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ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻛﻨﻴﻦ
ْ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ،ﻋﺒــﺎﺩﺓ ﺍﷲ  8ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﻓﺮﺍﺋﻀــﻪ ،ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ
ﺍﻵﺧــﺮ :ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﻫــﺬﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ ﻛﻔﻴــﻼﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻔﻼﺡ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ.
ﻭﻓــﻲ ﻣﻮﻃ ٍﻦ ﺁﺧﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗــﺎﻝ ﺟ ﻞ ﻭﻋﻼ:
﴿  ،﴾ H G F E D Cﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻋﻤﺎ ﻧﻬﻰ
ﻫﻲ ـ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺮﺍﺋﻀــﻪ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ّ
ﻋﻨﻪ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭﺳــﻊ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﺑﻪ ،ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴــﻪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺫﻟﻚ.
ﻄﺮﺡ
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻧــﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﻝ ُﺗ ُ
ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ :ﻫﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓُ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ٌ
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ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ؟ ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻋﺴــﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ؟
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﺴــﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺇﺯﻫــﺎﻕ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺴــﺒﺐ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ ´  ،﴾ º ¹ ¸ ¶ μﻭﻟــﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨــﺎﻙ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﺭﺗــﻜﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﺨ ﻞ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ،
ﻓﺮﺑﻄﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻥّ ﻓﻌﻞ
ِ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤ ِﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺟﻤﺎً
ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
ﺑﺸــﻜ ٍﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ؛ ﺑﻞ ﺇﻥّ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ َّ
ﺍﻟﻤﻐﻴــﺮ ~ } | ﴿ :ﮯ ¡ ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤــﺪ ُﺙ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ
ﺭﺅﻳ ٍﺔ ﺟﺪﻳﺪ ٍﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟــﻢ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳــ ُﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓُ ـ ﺍﻟﺘﻲ
ُ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻥ ّ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ـ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺷــﻘﻴﻦ :ﺍﻟﺸﻖّ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺸﻖّ
ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃ ُﻧﺰﻝ ﺑــﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻓﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﺸــﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﻖّ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ّ
ﺮﺓ،
ﺍﻟﺨﻴ
ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ
ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺋﺶ ﻭﺳــﻂ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ّ
ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ـ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺑــﺔ ـ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ،ﻭﻟﺬﺍ
ﻓﺈﻥّ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒــﺎﺩﺓ ﴾ m l ﴿ :ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ:
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ .ﻭﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥّ ﺍﻟﺨﻴــﺮ
ٌ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ـ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﻭﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ُﻳﻌﻄﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻄــﺮ ﻱ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻻﺣﺘﺴــﺎﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴــﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،ﻳﺤــﺪﺙ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ،
ﺱ ﻓﻀﻼﺀ ،ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻗﻮﺍﻋﺪ،
ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃ ُﻧﺎ ٍ
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ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻬــﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﻋﻼﻣﺎً ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻟﻘﺪ ﺫﻛــﺮ ﺍﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓــﻲ ﺁﻳــﺔ ﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ ﺇﺫﻥ ﺭﻛﻨﻴــﻦ ﻟﻠﺼﻼﺡ
ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻫﻮ
ﺍﻟﻔﻼﺡ،
ﻭﺍﻻﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ :ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ،ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ
ُ
ُ
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻣﺔ
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ـ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ـ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ
ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ :ﺍﻟﻴﻘﻴــﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻱ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻧُ ُﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻫﻮ »ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ« ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻫﻮ »ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ« ﻓــﺈﻥّ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺳــﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺳــﺖ ﻗﻴﻢٍ ﻭﻓﻀﺎﺋــﻞ :ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣــﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ
ّ
ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﺭُﻑ ،ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡّ .ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻥّ ﻛﻼ
ﻗﻴﻢ ﻓﺮﻋﻴــ ٌﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓٌ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬــﺎ ﺗﺘﺮﺍﺑﻂ ﺟﻤﻴﻌﺎً
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺘﻪ ٌ
ٍ
ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﻭﺍﺣــﺪ ﻫﻮ
ﺑﻮﺷــﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻮﺛــﻮﻕ؛ ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ُ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴــﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑــﻂ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ؛ ﺣﻴﺚ
ﻭﻳﻘﺪﻡ
ﻳﻘﺪﻡ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔّ ،
ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
ﺛﺎﻟﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤــﺔ؛ َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺿ ﻢ ﻫﺬﻩ
ﻓﺮﻳﻖ ٌ
ٌ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ »ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ« ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﺲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ
ﻭﺍﻟﻨﺴــﻞِ ،
ﻭﺍﻟﻤﻠْــﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ
ﻟﺼﻮﻧﻬﺎ :ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ،
ْ
ﺍﻟﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻗﻴﻤ ًﺔ ﺳﺎﺩﺳــ ًﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .ﻭﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
ّ
9

ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ
ٌ
ﺗﺄﻭﻳﻞ ٌ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ.
ﻃﻮﻳﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋــﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺣﺪﻳــﺚ
ﻭﻫﻨﺎﻙ
ٌ
ٌ
ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ّ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄ ﻫﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓــ ُﺔ ﺗﻌﻨﻲ ـ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄ ﻫﻞ ـ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺸــﺒﻪ ﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺘﻴﺢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً
ً
ﻋﻤﻼ ﻫﺎﺩﻓﺎً ُﻳ ُ
ُﺗ ُ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ُﻣﺘﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻘﺒﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ
ﻭﻳ ُ
ُ
ﺗﺴــﻮﺩ ُﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔُ ،
ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺍﻧﻄﻼﻗــﺎً ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﻣــﻦ ﻗﻴﻢ ﺃﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ.
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أﺛﺮ اﻳﻤﺎن ﻓﻲ درء اﻟﻌﻨﻒ...
ﻗﺮاءة ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮر
ºdÉ°S óªëe óªMCG

■

ﺍﻫﺘﻤــﺖ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨــﻮﺭ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻠﺒﻨــﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺴــﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺳــﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺭﻣﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ( ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﻻ
ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﺳــﻴﺦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧــﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺴــﺠﺎﻡ

ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﺴــﻬﻢ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺑﺸــﻜﻞ ّ
ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺣﻴﺎﻧــﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻳﺠﺎﺑﻪ
ﺗﺤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ّ
ﻭﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
■

ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.
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ﺑﺴﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻳﺮﻯ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ َّ
ﺃﺧﻮﺓ ﺑﻴــﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ،ﻭﺃﻧﺴــﻴﺔ ﻭﺗﺤﺒﺒﺎً ﺑﻴﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬــﺎ« ،1ﻓﺎﻟﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺚ ﻭﻻ ﺇﺳﺮﺍﻑ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺴــﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻨــﺎﺕ» ،ﺇﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜــﻮﻥ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﺎً ﻭﺛﻴﻘﺎً ﻳﺴــﻌﻰ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ
ﻭﺱ ﻣﻌﻤﻞ ﺑﺪﻳﻊ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ،
ﻭﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ُﺗ ُﺮ َ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﺳــﻌﺎﻑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺇﻣــﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻵﺧﺮ ...ﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻧــﻖ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ
ِﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻻﻧﻔﻜﺎﻙ«.2
ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭ ْ
ﺇﻥ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗﺆﺳــﺲ ﻭﻋﻴﺎً ﺇﻳﻤﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴــﺠﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴــﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻭﺑﻴــﻦ ﻛﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺮﺳــﺦ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ» ،ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﺳــﺘﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻛﻴــﻒ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻠﻴــﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺍﻟﺸــﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺳــﻌﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻹﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧــﺎﺕ ﺑﺤﻤﻞ ﺃﺭﺯﺍﻗﻬﺎ
ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ...ﺛﻢ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻳﻮﺻﻼﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺩ ﻳﺄﺧﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﺴــﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨــﺔ
ٰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﺛﻢ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺜﻤــﺮﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﻏﺬﻳﺘﻬﺎ،
ﻭﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻌﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺣﺠﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤــﺔ« ،3ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻻﻧﺴــﺠﺎﻡ
ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋــﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
 1ـ ﺍﻟﻤﺜﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺳﻮﺯﻟﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻁ1995 1ﻡ ،ﺹ .181
 2ـ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌــﺎﺕ ﺹ ،540ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ،146
ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ.482
 3ـ ﺍﻟﻤﺜﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ،ﺹ.47
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ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻓــﺮﺍﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ »ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻨﻌﺔ ﺇﻟٰﻬﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ )ﺃﻧﺖ( ﺻﺎﻧﻌﺎً ،ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻭﻻ
ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﺗﺒﺎً ،ﻭﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺪﻳﻊ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷــﺎً ﻣﺒﺪﻋﺎً ،ﻫﻲ ﺷــﻲﺀ
ﻣﻨﻔﻌــﻞ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻧﺎﻇﻤﺎً« 1ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﺎﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸــﻜﻠﻪ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻳﻨﺴﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟــﻰ ﺇﻟٰﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺒــﺪﻉ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻷﺟﻞ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﻼﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻟﺪﻯ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺮﺳﺦ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻳﺴﻬﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋــﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺳــﺦ ﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘــﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ـ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺛــﺮﺓ ﺑﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻄــﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻭﻳﻨﻴﺔ ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻓــﻜﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ
ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ
 1ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ،ﺹ.576
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ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ؛ ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ.
ﻭﺛﻤﺔ ﺗﺴــﺎﺅﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ :ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴــﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴــﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ
ﺗﻔﺴــﻴﺮﺍ ﺇﻳﻤﺎﻧﻴــﺎً ﺑﺤﺘﺎً ﻟﻬﺬﻩ
ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺭﺳــﺎﺋﻠﻪ
ً
ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ؟ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ّ
ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺟ ﻞ ﻭﻋﻼ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ
ﻛﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺕ
ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺟﻼﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻣﺰﺝ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬــﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻓﻊ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻭﺃﻋﻄﻰ ً
ﺑﺒﻌﺾ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻳﻘﺎﺑــﻞ ً
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ،ﻓﺄﻭﺟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺠــﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻓــﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ« ،1ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ
ﻫﻮ ُﺳــﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟٰﻬﻴﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻧﺴــﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻛﻜﻞ.
∞æ©dG AQO ≥jôW ¬àaô©e á«Ñ°ùfh »fÉ°ùfE’G »YƒdG ájOhóëe :’k hCG
ﻏﺮﺱ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣﺎﻭﻟﺖ
ُ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ َ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺸــﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺃ ﺃﻧﺎﻧﻴﺘﻪ
ﺗﻜﻮﻥ
ً
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻴﻮﺑﻪ ،ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ،ﻭﻓﻘﺮﻩ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧــﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭﻣﻘ ﻴــﺪ ،ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺒــﺪﻥ ،ﻭﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ،ﻭﻣﻘﻴﺪ
 1ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ،ﺹ .123
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ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴــﺎﺝ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﻟــﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺭﺑﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ:
»ﻛﻤــﺎ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻴﻚ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻄــﺶ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺬﺓ ﻧﻌﻤــﺔ ﺍﷲ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺭُ ّﻛ ْﺒ َﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼــﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ،ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻟﺘﻨﻈــﺮ ﺑﻤﺮﺻﺎﺩ ﻗﺼﻮﺭﻙ ﺇﻟﻰ
ﺳﺮﺍﺩﻗﺎﺕ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻭﺑﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻘﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻏﻨﺎﻩ ﻭﺭﺣﻤﺘﻪ«.1
ﺇﻥ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﻭﺿﻌﻴﻒ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜــﻮﻥ ﻓﻌﺎ ًﻻ ﻓﻲ ﺣــﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌــﻒ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺟﻬﺎً ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ» :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺷﻌﺮﺓ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺭ ﺇﻻ ﺫﺭﺓ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻻ ﺷﻌﻠﺔ ﺗﻨﻄﻔﺊ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻨﻄﻔﺊ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺭ
ﺇﻻ ﻟﻤﻌﺔ ﺗﺰﻭﻝ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﺮ! ﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪ«.2
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗﺮﺳــﺦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻐــﺮﻭﺭ ﻭﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ؛ »ﻭﺗﺮﻙ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺳــﻴﺲ ﺍﻟﻨﻔﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬــﺔ«3؛ ﻷﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺳــﻴﺲ
ﻫﻲ ﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧــﺎً ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﻙ ﻛﻞ
ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﷲ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻌﺎﺩ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ» :ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺩﻱ ً
ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ،ﻭﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﻧﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺷﺄﻓﺘﻬﺎ ،ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺩﻱ ﻣﻦ
ﺿﺮﺭﺍ ﻋﻠﻴﻚ ،ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻧﻔﺴــﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺒﻴﻚ،
ﻫﻮ ﺃﻋﺪﻯ ﻋﺪﻭﻙ ،ﻭﺃﺷــﺪ
ً
 1ـ ﺍﻟﻤﺜﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ ،ﺹ .346
 2ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺹ .191
 3ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ .229
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وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﻓﻘﺎﻭﻡ ﻫﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﺍﺳــﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺗﻌــﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻷﺟﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﺤﺒﻮﺑــﺔ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺧﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻗﺒﻞ
ﺃﻱ ﺷــﻲﺀ« ،1ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﻛﺴــﺮ ﻃﻮﻕ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﺦ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﻧﺴــﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﻬﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫــﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ؛ ﻭﺫﻟــﻚ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺬﻫــﺐ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤــﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄــﺄ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻨﺰﻋــﺔ ﺍﻟﺪﻭﺟﻤﺎﻃﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳــﺲ ﻟﻺﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﻭﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺭﺳــﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ
ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻚ ﺣﻘﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﺣﻖ ،ﻭﻫﻮ
ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﺟﻤﻞ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻟﻚ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
)ﺍﻟﺤ ْﺴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ) :ﺍﻟﺤﻖ ﻫﻮ ﻣﺴــﻠﻜﻲ ﻓﺤﺴــﺐ( ﺃﻭ ،ﺇﻥ ُ
ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻭﺣﺪﻩ( ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻷﺧﺮﻯ«.2
ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻧﺴــﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
ﻭﻻ 
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻳﻜﺸــﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺗﺮﺳــﺦ ﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ،
ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺒــﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻃــﺮﻕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻷﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻫــﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻤﻄﻠﻘﻴﺔ
 1ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺳــﻮﺯﻟﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻁ،2
1993ﻡ ،ﺹ .343
 2ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ .229
18

أﺛﺮ اﻳﻤﺎن ﻓﻲ درء اﻟﻌﻨﻒ ...ﻗﺮاءة ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮر

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ،ﻭﻳﻜﺮﺱ ﻟﻠﻌﻨﻒ.
∞æ©dG AQód á«HÉéjE’G ôYÉ°ûªdGh º«≤dG ï«°SôJ »a ¿ÉªjE’G QhO :Ék «fÉK
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻬﺎ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ،
ﻫﻲ ﺇﺭﺳﺎﺅﻫﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻘﺎﻭﻣــﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺸــﺌﺔ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺸــﺒﻊ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺪﺭﺀ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ.
 1ـ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ :ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ،ﻭﺑﺼﻔــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺼــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ،
ﻭﻳﻨﺘــﺞ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺻﺎﺣﺒــﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠــﻰ ﺻﺪﻕ ﻣﻄﻠﻖ،
ﻭﺃﻱ ﻧﻤﻂ ﺁﺧﺮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﻮ ﻛﺬﺏ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﺪﺭﺃ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻌﺎً،
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﺦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻣﺘﻪ ﻛﺄﺳﺎﺱ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ
ﻟﻬﻢ» :ﺍﻋﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﻔــﻮﺍﺕ ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ،ﻭﺍﺻﻔﺤﻮﺍ ﻋــﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍﺗﻬﻢ ،ﻭﻏﻀﻮﺍ
ﺃﺑﺼﺎﺭﻛﻢ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺑﻌﻀﻜﻢ«.1
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 1ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ .235
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ﻭﺗﺮﺳــﻴﺦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻛﺎﻥ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ» :ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎً ،ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﻠﻜﻲ ،ﻭﻣﺴﻠﻚ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮﻧﻲ ﻭﺣﺪﻫﻢ ،ﺑﻞ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺃﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺄﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻱﺀ ،ﺑﻞ ﺇﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸــﻔﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﺮﺽ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﺩﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻔﺴﺎﻕ ،ﺑﻞ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻼﺩﻳﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺪﻓﻌﻮﺍ ﺑﺤﻘﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﻲ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺃﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ
ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺄﻧﻔﺲ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﺜﻞ
ﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﻭﻟﺬﻟــﻚ ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺮﻳﺌﺔ ﻻ ﺃﺳــﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ« ،1ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﻳﺨﺸــﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻱ ﺿــﺮﺭ ﺑﺄﻋﺪﺍﺋﻪ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺱ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ،ﻭﻫﻲ ﻧﻔــﻮﺱ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻔﻴﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ ،ﻭﻳﺒﺚ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ،ﻭﻫﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﻳﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 2ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝّ :
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎً ﻋﺪﺓ :ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋــﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻈﻠــﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻳــﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜــﺮﻭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺷــﻚ ﺃﻥ ﻋﻼﺝ
ﻭﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ،ﻭﻻ

 1ـ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ،ﺹ .439
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ﺍﻟﻈﻠــﻢ ـ ﻛﺴــﺒﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻌﻨــﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ـ ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺇﻻ ﺑﻨﺸــﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻓﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟــﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻤﺎﺳــﻜﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻛﺒﺮﻯ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ »ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ُﺗﻮﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻭﺗﻮﺭﺙ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀً ﻗﻮﻳــﺎً ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻭﺩﺍﻓﻌــﺎً ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﻮﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺤﻘــﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺷــﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.1
ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﻠــﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﻳﻀﺤــﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ» :ﺇﻥ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻫــﻮ :ﺃﻥ
ّ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻓﺘﺢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﻨﻴﻌﺔ ﻟﻢ ُﻳ َﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ؛
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ُﻳﻔﺪﻯ ﺑﺤــﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻞ« ،2ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻘﺮ
ﺑﺄﻧــﻪ4 3 2 1 0 / . - , + * ) ﴿ :
] ﴾ 5ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ [32 :ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﻀﻊ ﺃﻋﻈﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻻ ُﻳﻬﺪﺭ ﺩﻡ ﺑــﺮﻱﺀ ،ﻭﻻ ﺗﺰﻫﻖ ﺭﻭﺣﻪ ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﺟﻤﻌﺎﺀ ،ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻳﻀﺎً ...ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺤﻖ ﺻﻐﻴــﺮ ﻭﻻ ﻛﺒﻴﺮ ،3ﻭﻣﻦ
 1ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ2008 2ﻡ ﺹ .147
 2ـ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ،ﺹ.127
 3ـ ﺍﻟﺴﻨﻮﺣﺎﺕ ،ﺻﻴﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ .337
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ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻷﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻟﻈﻠــﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻭﻋﺠﺰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
 3ـ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒ َﻨ ِ
ّﺎﺀﺓ :ﻳﺸــﻜﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ،ﻭﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ »ﻓﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ) :ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻣﺘﻲ ﺭﺣﻤﺔ(1
ّ
ﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻫــﻮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺴــﻌﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻤﺴــﻠﻜﻪ ،ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﻭﺟﻬﺘﻪ ،ﻭﺻﻮﺍﺏ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸــﻮﻩ
ﻣﺴــﺎﻟﻚ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓــﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ،ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﻣﺴــﻠﻜﻬﻢ ،ﺑﻞ
ﺳﺒﻴﻼ ،ﻭﺃﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺳــﻌﻴﺎً ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺭﺃﺏ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﻣﺎ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ
ً
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻫﺪﻣﻪ،
ﻭﻣﺒﻌﺜﻪ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ«.2
ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫــﻮ ﻧﺘﺎﺝ ﻹﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﻫــﻮﺍﺀ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺃﻟﻢ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ ـ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻙ ـ ﻣﺮﺽ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤــﺔ] ﴾Â Á À ¿ ﴿ :ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ[2 :
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺪﻯ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ً
ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺑﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.3
 1ـ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ .64/1
2ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ،ﺹ .347
 3ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ.234
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ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺩﺭﺀ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻲ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳــﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺮﺍ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ
ﺗﺄﺧ ً
ﺗﻬﺪﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ »ﺃﻥ ﺃﺷــﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ّ
ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻄــﺮ ﺍﻟﺪﺍﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ،ﻓﺘﺮﺍﻫﻢ ﻳﻨﺒــﺬﻭﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،
ﻭﻳﻨﺴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻏﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﺇﺫ ﺗﻘﺪﺭ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮﺓ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﻨﺴــﻮﻥ ﻋﺪﺍﻭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴــﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻔﺔ،
ﻓﻴﻤﻬﺪﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻏﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﺮﻫﻢ ﺍﻟﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ«.1
ﻭﺗﻘﺮ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺃﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺟﻨﺎﺳــﻬﺎ ﻭﺃﻋﺮﺍﻗﻬﺎ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻛﻌﺸﻴﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ،ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﴿ & % $
' (﴾ ]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ[46 :
ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴــﺎﻧﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ،
ً
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻭﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺀ ،ﻭﺗﺤﺎﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ؛
ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻞ ﻧﻘﺺ ِ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬُﻢ ﺍﻵﺧﺮ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺠﺴــﺪ
َ
ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺟﺴــﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ» ،ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﺣﺴــﺪ ﺑﻴﻦ ﺗــﺮﻭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ
ﻭﺩﻭﺍﻟﻴﺒﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻌﻀﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺣﺪﻫــﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻨﻘــﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ،ﻭﺗﺘﺒّــﻊ ﺍﻟﻌــﻮﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ،ﻭﻻ ﻳﺜﺒﻂ ﺷــﻮﻗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴــﻌﻲ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺎﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻮﺟﻬﺎً ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻭﺱ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻴــﺐ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻓﻴﺴــﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ُﻭﺟﺪﻭﺍ
ﻷﺟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ«.2
ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫــﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ
 1ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺹ .349
 2ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ .234
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ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸــﺎﺭﺑﻬﺎ؛ »ﻷﻥ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻰ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺸــﻌﺮ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻊ
ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﻤــﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺐ ﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ« 1ﺇﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ.
ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺧﻮّﺓ
ﻭﻻ 
ﺑﻴﻨﻬــﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺣــﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ؛ »ﺣﻴــﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺸــﺮﻉ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﻴــﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺃﺭﻗــﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭﺃﻗﻮﺍﻫﺎ،
ﻭﻫﻲ ﺭﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻷﺧﻮﺓ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻌﺮ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣــﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺭﻭﺣﻴــﺔ ،ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟــﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﺣﺪ،
ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ« .2ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺗﻼﻣﻴــﺬﻩ ﻭﻣﺮﻳﺪﻳﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻨــﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺟﻤﻴﻞ
ﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ
ﻳﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺴــﻠﻜﻨﺎ ﻭﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻔﻨﻰ ٌ
ﻓﻜﺮﺍ ﻣﻊ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻭﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﺣﺴــﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﻴﺶ ً
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺴﻠﻜﻨﺎ ﻭﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﷲ« ،3ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺳــﺲ ﺃﺧﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻳﻜﺴــﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻳﺆﺳﺴﺎﻥ ﻟﻠﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
 1ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺹ .341
 2ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺹ .172
 3ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ  ،245ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺹ .194
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ﻭﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻑ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺭﺀ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑــﺪﺭﺀ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻲ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺼﺎﺀ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻻ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺸــﺎﺭﺑﻬﻢ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺸﻴﻮﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺧﻮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺃﻭ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﻠﻚ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺩﺭﺀ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ.
 4ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻌـــﺪﺍﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ :ﻭﻣﻦ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻌــﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﻴــﻦ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺃﻥ ﺣﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻫﻮ ﺃﺣــﺪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ّ
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻫﺪﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ،
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ
ْ
ﻭﺗﺮﺳــﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ؛ ﻭﺫﻟــﻚ ﻷﻥ »ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒــﺔ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﻟﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺒﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺻﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪﻣﻴــﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻫﺪﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺒﺢ ﺻﻔﺔ ﻭﺃﺿﺮﻫﺎ« ،1ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺃﻥ »ﺟﻮﻫﺮ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ـ ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ـ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ:
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺒﺔ ﺧﺎﻟﺼــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺮﺑــﺎﺀ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻭﺛﻴﻘــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺃﺧــﻮﺓ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺇﺧﻮﺗــﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.2
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﻣﺮﻳﺪﻳﻪ ﺑﺄﻻ »ﺗﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺀ ،ﺑﻞ ﺍﺗﺨــﺬﻭﺍ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻣــﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ،ﻭﺃﻫــﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭ
 1ـ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ﺻﻴﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺹ .509
 2ـ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺹ .465
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ﺍﻟﻤﺴــﺘﻄﺎﻉ«1؛ ﻓﺎﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺳــﺦ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻨــﺎﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎ ًﻻ ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻧــﻪ »ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺩﻭﺍﻋــﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺗﺮﺟﺤﺖ
ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻓﺄﺭﺳﺖ ﺃ ُﺳﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺍﺀ ﺻﻮﺭﻱ؛ ﺇﺫ
ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﻹﺷﻔﺎﻕ«.2
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺃﻥ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺛﻢ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺷــﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺒــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣــﻦ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻓﻴﻘــﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫــﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﻌﺔ« .3ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺮﺍﺑﻄﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠــﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺼــﻮﺭﺓ ﺟﻠﻴﺔ »ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿــﺢ ﴿ M L
] ﴾O Nﺍﻟﺤﺠــﺮﺍﺕ [13 :ﺃﻱ ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ،ﻓﺘﻌﺎﺭﻓﻮﺍ ﻭﺗﺤﺎﺑﻮﺍ ،ﻻ ﻟﺘﺘﻨﺎﻛﺮﻭﺍ
ﻓﺘﻌﺎﻧﺪﻭﺍ ﻓﺘﺘﻌﺎﺩﻭﺍ ،ﻭﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ،ﻓﻠﻮ
ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ
4
ﻓﻌﺎﻝ
ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﻑ«  ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺩﺭﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ّ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺇﺷــﺎﻋﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺹ .202
ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺹ .340
ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ﺻﻴﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺹ .510
ﺍﻟﺴﻨﻮﺣﺎﺕ ،ﺻﻴﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺹ .335
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 5ـ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻞ :ﻭﻣﻦ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻴﺄﺱ
ﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ،
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ،ﻭﻗﺪ ّ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺚ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣــﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﷲ ،ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻳﻬﺐ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻟﻠﺮﻭﺡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺩﻋــﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻟﺪﻳﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ »ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻭﻛﺜﺮﺓ
ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻳﻠﺘﺠﺊ
áÑëªdG »YGhO â©ªàLG GPEG
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﺑﻐﺎﻳﺔ ﻓﻘﺮ
â°SQCÉa É¡HÉÑ°SCG âëLôJh
âdÉëà°SG Ö∏≤dG »a É¡°ù°SCG
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻣﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﺜﺮﺓ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺁﻣﺎﻟﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ
;…Qƒ°U AGóY ≈dEG IhGó©dG
ﺃﺷــﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴــﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺪﺍﺩ ﻳﺴــﺘﻤﺪ
øe IQƒ°U ≈dEG âÑ∏≤fG PEG
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸــﺮ،
¥ÉØ°TE’Gh ∞£©dG
ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻪ ،ﻓﻤﻦ
ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻄﺘﻴــﻦ ﻳﺘﻮﺣﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺒﻪ
ﻭﺭﻭﺣﻪ ،ﻭﻳﻌﺬﺑــﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎً« ،1ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻳﺸــﻜﻞ ﺩﻋﻤﺎً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً
ﻭﺭﻭﺣﻴﺎً ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﷲ.
ﻭﺗﻜﺸــﻒ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻟﻺﻳﻤــﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ،ﻭﺑﺚ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ» :ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﺸﺮ
ﻳﻨﻘﺬ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠــﻖ ،ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺒــﺚ ،ﻭﻳﺮﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘــﺎﺀ ،ﻭﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒــﺎﺕ« ،2ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ
 1ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ  ،467ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ﺻﻴﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺹ .494
 2ـ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺹ .74
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ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ،
»ﻓﻼ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺠﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺮﺃﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺣﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ،ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺇﻻ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺃﺑﺪﻳﺔ ،ﻭﺭﻓﻘﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ،ﻭﻣﻌﻴﺔ ﺳــﺮﻣﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟــﻪ ،ﻭﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻬــﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺃﺑﻮﻳﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ،ﻭﺃﺧﻮﺓ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻧﻘﻴﺔ«.1
ﻭﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴــﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒــﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻋﻤــﺮﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﺮﻭﺡ ﺍﻷﻣﻞ ،ﻓﺎﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺑﺄﻣﻞ ﻭﻳﻘﻴــﻦ ﺑﺎﷲ ،ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ »ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺍﻟﺸــﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺠﺮ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﺑﺔ
ﺑﺎﻹﻳﻤــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺳــﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻫــﻲ ﺇﻻ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،ﻭﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﺨﻠﻮﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ« .2ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺃﻥ ﻗﻮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ؛ ﻷﻧﻪ
»ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﺸــﺎﺏ ﻋﻬﺪ ﺷــﺒﺎﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﺑﻪ ،ﻭﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﻮﻱ،
ﻭﺍﺳــﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻧﻌﻤﺔ ﺇﻟٰﻬﻴــﺔ ،ﻭﺃﺟﻤﻞ ﻫﺒــﺔ ﺭﺣﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﺨﺬﻩ
ﻧﺎﺿﺮﺍ ،ﻭﻓﺘﻮﺓ
ﻣﻤﻬﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ،ﻭﻷﺛﻤﺮ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺒﺎﺑﺎً
ﺳﺒﻴﻼ ﻗﻮﻳﻤﺎً
ً
ً
ً
3
ﺧﺎﻟﺪﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻧﻲ ﺍﻟﺰﺍﺋﻞ«  .ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﻳﺪﻋﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣﻞ ،ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ
ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺚ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 1ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ،ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﺎﺕ .256
 2ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ .347
 3ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ،ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺹ .256
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ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ً
ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻷﻟــﻢ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ،ﻭﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻫﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺁﻻﻣﻬﺎ» ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺆﻣــﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻳﻀﻄﺮ ﻷﻥ
ﻳﺤﻤﻞ ﺃﺛﻘﺎ ًﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺭﻭﺣــﻪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﻴﻘﺔ
ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺮﺭ ﻣﺆﻗﺖ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻗﺎﻃﺒﺔ،
ﻭﻟﻪ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﻨﺘﻬــﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗــﻪ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻳﻔﺎﺀ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺪ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺳﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ) (...ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺭﺍﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ«.1
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ
ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺗﺨﻠّﻖ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺣﻴﻦ ﺳــﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻷﻣﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻔــﺎﺅﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻵﺧــﺮ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻗــﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺮﻯ
ﻣﺪﻯ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ،ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻻ ﻳﺒﺪﺃ
 1ـ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻭﻥ ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺳﻮﺯﻟﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻁ،2
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 1992ﻡ .ﺹ .522
29

وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ

ﺇﻻ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻋﻴﻪ ﻭﺿﻤﻴﺮﻩ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ؛ ﻷﻧﻨﻲ ﺃﺑﺪﺃ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺒﺚ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﻋﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺭﺃ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒّﺪﺓ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎً ﻟﺤﺮﻭﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻭﺣﺪﻳﺜﺎً،
ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻒ ﻭﺗﻄﺎﺣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺿﺮﺕ
ً
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺟﻠﻴــﺎً ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻷﻣﻮﻳﻴﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ »ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺲ
ﻭﻗﺪﻣﻮﻫﻢ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﺃﻱ ﻓﻀﻠﻮﺍ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔّ ،
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻓﺄﺿﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴــﻦ :ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺁﺫﻭﺍ
ﺍﻷﻗﻮﺍﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻨﻈﺮﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ،ﻭﻭﻟّﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺭ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ُﺳﺲ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﺪﺍﻟﺔ،
ﺃﻥ ﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃ ٌ
ﻭﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻳﺠﺐ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻭﺟﺎﻫﻠﻴﺔ« .1ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺃﻥ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺮﻗﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﺮ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ،ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﻓﺎﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪ ﻣﺰﺟﺖ
ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻳﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺪ ﺍﻣﺘﺰﺟﺘــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘــﺮﻙ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﺎً ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ؛ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻣﺘﻦ ﺣﺒﻞ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻷﻋﻈﻢ؛
 1ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺹ .68
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ﺷﻚ
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ ﻻ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺪﻡ .1ﻭﻻ 
ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻳﻜﺸــﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺪﻕ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻓــﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺑــﻼﻝ ﺍﻟﺤﺒﺸــﻲ ،ﻭﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ،ﻭﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻲ
ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻴﺠﺴــﺪ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻬﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ
ﻭﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ِ
ﺍﻟﻌ ْﺮﻕ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻴﺪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻳﻘــﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ
ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﺭﺳــﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻻ ﻷﺟﻞ ﺇﻋﻼﺀ ﺷــﺄﻥ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺱ ﺃﻟﻴﻤﺔ ﻟﻢ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﺇﺷــﺒﺎﻉ ﺃﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﺘُﺮﺗﻜﺐ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﻨﻴﻌﺔ ،ﻭﻣﺂ ٍ
ﺷــﻚ ﻣﻦ
ــﺮ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺮﻳﺌﺎﻥ ﺑﻼ
ّ
ُﻳ َ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺴــﺠﻢ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻻ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.2
ﺃﻗﺮ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 6ـ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ :ﺇﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻗﺪ ّ
)ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ( ،ﻭﺇﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
 1ـ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ﺻﻴﻘﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ .517
 2ـ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺹ .203
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ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤــﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩﻱ ،ﻓﻴﻘــﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺃﻫﻞ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺴــﻮﺍ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﺃﻳﻀــﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣــﻊ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴــﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻟﻴﺘﺮﻛﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻌﺪﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺸﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻨﻴﻔﺎً«.1
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳــﻲ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﺩﻳــﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺰﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑــﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ،ﻭﺃﺩﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ.2
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺮﺳــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﻠﻚ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻲ ﻓﻲ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ.

 1ـ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺹ .229
 2ـ ﺍﻟﻠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﺕ ﺹ .177
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ا ﻳﻤﺎن وﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮ ّ وا ﺣﺴﺎن

ﻓﻲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وا ﺳﻼم

ájÉæY øjódGõY

■

ﻳﺸــﻜّﻞ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓــﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟــﻪ ﺍﻟﻐﻴﺒﻲ
ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺜــﻼﺙ ﺍﻟﻌﻨﺼــﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ
ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻠﺘﺌﻢ ﺣﻮﻟــﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﺑﻌــﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺑــﻊ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ .ﻭﻟﺌﻦ ﺩﺃﺑــﺖ ﺃﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﺧﺘــﺰﺍﻝ
ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛــﺔ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﺃﺷــﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻄﻘــﻮﺱ ،ﻭﻣﻀﺎﻣﻴــﻦ ﺍﻷﺳــﺎﻃﻴﺮ ،ﻟﺘﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺗﻠــﻚ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻓــﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺒﺪﻭ
ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴــﺔ ،ﻣﻨــﺬ ﺃﻥ ﺗﺒﻴّﻦ ﻟﻌﻠــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ ﻣﺎ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋــﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ
ﻓﺎﻋﻞ ﻓــﻲ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﺣﻴــﺚ ُﺗﻤــﺎﺭَﺱ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺎﺑﻴﻴﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ.
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ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ .ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ
ّ
ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﺎﻟﺘﻨﺒّﻪ ﺇﻟــﻰ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒّﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ
ّ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻱ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ
ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻩ
ﻋﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.1
ً
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﺗﻤﺎﺳــﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﻭﺣــﻪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌ ّﺬﺭ
ُ
ٍ
ﻭﻭﺍﻑ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ُﺗﺸــﻔﻊ
ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯّﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ّ
ídÉ°üdG πª©dÉH ¿ÉªjE’G ¿GôàbG ∫ƒM
ﻳﺒﺮﺯ ﺟﻠﻴــﺎً ـ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮﻱ ـ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﺸــﻌﺎﺋﺮ ﻳﻬﺪﻑ
ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳــﻴﺦ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻭﻣﻌﺒﻮﺩﻩ ،ﻋــﻼﻭﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟّﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸــﻌﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﻴﻦ ﻋﺮﻯ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻳﺸﻌﺮﻫﺎ
ﻋﺎﺋﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻋــﺰ ﺇﻳﻤﺎﻧﻲ،
ﺑﺎﻷﻟﻔــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .ﻭﺑﺼﻔــﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﺗــﻒ
ً
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨــﺔ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻓــﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺣﺰﻣــﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ .ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﻴــﺰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ،ﻟــﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ،
 1ـ ﺩﺍﺭﻥ ِﺷ ْﺮﻛﺎﺕ ﻭﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﺇﻟّﻴﺴــﻮﻥّ ،
ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ،ﺩﻣﺸﻖ 2012ﻡ ،ﺹ .25
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ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻧﻔﻌﻲ ﺧﻴﺮﻱ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺎﻩ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ
ﺿﻤﻦ ﻛﻴــﺎﻥ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍﻉ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ »ﺍﻟﻤﺆﻣﻨـــﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺩﻫﻢ ﻭﺗﺮﺍﺣﻤﻬﻢ
ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺷـــﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﺴﺪ
ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﮊ  .ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺴـــﻬﺮ ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ« ﻋﻠﻰ ّ
ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻭﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻭﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ّ
ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﻯ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺮﻳﺼــﺔ ّ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺶ.
ــﺪ ﺟﺒﻠّﺔ ﻭﻧُ ّﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ
ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻓﻖ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺣﺘﻰ ُﻋ ّ
ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻓﻀــﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻧﻌﺖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺪﻳﻦ ـ  l’homo religiosusـ ،ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ّ
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ،ﺫﺍﺕ ﺳﻤﺎﺕ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﻣﻤﺘﺰﺟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻜﻠّﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .1ﺣﻴﺚ ﻣﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏــﺮﺍﺭ ﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺎﻣﻊ
ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ّ
ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻔــﻆ ـ  Caritasـ .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ّﺇﻻ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻧﺠﺪ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ» :ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ ﻭﺣﺪﻩ
ﻳﺤﻴﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻓﻢ ﺍﻟﺮﺏ« )ﻣﺘّﻰ.(4 :4
ﺗﺘﻮﻃﺪ ﻓــﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻧﺠﺪﻫــﺎ ّ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻤــﺎ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘــﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ،
ﺗﺠﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ
ﻛﻮﻥ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻫﻮ ّ
 1ـ ﻣﻴﺸــﺎﻝ ﻣﺴــﻼﻥ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ
2009ﻡ ،ﺹ .13
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ﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ّﺃﻻ ُﻳ ّ
ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻓــﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ.
ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺢ ﻟﻠﺠﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ً
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬــﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺒﻄﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
َ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﺎً ﻭﺗﻨﺎﻏﻤﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺀ ُ
ﺧﻼﻗﺔ«
ﺍﻟﻄﺒﻌــﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀــﺎﺀ َ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ »ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺎﺭﻕ« ﺃﻭ »ﻗــﻮﺓ ّ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﻮﻥ ﻭﻣﻨﺴﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ

1
ﻳﺘﺤﺮﺭ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸــﻨﺘﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ؛ ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﻬﺞ ﺧﻼﺹ ّ
ﺍﻟﺴــﺎﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺷــﻬﻮﺍﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺤﻼﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺮﻓﺎﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺫﻳﺔ ،ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺴــﺎﻣﻴﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ
ﻋﻦ ﺑﻠــﻮﻍ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ .ﺇﺫ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺒﺘﻐــﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ  /ﺍﻟﺨﻼﺹ
ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺫﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻖ ﺷــﺎﻣﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺸــﺎﺭﻑ ﻣﺪﺍﻩ ﺑﺎﺳــﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﺥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻴﺎﻝ ﺍﷲ ،ﻛﻤﺎ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ،ﺛﻢ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ َ
ﻭﺭﺩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻓﻴﻜــﻮﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎﺱ ﻓﻮﺯ
ﻭﺿﻤﻪ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺧﻼﺻﻪ ،ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﺇﻻ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺰﻫﺎ ّ
ﺗﺘﻮﺟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﻬﺎ؛ ﺇﺫ »ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﻠﻴﺘﻮﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻳﺆﺩﻳﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ّ
ﺑﺎﻟﻀــﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﻮﻳــﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺳــﺎﻟﺔ« .2ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ﴿< = > ? @ D C B A
﴾PONMLKJIHGF E
 1ـ ﺳﺎﺑﻴﻨﻮ ﺃﻛﻮﺍﻓﻴﻔﺎ ﻭﺇﻧﺰﻭ ﺑﺎﺗﺸــﻲ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻋـﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳـﺔ ،ﻛﻠﻤـﺔ
ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ2011 ،ﻡ ،ﺹ .83
 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .105
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]ﺍﻟﻨــﻮﺭ .[55 :ﻭﺑﺎﻟﻤﺜــﻞ ﺗﺠﻠّﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺑﺨــﺮﻭﺝ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻔﻌــﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌــﺎﻡ »ﻓﺘﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺃﺑﻴﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺮﻕ ﺑﺸﻤﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ،
ﻭﻳﻤﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ« )ﻣﺘّﻰ  ،(46 :5ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮ» :ﻭﺃ ُﺑﺪﻱ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎً ﻧﺤﻮ ﺃﻟﻮﻑ
ﻣﻦ
ﻣﺤﺒﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻌﻮﻥ ﻭﺻﺎﻳﺎﻱ« )ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ .(6 :20
ّ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻣــﺎ ﻳﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ
ﻓﻔﻲ ّ
ﺗﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎً،
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ّ
ﺑﺎﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻗﺪ ّ
ﺗﺮﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻻﻓﺘﺔ،
ﻭﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺎً ﻣﺎ ّ
ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻟﻺﻳﻤــﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﻓّﺮ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻟﻪ .ﻓﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻷﺛــﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ »ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻥ ﻭﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﻠﺴـــﺎﻥ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺭﺡ
ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ«.
ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ،ﻟــﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺮﺃﻳﻨــﺎ ﺃﻥ
ّ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ـ  diakoniaـ،
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ.
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ
ً
ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻒ ﻋﺪﺓ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻛﺨﺪﻣﺔ
ﺣﻴﺚ ّ
ﻣﺮﺛﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﻤﻜﺔ ﺑﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ« ،ﻛﻤﺎ
ﻣﻮﺍﺋــﺪ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ »ﺃﻣﺎ ْ
ﻳﺮﺩ ﻓــﻲ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗــﺎ ) ،(40 :10ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻭﺭﺷــﻠﻴﻢ »ﻟﻜﻲ
ﻟﻠﻘﺪﻳﺴــﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺷﻠﻴﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ« ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻫﺬﻩ ّ
ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﺭﻭﻣﺎ ) ،(31 :15ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻲ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ« ).(15 :16
ﻛﺮﺳﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ّ
ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ »ﻭﻗﺪ ّ
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻌﻬﺪﺓ
ﺍﻟﺮﺳــﻞ ﻭﺑﻤﻦ ﺗﻄﻮّﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴــﺔ .ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻠــﻎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻦ
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اﻟﻤﺤـﻮر

ﺨﺪﻡ؛
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ  ‰ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ »ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﻴُ َ
ﺑــﻞ ﻟﻴَ ِ
ﺨﺪﻡ« )ﻣﺘّــﻰ  .(28 :20ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻧﻠﻤﺢ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﻟﻜﺮﺍﺯﺓ
ﻓﻤﺠﺎﻧﺎً ﺃﻋﻄــﻮﺍ« )ﻣﺘّﻰ ،(8 :10
»ﻣﺠﺎﻧــﺎً ﺃﺧﺬﺗﻢ ّ
ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮّﻉ ّ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺭﺗﺒﻄﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻹﻧﺠﻴﻞ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺮﺏ.
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﻧﺸﺮ ﻛﻠﻤﺔ
ّ
ﻭﺗﺴــﺘﻤﺪ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺇﺳــﺪﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤــﺔ ﺣﻮﺍﻓﺰﻫﻤﺎ ﻓﻲ
ّ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺃﺳﺎﺳﺎً،
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ »ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ« ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ّ
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ّﺇﻻ »ﻟﻴﻮﺻﻲ ﺑﻨﻴﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻲ ﻳﺤﻔﻈﻮﺍ
ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻌــﺪﻝ« )ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  .(19 :18ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺏ ،ﻋﺎﻣﻠﻴــﻦ ّ
ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺇﺳــﺪﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻷﺷــﺨﺎﺹ
ﻋﻄﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻭﻟﻴــﺲ ّ
1
ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰﻭ
ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  .ﻓﻘﻠّﺔ ّ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺣﺰﻗﻴﺎﻝ ﺧﺮﺍﺏ ﺳﺪﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻬﻮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ.
»ﻓﺎﻷﺭﺽ ﻟﻦ ﺗﺨﻠﻮَ ﻣــﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻟﻬﺬﺍ ﺃﻭﺻﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺴــﺨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺴــﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻜــﻢ« )ﺍﻟﺘﺜﻨﻴــﺔ  .(11 :15ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ
ﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ
ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻣﺘﺄﺻ ً
ّ
ﺷــﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺗﺤﻮّﻻً ﻻﻓﺘﺎً ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ،
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
»YÉªàL’G QÉWE’Gh …ô«îdG πª©dG
ﺗﺪﻳــﻦ ﺑﺎﻷﺩﻳــﺎﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻜﺘّــﻼﺕ ﺣﻀﺎﺭﻳــﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟﻞ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺿﻤﻦ
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺍﺟــﺪ ّ
1ـ
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ا ﻳﻤﺎن وﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮ ّ وا ﺣﺴﺎن

ﺟﺮﺍﺀ ﻣــﺎ ﺗﺮﻫﻘﻪ ﻣﻦ
ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻡ ﺑﺴــﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠّــﻒّ ،
ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﺑﻨﻴﻮﻳــﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺗﺘﻮﺯّﻉ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﺷ ﻖ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﻑ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎً ،ﻣﺎ ﺃﺑﻘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻖّ ﻗﺎﺑﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻜﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺷــ ﻖ ﺿﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺎً ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺷــﻌﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯ
ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻧﺴــﺦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺠﻠّــﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ
¢†©H »a ¿É°ùfE’G πªY ¿EG
ﺑﺎﻟﻼﻫﻮﺕ ﺍﻷﺳــﻮﺩ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ
øe ä’ÉM RôaCG ¿Gó∏ÑdG
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ
ﻗﺪﻣﺎً ـ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ
ÉgÉæH »a ÜGô£°V’G
ّ
ﺍﻹﻧﺠﻴﻠﻴﺔ ـ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧّﺔ âª¡°SCG ,á«æjódGh á«aÉ≤ãdG
.πbÓ≤dG IQÉKEG »a Ék fÉ«MCG
ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﺪﻓﺎً ﻷﺷــﻜﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻨــﻮّﻉ؛ ﻭﻻﻫﻮﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃ ُﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺑـ )،(Ecumenical Association of Third World Theologians, EATWOT
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1976ﻡ ،ﺃﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻮﻟﺪ ﻻﻫﻮﺕ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻳﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ّ
ﺻﻴﻎ ﻣﺎﻧﻔﺴﺘﻮ ﺩﺍﺭ ّ
ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻨﺎﺋــﺲ ﻫﺎ ﻫﻲ ﺫﻱ
ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺑﻴــﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ .1ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ـ ﺳــﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺗﻜﺘّﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺇﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻜﺘﻼﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺯّﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ـ ﻓﻬــﻲ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸــﻤﺎﻝ
ﺟﻞ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎً.
ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺼﺎﻟﺢ ّ
1ـ

René Coste, L’amore che cambia il mondo. Per una teologia della carità, Città nuova
editrice, Roma 1983, pp. 327-328.
67

اﻟﻤﺤـﻮر

ﺗﺤﻜّﻤــﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣــﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ﺃﻏﺰﺭ ﻧﺸــﺎﻃﺎً ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎً ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺗﺤﻤﺲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ّ
ﻭﺧﻔَ َﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
ﺧﺎﺭﺟﺎً ﻭﺑﻄﺮﺍﺋﻖ ﺷﺘﻰ ،ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ َ
ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ
ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺗﻄﻠّﻊ
ً
ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﺧﺎﺭﺟﺎً ﻓﺒﺼﻮﺭﺓ ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ،
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎﻥ ﻧﺸــﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﻴﻬــﻮﺩﻱ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً
ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ:
ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ،ﻭﻗﺪ ّ
ـ  The Boards of Guardiansـ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘــﺮﺍ ،ﻭ ـ  Unterstützungs -Vereineـ
ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻭ ـ  Sociétés de Bienfaisanceـ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ،ﻭ ـ The United
 Hebrew Charitiesـ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻭﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ .1ﻟﻘﺪ ﻻﺯﻡ
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ـ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳــﺔ ـ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺼــﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﺩﻭﻥ ﺳــﻮﺍﻫﻢ .ﻭﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛـــﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«
ـ ) World Jewish Relief (WJRـ ﻛﺒــﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺃﻡ ﻓﻲ ﺭﻭﺳــﻴﺎ ،ﺃﻡ ﻓﻲ
ﺃﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ،ﺃﻡ ﻓــﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ .ﻛﺎﻥ ُﺷــ ﺢ
ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ،ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ً
ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ،ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻫــﻢ ﻭﻧﺎﺻﺮﻫﻢ ،ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻏــﺪﺍ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
1ـ

