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 سامي كنعان، الثقافة، الدين، اإلسالم، األخالق، النموذج.الكلمات المفتاحية: 

علينا أن نبحث ، وكما نبحث عن املاء والغذاء املعرفةلبلوغ وسائل الزنا بكل أن نبحث عن املعرفة ألّن اهلل جهعلينا 
وهبذا عن الثقافة. والثقافة جيب أن نأخذها من منابعها األصلّية فهذا املقاتل واجملاهد كان يتمّتع هبذه املعنويات العالية 

املعتقد كان هذا نتيجة التصاقه بالقيم األخالقّية واملعتقدات اإلسالمّية وبالتايل أّي أناس ميلكون مثل هذا اإلميان ال 
 ن هبذه الثقافة والروحّية واملعتقد. أو غريهم أن ينال منه منال ألنه حمص ،هاز إسرائيلي أمريكيميكن ألّي ج

لدينا مشكلة يف الثقافة يف اإلسالم علينا أن نبحث يف احللول علينا أن نوجد حالة ناظمة لرجال الثقافة 
ورجال العلم حىت نكون موجودين يف هذا اجلو املتالطم الغري عادي واهلجمات املتغرية واملتكررة عليه ويف أشّدها هذه 

رتأسها أمريكا عن طريق العوملة هلا فلسفتها وهلا معطياهتا ولكن اليت تالفرتة. وبعض الثقافات خاصة الثقافة الغربّية 
ّّنا تفرض علينا هذا النوع من إعندما ننقل الثقافة من مكان اىل آخر ننقلها كتجربة إنسانّية ولكن أمريكا إذا الحظنا 

ريق العوملة إّما بقّوة اإلعالم أو عن ط االعوملة والثقافة، والثقافة عادة ال تفرض بالقوة وأمريكا حقيقة تفرضها علينا فرض  
، ال ولن تستطيع أن تستأثر هذا الفكر ىل القوة العسكريةإوعندما عجزت عن مجيع الوسائل جلأت قتصاد كاالغريها  

 من عقولنا وقلوبنا وأفئدتنا. 

بدء  حنن نرى بأّن الثقافة يف هذا العصر وخاصة يف ّناية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر أي عند
، نرى بأّن ائة سنة تقريب  اعصر التكنولوجي، إذا الحظنا من خالل مالىل هذا إالثورة الصناعّية واكتشاف اآللة البخارية 

 املذاهب الفلسفّية ظهرت بكثرة وأخذت تناقض بعضها البعض، وكلما جاءت نظرية ألغت النظرية اليت سبقتها.

ىل احلداثة وما بعد احلداثة، حقيقة األمر ال إريّة اىل أن وصلنا إذا دققنا هبذا األمر نرى بأّن ال خالص للبش
ال بعد أن يتمتع بالثقافة اإلسالمّية األصيلة اليت كانت من السرية النبوية واألئّمة إميكن لإلنسان أن ينال الشهادة 

 األطهار عليهم السالم.

برأيي بأّن من أخطر األشياء اليت ، وأنا هناك مصلحة حقيقية هلؤالء بأن يقضوا على الثقافة اليت نتمتع هبا
قتالع، وبصيغة أخرى يقولون أنّنا االألّّنما اعتمدتا ثقافة  "أمريكا"و "سرائيل"إنتعرض هلا هي دولتان يف العامل هي 

املوضوع القيمي والروحي واألخالقي ليس من حسابات على  السنا مضطرّين ألن ننتظر الضعفاء ليلحقوننا، وعملي  
 اإلطالق بل هي مادية حمضة أّما البعد األخالقي والبعد اإلنساين والبعد القيمي ليس موجود عندهم على اإلطالق.



 نتصار الذي حصل ال يقّل أمهّية عنمهّم تعّرض له، أنا برأيي أنّه حىت اال اهنا أوّد أن أتعّرض ملوضوع جد  
نتصار األخالقي والقيمي حىت أثناء احلرب ويف أشّد ضراوة احلرب، كان لدينا حسابات نتصار العسكري وهو االاال

 للقيم ولألخالق، وكما الحظنا حىت أثناء احلرب ويف أشّد ضراوة كان هناك لدينا حسابات خاضعة للقيم ولألخالق.

ل العميل عقل هاشم مسعنا كّلنا بأنّه كانت هناك حىت من قبل عندما أرادت املقاومة اإلسالمّية أن تغتا
نفجار ويكون معه طفلة أو اّّتهت طفلة ّتاهه تتوقف أكثر من حماولة الغتياله وكان يصل فوق العبوة املخصصة لال

أو غريهم. كانت هناك عدة حماوالت اىل أن استفرد  ،أو زوجته ،بيهأمث إالعملية حىت ال ميوت هذا الطفل ألنّه حيمل 
وهذا إن دّل على شيء إّّنا يدّل على مدى األخالقّية العظيمة اليت يتمّتع  ،بشخصه على هذه العبوة وانفجرت

 وتتمّتع هبا املقاومة اإلسالمّية.

