فهي أن يكون اإلنسان »شهيدًا« أي حارض القلب ال يغفل 
مع  احلضور  والشهادة  »الشهود  األصفهاين،  الراغب  تعريف  ويف  يشاهد.  عاّم 
الذي  لألول،  استجابًة  بوصفه  الثاين  فهو  بالبصرية«)43)،  أو  بالبرص  إما  املشاهدة 
يبقى   - ما  حدٍث  شهوَد  حرض  ألّنه   - شخٌص  هو  الشاهد  إّن  ثّم  هنا.  إليه  نشري 
الباطني حني  إثباته من ضمريه  لوقائع احلدث وأدلة  لتقديم شهادة رسمية  متهيِّئًا 
ُيطَلب منه ذلك. ولدى النظر فيام ُأتيح من التفاسري نجد أن الصفة الثالثة يف هذه 
حارُض  الشهيد  أن  أي  واحدة،  يف  والثانية  األوىل  الصفتني  مجع  هي  الكريمة  اآلية 
يرى  مما  املستفادة  والِعرَب  املعاين  ليفهم  وفطنته  بذهنه  وحارض  يسمع،  فيام  القلب 

ويشهد من أحداث)44).
و»َفْتٌح«  »َوْصٌل«  حصل  إن  اإلنسان  أّن  الثالث  الصفات  هذه  من  فُيفَهم 
الطبيعية  بالبيئة  ارتباطه  يكون  أن  يف  ُمكنٌَة  عنده  يصبح  الوصف  هبذا  لبصريته 
التجّل،  ملشهد   )ontological position( وجودي  بموقٍف  موصوالً  حوله  من 
للوعي  الكّل  البعد  إهّنا  عرُضهام،  مرَّ  الَلذين  املحورين  من  تتكون  النظرة  وهذه 
وبذلك  األخالقي.  البيئي  للضمري  اجلزئي  االقتصاد  مالمح  حيدد  الذي  البيئي 

ت.  واألحوال،  األذواق  أرباب  بني  املتداولة  األلفاظ  رشح  يف  الُزالل  َرْشُح  الكاشاين،    .4(
سعيد عبد الفتاح )القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، 995)(، 8).

عامل  )بريوت:  حدان  صالح  احلميد  عبد  ت.  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف  املناوي،    .4(
الكتب، 1)4)/991)(، )34.

الراغب األصفهاين، املفردات، مادة »شهد«.   .43
انظر تفاسري أب السعود والبغوي والبيضاوي والقرطبي.   .44
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برضٍب  بٌة  مترشِّ املاّدية،  البيئة  يف  احلركة  أي  للفعل،  الواجب«  »أخالقيات  فإن 
املتشّكلة  احلّساسة  العدسة  وهذه  مقرتنة.  ميتافيزيقية  بيئة  من  حيوٍي  باعٍث  من 
وجب  اختاللِه  حدوث  أمكن  »ما   : ُّ الكلِّ املبدُأ  حيكمها  الرئيسني  املحورين  من 
نبوي  حديٍث  من  مستنَبطًا  الوظيفي  املبدأ  هذا  ُيرى  وقد  توازنِه«)45).  عىل  احلفاظ 
ل عليها  رشيف يعيُب إساءة استخدام الوسيلة أو التفريط فيها التي هي ذاهتا املعوَّ
إىل  يصل  فال  َأْبقى«)46)،  َظْهًرا  وال  َقَطَع  َسَفًرا  ال  الـُمنَْبتَّ  »فإّن  املرء،  استدامة  يف 
واألوسع  األكمل  النظرة  هبذه  يساهم،  قد  اإلسالمي  الضمري  وإّن  هذا  مقِصده. 
نحو املسؤولية البيئية، يف جتنّب حصول نتائج وآثار عىل آفاقنا البيئية املشرتكة التي 

ال رضورة ألن تكون غايًة يف املأساوية.

اَمَء َرَفَعَها َوَوَضَع امْلِيَزاَن، َأالَّ َتْطَغْوا يِف امْلِيَزاِن،  كام أشري إىل ذلك يف القرآن الكريم: ﴿َوالسَّ  45
وا امْلِيَزاَن﴾ )الرحن:)-9(. ِسُ َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوال ُتْ

املنبّت عبارة وضعها النبي  لوصف اإلنسان الذي يستنِفد موارده ويستنزفها بغري تعّقل    .46
يف  البيهقي  أخرجه  واحلديث  البتة.  حيرزها  وال  أهدافه  يبلغ  ال  فهو  ثّم  ومن  حكمة،  أو 

اجلامع لشعب اإليامن.