Charity and charitable institutions. In The Jewish Encyclopedia, III, London 1902,
pp. 667-676.
Charity. In Encyclopaedia Judaica, Keter publishing house, V, Jerusalem 1971, pp. 350-352.
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ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛــﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻜﺴــﺐ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ.
ﻟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺗﺘﻔﺴــﺮ ﻭﻓﺮﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴــﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.1
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺪﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺩﻩ ـ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ـ
ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻛﺴﺐ ّ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﺠﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ
ﻳﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ـ ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒﺸــﻴﺮﻱ ،ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺀ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﺗﻌــﻮﺯﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ً
ﺗﻨﻈﻢ ﺳــﻴﺮﻩ ﻭﺗﻀﺒﻂ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ .ﻟﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺫﻱ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓــﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺒﻨــﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﻋﻤﺎ
ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺮﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﻣﺤــﺪﺩﺓ.
ً
ﻓﻀﻼ ّ
ﻳﻼﻗﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻭﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ .ﻓﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ّ
ّ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎﺱ ﺃﻣﻨﻴﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻠــﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﺟﻠﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺠﺪ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺟﻤــﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻃﻠﻴﻘﺔ.
ﺑﺎﻋﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸــﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻌﻜﺴــﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﺒــﺮﺕ ﻛﻞ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻣﺸــﻐﻮﻟﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻓﻖ
ﺗﺘﺪﻋﻢ
ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻭﺳــﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻘﺪﺭ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫــﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ّ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺼﺎﺩﻡ ،ﻭﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
 1ـ ﺗﺤﺼﻲ ﻣﺠﻠﺔ ـ  The Chronicle of Philanthropyـ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺴــﻨﺔ 2011ﻡ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﻬﻮﺩﻳﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺧﻤﺴــﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻭﻗــﺖ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ % 2
ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ.
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  % 30ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ
ّ
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ﺑﻴﻨﻬﺎ ـ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ـ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺠﻠﺒﺔ ﻟﻸ ُ ْﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺒــﺪﻯ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻗﻴﻤﻲ ﻭﺭﻭﺣﻲ ﺑﻴﻨﻬــﺎ .ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﺯ »ﻋﻤﻞ
ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ« ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺣــﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺇﺛــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻼﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺳــﺎﺑﻘﺎً .ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻺﻟﺤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺗﺮﺍﻋــﻰ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺸــﺒﻪ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ َ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻝ ﻛﺮﻭﻣﻮﺍﻝ ﻛﺮﺍﻭﻓﻮﺭﺩ ،ﺑﻤﺎ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﻣﺆﻟّﻔﻪ» :ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺸـــﺎﻣﻠﺔ« 1990ﻡ ،ﻭﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻲ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻫﺎﻧﺲ ﻛﻮﻧﻎ ،ﺑﻤﺎ ﺳﻄﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ» :ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻹﺭﺳﺎﺀ
ﺃﺧﻼﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ« 1991ﻡ .ﻓﺮﻏــﻢ ﻣﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺙ ﻗﻴﻤﻲ ﻣﻨﻔﺘﺢ ـ ﺷــﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ـ ﻓﺈﻥ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺗﺒﺪﻭ
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻣﻘﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ،
ً
ﻓﺎﺗﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭ ّ
ﻣﺤﺪﺩ ﻟــﺪﻯ ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻏﻴﺮ.
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﺿﻴّﻘﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺑﻠــﻮﻍ ﻣﻘﺼﺪ ّ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺯ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ ﻫــﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻗﻴﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻳﺘﻌﻬــﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺭﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ
ﺑﻴﻨﻬــﺎ ،ﻟﺘﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﺗــﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺳــﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠــﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ،
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺟﻠﻴﻼ ﻓﻲ
ﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻻ
ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ً
ً
ّ
ﺑﺚ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ـ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ـ ﻓﻲ ّ
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮّﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻋﻤﻠــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﻏﻠﺐ ﻋﻠــﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻭﺍﻓﺘﻘﺪﺕ
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ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧــﺄﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﻄﺎﺭﺡ
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ً
ﺍﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ
ﻋﻘﺪﻱ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﺸــﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻲ .1ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ـ ﺑﻌﺪ ﺯﻫﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ
ﺾ ﺇﻟــﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ـ
ﻳﺘﺴــﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻫﻦ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻢ ُﻳ ْﻔ ِ
ّ
ﺍﻟﻤﺴــﺘﻀﻌﻒ ،ﺑﻤﺎ ﻋﺠﺰ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻳﺴﺘﺸــﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
َ
ﻗﻴﻢ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ .ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺃﻥ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﺿﻴﻖ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ،
ﺍﻟﻤﺤﺘﺪ.
ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ّ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳــﺎً ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺠــﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
Æƒ∏H ô«°ù«dG øe ¢ù«d
ﺗﺼﺒــﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣــﻦ ﺗﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺗﻌﺎﻳﺶ
ºd Ée á«fƒc º«b AÉ°SQEG
äGOÉ≤àfÉH áYƒØ°ûe øμJ
ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺵ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪ
ø°VGƒë∏d ájƒ«æH
ﻣﺜﻞ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺧﺎﺭﺝ
.¿ÉjOCÓd á«YÉªàL’G
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ
ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ .ﻓﺤﻴــﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎً ،ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴــﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺘﻴﻦ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 9ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭ  19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007ﻡ ،ﻋﻠﻰ ﻟﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻧﺴﻨﻴﻮﺭ ﺟﻮﺳﻴﺒﻲ
ﺑﻴﺘﻮﺭﻱ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﺳﻘﻔﻲ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ .ﻟﺘﻈﻞ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺜﻼ ﻻ ﺗﺤﻀﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ـ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ـ
1ـ
ً
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ .ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺷــﺎﺋﻊ ﻭﺧﺎﻃﺊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻜﺸــﻒ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
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ـ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋــﺪﺩ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ  1.505.000ﻧﺴــﻤﺔ ـ ﻣﺤﺮﻭﻣﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ،ﻟﻌﻞ ﺃﻭﻛﺪﻫﺎ ﺣﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺣﻖ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻗﺼﺮﺍ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﻋﻦ
ﻓﻲ »ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ،ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
ً
ﻋﻤﺪﺍ .ﻓﺄﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﻳﺎﻧ ٌﺔ ﻫﻴﻤﻨ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴــﻮّﻱ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ،ﺑﻠﻎ ﺣﺪ ﺃﻥ ﺭﺳــﻤﺖ ﺧﻄﻮﻃﺎ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻓــﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻳﺤﻈﺮ ّ
ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜّﻞ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
ﻳﺴﻴﺮﺍ ﺑﻠﻮﻍ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻴﻢ ﻛﻮﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻠﻮﺡ ﺟﻠﻴّﺎً ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ً
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺿﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻳﺎﻥ؛ ﺇﺫ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺘﺤﻜّﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻤﻪ .ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺗﻄﺎﺭﺡ ﻗﻴﻢ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻳﺸــﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﺄﺓ ﻣﺎ
ّ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ .1ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸــﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻦ ﻭﺍﺣــﺪ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴــﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ُ
ﻭﻣ ُﺜــ ٍﻞ ّ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻨــﻪ ﻓﻲ ّ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،2ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﻫﻴﻨﺎً ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻟــﻢ ﻳﻔﻠﺖ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ـ ﺍﻟــﺬﻱ ﻣﻜﺚ ﻟﺼﻴﻘﺎً ﺑﺠﻮﻫــﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ـ ﻣــﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ .ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺎﻧﺲ ﺟﻮﻧﺎﺱ ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ« ـ ﻳﻨﺒﻪ
1ـ
2ـ
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ا ﻳﻤﺎن وﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮ ّ وا ﺣﺴﺎن

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻏﺪﺕ ﻣﻘﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺷــﺤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻋﺰ
ﺍﻟﺨﻠﻖ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺘﻬﺪﺩ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﻮﻡ
ُ
ﺑﺘﺤﻮﻻﺕ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻳﺸــﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﺑﺸــﺄﻥ ﺳــﻄﺢ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﻓﻪ ﻭﻣﻴﺎﻫﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻠﻘــﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
ﺗﺘﻬﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.1
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺑﺎﺗﺖ ّ
ÖjôªdG ó°ü≤dGh π«ÑædG π©ØdG :…ô«îdG πª©dG
ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺗﻠﺰﻡ
ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃــﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺃﻗﺼــﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣــﻊ .ﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻋﻤﻞ
ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘــﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻠﻤــﺢ ﻛﻮﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸــﻬﺪ
ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﺑﻌﺪ ،ﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻡ ﺣﻮﻟﻪ؛
ً
ﺇﺫ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧــﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ ،ﻳﺮﻧﻮ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻋــﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒ ﺸــﺮ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺭﻗﻌــﺔ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺳــﺒﻴﻼ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎﺹ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﺎﺑﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
ً
ﺑﻬﻢ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ.
ّ
ﺩﺑﺖ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ـ
ً
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ـ ّ
ﺍﻟﻜﻨﺴــﻲ )ﺍﻹﻛﻠﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ﻣﻨــﺬ ﺍﻟﭭﺎﺗﻴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ
ّ
ﺗﺤﻮﻳﺮﺍ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ
) 1962ـ 1965ﻡ( ،ﺃﺩﺧﻠﺖ
ً
ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ
ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ« .ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻃﺎﺭﺋــﺎً ،ﻭﻟﻴﺲ
ً
ﺑﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ُﺑ ْﻌﺪ ﻣﻜﻮّﻥ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺿﺒﻄﺘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1ـ

H. Jonas, Il principio responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1991.
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اﻟﻤﺤـﻮر

 ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺘﻮﺭﺟﻴﺎ )ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ( ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻷﻧْ َﺠﻠَﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺸــﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ
ﺟﻬﺎﺯﺍ ﻳﺴﺪﻱ
ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ .1ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻴﺴﺖ
ً
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ
ﺑﺴﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،2ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔ ّ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ّ
ّ
ﺗﻼﺯﻡ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺩﻳﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ.
ﻫﻨﺎ
َ
ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﺭﻳﺎً
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﻘﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻳﻔﻮﻗﻬﺎ ﺷﻤﻮ ًﻻ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻤﺘﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺃﻓﻘﻲ ﻭﻋﻤﻮﺩﻱ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺩﻭﺍﺀ
ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺁ ٍﻥ ﻭﺍﺣﺪ .ﻓﻼ ﻳﻘﻨﻊ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ّ
ﺳــﺮ ﺍﻻﺗﺤــﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ّ
ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ.3
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ
ﻭﺃﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻨﺴــﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ـ
ً
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ـ ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﻧﻴﺎً
ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺪﻭ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎﺳــﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﺴﺐ
ﻭﻭﺩ ًﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺘﺎﺱ
ﻋﻄﻔﺎً ّ
ﻣﺜﻼ ـ ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ
ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ً
1ـ
2ـ
3ـ
74

Caritas Italiana, Per una carità aperta al mondo, Edizioni Dhoniane, Bologna 2003, p. 33.
Ibidem, p. 12.
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ا ﻳﻤﺎن وﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮ ّ وا ﺣﺴﺎن

ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺇﺳﺪﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ـ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﺛﻴﺮ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ـ ﺃﻭﻟﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ،ﻭﺗﻐﺎﺿﺖ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ .ﻭﻟﻮ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺗﻠﻚ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺑﻮﺟﻬﻴــﻪ
ّ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻮﻡ
ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﻢ ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ـ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳــﺎﺱ
ﻣﺘﻐﺮﺑﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺰﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭﺓ ﺛﻘﺎﻓﺔ ّ
ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﺘﻐﺪﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺼﻠﺤﻴﺔ ﺗﺮﻧﻮ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ،ﻭﻟﻜــﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻮﺍﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ .ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ،ﻓــﺈﻥ ﺗﻜﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻠــﻢ ﻻ ﺗﻮﻟﻲ
ﺗﻠﺒّــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌــﻮﺯﺓَ ،
ﺍﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺹ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﻳﻐﻄﻲ
ﻓﻔﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﺎﺭﻳﺘﺎﺱ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ ـ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ّ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ـ ﻳﺄﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻱ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻴﺰﺍ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﻓﻲ
ﻳﺴﺘﺸــﻌﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ً
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺿﺪﺓ.
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ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ّﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﻨﺴــﻲ
ﻣﻮﺣﺪ .ﻓﺤﻴﻦ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﺮﺏ ّ
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اﻟﻤﺤـﻮر

ﺗﻄﻮﺭﺍ
ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﺷــﻬﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ
ً
ﻻﻓﺘﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀــﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﻟﻌﻞ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻏــﺪﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻐﻮﺭّ .
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ـ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﻦ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ـ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻳﻨﻴﺎً ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻨﻜﻮﺻﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻋﻤﻖ ،ﺑﻜﺴﺐ ﻭﻻﺋﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻮﻋﻴﻪ ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ .ﻭﻫﻲ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﻫﺔ ،ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻠﻔﺮﺩ
ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠــﻰ ﺇﺭﺛﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ
ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻜﻮﻥ .ﻭﻗﺪ
ﻻﺣﻈﺖ ﻏﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻏﺪﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ُ
ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ـ ﻭﺑﺮﻋﺎﻳﺔ »ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ« ) (Nostra aetateـ ﺗﺴــﺘﺠﻠﺐ
ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻣﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ
ّ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ،ﻭﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎً ﺩﻳﻨﻴﺎً
ﺃﻭ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎً؛ ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻤﻴﻠﻬﻢ ﻟﻴﺠﺎﺭﻭﺍ ﻧﺴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ.
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺭﺻــﺪﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒــﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺩﺍﻣﺒﻴﺰﺍ ﻣﻮﻳــﻮ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ّ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ:
»ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ« .1ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﻠّﺺ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﺑــﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﺻﻴّــﺮﺕ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻘــﺮﺍ .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒــﺎﺏ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺃﺷــﺪ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﺎً ﻭﺃﻛﺜﺮ
ً
ّ
ﻭﻣﺨﻄﻂ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺪﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ
ـ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ـ ﻓﻠﺴﻔﺔ
ّ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ.
1ـ
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وجهات نظر

التثا ُق ُ
ف ومستقبل ُ ُه
في مجتمعات المسلمين
وجه ُة نظ ٍر إسالمية

عبد الرحمن ال�سالمي

■

I
المداخلة
أس��تحضر في ذهني وأنا أكتب ه��ذه ُ
ع��ن التثاق��ف  Acculturationوإمكانيات��ه في
حاضر العرب والمسلمين ومس��تقبلهم توجهين سيطرا
على توج��ه الباحثي��ن العرب خ�لال العق��د األخير؛
فالتوج��ه األول عني ِ
بالقي��م والمقاييس األخالقية في
مجتمعات المس��لمين ،وأما التوجه الثان��ي َف ُعني على
الخصوص بإدراكات الديمقراطية في عدة بلدا ٍن عربية
وإسالمية ،ولو ش��ئنا الد ّقة لقُلنا :إنّ هذين التوجهين
إنما ينطلقان من قول ش��اع بأنّ هناك مشكل ًة حقيقي ًة
ذات ٍ
أبعاد سياس��ية وأخالقية ودينية ،بين المس��لمين
(وبخاص�� ٍة الع��رب) والديمقراطية ،بوصفه��ا «قيمة»
ٍ
أخيرا طريق ًة
ممارسات ،وبوصفها
و«ثقافة» ،وبوصفها
ً
■

رئيس تحرير المجلة.
1

وجهات نظر

في بناء األنظمة السياسية والمؤسسات ،ففي حين تصل أفكار المجموعة
تضاد بين
األول��ى إلى أنّ المش��كلة موجودةٌ ف��ي «الثقافة» في ص��ورة
ّ
الش��ريعة والحريات السياسية ومؤسس��اتها ،وإن لم تكن قوي ًة وسائدة؛
تدع��ي الميدانية ـ تصل إل��ى نتيج ٍة
ف��إنّ المجموع��ة الثانية ـ والت��ي ّ
معاكسة ،وترى أنّ المجتمعات العربية واإلسالمية ليس في وعيها عقبات
أمام الديمقراطية؛ في حين أنّ المش��كلة ظاهرةٌ في األنظمة السياس��ية
لتجاوز المش��كلة
تقترح
المس��يطرةّ .أما المجموع��ة األولى فعادة م��ا
ُ
ُ
مؤسس��ات و ِجهات المجتمع المدني ،وتش��جيع برامج التربية على
تقوي َة َّ
الديمقراطية ،وترى أن المشكلة يمكن حلها بتطوير األنظمة أو تغييرها،
للتداول على الس��لطة ،وإقرار الحريات األساس��ية،
للوصول إلى أنظمة
ُ
والمش��اركة الواس��عة والمتطوِّرة .وهكذا ف��إنّ ُكتّ��اب المجموعة األولى
عقب��ات بعضها آتية من ماضي المس��لمين،
ي��رون أنّ «المثاقفة» دونها
ٌ
اآلخر ٍ
آت من «سياسات الهوية» وإس��تراتيجياتها المتعملقة في
وبعضها
ُ
ُ
زمن العولمة .ويرىالبع��ض أنّ المثاقفة جاري ٌة ومتواصل��ة لدى النُ َخب
العربية واإلس�لامية وفي زمن العولمة بالذات؛ لكنهم يعودون فيؤكدون
تجارب الوصول إليه��ا ،وينبغي أن
أنّ «العملي��ة الديمقراطية» تختل��ف
ُ
تكون التجرب�� ُة ذاتي ًة في المج��ال العربي واإلس�لامي؛ لكي ال تتعرض
َ
لالنتكاس��ات بعد انقضاء األنظمة السياس��ية أو خالل عمليات التطوير
والتحرير.
��ت في تلخيص نتائ��ج التوجهين؟ فعلْ ُت ذل��ك أل ُ ّ
وضح أنّ
لماذا أطلْ ُ
تص ِّدق نتائج البحوث
الثورات العربية الجارية في األش��هر األخيرة ،لم َ
والمطالعات الجارية على مدى الس��نوات العشر األخيرة؛ فالذين أكثروا
ُ
من الحدي��ث عن معوِّق��ات الديمقراطية في الدين والثقافة والسياس��ة
والنظام الدولي ،لم َت ْص ُدق آراؤه��م؛ ألنّ الثورات الديمقراطية انطلقت
2
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ٍ
تساؤالت عن مشروعية
فاس��تقطبت الجمهور كلَّه في حركي ٍة زاخر ٍة ،دون
مش��كالت في
الديمقراطية أو س��لطة الش��عب .وهكذا ل��م تكن هناك
ٌ
النظر إلى الديمقراطية باعتبارها قيم ًة أو ممارس��ة أو األمرين معاً .أما
أصحاب المذهب الثاني الذي رأى العقبة في الس��لطات القائمة وليس
فأكد عل��ى الذاتية والخصوصية في حالةالعرب،
في الجمهور؛ فإنه عاد ّ
نجد أنّ الثورات
والتي تقتضي ديمقراطي ًة عربي ًة إذا ص َّح التعبير .ونحن ُ
تملك هذا اله�� َّم؛ أي التفرقة بين ما ه��و عالمي أو أجنبي،
الجارية ال ُ
وما هو مصري أو تونس��ي ،أو عربي أو إس�لامي .فالحري ُة هي الحرية،
والمؤسس��ات التمثيلي ُة الناجم ُة عن
وسلطة الشعب هي سلط ُة الش��عب،
ُ
ٍ
ذاتها الموجودة في سائر أنحاء العالم؛
انتخابات حر ٍة هي
المؤسس��ات ُ
ُ
بل إنه كان هناك َم ْن قال في «ميدان التحرير» بالقاهرة :إنه إنما خرج
مع زمالئه إلى الشارع ليُثبت أنّ المصريين يريدون أن يكونوا جزءًا من
حس
ود َوله .وهذا الشاب ُي ُّ
حركة العالم وحركة ِق ِيم ِه ،وحركة مجتمعاته ُ
ـ كما قال ـ أنّ العوائق من جه��ة المصريين لم تكن ذاتي ًة؛ بل آتية من
جهة النظام الذي كان يعتمد على التجهيل ،وعلى األجهزة األمنية ،وهو
التجاوب قوياً مع الثورة بالفع��ل من جانب األميركيين
يخش��ى ألاّ يكون
ُ
واألوروبيين ،رغم الترحيب الظاهر؛ ألنهم «كانوا مرتاحين» مع النظام
السابق.
II
يكون علينا العودة إلى موضوع
وفي ضوء هذه المالحظات النقدية،
ُ
«التثا ُقف» وم��اذا يعني لنا نحن العرب والمس��لمين في القرن الواحد
والعش��رين .ولدينا في هذا الشأن تجربتان وس��يطتان أو كالسيكيتان،
ومعاصرة .وأنا ِ
أقص ُد بالتجربتين الوسيطتين:
وتجربة أو تجارب حديثة ُ
3
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والمعاصرة فيما
تجربة بغداد ف��ي
ُ
التواصل مع الحض��ارات القديم��ة ُ
التواصل مع
بين القرنين الس��ابع والثاني عش��ر للميالد؛ حيث ج��رى
ُ
الحض��ارات القديمة اليونانية والهندية والفارس��ية من طريق الترجمة
في ش��تّى العلوم والفنون والفلس��فة .أما التجرب ُة الثاني�� ُة آنذاك فهي
التجرب ُة األندلس��ية على مدى س��بعة قرون ،وهي تجرب�� ُة تثاق ٍف كبير ٍة
من خالل الترجمة (يوناني والتيني ـ عربي ـ التيني) ومن خالل العيش
معاً؛ أي بين المسلمين والمس��يحيين بتلك البالد .وقد كانت التجربتان
ٍ
بحدود؛ لكنهما انتهتا نهاي ًة مأساوية .أما تجرب ُة بغداد فانتهت
ناجحتَين
بالحروب الصليبية التي ضربت العالقات بين الشرق والغرب ،وأحالت
تواص ٍل إنس��اني وثقافي بين الطرفين (المس��يحي والمس��لم) إلى
ك َّل
ُ
وأما
ُمعانا ٍة وع��ذابٍ وتكفي ٍر للغريب أو قتْ ٍل له ألكثر م��ن ثالثة قرونّ .
التجرب ُة األندلس��ي ُة فقد انتهت بحروب االس��ترداد ،التي أنْهت ـ وعلى
كل المستويات ـ الوجود اإلسالمي اإلنس��اني والثقافي بإسبانيا بطريق ٍة
ّ
استئصالية.
قلت من قبل :إنّ التثا ُقف الوسيط في بغداد واألندلس ـ والذي
لقد ُ
بادر إليه المس��لمون ـ كان ناجح��اً بحدود ،وليس عل��ى اإلطالق؛ ألنّ
فصحيح
الممارسة.
ٌ
مسألة «األصالة» ظلّت عائقاً قوياً في الفكر كما في ُ
موجودا عبر
تيار ق��و ٌّي ظ َّل
ً
أنه ظهر ببغداد واألمص��ار الكبرى األُخرى ٌ
العصور الوُس��طى في الثقافة والفلس��فة ،يرى أنّ «الحكم��ة اليونانية»
هي من الصحة والبرهاني��ة والخلود ،بحيث ينبغي أ َ ْخذ المنطق والعلوم
تتالءم
والفنون منه��ا دون تردد ،وتأوي��ل النصوص اإلس�لامية بحيث
ُ
الم ْح َدثة؛ بيد أنّ التيارات األقوى
مع الفلس��فة األرس��طية واألفلوطونية ُ
واألكبر واألكثر دواماً في حضار ِتنا لم تلبث أن ظهرت وتبلْورت وفرضت
توقُّف��اً وتراجعاً بحجة األصال��ة والحفاظ على الدين من الفس��اد من
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المنطق كما بقي��ت العلوم البحت ُة
طريق تلك الفلس��فة الوثينة .وبق��ي
ُ
ربت بحجة ُغربتها ،والذي بقي منها بقي
والتطبيقية ،لكنّ الفلس��فة ُ
ض ْ
فسببها أ َّن
بش��ك ٍل ُمداورّ .أما محدودي ُة النجاح في التجربة األندلس��ية
ُ
هذا العيش المش��ترك بين المسيحيين والمسلمين واليهود لم يمكن له
أحفاد
أن يستم َّر ،والذين استأصلوا المسلمين من إسبانيا والبرتغال هم
ُ
الذين عاش��وا مع المس��لمين ،وإن كانوا قد أخذوا منه��م الكثير ،كما
كثيرا في
أنّ الترجمات الت��ي أ ُنجزت من العربية إلى الالتيني��ة أثّرت
ً
النهوض األوروبي الالحق.
والمعاص��رة للعرب والمس��لمين مع الغرب،
أما التجرب�� ُة الحديث ُة ُ
التثاقف التي حصلت؛ فإنها كانت مختلف ًة عن التجارب الوسيطة
وعمليات
ُ
والم َديات والنتائج.
من حيث الدوافع َ

أ ـ كان الغربي��ون هم الذي��ن بادروا إلى
فرض ثقافتهم على العالم وبطريق ٍة اجتياحي ٍة
شملت شتّى مجاالت الحياة اإلنسانية الخاصة
والعامة .وعندما كانت تل��ك العملية الزاخرة
الجيوش األوروبي�� ُة تحت ُّل ُم ْع َظم
تجري كان��ت
ُ
العالمي��ن العرب��ي واإلس�لامي ،ولذا
بل��دان
ْ
المثاقفة
فقد فه��م ٌ
كثير م��ن المتدينين المس��لمين حتّى عندما كان��ت ُ
تجري دون عن ٍف ظاه��ر أنها ـ كما يق��ول ابن خل��دون ـ بمثابة «تقليد
المغلوب للغالب» ،وقد خلّفت هذه العمليات العنيفة وغير العنيفة جراحاً
غائرة في النفس��ية العربية واإلس�لامية ،رغم اقتن��اع الكثيرين أنّ هذا
ً
«االس��تيراد» كان ضرورياً للخروج من «وهدة التخلُّف»؛ لكنها وإن تكن
ضروري�� ًة فلم يكن ينبغي له��ا أن تقترن بالعنف .لقد ق��ال خير الدين

� ّإن التثاقُ ف الو�سيط في
بغداد والأندل�س والذي
بادر �إليه الم�سلمون
كان ناجح ًا بحدود،
ولي�س على الإطالق
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السيل،
التونسي (ـ 1888م) :إنّ هذا الغرب (الثقافي والسياسي) هو مثل َّ
وال بد من اس��تيعاب موجاته؛ ألنه ال يمكنُ َمنْ ُع تدفُّقه ال بالقوة والعنف
والتالءم
والمصالحة .وم��ا دام األمر كذلك فينبغ��ي َقبوله
ُ
وال باللي��ن ُ
معه أو نغرق في أمواجه الهائجة .وكان ه��و ورجاالت الدولة والمثقفون
يؤدي إلى
اآلخرون يرون أنّ هذا االستيراد واالس��تيعاب أو ُمحاولته لن ّ
ذوبان المسلمين أو ذهاب دينهم وثقافتهم؛ وذلك ألنّ االستعانة بأدوات
مش��هودة ُتمكِّنُهُم من تطوير
كس��ب المس��لمين مناع ًة
الحداثة س��وف ُت
ً
ُ
لمنافسة الغرب.
حياتهم ،والعودة ُ
مجتمعات
ب ـ حصلت عمليات االستيراد أو التوريد هذه حين كانت
ُ
فاقدة أل ِّي مناع ٍة باستثناء المناعة
راكدة ،وبالتالي
المسلمين وثقافتُهم
ً
ً
المس��تجدات األوروبي ُة بالدين،
الدينية ،ولذلك ُسرعان ما اصطدمت
ُ
وليس لدى المس��لمين فقط؛ بل ولدى مسيحيي الشرق القُدامى أيضاً.
ولذا فقد انقس��م المس��لمون إلى فريقي��ن :فريق ي��رى تعلُّم منتجات
الحداثة وتبنّيها لمواجهة األوروبيين والتمرد على سطوتهم العسكرية،
لصون خصوصيته ودينه .وكما لم ينجح
وفريق عمد للتقو ُقع واالنعزالَ ،
المتمردون ،فكذلك لم ينج��ح النفعيون أو البراغماتيون؛ ألنهم صاروا
في النهاية سالكين لمسالك «تقليد المغلوب للغالب».
كثي��ر من المثقفين المس��لمين عملية التحديث هذه
يعد
جـ ـ لم ّ
ٌ
عملي��ة ُمثاقفة؛ ألنها كان��ت مفروض ًة م��ن جهة ،وألنّ المس��لمين لم
الندية لم
يقدموا ش��يئاً يمكن للمس��تعمرين اإلفادة منه ،وهكذا ف��إنّ ّ
ّ
ظ��ل
تكن متوافرة ،كما لم تتوافر المش��اركة ،وإن
البعض يفتخر بأنّ
ّ
ُ
للمس��لمين َديناً على أوروبا التي أَنهضوها من ُس��باتها ،وهي تر ُّد لهم
الجميل اآلن.
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III
إنّ الث��ورات العربية الجارية قد كش��فت عن «رؤي�� ٍة للعالم» لدى
الجمهور الذي نزل إلى ش��وارع ثماني بل��دان عربية حتى اآلن ،لم يكن
فضال عن تقارير المؤسسات
أحد من الباحثين أو االستراتيجيين يتو ّق ُع ُه،
ً
ٌ
الدولية واإلقليمية ،والتي تحدثت مطوَّ ًال عن ضعف مؤسس��ات المجتمع
المدن��ي ف��ي العالم العربي ،بس��بب ضعف قي��م الحداثة والمش��اركة
وقمعها:
والديمقراطية ،إلى جانب ضغوط األنظمة ْ

وتحمل بش��ك ٍل
فالجمه��ور الذي نزل إلى ش��وارع الم��دن العربية،
َّ
يحمل
س��لمي وعلى مدى أس��ابيع متطاول��ة ُعنْف أجه��زة األم��ن ،كان
ٍّ
ُ
وفصل الس��لطات والشفافية
ش��عارات الحرية،
ُ
والتداول على الس��لطةْ ،
مؤسسات تمثيلية.
ومكافحة الفس��اد ،واالنتخابات الحرة
ً
س��بيال لتكوين َّ
قيم مدني ٌة تحملُها
وك ُّل ه��ذه القيم والمبادئ واإلجراءات المطلوبة ه��ي ٌ
الدولة الحديثة والديمقراطية .وألنّ األكثرية الساحقة من المتظاهرين
حائ�لا دون تنفيذها غير الحكّام
كانت تحمل تلك الش��عارات ،وال ترى
ً
الخالدي��ن ،واألجهزة األمني��ة؛ فإنه حتّ��ى عندما نزل اإلس�لاميون أو
جماعات اإلس�لام السياس��ي إلى الش��ارع لالنضمام إلى المتظاهرين؛
وركزوا
فإنهم أَهملوا ش��عاراتهم الخاصة المتعلقة بااللتزام بالش��ريعةّ ،
على الشعارات نفسها التي يحملُها المتظاهرون .وهكذا فعملي ُة «التثا ُقف»
استيعابها من جانب الشبان الذين نزلوا
أو اعتناق قيم العصر قد جرى
ُ
هياج ذو نوازع دينية أو أ ُصولية ،وال أثر للعداء
للشارع ،ولم يكن هناك ٌ
للغرب الذي كان الباحثون يحس��بون أنّ الشبان يحملونه بين جوانحهم،
وبذلك لم يعد هناك ما يدعو للحدي��ث عن ِصدام الحضارات ،وال عن
االستثناء اإلسالمي أو العربي ُتجاه الحريات والديمقراطية.
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التظاهرات الزاخرة وبنس��بة  %85من ش��بان
تكون��ت جماهير تلك
ُ
الع ُمر ،وقد كان معروفاً أن نس��بة صغار الس��نّ في
تحت الثالثي��ن من ُ
ونظموا مجموعاتهم
العالم العربي تبلُغُ حوالي الـ  ،%70وقد تجمع هؤالء َّ
بواس��طة وس��ائل االتصال الحديثة .وهكذا يترتب على هذا األمر أو على
هذه الظاهرة ـ ظاهرة الثورة الديموغرافية ـ عدة نتائج :أنّ الثورات هي
ثورات ش��باب ،وهي نابع ٌة من «الثورة الديموغرافية» في العالم العربي،
وأنّ أبناء الطبقة الوس��طى هم الكثرةُ الساحق ُة بين المتظاهرين؛ ألنهم
فئات اجتماعي ٌة
ُيحسنون استخدام وسائل االتصال ويملكونها ،وبذلك فهم ٌ
متعلِّمة وحديث ٌة ،وليس��ت فئ��ات تقليدية أو ُمحافظ��ة .وال يعني ذلك أنّ
المحافظة انتهت من المجتمع؛ فهي موجودةٌ وكثيرةُ العدد؛ لكنها
الفئات ُ
تملك الس��يطرةَ على حركة
ليس��ت هي التي ُت ِّ
حد ُد ّ
االتجاه ،كما أنها ال ُ
تملك
الشارع ،وال
تستطيع تغيير القيم السائدة بين الشباب ،كما أنها ال ُ
ُ
والحديث عن «التثا ُقف» هنا ضرور ٌّي أيضاً؛
القدرة على االنقالب عليها.
ُ
الجميع ـ محافظين وتغييريين ـ إلى القيم نفسها ،كما أنهم
فقد احتكم
ُ
وجود وع ٍي
أَظهروا التزاماً بهذه القواسم المشتركة الحديثة ،والتي تعني
َ
قو ٍّي ومشتر ٍك لدى هؤالء الشباب باالنتماء إلى عالَم الحداثة والحريات
والديمقراطية والمجتمع��ات المدنية في العالم .وم��ن ضمن تلك القيم
والممارس��ات الراقية اإليمان بالحريات وبالرأي اآلخ��ر؛ فقد مضوا في
صدرت دونما
مصر وتون��س إلى صناديق االقتراع ،وتقبلوا النتائ��ج التي
ْ
تذ ُّم ٍر رغم أنها لم تكن متفق ًة مع نوازعهم وآرائهم وتو ُّجهاتهم.
المس��المة ،وكراهية العنف،
والمي��زةُ الثالث ُة لدى هؤالء الش��بانُ :
وكراهية الدم ،والحرص على الممتلكات العامة والخاصة ،وحتّى عندما
ص��ده؛ لكنهم كانوا
كان البولي��س يواجهُهُ ْم لم يس��تخدمون العنف في
َّ
صرين على إزالة أجهزة األمن السياس��ي ،وأجهزة الضغط الجسدي،
ُم ّ
8
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التظاهر ِ
الس��لْمي حتّ��ى تنح َّل تلك األجه��زة أو تنهار.
باالس��تمرار في
ُ
ضدها دون أن تثأر ليس��ت
المس��المة القوي ُة التي تتحمل العنف َّ
وهذه ُ
الخ ْض��ر والبيئة بعد الحرب
معروف ًة لدى الح��ركات المدنية ،وحركات ُ
حركات
��ه أنّ هذه الحركات المدنية هي
الباردة؛ ولذا فالذي يمكن قولُ ُ
ٌ
ٍ
المثاقفة أو المشاركة في
ش��بابي ٌة من نو ٍع
جديدُ ،
وتمثّل درج ًة عالي ًة من ُ
حركات اس��تيعابي ٌة .ففيما عدا القطيعة
المتحضر ،كما أنها
قيم العالم
ّ
ٌ
التواصل مع س��ائر الفئات،
مع النظام االس��تبدادي الس��ائد ،هي تريد
ُ
شارك في الحركة
ٍ
لسبب أو آخر ،ولذا فإنّ
وحتّى تلك الفئات التي لم ُت ْ
إنذار بعض الجهات بإمكان االنقس��ام في دو ٍل مثل ليبيا وسورية واليمن
ال م ِّبررَ له؛ بل إنّ العملية الحركية الجارية ّأدت إلى تقارُبٍ بين الشمال
والجن��وب باليمن ،وإلى تق��ارُبٍ بين العرب واألكراد في س��ورية ،وبين
األمازيغ والعرب في ليبيا .وقد تحدث كثي��رون عن ِعلَل هذه الظاهرة،
ش��جعتْها.
وكيف ُتفهم في ضوء الخصوصيات التي ُيقالُ :إنّ العولمة قد
ّ
فالش��باب الثائرون الحريصون على الحري��ات العامة يؤكدون دوماً على
ُ
المواطنة ،وعلى عدم التمييز على أس��اس ِ
��رق أو الدين أو
الع ْ
عمومي��ة ُ
بارزا ف��ي الثورة المصرية،
الجهة ،وقد لعب
ُ
دورا ً
األقباط المس��يحيون ً
شجع االنقسامات،
السلُطات الس��ابقة هي التي كانت ُت ّ
وبدا األمر وكأن ُ
والتي ْألغتْها الثورات.
تكون
إنّ المتوقَّع ـ إذا اكتمل هذا التطوُّر ف��ي البلدان العربية ـ أال
َ
مش��كالت جدي ٌة في عمليات المثاقفة الحاضرة والمس��تقبلية؛ إذ
هناك
ٌ
ب��دت في بعض األَوق��ات والعق��ود الماضية إنما
الح��دةَ التي
َّ
يبدو أنّ
ْ
تعيشها منطقة الشرق
كانت ناجم ًة عن الظروف االس��تثنائية التي كانت ُ
األوس��ط ،ولجهتين :لجهة ال ُثنائية بين األنظمة المستبدة واإلسالميين،
ولجهة الضغوط الدولي��ة واإلقليمية التي واجهتْها ش��عوب المنطقة من
9
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ألمر رمز ٌّي بال��غُ الداللة أن
جانب الوالي��ات المتحدة وإس��رائيل .وإنه ٌ
ينتهي أس��امة بن الدن مع انتهاء عهود خصومه من ح��كّام الجمهوريات
الوراثية االس��تبدادية ،ولو لقيت قضي ُة فلس��طين ح اّ ً
ـل ع��اد ًال لما بقيت
هناك أ ُصولية عنيفة أو غير عنيفة في العقود القادمة.
IV
في ش��هر أكتوبر من الع��ام ( )2010توفّ��ي المفكر الب��ارز محمد
أركون ،الذي دأَب خالل العقود األربعة الماضية على كشف االنسدادات
الديني في التفكير اإلس�لامي قديماً وحديثاً ،ومن
الن��ص
التي أحدثها
ُّ
ُّ
ضمن تلك االنس��دادات الت��ي الحظها أرك��ون وغيره م��ن الليبراليين
وم ُثله
واليس��اريين :افتقار الش��باب المس��لم المتد ِّين إلى ِقيَم العصر ُ
ومعارفه .فهن��اك اعتقاد ـ بحس��ب أركون والجابري وحنف��ي ـ بأن ثمة
آخ ُر في
قراءة نقدية ـ وهن��اك
النص الدين��ي
قصور َ
ً
ٌ
ً
قص��ورا في قراءة ّ
تبنّي قيم العصر ،والتأكيد على قيم الخصوصية واألصالة .وبحسب هذا
التصور؛ فإنّ العرب والمسلمين لن يتحركوا باتجاه العصر إلاّ إذا انتهت
المقدسة ،من طريق إصالح ديني راديكالي ،مثلما
امتثاليتُهم للنصوص
َّ
حدث في أوروبا في القرون الثالثة األخيرة ،وإلاّ إذا صارت قيم العصر
جزءًا من منظومتهم األخالقية والمدنية .وقد أظهرت الثورات الش��بابي ُة
ـ ومعظم هؤالء الش��بان متد ِّينون ـ أنّ التثا ُقف المطلوب مع قيم
العربية
ُ
العصر قد تحقّ��ق إلى ٍ
ضط��روا ـ وهم يحقّقون
حد كبي��ر؛ لكنهم لم ُي
ّ
المثاقفة ـ إلى إنكار نصوصهم الدينية؛ أي أنّ اإلس�لام لم يشكّل
هذه ُ
عقب ًة في وجه التحول نحو الديمقراطية؛ ب��ل إنه في بعض الحاالت في
اليمن وليبيا وس��ورية؛ فإنّ القيم األخالقية الديني��ة حالت دون اللجوء
العنف ،كما حال��ت دون االعتداء على األم�لاك والمصالح العامة
إلى ُ
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أخيرا على نو ٍع من الثقة بنجاح التحرك الديمقراطي
وشجعت
ً
والخاصةّ ،
ويس��اعد
ينص ُر الظالمين،
يقبل ُ
المس��الم؛ ألنّ اهلل  8ال ُ
ُ
ُ
الظلْم ،وال ُ
المؤمنَ على صون الكرامة اإلنسانية ،وبلوغ الحرية.

بقيت المش��كلة المعضلة في هذا السياق وهي مس��ائل الخصوصية
والهوية ،ولن تنتهي بحصول الثورات ،وس��يظل هناك متشددون يعتقدون
أنّ الديمقراطية خطر على الدين؛ َب ْي َد أنّ االتجاه الشعبي العام السائد
التواصل مع اآلخر وال
اآلن الذي نعرف أنه اتجاه تثاقفي غ�ّل�اّ ب ،يريد
ُ
يرفضه ،ويريد المشاركة في حضارة العصر وعصر العالم ،وليس باسم
العصرنة والحداثة فقط؛ بل وباسم اإلسالم أيضاً.
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ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ
ﺍﻷﺧﻴﺮﻳــﻦ ﺗﻨﺸــﺊ ﻭﺗﻘﻴــﻢ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨــﻰ ﺑﺤــﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺋﺘﻼﻓﻬﺎ ،ﻭﺣﻮﺍﺭ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺍﺀ ،ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺤﻀــﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻣﺴــﻌﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗــﻪ ،ﻓﻤــﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ؟
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﺒﺜﻴﺎً ﺃﻭ ﻓﻀﻮ ًﻻ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ
ﻳﺪﻝّ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻨﺎ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤــﺮﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻇﻮﺍﻫﺮﻫﺎ
ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
1ـ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻓﻲ ﺃﺳــﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2012/2/6ﻡ.
■

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ,ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ.
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ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ُﻳﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ .ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻹﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎً ،ﺃﻭ ﺃﻧــﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻭﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ،ﻭﻟﻸﺳﺘﺎﺫ
ﺃﺳــﺒﻮﺯﻳﺘﻮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ ،ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺛﻤﺔ
ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻭﺿﻌــﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻨﻰ
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳــﻢ) :ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ(.
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻷﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬــﻢ ﻻ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻗﻴــﻢ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﻳﺎﻧــﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﺻﻐﺮﻯ ،ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ
ﺗﻨﺎﻓﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬــﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟــﻚ
ً
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﺳــﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻭﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴــﺔ ﻻﺣﻘﺎً .ﻭﺍﻟﻤﻼﺣــﻆ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓــﺮ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ ُﺗﻌﻘﺪ ﻟﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨــﺪﻭﺍﺕ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻣﺮﺩ
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺳــﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﻬﻢ ـ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ـ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴــﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴــﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮﺍﻫــﺎ ﺍﻵﺧــﺮﻭﻥ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ ﻭﻗﻴﻤﻬــﻢ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﻢ،
ً
ﺿﺪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻧﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﻗﺴﻢ
ﻗــﺎﻝ ﺑﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﺍﺕ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻌــﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
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ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﺣﺼــﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ـ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻴــﻮﻡ ـ ﺍﻋﺘﻨﻖ ﻣﻘﻮﻟــﺔ )ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ(؛ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﺗﺤﺎﻭﺭ ﻭﺩﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺷــﺒﺢ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﻣﺴــﺎﺭﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ :ﺭﻓﻊ
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﻮﺍﺳــﻢ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ،
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺴــﺐ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼــﺎﺭﻯ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗــﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ
ﻭﻋﻤــﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺰﺍﺧــﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺻﻘﻠﻴﺔ ُ
ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﻀﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻧﺸــﻮﺀ ﺷــﺮﺍﻛﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳــﺔ ﺑﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ
ﺛﻼﺙ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻲ ﻭﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﻫﻲ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪ ﻭﻋﻦ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔــﺔ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻫﺬﺍ؛ ﺇﺫ
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ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴــﺔ ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺸــﻞ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﺪﻣﺞ
ﻓﻲ ﺃﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺗﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ
ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ.
ﺇﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻮﺗﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺘﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ،
ً
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ :ﺍﻟﺪﻋــﻮﺓ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ؛ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ،ﻭﺗﺰﻭﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ.
ﻭﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﺮﺽ ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺣﻜﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ،ﻓﺎﻟﻤﻌــﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ـ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻴــﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ـ
ﺣﻼ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎً ،ﻛﻤﺎ
ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ً
ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﺧــﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ؛
َﺑ ْﻴ َﺪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻤﺲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻓﻲ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ
ﻭﺇﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻻ ّ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﺿﻴﺎً ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻪ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻑQ PO N M L K J I H G F E ﴿ :
] ﴾U T S Rﺍﻟﺤﺠــﺮﺍﺕ ،[13 :ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ
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ﻣﺘﻼﺯﻣﻴﻦ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻲ /ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﺟﺎ ٍﺭ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﻘﻮﺩ ،ﻭﻣﺎ
ﺃﻓﻀــﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳــﺎﻁ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺼﻴــﺮﻩ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺑﻘــﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً
ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘــﺎﺭﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓــﻲ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺣﺼﻞ
ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻔﺘــﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ،
ﺃﻣﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓــﻸﻥ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺒﻮﺳــﻴﻦ ،ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻــﻞ ﺫﻭ ﺃﺻﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟَ َ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻦ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺛﻢ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﻭﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ
ﻇﻬــﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟــﻲ ﺗﻌﺪﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩ ،ﺗﺴــﻮﺩﻩ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺍﻷﻭﺣﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎﺕ،
ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻛﺜﻴﺮﺓ؛
ﻭﻏﺪﺍ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﺳﺘﺸﻬﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ً
ﺣﻀﻮﺭﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ،ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
ً
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﺗﻀﺎﺅﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ،ﻭﻳﺆﻭﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ،ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
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ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﻛﻠــﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﺫﺍ ﻓﺎﺋﺪﺓ؟!
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ،ﺇﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺴــﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤــﻮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ
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ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺼــﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨــﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪ
ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻧُﺪﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ـ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﻧﺤﻦ ـ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺩﺭﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﻟﻴﺲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺑــﻞ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻳﻀــﺎً ،ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒــﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘــﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ
ﻓﺤﺴــﺐ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺷــﺒﺎﺑﻨﺎ
ﻭﺃﻣﺘﻨﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻐﺰﻯ ﺑﺤﺠﺔ ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﻭﺇﺳــﻼﻣﻴﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ .ﻟﻘﺪ
ﺩﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﺩ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻣﻦ
ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻣــﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﻣﺮﺍﺷــﺪﻫﺎ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺳــﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ» :ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻟﻬﻠﻚ ﺍﻷﻧﺎﻡ« ﻟﻤــﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ٌ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ.
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■