املقاومة اإلسالمّية هي قيم أخالقّية إسالمّية، من املنبع األصيل، نعود ملوضوعنا أّن القيم اليت تتمّتع هبا 
يف ّنج البالغة، تكلم يف  "علي"ىل اإلمام إ تنا وإنسانّية اإلنسان يف ثقافتنا اإلسالمّية نعود قليال  عندما نرى بأّن ثقاف

عليه السالم، كان فقري احلال وكثري العيال وهو فوق كل هذا كان  "علي"شقيق اإلمام  "عقيل"اخلطب عن  دأح
آخر، عند هذه احلادثة  ايقرتب منه ويطلب منه صاع  ، وعندما كان يوزع اإلمام علّي عليه السالم بيت املال اضرير  

 يقول يف مقّدمتها:  انرى ما هي أمهّّية إنسانّية اإلنسان يف اإلسالم، هنا يقول اإلمام علّي عليه السالم خطبة رائعة جد  

  ا"واهلل لو أبيت على حسك السعدان، أو أجّر باألحبال مصّفد  
 
ما يل  اأحّب إيّل أن ألقى اهلل ورسوله ظامل

قد أملق حىت استماحين من برّكم صاع فأصغيت له مسعي  ولنفسي ... هنا يدخل يف املوضوع... لقد رأيت عقيال  
 فظّن أّنين أبيع له ديين وأتّبع قياديت... " 

ىل إمن هنا نرى أّن املنبع الثقايف وهذه األخالقيات عندما حنن نتوغل وندخل اىل عمق هذا الفكر أو نطّلع 
ىل راحة إال إ، ويف تقديري ال ميكن الوصول ايف التقصري، فكر رائع جد  ا الفكر نرى أنفسنا بالقدر الكبري جوانب هذ
 هبذا الفكر.

ّّتاهات وبالنهاية هذا الفكر اإلهلّي اجملّسد يف هؤالء األشخاص هو هذا وبكّل اال ومشاال   البشريّة تتخبط مينة  
 يف الدنيا ويف اآلخرة. الفكر السائد الذي حيّقق لإلنسان سعادته 

ىل املنابع األساسّية للفكر، عندما نقول هذا الكالم ال نقوله للمسلم فقط، وعلّي بن أيب إفعلينا العودة 
طالب عليه السالم عندما يقول ملالك األشرت يقول له: "وليكن أحّب الذخائر إليك ذخرية العمل الصاحل فاملك 



شّح بالنفس اإلنصاف منها فيما أحببت أو كرهت واشعر قلبك الرمحة للرعية هواك وشّح عّما ال حيّل لك إّّنا ال
 .لك يف اخللق..." الك يف الدين أو نظري   اواللطف هبم واحملبة هلم إّّنم صنفان إّما أخ  

نسان بشكل عام بغّض النظر عن دينه وعن معتقده وعن لونه هذه هلا إعندما نقول هذا الكالم إنسانّية 
بينها وبني ربّه. لكن حنن نقول العالقة اإلنسانّية على األرض، حقيقة أّن هذا الفكر كّلما توّغلنا كّلما عالقة ما 

 وجدنا السعادة أكثر، وأرى أنّه ليس هناك أديب أو مفكر أو كاتب أنتج دون أن ميّر هبذا الفكر.

ولدينا مصحف فاطمة  غةنهج البالحقيقة لدينا األفكار الكثرية ولدينا الشخصيات العظيمة، لدينا 
ومسائل احلقوق لإلمام جعفر الصادق عليه السالم، جامعة متحرّكة مبا للكلمة من معىن حىت قرأت من فرتة قصرية 

ال أسطورة وضرب إ "جابر ابن حّيان"ويقولون وما  "جابر بن حّيان"نكليز حيّللون شخصّية إبأّن كانوا رجال علماء 
 من اخليال ملاذا؟

ات كان رجل علم نظري  "جابر بن حيان"الكبري من املعلومات اليت طرحها العلمية كما نعلم  ألّن الكمّ 
وجد األمحاض الكيميائّية، حباجة لشخصّية تعيش عشر أضعاف العمر الذي من أ لىل عشرة أجزاء، أو إفكك الذرة 

 . "جابر بن حيان"عاشه 

وال  اال أزيد حرف   اسّيدي جعفر الصادق إال كاتب  ؟ يقول: "واهلل ما كنت عند "جابر بن حّيان"ماذا يقول 
 إال بعد الرجوع به" فهذه علوم األئّمة األطهار. اأنقص حرف  