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ »ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ« ﻫــﻮ ﻣﺪﺍﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻐــﺮﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ
ّ
ﺃﻏﻠﺐ ﻋﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ؛ ﻓــﺈﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﻓــﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻫﻮ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ،ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ
ﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣﺴــﺐ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ .ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨــﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ؛ ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﴿  ﴾0 /ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﺴــﺘﺮﻳﺢ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ
ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻼﻝ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺯﺍﻳﺪ ،ﺩﺑﻲ.
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ،ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻈﻪ
ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻲ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ )ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺻﻴﻐﺔ ﺃﺧﻴﺎﺭ ﻭﺧﻴﺮﺍﺕ ﻭﺧﻴﺮﺓ( ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ .ﻭﺑﺎﺳــﺘﻘﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ
ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻮﺷﻴﺨﻲ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﺎﻧﻲ
»ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﺑﺪﻻﻻﺗــﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻟﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴــﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﺛــﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌــﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺗﺪﺭﺝ
ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ »ﺍﻷﻓﻀﻞ« ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺫﺍﺗﻪ .ﻭﺑﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺩﻻﻻﺕ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻭﻣﻘﺎﺻــﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻧــﻪ »ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻗﻮ ًﻻ
ﻭﻋﻤﻼ ،ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﻋﺎً«.
ً
ﻗﺼﺪﻧﺎ ﻫﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻴّﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻢ
ﺃﻧــﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧــﻲ »ﻟﻠﺨﻴﺮ« ،ﻭﻻ ﻧﻘﺼــﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺔ/
ﻟﻐﻮﻳﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﺳــﻨﻌﺮﺽ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳــﺘﺠﻼﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﻭﺳــﻌﻰ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻔﺴــﺮﻭﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﻣﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻭﻣﺘﺼﻮﻓﺔ ﻭﻓﻼﺳﻔﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻭﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﺑﺄﺷﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ »ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧــﻲ« ،ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﻭﻓــﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺘﻬﺪ ،ﻭﻳﻘﻴﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺻﻮﺍﺏ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ.
á¨∏dG »a ô«îdG `` 1
ﺗﺸــﻴﺮ ﻛﻠﻤــﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓــﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ
ﻭﺻﻼﺡ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺟﻠﺐ
2

اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺼﻠﺤﺔ1؛ ﻛﺎﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ :ﺧﻴﺮ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺇﻥ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ »ﺍﻟﻤــﺎﻝ« ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻄﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔــﻮﺱ ،ﻭﻣﺎﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ،
ﻭﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫــﺎ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ ﻣــﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ
ﺍﻟﺘﻠﻤﺴــﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣــﺐ ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘــﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﻓﻴﻪ »ﻗﻮﺓ
ﺳــﻤﺎﻭﻳﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ« .2ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨــﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺷﺎﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻧﻈﺮﺓ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ »ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ« ﻳﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮ؛ ﻛﺎﻟﻌﻘــﻞ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﺍﻟﻨﻔــﻊ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ .ﻭﺿﺪﻩ ﺍﻟﺸــﺮ« ،3ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧــﺮﻭﻥ :ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫــﻮ »ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻢ ﻧﻔﻌﻪ« .ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻜﻤﺎﺋﻪ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺿﺮﺑﺎً ﻣﻦ
ﺧﻴﺮﺍ ،ﻭﻣﺤﺒﺎً ﻟﻠﺨﻴﺮ،
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ؛ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ً
ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ »ﻣﺎ ﻳﺘﺸﻮﻗﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ«.4
ﻭﻟﻠﺸــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺷــﻴﺨﻲ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔــﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﻭﻟﻪ ﻧﻈــﺮﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ5؛ ﻓﻬﻮ ﻳــﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤــﺎﺭﺓ ،ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤــﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻕ ،ﺩ.ﺕ،
ﺹ .206-205
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻲ ،ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﺼﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﺮﻃﻴﺐ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺮ1406 ،ﻫـ _ 1986ﻡ ،ﺝ /9ﺹ .167
ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ،ﻣﺎﺩﺓ »ﺧﻴﺮ«.
ﺍﻧﻈﺮ ،ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ،ﺹ .229
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺸــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺷﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ  1426ﻫـ ـ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2006ﻡ،
ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﺗﻴﻮﺏ .WWW.Youtube.fr. Csa200BWI
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اﻟﻤﺤـﻮر

ﻧﺰﻝ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﻣﺴــﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ً
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻗﺒــﻞ ﻧﺰﻭﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ .ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻆ
ﻭﻓﻌﻼ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ،
»ﺍﻟﺨﻴﺮ«؛ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﺳــﻤﺎً ﻭﻭﺻﻔﺎً
ً
ﻣﺜﻼ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰs r q p o n m ﴿ :
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ً
] ﴾ u tﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .[19 :ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺳــﺎﺩ ﻭﺷﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺁﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴــﻪ .ﻭﺑﺎﺳــﺘﻘﺼﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ،
ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻗﺮﻳﻦ ﺍﻷﺛﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺸــﺢ ،ﻭﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ،
ً
ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ،ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻮﺷﻴﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ
ﻧﻌﻮﺩ ً
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﻭ ًﻻ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﺴــﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺳــﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾k j i h g f ﴿ :
]ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،[104 :ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻳﻌﻨﻲ »ﺍﻷﻓﻀﻞ« ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺍﷲ  ، 8ﻭﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺷــﻴﺨﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺩﻻﻟﺔ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻣﻦ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﻭ ًﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻷﺑﻌﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﺛﻢ ﻳﺼــﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻣﻦ
4

اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم

ﻭﻋﻤﻼ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ« .ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ »ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﻮ ًﻻ
ً
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸــﺪ ﺍﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«؛ ﺇﺫ ﻳﺬﻫــﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻛﺒﺮ
ﻭﺃﺷﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .1ﻭﻫﻲ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺤﺜــﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔــﻊ ﻻﻗﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﻦ ﻭﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ،
ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺤﺴــﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺜﻼ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ ﻓﺄﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ً
ﺧﻴﺮﺍ«،
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ »ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴــﺲ ﻛﻞ ﻧﻔﻊ ً
ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ¾ ½ ¼ » º ﴿ :
ﺧﻴﺮﺍ
¿ ] ﴾Ã Â Á Àﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ[219 :؛ ﻓﻼ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
ً
ﻭﺇﻥ ﺟﻠﺒﺖ ﻧﻔﻌﺎً ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺃﻳﻀﺎً» :ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﻔــﻊ ﻫﻮ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻠــﺬﺓ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻧﻘﻴﻀﻪ ﺍﻟﻀﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻷﻟﻢ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ«.2
ِ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ـ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻮﻥ ﻓﻘﻂ ـ ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ
ﺎﺏ
ُﻛﺘُ 
ﺍﻟﺼﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑــﻂ ﺑﻴﻦ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻣﺜﻼ ﻳﻘﻮﻝ:
ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ؛ ﺃﻱ ﺑﻨــﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻓﺎﺑــﻦ ﻫﺬﻳﻞ ً
ﺇﻥ ﻛﻞ ﺧﺼﻠﺔ ﻣــﻦ ﺧﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﺧﻠّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮ ،ﻭﺷــﻴﻤﺔ ُﺗﻌﺰﻯ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ.
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻱ ،ﺍﻟﻔــﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺿﺒﻄﻪ ﻭﺣﻘﻘﻪ ﺣﺴــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺪﺳــﻲ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ1981،ﻡ ،ﺹ .162-161
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ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺳﺠﻴﺔ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻕ؛ ﻓﻬﻲ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻜﺮﻡ« .1ﺃﻣﺎ ﺳــﺒﻂ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﻓﻴﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺴــﻊ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ
ﻋﻤﺮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ«.2
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻗﺎﺳــﻤﺎً ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎً ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻣﺜــﻼ ﻛﻠﻤﺔ
ﺃﻳــﺎً ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﻀﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻓﻠﺴــﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ .ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ً
»ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ«  Philanthropiaﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻣﺸــﺘﻘﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ  Phileinﻭﺗﻌﻨــﻲ »ﺣﺐ« ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻮ ﻛﻠﻤــﺔ  Anthroponﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﻣﻌﻨــﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ ﻣﻌــﺎً ﻫﻮ »ﺣﺐ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ« .ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ »ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ« Kindness؛ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺂﻻﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺩﻓــﻊ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻨﻬﻢ .3ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓــﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ΩÉ©dG ô«îdG ™ªàée »a ¿BGô≤dG ó°UÉ≤e `` 2
ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻜﻨﺎ ﻣﺴــﺎﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﻮﻥ ﺑﺤﺜﺎً ﻋــﻦ ﻣﻮﻗﻊ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳــﺒﻖ ﺃﻥ
ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺳــﻨﺠﺪ ﺃﻥ »ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ« ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﺛﺎﺑﺖ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺬﻳﻞ ،ﻋﻴﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﻦ ﺍﻟﺤﺴﺐ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ1981 ،ﻡ ،ﺹ .105
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺳــﺒﻂ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠــﻮﺯﻱ ،ﺍﻟﺠﻠﻴــﺲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻷﻧﻴــﺲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺢ ،ﻟﻨــﺪﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺭﻳﺎﺽ
ﺍﻟﺮﻳﺲ1989،ﻡ ،ﺹ .67
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺮﺍﺩ ﻭﻫﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ :ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺹ .320
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ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻬﻨﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ.
ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻡ ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ1؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣــﺪﺡ ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻭﺋﻴﻪ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﺁﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳــﺰ ،ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ
áØ°U »g ájô«îdG ¿EG
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﮊ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺨﻴﺮ 180
,øjôNB’G Ω’BÉH ô©°ûj øªd
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ .ﻭﻭﺭﺩ ﻟﻔﻆ »ﺃﺧﻴﺎﺭ«،
≥«≤ëJ »a ÖZôjh
ﻭ»ﺧﻴــﺮﺍﺕ« ،ﻭ»ﺧﻴــﺮﺓ«  8ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺕ
™aO »a hCG ,º¡JOÉ©°S
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺮﺑــﻂ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﺠﻮﺍﻧﺐ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻦ
.º¡æY iPB’G
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸــﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﻋﺪﺩﺍ(
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺿﻤﻦ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺕ )ﺃﻗﻞ
ً
ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺧﺮﺓ.
 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:﴿ ] ﴾o n m lﺍﻟﺤــﺞ ،[77 :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿¿ ] ﴾Ä Ã Â Á Àﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[115 :
 ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰg f ﴿ :] ﴾k j i hﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،[104 :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ» :ﻣﻦ ﺩ ﻝ
ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ«.
 ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤــﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪﺗﻌﺎﻟﻰ ~} | ﴿ :ﮯ ¡ ] ﴾£ ¢ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ.[48 :
 1ـ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺑﻼ ﺷــﻚ ،ﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ﺹ  .210-204ﻭﺗﺨﺘﻠــﻒ ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻑ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ
ﺍﻟﺸﻴﺦ  ، 5ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ.
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 ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴــﺎﺭﻋﻮﻥ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻗﻮﻟﻪﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻓﻲ ﻭﺻﻒ ﺑﻌــﺾ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ¯ ®﴿ :
¹ ¸ ¶ μ ´³² ± °
] ﴾ºﺁﻝ ﻋﻤــﺮﺍﻥ ،[114 :ﻭﻓــﻲ ﻭﺻﻒ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺸــﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﻬﻢ:
﴿ ] ﴾ 2 1 0 / . - ,ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ.[61 :

ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛــﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﻤﻨﻬــﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ© ¨ § ¦ ﴿ :
] ﴾« ªﺍﻟﺼﻒ .[11 :ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾\ [ Z Y X W﴿ :ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ .[7 :ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ~ ﴿ :
ﮯ ¡ ] ﴾ ¤ £ ¢ﺍﻟﻘﺼــﺺ .[26 :ﻭﻓــﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺟﺎﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ﴿ :
]ﺍﻹﺳــﺮﺍﺀ .[35 :ﻭﻟﻠﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻭﺍﻟﺴــﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﻝ
ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾@ ? ﴿ :ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،[148 :ﻭﻗﻮﻟﻪB A @ ﴿ :
] ﴾D Cﻓﺎﻃــﺮ .[32 :ﻭﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰÌ ﴿ :
] ﴾Ñ Ð Ï Î Íﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .[215 :ﻭﺛﻤﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ،
ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻃﺮﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺤــﺾ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ
ﻭﺛﺎﺑﺖ ـ ﻣﻦ
ﻋــﺎﻡ ـ
ﻣﻘﺼﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑــﻪ؛ ﺃﻥ »ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ«
ٌ
ٌ
ٌ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺣﻜﻤﺎﺅﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺳــﻴﻨﺎ :ﺇﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺸــﻮﻗﻪ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ
ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ« .ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻧﻈﺮﺓ
ﻋﻤﻴﻘﺔ؛ ﺇﺫ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻄﺎﺀً ﺑﻼ
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ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻴــﺪ ﺍﻷﺛﺮﺓ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ،ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻵﺛﺎﻡ ﻭﺍﺟﺘــﺮﺍﺡ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﺳــﺘﻌﻼﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺸــﺎﺭﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﺣﺪ »ﻛﻠﻜﻢ ﻵﺩﻡ ﻭﺁﺩﻡ ﻣﻦ
ﺗﺮﺍﺏ«.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ،
ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴــﻜﻴﻨﺔ ،ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻌﻴﺸــﺔ ﻫﻨﻴﺌﺔ،
ﻭﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺎﻹﺑــﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ،
ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ«
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ـ ﻣــﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ :ﺗﻮﻣــﺎﺱ ﻫﻮﺑﺰ ،ﻭﺟــﻮﻥ ﻟﻮﻙ ،ﻭﺑﻨﺜــﺎﻡ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ـ
ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻭﻻ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ«؛ ﻷﻥ ﺟﻞ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﺒﺎً ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻠﺬﺓ« ،ﻭ»ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ« ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﻘــﺎﺱ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭﻻً ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ؛ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻮﺭﻳﺲ ﻛﺮﺍﻧﺴــﺘﻮﻥ:
»ﻟﻴﺲ ﻟﻔﻜــﺮﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻛﻬﻮﺑــﺰ ﻭﻟﻮﻙ ﻭﺑﻨﺜــﺎﻡ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﻘﺎﺱ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ« ،1ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺗﻘﺪﻳــﺮﻩ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋــﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ.2
 1ـ ﺍﻧﻈــﺮ :ﻣﻮﺭﻳــﺲ ﻛﺮﺍﻧﺴــﺘﻮﻥ )ﻣﺤــﺮﺭ( ،ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤــﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻟﻠﻨﺸﺮ1969،ﻡ ،ﺹ .90
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﻓﺆﺍﺩ ﺑﺎﺷــﻜﻴﻞ ،ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﻭﺭﺧﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﺏ.ﺕ ،ﺹ  .88ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.
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ﻭﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ؛
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻓﻌﻞ ﺧﻴــﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺩﻱ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻊ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ؛ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺄﻗﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ »ﺷﻖ ﺗﻤﺮﺓ«؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟﻠﺮﺳــﻮﻝ ﮊ  ،ﻭﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ،ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ
ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻧــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻋﻤــﻞ »ﺍﻷﻓﻀﻞ« ،ﻭﻗﻮﻝ
»ﺍﻷﻓﻀﻞ« ،ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ »ﺍﻷﻓﻀﻞ« ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ΩÉ©dG ô«îdG ™ªàée AÉæHh ô«îdG ™jô°ûJ `` 3
ﻗﻠﻨــﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ،
ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍ ﻭﻧﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﺣﺴــﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ـ ﻟﻪ
ﻭﻧﻀﻴﻒ
ً
ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ،
ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺒﺮﻯ ﻫﻲ :ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺪﻳﻦ ،
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.1
ﺇﻥ »ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ« ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬــﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ
ﻣﻘﺼــﺪﺍ ﻋﺎﻣﺎً ﻭﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻦ
»ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ« ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ً
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ـ ﺇﻟــﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺎﺕ .ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻘﺼﺪ
 1ـ ﺳﻨﻮﺍﻟﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ
ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺴــﻬﻢ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺑﻤﺎ ﺗﺴــﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ.
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ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ،ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻜﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﻭﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻷﻭﻝ،
ﻭﻧﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﻤﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻗﻄﻌــﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ
ﻭﻻ ﺗﺴﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ.
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺘﻬــﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﻴــﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ
ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋــﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴــﻢ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ،
ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﻘــﻞ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣــﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،
ﺇﻟﻰ ﺣﻴــﺰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺪﺍﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺘﺪﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﺊ
ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ،ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﺃﻗﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺷــﻴﺌﺎً
ً
ﺫﻟــﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴــﺲ ،ﻭﻻ ﺃﺯﻋﻢ ﺃﻧﻨــﻲ ّ
ـ ﺍﻵﻥ ـ ﻭﻟﻜــﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺗﻤــﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻧﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ :ﻛﻴﻒ ﻧﻨﻘــﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؟ ﻭﻻ ُﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻲ ﻫــﺬﺍ ً
ﺳﻴﺪﺭﺳﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺳــﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ؛ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺼﻨّﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
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ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻟﺒﻨــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨــﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ،ﺑﺤﺴــﺐ ﺭﺅﻳــﺔ ﺍﺟﺘﻬﺪﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ.
ájôëdG `` CG
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻟﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻗﻮﺓ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺪﻻﻻﺗﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ »ﺗﺤﺮﻳﺮ« ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﺒﻠﻬﺎ ﻟﺴــﺒﺐ ﺃﻭ ﻵﺧﺮ ،ﻭﺗﻌــﻮﻕ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ،
ﻭﺗﻬــﺪﺭ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ .ﺑﻌﺾ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴــﻮﺩ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻨﺘــﺞ ﻋﻦ ﺍﺭﺗــﻜﺎﺏ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ
ﻭﺍﻵﺛــﺎﻡ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﻨﺘــﺞ ﻋﻦ ﺣﺐ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺷــﻬﻮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ
ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸــﻮﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺬﻧﺒــﻮﻥ ،ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻣﺎﺩﻳﺎً ،ﻭﻣﻦ ﻫــﺆﻻﺀ :ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﻔﻘــﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ،
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻛﻴﻦ ،ﻭﺍﻷﺳــﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻮﻥ؛ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﺠﺐ ﺷﺮﻋﺎً ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﺻﺮ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻭﺗﺤﻄﻴﻢ
ﻣﺤﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ،ﻭﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ً
ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﷲ  4؛ ﻷﻥ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ـ ﺃﻭ ﻫﻮ
ً
ﺣﺮﺍ ﺃﻭ ًﻻ ،ﺛﻢ
ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ـ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ً
ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻟﺴــﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﺴــﺄﻝ :ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴــﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ؟ ﻭﻧﺠﻴﺐ
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ﻓﻨﻘــﻮﻝ :ﺩﻟﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ِﻣ ْﻦ ﺃﻋﻈــﻢ ﺍﻟﻘﺮﺑﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻷﺭﻗــﺎﺀ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺟــﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠــﺪ ﻭﻋ ﺒﺮﺕ ﻋﻨﻪ
ﺑـ »ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ« ،ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﻊ ﻗﺼﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ«،
ﺃﻭ »ﻋﺘﻖ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﺍﻹﻣﺎﺀ« ،ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ .ﻓﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻜﻴّﺔ،
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴّﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻬﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ،
ﻭﺗﻬﻴﺊ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻛﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤــﺔ ﻧﻘﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﻦ
ﻧﻌﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻛﻔﺎﺭ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ْ
ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻫــﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺧﺮﺓ »ﻳﻘــﻮﻝ ﺃﻧﻔﻘﺖ
…CG πÑ≤j ’ ΩÓ°SE’G ¿EG
ﻟﺒﺪﺍ« ،ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻬــﻢ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻣﺎ ًﻻ ً
¿C’ ,ájôëdÉH ¢SÉ°ùe
ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔــﻮﺯ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ .ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ á«fÉ°ùfEG ∫õdõj É¡H ¢SÉ°ùªdG
ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﺘﻀﻤﻨــﺎً »ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ«
ójôj ΩÓ°SE’Gh ¿É°ùfE’G
.kGôq M ¿ƒμj ¿CG ΩÓ°SEÓd
ﺧﺎﺏ ﺳــﻌﻴﻬﻢ ،ﻭﻋ ﺒﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋــﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﺇﻇﻬﺎﺭﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﺮﺍﺙ .ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺑـ »ﺍﻹﻫﻼﻙ«
ً
ﺟﺰﺀﺍ
ﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﻣﺎﻟــﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﺺ
ً
ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ـ ﺃﻱ :ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ـ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮﻩ» :ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺷــﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ،
ً
ﻓﻀﻼ ّ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺟﻔﻮﺗﻪ ﻟﻸﺳــﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ« .1ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺳــﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻗــﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ~ } | { z y x w v u t s ﴿ :ﮯ

¡ ´³ ²±°¯®¬«ª ©¨§¦ ¥¤ £¢
] ﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μﺍﻵﻳﺎﺕ 11 :ـ  .[18ﻭﻗﺪ

ﺫﻫﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴــﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻔــﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ »ﺍﻟﻌﺘﻖ« ،ﻭﺇﻃﻼﻕ
 1ـ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤــﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ،ﻁ2006 ،2ﻡ ،ﺝ ،5/ﺹ .428
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َﻣ ْﻦ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺮﻕ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ .ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻬــﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺭﻓﻌﺔ ﻭﻣﻨﺰﻟﺔ؛ ﻓﻤــﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻓــﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ،
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻋﺼﻴﺐ ﺫﻱ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﻳﺘﻴﻤﺎً ﺫﺍ ﻗﺮﺍﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً
ﺫﺍ ﻣﺘﺮﺑﺔ؛ ﺃﻱ
ﻓﻘﻴﺮﺍ ﺑﺎﺋﺴﺎً ﻗﺪ ﻟﺼﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﻩ ﻭﺿﺮﻩ ،ﻭﻫﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ
ً
ﻋﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﺆﺱ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ :ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻻ ﻳﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺷــﻲﺀ .ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺭﻭﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾ u t s ﴿ :؛
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺑﻼ ّ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ :ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺷﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﻭﻳﺔ.1
ﻭﻧﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﺃﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﻻﻟﺔ »ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒــﺔ« ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺳــﺮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻕ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﺪﻩ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴــﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ـ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﻕ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ـ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸــﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻴّﺪﻫﺎ؛ ﻓﻜّﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻞ؛
ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﺮﻕ ﺣﺮﻳﺘﻪ .ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻳﻜﻮﻥ
ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺽ؛ ﻓﺎﻟﻤﺮﺽ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺣﺮﻛﺘﻪ ،ﻭﻗﺪ
ﻳﻘﻌﺪﻩ ،ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ؛ ﻓﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺁﺧﺮﺍ :ﻳﻜــﻮﻥ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ
ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺗﺴــﺘﺬﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻟﻴﺲ ً
ً
ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳــﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻭﺍﻵﺑــﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ،ﺃﻡ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺒﺮﻳﻦ ،ﺃﻡ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﺎﺕ
 1ـ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻫــﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻬﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻟﺨﺼﻬﺎ
ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠــﻲ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ،ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳــﻴﺮ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻁ،4
1981ﻡ ،ﺝ ،3/ﺹ  .563-562ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻑ ،ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﻣﻌﻪ
ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺼﺮ ،ﻁ 1ـ 1956ﻡ ،ﺝ،2/
ﺹ .543-542
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ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳــﺎﻃﻴﺮ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺬﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺗﺴــﺘﺮﺫﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ .ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ .ﻭﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﻓﻚ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺿﻤﻦ »ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ
ﻭﻓﻄﺮﺗﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫــﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾ q p ﴿ :؛ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﺘﺸــﻮﻓﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ »ﻓﻚ
ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ« ـ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺳــﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ـ ﻣــﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣ َﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣــﻦ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ،
ﺍﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ َ
ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺭﻳﻮﻉ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ،
ﻭﻋﺘﻖ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ،ﻭﺍﻓﺘﺪﺍﺀ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ؛ ﺣﺘــﻰ ﻻ ﻳﺼﻴﺮﻭﺍ ﺭﻗﻴﻘﺎً،
ﻭﻣﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ .1ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﺗﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺩﻋﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻱ ﻣﺴــﺎﺱ ﺑـ »ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ«؛ ﻷﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻳﺰﻟﺰﻝ
ﺣﺮﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ،
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﻔﺴﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜــﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺣﺮ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ
 1ـ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻨﺎ ،ﻭﺧﺼﺼﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ـ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺭﻛﻨﺎ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎً ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ـ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ» :ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ« ﻓﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍ )ﻣﺤﺮﺭ(،
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
.483-425
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ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬــﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ
ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﺇﻧﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ :ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.1
ﻭﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻒ ﺍﻟﻜﺒــﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠــﻰ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻖ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻮﻫﺮ
ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ؛ ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ
ﻣﺜﻼ ـ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ـ ً
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻭﻳﻌﻠﻞ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻵﺩﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ »ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ« ،ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻔﻴﻪ! ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻥ
ْ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻀﺮﺭ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺏ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻐﺎﺿﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ـ ﺃﻭ ﺳﻜﻮﺗﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ـ
ﻷﺯﻣﻨﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﺼــﺪ »ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻄﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ،
ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺗﺄﺻﻴﻞ »ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ«
ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ .2ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ـ ﺑﻌﺪ
ً
ﺃﻥ ﺍﺳــﺘﻮﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ـ» :ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘــﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ؛ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﺳــﺘﻮﺍﺀ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﺃﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ
 1ـ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣــﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ »ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻧﻈــﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺤﻮﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑﺤﺚ
ﻗﺪﻡ ﻓﻲ :ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻱ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ـ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ/ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ـ 12ﻭ2007/12/13ﻡ ـ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ» :ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻲ«.
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺅﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻋﻦ »ﻣﻘﺼــﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .146-139
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ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ« .1ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ
ﺃﻋﺪﺕ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺎ
»ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺸــﺎﺭﻉ ﻭﻳﺘﺸــﻮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ .2ﻭﻗﺪ
ُ
ﻭﺧﻠَ ْﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﺳــﺒﻖ ﺇﻟﻰ
ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ ﻋﺪﺓ ﻣــﺮﺍﺕَ ،
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻘﺼــﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪﻣــﻪ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺿﻴﻖ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ« ،ﻭﺣﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺘﺤــﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺷﺆﻭﻧﻪ .ﻭﺃﺳﻬﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﻕ ،ﻭﺗﺨﻔﻴــﻒ ﺁﺛﺎﺭﻩ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ
ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺟﺪﺍ ،ﻭﻓﺮﺩﻱ ﺃﺳﺎﺳﺎً .ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺿﻴﻖ ً
ﺍﻹﺳﻼﻡ« ﻧ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ:
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻭﺣﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻭﺣﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،3ﻭﺃﻟﻤﺢ
ﺇﻟــﻰ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳــﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺨﻼﻗــﺔ ،ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﺇﻓﺴــﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ّ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ .ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺄﺻﻴــﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﻘﺼــﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺄﺧﺮﻭﺍ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ،
ً
ﻭﺗﺄﺧﺮﻭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ.
ô«ª©àdGh øjóªàdG `` Ü
ﻳﺴــﻬﻢ »ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺭﻗﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻳﺄﺧﺬ
 1ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .139
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ ..146-193
 3ـ ﺍﻧﻈﺮ ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ1976 ،ﻡ ،ﺹ .178-170
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ﺻﻮﺭﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺇﺳــﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ً
ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴــﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ،ﻭﻻ ﺗﺘﺮﻛﻬﻢ ﻧﻬﺒﺎً ﻟﻠﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ،
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﺇﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺗﻨﻮﻳــﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ،
ً
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻃﻤﺌﻨﺎﻥ :ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻬﻤﺖ
ﻓﻲ »ﺗﻤﺪﻳﻦ« ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﺨﺔ؛ ﻗﺪ ﺗﺠﻠّﺖ
ﻓﻲ »ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗــﻒ« ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ .ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺑﺘﻤﻮﻳ ٍﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ،ﻭﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﻭﺩﺭﻭﺱ
ﻭﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺗﺨــﺮﺝ ﺭﻭﺍﺩ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺷــﻤﻠﺖ
ﺍﻟﻄﺐ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﻚ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.1
ﻭﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻨﺪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺩﻳﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺻﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
)ﻏﺬﺍﺀ ـ ﻛﺴﺎﺀ ـ ﻣﺄﻭﻯ ...ﺇﻟﺦ( .ﻭﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 1ـ ﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧــﻢ ،ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻕ1998 ،ﻡ ،ﺹ  .289-196ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً» :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻧﺪﻭﺓ« ﻣﺆﺳﺴــﺔ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻣﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ1403 ،ﻫـ ـ 1983ﻡ.
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ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﻗﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻧﺤــﻦ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻴﺲ »ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ« ﻣﻦ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄــﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﺭﻛﻦ ﺃﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﻨﻪ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺴــﻊ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻟﻤﺨﺘﻠــﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ΩÉ¶æH πª©dG ô°ûàfG
ﻳﺸــﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘــﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
∞∏àîe »a ∞bƒdG
ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓºZôdÉH QÉ°üeC’Gh QÉ£bC’G ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴــﺔ ـ ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
»Yô°ûdG ¬«LƒàdG ¿CG øe
.ÜóædG π«Ñ°S ≈∏Y ƒg
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣــﺪ ـ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ،
ﻭﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ ،ﻭﺍﻟﺪﻓــﺎﻉ ﻋــﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ،ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻨﻬــﺎ .ﻭﺛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤــﺔ ﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ
ﺇﻟﻴﻪ .ﻓﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻏﻞ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻹﻳــﻮﺍﺀ ،ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷــﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻃــﺮ ،ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،
ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ...ﺇﻟﺦ( ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ،
ﻭﺗﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴــﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ،ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ،ﻭﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ »ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ«.1
ﻣﺜﻼ ـ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴــﺎﻩ ،ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ
 1ـ ﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣــﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ـ ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻓــﻲ :ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤــﻮﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ،ﻣﺎﻳﻮ 2007ﻡ ـ ﺹ .67-31
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ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸــﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ـ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﻤﺪﻳﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﺮﻭﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ »ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﻲ« ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣــﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣــﻊ ﻇﻬﻮﺭ »ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.1
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺳــﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ( ،ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻭﺟــﻮﻩ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻊ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ـ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ـ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﺍﻧﺘﺸــﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻭﺍﻷﻣﺼــﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺏ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﺮﺍ
ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺽ .ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺇﻻ ً
ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴــﻤﺤﺔ .ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺰﻳﺪ ﻓﻨﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﻗﻮﺓ
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﻨﻀﺞ ﺍﻟﻮﻋــﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ
ﻣﺆﺷــﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ
ً
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
 1ـ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ:
ﻧﻤــﻮﺫﺝ ﻟﻠﺘﺤﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟــﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ .ﺑﺤﺚ ﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ :ﺣــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣــﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ـ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ـ 2007/2/13-10ﻡ.
ﻭﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ )ﻣﺤﺮﺭ(،
ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ :ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ /ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ2003 ،ﻡ.
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ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸــﺪﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻳﻌــﺰﺯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺃﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺷــﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﻋﻢ
ﺭﻭﺡ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺣــﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷــﻮﺭ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳــﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ ،ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺧﻮﺓ؛ ﻓﻬﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴــﻴﻨﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﺃﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﺟﻤﻴــﻞ؛ ﻓﺒﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ
ﺍﻟﻤ ْﻘﺘﺮﻳﻦ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«.1
ﻣﺴﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ،ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ُ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ »ﺫﺋﺒﺎً« ﻷﺧﻴﻪ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻣﺜﻼ ـ ﻓﻬﻮ ﺃﺥ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﻮﺑﺰ ً
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ ﻹﺳــﻌﺎﺩﻩ ،ﻭﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ؛ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰÀ ¿ ﴿ :
] ﴾ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Áﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،[2 :ﻭﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ
ﻳﻘــﻮﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ_ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ :
` ] ﴾ c b aﺍﻵﻳﺘﺎﻥ 7 :ـ .[8
ﺗﺤﺾ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻨﻔﻊ
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﺍﻟﺘﻲ
ّ
ﺍﻟﻨــﺎﺱ ،ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻗــﺎﻝ ﮊ» :ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻔﻌﻬـــﻢ ﻟﻠﻨﺎﺱ« ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﮊ ﺃﻧﻪ ﻗــﺎﻝ» :ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﺔ« .ﻛﻤﺎ ﺣﺾ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﺍ ،ﻭﻣــﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﮊ:
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻔﻌــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺷــﻴﺌﺎً ﻫﻴّﻨﺎً ً
»ﻻ ﺗﺤﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺷـــﻴﺌﺎً ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺃﺧﺎﻙ ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻖ« )ﺃﻭ:
ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻴﻖ( ،ﻭﻗﻮﻟﻪ» :ﺍﺗﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻟﻮ ِ
ﺑﺸـــ ّﻖ ﺗﻤﺮﺓ« ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ،ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .204
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ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺴــﻢ ﻓﻲ ﻭﺟــﻪ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﻘﺎﻝ» :ﺗﺒﺴـــﻤﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ
ﺃﺧﻴﻚ ﺻﺪﻗﺔ« ،ﻭﻏﻴــﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺗﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺳــﻊ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴــﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻳﻘــﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺿﻴــﻖ ﺫﺍﺕ ﻳﺪﻩ؛ ﺇﺫ ﺃﺭﺷــﺪ ﮊ ﺇﻟﻰ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺷﻖ ﺗﻤﺮﺓ( ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ
ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻳﺬﻛﺮ )ﻭﺟﻪ ﻃﻠﻖ( ﺃﻭ )ﺍﻟﺒﺴــﻤﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗــﺔ(؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ـ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ـ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺷــﺎﻋﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻳﺴــﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻘﺼﺪ »ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ« ﺑﺼﻮﺭ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻧﻘــﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻗــﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗــﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻭﻗــﻮﻉ ﺍﻟﻜــﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬــﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺴﺎﺀ ﻭﻏﺬﺍﺀ ﻭﻣﺄﻭﻯ
ﻭﺇﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻳﺤــﺪﺙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﺃﺛــﺮﻩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻴــﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳــﻂ
ُ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ
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ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻧﻔﺴــﻪ؛ ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺳــﺒﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﻧﺸــﺮﺍﺡ ﺻﺪﺭﻩ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﺒﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ
ﻓﻲ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ُﻳﺸﻌﺮ
ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺇﺣﺴﺎﺳــﻪ ﺑﺄﻥ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻘﺪﺭﺓ ـ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤــﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴــﺰﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ
ﺣﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻲ؛ ﻓﺎﻟﻮﻗﻒ ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ـ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺩﻭﻣــﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﺎﺩﻳﺎً.
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻣﺆﺳﺴــﻮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ُﺣ َﺠــﺞ ﻭﻗﻔﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ
ً
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺷــﺮﻭﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﺃﻭﻗﻔﻮﻩ ،ﻭﻛﺸﺮﻁ ﺃﻳﻀﺎً
ﻣﻦ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺭﻳﻊ ﻭﻗﻔﻴﺎﺗﻬﻢ .1ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
ﻳﺤﺴــﻨﻮﺍ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬــﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ
ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﺃﻥ ّ
ﻳﺮﺗﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺳــﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻳﺼﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎً.
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .316-307
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ﻭﻗﺪ ﺃﺳــﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺿــﺦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ »ﺍﻟﺤــﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«
ﺇﻟــﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘــﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ،1ﻭﺃﺛــﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ
ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻤﻦ ﻗﻌﺪﺕ ﺑﻬﻢ
ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴــﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻟﻤــﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔــﺎﺀﺓ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻟﻪ
ﻣﻬﺎﺭﺗــﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺛــﻢ ﺗﻀﺎﺀﻟﺖ ﻓﺮﺹ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻀﻌﻔــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ،
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼــﺎﺭﻯ؛ ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻣﺜﻼ ـ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ.2
ـ ً
ﻭﻗﺪ ﻛﺸــﻔﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ،ﻭﺗﺸــﻌﺒﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ،ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ؛ ﻗﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ،ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻘﻼﻗﻞ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﺗﻬﻴﺄﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
ô≤ØdG áHQÉëe ` O
ﻻ ﻣــﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗــﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ
ﺿﺪﺍﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌــﺎﻥ ،ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ـ ﺑﻤﺨﺘﻠــﻒ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ـ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺮﺍﻫﻴﻤــﻲ ،ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1997 ،ﻡ ،ﺹ .36
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣــﻲ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻓﻲ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ )ﻣﺤﺮﺭ( ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ:
ﺑﺤﻮﺙ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ2003 ،ﻡ ،ﺹ .89
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ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺗﺴــﻌﻰ ﺑﺸــﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ
ﻭﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ ،ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻣﺴــﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻞ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺜﻴــﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﻤــﺮﺽ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .1ﻭﻫــﻲ ﻋﻠﻞ ﺫﺍﺕ ﺁﺛﺎﺭ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺗﺪﻣﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺗﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﻭﻳﺴــﻌﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺪﻩ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﺜــﺎﺙ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،
ﻭﻛﻠﻤــﺎ ﻧﺒﺘــﺖ ﺑــﻮﺍﺩﺭ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﻟﻠﻔﻘــﺮ ـ ﻭﻫﺬﺍ
ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻜــﺮﺭ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺎﺷــﻴﻪ ـ ﺃﺳــﺮﻉ ﺇﻟﻰ
ﻣﺤﺎﺻﺮﺗــﻪ ﻭﺗﺠﻔﻴــﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺜــﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺮﺍﺀ.2
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ﻣﺼ ِﺮﻑ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻫﻢ »ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ« ﺑﻨﺺ ﻗﻮﻟﻪ
ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ْ
ﺗﻌﺎﻟﻰ] ﴾t s r q ﴿ :ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ،[60 :ﻭﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ
 32ﻣﻮﺿﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﻨﻬــﺎ  27ﻣﻮﺿﻌﺎً ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ،
ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  80ﻣﻮﺿﻌﺎً ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻠﻴــﺎً ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
 1ـ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗــﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻷﻣﻴــﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻧﻈــﺮ :ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺒﺤﻲ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗﻄﺮ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﺔ ـ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ
ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻁ 2ـ ﺏ ﺕ ،ﺹ .75-32
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ،ﺷــﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻕ1403 ،ﻫـ ـ 1983ﻡ،
ﺹ .105-101
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ﻋﻤﻼ ﻃﻮﻋﻴــﺎً؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ً
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬﺎ »ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠــﻲ ﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺘــﻪ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨــﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴــﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺴــﻨﻴﻦ،
ﻭﺍﻷﺭﺍﻣــﻞ ،ﻭﺍﻟﻴﺘﺎﻣــﻰ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺖ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ«.1
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺣﺜﺖ ﺷــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ،
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ :ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ،
ﻭﺍﻟﻬﺒــﺔ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﻔﺎﺋــﺾ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺼﻴــﻞ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻨﻬﻢ )ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻦ( .ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻛﻠﻪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺃﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ،
ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺎﺏ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.
ﻭﻳﻤﺘﻠﺊ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑﻤﻄﺎﺭﺣﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ )ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻪ
ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ؟
ً
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ( ً
ﻭﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷــﺮﺍﺗﻪ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ،ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺃﻳﻬﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻵﺧﺮ :ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺇﻟﻰ
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮ؟.2
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ،ﺃﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ً
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  .34ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 1409 ،ﻫـ ـ 1989ﻡ.
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺯﻕ
ﺍﻟﻤﺴــﺘﻄﺎﺏ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻤﺎﻋﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺮﻧﻮﺱ )ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺠﻠﺔ
ﺍﻷﺯﻫﺮ ـ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1416ﻫـ ـ 1995ﻡ( ﺹ .52-44
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ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ »ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ«،
ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻨﺬ ﻗــﺮﻭﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺧﻠﺖ؛ ﻓﺎﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻣﺜــﻼ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺤﺪﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﺴــﻤﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ »ﺧــﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ« ﺑﺮﺻﻴﺪ
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ
ً
ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎً ،ﻭﺍﺳــﺘﺪﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﮊ» :ﻻ ﻳﺴـــﺄﻝ
ﺭﺟﻞ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺃﻭﻗﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﺪﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺳـــﺄﻝ ﺇﻟﺤﺎﻓﺎً« .1ﻭﺫﻫــﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫــﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ؛ ﺭﺑﻊ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺴــﻜﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎً.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻓﻴــﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻔــﻒ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﺇﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ،
ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﺤﻠﻴﻼ
ﻭﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﻣــﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣــﻦ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘــﺮ
ً
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً؛ ﺑﻞ ﻭﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺤﻮﺛﺎً ﺷﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﺑﻌــﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ،
ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.2
ﻭﻟﻠﻔﻘﺮ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺠﻬــﻞ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ،ﻭﻗﺪ
ﺍﺳــﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ﻓــﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃــﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺻﻠﺘــﻪ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ
 1ـ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻢ ﺗﺴــﺎﻭﻱ ﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎً ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻳﻤﻜــﻦ ﻷﺣﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ ،ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ،
1988ﻡ ،ﺹ  ،664ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺝ ،2/ﺹ .277
 2ـ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻧﻈﺮ :ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻟﺠﻲ،
ﺍﻟﻔﻼﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻠﻮﻛﻮﻥ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺯﻳﻨــﺐ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺨﻀﻴﺮﻱ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ2003 ،ﻡ.
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ﻭﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﻭﺃﺳــﻬﺐ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺳــﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﺗﺴــﺎﻉ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻭﻛﺸﻒ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ،
ﻭﺗﺮﺑــﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺄﻭﺗﺎﺩ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻨــﻰ ،ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺷﺮﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺯﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ.1
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳــﺔ ﺣﺎﻝ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ـ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨــﺎ ـ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
»ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻔﻘﺮ« ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﺗﺠﻠــﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻭﺿﺢ ﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺮﺍﺣﻠــﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .ﻭﺑﻔﻀﻞ
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺨﺒــﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﺃﺭﺑﻊ
ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺳــﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺍﺧﺘﺼﺖ ﻛﻞ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.2
ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫــﻲ» :ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪﻡ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ
ﻣﻮﺳــﻤﻴﺎً ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻘــﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ» :ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ،
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻜﺴــﺎﺀ ،ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ،ﻭﺍﻟــﺪﻭﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺄﻭﻯ
ﺗﻘــﺪﻡ ﻟﻠﻔﻘــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ﻣﻮﺳــﻤﻴﺎً ﺃﻳﻀــﺎً ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ
ﺃﺣﻴﺎﻧــﺎً ،ﻭﻫﻲ 
ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ،ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﻣﺼﺎﺭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺤﻤﺮﺍﻧﻲ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ1404 ،ﻫـ ـ 1984ﻡ ،ﺹ .83-70
 2ـ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠــﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻨــﺎ :ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  170ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ» :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ«؛ ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ
ﺍﻹﺳــﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻭﻣﺴــﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰﺓ ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻫﻲ» :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ« ،ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﺑﻪ
ﻓﺎﻋﻠﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸــﺎﺭﻛﺎﺕ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ
ﻣﺎﺩﻱ ،ﻭﻳﺴﻬﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﺒــﺮ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻌــﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ ،ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻨــﺬﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ΩÉ©dG ∫ÉéªdG AÉæH »a ΩÉ¡°SE’G `` `g
ﻑ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌــ ﺮﻑ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌــﺎﻡ« ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧَ ْﻌ ِﺮ َ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫــﻢ ﻣﻼﻣﺢ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ«؛ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ«
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺩ
ﺩﻭﻥ ﺁﺧــﺮ ،ﻭﻻ ﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧــﺮﻯ» .ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ«
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »ﻗﻴﻤﻴﺔ« ﺗﺘﻘﺎﺳــﻤﻬﺎ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻩ،
ﻭ»ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ« ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻢ
ﻣﺘﻄﻮﺭﺍ ﻭﻓﻌﺎ ًﻻ .ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ً
ﺇﺫﻥ ﺑﻨﻴﺘــﺎﻥ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ«،
ﺛﻤﺔ ﻣﺴﻠﻚ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ُ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻀﺪ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻪ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ«.
ﻭﺗﺴــﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛــﺲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﺇﺫ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻌــﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ـ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ـ ﻣﻊ ﺩﻻﻻﺕ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ«،
ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ .ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.1
ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ
»ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ« ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻨﺸــﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺑﻌــﺪ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ .ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
»ﺍﻟﻤﺠــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬــﺎ :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﺴــﺠﺪ ﻗﺒﺎﺀ ،ﻭﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ  ،ﻭﻭﻗﻒ ﺑﺌﺮ ﺭﻭﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻻﻗﺘﺴــﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﮊ  ،ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺑﻬــﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ
ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺏ .ﻭﻗﺪ ﺃﺳــﻬﻤﺖ ﻫﺬﻩ »ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﻓﻲ ﺇﺭﺳــﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ )ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ( ﻗﺪ ﺗﺮﺳــﺨﺖ ﺣــﻮﻝ ﻣﻌﺎﻧــﻲ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻓــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﻭﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬــﺎ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ
ﻏﺎﻧﻢ ،ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺤﻮﻻﺗﻪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ .ﻭﻗﺪﻳﻤﺎً ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ« .1ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺗﺸﻤﻞ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ـ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺟــﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ،ﻭﻻ ﻏﻨﺎﺀ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺻﻨﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ »ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺃﻳﻀﺎً ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ُﺷﺮﻉ »ﺗﻨﺒﻴﻬﺎً
ﻋﻠﻰ ﻣــﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧــﻼﻕ« ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳــﺎﺓ ،ﻭﻋﺘــﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ،
ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ،ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ.2
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ »ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﷲ« ـ ﻭﻣﻨﻬــﺎ
»ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ ﺍﻟﻌــﺎﻡ« ـ ﻗــﺪ ﺗﺠﻠــﺖ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﻭﻣﺎً »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺃﻥ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳــﻦ »ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺸـــﺘﺮﻙ« ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻤــﺎ ﻣﻌﺎً .3ﻭﺃﺧﺬﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻧﻤﺎﻃﺎً ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒــﺮ ﻭﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ .ﻭﺗﻌﺮﺽ
»ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ
ﻭﺍﻻﻧﺤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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 1ـ ﻓــﻲ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ« ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ .ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ /2ﺹ ،320-317ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺹ .378-375
 2ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴــﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔــﻲ ،ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑــﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻁ2ـ
1393ﻫـ ـ 1973ﻡ ،ﺹ .169
 3ـ ﺍﻛﺘﺸﻔﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ﺹ  73-68ﻭﻣﻮﺍﺿﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﺃﻋﺠﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺻﺎﺭ
ﻳﻨﺴﺒﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭﻩ!.
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ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺰﺩﻫﺮ ﻭﻳﻘﻮﻯ ﻛﻠﻤﺎ
ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ﻭﻗﻮﻳﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻭﻳﻀﻌﻒ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻤﺪﻥ ،ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﻏﻠــﺐ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ
ﺟﻮﻫــﺮﻩ »ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺫﺍﺗــﻲ ﻟﻠﻨﻔــﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴــﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺎﺩﻱ« ـ
ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒــﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ
ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ـ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ
ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺜﻼ ـ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴــﻴﻄﺮ
ﺑﻨــﺎﺀ »ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ« .ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ً
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ـ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺁﺧﺮ ﻓــﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ،ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻭﻗﻔﺎً
ً
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ »ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ« ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴــﺮﺓ ،ﻭﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺻﻔــﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ،ﻭﺃﻛﺴــﺒﻮﻫﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ » :ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻛﻨﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻣﻪ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ«.1
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋﺎً ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ
ﻣﺜــﻼ :ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺮﺝ
 1ـ ﺍﻟﻘﺎﻋــﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺘــﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﺍﻧﻈﺮ
ً
ﺍﻟﺴــﻨﻬﻮﺭﻱ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،ﺩ.ﻥ1949 ،ﻡ ،ﺝ /1ﺹ .198ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً:
ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭﻯ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣــﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳــﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸــﺆﻭﻥ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ1984 ،ﻡ ،ﻣــﺞ  ،11ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺣــﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ »ﺑﺸــﺮﻁ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ« ﺹ  .4069-4061ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺪﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ،ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺑﻴﺮﻭﺕ( ﻣﺮﻛﺰ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ ﺍﻟﻌﺪﺩ  266ـ 2001/4ﻡ .ﺹ.41
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ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ،1ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
:á```ªJÉ`N
ﻟﺴــﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﺴــﺄﻝ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻜــﻮﻥ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ« ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ
ً
ﺍﺳــﺘﻨﺒﻄﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴــﺔ؟ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟــﻰ »ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ »ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ«،
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻻ ُﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻃﻮﻋﻴﺔ ُﻳﻠﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻏﻴﺮ
ﺣــﺮﺍ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ً
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻻ ِﻗ َﺒﻞ ﻟﻪ
ﻣﻜﺮﻩ .ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻳﺸــﻌﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻬــﺪﺩﺓ
ً
ﺑﺪﻓﻌﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻳﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ
ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ .ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﻠﺘﺤﻖ ـ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ـ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ
ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻟﺒﻄﺶ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳــﻦ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ
ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺰﻩ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻻ ﻳﻨﺸــﺄ ﻭﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ
ً
ﺇﻻ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﺫﻭﺍﺕ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﺓ ،ﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻓــﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺴــﺐ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻻ »ﺧﻴﺮ« ﻓﻴﻪ ،ﻭﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ.
 1ـ ﺍﻧﻈــﺮ :ﺇﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﻧﻢ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ،
ﺹ .298-247
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ﻓﺎﻋﺠﺐ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺑﺎﺗﺖ ـ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺠــﺐ
ْ
ﻧﺼﻒ ﻗــﺮﻥ ـ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺗﻘ ﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ،ﻭﺗﺤﺪ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﺴــﻨﻮﻥ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ـ ﻣﺜــﻞ ﺗﻮﻧﺲ ـ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ« ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﺷــﻮﺍﻝ 1375ﻫـ ـ  31ﻣﺎﻳﻮ 1956ﻡ،
ﻭﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻳــﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﺷــﺎ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴــﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻳﺸــﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﺛﻢ
ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻹﻟﻐﺎﺀ »ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﻣﻦ
ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 1376ﻫـ ـ  18ﻳﻮﻟﻴﻮ 1957ﻡ ،ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺳــﺎﺭﻳﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻭﻟﻴﺲ
ﻣﺼﺎﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ
ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ ﺍﻧﺤﺴــﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺿﻤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻋ ﺒــﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺒﻲ ﻋﻦ ﻓﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻓﻌــﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘــﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ« ﻋﻠﻰ
ﻟﺴــﺎﻥ »ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ« ،ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻭﻋﻨــﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﻴﺔ َﻓ ْﻘ ُﺪﻧــﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ
ﻟﻔﻈ ُﻪ
ــﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ُ
ﻭﺣ ُ
ﺃﺩﺭﺍﻧــﺎ ﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ؛ ﻫﻲ ﻣــﺎ ُﺣ ِﺮﻣﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻧﺴــﻴﻨﺎﻩَ ،
ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻮﺣﺸــﻨﺎﻩ  ....ﻭﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﺴــﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﻛﻼﺀ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ  ...ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻫﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ...ﻭﺃﻋﺰ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﺇﻥّ ﺑﻔﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ
ﺍﻵﻣﺎﻝ ،ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﺗﻤﻮﺕ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ،ﻭﺗﺘﻌﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ،ﻭﺗﺨﺘﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ«.
ﻭﺣ ﺐ ﺍﻟﺤﺼﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺻــﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ـ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
َ
ﺃﻧﻤﺎﻃﻪ ـ ﻫﻮ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ ﻟﺒﻨــﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸــﻤﻞ
ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻛﻞ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
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السلطنة العثمانية :من دولة
الخالفة إلى الدولة المركزية
�أ�سامة عرابي

■

مقدمة تاريخية
عرفت الس��لطنة العثمانية على امتداد القرن
التاس��ع عش��ر تغييرات جذرية على األصعدة
العسكرية واالقتصادية والسياسية ،كان محركها األبرز
االحتكاك المباش��ر مع الحضارة األوروبية ،كما تجلّت
في دول أوروبا الناهضة :بريطانيا ،فرنسا ،وروسيا.
لقد أدركت النخبة العثمانية الحاكمة في خضم
المواجه��ات القاس��ية مع ه��ذه الدول ـ وال س��يما
الهزائم العس��كرية التي أدت إلى خسارة السلطنة
ألجزاء من مقاطعاتها األوروبية في البلقان والبحر
األس��ود ـ أدركت أنه ال مناص من مح��اكاة أوروبا
عس��كرياً واقتصادياً للحفاظ على منعة الس��لطنة.
■

أستاذ جامعي ،لبنان.
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ولم يتردد الحكام في إس��طنبول م��ن الغ��وص والتمحيص في أدق
العناص��ر والهي��اكل االقتصادية والعس��كرية والسياس��ية األوروبية
والتي خبروا مدى فعاليته��ا بالتجربة المباش��رة ،فأدركوا أنه ال بد
من التغيير؛ لكن هذا التغيير لم يتخذ ش��كل المواجهة مع المؤسسة
الدينية اإلسالمية واألسس العقدية للسلطنة ،كما حصل في التجربة
تمت القطيعة بين الدولة
األوروبية المتمثلة بالثورة الفرنسية ،عندما ّ
والكنيسة الكاثوليكية بإقصاء الدين عن الدولة ،وحصره في المجال
التعبدي والوجداني للفرد .لجملة من األس��باب التاريخية والفكرية
كان توجه الحداث��ون العثمانيين أكثر براغماتية م��ن ثوريي أوروبا؛
إذ بدأ القادة في إس��طنبول (س��ليم الثالث) والقاهرة (محمد علي)
بادئ ذي ب��دء بإصالح البنية العس��كرية ،عندها فقه��وا أن التقنية
األوروبية العس��كرية الحديثة تحت��اج إلى مصادر مالي��ة ال تتحقق
إال بزيادة مداخيل الدولة زيادة مضط��ردة .فكان ال بد من تحديث
البني��ة الصناعي��ة والزراعية عبر اس��تيراد تقني��ات أوروبية وإغراء
الرأس��مال األوروبي بفوائد عالية لتصدير آالته الحديثة من س��فن
بخارية وسكك حديد .مما أدى إلى زيادة االمتيازات المعطاة للتجار
والصناعيي��ن األوروبيين من قبل الباب العالي ،ونمو س��طوة قناصل
دولهم في إس��طنبول ،الثمن الباهظ الذي دفعته السلطنة لدخولها
العالم المعاصر.
قبل الدخول في تفصيل هذا المخ��اض ال بد أن نعرج على تطورات
الفترة التاريخية التي س��بقت اإلصالح العثمان��ي الحداثي؛ أي القرنين
السابع والثامن عشر ،والتي تمس الهياكل األساسية للمجتمع العثماني:
السلطة السياس��ية ،العس��كر ،والطبقات االجتماعية .ويمكننا تلخيصها
تحت ثالثة عناوين:
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أوالً :مش��اركة الوزير األول وكبار موظفي الدولة للسلطان في صنع
القرار السياس��ي .بالطبع كان الس��لطان العثماني في القرنين الس��ابع
والثامن عش��ر ال يزال صاحب الكلمة الفصل في الدولة ،لكن تدريجياً
ظه��رت نخب حول الب��اب العالي ذات نفوذ واس��ع من حاش��ية الوزير
األول وشيخ اإلس�لام في المؤسس��ة الدينية والقضائية ،فكان أن غلبت
سمة المشاركة والمش��ورة بين هذين الطرفين والس��لطان على الطابع
االنفرادي األوتوقراطي الذي ميّز الس��لطنة في القرن الس��ادس عشر،
وش��كلت أموال الوقف الميري وعائدات االلتزام م��ن األراضي القاعدة
االقتصادية لكبار موظفي الدولة والفقهاء والقضاة في إسطنبول.
ثانياً :وفي الفترة نفس��ها بدأت فرق النخبة في الجيش ـ العثماني
المعروفة باالنكش��ارية ـ باالنخراط في النش��اط االقتصادي من تجارة
وصناع��ات حرفية في مختل��ف األقالي��م والمحافظات في بالد الش��ام
واألناض��ول والبلقان .فأصب��ح لقادة الف��رق ـ باإلضافة إلى ش��وكتهم
العسكرية ـ قوة اقتصادية ال يستهان بها أسهمت في تعزير سلطتهم على
األقاليم واألطراف على حساب المركز في إسطنبول.
آخرا ،كان نش��وء طبقة جديدة من األس��ر الحاكمة
وأخي��را وليس ً
ً
في األقاليم والمحافظات من كبار اإلقطاعيين ورؤس��اء اإلدارة المحلية؛
أي طبقة األعيان التي س��خرت أموال العائ��دات الضريبية من األراضي
واإلدارة إلنش��اء جيوش محلية خاص��ة بها ،فكان له��ا نصيب كبير من
النف��وذ السياس��ي واالقتصادي ف��ي المحافظات ،مما حدى بالس��لطان
والباب العالي إلى االعتراف بها واقعاً كأ َُس ٍر حاكمة منضوية تحت لواء
السلطنة .فكانت أ ُسرة العظم في دمش��ـق ،وأ ُسر المماليك المحلية في
بغداد وفلس��طين ومصر ،و«الباي» في تونس وطرابلس الغرب ،و«الدي»
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في الجزائر تشكل إمارات شبه مس��تقلة اقتصادياً وعسكرياً ،مع قبولها
جزءا من الدول��ة العثمانية بوصفها ممثلة لألمة اإلس�لامية
بأن تك��ون
ً
وحاضنة للخالفة.
تل��ك إذن كانت اإلش��كالية التاريخي��ة ـ السياس��ية واالجتماعية ـ
الس��ابقة على اإلصالح الحداثي العثماني موضوع بحثنا .إذ نس��عى في
هذا البحث إلى تبيان الس��مات المش��تركة الكامنة في ثالثة أنواع من
اإلصالحات عرفتْها الدولة العثمانية (بما فيها مصر محمد علي وأحفاده)
على امتداد القرن التاسع عشر ،والتي غالباً ما يشار إليها بالتنظيمات.
وإذا كان «المجلس األعلى للتنظيمات» هو االسم الذي وضعه العثمانيون
للهيئة المش��رفة على تحديث القوانين والتشريع واإلدارة الحكومية عام
 1850ميالدي��ة؛ فإنه قد جرت العادة على إطالق تس��مية «التنظيمات»
تصب في
على ما س��بق وما تال هذا المجلس من تش��ريعات وإجراءات
ّ
ذات المنحى .وه��ذا ليس مس��تغرباً؛ ك��ون الدافع وراء إع��ادة تنظيم
الجيش (النظام الجديد) ،والمحاكم (النظامية) ،والتشريعات الجديدة
(التنظيمات) ،هو نفس��ه؛ أي رغبة المركز في بسط سلطته ورؤياه على
قوى وعناصر نافرة في أجهزة الدولة وإدارتها ،س��واء في إس��طنبول أم
األقاليمَ .ب ْس ُط س��لطة المركز هذا جرى عبر تبني هياكل وبنى عسكرية
وتشريعية وقانونية أوروبية المنش��أ والمضمون ،عرفت النخبة العثمانية
المحاكمة مدى فعاليتها باإلدراك المباش��ر والملموس ،عنينا على أرض
الهزائم المتوالية التي تكبدها جيش الس��لطنة ضد الجيوش الروس��ية
والفرنس��ية واإلنكليزية بدءًا من الربع األخير من القرن الثامن عش��ر.
عندها بدأت سلس��لة الهزائم العس��كرية والتنازالت الناتجة عنها تفعل
فعلها في وعي الس��لطنة ،فكانت أولى ب��وادر إعادة هيكل��ة الدولة في
الحقل العس��كري عندما أدخل السلطان س��ليم الثالث ( 1789ـ 1807م)
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ما عرف «بالنظام الجديد» .وهو جملة من التدابير غير المس��بوقة في
التجنيد والتدريب والتس��ليح كانت كفيلة ـ اذا ما طبقت ـ بالقضاء على
الفرق اإلنكش��ارية المتحكمة بمفاصل الجيش األساس��ية والقائمة على
مبدأ التوري��ث وجيش النخبة .وذل��ك لصالح بنية فرنس��ية األصل في
التجنيد العام اإللزامي ،ظهرت مع الثورة الفرنس��ية الكبرى تحت اسم
«جيش الش��عب» ،ومن ثم جرى تبنيها من قبل الدول األوروبية األخرى.
وعم�لا بالتقليد نبدأ في تبي��ان ماهية التنظيم��ات والمحاكم النظامية
ً
وموقعها من األطر السياسية والعقدية العامة للسلطنة العثمانية ،تاركين
اإلصالح في بنية الجيش إلى مقال الحق.
أساسا في س��عي النخب الحاكمة إلى
ش��كلت عملية التقنين َم ْعلماً ً
بناء الدولة المركزية ،في كل من إس��طنبول والقاهرة على مدى القرن
التاسع عش��ر .فالنخب العثمانية في تركيا والشركسية في مصر دخلت
في حيّز تنافس��ي مع الدول األوروبية وروس��يا ،مع نجاح هذه الدول في
اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية في البلقان وشرق المتوسط (اليونان
1832م) ،وقد تناول الس��عي العثمان��ي إلى مركزة الدول��ة ثالث بنى
متخذا من النموذج األوروبي عامة
أساسية :الجيش والقانون واالقتصاد،
ً
ـ والفرنس��ي على وجه الخصوص ـ دليله ومرجعه .وغالباً ما يطلق اسم
«التقنين» على مرك��زة البنى القانونية ،ولفظ «النظ��ام الجديد» على
البنى العس��كرية المس��تلهمة من أوروب��ا .وما يظهر في اللغ��ة العربية
أثرا بادياً
المعاصرة من تعابير «جيش نظامي» أو «قوة نظامية» ليس إال ً
لذل��ك الفعل الذي بدأ قبل قرني��ن ونيّف ،والالف��ت أن العثمانيين لم
الحيزين القانوني
كثيرا عن اللحاق بركب الدولة الفرنسية في
يتخلفوا
ً
ْ
والعسكري ،كما يظهر من المقارنة الزمنية لتواريخ صدور القوانين في
كلتا الدولتين:
73

وجهات نظر

فرنسا:
 -القانون المدني أو ش��رعة نابوليون في الملكية والعقود واألحوالالشخصية1804 :م.
 -قانون أصول المحاكمات المدنية1806 :م. -القانون التجاري 1807 :م. -قانون أصول المحاكمات الجزائية1808 :م. -القانون الجزائي1810 :م.الدولة العثمانية:
 -القانون التجاري1850 :م. -القانون الجزائي1858 :م. -مجلة االح��كام العدلي��ة ،وهي أحكام ف��ي القان��ون المدني أوالمعامالت حسب المذهب الحنفي 1870 :ـ 1877م.
 -قانون أصول المحاكمات المدنية1880 :م.مصر الخديوية:
نقال عن القانون العثماني.
 -القانون التجاري1853 :مً ، -القانون المدني ،القانون الجزائي ،قوانين أصول المحاكمة المدنيةنقال عن القوانين الفرنسية.
والتجارية والجزائية1875 :مً ،
وليس الفارق الزمني المتمثل بأربعة أو خمس��ة عقود بين القوانين
العثمانية والفرنس��ية باألم��ر العظيم ف��ي المنظار التاريخ��ي ،إذا ما
أ ُخذ باالعتبار الس��بق االقتص��ادي والعلمي والتكنولوج��ي الهائل الذي
جعل الدول األوروبي��ة الحديثة في موقع متقدم على مثيالتها في آس��يا
وأفريقي��ا .األهم من الف��ارق الزمني كان قرار وفع��ل النخب العثمانية
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الحاكمة بااللتحاق بأوروب��ا ونتائجه التاريخية .ف��كان إدخال المفاهيم
القانونية األوروبية في جسد السلطة السياس��ية وفي عالقاتها القسرية
غطت المجال الس��لطوي/
مع الخاضعين لها بداية عملية تحوّل تاريخي ّ
الفك��ري ،وبالتال��ي المجتمع��ي بكلّيته .من ه��ذه المفاهي��م الجديدة
المحورية :القضاء المدني والقان��ون الوضعي ،والهوية القومية ،وجيش
الشعب ،وهي مفاهيم وبنى ذات منش��أ أوروبي ال لبس فيه ،واكبت على
مدى قرن من الزمن التحول من دولة الخالفة اإلسالمية إلى الجمهورية
التركية الحديثة (1923م).
وإذا كان��ت الثورة الفرنس��ية ض��د هيمنة
اإلقط��اع واألكلي��روس عل��ى الحياة السياس��ية
واالقتصادية (كانت الكنيس��ة الكاثوليكية تملك
انتصارا
 30بالمائ��ة من األراض��ي الزراعي��ة)
ً
للدولة المدنية العلماني��ة؛ فمن الصحيح أيضاً
أن مدى جذرية هذا المفهوم مرتبط بالس��ياق
الحضاري األوروبي ،وبمسيرة المؤسسة الدينية
تحديدا .ال شك أن المجال الحضاري اإلسالمي لم يكن بمنأى
الكاثوليكية
ً
محصورا
عن تلك اللُّوثة ،وقد عرفه��ا بالفعل ،إال أن أب��رز تجلياتها كان
ً
جدا ال تتعدى الس��بعة عش��ر عاماً ،وهي محنة خلق القرآن
بفترة قصيرة ً
الت��ي قادها فقهاء المعتزلة من داخل الس��لطة العباس��ية ف��ي بغداد بين
 215ـ  234للهجرة .ومهما تكن األسباب العقدية والتاريخية لهذا التمايز
بين المجالين الحضاريين المس��يحي واإلسالمي؛ فإن من نتائجه أن مسار
تحديث وعلمنة دولة الخالفة ـ خالل القرن التاسع عشر والربع األول من
مسارا تصادمياً بين المؤسسة الدينية اإلسالمية
القرن العشرين ـ لم يكن
ً
والنخب السياسية والعسكرية المستلهمة لنموذج الدولة األوروبي.

�إذا كانت الثورة الفرن�سية
�ضد هيمنة الإقطاع
الديني على الحياة
ال�سيا�سية ف�إن المجال
الح�ضاري الإ�سالمي لم
يكن بعيد ًا عنها
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في ع��ام 1838م أعلن الس��لطان العثمان��ي محمود الثاني تش��كيل
المجلس األعلى لألحكام العدلي��ة بوصفه أعلى هيئة قضائية في الدولة،
آذناً بذلك إلى االنتقال من نظام عدلي كان يحكمه شيخ اإلسالم وقضاة
الش��رع والمحاكم الش��رعية على المذهب الحنفي منذ القرن السادس
عش��ر ،إلى نظام تغلب عليه المحاك��م النظامية الت��ي يديرها موظفون
مدنيون تعينهم السلطة ،ويصدرون أحكامهم وفق قوانين أوروبية المنشأ.
وإذا كانت هذه الخطوة ترمز إلى ازدياد هيمنة الدولة عبر موظفيها على
القضاء الش��رعي فإن التحضير لها يعود إلى ع��ام 1826م ،عندما قام
محمود الثاني بإضعاف القاعدة االقتصادية لشيخ اإلسالم والوزير األول
وعدد من كبار المس��ؤولين .عندها نقل الس��لطان األوقاف العامة ـ أي
جاعال إياها تحت
أراضي الميري الموقوفة التي كانت خاضعة لسلطتهم ـ
ً
إشراف وزارة جديدة مستقلة لألوقاف يعود فيها ريع األراضي والعقارات
الميرية الموقوف��ة إلى الدولة بد ًال م��ن كبار المس��ؤولين والمتنفذين.
وإذا ما علمنا أن هذه األوقاف ش��كلت بحجمها أكث��ر من نصف مجموع
العقارات على أراضي الدولة ،أدركنا كم كان المعائد االقتصادي للسلطة
هائال ،باإلضافة إل��ى تعزيز قوة المركز على
ج��راء ذلك
ً
المركزية من ّ
تم إنفاق جزء كبير من هذه العائدات على تحديث
حساب األطراف .وقد ّ
الجيش العثماني الذي كان يشهد بدوره في ذاتها الحقبة ـ أي السنوات
العش��ر األخيرة من حكم محمود الثاني ( 1808ـ 1839م) ـ أكبر عملية
إعادة تنظيم في تاريخه.
بعد وفاة محم��ود الثاني بقليل ،صدر عام 1939م ع��ن الباب العالي
خط الش��ريف جولهان المعروف بالتنظيمات .وهي إعادة تنظيم راديكالية
وش��املة لبنى الدول��ة االقتصادية والسياس��ية محاكاة للدول��ة األوروبية
الحديث��ة ،ورضوخاً لمطالب الدول األوروبية بإعط��اء رعاياها كامل حرية
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النش��اط االقتص��ادي والتجاري عل��ى امت��داد أراضي الس��لطنة ،وضمان
المساواة في الحقوق السياس��ية لألقليات المسيحية واليهودية مع الغالبية
المسلمة من الس��كان .فكان أن ُفتحت الس��وق العثمانية بمصراعيها على
اإلنت��اج األوروبي ،وأصب��ح اإلنتاج المحل��ي خاضعاً آللي��ات التنافس غير
المتكافئة مع الصناعة األوروبية ،معززة بامتيازات جمركية وإدارية للتجار
والصناعيي��ن األوروبيين من مس��توردين ومصدرين .ال ش��ك أن الضغوط
دورا حاسماً في تبني
المباش��رة من قبل بريطانيا وفرنسا وروس��يا لعبت ً
«التنظيمات» ،خاصة أن بداية عهد االمتي��ازات للتجار األجانب المقيمين
على األراض��ي العثمانية ولرعايا الدولة غير المس��لمين تعود إلى معاهدة
1774م ،عام الهزيمة العسكرية األولى للعثمانيين أمام روسيا ،والتي تلتها
هزائم أخرى في عامي  1792و1812م اس��تولت روس��يا عل��ى أثرها على
الساحل الشمالي للبحر األسود وشبه جزيرة القرم.
قد تكون هذه اإلصالحات السياس��ية واالقتصادي��ة ـ التي دفعت إليها
النخب��ة العثمانية دفعاً تحت وطأة حروب ومنافس��ة ال هوادة فيها مع دول
مبررا لقطيعة مع األسس العقدية الدينية لدولة الخالفة،
أوروبا الكبرى ـ
ً
على غ��رار القطيعة التي أنجزته��ا الدول األوروبية مع الفكر والمؤسس��ة
الدينية المس��يحية على عتبة الحداثة إبان الثورة الفرنس��ية؛ لكن النخب
أقرت خط الش��ريف جولهان ترى األمر من منظار معاكس
الحاكمة التي ّ
تماماً ،كما يتبدى من النص الذي يتصدر األمر السلطاني:
«العالم بأس��ره يعرف أن من��ذ األيام األولى للدول��ة العثمانية جرى
كامال .وهو ما وضع السلطنة
تطبيق مبادئ القرآن وقواعد الشريعة تطبيقاً
ً
ونشر اليسر واالزدهار بين رعاياها؛ لكن
في أعلى مرتبات القوة والمنعة،
َ
جملة من األس��باب المتنوعة والظروف الصعبة على مدى السنوات المائة
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والخمس��ين الس��الفة ّأدت إلى إهمال الش��رع الحنيف ول��م ُتتبع قواعده
الناصحة ،فكان أن عرفت السلطنة الضعف والقلة بعد القوة واليسر؛ ألن
الدولة التي تهمل الش��ريعة ليس بوسعها االستمرار .وإيماناً منا بمدد اهلل
وصاعدا أن
تعال��ى وثقتنا بدعم نبيّنا ژ  ،أصبح لزاماً علين��ا منذ اليوم
ً
نرسم تشريعات جديدة لتحقيق إدارة فاعلة للحكومة المركزية واألقاليم».
يمكن فهم هذا النص على وجوه عدة ،بادئين بما هو ظاهر وخالصين
إلى التعقيدات التاريخية الملموسة التي أملته ،والتي عرجنا على بعضها
ظاهرا ثمة مفارقة بي��ن القول بالعودة إل��ى القرآن الكريم
فيما س��بق.
ً
والمبادئ الش��رعية م��ن جهة ،والمضم��ون األوروبي الجل��ي للتنظيمات
الجديدة ،هذه المفارقة قد تزول إذا نظرنا إلى القواعد الش��رعية من
منظار مقاصد الش��ريعة الكلّية الخمس��ة ،في الزود عن الدين والنفس
والملك لمجموع المسلمين .وأي تشريع أو قرار للحاكم
والعقل والعرض ُ
واحدا أو أكثر م��ن هذه الضرورات الخمس
من ش��أنه أن يدافع أو يعزز ً
للجماعة يكتسب صفة شرعية دون الرجوع إلى نص قرآني بعينه أو ُسنَّة
نبوية محددة .وان��دراج التنظيمات ف��ي وعي واضعيها ضم��ن المقاصد
الكلية للشريعة واضح من إش��ارتهم إلى قوة وازدهار المسلمين كأهداف
رئيس��ة إلجراءاتهم .م��ن ناحية أخرى ،تجدر اإلش��ارة إل��ى أن النظام
مقتصرا
العدلي العثماني منذ نشأته في القرن الس��ادس عشر لم يكن
ً
على األحكام الشرعية للمذهب الحنفي صحيح أن شيخ اإلسالم والقضاة
األحناف في إسطنبول شكلوا اللبنة األساسية لهذا النظام ـ عبر إرسالهم
لقضاة ممثلين لهم لإلش��راف على عمل المحاكم المحلي��ة في البلقان
والمغ��رب ومصر وفلس��طين وس��وريا والع��راق واألناض��ول ،وأن فعالية
ونجاع��ة هذا النظ��ام العدلي كان مفخ��رة للدولة العثماني��ة بالمقارنة
م��ع األنظمة العدلية الس��ائدة في أوروب��ا في القرنين الس��ابع والثامن
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عش��ر .لكن من الصحيح أيضاً أن البنية العدلية العثمانية عرفت نظاماً
تشريعياً وقضائياً موازياً للش��ريعة أطلق عليه العثمانيون اسم «القانون».
هذا القانون مصدره اإلرادة الس��لطانية ،وأحكامه ملزمة ونافذة كأحكام
الش��ريعة ،فكان ثمة توزيع لالختصاص بين الشرع والقانون السلطاني،
اختص األول بأحكام النكاح واألهلي��ة والمواريث والعقود والملكية؛ بينما
كانت الضرائب وأراضي الميري والحرابة والقتل والسرقة من اختصاص
الثاني.
أما التعقيدات التاريخية الملموسة التي أملت التنظيمات فهي ظاهرة
في اإلشارة المقتضبة في نهاية النص العثماني إلى «تحقيق إدارة فاعلة
للحكومة المركزية واألقاليم» ،وهذا يتطابق مع ما خلص إليه أحد أبرز
الباحثين األت��راك في هذه الحقب��ة« :هدفت اإلصالح��ات إلى إخضاع
اإلدارات المحلية في المقاطعات إلى س��لطة ورقاب��ة الحكومة المركزية
الصارم��ة ،عبر تحري��ر اإلدارات اإلقليمي��ة من نفوذ العلم��اء واألعيان
المحليين» (إنالش��يك« ،تطبيق التنظيمات») .لق��د أدرك محمود الثاني
ورشيد باشا ـ س��فيره إلى باريس ،وأبرز رجاالت السلطنة الذين دفعوا
باإلصالحات ـ أن النظرة األوروبية إلدارة الدولة لصالح الغلبة المطلقة
للمركز على األطراف ،وبالتالي فالدولة المركزية التي تبسط قوانينها
عل��ى كامل ترابه��ا الوطني ال تتماش��ى مع س��يطرة القض��اة والفقهاء
واألعيان المحليين على ش��ؤون األقاليم .فما كان متاح��اً في زمن غابر
ندا وقوة على قدم المس��اواة مع القوى األوروبية
عندما كانت الس��لطنة ً
خطرا داهم��اً وداءً خبيثاً يجب معالجته بأس��رع م��ا يكون؛ لكي
أصب��ح
ً
تتمكن الدولة العثمانية من مواكب��ة القوى األوروبية الصاعدة اقتصادياً
وعلمياً وعسكرياً.
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻟﺨﻴﺮ
واﻟﻌﺪل ﻟﺪى ﺟﻮن روﻟﺰ وﻧﻘﺎده
ï«°ûdG óªëe

■

ﺳــﺄﻟﺖ ﻓﻴﻠﺴــﻮﻓﻲ ﺃﺧﻼﻕ ﺃﻭ ﻣﻔﻜﺮﻱ
ﺃﻧﺖ
َ
ﻟﺌﻦ َ
ﻗﻴﻤﺔ ﻋــﻦ ﺃﻫﻢ ﻗﻴﻤﺘﻴــﻦ ﻳﺆﻣﻨﺎﻥ ﺑﻬﻤــﺎ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎً؛
ﻷﻭﺷــﻜﺎ ﺃﻥ ُﻳﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻤــﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺳــﻮﻯ ﻗﻴﻤﺘﻲ
ﺃﻋــﺪﺕ ﻃﺮﺡ
ﺃﻧﺖ
»ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻭ»ﺍﻟﻌــﺪﻝ« .ﻭﻟﻜﻦ؛ ﻟﺌــﻦ َ
َ
ﺍﻟﺴــﺆﺍﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ :ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﻟــﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴــﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ:
ﺃﻗﻴﻤــﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ـ ﺃﻡ ﻗﻴﻤــﺔ »ﺍﻟﻌﺪﻝ«؟ ﻟﺘﻮﻗﻔﺎ
ﻭﻋﺠﺒﺎ ﻭﺃﻃﺮﻗﺎ ﻭﻭﺳﻮﺳــﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻴﺮﺍ ﺟﻮﺍﺑــﺎً ،ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ
ﻫﻤﺎ ﺃﺟﺎﺑﺎ ،ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ـ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ـ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ »ﺳــﺆﺍﻝ
ﻣﻘــﺪﻡٍ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ« ﻫــﺬﺍ ﻏﺎﻳــ َﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ :ﻣــﻦ
ّ
ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻣﺆﺧ ٍﺮ ﻟﻠﻌﺪﻝ ـ ﺷﺄﻥ ﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ،
ﺃﺿــﺮﺍﺏ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭﺃﺭﺳــﻄﻮ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﻴــﻦ ﻭﺍﻷﺑﻴﻘﻮﺭﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻭﺁﺑﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ،
ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴــﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻣــﻦ ﻫﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
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ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺤﺖ ﻣﺴــﻤﻰ »ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻴﻦ« ـ ﻭﻣﻦ ـ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ـ ﻣﻘﺪﻡٍ ﻟﻠﻌــﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﺑﺪﺀًﺍ ﺑﻜﺎﻧــﻂ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺄﺣﺪ
ﺃﻧﺠﺐ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ :ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﻟﺰ ،ﻭﻣﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﺤﻴﺮ؛ ﻭﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮ.
ô«îdG ≈∏Y ∫ó©dG ájƒdhCGh õdhQ ¿ƒL
ﻳﻘﺎﻝ ﺩﺍﻝ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﺴﻦ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ـ ﺑﺪﻻﻻﺕ ﺷﺘﻰ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻔﻆ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻜﻪ ـ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ـ
ﻭﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ـ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ـ ﻭﻣﺎ ﻧﻨﺸــﺪﻩ ـ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ ...ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺸــﺬ ﺍﻷﻣﺮ
ﻋﻨﺪ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﻟﺰ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ،
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ» :ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ«،1
ﻓﻔــﻲ ﻛﺘﺒــﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ـ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓــﻲ »ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ« ﻭ»ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ« ـ ﺍﺳــﺘﻌﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻛﻠﻬﺎ .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ،ﻣ ﻴﺰ ﻓﻲ »ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ« ﺑﻴﻦ »ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ« ﻭ»ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺛﻮﺍ ٍﻥ« .ﻭﻣﻤﺎ ﺩﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴــﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻋﻨﺪﻩ :ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ« ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ
ﻋﺪﻩ ﺑﺤﻖ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ
ـ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ً
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺤﺴــﺐ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﺇﻻ ﻧﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴــﺺ» :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ«
ﻭ»ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ« .ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻬﻞ ﺗﺒﻴــﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻭﻟﺰ ﻓﻲ
ﺃﻣﺮ »ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ« ـ ﻓﻲ ﺟﻠﻴﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ـ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﺼﻌﺐ
ﺗﺒﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻭﻋﻠﻰ
1ـ
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Jürgen Habermas, «la «vie bonne», une «expression détestable» » in John Rawls, Le
Péché et la Foi , Ecrits sur la religion,Hermann éditeurs, Paris: 2010, p. 352.

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﺪل ﻟﺪى ﺟﻮن روﻟﺰ وﻧﻘﺎده

ﺧﻼﻑ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ـ ﺗﺘﺜﻨﻰ ﻭﺗﺰﺩﻭﺝ ،ﻓﻨﺼﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ »ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ«
ﻭﺃﺧﺮﻯ »ﺷﺎﺳــﻌﺔ« ...ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺳــﻬﺎ ﺑﻴــﻦ .ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺭﻭﻟﺰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﻠﻜﺘﻴﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺘﻴــﻦ ﺗﻮﺟﺪﺍﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ :ﺣﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ،
ﻭﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،1ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ »ﺣﺲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ«
ﺣﺲ ﻣﻮﺣﺪ ،ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ »ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﺑﻠﻪ
ﻭﻛﺄﻧﻪ ّ
»ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺗﺼﻮﺭ ـ ﻣﻨــﺬ ﺍﻟﺒﺪﺀ ـ ﻣﺘﻌﺪﺩ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓــﻖ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﻭﺍﺣﺪ »ﻟﻠﺨﻴﺮ«.
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻌﺎﻧــﻲ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻫﻮ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«
ـ ﺑﺎﻟﺠﻤــﻊ» :ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ« ـ ﻭﺑﺪﻻﻟﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟــﻰ» :ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ« ،ﻭﻫﻮ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬــﺎ» :ﺗﻠﻚ ]ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑــﺎﺕ[ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﻮﻥ،
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺧــﺮﻯ« .2ﻫﻬﻨﺎ ْﺭﺑﻂ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸــﺨﺺ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺭﺍﻏﺐ
ﺑﺮﻏﺎﺋﺐ ﻭﻟﻴــﺲ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ .ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻹﺑﺴــﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ »ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ« ﻗﺪ ﺑﺪﺕ ُﻣ ْﺸــﻜَﻠَﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ ـ ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺪﺕ ﻟﻬــﻢ ﻣﺒﻨﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﺳــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ـ ﻓﺈﻥ
ﺭﻭﻟﺰ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ـ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺮﺑﻤﺎ
ﺃﻭﺣﻰ ﻃﺮﺣﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎً )ﻛﻤﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻻﻥ ﺟﻴﺒﺎﺭ  1942) Allan Guibardـ( ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﻖ،
ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺭﻭﻟﺰ ﻧﻔﺴﻪ(؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺍﻡٍ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
1ـ
2ـ

John Rawls, Théorie de la Justice, Traduit par Catherine Audard, Seuil, Paris : 1987, p. 11.
Ibid, p. 11.
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ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ .1ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ـ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ
ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﻋﺎﻗﻞ ﺇﻻ ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺛﺮﻭﺓ
ﺷــﺨﺼﻪ ،ﻭﺗﻠﻚ »ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ« .ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻭﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ُﻳﺤﺘﺮﻡ
ُ
ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ـ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ
»ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ«.2
ﺛﻢ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ »ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ« ﻛﻤﺎ
ﻣﺮﻭﺭﺍ
ﻳﺘﺼﻮﺭﻩ ﻫﻮ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ـ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺳــﻄﻮ ﺇﻟﻰ ﺳــﻴﺪﻏﻮﻳﻚ
ً
ﺑﻜﺎﻧــﻂ ﻭﺭﻭﻳﺲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﺗﻨﺒﻬــﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺷــﺨﺺ
ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳــﻤﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤــﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎً
ﻣﻌﻘﻮ ًﻻ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﻴﺎﺗﻪ .3ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺑﻮﺻﻔــﻪ» :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺎﻗﻠــﺔ« ،4ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ؛ ﻷﻥ ﺛﻤﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻋﺎﻗﻠــﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ﻋﺎﻗﻼ ،ﻭﺗﻠﻚ »ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ« ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﻣﺸــﺎﺭﻳﻊ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً
ً
ً
ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ـ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ـ ﺇﻻ
ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻃﻐﻴﺎﻥ» :ﺇﻥ
ﻭﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻧﺴــﺒﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳــﺘﺤﺎﻝ ﻫﻮ ً
ﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺤﻖ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ـ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸــﺮﻱ ـ ﻟَ ُ
ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼــﻮﺹ ﻟﻠﺨﻴﺮ ،ﻛﻴﻔﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ،ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠــﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﺍ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻫــﻮﺍﻩ ﺍﺗﺒﺎﻋﺎً ،1«...ﻭﻟﻦ
ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ .ﺛﻢ ﺇﻥ ﻣﻌﻨــﻰ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻠﺴــﻔﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ .ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺗﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎً ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ.2
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫــﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﻗﻠﻮﻥ،
ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﺼﻮﺭﻫﻢ ﻟﻠﺨﻴﺮ ـ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺪﺩ ﺑﺎﻷﺻﻞ ـ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻬﻢ؛
ﺃﻱ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺭﻭﻟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺇﻻ ﻭﺭﺑﻄﻪ
ﺑﻤﻌﻨﻰ »ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ« ـ »ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻫﻮ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ـ ﻋﻦ
»ﺗﺼﻮﺭ« ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮﺩ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻦ »ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ« ـ »ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻫﻮ
ﺗﺤﺪﺙ.
ﻭﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ »ﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ« ،ﻭﺍﻟﻤﻠﺤــﻮﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﻭﻟﺰ
ﻣﻔﻀﻼ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﺎﺷــﻰ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ،
ً
ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ« ،3ﻫﺬﺍ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺑﻮﻧﺎً ﺑﻴﻦ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﻭ»ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« :ﺍﻷﻭﻝ
ﺫﻭ ﺑﻌﺪ ﻏﺎﺋﻲ /ﻓﻠﺴــﻔﻲ ﻭﺩﻳﻨﻲ ﻭﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ .ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ« ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ
»ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ« ـ ﻳﻔﻀﻞ ﺭﻭﻟﺰ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ »ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺘﺒــﺎﺩﻝ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨــﺺ ﺗﺼﻮﺭ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻨــﻰ ﺑﺘﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻴــﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻋﻨﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ .4ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ ﺧﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

Ibid, p. 152.
Ibid, p. 124-125.
Ibid, p. 133-135.
Ibid, p. 290.
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ﻫــﺬﺍ ﻭﻳﺆﻛــﺪ ﺭﻭﻟﺰ ـ ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗــﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻤــﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ »ﺍﻟﻌﺪﻝ«
ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻭﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ« ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ
ﺣﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺳﻌﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﻀﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ؛
ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺫﺍﺗﻬﻤﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺷﺨﺼﺎً ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً
ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺘﺎﻥ .ﻭﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗﻔﻰ ﺭﻭﻟﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺑﻨﻴــﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﺮﺗﻬــﻦ ﺇﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈــﻢ ﺑﻮﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠــﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬــﺎ« .1ﻓﻜﻴﻒ
ﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ »ﺍﻟﻌﺪﻝ« ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻭﻟﺰ ﻧﻔﺴﻪ؟
ﻳﺼﻨﻒ ﺭﻭﻟﺰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﺑﻬﺎ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺎﻥ :ﺛﻤﺔ »ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺋﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻤﻌﺰﻝ ،ﺛﻢ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ،
ﻓﺘﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘــﺞ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ
ّ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻢ .ﻭﺛﻤﺔ »ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺑﻴﺔ« ﺍﻟﺘــﻲ ﺇﻣﺎ ﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺗﻌــﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎً ـ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻤﻌﺰﻝ ،ﺃﻭ ﻫﻲ ﻻ ّ
ﻳﻤﻜﻦ ـ ﻟﻠﺨﻴﺮ .ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ .ﻭﻟﻴﺲ ﻳﻌﻨﻲ ﻫــﺬﺍ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻣﻮﻟﺪﺍ ﻟﻠﺨﻴﺮ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ً
ﻫﻲ ﻣﺤﺾ ﺗــﻼ ٍﻕ .2ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﻫﻮ ﻣﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ» :ﺇﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳــﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷــﺒﺎﻋﺎﺕ ﺑﻮﻓﻘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻴــﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ
ﺑﺤﺴــﺒﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ« .3ﻓﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ
1
2
3
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ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﻟﻴﺲ ﻳﺘــﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﻧﺰﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻭﻻ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻟﻠﺨﻴﺮ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﺰﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻴﻮﻻﺗﻬﻢ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨﻮﻡ .ﻫﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻭﻟﺰ» :ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ :ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮ«.1
ﺳــﻨﺪﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻭﻫﻮ ﻳﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺪ
ً
ﻛﺎﻧﻂ» :ﺇﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳــﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﻴﻘﺎ ﻛﺎﻧﻂ« .2ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓــﻲ ﺇﺗﻴﻘﺎ ﻛﺎﻧﻂ ،ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﻟﺰ» :ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﺳﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ« .3ﻓﻤﺒﺪﺁ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻤﺎ ﻣﺎ
ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ.
ﻳﺤﺪﺩ
ً
ø««°SÉ°SC’G ø«eƒ¡ØªdG ¿EG
ﻓــﺈﺫﻥ ،ﺗﻨﺘﻈــﻢ ﺍﻟﺼﻠــﺔ ﺑﻴــﻦ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ«
ÉªfEG ¥ÓNC’G åëÑe »a
ﻭ»ﺍﻟﻌــﺪﻝ« ـ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻈﻢ ـ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﻟﺰ
z∫ó©dG{ Éeƒ¡Øe Éªg
ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷــﻜﻞ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ :ﺃﻭﻟﻮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ـ ﺃﻭ
√ócCG Ée Gòg zô«îdG{h
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ :ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ
.¬JÉHÉàc »a õdhQ
ﺣﻖ ﺇﻧﺴــﺎﻥ؟ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ .ﻟﻬــﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ:
»ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫــﻮ ﺍﻷﻭﻝ«؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗــﺎﻝ» :ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« .4ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﺭﻭﻟﺰ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻌﺐ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

Ibidem.
John Rawls, Théorie de la Justice, p. 81.
Ibid, p. 57.
Ibid, p. 29, 33.
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ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺳﻤﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ
ً
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ« .1ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻨﺪﻩ ،ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .ﻭﻟﻬــﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﺮﺩﺩ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻨﺬ ﺻﻔﺤــﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ» :ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﺳــﻴﺔ
ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ]ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ[« .2ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ
ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻙ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮﻩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ؛
ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺩ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻴــﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺃﻭﻻ ﺑﺘﺼــﻮﺭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺪﺍﻟﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺴﻌﻲ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺍﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎً ﺗﺄﺳﻴﺴــﻴﺎً ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ـ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﺍﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻘــﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ـ ٍ
ﺑﺎﺩ ﻓــﻲ »ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺒﺪﺋــﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺿﻪ ﺭﻭﻟﺰ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﺇﻟــﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ »ﺣﺠﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﻞ« ﺿﺎﻣﻨﺎً ﻟﺴــﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻀﻤــﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﻴﻮﻻﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺻــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻋﻦ ﺧﻴــﺮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ« .3ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗــﻮﻝ ﺭﻭﻟﺰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ
ـ ﻣــﻊ ﺇﻳﻼﺋﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ـ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻨﻲ ـ ﺑــﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ـ ﺗﻨﺎﻓﺮﻫﻤﺎ ،ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻬﻮﺍﺓ ﺳــﺤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ »ﺗﻼﺅﻡ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻭﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺃﻋــﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻝ» :ﺛﻤﺔ ﺗﻼﺅﻡ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ« .4ﺫﻟﻚ
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ﺃﻧﻲ» :ﻗﺪ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺩﻭﻣﺎً ﺃﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸــﺆﻫﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺧﻴﺮﻫــﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣــﻊ ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎً.1«...
ﻭﺑﻌﺪ ،ﻟﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺭﻭﻟﺰ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ» :ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﺷــﻴﺌﺎ ﺫﺍ ﺑﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮ«2
ً
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻘﺼﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﺈﻃﻼﻕ؛ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻹﻟﻤﺎﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﺌﻦ
ﻫﻮ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ« ﻭﻣﺒﺪﺃﻳﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« .ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﻘﺔ ﺇﻻ ﻭﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﻌﺪﻝ« ﻭﺣﺪﻩ؛
ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﻘﺮﻳﻨــﻪ :ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« .ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺪﺀًﺍ
ﺃﻧﻪ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺿﻴــﻖ ـ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ـ ﻓﺄﻧﺸــﺄ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺳــﻤﺎﻩ »ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ« .ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺒّﻪ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻭﻟﻲ
ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ .ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻄﻘــﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﻨﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻘﺎﺩ ﺭﻭﻟﺰ؛ ﻟﻜﻨﻪ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﺗﺎﺋﻬﺎً؛ َﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻫﻮ ﻧﻔﺴــﻪ» :ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻴﻢ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃﻳﻦ
]ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ[ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﺔ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ«؟3؛
ﻟﻜﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ـ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻴــﺔ ـ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴــﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺴــﻤﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ »ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ«.
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻱ ﺣــﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ» :ﺍﻟﻌﺪﻝ
1ـ
2ـ
3ـ

Ibid, p. 437-438.
Ibid, p. 437.
Ibid, p. 438.
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ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻭﻧﻘﻴﻀﻪ» :ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝٌ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻪ
ّ
ﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻭﻃﻮﺭﺍ ﻳﻨﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﺗﺎﺭﺓ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺭﻭﻟﺰ »ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ«،
ً
ﺑﻮﺳــﻢ »ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ]ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻣــﺔ[ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ« .ﻟﻜــﻦ؛ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﻓﻌﺎ ًﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺜــﻼ ،ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ،
ـ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ﺍﻹﻳﺜﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ
ً
ﻭﺍﻟﺘــﻮﺍﺩ ...ـ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻷﻥ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ـ
ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﻴﺮ ،ﻓﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺩﺍ ًﻻ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺮﺩ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬــﺎ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ:
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻴﺐ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﻃﻴﺒﺎً ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؟ ﻏﻴــﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻋﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻓﻲ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝْ ،
ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ـ ﻓﺈﻧــﻪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ـ ﻳﻤﻴــﺰ ﺭﻭﻟﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ِ
ﻳﺴــﺘﻮﻑ ﻣﺒﺪﺁ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺇﻥ
ﺣﻘﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻭﺳــﻊ ﻟﻠﺨﻴﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺧﻴــﺮﺍ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴــﺮ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﻴﺔ
ً
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﻴﺎﺓ .ﻭﻫــﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺭﻭﻟﺰ
ﺃﻧﻪ »ﺻﻮﺭﻱ« ﺃﻭ »ﺷــﻜﻠﻲ« ،ﻭﻟﻴﺲ »ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﺎً« ﺃﻭ »ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً« ،ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً »ﻭﺳــﻴﻠﻴﺎً« ﻭﻟﻴﺲ »ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً« .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﻴــﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ
ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﻴﺎﺓ ﻳﻀﻌﻪ ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ ،ﻛﻤﺎ
ً
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﺳــﻮﻯ ﺗﻀﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻭﺳﻊ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﺗﺼﻴﺮ ﻛﺎﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻄﺔ؛ ﺷــﺄﻥ »ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ« ﺃﻭ »ﻋﻈﻤﺔ
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ﺍﻷﻣﺔ« ﻣﺜﻼ .1ﻓﻠﻴﺲ ﺃﺧﺸــﻰ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﻟﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ .ﻳﺨﺸــﺎﻫﺎ
ﺭﻭﻟﺰ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺇﻟﻰ »ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ« ،ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﻳﺘﺒﺮﻡ
ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﻌﻰ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻳﺼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺑﺎﻟﺤﻤﻖ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ .ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺴﻴﻐﻪ ﺭﻭﻟﺰ ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﻬﺠﻨﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .ﻓﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،2ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺅﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ.
ájô¶ædG ≈∏Y äÓjó©J
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺳــﻤﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﻣــﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﺫﻫﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﺨﻄﻬﺎ ﺑﺨﻂ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺭﻕ ،ﻭﻳﺬﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺤــﺪﻭﺱ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺘﻌﺪﻝ
ﺗﻌﺪﻳﻼ .ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ً
ﺷــﻠﻴﻨﻎ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺗــﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﻌﻨــﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﻬــﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ﻣﺬﺍﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻭﻟﺰ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺔ
ﺃﺣﻮﺟﺖ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺴــﺒﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ْ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ .ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺮﻏﺴﻮﻥ
َ
ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺇﻻ ﺣــﺪﺱ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻳﻤﻀﻮﻥ
ﺳــﺤﺎﺑﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺣﺘﻰ ُﻳ ِﺒﻴﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻨﻪ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺣﺪﺱ ﺃﺳــﺎﺱ ـ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺱ ـ
1ـ
2ـ

Ibid, p. 571.
Ibidem.
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ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ .ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻧﺴــﺨﺔ
 1999ﻡ 1ﺍﻟﻤﻌﺪﻟــﺔ ،ﻭﻧﺴــﺨﺔ 2001ﻡ  2ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﻡ ،ﻫﺬﺍ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧُﺸــﺮﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻼﺕ ﺛﻢ
ً
ُﺟﻤﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ.3
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻗــﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﻟــﺰ ـ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻫــﺬﻩ ـ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠــﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻣﺤﺎﻭﺭﻳﻪ .ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ »ﺍﻟﻌﺪﻝ« ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ـ ﺑﻮﺳﻤﻬﺎ
ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻋــﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺿﻴﻘــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ،
ﺇﻧﺼﺎﻓــﺎً ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻤــﻞ ﺇﻻ
ً
ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺃﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺣﺴــﺐ ،ﻭﺣﺘــﻰ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺫﺍﺗﻴﺔ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻓﺮﺩﺍﻧﻲ .4ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺪ ،ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ
ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﻟﺰ ﺩﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ
ً
)ﺍﻟﻌﺪﻝ( ﻭﺍﻟﺨﻴــﺮ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺳــﻤﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً
ـ ﻟﻨﻘُ ْﻞ :ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ :ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴــﺔ ـ ﺇﻻ ﻭﻳﺤﺘــﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎً ،ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.5
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1ـ

John Rawls, A theory of justice. Revised Edition, Belknap Press of Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts : 1999.

2ـ

John Rawls, Justice as fairness, A restatement, The Belknap Press of Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts: 2001. Traduction française: La Justice comme équité:
Une reformulation de Théorie de la Justice, traduit de l’anglais par Bertrand Guillarme,
Editions La Découverte, Paris: 2003.

3ـ

John Rawls, Collected Papers. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,
1999. Traduction française partielle de ces articles: John Rawls, Justice et démocratie,
traduit par Catherine Audard, éditions du Seuil, Paris: 1993.

4ـ
5ـ

John Rawls, Justice et démocratie, op. cit., p. 287.
John Rawls, La Justice comme équité : Une reformulation de Théorie de la Justice, op.

.cit., p. 194
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ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻭﺑﻌﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺛﻤــﺔ
ً
ـ ﺍﻟﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ )ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭﻱ( ـ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ :ﻟﻦ
ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ـ ﻓﺤﺴــﺐ ـ ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻻ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭﺍﺕ .ﻭﻳﻠﺨﺺ ﺭﻭﻟﺰ ﻫﺬﻩ
ً
ﺍﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺮﺳــﻢ ﺍﻟﺤــﺪ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ.1
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ـ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ـ
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺳــﻤﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ :ﺇﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺃﻥ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ
ﺗﺼﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﻣﺮﻛﺰﻩ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ( ،ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺭﻭﻟﺰ ﻋﻠــﻰ »ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ« ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮﻃﻴﻦ:

Ék aÉ°üfEG É¡ª°SƒH `` ádGó©dG
`` ’ πªëJ ¿CG É¡æμªj
zô«îdG{ øY Gk QÉμaCG ’EG
iôMC’ÉH hCG ,ióªdG á≤«°V
.Ö°ùMh á«JGPCG

 1ـ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺸــﺎﻃﺮ ﺑﻴﻦ
ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﻢ
ً
 2ـ ﺃﻻ ﺗﻔﺘــﺮﺽ ﺃﻱ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﻠﻴــﺎً ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺼﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ؛
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻳﻨﺒــﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺇﻟــﻰ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺩﻻﻻﺕ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
»ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً« ،ﻓﻴﺤﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺖ:
1ـ

Ibidem.
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ﺃﻭﻻﻫﺎ :ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﻮﺻﻔﻪ »ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﻴﺔ«؛ ﺃﻱ ﺑﺤﺴــﺒﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ
ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤــﺮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ )ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺨﻴﺮ/ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﻴﺔ( ،ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺪﺍﻟــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎً .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﺳــﻲ ـ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ
ﺿﻮﺋﻪ ﻳﺼﻤﻤﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﻫــﻢ ﺍﻷﻫﻢ ،ﻭﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ؛ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﻭﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
)ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ( ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ
ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ .ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﺿﻌﻬﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً
ً
ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻮﺳﻤﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﺃ ُﻋﺘﻘﺪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻪ ـ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ :ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴــﻔﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺭﻭﻟﺰ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻧﺎﻗﺪﻱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻣﺜﻼ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﺋﻴﺔ
ﺑﻮﺳــﻤﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ً
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺭﻭﻟﺰ ﻧﻔﺴﻪ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺑﺄﻥ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻳﺮﺑﻄﻬــﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ]ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
ﺛﻤﺔ» :ﻋﺮﺿﺎً
ً
ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ[ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﻤﻬﻢ ﺃﺷــﺨﺎﺻﺎً
ً
)ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣــﺎ ﺃﻇﻬﺮ ﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻳﻮﺷــﻮﺍ ﻛﻮﻫﻦ
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ﻭﻳﻮﺷــﻮﺍ ﺭﺍﺑﻴﻨﻮﻓﻴﺘﺶ( ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ـ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎً ـ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«.1
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ
ﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻋــﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ﻫﺬﻩ ـ ﻓﻲ
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ً
ْ
ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ :ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ]ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﺪ[ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﺜﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺗﺼــﻮﺭﺍ )ﺟﺰﺋﻴﺎً( ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ﺃﻱ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺎﻣــﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻭﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺸــﻜﻞ
ً
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧــﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ .ﻫﺬﺍ
ً
ﻟﻠﺨﻴﺮ :ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﻦ
ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴــﻦ ،ﻭﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻔﻀﻞ
ْ
ﻳﻌﺪ ﺟﻤﺎﻉ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺻﻐﺮﻯ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ّ
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ـ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗﻞ ـ ﺗﻌﺎﻟﻘﺎﺕ
ﺷــﺪﻳﺪﺓ؛ ﺫﻟــﻚ ﺃﻧﻨــﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﻣــﻦ ﻓﻜــﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﺑﻮﺻﻔــﻪ »ﻋﺎﻗﻠﻴﺔ«،
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳــﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﻜــﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴــﺔ« ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﻥ
ﻣﺒﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻳﺸــﺘﺮﻃﺎﻧﻬﻤﺎ .ﺃﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺴــﺒﻘﺎﻥ
ْ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« )ﺍﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃﻳﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﻬﻤﺎ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﻮﺳﻤﻬﺎ
ً
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ
1ـ
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ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ .ﻭﻫﻜــﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ـ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ
»ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﺗﺸــﺮﻁ ﻣﺒــﺪﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻳﺸــﺮﻃﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﻫﻤــﺎ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺭﻭﻟﺰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻭﻃﺎﻧﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ »ﺍﻹﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ،ﻭﻳﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺭﻳﺘﺸــﺎﺭﺩ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ ،ﻭﻳﺠﺪ ﺭﻭﻟﺰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ
ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻷﺭﺳــﻄﻴﺔ ،ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺳــﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻛﺎﻧﻄﻲ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﺭﺳﻄﻴﻪ .ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻝ:
ﻧﺤﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺳــﻤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸــﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺧﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻂ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻟﻴﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
ﺭﻭﺳــﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ .1ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺭﻭﻟﺰ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻗﻮ ًﻻ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺬﻫﺒﺎً ﻓﻠﺴﻔﻴﺎً ﺟﺎﻣﻌﺎً ،ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻴﻞ ﺭﻭﻟﺰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ
ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻻ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ
ﺗﺼﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻓﺤﺴــﺐ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﺃﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺭﺅﻯ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺷــﻤﻮﻟﻴﺎً،
ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ـ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ـ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸــﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ
ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.2
1ـ
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ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻧﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ :ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻲ ﻧﺤﻘﻖ ﺧﻴﺮﻧﺎ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﺍﻷﻫﻢ؛ ﺑﻞ ﺍﻷﻭﺣﺪ ،ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﺠﺴﺪ
ﻓــﻲ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷــﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
)ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  /ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )ﻓﻠﻮﺭﻧﺴﺎ(.
ﻭﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺎﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ .1ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻨﻪ ـ ً
ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺩﻳﻨﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻼﺩ ـ ﺣــﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻭﺫﻟﻚ
ً
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺳــﻤﺎً ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺭﻭﻟﺰ »ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ« .ﻫﺬﺍ
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻴﺲ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺘﺴــﻊ ﻛﻞ ﺧﻴﺮﻫــﻢ ،ﻓﻴﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻫﻤﺘﻬﻢ ،ﻭﻳﺠﻌﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺼﻮﺭﻫــﻢ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺺ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻢ ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ.2
ﻭﻳﺮﺩ ﺭﻭﻟــﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘــﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧــﻪ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ
ّ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺷــﻤﻮﻟﻲ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺩﻳﻨﻲ ﻭﻓﻠﺴــﻔﻲ
ﺃﻭ ﺃﺧﻼﻗﻲ؛ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺜــﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺼــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻟﺒــﺪﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ
1ـ
2ـ

Ibid, p. 198.
Ibid, p. 199.
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ﺟﻤﺎﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨــﺔ ،ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺪ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻓﺮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻭﺳــﻴﻠﻲ ّ
ﺑﻮﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﺜﻠﻴﺔ ﻓﺌﻮﻳﺔ؛ ﺃﻱ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺧﻴﺮﺍ،
ﺗﻌﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻــﺔ .ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ّ
ﻭﺇﻧﻤــﺎ ـ ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻠﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻤﻞ ﺍﻷﺣﺴــﻦ ـ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ
ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﺗﻜﺜﻠﻲ .ﻭﻳﻘﺮ ﺭﻭﻟﺰ ﻫﻨــﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ/ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺗﺘﺨﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻳﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺎﻣﻊ )ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎً( ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺷــﻬﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ »ﻭﺍﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ« ،1ﻭﺑﺄﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ً
ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ »ﻭﺍﻗﻌــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠــﺔ« .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﻤﻴﻪ ﺭﻭﻟﺰ »ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺟﻤــﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻲ« ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ :ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ .ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﻳﺒﺎﻳﻦ ﻣﺠــﺮﺩ »ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ«
ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻷﺳــﺒﺎﺏ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴــﺐ .ﻓﻔــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ـ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤــﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻀﻤــﻮﻥ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻳﺰﺓ ـ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ،ﻭﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺤﻤﻮﻧﻪ.2
1ـ
2ـ
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ﻭﻣــﺎ ﻣﻌﻨــﻰ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜــﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ«؟ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷــﺮﻭﻃﺎً ﺛﻼﺛﺔ :ﺃﻭ ًﻻ :ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ
ﻓﻴــﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻳﺎﻫﺎ ،ﻭﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺬﻟــﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ
ﺑﻌــﺾ .ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻫﻮ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻩ ﻋﻠﻤــﺎً ﻋﻤﻮﻣﻴﺎً ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﻷﺳــﺒﺎﺏ
ﻭﺟﻴﻬﺔ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ـ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎ ،ﺟﻤﻠﺔ ،ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ .ﺛﺎﻟﺜﺎً:
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜــﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣــﺲ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺘﺤﻘﻖ؛ ﺃﻱ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻬﻢ
ﺑﻔﻬﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ،ﻓﻴﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬــﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺫﻟــﻚ .1ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜــﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺸــﻲﺀ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺸﺎﻃﺮﻭﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ .ﻭﻫﻲ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺑﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ـ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ـ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ...ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺭﻭﻟﺰ »ﺃﺳﺎﺱ ﺧﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻌﻴــﻦ« .2ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﻴــﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘــﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ
»ﺧﻴﺮﺍ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ:
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ً
ﺃﻭﻻً :ﺇﻧــﻪ »ﺧﻴﺮ« ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﻓﺮﺩﻳﺘﻬﻢ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴــﺒﺒﻴﻦ :ﺃﻭ ًﻻ :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻟﻤﻠﻜﺘﻴﻬﻢ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺘﻴﻦ
»ﺧﻴﺮﺍ« .ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺃﻣﺮﺍ
ً
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺎﺵ ﺑﻮﺻﻔــﻪ ً
ﺧﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ـ ﻳﻀﻤﻦ ﺧﻴــﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻳﻌﺪ ً
ـ ﺑﺤﺴــﺒﺎﻧﻪ ّ
ﻭﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒــﺎﺩﻝ ﻭﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔــﺲ .ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻴﺮ
1ـ
2ـ

Ibidem.
Ibid, p . 270.
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻘﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺷــﻤﻮﻟﻲ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺜــﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧــﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻝ
ﺑﻬﺎ .1ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻳﻘﺮ ﺭﻭﻟﺰ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ـ ﺍﻟﻌﺪﻝ ـ
ﺃﺑﺪﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﻬﺬﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻨﻲ ً
ﺃﻣﺮ ﻣﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻋﻨﺪﻩ .2ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻓــﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؛
ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺸــﻜﻞ ﺑﻮﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ً
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﺩﻝ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮﻩ.3
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺇﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻬﻮ »ﺧﻴﺮ« ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤــﺮﺓ؛ ﺇﺫ ﻛﻠﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺳــﻤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ
ﺧﻴﺮﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً .ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﺪﻝ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺇﻧﻤﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻓﻲ
ﺧﻴﺮﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻋﻤﻴﻤــﺎً
ً
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺸــﻜﻞ ً
ﺫﺍﺗﻪ .4ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ؛ ﺇﺫ
ﻳﻌﺪﻭﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ
ﺛﻤﺔ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ّ
ﺧﻴﺮﺍ ،ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ .ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﻌــﺪﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ
ً
ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻬﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﺎً ،ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺴــﺒﺎﻧﻪ ً
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ،
ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺇﺳــﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ً
ﻭﻻ ﺗﻔﺸــﻮ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﺴــﺪ ﻭﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻉ ﻧﺤﻮ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺣﺮﻣــﺎﻥ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺸــﻮ ﻋﻨﺪ ﺑﻌــﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.1
ﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻼ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ )ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ(
ﻭﻳﺘﻼﺀﻣﺎﻥ ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﻘــﺎﻥ ﻭﻳﺘﻜﺎﻣﻼﻥ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴــﻦ ـ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﻌﻴﻦ
ﻳﻌﺪﻭﺍ
ﻳﻌﺪﻭﻧــﻪ ﺧﻴﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧــﻮﺍ ﻋﺎﻗﻠﻴﻦ ﻭﻋﻘﻼﻧﻴﻴــﻦ ﻭﺃﻥ ّ
ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻤﺎ ّ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮﻫﻢ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺧﻴﺮﻫﻢ.2
ÉgOÉ≤f ø«H õdhQ óæY ô«îdG ájô¶f
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻫــﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺼــﻮﺭ ﺭﻭﻟﺰ ﻟﻤﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﺎ ﺑﺴــﻄﻨﺎﻩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﻋﺪﻳــﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺸــﺎﺭﺑﻬﺎ :ﺇﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺳــﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﺔ( ،ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
 communitarianismﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻤــﺎ .ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴــﻨﺎ ﻧﺪﻋﻲ ﻫﻨﺎ
ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﺑﺴــﺒﺐ ﻧﺒﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﺫﻟــﻚ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ُﻗﺼﺎﺭﺍﻧﺎ
ﺗﻤﺜﻴﻼ .ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ :ﺗﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺪﺭ ﺍﻟﺴﻨﺒﻠﺔ.
ﺃﻥ ﻧﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ،ﻧﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻦ ﻧﻌﺪﻫﻤﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲً ،
ﺟﻮﻫﺮﻳﻴﻦ:
ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎﻧﺪﻝ  1953) Michael Sandelـ( ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨــﻪ ﻟﻨﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻨــﺪ ﺭﻭﻟﺰ :ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺩ ﺟﺰﺀًﺍ
ً
ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ )1982ﻡ( ـ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﻻﻻﺕ ﻟﻔﻆ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺴــﺖ ـ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﻭﻟﺰ ،ﻻ ﻭﻻ ﺣﺘــﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ
1ـ
2ـ

Ibid, p. 273.
Ibid, 273-274.
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ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ
ﺭﻭﻟﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ »ﻣﻮﺳــﻌﺔ« ﻭﺃﺧﺮﻯ »ﺿﻴﻘﺔ« ،ﻫﺬﺍ
ً
ﻳﻘﺤﻢ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﺭﺃﺳﺎً
ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺄﻟﺔ »ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ«؛ ﺃﻱ ﺇﻟــﻰ ﻗﻀﻴﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌــﺎﻡ« ،ﻭﻫﻮ ﻳﺠﺪ
ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﺪﻯ ﺭﻭﻟﺰ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺴﻤﺘﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺘﻴﻦ :ﺃﻭﻻً :ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ
»ﻣﺸﻜَﻠَﺔ«؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ .ﻭﺃﻧﻬﺎ ـ ﺛﺎﻧﻴﺎً :ـ
ُ
»ﻓﻘﻴﺮﺍ« ﻭ»ﻣﺤﻮﺟﺎً«.
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻟﻠﺨﻴﺮ
ﻧﻈﺮﻳﺔ »ﻣﻌﻮﺯﺓ«؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ً
ً
ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ »ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ« ـ ﺃﻭ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﻟﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ
ﻟﺪﻯ ﺭﻭﻟــﺰ ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑــﺈﺩﺭﺍﻙ ﺩﻻﻟﺔ »ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ« .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﻟﺰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋــﺔ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﻠﺨﻴــﺮ ﻭﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻌﺎً ـ
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮﺭﻳــﻦ :ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺠﺪﻩ »ﻣــﺮﺫﻭ ًﻻ« ،ﻭﺍﻵﺧﺮ
ﺗﻤﺠﻪ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻳﻠﻔﻴﻪ »ﻣﻌﻘﻮﻻً« .ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺫﻭﻝ ﺍﻟــﺬﻱ ّ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎً؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ ﺳــﺎﻧﺪﻝ »ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ«؛
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻻ »ﻭﺳــﻴﻠﺔ« ﺗﺘﻮﺳﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻫﻮ »ﻋﺒﺌﺎً« ُﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻪ .ﻫﺬﺍ
ﻧﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻟــﻢ ّ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻭﻟﺰ ،ﻭﻧﺒﺬﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﺳــﻢ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺹ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ«؛ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻬﻴﺠﻠﻲ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻮﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺳﺎﻧﺪﻝ »ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ« ﺃﻭ »ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ«
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ 1ـ ﻓﻬــﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﻭﻟﺰ ﺍﻟــﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﺤﺴــﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﻣﺨﺼﻮﺻــﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠــﻰ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ.
ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ »ﻓﺮﺩﺍﻧــﻲ« .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺳــﺎﻧﺪﻝ .ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺮﺩﺍﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﻠﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ
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ﺗﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ
ـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ـ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ »ﺧﻴــﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ« ـ ﻓﻲ
ﻋﺮﻓﻬــﺎ ـ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺮﺗﻬﻨﺎً ﺍﺭﺗﻬﺎﻧــﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺒﻌــﻮﺍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺫﺍﺗﻮﻱ ﺻــﺮﻑ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ« ﺍﻟﻤﺴــﺒﻘﺔ
ﻟﺬﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻴــﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺮﺩﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ
ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻃﻴﺒﺔ ﺣﺴــﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺃﻧﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻣﻤﺎ
ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼــﻮﺭ ﺭﻭﻟﺰ ﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ـ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺣﺼﺮﺍ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ـ
ً
ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ـ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀــﺎً ـ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﻠﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ـ ﻓــﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻷﻭﺍﺻﺮ
ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺘﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧّﻮﻧﻬــﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺒﻘﻰ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ـ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ـ ﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠــﺬﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻤﺲ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﻭﻋﻮﺍﻃﻒ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﺎً.1
ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺳــﺎﻧﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺸــﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻭﻟﺰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺾ ـ ﻓﻲ
ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻟﻠﻔــﺮﺩ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ـ ﻋﻠــﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ »ﺗﻔﺮﻳﺪ«
ﻗﺒﻼ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺫﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﻟﺰ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﺴﺒﻘﺎً
ﺍﻟﺬﺍﺕ ً
ﺃﺑﺪﺍ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻟﻸﻏﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ً
1ـ
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ﺃﻥ ﻋﻴﺐ ﺭﻭﻟﺰ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ »ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺒﻖ« .1ﻭﻛﺄﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻧﺨﺐ ﻫﻮﺍﺀ ﻓﺎﺭﻏﺔ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻵﺧﺮ
ﻟﻴﺲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﭘﻮﻝ ﺭﻳﻜﻮﺭ .ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻨﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻮﺓ ﺳــﺤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ .2ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪ ﺳــﺎﻧﺪﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻏﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻠﺔ ﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ.
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻌــﺰﻝ ﻭﻣﻨﺄﻯ ﻭﻣﺒﻌﺪ :ﻓﻲ ﺍﻟﺒــﺪﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻣــﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﻻ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﺎً ،ﻭﻻ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻔﺮﺩ
ﻣﻌﻘﻮ ًﻻ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﻭﻟﺰ
ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻉ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻮﺭﻩ ،3ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ
ﺭﻭﻟﺰ ـ »ﺇﺣﺴﺎﺳــﺎً« ،ﻻ ﻭﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻫــﻲ »ﻭﺟﺪﺍﻧﺎً« ،ﺇﻧﻤــﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ » َﻓ ْﻬ ٌﻢ
ﻟﻠﺬﺍﺕ« .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻮﻇﻒ ﺳــﺎﻧﺪﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﺬﺍﺕ ـ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻛﺎﺋﻦ
ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻵﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺐ
ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺬﺍﻭﺗﻲ ـ ً
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﻟﺰ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺭﻭﻟﺰ ﺃﻧﻪ ﻇﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﺨﻄﻰ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﻦ ـ ﺟﻴﺌ ًﺔ ﻭﺫﻫﺎﺑﺎً ـ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻫﻮ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﺭ .ﻭﻗﺪ
ﻗﺎﻡ ﺳــﺎﻧﺪﻝ ﺑﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﺭﻭﻟﺰ ﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺄﻟﻔﻰ ﺃﻥ
ﺃﺑﺪﺍ
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳــﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﻬﻤﺔ ـ ً
ﻣﺤﺘﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﻳﻦ ﻛﺎﻟﺸــﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﻨﻤﻴﻦ ـ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ ﺑﻌﻀﺎً.4
ﺛــﻢ ﺇﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺇﻧﻤــﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﻭﻟﻮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻋﻠﻰ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺍﻟﻮﺣــﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﻟــﺰ؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻢ ﻋــﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔــﺮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺗﺸــﻲ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ .ﻭﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ـ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﻟــﺰ ـ ﺇﻧﻤﺎ
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻫﻮ
ﺗﻘﺘﻀﻲ
ً
ﻣﺎ ﻳﺆﺳــﺲ ﻟﻠﺬﺍﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ .ﻓﺎﻟﻌﺪﻝ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻷﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ.1
ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻋﻴــﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻬــﺎ ﺭﻭﻟﺰ ـ ﺃﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻣﺴــﺄﻟﺔ »ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ« .ﻭﺇﺫ ﻫﻲ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺣﺪﻭﺩ
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺛﺎﺑﺘــﺎً ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤــﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ
ﺍﻷﻧﺎ ﻣﻌﻄﻴــﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﻣﺤــﺪﺩﺓ
ً
ﻃﺎﺑﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ
ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺘﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﻋﺮﺿﻲ ﻃﺎﺭﺉ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺝ
ﺣﺎﺟــﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،
ﻟﻌ ْﻤﺮﻧﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺻﺔ.2
ﻭﺫﺍﻙ َ
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﺷــﺘﻜﺎﻝ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻟﺪﻯ ﺭﻭﻟﺰ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺷــﺘﻜﺎﻝ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﻌﺪﻝ« ﻋﻨﺪﻩ ،ﻭﻻ ﻋﺠــﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎﻥ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺎﻥ،
ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺭﻭﻟﺰ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺫﻟﻚ .ﻭﺗﻠﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﺁﺧﺮ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧــﻲ ﺃﻟﺴــﺪﻳﺮ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳــﺮ
)1929ﻡ( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« )1981ﻡ( ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺟــﻮﻥ ﺭﻭﻟﺰ» :ﺃﺣﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛــﺔ« ،3ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻩ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴــﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻴــﺎﺀ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﺔ )ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻷﺭﺳــﻄﻴﺔ(،
Alsdair MacIntyre

1ـ
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ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮﺓ »ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ« ـ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﻭﻟﺰ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺺ ﺑﻬﺎ
ﺭﻭﻟﺰ ﻭﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺭﻭﻟــﺰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ـ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ـ ﺇﻟــﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺨﻴﺮ«.1
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﻭﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﻮﻫــﺮﻱ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ َ
ﻓﺄﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ـ ﻳﺘﺴــﺎﺀﻝ ﻟﺴــﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ـ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀــﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺻﻠــﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ2؟
ﺍﺳــﺘﺒﻌﺎﺩﺍ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺭﻭﻟﺰ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺴــﺒﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ
ً
ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺇﺫ ﻳﺠﻌﻞ ﺭﻭﻟﺰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .3ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻫﻲ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺃﺧﻼﻕ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﺑﻤﺒﻌﺪ .ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﻳﺮﻯ ـ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ـ
ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻣــﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋــﺔ ـ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺧﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ﺃﻣﺎ ﺭﻭﻟﺰ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ »ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ« ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ؛ ﺑﻞ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺧﻼﻓﻲ ﻻ ﻣﻌﻨــﻰ ﻟﻠﺨﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻃﺮﺡ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .4ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ـ ﻣﻌﺸــﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ﻧﺴﻜﻦ ﻓﻲ
ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻣــﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺮﻳــﺐ ﻋﻨﺎ ﻭﻋﻦ
ﻏﻴﺮﻧﺎ .ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻫﻮ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻫﺬﻩ .ﻣﻤﺎ ﻧﻢ ﻋــﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻓﺮﺩﺍﻧــﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ
1ـ
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ﺭﻭﻟﺰ ﺃﺳــﻼﻓﻪ ﻫﻢ ﻫﻮﺑﺰ ﻭﻟﻮﻙ ﻭﻣﻜﻴﺎﻓﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻭﺇﺫ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟــﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺭﻭﻟﺰ ﻣﻦ
ﻭﺟﺎﻫﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﺫﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ،ﺷــﻴﺌﺎً ﺳﻮﻯ ﻣﺠﻤﻊ
ﻏﺮﺑﺎﺀ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬــﻢ ﺇﻻ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻭﻟﻴﺴــﻮﺍ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻙ ﺩﻧﻴﺎ .1ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻓﻌﻼ ﺇﺭﺍﺩﻳﺎً ،ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻢ ﻳﻠﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻮﺟﺎً ﺇﺭﺍﺩﻭﻳﺎً
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ـ ً
ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﻳﻄﺮﺣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ» :ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺃﻟﺞ ﺇﻟﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟« .ﻭﺇﻥ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺑﺤﻖ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻈﻠــﻢ2؛ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ـ ﺃﻋﻨﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ
ـ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻪ.
ﻭﺷﺒﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻭﺩ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺃﻳﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ؟ ﻭﺃﻳﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ؟« )1988ﻡ( .ﻭﻳﻨﺸــﺄ ﺍﻟﺴــﺠﺎﻝ ﺿﺪ ﺭﻭﻟﺰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺑﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﻟﺘﺼــﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎ ﺍﻷﻛﻮﻳﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻨﺪﻩ ﻓــﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻧﻄﺮﺣﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ( ،ﻭﺃﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
ﻟﻬﻮ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻋﻨﺪ ﺃﺭﺳــﻄﻮ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ( .ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻼﺣﻆ
ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺭﻭﻟﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﺃﻋﻤﺖ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ
1ـ
2ـ

Ibid, p. 252.
Ibid, p. 251.
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ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ .ﻓﻠﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﻛﻴﺮﻛﺠﺎﺭﺩ ﻗﺎﻝ:
»ﻳﻜﻤﻦ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠــﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺍﺣﺪ« ـ ﻭﻫﻮ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻫﻨﺎ ﻟــﺪﻯ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺍﻷﻛﻮﻳﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ
ـ ﻓــﺈﻥ ﺭﻭﻟﺰ ﻳﺮﻯ ـ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ـ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳــﻠﻮﻛﺎً ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﻘﻮﻝ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻓﻴﻪ ﺟﻨﻮﻧﺎً .ﻭﻗﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳــﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺭﻭﻟﺰ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ:
ﻣﺆﺷــﺮﺍ ﺫﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺇﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺗﺸﻜﻞ
ً
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺼﻞ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎ ﺍﻷﻛﻮﻳﻨﻲ .1ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣــﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻌﻨﻲ ـ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ـ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺿﺮﺑــﺎً
ً
ﻭﻭﺣﻴﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ً
ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺃﺳــﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ؛ ﺇﺫ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ّ
ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻷﺳــﻤﻰ ،ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺃﺭﺳــﻄﻮ ﻻ ﻓﺮﻕ ،ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺴﺐ ﺭﻭﻟﺰ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ،ﻭﻳﺴــﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻢ ﺃﺭﺳــﻄﻮ؟ 2ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻣﻌﺘﺒــﺮﺍ ﺃﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﺑﺎﻟﻀــﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳــﺮﺩ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﻋﺒــﺎﺭﺓ ﺭﻭﻟﺰ ﺇﻟــﻰ ﻧﺤﺮﻩ
ً
ﻓﻜﺮﺓ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ـ ﻋﻠﻰ ﻧﺤــﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴــﻪ ﺭﻭﻟﺰ ـ ﻫﻮ
ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨــﻮﻥ .ﻛﻼ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎ ﺍﻷﻛﻮﻳﻨﻲ ﻟﻴﻄــﺮﺡ
ﺗﺼﻮﺭﺍ ﺃﺣﺎﺩﻳﺎً
ً
ﻭﺗﺄﺣﻴﺪﻳﺎً ﻟﻠﺨﻴﺮ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﻮ ﺣﻴﻮﺍﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﺄﺳﻴﺴــﺎً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻣﺎﻛﻨﺘﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟــﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«؛
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﻔﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ـ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸــﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ـ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ
ﻟﺨﻴﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺸــﻤﻞ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ؛ ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﻦ
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ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺃﺿﺮﺏ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺎﻝ ﺧﻴﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ:
ﻓﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻴﺮﻩ ،ﻭﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﻴﺮﻩ ،ﻭﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺧﻴﺮﻩ،
ﻭﻗﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠــﻢ .ﻓﺈﺫﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻳﻨﺸﺪ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺧﻴﺮﻩ ﻭﻳﺘﺒﻌﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ
ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻣﻤﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻳﻮﺟﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.1
ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﺘﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺴــﺄﻟﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ـ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﺷــﻬﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻓﺮﺩﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻱ ﭬﺎﻥ ﺭﺍﻳﺚ Von
 1916) Wrightـ 2003ﻡ( ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ »ﺗﻨــﻮﻉ ]ﺩﻻﻻﺕ[ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« )1963ﻡ(.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻓﺔ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳــﺔ ﺇﺭﻳﺲ ﻣــﺮﺩﻭﺥ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ »ﺳــﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ«
)1971ﻡ( .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻓﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺎﺭﺗﺎ ﻧﺎﺳﺒـﺎﻭﻡ Martha Nassbaum
)1947ﻡ( ﺗﻜﺘــﺐ ﻋــﻦ »ﻫﺸﺎﺷــﺔ ﺍﻟﺨﻴــﺮ« )1986ﻡ( ﺣﺘﻰ ﻟــﺪﻯ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺨﻴﺮ .ﻭﺇﺫ ﻛﺘﺒﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ »ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ،
ﻓﻠﻜﻲ ﺗﺮﺛﻲ ﻣﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ـ ﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺭﻭﻟﺰ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﺴﺖ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ـ ﻭﺗﻠﻚ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ» :ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﻭﺑﻘــﺪﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﺻﻞ،
ﻭﻧﺼﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ »ﻫﺸﺎﺷــﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ« .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺩﻭﻣﺎً
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻫﺸﺎً .ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﺷﻜﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﺇﺷﻜﺎ ًﻻ.

1ـ

Ibid, p. 362.
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الفرد والمجتمع (الخاص والعام)
في عالم ما بعد  11سبتمبر 2001
قراءة في كتاب أميتاي إتزيوني

�أحمد الزعبي

■

في كتاب��ه «الخير الع��ام ،إش��كالية الفرد
والمجتمع في العصر الحديث» 1يسعى أميتاي
إتزيون��ي إلى قراءة بعض��اً من آثار أح��داث الحادي
عشر من أيلول (س��بتمبر)  ،2001ذلك الزلزال الذي
تجاوزت تداعياته السياس��ة واألمن لتط��ال القوانين
وأنظمة الحماية واألمن ،وكذلك العالقات بين الدول
وبين األدي��ان والثقافات والمنظوم��ات القيمية أيضاً.
وإتزيوني ـ أس��تاذ العالقات الدولية في جامعة جورج
واشنطن ـ إذ يس��عى إلى قراءة بعض من ذلك؛ يتتبع
كي��ف أن قوانين تغيرت ،وتش��ريعات جرى س��نّها في
 1ـ أميتاي إتزيوني .الخير العام ،إش��كالية الفرد والمجتمع في العصر
الحديث ،ترجمة :ندى السيد ،بيروت :دار الساقي.2005 ،

AmitaiEtzioni, The Common Good, Polity Press, 2004.

■

باحث وكاتب لبناني.
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المجتمع األميركي على أساس من المناخ الذي خلّفته تلك الهجمات وإن
لم تكن على عالقة مباش��رة به ،لتنصف الخاص من العام ،1وإن كانت
معهودا من قبل مقاربتها
تس��مح لهذا العام باختراق مس��احات لم يكن
ً
بدفع من عناوين الحريات العامة وتلك الفردية ،وهو مؤش��ر إن س��رى
عالمياً فس��وف يقلل من قدرة الفرد أو الدولة عل��ى التأقلم بنجاح مع
أتون هذا العالم المتغير بتسارع غير مسبوق .إنه الخيار العقالني ،شبه
المتفرد ،المبني على التبادل والتساند بين المجموعات االجتماعية ،هو
ّ
الخيط الرفيع الذي ترتكز عليه الروابط اإلنسانية ،وأي اختالل يصيب
يعرض المجتمع والعالم لشرور ومخاطر مخيفة ،وال يمكن
هذا التوازن ّ
االس��تفادة من الخير العام ،من دون اإلس��هام في إعادة المخزون من
الخير بسبب التعاضد اإلنساني الذي جعلته العولمة ممكناً.
٭ ٭ ٭
مجددا إنه��ا العولمة ،وعصر العولمة يطرح ـ بال ريب ـ مش��كالته
ً
الملحة ،لي��س على األميركيي��ن فقط؛ بل عل��ى العالم أجم��ع ،وكتاب
ّ
إتزيوني يقرأ بعناية القانون��ي ومنهجية االجتماعي واألكاديمي ما تفرزه
ٍ
وأنم��اط إدارة وحكمٍ ـ عل��ى المجتمعات
وممارس��ات
العولم��ة ـ نظري ًة
َ
اإلنس��انية ،وكيف يمكن هذه المجتمعات أن توفّ��ق بين الخاص والعام،
 1ـ ما اقتصرت التشريعات التي أعقبت هجمات أيلول ( )2001على الداخل األميركي ،سواء
من ناحية تفعيل إج��راءات األمن ،وآلي��ات ضبط الهجرة ،ومراقب��ة االتصاالت وحركة
انتقال األموال وعمل المنظمات األهلية والمدنية ،فمجلس األمن الدولي ـ وبعد س��اعات
قرارا حمل الرقم ( )1373الخاص بمكافحة اإلرهاب،
قليلة من الهجمات ـ تبنّى باإلجماع
ً
ولو من خالل السماح للقوى األممية بالتدخل في السيادات الوطنية للدول األخرى ،على
اعتبار أن الس��قف األخالقي والقانوني يتيح التش��دد في أعمال الرقابة والضبط تحت
عناوين تتجاوز أطر السيادات الوطنية أو القومية ،بحجة حماية السلم واألمن الدوليين
ومكافحة اإلرهاب.
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بين المحلي والدولي ،بين الس��يادة الوطنية والهيمن��ة األممية ،باعتبار
حدي التسلط واالستسالم،
أن هناك
ً
«خيرا عاماً» مش��تركاً للجميع .بين ّ
كيف تتجلى هذه العولمة؟.1
وعلى غرار ما اس��تهل به مايكل كوك كتابه ع��ن «األمر بالمعروف
والنهي على المنكر»2؛ إذ غاص في دراس��ة البع��د األخالقي أو الديني
في إع�لاء القيم المثل��ى ،ودور الفرد إلى جانب الس��لطة ،منطلقاً من
حادث��ة اغتص��اب حصلت في ع��ام  1988ف��ي محطة قطار ف��ي مدينة
وردة فعل الناس «المتباين��ة» إزاء ما حصل ،مقارناً
ش��يكاغو األميركية ّ
إياها بما يقدمه اإلس�لام ـ اس��ماً ونظرية ـ عن الواج��ب األخالقي ،أو
أمرا بالمعروف ونهياً عن المنكر كما تجس��ده
ما يصطلح عل��ى اعتباره ً
عش��رات القصص والمأثورات ،كذلك فعل إتزيوني؛ إذ افتتح كتابه ـ هو
بقصة افتراضية س��اقها على شكل س��ؤال يعكس أبعاد اإلشكالية
أيضاً ـ ّ
التي يري��د لكتابه أن يعالجها ،وهو أنه لو ج��اع ثالثة أوالد في مجتمع
يعدون هذا األم��ر مفجعاً أكثر مما لو لو
ما ،ف��إن أعضاء هذا المجتمع ُّ
مات آالف األش��خاص من الجوع في بل��د بعيد ،إضافة إل��ى ذلك فإن
ج��ل اهتمامهم بأفراد من مجتمعاته��م ،ويبررون ذلك بأن
هؤالء يولون
ّ
 1ـ للمقارنة والتوسع في مسائل النظام العالمي الجديد ،وتحوالت السيادة ،وحدود النظام
اإلمبريالي ،وصالحية الحكم القائم على الضبط ،السيادة الرأسمالية أو إدارة التحكم
ضد اإلمبراطورية ،يمكن اإلفادة من كتاب
بالمجتمع العالمي ،وصو ًال إلى ثورة الجمهور ّ
مايكل هاردت وأنطونيو نيغ��ري «اإلمبراطوري��ة» ( ،)Empire, 2000ومع أنه صدر قبل
أحداث 2001؛ فإن أطروحته الرئيسة تبدو كمن يؤسس لهيمنة السلطة اآلحادية ،ويتنبأ
بانهيارها في آن.
 2ـ مايكل كوك «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر اإلسالمي»( ،الشبكة العربية
لألبحاث والنشر ،بيروت.)2009 ،

Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, 2000
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على المرء واجبات أكبر تجاه أبناء مجتمعه ،فهل تخصيص االلتزام هذا
مبرر؟ وعلى أية أسس؟ (الفصل األول ،ص .)21
عددا
من هنا ينطلق المؤل��ف ليناقش ـ على مدى ثماني��ة فصول ـ
ً
من القضايا ،من بينها :اس��تهالك المعلومات الت��ي تمنع اليوم من قبل
المنتجين ،والعالقة بين حرية التعبير وحماية الطفولة ،وحقوق المواطن
مقارنة بحق��وق المجتم��ع إزاء ما تفرض��ه منتجات االتص��ال الحديثة
كالهاتف المحمول واإلنترنت ،ومدى حدود المراقبة على األفراد ،وتفنن
الدول الكبيرة في متابعة هذه الثورة الهائلة في االتصال اإلنس��اني غير
المس��بوق باعتماد انتش��ار مجتم��ع المراقبة .ويعرج الكات��ب على مدى
ما يتس��بب به اكتش��اف الحمض النووي م��ن تقييد لحري��ات األفراد.
ومعمقة
دراس�� ٌة ـ إضافة إلى لغتها األكاديمية المحكمة ـ جذابة ،شيّقةّ ،
للتبرير المجتمعي للواجبات الخصوصية على المستوى االجتماعي وليس
السياس��ي ،باعتبار أن األمر يتعلق بواجباتهم كأعضاء في مجتمع وليس
كمواطنين في دولة.
بحس��ب إتزيوني ،فإن ه��والء غير الملمي��ن بالجان��ب النظري في
السياسة ،أو المؤيدين لمبادئ الحرية ،فإن «الخير العام» (أو المصلحة
العامة) عندهم هو مفهوم بدهي .وه��و يتضمن هذا الخير الذي يخدمنا
جميعاً ،ومؤسس��ات المجتمع مثال على ذلك؛ كالدف��اع الوطني أو البيئة
السليمة ،وعلى هذا األس��اس فإن الخير العام هو أكثر بكثير من مجموع
الخير الخاص والشخصي .إنه يش��مل األمور التي ال تخدم شخصاً على
وجه التحديد ،مثل المحافظة على اآلثار الوطنية وتلك التي تخدم أجيا ًال
لم ت��ر النور بعد مثل األبحاث العلمية .إن اإلس��هام في الخير العام في
الغالب ال يعطي فوائد فورية ،وال نس��تطيع التنبؤ لمن سيعود هذا الخير
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بالمنفعة .ومع ذلك فإننا نس��تثمر في الخير العام ،ليس ألننا على يقين
بأنه س��يعود بالفائدة علينا ،أو حتى أوالدنا؛ بل ألننا نرى أنه من الجيد
تغذيته ،بمعنى واضح نرى أن هذا ه��و ما يجب أن نقوم به ،األمر الذي
يدعون أن لدينا دائماً أسباباً خفيّة تحركنا.
يثير تعجب أولئك الذين ّ
معتبرا أن اإلنسان قد
لماذا مفهوم «الخير العام» ،يس��أل إتزيوني،
ً
ويمجد قيمته؟ المؤيدون لمبادئ الحرية
يقلق بدالً من أن يعترف بأهميته
ّ
وعدد ال بأس به من أولئك الذين يؤمن��ون بالمفهوم المعاصر للنظرية
السياس��ية الليبرالية يرون أن األف��راد يقررون ما هو جيّد ألنفس��هم،
وأن الخير المش��ترك ينتج عن مجموع هذه الخيارات ،وليس كما يعتقد
بعضهم عن الحوار األخالقي العام الذي يؤدي إلى قرارات جماعية تنتج
عنها سياس��ات عامة .ويخاف البعض من أنه حين توجد صيغ مش��تركة
للخي��ر قد يحمل هذا األم��ر الحكومات على إجبار األف��راد على التقيد
بهذه الصيغ المشتركة ،مما قد يضعف حرية األفراد واستقالليتهم .هذا
األمر ال��ذي يصفه المؤمنون بالحرية بأنه الخي��ر الذي يفوق اآلخرين.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن االقتصاد النيو ـ كالس��يكي ـ وه��و علم اجتماع
ينس��جم من حيث العقيدة مع فلس��فة المنادين بالحري��ة ـ يعترف بأن
هناك بعض األمور أو المواد يعجز الس��وق ع��ن تأمينها ،وبالتالي يجب
أشد الحرص
أن تؤمن جماعياً ،مثل األبحاث .إن أهل االقتصاد حريصون ّ
على أال ّ تطول الئحة هذه المواد؛ بينما المجتمعيون الذين يعدون الحرية
ـ مع غيرها من القيم مثل االهتمام والمش��اركة ـ من القيم المهمة فإن
الئحة الخير المشترك تطول لديهم.
على صعيد متصل يخشى بعض الليبراليين من أنه حتى حين ال يكون
لتش��دد
هناك من س��بب أن تفتح الصيغ المش��تركة للخير العام الباب
ّ
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الحكوم��ة؛ فإن ذلك ي��ؤدي بالتالي إل��ى محاكمة أخالقي��ة تحت ضغط
المجتمع الذي س��وف يلق��ي باللوم على كل الذين ال يقومون بقس��ط من
العمل لخدمة الخي��ر العام ،والذين ال يقدمون طوع��اً على إعادة الدورة
يقدمون هبات إلى قضية اجتماعية .هذه المخاوف
التصنيعية ،والذي��ن ال ّ
تعكس س��وء فهم لطريقة عمل المجتمع ،والمجتمعات ال تستطيع االعتماد
على األفراد للقيام بش��كل تلقائي وبكامل إرادتهم بما يجب القيام به من
تقديم الهبات في سبيل قضية إنسانية أو غيرها ،ومن دون أي تشجيع على
ذلك من قبل الغير نس��اءً أو رجا ًال .في الواقع إن هذه القوى االجتماعية
غير الرس��مية تقوم بجزء كبير من العمل في سبيل المجتمع ،وإذا توانت
هذه القوى ،فإن ذلك غالباً ما يستوجب تدخل الحكومة .في واقع الحال،
للحد من تدخل
إن الت��زام المجتمع بالخير العام ه��و الطريقة المثل��ى ّ
ويوسع دائرته.
الحكومة ،كما أن إضعاف الخير العام يعزز تدخلها ّ
ينبني على ذلك ضرورة عدم الخلط ـ بحسب إتزيوني ـ بين الحكم
األخالقي من ناحية ،وبين التهدي��د والتلويح بالقبضة واألصبع في وجه
الذين ال يش��اطروننا قناعاتنا األخالقية من ناحية أخرى .ليس هنالك
المروج
أي ش��يء في صلب فكرة الخي��ر العام أو البصي��رة االجتماعية
ّ
لها عبر العمليات االجتماعية غير الرس��مية ،والتي تتطلب أن تنفّذ عبر
وسائل قاسية وبغيضة ،فالتحكم والضبط االجتماعي يعمل بطريقة أفضل
حين يكون لطيفاً ،متكيّفاً حسب حاجة كل فرد ،وج ّذاباً أو مغرياً بدل أن
يكون شاجباً ومديناً.
ي��رى إتزيوني أن��ه ما م��ن مجتمع يزده��ر من دون بع��ض الصيغ
المش��تركة للخير العام ،فه��ي تضع معايير ُيعتمد عليه��ا حين تتضارب
المصالح والقيم لدى المجموعات المختلفة التي تؤلف المجتمع ،وتدفع
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بهذه المجموعات ف��ي اتجاهات متناقض��ة .إنه يزودنا بأس��س منطقية
آجال
لتضحي��ات يقدمها أفراد ف��ي كل مجتمع س��واء أكان
عاج�لا أم ً
ً
حظاً في مجتمعه��م ،أو من أجل
من أجل أوالده��م ،أو من أجل األق��ل ّ
المستقبل .إنه يعطي رؤية تقود جهدنا المشترك ،مثل تلك الرؤية التي
توجه وتقود أولئك الذين يس��عون نحو توسيع
توجه أوروبا نحو األفضلّ ،
ّ
االتحاد األوروبي في هذا االتجاه.
وعلى هذا األساس يجب النظر إلى الخير
كثيرا
العام في إطاره التاريخ��ي ،فهو يختلف
ً
من زم��ن إلى آخ��ر ،ومن مجتم��ع إلى آخر.
بعض المجتمعات ـ وخصوصاً الدكتاتورية منها
والفاشستية ـ يستعملون مفهومهم للخير العام
لكي يطلب��وا من المواطني��ن أن يضعوا جانباً
ويخضع��وا اس��تقالليتهم لضوابط
خياراته��م ُ
وقيود قاسية من أجل خير الجميع .إنهم يطلبون من مواطنيهم أن يجدوا
تصب ضمن إطار تعزيز
سعادتهم بش��كل رئيس من خالل القيام بأعمال
ّ
القضايا التي تطلقه��ا الدولة .في مثل هذه المجتمع��ات على المرء أن
يختص��ر متطلباته العامة ،ويعطي مس��احة أكبر لالعت��راف بحق الفرد
بالتعبير ع��ن تفضيل��ه وخياراته ،وباختص��ار ،من أجل حق��وق األفراد
را اليوم قد
وك ُث ً
وحريتهم ،كما أن غالبية المجتمعات في مراحل س��ابقة ُ
ضلّوا باالتجاه الدكتاتوري لهذا المي��زان الدقيق بين الخير العام وبين
يعده المجتمعون الطريق األمثل للمجتمع الصالح.
االستقاللية ،ما ّ
إن المجتمعات قد تخسر توازنها باالتجاه المعاكس؛ كما بيّن روبير
بياله وشركاؤه في كتاب ( .)Habits of heartلقد عانى المجتمع األميركي

�إن التزام المجتمع
بالخير العام هو الطريقة
للحد من تدخل
المثلى ّ
الحكومة ،كما �أن �إ�ضعاف
الخير العام يعزز تدخلها
ويو�سع دائرته
ّ
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الفردي��ة المطلقة وفق��دان االلتزام بالخي��ر العام في الس��تينيات؛ إذ
ش��جع الناس على عدم احترام
انتشر التعبير عن الفردية ،األمر الذي
ّ
وينموا شخصيتهم،
واجباتهم المجتمعية من أجل أن «يجدوا أنفس��هم»ّ ،
ويلتفوا إلى رغباتهم الدفينة ،وفي الثمانينيات أضافت الفردية الذرائعية
اإلهانة إلى األذى ،حين اعتبر ريغن وتاتشر أن االهتمام بالنفس فضيلة.
باإلضافة إلى هاتين الموجتين للفردية ،يأتي الش��عور بالمشاكسة باسم
ما يفترض أنه حقّ للمرء ،مع ع��دم االكتراث باألثر على اآلخرين وعلى
الخي��ر العام .ف��ي ه��ذا المجتمع كان م��ن الضروري أن يكب��ح المرء
الفردية الزائدة ويدعم الخير العام.
ابتداء من التس��عينيات ،ب��رزت ردة فعل جديدة تقوده��ا مجموعة من
المجتمعيي��ن الج��دد ،الذين يج��ب أال نخلط بينه��م وبي��ن المجتمعيين
اآلس��يويين الذين هم ـ في حقيقة األمر ـ دكتاتوري��ون ،وبين المجتمعيين
األكاديميين الذين انتش��روا ف��ي الثمانينيات .ه��ؤالء المجتمعيون الجدد
يضم��ون روبير بي�لاه ،وويليام غالس��تون ،وم��اري آن غلين��دون وآخرين.
يبقى الطرح األساس��ي له��ذه المجموعة على أن الحق��وق الفردية القوية
تفترض احتراماً والتزاماً صارماً بواجب��ات الخير العام .منذ ذلك الحين
عدل اآلالف أهدافهم لكي تش��مل الحق��وق التي يمنحونه��ا لألعضاء بل
ّ
أيضاً المس��ؤوليات التي تقع على عاتقهم .يبقى اس��تثناء واحد؛ فبالرغم
بعد تعديل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان
من الجهود المبذولة لم يتم ُ
ليش��مل إعالن المس��ؤوليات ،كما أنه منذ التس��عينيات اتخذت مجموعات
مث�لا خافت من
أخرى إج��راءات مماثل��ة ،فالمجموعات األنغلوسكس��ونية
ً
بعيدا باتج��اه الفردية المفرطة ،وعلى س��بيل المثال فإن ش��عار
جنوحها
ً
«المس��ؤولية للجميع ،المس��ؤولية من الجميع» قد لعب ال��دور األكبر في
انتخاب رئيس ال��وزراء البريطاني للمرة األول��ى ( ،)1994هذه االمقاربة
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كبيرا م��ن الكنديين ،وخصوص��اً أن التزامهم بالنظام العام
عددا
ً
جذبت ً
يحمل معاني مجتمعية قوية.
الخ�صو�صية حق �أم واجب؟
في كتابه ،ينطل��ق إتزيوني م��ن الفرضية أن لدى الق��ارئ تعاطفاً
يركز عل��ى المواضيع التي تطرح
مبدئياً مع مفهوم الخير الع��ام ،وهو ّ
نفس��ها بعد االعتراف بهذه المس��لّمة .في الفص��ل األول من كتابه «هل
الواجبات الخصوصي��ة مبررة؟»ُ ،يعن��ى المؤلف بمج��ال ونطاق الخير
العام ،وبمحاولة اإلجابة عن السؤال :تجاه َم ْن لدينا التزامات أخالقية؟
هناك اتجاه إنس��اني قوي يرى أن لدينا التزامات أخالقية ،س��واء أكنا
نعني بهذا المجتم��ع العائلة ،أو القري��ة ،أو األم��ة ،إال أن العدالة قد
حد س��واء .وهل االلتزامات
تجبرن��ا على التعامل مع جميع البش��ر على ٍّ
مبررة في وجه مثل هذه المطالب الكونية.
الخصوصية ّ
في الفصل الثاني الذي حمل عن��وان «الخصوصية كواجب» ،يطرح
المحددة للخير العام الذي لم يتم التطرق
إتزيوني موضوع أحد الوجوه
ّ
إليه من قبل ،وهو الخصوصية في القوانين ،وفي المعتقدات االجتماعية،
وفي الحديث العام ،موقع الحق��وق في بنية المجتمع ،الجذور التاريخية
في النظرية السياس��ية وفي الفلس��فة االجتماعية ،النس��يج االجتماعي
تع��د واجباً .إال أن
تع��د الخصوصية حقاً أكثر مما ّ
والثقافة األخالقيةّ .
مفهوم الخير العام عند جمي��ع الثقافات والحضارات تقريباً يدفعنا إلى
بعيدا عن نظر وسمع اآلخرين.
االعتقاد أن بعض النشاطات يجب أن تتم
ً
كذلك فإن مفهوم الخصوصية كواجب اجتماع��ي وقانوني قد تراجع في
الغرب خالل العقود األخيرة .على س��بيل المثال ،إرض��اع الطفل الذي
كانت تقوم به المرأة في خصوصية منزلها قد أصبح مقبو ًال اليوم بشكل
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عام في األماكن العامة .ولكن هل يعني أن المجتمع س��وف يقبل قريباً
باعتبار الراحة الش��خصية والعالقة الجنس��ية في األماكن العامة شيئاً
مقبو ًال؟ إننا نعيد تعريف الخير العام ،لكن أين يجب أن ترسم الحدود
الجديدة له ،وعلى أية أسس أرضية؟.
الفص��ل الثالث ال��ذي يحمل عن��وان «األطفال وحري��ة التعبير»
جدا وهو رفاهة األطف��ال .إن مناصري الحرية
ُيعنى بخير عام ه��ام ً
والليبراليين الذين يخافون الخير العام هم بأنفسهم الذين يعارضون
وضع حدود لحرية تعبير القاصري��ن .إن الموضوع يتعلق هنا بناحية
التلقي وليس بناحي��ة إنتاج الخطاب ،وليس الموض��وع أن يصار إلى
منع فتى في السابعة عش��رة من عمره من أن يقوم بتصريح سياسي،
يتع��رض األوالد ف��ي دورر الحضانة للمواد
إذا كان م��ن المقبول أن
ّ
غرق اإلنترنت وجميع وسائل اإلعالم واأللعاب
العنيفة والس��يئة التي ُت ُ
اإللكتروني��ة .ومن المس��تغرب أنه في أوروبا ليس هن��اك أية قوانين
تحكم هذا األمر؛ بينما ف��ي الواليات المتحدة األميركية تعطى أهمية
كبرى لموض��وع الكتابات والصور الداعرة ،ف��ي الوقت الذي ال تولى
في��ه أية أهمي��ة لصور العن��ف التي تحم��ل أذى أكبر للخي��ر العام
ولألطفال؟
وهنا يلفت إتزيوني إلى القانون الخاص الذي صدر في العام 2000
لحماة األطفال من اإلنترنت ،ثم القوانين المتعلقة بالقيود على إعالنات
الس��جائر ،والرقابة على الم��واد التلفزيوني��ة ،المضامين الدس��تورية
ألشكال الحماية المصنفة بحسب األعمار.
الفص�لان ـ الراب��ع« :الخصوصي��ة والس�لامة ف��ي االتص��االت
اإللكترونية» والخامس« :اختبارات الحمض النووي والحقوق الفردية» ـ
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يعنيان بالس�لامة العامة ،وه��و خير عام ،يطالب القليل��ون به بالرغم
م��ن أن الكثيري��ن يعترف��ون بأنه يج��ب إي�لاؤه أهمية كب��رى .يعالج
موضوع الس�لامة العامة من ناحية :أين يجب رسم الخط الفاصل بين
الس�لامة العامة وبي��ن حقوق الفرد؟ وأس��اليب االتص��االت الجديدة،
واعت��راض المكالمات الجوالة ،ومراقبة البريد اإللكتروني ،والش��يفرة
ذات التقنية العالية ،بالنسبة للش��عب األميركي ،فإن اإلجابة على هذا
اهتزت بش��كل ملفت بعد أحداث  11س��بتمبر  ،2001لكن
الس��ؤال قد ّ
يبقى الس��ؤال قائماً حول :أين يجب إعادة رس��م الخ��ط الفاصل بين
أمال في اإلجابة على هذا السؤال األساسي مع
الس�لامة وبين
الحرية؟ ً
ّ
التمسك بالمبادئ ،يقدم إتزيوني دراسة معمقة لستة إجراءات محددة.
إن الس��ؤال الذي يطرح دائماً حول م��ا يجب أن ُيقبل أو ُيدان باس��م
السالمة يفتح المجال أمام الوصول إلى قلب هذه المسألة ،وهي قضية
المسؤولية الحقيقة.
إلى ذل��ك ،يعالج المؤلف مس��ألة اختب��ارات الحمض الن��ووي ضمن
إطار محاربة الجرائم بد ًال من تناولها من منظار تعزيز الس�لامة الوطنية:
الحقوق الفردية وانته��اك الخصوصية ،اختبارات الحم��ض النووي بوصفها
تزيد من الرقابة على المجتمع ،والحقوق الخاصة بالس��جناء ،ليتوصل إلى
كبيرا من االنتقادات الموجهة إلى اختبارات الحمض النووي
عددا
ً
نتيجة بأن ً
ال أس��اس لها .في حقيقة األمر ،إذا قبل المرء بنظرية مؤيدي الحرية بأنه
أح��رارا بد ًال من أن ُيس��جن بريء
م��ن األفضل أن ُيت��رك آالف المجرمين
ً
واحد ،فإن اس��تعمال أدلة اختبارات الحمض النووي يجب أن تقبل بس��رور
ويحتفل بها وتعزز ،ال سيما من قبل الذين ينتقدونها اآلن؛ أي أولئك الذين
يرون أن الحرية هي الخير العام الوحيد الذي يس��تحق أن يعزز حتى على
حساب مواضيع أخرى.
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المجتمع الجيد مقابل الدولة الجيدة
الفص��ول الثالثة األخيرة ـ «ما هو السياس��ي؟» ،و«إنهاء القومية»،
و«الفضاء اإللكتروني والديموقراطية» ـ ُتعنى بموضوع الحكومة ـ الدولة.
هناك ميل إلى اختصار المجتمع بالدولة .بالنسبة للكثيرين ،فإن الدولة
هي وحدة محددة بش��كل واضح ،وهي تش��مل رئيس الدولة ،الحكومة،
موظفي الحكومة (أو اإلدارات) ،الهيئة التش��ريعية ،القضاء ،الش��رطة،
والهيئات الضريبية ...إلخ .بالمقابل ،ف��إن المجتمع ليس له عنوان وال
جدول تنظيم��ي وال معالم أخ��رى واضحة ..وال عج��ب إذا كان البعض
يح��اول أن يبرهن أن األمر خيال��ي .غير أننا إذا اعتبرن��ا أن المجتمع
وهوية وقيم مش��تركة على
يتألف من عائ�لات ،مجتمعات ،روابط محبّة ّ
مس��توى الوطن ،ندرك عندها أهمية المجتمع بشكل عام ،وخصوصاً في
الصياغة والتأس��يس غير الرس��مي للخير ،وفق معادلة المجتمع الجيد
مقابل الدولة الجيدة ،وصوت األخالق مقابل اإلكراه.
في حقيقة األمر إن المجتمع هو األس��اس لكل المحادثات األخالقية
التي منها تنبثق الصيغ المش��تركة للخير ،وهو المكان الذي منه تنطلق
الحكومات للمطالبة بشرعيتها فيتم االعتراف بها أو رفضها .إنها ليست
هامة من حيث هي حق لهذا المجتمع فحس��ب ،ب��ل إنها هامة أيضاً من
أجل الحكومة .عل��ى مدى عصور عدي��دة ،ثمة ماليين من األش��خاص
ح��ول العالم قد جمعوا بي��ن رفاهتهم والخير العام وبي��ن رفاهة األمة.
تغش الكثيرين
في واقع األمر إن األمم تثير مش��اعر الوالء القوية التي ّ
إن لم يك��ن الجميع ،ويميل المرء إلى نس��يان أن الدول��ة ـ األمة هي
بناء اجتماعي حديث العهد ،وأنه ليس فطرياً وال إلهياً .ويمكننا اإلثبات
أنه في ه��ذا الوقت والزمان بقدر ما نفصل بي��ن المجتمع وبين الدولة
يعم الس�لام العال��م .ولكن لكي يتحقق ما يؤس��س ل��ه إتزيوني يجب
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العمل على تحويل الهوية واالهتمام بالخير العام التي باتت اليوم تشمل
الدولة ،واستثمارها في كل مكان.
كل ذلك يفتح أبواباً لنقاش��ات أكثر اس��تفاضة ،وأكثر تش��عباً ،هل
إنهاء القومية يعني إنه��اء الدولة ـ األمة ،ما هو دور كل من الش��عب،
والمجتمع المدني ،وهل يجب أن تكون الهيئات الدولية ديموقراطية؟.
بالتوازي وبدف��ع من ثورة االتص��االت وعالقة الفض��اء االلكتروني
بالديموقراطية :هل توجد مجتمعات إلكترونية ،ما هي مالمح ديموقراطية
مجتمع��ات الفض��اء اإللكترونية ،ماذا عن تقاس��م وتب��ادل المعلومات،
ومدى مش��روعية التصويت عبر اإلنترنت ،ليخلص إلى أن الديموقراطية
اإللكترونية ممكنة ،ولكن ،هل االعتماد على السياسة اإللكترونية سيجعل
المجتمعات األرضية واإللكترونية أقل أو أكثر ديموقراطية في المستقبل؟
في مق��ام البحث في مج��ال الفضاء الس��براني ،وإذ يواجه العالم
مواضيع مش��ابهة منذ أيام اإلغريق .بعض المنتقدين يرون أن االهتمام
المتزايد بالس��برانية ُيضعف الرواب��ط المجتمعية ،وإمكان��ات التعامل
ـ كأش��خاص وكمجموعات ـ لصياغة هذا الخير العام وإلدارة الش��ؤون
العامة بطريقة ديموقراطية .هذه هي األسئلة واإلشكاليات التي يطرحها
الفصل الختامي لكت��اب إتزيوني الذي يصادف أهمي�� ًة مضاعف ًة إذا ما
ُقرئ على وق��ع الحراك العربي الهائل والمس��تمر منذ أكثر من س��نة،
الشعب إذ خرج يبحث عن مش��روعيته المغتصبة ،عن حرياته الضائعة،
ومجاله العام المنه��وب .بيد أن البحث في فض��اء الحريات ومتواليات
الديموقراطي��ة ولوازمها ال يلغي أن تحقي��ق كل ذلك يتطلب ما هو أبعد
من إسقاط الديكتاتوريات التي تبدو ـ في لحظة انهيارها ـ أنها الحلقة
األضعف في مسيرة التغيير.
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اهلل وقيصر في أميركا
كيف أساء الخلط بين الدين
والسياسة إلى المسألتين

ديڤيد كامبل ،وروبرت بوتنام

■

منذ األيام األول��ى لوص��ول المهاجرين إلى
دورا مهم��اً في
أمريكا ،ب��دأ الدي��ن يلع��ب ً
الحياة العامة في الق��ارة الجديدة؛ فالمؤمنون كانوا
مش��اركين متحمس��ين في كل الح��ركات االجتماعية
المهمة في تاريخ الواليات المتحدة ،ولدى التقدميين
كما لدى المحافظين .إنما على الرغم من ذلك؛ فإنّ
األربعين عاماً األخيرة من الحياة السياسية بالواليات
المتحدة شهدت تسييس��اً للدين غير مسبوق؛ فالواقع
كبيرا على السياس��ات العامة
تأثيرا
أنّ الدين مارس
ً
ً
بالبالد؛ وبخاصة لدى اليمين السياس��ي .وفي الوقت
ِ
نفس��ه؛ فإنّ هناك ش��واهد عل��ى تراج��ع الدين في
الحياة الخاصة لألميركيين؛ إذ عندما
الحظت كثرةٌ
ْ
من األميركيين ـ وبخاص ٍة بين الشباب ـ أنّ االرتباط
■

ترجمة لمقالة عن .Foreign Affairs. March/ April, 2012. PP. 34-43
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بين الدين والسياس��ة صار قوياً؛ فإنها انس��حبت من الحياة الدينية،
مقصود ،وال يتعلق بالمصادفة أو المرحلة
وقد تب َّين أنّ هذا االنسحاب
ٌ
العابرة.
ليس م��ن المفاجئ أن يكون هناك نوعٌ من التش��ابك والتداخل بين
الدين والعمل السياس��ي في األمم الكب��رى ذات الموروث الديمقراطي.
لقد شهد القرن التاس��ع عشر انقس��ام األحزاب السياسية في توجهات
دينية؛ مثل التقويين والش��عائريين ،والكنائس الش��عبية واألخرى العليا،
والبروتس��تانت في مواجهة الكاثوليك .إنما إذا كان الماضي قد ش��هد
تحزبات التجاهات دينية مختلفة (على أس��اس إثن��ي غالباً) ،تتجلى في
الساحة السياسية؛ فإنّ االنقسامات الحالية ال تظهر من خالل الكنَسيات
المختلفة؛ بل تتجلى في اتجاهين كبيرين :المحافظين المتشددين دينياً،
في مواجه��ة العلمانيين التقدميين .وه��ذا األمر وصل إل��ى درج ٍة غير
مسبوقة منذ أواس��ط القرن التاسع عشر (بل وما كان هذا معـروفاً إلـى
هذه الدرجة آنذاك)؛ فالتحشيد الديني اليـوم يرتبط بسياسات األحزاب
ظاهرة الفت�� ًة وهـي ارتبـاط
السياس��ية .لقد ش��هـد العقدان األخيران
ً
ممارسـة العبادة باألحزاب السياسية ،أو بالحزبين الكبيرين :الجمهوري
والديمقراط��ي .وال ينطب��ق هذا االنقس��ام على المس��يحيين الس��ود؛
فهؤالء شديدو التدين والممارس��ة ،وهم يقترعون في غالبيتهم العظمى
للديمقراطيين ،فقد انقسم األمريكيون في التسعينات من القرن الماضي
ومطالع هذا القرن إلى قس��مين كبيرين :ديمقراطيون ال يحضرون إلى
كثي��را ،وجمهوريين يعلنون ع��ن التزامهم الديني
الكنيس��ة أو الكنائس
ً
والسياسي بالحضور الكثيف إلى ُدور العبادة ،وفي انتخابات عام 2008
كانت هناك مجموعة من المستشارين لدى الحزب الديمقراطي ،مهمتهم
إرش��اد الناخبي��ن للحزب إل��ى كيفية التو ُّج��ه إلى الكنيس��ة؛ لحرمان
2

ريمأ يف رصيقو هللا

الحزب الجمهوري من بعض أصوات المتدينين .ومع ذلك؛ فإنّه من بين
الناخبين «البيض» صوَّت  %76من المتدينين للسناتور ماكين؛ في حين
اقتصر التصويت له من جانب غير المتدينين على  %26ممن لم يذهب
واحدة في حياته.
مرة
ً
إلى الكنيسة ً
بارزا للعيان
لقد صار االرتباط بين التد ُّين والمحافظة السياس��ية
ً
ٍ
س��هال
حدود بعيد ٍة؛ بحيث صار
ف��ي الثقافة األميركية المعاص��رة إلى
ً
التدليل على حداث��ة وجِ َّدة هذه المتغيرات .فخالل الس��تينات كان من
يكون الذاهبون إلى الكنيس��ة مم��ن يصوتون للديمقراطيين
المتوقَّع أن
َ
أكثر م��ن أولئك الذين يصوت��ون لهم م��ن دون أن يكون��وا متدينين.
آثار
ّأما التغير ال��ذي حصل منذ ذلك الحين؛ فإنه ح��ر ٌّي أن تكون له ٌ
قصيرة المدى وأ ُخرى بعيدة المدى على السياس��ة والدين معاً .سيكون
على الجمهوريين التفكير دائماً بطرق إلرض��اء قاعدتهم من المتدينين
المتشددين ،دون أن يزعجوا جمهور الناخبين الذين بدأوا ينظرون إلى
أمرا مزعج��اً .وعلى المدى
هذا المزج بين الدين والسياس��ة باعتباره ً
التداخل يمك��ن أن يضرب الدور التاريخي
البعيد فإنّ هذا االمتزاج أو
ُ
للدين في الواليات المتح��دة ،وبخاص ٍة أنّ الجمهور األميركي الش��اب
الموسسة ذاته .لقد وصلت
المنظم أو دين
صار يميل إلى رفض الدين
َّ
َّ
الحال��ة بالبالد إلى ه��ذا الترابط الوثيق بين الدي��ن والحزبية خالل
العقدين الماضيين .وعلين��ا أن نفهم كيف حدث ذلك ،وكيف تغ َّير دور
الدين في البالد خالل ِ
الحقَب الحديثة؛ لكي نستطيع التوقُّع بما يمكن
حدوثه في المستقبل.
في البدايات :لكي ندرك بوضوح كم هو المشهد السياسي /الديني
جدي��دا؛ علينا العودة للخمس��ينات م��ن القرن
ف��ي الوالي��ات المتحدة
ً
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الماض��ي؛ فقد كانت تلك الحقب�� ُة دينية المنزع والطاب��ع؛ بل إنّ بعض
المؤرخين يعدونه��ا األكثر ديني�� ًة وتد ُّيناً خالل التاري��خ األميركي ُكلِّه.
وبالطبع فقد كانت هناك عدة أس��اليب الختبار تأثير الدين أو انتشاره
في الحياة األميركي��ة .وإلى اختبا ٍر مثل هذا ،أش��ار اس��تطالعٌ لغالوب
س��نتر ُطرح فيه الس��ؤال :هل تأثير الدين في الحياة األميركية يتزايد
أم يتراجع؟ وقد أش��ارت اإلجاب��ات إلى زلزا ٍل هائ ٍل يح��دث في أميركا
لهذه الناحية .فقد أعلن في اس��تطالع ع��ام  %69 1957عن اعتقادهم
أنّ تأثير الدي��ن يتزايد؛ في حين أجاب  %14أن��ه يتناقص أو يتراجع.
وبكل المقاييس الموضوعية؛ فإنّ أكثرية المجيبين باإليجاب كانت محقة؛
فقد كان الذاهبون إل��ى الكنائس من األميركيين ف��ي تلك الفترة أكثر
أي وق ٍت مضى ،وكان المزيد من الكنائس ُيبنى ليس��تجيب لحاجات
من ّ
المؤمنين ،وكانت الكت��ب الدينية الطاب��ع أو ذات الموضوعات الدينية
وانتش��ارا وبيع��اً وقراءة .أما في أميركا التي كان رئيس��ها
ظهورا
تزداد
ً
ً
بارزا في الش��أن العام أو الحياة
دواي��ت أيزنهاور؛ فإنّ الدين م��ا كان ً
السياس��ية الحزبية العامة؛ إذ كانت ش��عبية أيزنهاور ل��دى المتدينين
ال تق ُّل عنها لدى غير المتدينين ،وس��واء أكانوا بروتستانت أو كاثوليك
يهودا..إلخ.
أو
ً
انعط��اف حا ٌّد في الموقف
ثم جاءت الس��تينات ،وحدث فيها ومعها
ٌ
من الس��لطة ،وبخاص ٍة ما تعلَّق منها باألخالق الجنس��ية التقليدية ،وهو
موضوعٌ له عالق ٌة باإليم��ان الديني ،ففي خالل أربع��ة أعوام فقط ـ أي
بين العامين  1969و 1973ـ ازداد عدد الممارس��ين للجنس قبل الزواج
من رُبع الراشدين إلى نصفهم .وهذه الزيادة في «التحرر» من األخالق
التقليدية حدثت ـ كما س��بق ـ في فئ��ات فتيان وفتيات س��نوات الكثرة
اإلنجابية ،والذين كانوا ُيراهقون ويبلغون سنّ الرشد في النصف الثاني
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من الستينات .وفي العام  1970أشارت االس��تطالعات إلى أنّ االنتشار
التراجع الش��ديد في عدد
الدين��ي يتراجع وينخفض ،وي��دلُّ على ذلك
ُ
لكن حتى في تلك الفترة؛ فإنّ التدين أو
حاضري القداديس بالكنائس؛ ْ
دخ ٌل بالميول السياس��ية نحو اليمين أو اليس��ار ،وهذا
عدمه ما كان له ْ
التراجع
ينطبق على حقبة االزدهار الديني في الخمسينات ،وعلى مرحلة
ُ
في الس��بعينات ،فحتى ذلك الحين ما كان للظواه��ر الدينية عالق ٌة أو
تأثير بارز في الحياة الحزبية.
على أنّ متغيرات الس��تينات من القرن الماضي ما وضعت الواليات
المتحدة عل��ى طري�� ٍق ال رجعة في��ه باتج��اه العلماني��ة (الفاصلة بين
الدين والدول��ة)؛ بل على العكس م��ن ذلك؛ ففي أوس��اط المحافظين
األقل
األميركيين يش��ير الزلزال األخالقي إل��ى عود ٍة للدي��ن ،أو على
ّ
الع��ودة إلى نو ٍع مع َّي�� ٍن م��ن التد ُّين .فمنذ أواس��ط الس��بعينات ،وبعد
صدمة الستينات ،انتشرت أش��كالٌ معين ًة من التدين المحافظ ،وبخاص ٍة
اإلنجيلي��ة البروتس��تانتية؛ ففي الوقت ال��ذي كانت فيه البروتس��تانتية
الليبرالية ،والكاثوليكية الممارسة (= الذهاب إلى الكنيسة) تتراجعان؛
ٍ
تأكيد للقي��م التقليدية
فإنّ أميركيي��ن كثيرين ممن كان��وا يبحثون عن
ـ وبخاص�� ٍة ما تعلَّق منها بالجنس والقيم العائلي��ة ـ وجدوا ضالتهم في
البروتس��تانتية اإلنجيلية .وقد عمد اإلنجيليون الج��دد إلى الخروج من
العزلة التي فرضها أس�لافهم األصوليون ،وما عاد ديدنُهُم لَ ْعنَ العالم
السياسي فيه .وقد
الهدف تغييره؛ بما في ذلك الشأن
الشرير؛ بل صار
ُ
ّ
جاءت اإلشارة األُولى إلى الدور السياسي الجديد لإلنجيلية في الحملة
عد نفسه من بين «المولودين
االنتخابية لجيمي كارتر عام  1976والذي ّ
ثاني ًة» ،وهي نس��ب ٌة ما كان يمكن التفكير بها ضمن االتجاه الرئيس في
اآلخر من المجال السياسي،
السياسات بالواليات المتحدة .وفي الطرف َ
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تجم��ع المحافظ��ون األخالقي��ون وتحالفوا م��ن أجل مكافح��ة التعديل
الدس��توري لصالح الحق��وق المتس��اوية للمواطنين ،وحق��وق المثليين،
واإلجهاض .وهكذا ب��دأت اإلنجيلية تتط��ور من حرك ٍة ديني�� ٍة بحت ٍة إلى
حرك ٍة سياس��ي ٍة يتضامن فيها المتدينون األميركيون من مختلف الطوائف
ومرة أ ُخرى الحظ مؤ ّش��ر
والكنائس بما في ذلك الكاثوليك والمورمونً .
غالوب أنّ الدي��ن ترتفع منزلته في أوس��اط الجمه��ور األميركي؛ ففي
العام  1976ذكر اس��تطالعٌ لغالوب أنّ  %44م��ن األميركيين يعتقدون
يضع ُف تأثيره!
أنّ التدين يزداد؛ ف��ي حين ذهب  %45إلى أنّ الدي��ن ُ
ثم جاء عام  ،1980وخالله اس��تطاع رونالد ريغان في حملته الرئاسية
الناجحة أن يحصل على تأيي��د المتدينين الجدد .وبخالف أيزنهاور في
الخمسينات ،وحتى نيكسون وفورد في السبعينات؛ فإنّ ريغان والمرشحين
الجمهوريين للرئاسة صاروا يحصلون على دعم اإلنجيليين الديمقراطيين
بالجنوب ،والكاثوليك الملتزمين بالشمال.
لق��د ّأدت ردود الفعل على صدمة الس��تينات إلى تبل��ور ظاهرتين:
واحدة ديني��ة (صع��ود اإلنجيليين) ،واألخرى سياس��ية (صع��ود اليمين
الديني) ،وقد استمر هذا الحراك السياس��ي؛ بينما انتهى األُفق الديني
في مطلع التس��عينات .وباعتبارهم جزءًا من الجمهور (أو باألحرى جزءًا
ممن أعمارهم تح��ت الثالثين) ،ظلّ��ت أعداد اإلنجيليي��ن الجدد هؤالء
تتراجع على مدى عش��رين عاماً ،ووصلت إلى النس��بة التي كانت عليه
مطلع السبعينات.
دا مألوفاً في تاريخ
إنّ صع��ود اليمين الديني وتداعياته يكاد يك��ون ُب ْع ً
الوالي��ات المتحدة ،فمعظم الح��ركات االجتماعية ـ التقدمي��ة والمحافظة
ٍ
موضوعات ديني�� ًة مهمة :الحق في الحياة ،وقيم األُس��رة،
ـ كانت تتضمن
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ارتباطات
واإلجهاض ومنعه باألمس .إنما اليوم وبش��ك ٍل غير عادي ،ظهرت
ٌ
المؤسس��ي من جهة ،وحزب سياس��ي مع َّين من جه ٍة
المنظم أو
بين الدين
َّ
َّ
ثانية ،وقد أدى هذا الترابط إلى نتائج غير مقصودة للسياسة والدين معاً.
الح ُّق ال ُمعطى من اهلل :مع صعود اليمين الديني ظهرت هذه «الهوة
اإللهية» التي ك ُث��ر النقاش حولها بي��ن الديمقراطيي��ن والجمهوريين،
قل
قل عدد الجمهوريين العلمانيين ،كما ّ
فعلى مدى الس��نوات األخيرةّ ،
عدد المتدينين من الديمقراطيين .إنما ماذا حدث ألولئك الذين كانوا
ُ
ليبراليين م��ن الجمهوريي��ن أو متدينين من
لقد �أ ّدت ردود الفعل على
الديمقراطيين؟ هل حاولوا مالءمة اتجاهاتهم
�صدمة ال�ستينات في الواليات
السياس��ية لكي تناس��ب اعتقاده��م الديني،
المتحدة �إلى ظهور ظاهرتين:
واحدة دينية (�صعود
أو حاولوا العكس؟ إنّ المفاجئ أنّ المس��ائل
الإنجيليين) ،والأخرى �سيا�سية
السياس��ية هي التي حس��مت في الموقف من
(�صعود اليمين الديني)
الدي��ن؛ فالديمقراطي��ون المتدين��ون س��ابقاً
(باس��تثناء األميركيين السود) تركوا الكنيسة،
والجمهوريون الذين ما كانوا متدينين من قبل ُس��رعان ما وجدوا الدين
وسارعوا إليه .ولنأخذ على سبيل المثال مجموعة «حفل الشاي»؛ فهؤالء
ـ الناس ذوو التوجه المدني والعلماني ـ لديهم ميولٌ ديني ٌة خفي ٌة وقوي ٌة؛
ففي اس��تطال ٍع واس��عٍ على المس��توى الوطني عام ( 2006قبل تش��كُّل
وأعدنا إج��راءه عام  2011مع األش��خاص
مجموعة «حف��ل الش��اي»)ْ ،
أنفسهم ،ظهرت لدينا ش��كوك حول أصول حركة «حفل الشاي» السالف
الذك��ر .ففي األي��ام األولى للمجموعة كان��ت توصف بأنه��ا مكوَّن ٌة من
وج ُدد في عالم الممارسة السياسية ،والذين ضرب
أ ُنا ٍ
س غير حزبيينُ ،
التراجع االقتصادي الكبي��ر مصالحهم وثرواتهم ،فاندفعوا باتجاه الفعل
السياس��ي مدفوعين باالنزعاج من زيادة اإلنفاق الحكومي .لقد تبيّن أنّ
7

اإلسالم والعالم

هذا التعليل أ ُس��طوري؛ فالحقيقة أنّ األميركيين الذين يدعمون مجموعة
«حفل الش��اي» كانوا ومايزالون في غالبيته��م العظمى من الجمهوريين
الحزبيين .وقدكانوا عاملين في السياسة قبل تكوين مجموعتهم ،وهم ما
عانوا من األزمة االقتصادية أكثر مما عاناه غيرهم! وقد تبيّن لنا ـ كما
ألمحنا في اس��تطالع العام  2006ـ أنّ الفارق ضمن الحزب
س��بق أن ْ
الجمهوري بين مجموعة «حفل الشاي» وغيرهم أنّ األخيرين يميلون أكثر
إلى مزج الدين بالسياسة .وهذه الرغبة ال تعني بالضرورة أنّ هؤالء هم
أكثر تديناً م��ن غيرهم .فأتباع مجموعة «حفل الش��اي» هم في الغالب
من المتدينين الممارس��ين؛ لكنهم ليس��وا أكثر تديناً م��ن الجمهوريين
اآلخري��ن .إنما هم أكث��ر راح ًة م��ن اآلخرين ف��ي المزج بي��ن الدين
والسياس��ة؛ فوجهة نظرهم أنّ القوانين والسياس��ات س��تكون أفضل إذا
كانت البالد «أعمق تديناً» من طريق انتخاب مس��ؤولين متدينين .ولذا
يكون من المالئم للقادة الدينيين أن يش��اركوا في التحشيد السياسي،
يوض َع الدين ف��ي النقاش بش��أن موضوعات
كما أنه م��ن المالئ��م أن َ
همهم الوصول
سياسية .ويستطيع قادة مجموعة «حفل الشاي» الزعم أنّ َّ
إلى «حكومة صغيرة»؛ بيد أنّ الطرائق واألهداف تشير إلى أنّ مساعيهم
تنصب على إقامة حك��مٍ إلهي! وبه��ذا المعنى فإنّ ه��ؤالء كلما تقدموا
ُّ
في دعواهم ودعوتهم يبتعدون عن توجهات معظم األميركيين .وبحس��ب
مقي��اس غالوب للع��ام  1984ـ عندم��ا كان التحالُف بي��ن المحافظين
الدينيين والسياس��يين يتبلور؛ ف��إ َّن معظم األميركيين كان��وا يعارضون
الفك��رة القائلة بتدخل الجماعات الدينية ضد بعض المرش��حين .وأكثر
من ذلك ،فإنه بحسب مؤسسات المراقبة الوطنية عندما كانت جماعات
ظه��ورا ـ بين عامي  1991و 2008ـ فإنّ الغالبية
الحقوق الدينية تزداد
ً
األميركية كانت ترى أنه ليس من حق الق��ادة الدينيين التدخُّل للتأثير
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في التصويت ،أو التأثير على القرارات الحكومية؛ ففي عام  1991كانت
عارض تدخل القادة الدينيين في الش��أن
نس��بة  %22من المواطنين ُت ُ
العام ،وفي عام  2008تضاعفت هذه النسبة لتصل تقريباً ( .)%38وفي
االستطالع الذي أجريناه عام  2011قالت نسبة  %80من المستطلّعين:
إنه ليس من المالئم أن يختار الق��ادة الدينيون للناخبين َم ْن ينتخبون،
كم��ا قالت نس��بة  :%70إنّ الدين ينبغ��ي أن يبقى خ��ارج النقاش في
مجاالت الشأنين االجتماعي والسياسي.
ولذا ليس من المفاجئ أن يكون هناك أميركيون كثيرون ،ذوو موق ٍف
س��لبي من مجموعة «حفل الشاي»؛ ففي اس��تطالع العام  2011السالف
ٍّ
الذكر ،جاءت مجموعة «حفل الش��اي» في أس��فل الج��دول المكوَّن من
عشرين مجموعة دينية وسياسية وإثنية ،من حيث الموافقة أو االستحباب.
بل إنّ مجموعة «حفل الش��اي» جاءت بعد المس��لمين والملحدين ،وهما
قابالن بجف��ا ٍء من التيارات الرئيس��ة ف��ي الجمهور
مجموعت��ان كانت��ا ُت َ
األميركي! وهناك مجموع ٌة أ ُخرى ممن تتقارب مع مجموعة «حفل الشاي»
في ضآلة الش��عبية ،وهي مجموعة اليمين الديني .فهات��ان المجموعتان
كثيرا أو تتداخالن) إن كانتا قد كسبتا الدعم المتحمس
(اللتان تتشابكان
ً
من جانب قل ٍة من األميركيين؛ فإنهما كس��بتا «عداوة» ٍ
فئات أكبر وأوسع
بكثير .وهذا االنقس��ام خلق أزمة للمرش��حين الجمهوريين الذين يسعون
لكس��ب دعم وتأييد مجموع��ة «حفل الش��اي» .فالناخب��ون الجمهوريون
ْ
الذي��ن يربط��ون دعمهم ألي مرش��ح باألجن��دة المحافظة في الش��ؤون
المالي��ة ،والهجرة ،واألمن الوطني؛ يريد منهم أتباع «حفل الش��اي» أن
يضيفوا لذلك التوحي��د بين الدين والسياس��ات المحافظة تلك .وهؤالء
األتباع ـ الذين يشكّلون بالكاد رُبع الناخبين األميركيين ـ يشكِّلون حوالي
نصف ناخبي الح��زب الجمهوري .فمش��كلة الحزب الجمه��وري أنّ مزج
9
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أمر ال تريده وال تقبل��ه الغالبية األميركية،
الديني بالسياس��ي هذا هو ٌ
عددا ك َّل ي��وم .وهكذا ف��إنّ المجاهدين
وخصوم ه��ذا المزج ي��زدادون ً
وتش��ددا؛ تركوا
الثقافيين هؤالء كلما زادوا جمهور الجمهوريين حماس��اً
ً
غالبية الجمهور وراءهم
ً
باردة وغير معنية .بل على العكس من ذلك؛ فإنّ
الكثيرين من مرش��حي الوسط ذوي الجاذبية بالنسبة للناخبين العاديين
ال يحصلون على ش��يء من الدعم من الحركيين الذي��ن يريدون حضور
الدين أكثر في الحكومة والعمل الحكومي.
فقد الدين وإضاعته :لقد كانت لهذا المزج بين الدين والسياسات
نتائج تخطت مس��ائل االنتخاب��ات وصراعاتها ،فهؤالء الجدد من ش��تى
االتجاهات أعادوا تش��كيل الخريطة الدينية للواليات المتحدة ،فكما أنّ
الس��تينات أوقفت موجة اإلحياء الديني ،والعودة إل��ى التدين التقليدي؛
مباش��رة إلى اإلعراض عن الديانة المنظمة؛
فإنّ العقود األخيرة قادت
ً
وبخاص ٍة بين األميركيين الش��باب .وهنا ينبغ��ي التن ُّبه إلى تصاعد عدد
الذين يس��ميهم علماء االجتماع «غي��ر المنتمين» ،وه��م أولئك الذين
ال يشيرون لعضويتهم في كنيس�� ٍة معينة .وتاريخياً فإنّ هذه الفئة تراوح
عددها دائماً بين 5و %7من األميركيين حتى في عقد الس��تينات ،حين
كان��ت الممارس��ة الدينية ق��د تراجعت .إنما ف��ي مطالع التس��عينات،
وعندما اتسعت الهوة بين المتدينين وغيرهم بسبب تسييس الدين؛ فإنّ
نس��بة  .%12ولكي نض��ع هذه األرقام
«الالمنتمي��ن» هؤالء وصلوا إلى ْ
في س��يا ٍق مع َّين؛ نذكر أنه ف��ي العقدين بين مطلع الس��بعينات ومطلع
التس��عينات ـ وعندما كان اإلنجيليون الجدد ف��ي ذروة قوتهم وصعودهم
ـ فإنّ نس��بة زيادة عددهم ما فاقت الـ  %5مقارن ًة بالس��ابق .بينما زاد
عدد الالمنتمين إلى ضعفَين ،وهو ما ي��زال يتصاعد ،واألبلغ من ذلك؛
الع ُمر؛ أي
ف��إنّ هذا التصاعد أكث��ره بين َم ْن ه��م تحت الثالثين م��ن ُ
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أقل تديناً
َم ْن ُيعرفون باس��م جيل األلفية .وهذا يعني أنّ الشباب كانوا ّ
من كبار السن ،فالناس يميلون للتدين عندما يتزوجون ،ويصير عندهم
يسمون ذلك
أطفال ،ويحاولون التجذر في جماع ٍة معينة (والديموغرافيون ُّ
العمرية) .وهكذا فإنّ  %20ع��ام  2012صاروا يرفضون
آثار المس��يرة ُ
الع ُمر ذاته
ك َّل انتماء ديني ،مقارن ًة بآبائه��م وأجدادهم عندما كانوا في ُ
ـ وبذلك تبلغ النس��بة  %33اليوم ،مقارن ًة بـ  %12في الس��بعينات .إنّ
المنظم أو الكَنَس��ي تصاعدت في
الحركة األلفية المبتع��دة عن الدين
َّ
الم��دة األخيرة .فبي��ن عام��ي  2006و2012
� ّإن م�ؤ�شر «غالوب» للدين
ضئيال من
ارتفعت نس��بة الالمنتمين ارتفاعاً
ً
والت�أثير ي�شير �إلى تراجع
 %17إلى  ،%19أما بين األميركيين الشباب
ت�أثير الدين في الحياة
فإنّ االنفصال ازداد خمس��ة أضعاف .ويش��به الأميركية ،وال�سبب هو ردة
الفعل عن اليمين الديني
ذلك أنه خالل الس��نوات الخم��س المذكورة؛
تراجع نسبة الذين يترددون على الكنائس
فإنّ
ُ
تقل
مم��ن يزي��د عمرهم على الس��تين ،ل��م ّ
أبدا ممن
إال بمقدار ّ ،%2أما نس��بة الذين ل��م يذهبوا إلى الكنيس��ة ً
ٍ
أضعاف خالل السنوات ذاتها.
أعمارهم بين 18و 29فقد تضاعفوا ثالثة
ثم إنّ األلفيين الش��باب يبدون أكثر علماني ًة م��ن زمالئهما ألكبر منهم
بقليل .ففي اس��تطالعنا عام  2011بدا أنّ نحو ثلث األميركيين ممن هم
في العش��رينات من أعمارهم هم دون دين؛ بينما كانوا رُبع الشباب في
استطالعنا للعام .2006
ثم إنّ مؤش��ر غالوب للدين والتأثير الديني يشير إلى تراجع تأثير
الدين في الحياة األميركية أيضاً .وفي اس��تطالعنا؛ فإنّ األميركيين من
كل الفئات واألعمار ـ متدينين وغي��ر متدينين ،بيض وغير بيض ،أغنياء
ّ
وفقراء ،مدينيين وريفيين ،ليبراليين ومحافظين ،كبار أو فتيان ،مثقفين
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وغير مثقفين ـ هؤالء جميع��اً يذهبون إلى أنّ تأثير الدين بتراجع .وألننا
استفتينا الفئات أو العينة نفسها عام  2006و2011؛ فإننا نالحظ ـ أنهم
في غالبيتهم العظم��ى ،يذهبون إلى المزيد من خفض التوقعات بش��أن
الدين ـ في الحي��اة األميركية .إنّ أفضل الش��واهد تش��ير إلى أنّ هذا
التحول العنيف عن الدين يعود بش��ك ٍل رئيس إلى ردة الفعل على اليمين
الديني .فمن الناحية السياسية يش��ير المعتدلون األميركيون والتقدميون
إلى أنهم ال يرغبون في المزج بين الدين والسياسات الحزبية .واأللفيون
أكثر حساس��ي ًة تجاه هذا األمر بالذاتّ ،إما ألنّ بعضهم ليبرالي التو ُّجه
ٍ
محيط يرتبط
(وبالذات فيما يتعلق بحقوق المثليين) ،أو ألنهم نشأوا في
فيه الدينباليمين السياس��ي .فبالنس��بة لهم يعني الدين أنك جمهوري،
ومتعصب،وذكوري .وألنّ هذه األمور التتوافق وتوجهاتهم؛ فإنهم ال يرغبون
في أن يروا أنفسهم أو يراهم زمالؤهم باعتبارهم متدينين!
إنّ اإلحصائيات الت��ي نملكها تدعم هذه الفرضية ،فمن خالل متابعتنا
ٍ
ألفراد مع َّينين بين عامي  2006و ،2011نجد أنّ الديمقراطيين والتقدميين
ميال ألن يصبحوا غي��ر منتمين ،أكثر م��ن الجمهوريين .وهذا
هم األكث��ر ً
اإلعراض عن الدين يتركز في أوساط األميركيين الذين ُيظهرون انزعاجاً
بغ��ض النظر ع��ن توجهاتهم
ش��ديدا من تأثيرات الدين في السياس��ة،
ً
ّ
السياسية الخاصة .وفي الواقع .فإنه األمر األمريكيين (وبخاص ٍة الشباب)
الذي��ن كان يمك��ن أن يحضروا إلى الكنائ��س يقول��ون« :إذا كان الدين
ٍ
لمجموعات معينة ،فإنّ األفضل لنا البقاء خارج
خاصاً بالسياسات اليمينية
الكنيس��ة» .وهذه اإلحصائيات تش��ير إلى نو ٍع من السخرية السوداء بشأن
المؤسس��ين
ظهور ومصائر اليمي��ن الديني؛ فقد كان المقصود من جانب
ِّ
وبمعن��ى ما ،فإنه��م نجحوا في
تأكيد مكان��ة الدين في المج��ال العام.
ً
ٍ
التباين بين
إثبات كالس��يكي ألخط��ار
ذلك؛ إنم��ا في الوقت ذاته ـ وفي
ُ
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المقدم��ات والنتائج ـ فإنّ حركة اليمين الديني هذه دفعت قس��ماً متنامياً
من األميركيين الشبان لمغادرة الدين كله!
قادرة
في س���بيل اهلل :تبدو الجماعات الدينية األميركي��ة تاريخياً
ً
على التالؤم ،وعلى تصحيح المس��ار الذاتي .ويشير استطالعنا الوطني
أحسوا بالسخونة ـ كما يقال ـ
العام لسنة  2011أنّ القادة الدينيين ما ُّ
أحسوا
نتيجة اعتبارهم أنّ الدين يتضاءل في أوس��اط الجمهور؛ بل ربما ُّ
بذل��ك من تقاري��ر وانطباعات مس��اعديهم األقربين ،الذي��ن أنذروهم
بالتأثيرات السيئة لالس��تناد إلى الدين في التحزب السياسي ،ولذلك
وجدناها بين استطالعي
بدأوا باالنس��حاب .وبالفعل ،فمن الفروق التي ْ
عددا من الكنائس بدأت تنس��حب من الملفات
عام��ي  2006و 2011أنّ ً
والموضوعات والحزبيات السياسية .وفي استطالع عام  2006قال %32
من الذين سألناهم :إنهم سمعوا في الكنائس التي يترددون عليها خطباً
«م��رة أو مرتين في الش��هر»؛ أو «عدة
ومواعظ ذات مضمون سياس��ي
ً
ٍ
مرات خالل ش��هر»ّ .أما في اس��تطالع عام  2011فقد ذكر  %19فقط
هذا األمر عن أنفُس��هم .وهذا الميل االنكماش��ي ظهر ف��ي كل الفئات
والجهات ف��ي الواليات المتحدة ،بي��ن المحافظي��ن والليبراليين ،وبين
الصغار والكبار ،وبين الريفيين والمدنيين .فالغالب أنّ الكهنة والدعاة
عبر الب�لاد الحظوا انزعاج الجمهور من إس��قاط الح��دود بين الديني
والسياسي ،بين اهلل وقيصر؛ ولذا فقد آثروا الرجوع إلى اهلل.
إنّ التراج��ع في درجة التس��ييس م��ن منابر ومذاب��ح الكنائس لن
تأثيرات مباش��رةٌ على التراجع العام للدين؛ فهذا
تكون له على األغلب
ٌ
االنقس��ام صار جزءًا من النظام الحزبي األميركي ،وسيحول في المدى
أي
القصي��ر دون إعادة تغيير االتج��اه أو تبديل التحالف��ات .إنما على ّ
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حال ،إذا ظ َّل القادة الدينيون على إصرارهم على االنسحاب من المجال
السياس��ي؛ فإنّ مرش��حي اليمين المحافظ لن تكون لديهم دوافع قوي ٌة
وفرص في َق ْصد واستهداف الجماعات الدينية المرتبطة بالكنائس ،من
أجل الدعم السياسي أو االنتخابي .وإذا ظ َّل الجمهوريون على ارتباطهم
المنظمة؛ فإنهم سيخسرون أكثر األجيال األصغر ،التي تدخل
بالكنائس
َّ
إلى الحياة السياسية اآلن ،وستستمر فيها ٍ
لمدد طويلة.
أما المؤرخون ،فإنهم س��ينظرون في الغالب إل��ى الثلث األخير من
وظاهرة غير عادية؛ من حيث تأثير
ش��ذوذا
القرن العش��رين ،باعتباره
ً
ً
الدين في المج��ال العام أو الدين في خدمة السياس��ة والسياس��يين.
عقود ما كان��ت لصالح الدين وال لصالح السياس��يين .س��يواجه
وه��ي ٌ
الجمهوريون خسارة الوس��ط المعتدل من الناخبين ،كما سيواجه القادة
متأخرا لدخول
الدينيون خس��ارة رعاياهم .وبذلك يدفع الطرفان ثمن��اً
ً
اليمين الديني في السياس��ة .ثم إنه يكون على كل األطراف ـ محافظة
أو ليبرالية ،ومتدينة أو غير متدينة ـ أنّ تدرك أنّ دفع القادة الدينيين
باتجاه الحزبية السياس��ية س��وف يحرمهم ويحرم الدي��ن من الحجية
األخالقية في القضايا الكبرى التي تتجاوز اليمين واليسار.
عائدا إل��ى أنه ف��ي خطاباته
لق��د كان نجاح مارت��ن لوثر كين��غ
ً
الرس��الية الداعية للعدال��ة والمس��اواة إنما ضرب على وت��ر الرمزية
األخالقية الدينية ،التي يبلغ من قوته��ا أنها تتجاوز الصفوف الحزبية.
حق��اً ،لقد كان الدي��ن تاريخي��اً من عوام��ل التغيير على م��دى األفق
السياس��ي األميركي .إنّ الخط��اب األميركي العام ـ وفي البالد بش��ك ٍل
ٍ
حدود بعيد ٍة ،إن اقتصر على أن
فقيرا وينكمش إلى
عام ـ س��وف يصبح
ً
قوة قي خدمة التحشيد الحزبي.
يكون ً
َ
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المجتمع الخيري الصالح
بحسب الماوردي والنظام
القيمي في التجربة اإلسالمية
ر�ضوان ال�سيد

■

I
المجتمع الم�ؤمن وقيمه
ح��دد اهلل ِ 4س��مات ومعال��م المجتم��ع
َّ
الخيري في سورتين من ُسوَر القرآن الكريم
هم��ا س��ورة الفُ ْرق��ان [اآلي��ات  ،]72‑62وس��ورة
المؤمن��ون [اآليات  .]10‑1وعلى غي��ر عادة القرآن
وسالم ُه عليه أو
صلوات اهلل
ـ الذي يخاطب الرسولَ
ُ
ُ
تركز
يخاطب اإلنس��ان ـ فإنه في هاتين السورتين ّ
ُ
الرحمن» أو على «المؤمنين».
«عب��اد
على
الخطاب
ُ
ٰ
وتتناولُ آيات السورتين المسائل األخالقية المتعلقة
وتعاملهم مع اآلخرين،
بتعامل المؤمنين فيما بينهم،
ُ
ُ
تصنع المجتمع
والقيم والتصرفات األخالقي��ة التي
ُ
■

أستاذ الدراسات اإلسالمية في الجامعة اللبنانية ،ومستشار تحرير مجلة التفاهم.
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الرحمن في سورة
فعباد
المؤمن؛ باعتباره مجتمعاً خيرياً واحتس��ابياً.
ُ
ٰ
الفرقان ﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾؛ أي أنهم ينظرون إلى األش��ياء بعين
واالتزان في التصرفات الش��خصية ،وفي التصرفات
العقل والسالم
ّ
اآلخرين أياً كان��ت أفعالُ أولئك اآلخرين وتصرفاتهم ُتجاههم.
ُتجاه َ
وبالطريقة نفسها يتعاملون مع مس��ائل المال والثروة ﴿ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ﴾ .ثم إنه��م ال يرتكبون المح َّرمات ـ وبخاص�� ٍة القتل والزنا ـ
حياة عالني ًة وشرعي ًة
ويعرضون عن اللغو ،ويحيَوْن ً
وال يشهدون الزورُ ،
النسل وبناء األُس��رة الصالحةّ .1أما في سورة المؤمنون،
في مسائل ْ
مباشرة،
الخاصة بعد الصالة
فيأتي حفظ الفَ ْرج والتعفف في الحياة
ً
ّ
التعام��ل ،ويأتي ضمن
ثم يأتي حف��ظ العهد والوف��اء بالوعد ف��ي
ُ
ِ
ذكر الفروض العبادية باعتبارها هي
الس��مات في آيات الس��ورتين ْ
اآلخ ُر
التي تقود إلى األعمال الصالحة التي تذكرها اآليات .2واألمر َ
أنهم يقصدون بذلك كلِّه مرضاة اهلل؛ أي أنّ فلسفة مجتمع المؤمنين
هي فلسف ٌة قيمي ٌة احتس��ابي ٌة ،تقوم على ركنين أساسين :الركن األول
يترت��ب علي��ه العمل الصالح وه��و الركن
اإليمان الذي ُينت��ج أو
ُ
الثاني.3
 1ـ قارن بتفس��ير آيات س��ورة الفرقان قديماً َ في تفسير الطبري ،نش��رة الحلبي بالقاهرة،
1378هـ ،م .258‑246 ،11وانظ��ر :تفس��ير المن��ار نموذجاً لكتب التفس��ير الحديثة،
1356هـ ،م.342‑318 ،6
 2ـ قارن بتفس��ير آيات س��ورة المؤمنون قديماً في تفس��ير الطبري ،مصدر س��ابق ،م،10
 ،238‑198وتفسير المنار حديثاً ،مصدر سابق ،م.158‑123 ،6
درس ُت المش��هد القرآني لمجتمع المؤمنين وقيمه؛ في مقالتي :المفهوم القيمي
 3ـ سبق أن ْ
العمانية ودور المواطن في التنمية ،وزارة
واألخالقي في العقل اإلس�لامي؛ بندوة القيم ُ
األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة ُعمان ،2011 ،ص  ،364‑349ومقالتي :شواهد التغيير
العمانية ،الس��نة التاسعة ،2011 ،م ،34
ومش��اهده في القرآن الكريم؛ بمجلة التفا ُهم ُ
ص .42‑28
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إنّ ِ
يترت ُب ،أو
الس��مات التي تتحدث عنها آيات الس��ورتين ـ والتي ّ
العمل الصال��ح على اإليمان ـ إنما ُت ِ
ش��ع ُر بذلك
��ب فيها
يجب أن ّ
ُ
يترت َ
ترتكز عل��ى مجموع ٍة
ال بطرائ��ق ميكانيكية أو س��ببية بحتة؛ ب��ل ألنها
ُ
من القيم هي الواس��طة ـ إذا ص َّح التعبير ـ بين اإليم��ان والعمل .وقد
ٍ
دراسات س��ابق ٍة أنّ هذه القيم هي :المس��اواة والرحمة
اس��تظهرنا في
والكرامة والع��دل والتعارُف والخير العام .1وهذه منظوم ٌة انش��غلت بها
والدليل
المجتمعات اإلس�لامية األُولى في تجربتها مع القرآن وأخالقه،
ُ
��در 2كانا األمرين اللذين ش��غال
على ذل��ك أنّ
موضوع��ي اإليمان والقَ َ
ْ
المتكلمين األوائل؛ في حين انش��غل الفقهاء بمتطلبات وشروط وكيفيات
ش��اغال في فهم
ش��غال
العمل الصال��حّ .أما موض��وع القَ َدر فقد صار
ً
ً
العالقة باهلل  ، 8وحرية اإلنسان في القيام بهذا العمل أو ذاك ،ويعني
متصل بموضوعين :القيم
اإليمان الذي ُينتج
عمال صالح��اً
ً
هذا ُكلُّه أنّ
َ
ٌ
المو ِّجهة ،والحرية في التفكير والتصرف.
س��مى متكلمو المعتزلة ـ أقدم فرق ٍة كالمي ٍة في اإلس�لام ـ أنفسهم
َّ
تنزيه الذات اإللهية عن
المقصود ب��ه
والتوحيد
أه��ل العدل والتوحيد،
ُ
ُ
ُ
مشابهة البش��رّ ،أما العدل فيعنون به الدفاعَ عن صورة اهلل  ، 4وليس
العبد
بالدرجة األولى عن حرية اإلنس��ان في الفعل أو عدمه .فإذا كان
ُ
يك��ون هو الذي اس��تق َّل بفعلها؛ في حين
مس��ؤوالً عن أفعاله فينبغي أن
َ
ال يكون م��ن العدل أن تناله العقوبة على الذن��ب ،أو ينال المثوبة على
خالق الفع��ل ،أو يكون
فعل الخي��ر أو التوبة إذا كان المول��ى  8هو
ُ
ذكرتهما س��ابقاً ،ومقالة بمجلة التفاهم ،الس��نة التاسعة،2011 ،
 1ـ هما المقالتان اللتان
ُ
م  ،31ص .40‑22
الرحم��ن بدوي :مذاهب
��در في النقاش الكالم��ي األول بعبد
 2ـ قارن عن دور مس��ألة القَ َ
ٰ
اإلسالميين ،دار العلم للماليين ،2008 ،ص .120‑97
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معنى القضاء والقَ َدر هو المعنى المتع��ارَف عليه .وبذلك صارت أ ُصول
المدرسي خمس ًة هي :التوحيد ،والعدل،
انتماءه ُم
المعتزلة التي تضبط
َّ
ُ
والمنزل��ة بين المنزلتي��ن ،والوعد والوعيد ،واألم��ر بالمعروف والنهي
عن المنك��ر .1وبذلك يظ�� ُّل العدل إلى جانب اإليمان القيمة الرئيس��ة
في النظام الفك��ري للمعتزلة األوائل .فتفكير المعتزلة َعقَدي أو الهوتي
��ابه لنظامهم هذا لدى المسيحيين الذين عرفوهم
وأخالقي ،وهناك َم َش ٌ
كل ذلك م��ن القرآن إنما
في الش��ام والعراق؛ لكنهم يس��تدلُّون عل��ى ّ
ٍ
بتأويالت بعيد ٍة أحياناً.
وفي الوقت ال��ذي كان فيه المعتزلة يزدهرون في الربع األول من
الق��رن الثالث الهجري ،وتمض��ي طليعتُهم في التحالف مع الس��لطة
المترجم،
العباس��ية ،وإقبال قس��م كبي ٍر منهم على النتاج الفلس��في
َ
الح ْس��ن والقبح في األشياء واألفعال؛ أي
ماضين ّ
باتجاه بحث مسألة ُ
والسعي اإلنساني نحو مسألة
باتجاه تحديد وظائف العقل اإلنس��اني،
ْ
وحس��ب؛ كان المتأدب��ون منهم ـ مثل
القيم��ة والمعنى ولي��س الفعل ْ
ثُمامة بن أش��رس والجاحظ ـ يكتبون الرس��ائل الس��اخرة من فقهاء
فيس��مونهم بالنابتة ،ويتهمونهم بالتجسيم للذات اإللهيةّ .أما
العامة،
ُّ
الس��� َّنة وأصحاب
س��موا أنفُ َس��هم بأهل ُّ
فقهاء ُ العامة هؤالء ـ والذين َّ
الحديث ـ فقد كان��وا يعجبون ويس��خرون من محمد ب��ن عبد الملك
والمتوكل الذي كان يع ّذب خصومه في التنُّور ـ
الزيات ـ وزير الواث��ق
ّ
ّ
ومس��تكبرا :ال رحم َة؛ أل َّن الرحم َة
ساخرا
فإذا ُس��ئل الرحم َة بهم قال
ً
ً
نفس��ه ف��ي التنّور وصاح
َخوَ ٌر في الطبيعة! حتّى إذا وضعه س��يّ ُ
ده هو ُ
طالباً الرحمة ،أقبل هؤالء على الس��خرية منه بالطريقة ِ
نفسها :كيف
الرحمن بدوي ،مذاهب اإلسالميين ،مرجع سابق ،ص .72‑55
 1ـ عبد
ٰ
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يكون ش��يء من ذلك
ور في الطبيعة؟! 1وقد ال
ُ
تطلُ ُب الرحم�� َة وهي َخ ٌ
التقابل بي��ن مركزية قيمة العدل في
الحظ ه��ذا
لكن لنُ ْ
��دث؛ ْ
قد َح َ
ُ
نظام المعتزلة الكالمي ،ومركزية قيمة الرحمة في النظام الذي كان
النقاش أو الجدالُ ما يزال
بلورته .لقد كان
أصحاب الحديث يحاولون َ
ُ
ُ
ظاهرا حول التنزيه أو حول صورة اهلل وعالقة اإلنس��ان به ،وما
ً
يدورُ
أصحاب الحديث من أنص��ار الكالم أو من عارفيه ،إنما في هذا
كان
ُ
الجيل بالذات ظه��ر التو ُّج ُه الذي يريد مواجهة المعتزلة والفالس��فة
تضع الصفات
معاً وباألس��اليب الكالمية؛ إنما من ضمن رؤي�� ٍة أ ُخرى ُ
اإللهيـة ـ وف��ي طليعتها قيم��� ُة الرحمة ـ في قلب النظ��ام القديم /
الجديد .ويذك��ر مؤرّخو الكالم بين طالئع أصح��اب هذا االتجاه اّ ً
كل
والقطان وابن ُكلاّ ب ،وهم يس��تندون في
من المحاس��بي (‑ 243هـ)،
ّ
ذلك إل��ى ظواهر النص القرآني القدي��م أو غير المخلوق ،فاهلل 4
ّ
أح��دا ،وهو كتب على نفس��ه الرحم��ة ،وأقام عالقة
يظلم
ع��ادلٌ وال
ً
ُ
اإلنسان به على العناية والفضل واللطف ،وليس على العدل؛ وإن يكن
متضمناً تحت س��قف اإلحس��ان والرحمة .ومضت حوالي المائة
َّ
العدلُ
عام ،قبل أن يجرؤ أبو الحس��ن األش��عري (324 -هـ) على االنش��قاق
عن المعتزلة ،واإلقبال عل��ى بناء النظام اللاّ هوت��ي والقيمي اآلخر،
اإلنس��اني ـ الذي يسميه
الفعل
الهوت العناية والرحمة والفضل .وظ َّل
ُّ
ُ
كسباً ـ مشكل ًة كبرى ألصحاب النظام الجديد ،الذين صاروا
األشعر ُّي ْ
الس��نَّة .قال األش��عر ُّي:
بالتدريج االتجاه الكالمي الرئيس لدى أهل ُّ
إنّ الخلق كلَّه هلل ،بما في ذلك أفعال اإلنس��ان ،والمرء ُ إنما يكس��ب
��رر والدرر (= أمال��ي الش��ريف المرتضى) ،القاه��رة ،1954
 1ـ الس��يد المرتض��ى ،الغُ َ
الزيات في «وفيات األعيان» ،تحقيق إحسان
ص .168‑167وترجمة محمد بن عبد الملك ّ
عباس ،دار صادر  .1973‑1972م ،4ص .313‑311
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��ب ليس على الفعل بال��ذات ،بل على
��ه وال يخلُقُها .وهو
أعمالَ ُ
يحاس ُ
َ
الكس��ب الناتج
اختيار الفعل أو التَرك .والمس��ؤولي ُة
تترتب على هذا ْ
ُ
عن الني��ة واالختيار .واالعتبارات الدافعة له��ذا التأويل البعيد اعتبارُ
بالخلْق:
اإليمان بالقَ َدر جزءًا من العقيدة ،واعتبارُ تفرد اهلل س��بحانه َ
﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ .1وما أقن��ع هذا التعليل كثيرين من المتكلمين حتّى
جاء الباقلاّ ن��ي (403 -هـ) فأ َكم��ل النظام ،بما في ذل��ك القول :إنّ
أحكام إلهي ٌة ،وليس��ت عقلية.
الح ْس��ن والقُبح) هي
أحكام القيمة (= ُ
ٌ
الحكم عليها من
المطلَقةّ ،أما األفعالُ فهي نسبي ٌة من حيث
ُ
فالقيم هي ُ
عقاب
ثواب أو
الناحية العقلية بالتحسين أو التقبيح ،فإذا ّ
ٌ
ترتب عليها ٌ
��ب األش��عري بقي
صارت ش��رعية.2
موضع نزاع؛ لكنّ
َ
ٌ
كس َ
وصحيح أنّ ْ
أش��عرية العامة هذه سادت لدى الس��واد األعظم منذ القرن السادس
الهجري.
وهكذا فإنّ تجرب��ة المتكلمين وصراعاتهم خ�لال ثالثة قرو ٍن على
الهوت التنزيه والعدل،
الهوتين:
النص القرآني ّ
ترتب عليها ظهورُ
ُ
ْ
قراءة ّ
ذات
والهوت العناية والرحمة والفضل .واهلل
ٌ
خالق في التصوُّرين؛ لكنه ٌ
ُ
ومتدخل ٌة
ذات فاعل�� ٌة
ّ
مج��ردةٌ ومحايدةٌ لدى المعتزلة والفالس��فة ،وهو ٌ
بالخلْق المستمر وبالعناية والرحمة لدى األشاعرة.
َ
ّأم��ا التجرب ُة الفقهي ُة فق��د انفصلت عن ال��كالم وأه ِله بعد أبي
اهتمام��ات كالمي ٌة
حنيف��ة (150 -هـ) ،فق��د كانت لدى أب��ي حنيفة
ٌ
وأ ُخرى سياسية؛ لكنه كان واضحاً في قسمة العلم إلى قسمين :الفقه
األكبر :أو علم الكالم أو أ ُصول الدين ـ والفقه األصغر :فقه الفروع
 1ـ األش��عري ،مقاالت اإلس�لاميين ،تحقيق هلموت ريتر ،اس��طنبول  ،1929ص ،112‑111
 ،318‑312 ،221‑216وبدوي :مذاهب اإلسالميين ،مرجع سابق ،ص .563‑555
الرحمن بدوي ،مذاهب اإلسالميين ،مرجع سابق ،ص .627‑625 ،618‑615
 2ـ عبد
ٰ
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ال��ذي يهت ُّم بعب��ادات الناس ومعامالته��م من حيث ِ
الح�� ُّل والحرم ُة
والمالءمة .فإذا كان المتكلم مهتماً بصحة عقائد الناس؛ فإنّ الفقيه
ُ
ومعامالتهم؛ أي أنه مهت ٌّم بتعليم الناس
الناس
عبادات
بتصحيح
م
مهت ٌّ
ُ
دينهم ،وتس��هيل عيش��هم ،ومصالحهم في الدنيا .وهك��ذا فإنّ عمل
أخالقي في
عم��ل
أخالقي في مبت��داه وغاياته ،هو
عم��ل
الفقيه هو
ٌّ
ٌّ
ٌ
ٌ
أخالقي في اس��تهدافه مصلح َة الناس في معاش��هم
عمل
ٌّ
دوافعه ،وهو ٌ
وبالتالي ف��ي معادهم .بي��د أن الفقهاء قبل
الح ْ�سن
(=
القيمة
أحكام
�
إن
�
ّ
ُ
القرن الخامس الهجري ما اهتموا بالتنظير
أحكام �إلهيةٌ ،
�
هي
ُبح)
ق
وال
ٌ
اهتموا بكتابـة
ولي�ست عقلية .فالقيم هي
الجتهادهم في المصالح ،وال ّ
المطلَقة� ،أ ّما الأفعالُ فهي
ُ
قراءات شامل ٍة للنظام الفقهيّ .أما في القرن
ٌ
الحكم
حيث
من
ن�سبية
ُ
الخامس فنجد صوفي ًة وفقهاء من الش��افعية
عليها من الناحية العقلية
والحنابلة ،حاولوا القيـام بش��يء من ذلك؛
بالتح�سين �أو التقبيح
ومن ه��ؤالء الحكيم الترم��ذي (‑ 290هـ)،
وأبو الحسن الماوردي (‑ 450هـ) ،وأبو يعلى
الحنبلي (‑ 458هـ) ،وإمام الحرمين الجويني الش��افعي (‑ 478هـ)،
والغزال��ي الش��افعي (‑ 505هـ) ،والراغ��ب األصفهان��ي (502هـ)
المختلَف في تو ُّجه��ه العقَدي والفقه��ي .ويعيد بع��ض مؤرّخي الفقه
ـ مثل اب��ن الصالح ـ اهتمامات الماوردي النظري��ة والقيمية إلى أنه
كانت لديه ميولٌ معتزلية1؛ إنما الطريف أن��ه في كتابه «أدب الدنيا
والدي��ن» حاول أن يؤلّ��ف بين الهوت��ي العدل والرحم��ة؛ إذ تحدث
عن األُص��ول القيمية والخيرية التي رآه��ا ضروري ًة لصالح حال دنيا
شامل،
متبع،
ٌ
قاهر ،وعدلٌ
ٌ
اإلنسان فاعتبرها س��تاً وهي :دينٌ ٌ
وسلطان ٌ
وأمل فسيح.
وأمن عامٌّ،
وخصب دارٌّ ٌ
ٌ
 1ـ ابن الصالح ،طبقات الشافعية ،نشرة دار الكتب العلمية ،بيروت  ،1998ص .113‑111
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II
الماوردي والمجتمع الخيري
عندما كان الماوردي (‑ 450هـ) يكت��ب كتابه عن المجتمع الخيري
في اإلسالم بعنوان« :أدب الدنيا والدين» في عشرينات القرن الخامس
الهج��ري ،1كانت االتجاهات والم��دارس الكالمية والفقهية والفلس��فية
قد اكتمل��ت على وج��ه التقريب؛ فالمتكلم��ون صاروا معتزل ًة وأش��عري ًة
وزيدية ،والفالس��فة ص��اروا أرس��طيين وأفلوطينيي��ن ،والفقهاء صاروا
أحنافاً وش��افعي ًة ومالكي ًة وحنابلة .وقد تداخل��ت االهتمامات والمناهج،
كما تداخلت الثقافات ووجوه الوعي ،وس��ادت الثقافة اإلسالمية العامة
ٍ
تداخ��ل المناه��ج واالهتمامات.
مش��تركات كب��رى نتيجة
القائم��ة على
ُ
وألنّ المتكلمين كانوا قد أعرضوا عن بحوث التنزيه والفعل اإلنس��اني،
��رض والتوليد متأثّرين بالفالس��فة؛
وانهمك��وا في بح��وث الجوهر َ
والع َ
ف��إنّ البح��ث األخالقي ص��ار أدنى إل��ى التخص��ص الفلس��في ،أو أنّ
ٍ
بحوث
فالس��فة اإلس�لام تقدموا في بحوث مس��ائله ،وما خال األمر من
ٍ
ٍ
ش��ذرات لدى كبار
تأم�لات باألَحرى في المجال األخالقي في صورة
أو
المتصوفة ،وه��ذا األمر يعطي الم��ارودي قيم ًة في إقبال��ه على الدرس
القيمي واألخالقي بفلسف ٍة إسالمية ،مثل ميزته األُخرى في اجتراح الفقه
الدس��توري في كتابه« :األحكام الس��لطانية والوالي��ات الدينية» .فابن
الزهدية؛ بينما
أبي الدني��ا في القرن الثالث كت��ب
ً
كثيرا في األخ�لاق ُ
في القرن الرابع كتب العامري ومس��كويه ويحي��ى بن عدي في األخالق
ونش��رت ثالث ًة من
 1ـ اش��تغلت على الماوردي منذ أواخر الس��بعينات من القرن الماضي،
ُ
كتبه .وانظر مقدمتي على قوانين الوزارة وسياسة الملك له .مركز ابن األزرق لدراسات
التراث السياسي ،بيروت  ،2011ص  ،133‑9ومقدمتي على تسهيل النظر وتعجيل الظفر
للماوردي ،نشر مركز ابن األزرق لدراسات التراث السياسي ،بيروت  ،2011ص .95‑11
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نعرف في عصر الماوردي من كتب في الفلسفة األخالقية
الفلسفية .وال
ُ
اإلسالمية غير الراغب األصفهاني في «تفصيل النشأتين» و«الذريعة إلى
مكارم الش��ريعة» .والمش��ترك بين الرجلين كبير؛ لكنّ الراغب (الذي
معتم��دا على القرآن،
يملك ثقاف ًة فلس��في ًة معتب��رة) كان مثل الماوردي
ً
وأكثر من الماوردي رجوعاً إلى الثقافة الفلسفية ،في حين ظل الماوردي
أكثر اهتماماً بالموروث األدبي والحكَمي العربي .الفالس��فة يريدون من
البحث األخالقي الوصول إلى «مجتمع الس��عادة»؛ بينم��ا يريد الراغب
والماوردي وصف تجربة مجتمع الخير والصالح.1
2
قسم الماوردي كتابه إلى خمسة أبواب :األول في فضل العقل وذمّ
الهوى ،والثاني ف��ي أدب العلم ،والثالث في أدب الدي��ن ،والرابع في
واضح ُمر َّك ٌب
أدب الدنيا ،والخامس في أدب النفس .والتقسيم كما هو
ٌ
بابي العق��ل والنفس) ،وقد أعاد
من كتب األخالق الفلس��فية (وبخاصة ْ
الماوردي االعتبار إلى التجربتين القرآنية واإلسالمية ،عندما جعل بابي
الدين والدنيا مركز الكتاب و ُقطب دائرت��ه؛ َب ْي َد أنّ الماورد َّي ال يختلف
مع الفالس��فة بهذا المعنى فقط؛ بل إنه في باب أدب العلم ال ينصرف
العلم
مثلهم إلى تقس��يم العلوم إلى ديني وبرهاني ورياض��ي ..إلخ؛ بل
ُ
العلم اإلس�لامي ،وإن لم يعالجه بالمعنى الفقهي ،بل بالمعنى
عنده هو
ُ
المعرف��ي والس��لوكي ،أو باألح��رى :العلم ال��ذي يؤثّر في الس��لوك أو

 1ـ انظر عن الفكر األخالقي العربي :ماجد فخ��ري :الفكر األخالقي العربي ،2‑1 ،الدار
العلمية ببيروت  ،1978ومحمد عابد الجابري :العقل األخالقي العربي ،مركز دراس��ات
الوحدة العربي��ة ببي��روت .2001 ،وفي كال الكتابي��ن نصوص ونظرات ف��ي أخالقيات
الماوردي وأقرانه وسابقيه.
 2ـ أبو الحس��ن الماوردي البصري ،كتاب أدب الدنيا والدين ،المطبعة األميرية بالقاهرة،
 .1915وهناك نش��رة أفضل للكتاب باعتناء مصطفى الس��قّا ،القاهرة  ،1954لكنها ما
َقبلت على كتابة هذه المقالة.
كانت بين يد َّي عندما أ ُ
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المقصود باكتسابه ذلك التأثير ،دون أن يبلغ في هذا المجال ما يذهب
إليه الصوفية.
والعق��ل عند الم��اوردي قس��مان :مطب��وعٌ ومس��موع ،والمطبوع هو
الغريزي أو الفطري ،بينما المس��موع هو المكتَ َس��ب بالتج��ارب .وكان
غريزة تق��وى وتزيد بالتجارب،
المحاس��بي (‑ 243هـ) قد اعتبر العقل
ً
فردا.1
العقل
يقص��د بذلك ال��ر َّد على اعتبار الفالس��فة
وكان
جوه��را ً
ً
َ
ُ
والماورد ُّي ينحاز إلى رأي المتكلمين والفقهاء هذا في تقس��يمه للعقل؛
كثيرا بالعقل النَ َظري ،وهو
لكنه يمضي في اتجاه الفلس��فة عندما يهت ُّم
ً
خليط من الفطري والمكتَ َسب .والدليل على أنه يمضي أكثر من الفقهاء
ٌ
والمتكلمين أنه ُس��رعان ما يصل إل��ى مبح ٍث يتصل بتق��دم العقل على
الش��رع أو العكس .وهو يقول بتقدم العقل في مسائل الوحدانية وإدراك
الكونيات ،ويس��تطرد أنّ الش��رعَ دلَّ عل��ى ذلك بكثرة م��ا ذكر القرآن
العمليات التعقلي��ة .والواقع أنّ القرآن الكريم يمض��ي من الفطرة (هل
هي ُمرادف��ة للعقل؟!) إلى مس��ائل العقل العملي أو األعم��ال التدبيرية
للعقلّ ،أما الق��درات اإلدراكية للعقول فيع��ود لمعالجتها في باب العلم.
على أنّ هذه الثقافة الفلس��فية أو ش��به الفلس��فية تتوارى عندما يصل
إلى فصل الهوى ،فيدرس��ه من وجهة نظ ٍر عربي ٍة بحت��ة ،باعتباره َص َدأ
العقل أو ما هو ُمضا ٌّد له من أهواء النفس ،وبذلك يعود التقديم للعقل
الع َملي .على أنّ هذه الجدالية المر َّكبة والتي تس��ير
التدبيري أو التعقُّل َ
 1ـ المحاسبي ،العقل وفهم القرآن ،نشر حس��ين القوتلي ،بيروت ،دار الفكر  .1971وقارن
بمقالتي :بين التنزيل والتأويل ،منهج الحارث المحاس��بي في رس��التيه( :مائية) العقل
وفهم القرآن؛ في أعمال مؤتمر الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب ( ،)2010نش��ر دار
مدارك للنش��ر .بيروت  ،2011ص  .18‑11وقارن أيضاً برضوان السيد :األمة والجماعة
والسلطة ،بيروت ،دار جداول للنشر ،2011 ،ص .200‑181
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حاضرا
متوترة تب��دو عندما يظ ُّل موض��وع العقل
ً
على الحافّة أو تظ�� ُّل ّ
ـ كما س��بق القول ـ ليس في باب العلم فقط؛ بل وفي باب أدب الدين.
مختلف تماماً عنه عند الفالس��فة،
والعلم عند الماوردي ـ كما س��بق ـ
ٌ
وحتى عند الراغب األصفهانيّ .1أما في باب أدب الدين فالبارز ُ أمران:
الوثي��ق عنده بين الدي��ن والعقل والعلم ،واألم��ر اآلخر ذاك
االرتباط
ُ
الكالم المبس��وط في ِعلَل العبادات أو مقاصدها ولماذا تتقدم الصالة
مش��ابه
على الزكاة ،وال��زكاة على الصوم ،والصوم على الحج .ولدينا
ٌ
من هذا المبحث المقاصدي لدى الحكيم الترمذي في كتبه عن مقاصد
يعد
الصالة أو أسرارها وأس��رار الحج .لكن الماورد َّي ـ والحق يقال ـ ّ
أب��واب العقل والعل��م والدين ممهِّ��دات للبابين األخيري��ن :أدب الدنيا
وأدب النفس .وفي باب أدب النفس ـ وهو أط��ولُ أبواب الكتاب ـ هناك
تكتس��بها النف��س ،وآداب المواضعة
تركيز على أمرين :األخالق وكيف
ٌ
ُ
واالصطالح وكيف يج��ري تعلمها أيضاً .وهو كما ف��ي كل أبواب الكتاب
يفيد م��ن تقس��يمات الذين كتب��وا في النف��س واألخالق ف��ي القرنين
الثالث والرابع ،لكنّ مضامين البابين ـ باس��تثناء بعض االستش��هادات
والتقسيمات ـ هي عربي ٌة وإس�لامي ٌة أو مؤس��لمة .فهو على سبيل المثال
ال ـ يذكر قوى النفس بحس��ب
ـ وبخالف صنيع الراغ��ب األصفهاني م َث ً
س من
التقسيم األرس��طي إلى غضبية وشهوية ،وفضائل ورذائل على أسا ٍ
يركز
هذه القوى؛ لكن��ه ال ّ
يرتب عليها نتائج كبرى أو ب��ارزة2؛ بل إنما ّ
 1ـ للراغب األصفهاني عدة كتب اش��تهر منها ف��ي األزمنة الحديثة أربع��ة :مفردات غريب
القرآن ،ومحاض��رات األدباء ،وتفصيل النش��أتين وتحصيل الس��عادتين ،والذريعة إلى
تنصب على كتاب الذريعة ،نشرة أبو
مكارم الشريعة .ومقارنتنا هنا بينه وبين الماوردي
ُّ
اليزيد العجمي ،دار السالم بمصر .2007
 2ـ كان الماوردي أكثر أرس��طي ًة في القسم األول من كتابه :تس��هيل النظر وتعجيل الظفر
في أخالق الملك وسياس��ة الملك .مصدر س��ابق بتحقيق رضوان السيد ،ص = .166‑127
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على ما يمكن اعتباره أخالقاً اجتماعي ًة ،تستند إلى الفطرة السليمة في
التأسيس (الطبع) ،وإلى التخلُّق واالكتساب في العمليات.
ولنع ْد إلى رؤية الماوردي أو مشروعه للمجتمع الخيري ،وهو ـ والح ُّق
ُ
سب ْق إلى كتابه السياسي :األحكام
يقال ـ
ٌ
مبحث لم ُي َس ْ
بق إليه ،كما لم ُي َ
الس��لطانية .يرى الماوردي أنّ صالح الدنيا
معتبر م��ن وجهين :1أولهما
ٌ
ما ينتظم به أم��ور جملتها .والثاني ما َيصلُ ُح به حالُ ك ِّل ٍ
واحد من أهلها،
ْ
صالح ألحدهما إلاّ بصاحبه»؛ َب ْي َد أنّ باب أدب الدنيا هذا
«فهما شيئان ال
َ
مخص ٌص لألمر األول؛ أي انتظ��ام األُمور على
أو أدب المجتمع إنما ه��و َّ
الجملة أو انتظام األمر االجتماعيّ ،أما المسألة األُخرى المتعلقة باألفراد
يعالجها ف��ي الباب
فهو
الخاص بأدب النفس .2فال��ذي تصلُ ُح به الدنيا؛
ُ
ّ
قواعدها وإن
حتى «تصير أحوالها منتظمة وأ ُمورها ملتئمة س��تة أشياء هي
ُ
شامل ،وأ َ ْمنٌ عا ُّمِ ،
وخ ْص ٌب
متبع،
ٌ
وسلطان قاهر ،وعدلٌ
ٌ
تفرعت وهي :دينٌ ٌ
الكشف
وأمل فس��يح» .وهذه عناصر ما ُس��بق إليها الماورد ُّي بهذا
ْ
دارٌٌّ ،
وهذا الترتيب؛ أي الدين والس��لطة والعدل واألم��ن والخصب (التنمية!)
واألمل (النظر المستقبلي أو انفساح اآلفاق).
يتحدث الماوردي إذن في القاعدة األُول���ى =( 3الدين المتَّبع) من
قواعد صالح أمر الدنيا ـ دنيا اإلنس��ان وخيريتها ـ عن الدين باعتباره
نظاماً أخالقياً عاماً «يصرف النفوس عن ش��هواتهاِ ،
ويعطف القلوب عن
زاجرا للضمائر ،رقيباً على النفوس
قاهرا للسرائر،
إراداتها حتى يصير
ً
ً
=

1ـ
2ـ
3ـ
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والواق��ع أنّ الراغب والماوردي والغزالي وغيرهم ش��ديدو االنقياد ألرس��طو (في كتاب
األخالق) ،ولجالينوس (في كتاب األخالق له) في بحوث النفس وأخالقها وسجاياها.
أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .112
أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص  204وما بعدها.
أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .114‑113
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وص ُل بغير الدين
في خلواتها ،نَصوحاً لها ف��ي ُم ّلماتها .وهذه األُمور ال ُي َ
الناس إلاّ عليها ،فكان الدي��ن أقوى قاعدة في صالح
��ح
إليها ،وال يصلُ ُ
ُ
الدنيا واس��تقامتها ،وأَجدى األُمور نفعاً في انتظامها وسالمتها .ولذلك
ِ
تكليف شرعٍ ،واعتقاد
لم ُي ْخ ِل اهلل تعالى َخ ْل َقه ُم ْذ فطرهم عقالء من
دي ٍن ينقادون لحكمه فال تختلف بهم اآلراء ،ويستس���لمون ألمره فال
تتصر ُف بهم األهواء .»..لدينا هنا إذن أم��ران :الدين باعتباره نظاماً
ش��امال ،وأنه يعتمد ف��ي تأثيره عل��ى الدخلنة ،وليس
قيمي��اً وأخالقياً
ً
على الضبط الخارجي .فاالنضباط اإلنس��اني
الدين المتَّبع :من
انضب��اط م��ن داخل اإلنس��ان،
بالدي��ن ه��و
ٌ
قواعد �صالح �أمر الدنيا
نتيجة التس��ليم باألص��ل اإللهي ل��ه باعتبار
ــ دنيا الإن�سان وخيريتها ــ
ذل��ك س��لط ًة أو مرجعي�� ًة علي��ا .ويس��تخدم
عن الدين باعتباره
الماوردي تعابير ومفردات :السرائر والضمائر
نظام ًا �أخالقي ًا عام ًا
والرقابة في الخلوات ،وه��ذا معناه أنّ الدين
يعني االنضب��اط الفكري والس��لوكي بدخوله
المطواع على نوازع النفس اإلنسانية تهذيباً و َقوْ ًدا إلى الحقّ واالطمئنان
ٍ
مفردات وتعابير عن النتائج التي
واالنتظام .والماوردي يستخدم بالفعل
ُيحدثُها الدين في إنس��انية اإلنس��ان وانقيادها ألوامره ونواهيه ،وهي:
نتج للمجتمع الصالح والخيري
االنتظام والسالمة والصالح .فالدي��ن ُم ٌ
ويضبطها ،وأنه يأم��ر بالمعروف بالمعنى
لجهتين :أنه يؤلّف النف��وس
ُ
اإلنس��ان فردي��اً وجماعياً لألعم��ال الصالحة .فالفرد
اإليجابي فيندفع
ُ
اإلنساني يحتضن الشريعة
اإلنس��اني ينضبط بالقيم الدينية ،والمجتمع َ
تدخلنت في فكر الفرد وسلوكه ،وتشكّل
فتتدخلنُ في س��لوكه العام ،كما ْ
القاعدة األولى (= الدين المتّ َبع أو السائد) لصالح المجتمع اإلنساني،
أو كما يقول الماوردي :صالح حال الدنيا!
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عرضت له في باب العقل؛
ض لدى الماوردي اإلشكالي ُة التي
ْ
ثم َت ْع ِر ُ
فانصرف لمناقشة مسألة األولية بين الدين والعقل! فقال« :إنما اختلف
واحدا أم س��بق العقل ثم
العلماء في العقل والش��رع ،هل ج��اءا مجيئاً
ً
واحدا لم
تعقّبه الش��رع .فقالت طائف ٌة :جاء العقل والش��رع معاً مجيئاً
ً
أحد ُهما صاحبه ،وقالت طائفة :بل سبق العقل ثم تعقّبه الشرع؛
يس��بق ُ
ألنه بكمال العقل ُيستدلُّ على صحة الشرع ،وقد قال اهلل تعالى ﴿ :ﮚ
والواقع أنه
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ وذل��ك ال يوج��د إلاّ عند كمال عقل��ه!».
ُ
لوال ثقافة الماوردي الفلسفية والكالمية لما عرضت له هذه اإلشكالية؛
القامع له؛ بينما يعتبر
ضد ُه الهوى ،وهو
ففي الثقافة العربية أنّ العق��ل ُّ
ُ
الماوردي في كالمه السابق أنّ الدين هو الذي يضبط األهواء والنوازع
��ه الس��لطات االجتماعية والسياسية .إنما
قمعٍّ ،أما القمع
فتمارس ُ
دونما ْ
ُ
الذي أَش��كل على الماوردي ليس الم��وروث العربي فقط؛ ب��ل والثقافة
مس��تقال بتدبير اإلنسان ،والدين
فردا
العقل
تعد
جوهرا ً
ً
ً
َ
الفلسفية التي ّ
في هذه النظرة هو أحد أدوات العقل ووسائله في د ْفع اإلنسان لالنضباط
الح ْسن
األخالقي والس��لوكي .وهذا التأمل ٌ
تابع لدى المتكلمين لمبحث ُ
والقبح :فمن الذي يملك س��لطة تحديد الحس��ن من األفكار واألعمال،
والقبيح منها؟ والمعروف أنّ المعتزلة يرون أنّ الس��لط َة للعقل في هذا
المعرض؛ بينما يرى األشاعرةُ أنّ السلطة للشرع ،ويذهب متأخروهم إلى
ِ
عقاب ،واألعمال
ثواب أو
ٌ
التفرقة بين العمل الديني أو ما يترتب علي��ه ٌ
األُخرى التي ال يترتب عليها ش��يء من ذلك .فالعمل الذي يترتب عليه
وعق��اب
ثواب
ُّ
يختص الش��رع بتحديدهّ ،أم��ا «األعمالُ المباح�� ُة»؛ فإنّ
ٌ
ُ
شأن العقل .ومن هذا االستعراض يتبين أنّ
حس��نها أو ُق ْبحها هو ُ
تحديد ْ
تعام َل الفقهاء أو المتكلمين األش��اعرة
الماورد َّي ما تعامل مع الموضوع ُ
األقل.
الذين يقولون بأولية الدين على العقل في الش��أن التدبيري على
ّ
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وكان المحاس��بي (‑ 243هـ) ـ الذي ُيعطي العقل وظيف ًة تدبيري ًة أيضاً ـ
غريزة أو من الدوافع اإلنسانية ،وو َّحد
قد ح َّل اإلشكالَ بأن اعتبر العقل
ً
1
بين الش��رع وعق��ل الجماعة ،فدعا إل��ى «العقل ع��ن اهلل» ؛ بمعنى أنّ
ووجوه سلوكها ،تتوجه بكليتها
الجماعة التي تحتضن الدين فيشكّل قيمها
َ
أحدهما
إلى المولى س��بحانه ،ال
ُ
يفترق فيها ٌ
عقل عن دي��ن ،وال يتقدم ُ
يعرضها الماوردي
على اآلخ��ر .وربما كانت وجهة النظر هذه هي الت��ي
ُ
باعتبارها رأ ْياً أول للعلماء« :قالت طائف ٌة :جاء العقل والشرع معاً مجيئاً
صرح بماهية
أحد ُهما
ً
واحدا لم يس��بق ُ
َ
صاحبه»! ومع أنّ الم��اورد َّي ال ُي ّ
يختم به يدلُّ عل��ى أنه يميل
تو ُّجهه الش��خصي من المس��ألة؛ لكنّ ما
ُ
يفس��ر قول��ه تعالى ﴿ :ﮚ ﮛ
لترجيح أولية العقل أو تقدمه ،فهو ّ
ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ على أنه يعني أنّ الدي��ن ال يأتي إلاّ بعد كمال العقل؛ ألنه
وظاهر اآلية يدلُّ على عكس
«بكمال العقل ُيس��تدلُّ على صحة الش��رع»!
ُ
فارق اإلنس��ان من��ذ َخلْقه ،فالدين
ذلك ،بمعنى أنّ العناية اإللهية ال ُت ُ
الخلْق .ث��م يعود الماورد ُّي فيحس��م أمره لصالح
مع اإلنس��ان منذ بدء َ
ورد عن «بعض الحكماء»
التمييز في الوظائف بين الدين والعق��ل؛ إذ ُي ُ
ٍ
وأدب سياسة؛ فأدب الشريعة ما أ َّدى
قولهم:
أدب ش��ريعة ُ
«األدب أ َ َدبانُ :
ُ
وأدب السياس��ة م��ا َع َمر األرض» .فالدي��ن ذو وظيف ٍة تكليفية
الفرضُ ،
را عن��ه هنا بالسياس��ة) ذو وظيف ٍة
وانضباطي��ة وتعبدية ،والعق��ل (مع َّب ً
تدبيري ٍة في مجال إعمار األرض .وهاتان الوظيفتان تعودان لاللتقاء في
قيمة العدل« :وكالهما ـ أي :الدين والعقل ـ يرجع إلى العدل الذي به
نفسه،
سالم ُة السلطان وعمار ُة البلدان؛ ألنّ َم ْن ترك الفرض فقد ظلم َ
غيره»!
ومن خ َّرب
َ
األرض فقد َظلم َ
 1ـ العقل وفهم القرآن ،مصدر سابق ،ص .202‑201
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قاصدا لذلك)
وم��ن دون االنتهاء إلى نتيج ٍة حاس��مة (وربم��ا كان
ً
يصل الم��اوردي إلى القاع���دة الثانية 1في ص�لاح الدني��ا ،وتحقيق
المجتم��ع الخي��ري؛ وهي الس���لطان القاهر ،ال��ذي «تتأل��ف برهبته
وتنكف بس��طوته
األه��واء المختلفة ،وتجتمع بهيبت��ه القلوب المتفرقة،
ّ
األَيدي المتغالب��ة ،وتنقمع من خوف��ه النفوس المتعادي��ة»..؛ ألنّ «في
حب المغالبة على ما آث��روه ،والقهر لمن عاندوه ما
طباع الناس م��ن ّ
لي .»..ويتاب��ع الماوردي تعظيمه
ال ينكفّون عنه إلاّ بمان��عٍ قو ٍّي وراد ٍع َم ّ
لش��أن الس��لطة ودورها القهري من طريق إيراد اآلثار المعروفة مثل:
ظل اهلل في األرض ،وإن اهلل ليزع بالس��لطان أكثر مم��ا يزع بالقرآن،
خي��ر من الفتنة ،إلى أن ينتهي إلى القول« :الس��لطان
واإلمام الجائر
ٌ
أحد
فإن ظلم لم
إمام متبوع ،وفي سيرته دينٌ مشروع؛ ْ
ْ
يعدل ٌ
في نفس��ه ٌ
أحد على ُظلْم .»..وهكذا فإ َّن الس��لطة
��ر ٌ
يجس ْ
في حكم ،وإن عدل لم ُ
تملك تج��اه المجتمع اإلنس��اني وظائف هوبزية (نس��بة لتوماس هوبز)
إذا ص َّح التعبير .والماوردي يس��تخدم في هذا المعرض أقوى التعابير:
فالس��لطان قاهر ،وهو يرغم القلوب المتفرقة عل��ى االجتماع ،واأليدي
الكف ،والنفوس المتعادية على عدم االندفاع إلى المزيد
المتغالبة على
ّ
من االقتتال .فهو كما يقول هوبز :يمنع َح ْرب الجميع على الجميع التي
تد ِّم ُر المجتمع البش��ري! والمعروف أن النظرية الفلسفية اليونانية في
التكامل في قضاء
قيام المجتمع والدول��ة :أنّ الناس يجتمعون من أجل
ُ
الحاجات األساس��ية ،وهي المأكل والملبس والمس��كن .ولكي يس��تمر
هذا االجتماع ال بد من سلط ٍة تك ُّف عادية بعضهم على بعض ،وأفعالهم
«س��ن ّ ٍة» أو قانون ينفذه السلطان في
الغَ َرزِ ّية .ويتحدث الفالس��فة عن ُ
المجتمع ،باعتبار أنّ الجميع ُيس��لّمون به ،ويتح��رك هو لتأليف القلوب
 1ـ أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .119‑114
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1
توصل الماوردي إلى ما
من حوله م��ن خالل الدين المتَّ َبع هذا  .وق��د ّ
يش��به هذه الرؤية في كتابه« :تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق
ق��وة أكبر؛ إذ هي
الملْ��ك»؛ لكنه هنا يعطي الس��لطة ً
الملك وسياس��ة ُ
وحس��ب؛ بل وهي تحمي الدين
ال تحمي اإلنس��ان من نفس��ه واآلخرين ْ
وتحرس��ه .وكان الرجل قد اعتبر في «األحكام الس��لطانية» أنّ مهمتي
اإلمامة (= السلطة) الرئيستين هما :حراس ُة الدين وسياس ُة الدنيا .وهو
هنا يذهب إلى أنّ الس��لطان ـ إضاف ًة إلى أثره في التأس��يس للصالح
كبي��ر أو وظيفة في«حراس��ة الدين،
أث��ر
ٌ
االجتماعي واإلنس��اني ـ له ٌ
وزجر من
َ
والذ ّب عنه ود ْفع األهواء منه ،وحراس��ة التبديل في��ه (كذا) ْ
ٍ
بارتداد ،أو َب َغى فيه ٍ
ُمور
ش�� َّذ عنه
بعناد ،أو س��عى في��ه بفساد .وهذه أ ٌ
تبديل
تنحس��م عن الدين بس��لطا ٍن قو ٍّي ورعاي ٍة وافية أَسرع فيه
إن لم
ُ
ْ
وتحريف ذوي اآلراء .فليس دي ٌن زال س���لطانه إلاّ ُب ّدلت
ذوي األهواء،
ُ
س���ت أعال ُمه ،وكان لك ِّل زعيم في���ه بدعة ،ولك ٍّل عص ٍر
أحكا ُمه و ُط ِم ْ
في َو ْهيه أثّر .»..إنما إذا كانت الس��لطة على هذه األهمية للدين؛ فإنّ
تكون ملتزم ًة به؛ لكي يعتقد الناس
الدين مه ٌّم أيضاً للسلطة ،وعليها أن
َ
ش��رعيتَها وينفذوا أوامرها ،فالسلطة دون دي ٍن تلتزم به ،تكون «سلطان
قهر ومفس��د دهر ..فوجب إقام ُة إمامٍ يكون سلطان الوقت وزعيم األمة؛
ليكون الدين محروس��اً بس��لطانه( ،ويكون) الس��لطان جارياً على َسنَن
َ
الدين وأحكامه» .وما أورد الماورد ُّي هذه المرة مقولة أردش��ير :الدين
أ ُّس ،والسلطان حارس ،وما ال أ َُّس له فمهدوم ،وما ال حارس له فضائع؛
لكنه أَورد بيتاً قال إنه لعبداهلل بن المعتز جاء فيه:

ْ���ك بالدي���ن يبق���ى
ال ُمل ُ

والدي���ن بال ُملْ���ك يقوى

 1ـ قارن بكتابي :األمة والجماعة والسلطة ،دار جـداول ببيروت ،2011 ،ص .208‑285
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ومرة أخ��رى يهتم الم��اورد ُّي بإش��كالية «ضرورة الس��لطة» ،وهل
ً
ومرة أ ُخرى يذكر اختالف
تتأسس الضرورةُ على العقل أو على الش��رعً .
تتأس��س على العقل؛
الدارس��ين ،فمنهم من يقول :إنّ ضرورة الس��لطة َّ
��س
ألنّ في ذلك مصلح ًة اجتماعي�� ًة قاهرة .ومنهم َم ْن يقول :إنها َّ
تتأس ُ
ٍ
مهم��ات دينية .والماورد ُّي يمي��ل في «األحكام
على الش��رع؛ ألنها تملك
تأسس ضرورة السلطة على األمرين؛ أي العقل والشرع.
السلطانية» 1إلى ُّ
وفي ضوء أهمية السلطة والس��لطان للمجتمع البشري ،يعالج الماوردي
أمرين آخري��ن :أولهما :مس��ألة وحدة الس��لطة ،وقضي��ة مها ِّمها .في
اإلمام
المسألة األولى يقول :إنّ من الضروري في رأي العلماء أن يكون
ُ
واحدا لتبقى األم��ة واألرض موح��دة .إنما إذا كانت األقط��ار متباعدة
ً
نقاش
ويخشى من انتش��ار الفوضى ،فعندها يجوز ُ اختيارُ إمامين .وهذا
ٌ
ُ
يكرر فيه المارودي ما ذكره في «األحكام الس��لطانية» .وتتلخص
ٌ
طويل ّ
مها ُّم السلطة عند المارودي ـ والتي تجعل منها ضرورة ـ في سبع:
( )1حفظ الدين من تبدي ٍل فيه.
نفس
( )2وحراس ُة البيضة
والذب عن األمة من عد ٍو في الدين أو باغي ِ
ّ
أو مال.
( )3وعمارةُ البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب ُس ُبلها ومسالكها.
( )4ومعاناة المظالم واألحكام بالتسوية بين أهلها ،واعتماد النصفة في
فضلها.
( )5وتقدير ما يت��واله من األموال بس��نن الدين من غي��ر تحري ٍف في
أخذها وإعطائها.
تجاو ٍز فيها وال تقصي ٍر عنها.
( )6وإقامة الحدود على مستحقها بغير ُ
 1ـ الماوردي ،األحكام الس��لطانية والواليات الدينية ،تحقيق محمد جاسم الحديثي ،بغداد
 ،2000ص .127‑126
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( )7واختيار خلفائه في األمور أن يكون��وا من أهل الكفاية فيها واألمانة
عليها .ومها ُّم اإلمامة في «األحكام السلطانية» عشرة وليست سبعة،
وهي تش��مل المال واإلدارة والقضاء وصون البالد داخلياً وخارجياً،
وصون الدين على أعرافه
المستقرة.1
ّ
وتشمل القاعدة الثالثة« 2العدل الشامل
� ّإن �ضرورة ال�سلطة تت� َّأ�س�س
ويبع��ث على الطاعة،
الذي يدعو إلى األُلفة
ُ
على العقل؛ ل ّأن في ذلك
وتعمر ب��ه البالد وتنمو به األم��وال» ،وهكذا
ً
ً
اجتماعية قاهرة
م�صلحة
�أو ت� ُّأ�س�س �ضرورة ال�سلطة
فالعدل أح��د قواعد الدنيا «الت��ي ال انتظام
�أمرين :العقل وال�شرع
صالح فيها إلاّ معه ،وينصرف
لها إلاّ به ،وال
َ
المارودي إلى التش��قيق والتطويل في مسألة
العدل ،فيتحدث عن القض��اء وعدم التدخل
فيه؛ ألنه تدخ ٌُّل في الش��رع ،ثم يذك��ر أنّ األفراد لديه��م العدل مع
«ولست تجد
ذواتهم ومع أ َُس ِرهم ومع سلطانهم ومع أقرانهم:
فسادا إلاّ
ً
َ
الخروج فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل».
وسبب نتيجته
ُ
أما القاعدة الرابع���ة 3لمجتمع الصالح والخير فه��ي «األمن العا ُّم
ال��ذي تطمئن إليه النفوس ،وتتيس��ر فيه الهمم ،ويس��كن فيه البريء،
مرتبط
متصل أو
ويأنس به الضعيف .»..واألمن العا ُّم هذا عند الماوردي
ٌ
ٌ
بثالثة أمور :وج��ود القضاء العادل ،ووجود الس��لطان الع��ادل ،ووجود
المادة الكافية .واألم��ران األوالن مفهومانّ ،أما األمر الثالث فيقصد به
ّ
المارودي أنّ الس��لطة والقضاء هما اللذان يستطيعان تحقيق االستقرار
 1ـ األحكام السلطانية ،مصدر سابق ،ص .141‑130
 2ـ أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .122‑119
 3ـ أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .124‑122
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الم��واد ،وتزدهر
واألمن ،فتح��دث حالة الرغ��د والطمأنين��ة ،وتتوافر
ّ
الزراعات والتجارات.
عد المادة الكافية أو الحياة المادية للمجتمع
وإذا كان الماوردي قد ّ
خصص القاعدتين الخامسة
من بين أس��باب األمن والطمأنينة؛ فإنه قد َّ
والسادسة لمسألة الكفاية وطمأنينة الناس؛ من خالل :الخصب الدا ّر،
أسباب طبيعي ٌة مثل تخيُّر
والخصب الدا ُّر له
ومن خ�لال األمل الفسيح.
ُ
ٌ
المكان لقي��ام المدينة ،وارتباطها باألنهار والبح��ار والطرق التجارية،
أسباب اجتماعي ٌة
مثلما أَوضح في «تس��هيل النظر» .1إنما للخصب أيضاً
ٌ
وسياس��ي ٌة :كيف يتعام��ل الناس فيما بينه��م ويتعارف��ون ،وكيف يتعامل
سلطانهم معهم من حيث سلوك سياس��ات تجهيزية وتنموية وإصالحية،
وأداء الحقوق واس��تقالل القض��اء ،وتجنب الح��روب والنزاعات إلاّ ما
وصون األمن .وهكذا فإنّ التنمية ـ أو ما يسميه
اقتضته ضرورات الدفاع َ
أس��باب طبيعي ٌة
الماوردي نماء الزراعة والصناعة ـ ال بد أن تتوافر لها
ٌ
كبير في ذلك؛ لكنّ المجتمع
وأ ُخرى اجتماعية وسياسية .وللس��لطة ٌ
دور ٌ
التعامل النزيه والس�� ِلس ،ومن
يس��تطيع القيام بدو ٍر رئيس من طري��ق
ُ
طريق التزام أهل ِ
تعاون س��ائر الجهات
الح َرف بواجباتهم ،ومن طريق ُ
في تحقيق األمن الذي يصنع الخصب الدارّ.
وتأت��ي القاعدة السادسة2؛ األمل الفسيح ،وهي قاعدةُ عجيب ٌة توصل
إليها الماوردي ،فالعدل واألمن والتنمية تفتح منافذ لألمل لدى الناس
��ر عن اس��تيعابه ،ويضرب
بحي��ث ُي ْقبلون «عل��ى اقتناء م��ا ْ
يق ُص ُر ُ
الع ُم ُ
والدور والتجارات التي تبقى
الماوردي ً
مثال على ذلك بابتناء المساكن ُ
 1ـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر ،مصدر سابق ،ص .263‑256
 2ـ أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .125
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اله َم ُم
األمل الذي
بعد أصحابه��ا ،وكذلك الزراعات .ول��وال
ترتف��ع به ِ
ُ
ُ
الحتاج كل جي ٍل إلى البدء من األول ،ولما حدث التراكم .فالذي يتحدث
عنه الماوردي هنا هو أخال ُق الثقة والتي تقوم على العالقة الحسنة بين
الناس والدين والسلطة والمحيط الطبيعي والصناعي والزراعي .والثق ُة
هذه تصنع أخالق عم�� ٍل جديد ٍة تبني للمس��تقبل ،وال تلعنُ الماضي ،بل
ُتراكم كما راكم الماضون!
إنّ هذه القواعد الست ـ كما يقول الماوردي ـ « :هي التي تصلُ ُح بها
أحوال الدنيا وتنتظم أ ُمورُ جملتها فإن
كمل ك ُّل صالحها».1
كملت فيها َ
ْ
إنّ الذي يدعو إلي��ه الماوردي ه��و إقامة «مجتمع الثق��ة» ،والذي
المستقر والتنمية والتفكير
يتأسس على الدين والس��لطة العادلة واألمن
ّ
في المس��تقبل .وهذا المجتم��ع في نظره ه��و مجتمع الخي��ر والرحمة
والصالح.

 1ـ أدب الدنيا والدين ،مصدر سابق ،ص .126‑125
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮي وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻣﺔ
»°TQƒédG øjódG ìÓ°U

■

ﻛﻞ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳﺎً ﺑﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣــﺪﺩﺕ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳــﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻃﻘــﻮﺱ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺧﻴﺮﻳﻦ
ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ .ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺳــﻮﻟﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎﺀ
ﻣﺘﻤﻤــﺎً ﻟﻤــﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧــﻼﻕ؛ ﺃﻱ ﻣﺘﻮﺟﺎً ﻟﺘﺮﺍﻛــﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻭﻗﻴﻤﻲ ﻭﺭﻭﺣﻲ ﺷــﺎﺭﻛﺖ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺴﻌﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﻴﻦ
ﺑـ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﻲ« .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ؟
■

ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ.
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ﻭﻛﻴــﻒ ﺗﺠﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ
ﻭﺻﻮ ًﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪ ﻳﻘﻈﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﻭﻋﻮﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻮﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
»eÓ°SE’G ¥É«°ùdG »a ô°ûdGh ô«îdG
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ،
ً
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺸــﺮ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ،ﻓﺈﻥ
ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺴــﻴﺪ
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩّ ،
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﺎ »ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ ،ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮ
ﻻ ﻳﺤﺼﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﺧﻠﻘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻮﺭ ،ﻭﻃﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻓﻬﻢ
ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮ ﻭﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺼﻮﻥ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻫﻢ،
ﻭﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ ،ﻳﺴــﺒﺤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻻ ﻳﻔﺘﺮﻭﻥ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺄﻣﻮﻥ ﻣﻦ
ﻋﺒــﺎﺩﺓ ﺍﷲ  .«8ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﺑﻠﻴــﺲ ﺃﻋﻠﻦ ﺗﻤﺮﺩﻩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨــﻪ ﺭﺑﻪ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺠﻮﺩ ﻵﺩﻡ؛ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎً ﻟﻪ
ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﺨﻠﻴﻔﺔ ﷲ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﻴﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ
ﺍﻟﺪﺍﺋــﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺸــﺮ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﻏﻮﺍﻳﺘﻪ؛ ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺃﻳﻀﺎً
ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸــﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ،
ﻗــﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻭﻧﻘﻴﻀﻪ،
ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻛﺎﺋﻨــﺎً ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ً
ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﻣﺠﺎﻝ؛ ﺃﻱ
ﻓﻴﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﻙ ،ﻭﻣﻐﺮﻭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸــﺮ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻴﻄﺎﻧﺎً .ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺧﻴﺮﺍ
ﺷــﺮﻳﺮﺍ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻓﻄﺮﻱ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ
ﺃﻭ
ً
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ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﻴﻦ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻩ.
ﻟﻬﺬﺍ ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ1 0 / . - ,﴿ :
] ﴾7 6 5 4 3 2ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ ،[30 :ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺷــﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ .ﻟﻜــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒــﻮﻱ» :ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ،ﻓﺄﺑﻮﺍﻩ ﻳﻬﻮﺩﺍﻧﻪ
ﻭﻳﻨﺼﺮﺍﻧﻪ ﻭﻳﻤﺠﺴﺎﻧﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ ،ﻫﻞ ﺗﺤﺴﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻋـــﺎﺀ« .1ﻭﺟﺎﺀ ﺷــﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧــﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ» :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﺇﻧـــﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺣﻨﻔﺎﺀ ﻓﺎﺟﺘﺎﻟﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺸـــﻴﺎﻃﻴﻦ ،ﻭﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺃﺣﻠﻠﺖ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺃﻣﺮﺗﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻲ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺳـــﻠﻄﺎﻧﺎ« ،2ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﺳــﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻘﺪﻱ .ﻭﻣﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻫﻨﺎ ﺟــﺎﺀﺕ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺮﺏ ﻓــﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺘﺒﻴّﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳــﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺋــﺰﻩ ﻭﻧﺰﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ،ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ـ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻃﺒﻌﻪ ـ ﻗﺎﺩﺭ
ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻟﺬﺍﺗﻪ؛ ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟــﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ
ً
ﻭﻣﻀﺤﻴﺎً ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ.
 1ـ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ.
 2ـ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺍﻟﻌﻨﺼــﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ.
ﺇﻧﻬﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﺁﻻﻣﻪ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻪ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻪ
ﺗﺸﺪ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ.
ﻭﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺗﻪ ،ﻭﻣﻨﻪ ّ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺁﺩﻡ  /ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﺴــﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮ ،ﻓــﺈﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸــﺪﻭﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴــﺮﻣﺪﻱ ﻭﺍﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗــﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻳﺒﻘﻰ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ
ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ؛
ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻃﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻳﻀﺎً .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎﻟﺔ ﻗﺪﺳــﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻗﻮﻱُ ،ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﻏﺒﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﺍﻙ ﻧﻔﺴــﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﻨﻘﻲ.
¿ÉàæL áæédG
ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺟﻨﺘﺎﻥ :ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﺑﺪﻳــﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ؛ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﺆﺟﻞ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻭﺩﻧﻴﻮﻳﺔ؛ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻋﺎﺟﻞ ،ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠــﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧــﻼﻝ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴــﺔ ﴿ ﴾H G F E D C
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]ﺍﻹﻧﺸــﻘﺎﻕ[6 :؛ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋــﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳــﺎﺱ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﻣﺠﺎﻻﺗﻪ؛
ﺃﻱ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴــﻨﻦ ،ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗــﺎﺕ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳــﺎﺕ ،ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ] \ [ Z Y﴿ .

^ _ ` j i h g f ed c b a
] ﴾kﺍﻟﻨﺤــﻞ .[97 :ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ

ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺫﻛﻮﺭﻳﺎً ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ .ﻛﻤــﺎ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎ ًﻻ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ :8

﴿ÆÅ❁ÃÂÁÀ¿ ¾½ ¼»º¹
] .﴾Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Çﻃــﻪ 123 :ـ
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ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻺﺳــﻼﻡ ،ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ
ّ
ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ؛ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻄــﺎﻕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﺳــﻊ ،ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻑ
ﺯﻣﻨﻲ ﻗﻴﺎﺳــﻲ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺴــﺮ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻭﻇﻠﻤﺎً،
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺷــﻬﺪﺕ
ً
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺷﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻩ،
ﻭﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﻗﻴﻤﻪ ،ﻭﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ.
ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺃﺧﻼﻗﺎً ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ـ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ـ ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺯﺟﺮﻳﺔ؛ ﻓﻜــﺮﺓ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺭﺑﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺍ،
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺷــﺮﻋﻴﺘﻬﺎ؛ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺣﻠﻤﺎً
ً
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ﻭﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺐ ﻣﻌﺎ ،ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺴﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺧﻼﻕ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺠﺮﺩ
ﺧﻄﺎﺏ ﺃﺟﻮﻑ »ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻬﻪ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻢ ﻳﺰﺩﺩ ﻣﻦ
ﻌﺪﺍ« )ﺣﺪﻳﺚ( .ﺇﻥ ﺍﻟﺸــﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺍﷲ ﺇﻻ ُﺑ ً
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬــﺪﻑ ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻨﻬــﺎ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎً
ﻟﻤﻘﺎﺻــﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺿﺪﻩ ﻳﻔﻘــﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷــﺮﻋﻴﺘﻪ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﺩﻳﻨﻴﺎً ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ .ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺳــﺲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻴﻢ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻬــﺎ ،ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ،
ﻭﻣﺘﺠﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
»dÉ°SôdG ¿É°ùfE’Gh …ô«îdG ™ªàéªdG
ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ،
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ
ً
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺧﻄﺮﻫﺎ ُﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ؛ ﻷﻥ
ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻛﺒﺎﻃﻨﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳــﻠﻮﻛﻪ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ
ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺑﺮﺳــﺎﻟﺘﻪ ﴿Á
ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻟﻦ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ
ً
] ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Âﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .[21 :ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻮﻋﻴﺎً ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻪ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻤﺎ ﻫــﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻤﻮﺡ
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺗــﺐ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ .ﻫﻨــﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ
ﺯﻫﺪﺍ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻫــﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻬﺎ ،ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ
ً
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﺍﺳــﺘﺤﻀﺎﺭﺍ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ً
ﻣﺠﺎﻫﺪﺓ ﻣﺴــﺘﻤﺮﺓ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻠﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ
ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻭﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﻭﺗﺠﺴــﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ـ
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ﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸــﻜّﻞ ﻋﺒــﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﻭﺗﻮﺍﺭﺛﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ؛ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ »ﺇﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ
ﻷﺗﻤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧـــﻼﻕ « .ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴــﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳــﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﻢ ﺍﻵﺧــﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻫﻮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ.
IQôμe áî°ùf ¢ù«d …ô«îdG ™ªàéªdG
ﺭﻏﻢ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻬــﺪﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ )ﻣﺮﺿﺎﺓ
ød …ô«îdG ™ªàéªdG ¿EG
ﺍﷲ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌــﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ( ،ﻭﺭﻏﻢ ﻗﻮﺓ
áeƒ¶æe ôÑY ’EG ¢ù°SCÉàj
ﺍﻟﺘﺮﻏﻴــﺐ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻼﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣــﻦ )ﺍﻟﺠﻨﺔ
,É¡àd’O »a ájƒb º«b
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺴــﻴﺌﺎﺕ ﺇﻟﻰ
,É¡æ«eÉ°†e »a á≤«ªYh
∑ƒ∏°S »a Ió°ùéàeh
ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟــﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ( ،ﻭﺭﻏﻢ ﻣــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ
.É¡æY ø«©aGóªdG
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ )ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﻢ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻣﺠــﺮﺩﺓ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺷــﺨﻮﺹ
ﻭﺗﺠــﺎﺭﺏ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﺭﻏــﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘــﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺴــﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ؛ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻴﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﻮﻝ
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﺣﺪﺩﻭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻭﺿﻌﻮﺍ
ﻟﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺇﻥ ﺗﻌــﺪﺩ ﺍﻟﻨﻤــﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌــﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؛ ﻓﺘﺼــﻮﺭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ
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ﻳﺘﻨﺰﻝ ﻓﻴــﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼــﻮﺭ ،ﻭﻛﺬﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻓﺘﻨﺘﺞ ـ ﺑﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ـ ﻣﻮﺍﻗــﻒ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺭﻏﻢ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ .ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻫﻤﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻗــﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ـ ﺃﻭ
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
ً
ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻜﺮﺍﺭ
ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ـ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ً
ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺴــﺎﺥ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺧــﻼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻴﺜﻴــﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﺐ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ْ
ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻔﺸــﻞ ﺫﺭﻳﻊ،
ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠــﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗــ ٍﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﻣﻌﺘﻤــﺪ ٍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ
ً
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺴــﺮ ﻭﻳﻌﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ـ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻲ ـ ﻫﻮ ﻃﻤﻮﺡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ،ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻹﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺫﺍﺗﻪ .ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺳــﻮﻝ ﮊ ﻣﻜّﻨﺘﻪ ـ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ
ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ـ ﺃﻥ ﻳﺤــﺪﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺠﺰﻳــﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺳــﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠــﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﻴــﺮ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ .ﻟﻜــﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ
ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ـ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺳــﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﻝ ـ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ
ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺑﻜﺴﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻤﻴﻖ ،ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
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ﻭﺍﻟﺘﻨــﻮﻉ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻄﺮﻕ ﺳــﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻓﺘــﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺣــﺮﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻭﺻﻔــﺖ ﺑﺎﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﺃﺛــﺮﺕ
ً
ﻟﻸﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟــﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ .ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﻣﺮ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻸﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ـ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ
ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤــﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ـ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻭﻧﻈﺮﻳﺎً ﺗﺸــﻜﻠﺖ
ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴــﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
√Qhód øeDƒªdG ájDhôd ¢SÉμ©fG …ô«îdG ´É£≤dG
ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎً ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻓﻲ
ﺍﻟﺴــﻤﺎﺀ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺇﻟــﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳــﻊ ﻣﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﺟﺎﺀ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻭﻳﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻗــﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺫﺍﺗﻪ
ﺭﺣﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﻌــﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
ً
ﻭﺃﻧﺎﻧﻴﺘــﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﻮﺯﺓ ﻓﻲ ﻃﺒﻌــﻪ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳــﻌﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳــﻦ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺁﻻﻣﻬــﻢ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬــﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﻄﻴﻬﻢ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺳــﻲ .ﻓﺎﻟﻘــﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴــﻌﻲ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﴿®

¯¹ ¸ ¶μ´³² ±°
] ﴾ºﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[114 :
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ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ
ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ـ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﻛﺴــﺐ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ـ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﺩﻻﻻﺗــﻪ ،ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺭﻳﺎﺀ ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺍﷲ .1ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻁ ﺃﺳــﺎﺱ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ،
ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﺷــﺮﻁ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﻟﺤــﺎً ﺃﻭ ﻏﻴــﺮ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﺎً ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ .ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ،ﻓﻴﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺟﻬﻞ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺨﻔﻲ ﻣــﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ،
ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺃﺛﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ؛ ﻟﻜــﻦ ﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳــﻴﻜﻮﻥ
ﻣﻌﺪﻭﻣــﺎً؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻟــﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ.
IhôãdGh ∫Éª∏d iôNCG Iô¶f :…ô«îdG ´É£≤dG
ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،
ﺗﻌﺪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺼﺪﻗــﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ .ﺍﻷﻭﻟﻰ ّ
ﺗﻌــﺪ ﻣﻦ ﺑــﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ.
ﺍﻟﺨﻤــﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻴــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ّ
 1ـ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ
ﻏﺎﻧﻢ ﺃﺳــﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬــﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳــﻜﺎ(
ً
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋــﺐ ،ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳــﻢ »ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻣــﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ« ،ﻓﻲ
ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ »ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒـﻲ« ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﻤﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟــﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ« .ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳــﺔ »ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ:
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« /ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ.
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ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻨﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻗﻬﺮﻫﺎ؛
ً
ﻭﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺗﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻗﻮﻳــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻄــﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟــﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴــﻢ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺤﺘﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ َﻣ ْﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻣﻦ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ،
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻭﺳــﻊ ﺷــﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻝ ﻣﻘﺘﻄﻊ ﻭﺟﻮﺑﺎً ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳــﺎﺀ ﻓﻘﻂ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻜﻞ ﺳﻨﺔ .ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻳﺸــﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ
ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎً
ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺣﺴــﺐ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎً
ً
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ .ﻭﻫﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸــﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣــﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ
ﺧﺎﺹ ،ﻭﻳﺪﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ábó°ü∏d
s ôNB’G Ωƒ¡ØªdG
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮ ﻭﻋﻔﻮﻱ،
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ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋــﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ،ﺩﻭﻥ ﻋﻠــﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻳﻔﺘــﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣــﻮﺍ ﺑﻬﺎ
ً
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻬﺎ ،ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓــﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺳــﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺭﺑﻪ .ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘــﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ؛ ﻓﺈﻣﺎﻃﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺪﻗﺔ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻭﺟﻪ ﺃﺧﻴــﻚ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ( ﺻﺪﻗﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ
ﺗﻌﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺣﻤﻴﻤﻴﺔ ّ
ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜــﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳــﻬﺎ »ﻭﻓﻲ ﺑﻀﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ«.
ﺟﺪﺍ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻓﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﻓﺴــﻴﺢ ً
ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺨﺘﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺻﻐﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ،ﻳﺘﺒــﺮﻉ ﺑﻪ ﺛﺮﻱ ﻟﻔﻘﻴﺮ
ﻣﻜﺴﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺩﻓﻌﺘْ ُﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﻌﻄﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺮﺳــﺨﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗــﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً،
ﺃﻭ ﺑﺄﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.
πÑ≤à°ùªdG »a …õeôdG QÉªãà°S’G hCG ..±ÉbhC’G
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻬﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻤﺎﻫﺎ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﮊ »ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ« .1ﺇﻧــﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻳﺆﺳــﺲ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﻮﺛﻖ
 1ـ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ  ƒﺃﻥ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻗــﺎﻝ» :ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﻧﻘﻄﻊ
ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ :ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ« ﺃﺧﺮﺟﻪ
ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺷــﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ،ﻭﺗﺤﻘﻖ
ً
ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺍﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺃﺑﺪﻉ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺑﺘــﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻗﺎﻓﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺻــﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﺨﺼــﺺ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ
ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳــﺮﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺮﻩ
ﺃﻣﻼﻛﻪ ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ،ﻭﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ،ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺫﻟــﻚ ،ﻭﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟﺤﺎﺟﻴــﺎﺕ ﻋﺪﻳــﺪﺓ ﺃﻓﺮﺯﺗﻬــﺎ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻳﻀــﺮﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳــﻠﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ:
 ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ :ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺒﺰ ،ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰﺍﻟــﺪﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﺒﺰ ﻳﻮﻣﻪ ،ﻓﻴﺄﺧــﺬ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺰ
ﻭﻳﻨﺼﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﺇﺫﻻﻝ.
 ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﺎﺕ :ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲُﻃﻠﻘﻦ ﺃﻭ ُﻫﺠﺮﻥ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺰﻭﺟﻦ ﺃﻭ ﻳﺮﺟﻌﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ.
 ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ :ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻒ ﻳﻨﻔﻖ ﺭﻳﻌﻪ ﻟﻜﺴﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﻴﻦ ﻭﻟﺴﺘﺮﻋﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ.
 ﻭﻗﻒ ﺇﻳـــﻮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ :ﻭﻫــﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺏﻟﻠﻐﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﻢ.
 ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ :ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻴــﺮﺍﺙ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﻴﺰﺍﺑﺎً ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻣﻴﺰﺍﺑﺎً ﺁﺧﺮ ﻳﺴــﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻜﺮ ،ﺗﺄﺗﻲ
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ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷُﻣﻬﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳــﺒﻮﻉ ﻟﻴﺄﺧﺬﻥ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻦ
ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ«.1
ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ »ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ،ﻭﻗﻒ ﻭﻓﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﻗﻒ ﺗﺰﻭﻳــﺞ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ،ﻭﻗﻒ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﻔﻘﻴــﺮﺍﺕ ،ﻭﻗﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺭﺓ« .ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺭﺣﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻼﺣﻆ
ﺍﻟﺤ َﻤﺎﻡ ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗــﻪ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻭﻗﻔﺎً
ﺑﺄﻥ َ
ﺍﻟﺤ َﻤﺎﻡ .ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻥ
ﺧﺎﺻﺎً ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻬﺬﺍ َ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﺭﺗﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺮﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ
ﻓﻲ 
ﻭﺳﻌﻮﺍ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﺑﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎً
ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ّ
ﺷــﺮﻛﺎﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺧﺼﺼﻮﺍ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣــﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ.
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ﺗﺼــﻮﺭﺍ ﺗﻘﺪﻣﻴﺎً ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ
ً
ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤــﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﻴﺲ ﺳــﻮﻯ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺫﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻓــﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﻫﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﺗﻄﻌﻤــﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻭﺗﺠﻮّﻋــﻪ ﺇﺫﺍ ﻏﻀﺐ ﺻﺎﺣــﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ .ﺇﻧﻪ ﻭﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻤﻬﺎ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 1ـ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
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ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻣﻦ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌــﻮﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً،
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻗــﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻻ ﻳﻌﻄــﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓــﻲ ﺃﻥ ﺗﻘــﻮﻡ ﺑﻤﺼــﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗــﺎﻑ ،ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴــﺮ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘــﺪﺍﺀً ﻋﻠﻰ ِ
ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠْﻚ ﺍﻟﻌــﺎﻡ،
ً
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻫﻮ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ .ﻟﻬﺬﺍ ّ
ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﻴﻦ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ،ﻭﺻﺮﻑ
ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ(.
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ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ .ﺣﺼﻞ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ ﺑﺸــﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳــﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺣﺒﺎﺱ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ،1ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ) :ﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ( ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻜﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ.
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ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ،ﺃﻭ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
)ﺍﻟﻬـﻨﺪ(.
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺪﻣــﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺱ ﺑﺎﻷﺣﺒــﺎﺱ ،ﻭﻗﺪ
ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓــﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜــﻞ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻗــﺪﻡ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﻞ ﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ،ﻭﺿﻤﻬــﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .1ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧــﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺪﻫــﻮﺭ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺣﺒﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻭﺳــﻮﺀ
ﺍﻹﺻﻼﺡ؛
ً
ﺗﺼﺮﻑ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻓﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻜﻨــﻪ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫﻫــﺎ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻗﺎﻡ
ﺑﺘﺼﻔﻴﺘﻬــﺎ ﻭﺇﻟﺤﺎﻗﻬــﺎ ﺑﺄﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﻤــﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺣﻴﻮﻳــﺔ ،ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
…ô«îdG ´É£≤∏d IOó©àªdG QGhOC’G øe
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌــﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑــﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ـ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻉ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ
ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺰﺯ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳــﻠﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗــﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؛
ﺣﻞ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
 1ـ ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 1956ﻡ ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺑﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
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ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀــﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.
ـ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ ﻟﻘﺮﻭﻥ ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻲ ،ﻭﻭﻋﺎﺀ ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻓــﺮﺹ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧــﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤــﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
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ـ ﻭﻓــﺮﺕ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻷﻭﻗــﺎﻑ ﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻟﻌﺒــﺖ ً
ﻓــﻲ ﺩﻋــﻢ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ
ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.1
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﻣﻤﻦ ﻗﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳــﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﻦ ﻛﻦ ﺛﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻗﺮﺭﻥ ﻭﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﻼﻛﻬﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜــﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﷲ .ﻭﻫﻮ ﻣــﺎ ﻋﺰﺯ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻘﺎﻝ» :ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ« ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻋﺪﺩ
 ،232ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
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ـ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺴــﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻣﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺗﺴــﺘﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ـ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺯﻫﺎ ﻓــﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ـ ﺑﺄﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺗﺤﺖ ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ
ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺠﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ُﻣ ْﺴ ِ
ــﻬ ًﻤﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ.
áªJÉîdG
ﻋﺮﻑ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸــﺮ
ّ
1
ﻛﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ،ﻭﺿﺪﻩ ﺍﻟﺸــﺮ«  ،ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻄﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴــﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺤﺘﻜﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻭﻳﻔﺘﻘﺪﻫــﺎ ﻏﻴﺮﻩ .ﺇﻧﻬــﺎ ﻣﺤﺮﻙ ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺤــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺃﻟﺤــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ّ
ﺣﺎﻭﻟــﺖ ﺃﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ؛ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴــﻜﺮﻱ» :ﺇﻥ
ﺧﻴﺮﺍ« ،ﻭﺍﺳﺘﺸــﻬﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ﻧﺎﻓﻊ ،ﻭﻟﻜــﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻧﺎﻓﻊ ً
ﺍﻟﺨﻤــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴــﺮÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :
] ﴾Ãﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .[219 :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ
ﺛﻤﺮﺓ ﻭﻋﻲ ﺩﻳﻨﻲ ﻋﻤﻴﻖ ،ﻳﺘﺮﺳﺦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ
 1ـ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻷﺑﻲ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ،ﻣﺎﺩﺓ »ﺧﻴﺮ«.
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ﺍﻟﺮﻭﺣﻴــﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄــﻪ ﺑﺨﺎﻟﻘﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠــﻪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﺎﻧﻘﺔ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺴــﺎﺱ ﺑﻮﺟــﻮﺏ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻴــﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺷــﺒﻜﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺴــﻬﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ
ﻓﻘﺮﺍ ﻭﺗﻬﻤﻴﺸــﺎً ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟــﻚ ﻟﻤﻌﺎﻧﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ
ﺍﻷﻛﺜــﺮ ً
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺗﻀﻔﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﺇﻧﺴﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ
ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈــﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﻄــﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺿﻤﻦ
ﺭﺍﻓﺪﺍ ﻗﻮﻳﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳــﻚ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ ،ﻭﺷــﻜﻞ
ً
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﻮﻫــﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ .ﻭﻫﺎﻫﻮ ﺫﺍ
ﺃﺻﺎﺑﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ً
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ،ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟــﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ْ
ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ .ﻟﻜﻦ
ﺍﻧﺘﻌﺎﺷــﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺳــﺘﺒﻘﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴــﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺴــﺎﺱ ﺑﺎﻟﺸﻔﻘﺔ،
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻟــﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻠﺨﺼﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ» :ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻨﻲ ﺳﻤﻜﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﺻﻄــﺎﺩ«.
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النص واألرض وجدليات العالئق
علم الكالم اإلباضي نموذج ًا

�أحمد الإ�سماعيلي

■

تعد القرون الثالثة األولى من أكثر المراحل
ّ
التاريخية للفكر اإلس�لامي التي انفعل فيها
الح��راك االجتماع��ي بالن��ص المق��دس ،فالمجتمع
كثيرا مع النص المق��دس في هذه
اإلس�لامي تفاعل
ً
المرحل��ة التاريخية؛ ليعال��ج المتغي��رات االجتماعية
تعد هذه
والسياسية والدينية التي كان يواجهها؛ حيث ّ
المرحلة من أهم مراحل التاريخ التي وجد المسلمون
فيها أنفس��هم ف��ي مواجهة مباش��رة م��ع النص دون
تعد من أهم المراحل
الرجوع إلى النبي ،وألنها ثانياً ّ
التاريخي��ة التي تأسس��ت فيه��ا الحركات السياس��ية
والفرق المذهبية ومن ثم المدارس الكالمية.
هذه المتغي��رات االجتماعي��ة والسياس��ية ـ التي
حدث��ت مباش��رة بع��د وف��اة الرس��ول ژ ـ دفع��ت
■

باحث من سلطنة ُعمان.
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المسلمين إلى إعادة قراءة النص المقدس من جديد ،حيث طرحوا ألول
مرة إش��كالية الخالفة التي لم تجد لها مرجعية واضحة ،ال في النص
القرآني وال في الفترة الزمنية التي عاش��ها النبي ژ  ،بحيث أصبحت
إش��كالية اإلمامة الخطوة األولى التي وجد فيها المسلمون أنفسهم دون
اتصال مباشر مع الوحي في فهم اإلس�لام ،كما وجدوا أنفسهم مباشرة
أمام فهم معاني النص القرآني.
هن��اك إذن تحول هام ح��دث بعد وفاة الرس��ول ژ  ،وه��و أن تلك
النصوص المقدس��ة ـ المس��تمدة من النبي ژ كمرجعية أساسية وحيدة
متصلة بالوحي ـ لم تعد قادرة بعد وفاته على فرض س��يطرتها على كافة
اإلش��كاليات االجتماعية والسياس��ية ،إما بس��بب عمومية النص القرآني ـ
يع��د المرجعية الوحي��دة القادرة عل��ى فصل الصراعات البش��رية
الذي ّ
والمتغي��رات االجتماعي��ة ـ وإما بس��بب عدم وج��ود نص مق��دس يعالج
المش��كالت الطارئة على المجتمع اإلسالمي ،ولهذا السبب لجأ المسلمون
إلى فهم الممارس��ات النبوية التي كان يفعلها النبي ف��ي حياته ـ وهو ما
ُع ِرف بعد ذلك باسم «علم الحديث» ـ ليكون مرجعية نصية أخرى تضاف
إلى القرآن لفهم المتغيرات االجتماعية والسياسية التي تحدث للمسلمين.
إن «النص المقدس» أصب��ح ـ بعد وفاة الرس��ول ژ ـ مفككاً بين
عقليات متعددة أفرزها الظ��رف التاريخي الذي كان يعيش فيه المجتمع
اإلس�لامي في القرن األول الهجري ،ومن هنا نش��أ المشكل التاريخي:
كيف نفهم النص القرآني؟ إن هذه اإلش��كالية َت ْبرز بصورة واضحة في
الح��دث التاريخ��ي المتعلق بالفتنة الكبرى ،التي أسس��ت مس��رحاً من
األح��داث التاريخية الكبرى ف��ي القرن األول الهج��ري وما بعده ،حيث
حاول المسلمون عالج إش��كاليات الفتنة الكبرى بتأويل النص المقدس،
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ومحاولة تطبيقه بالقوة على المتغيرات االجتماعية والسياس��ية ،تؤسسها
تل��ك المناظرات الدينية الت��ي حدثت بين ابن عب��اس واإلمام علي من
ناحية والخوارج من ناحية أخرى.
فبعد وفاة النبي ژ بدأت بعدها مرجعي��ات أخرى متعددة ومختلفة
ومتناقضة أحياناً ،تنتمي كلها إلى المجتم��ع المادي ـ األرضي ـ تحاول
أن تفهم النص المقدس بطرق مختلفة ومتع��ددة ،وكل هذه المرجعيات
المتعددة كانت تخضع لسياق اجتماعي وسياسي مرتبط بظرفه التاريخي.
محمدا الرس��ول ژ لم يكن سوى رمز أو واسطة تنتقل
بمعنى آخر ،أن
ً
من خاللها المبادئ الس��ماوية إلى األرض ،فهو رمز يمثل فكر السماء؛
بينما أصبحت المرجعيات الفاعلة في قراءة النص الديني ـ بعد وفاته ـ
مرتبط��ة باألرض أكثر من ارتباطها بالس��ماء؛ أي أنه��ا تمثل جزءًا من
الصراع االجتماعي السياسي الذي يحدث في األرض.
فترة الوحي

السماء

النص

النبي

العالم المادي

55

وجهات نظر

انقطاع الوحي وموت النبي
(نهاية االت�صال المبا�شر بين ال�سماء والأر�ض)

النص

المرجعيات

العالم المادي

في هذه اللحظة التاريخية وفي عمق الصراعات االجتماعية السياسية
واحدا من األجزاء
بدأ الن��ص المقدس ينزل إلى األرض بقوة؛ ليصب��ح
ً
الفاعلة في المسرح االجتماعي والسياسي؛ أي أنه لم يعد هو ذاك الذي
يفصل في المتغيرات االجتماعية كما كان يحدث في زمن الرس��ول ژ
ـ الرم��ز المتصل بالس��ماء ـ ب��ل أصبح بنفس��ه أحد أج��زاء المعادلة
االجتماعية ،ومن هنا نش��أت فكرة (التأويل) كمحاولة الستنطاق النص
بما يتناس��ب مع اللحظة الزمنية والحدث االجتماعي السياسي .إن فكرة
«التأويل» نشأت عن اصطدام الفعل البش��ري بالنص المقدس ،فأصبح
المسلمون يعودون إلى النص إلسقاطه في األحداث اللحظية التي أنتجها
الصراع البشري سياس��ياً واجتماعياً ،فالتأويل عبارة عن تفريغ المعاني
التي يحملها النص وإس��قاطها في المتغيرات المادية التي نسميها اليوم
باألحداث التاريخية ،مما نتج عنها بعد ذل��ك النظريات الكالمية التي
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أس��همت في بناء منظومة الحركات السياسية والمدارس الكالمية ،ومن
هنا نستطيع أن نقول :إن معادلة الصراع الالهوتي أصبحت كالتالي:
�صدام ال�سماء بالأر�ض
مرجعيات دينية فاعلة

السياقات التاريخية
(رمز األرض)

نص مقدس
(رمز السماء)

التراث اإلسالمي

إن فهم المس��لمين للن��ص المقدس ف��ي المس��ائل الالهوتية تأثر
مباش��رة بالظرف التاريخي الذي نش��أت فيه ،فلم يك��ن فهمهم للنص
بري ًئا من الصراعات السياس��ية والدينية التي كانت تعيش��ها المدارس
الكالمية ،ينبغي إذن أن نقرأ منظومة العلم الكالمي باعتبارها مس��ائل
أنتجها العقل الالهوتي أثناء انفعال الحدث االجتماعي السياسي بالنص
المقدس؛ أي أنها بشرية خرجت من األرض ،وليست سماوية.
هناك إذن سياقات تاريخية ثالث أسهمت في رسم محددات الالهوت
اإلسالمي ،أولها الشروط الموضوعية التي أطرت الزمان والمكان الذي
نزل فيه النص من الس��ماء إلى األرض ،ومن ثم الس��ياقات التاريخية
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االجتماعية والسياسية التي أفرزت الممارسات النبوية للنص في مرحلة
الرسالة ،وهناك الشرط التاريخي الذي أنتج جميع اإلشكاالت الكالمية
أثناء المرحلة التاريخية التي راجت فيها الحرب المقدسة باسم اهلل بين
المسلمين أنفسهم؛ ألن الفاعل الحقيقي في هذه المرحلة هي التناقضات
األرضية المتصلة بعمق االضطرابات السياس��ية ،فمثالية النص لم تجد
لها مساحة واسعة لتقضي على اضطرابات األرض واإلنسان.
لجأت الم��دارس الكالمي��ة إذن إلى لغ��ة العنف لبن��اء منظومتها
جدا في مس��ألة خلق الق��رآن؛ بل قبل ذلك في
الكالمية ،وكان واضحاً ً
منتصف القرن األول الهجري؛ حيث الجدل الكالمي حول ماهية المؤمن
والمراتب الالهوتية التي تس��يجه بس��ياجها؛ مؤمن مرة وفاسق أخرى،
مس��لم تارة وكافر أخرى ،زنديق مرة وتقي أخرى .إن مرتكزات الصراع
الديني في منظومة عل��م الكالم هو إما نتاج خلط بين العقيدة الجدلية
كمنتج بش��ري والوحي كرمز سماوي ،أي بين الرمز (الوحي) أو العالمة
(النص) والكائن األرضي (اإلنسان) ،أو نتاج خلط بين السياسي والديني
كمقارب��ة بنيوية؛ أي بين الوقائع البش��رية ـ كحدث اجتماعي /سياس��ي
كثيرا في ظهور اإلشكاليات الكالمية ـ وبين النص المقدس كرمز
أسهم
ً
سماوي قبل حراكه األرضي.
بعيدا عن فهم الس��ياق التاريخي الذي نشأ
إن دراس��ة علم الكالم
ً
قاصرا في الوق��ت المعاصر؛ ألن المتغيرات السياس��ية
عم�لا
يعد
ً
فيه ّ
ً
واالجتماعية والديني��ة التي حدثت في القرون الثالث��ة األولى كان لها
دور كبير في إع��ادة فهم النص المقدس من جدي��د ،كما كان لها دور
كبير في تش��كل المس��ائل الكالمية .إن علم الكالم ليس مادة حسابية
تعتمد فقط على علم المنطق والبرهان الجدلي في الوصول إلى النتائج،
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كم��ا أن النص المقدس لم يكن الطرف الوحيد في تأس��يس المش��كل
الكالم��ي؛ وإنما هو علم كان يغلي في مس��تنقع الصراع��ات االجتماعية
والسياس��ية التي يمر بها المجتمع اإلسالمي في القرون الثالثة األولى،
وهي القرون التي أسس��ت علم ال��كالم ،فال بد إذن م��ن فهم الظرف
التاريخي الذي نش��أ فيه حتى نتمكن من فهم أسس التفكير العقلي عند
المتكلمين.
الم�شكل الكالمي وم�سائله:
� ّإن الجدل الكالمي حول
من الصعوب��ة أن نعط��ي
تحدي��دا زمنياً
ً
ماهية الم�ؤمن والمراتب
إن بدأ
الالهوتية :م�ؤمن وفا�سق،
لبداي��ة علم الكالم في اإلس�لام ،فهو ْ
م�سلم وكافر ،زنديق وتقي
بص��ورة عميق��ة في الق��رن الثال��ث الهجري
�أظهرت ال�صراع الديني في
امتدادا لمسائل اجتماعية
فإنه بال ش��ك كان
ً
منظومة علم الكالم
وسياس��ية ظهرت في الق��رن األول الهجري،
بداية م��ن مس��ألة اإلمام��ة ومن ث��م ظهور
الحدث التاريخي المتعلق بالفتنة الكبرى ،التي أسس��ت بعدها بس��نوات
حيزا
محدودة مش��كل الدائرة اإليمانية ودرجات الكائن اإلنساني لتشغل ً
نظر لها الخوارج ،وهي
هاماً في الواقع االجتماعي لدى المس��لمين كما َّ
تلك المتعلقة بحقيقة اإلسالم واإليمان أي ما اإلسالم؟ من هو المسلم؟
هذه اإلشكاليات أصبحت فيما بعد مادة جوهرية لعلم الكالم تقوم على
توصيف الكائن اإلنساني بش��كل عام والكائن المسلم بشكل خاص ،ثم
أفرزت هذه التقس��يمات إشكاليات أخرى منها مس��ألة الوالية والبراءة؛
التي ُوظفت أو ًال بش��كل عميق اجتماعياً وسياسياً داخل المجتمع المسلم
لتحديد تقاطيع الدائرة التي يعيش فيها المس��لمون إيمانياً ،واستخدمت
ثانياً كعقاب دنيوي تمارس��ه الكائنات الدينية في األرض إلعطاء شرعية
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س��ماوية لتصنيفات دينية تلصق بالكائن اإلنساني المجرد من األدلجة،
وكذلك لحماية ذاتها التاريخية  /السياسية من الضياع.
إن الدائرة الكالمية في هذه اللحظة التاريخية كانت متصلة اتصا ًال
مباش��را باضطرابات األرض ،وخاضعة لش��روطها الموضوعية ،فلم تكن
ً
فكرة «اهلل» حاضرة في العلم الالهوتي ،حيث كانت الحرب المقدس��ة
باس��م اهلل بين المسلمين أنفس��هم ـ معركة الجمل ،صفين ،النهروان ـ
ولذلك كانت المعادل��ة الكالمية تقع ضمن إطارها األرضي ،ولم تنتقل
بعد إلى دائرة الس��ماء (نظرية الذرة ،اهلل ،جدلية الذات والصفات،)..
ضئيال في مس��احة العقل الكالمي
فجدلية الذات اإللهية تحت��ل موقعاً
ً
المنش��غل في تلك الفترة ـ بسبب الغليان السياس��ي ـ بمراتبية الكائن
اإلنساني كالصورة التالية:
إذن ،إن كافة مسائل علم الكالم ال تخرج عن سياقين:
 1ـ س��ياق فلس��في تن��درج في��ه اإلش��كاليات الكالمي��ة المتعلق��ة
بالميتافيزيقيا كطبيعة الذات وحقيقة تلك الماهية ،أو إشكاليات كالمية
استعيرت من ثقافات قديمة كمسائل علم الذرة ،وهي إشكاليات متأخرة
ظهرت عند المسلمين في القرن الثالث الهجري تقريباً.
 2ـ س��ياق معرفي مرتبط باإلطار االجتماعي السياسي الذي يتحرك
فيه علم ال��كالم ،وذل��ك من أجل فه��م المرات��ب الديني��ة للكائنات
البش��رية ،أو بش��كل أكثر وضوحاً من أجل فهم مرات��ب اإللوهية داخل
الكائن اإلنساني بصفته كائناً دينياً تارة وأرضياً تارة أخرى ،كائناً مؤمناً
وكاف��را مرة أخرى ،كائناً تقياً مرة وزنديق��اً أخرى .إن معظم هذه
مرة
ً
المس��ائل الكالمية أثارها الح��راك االجتماعي  /السياس��ي في القرون
األولى لإلسالم والصراعات المادية بين المسلمين ،وهي مسائل أثيرت
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تاريخياً في الق��رن األول الهجري .هذه اإلش��كاليات كانت لها مرجعية
مفاهيمية في النص المقدس بش��كل أكثر وضوحاً عن المسائل الفلسفية
السابقة؛ بحيث أصبحت تشكل وترس��م صورة كاريكاتورية لكل مدرسة
كالمية عن األخرى؛ أي أن هذه المس��ائل هي الت��ي التصقت في ذاكرة
التاريخ كصورة عن هذه المدرسة أو تلك؛ ألنها بكل بساطة كانت تناقش
المسائل التي يتحرك فيها المجتمع؛ أي ارتبطت بالمجتمع وانفعلت معه،
كمس��ائل الغيب واإلمامة وكافة المسائل الكالمية  /النصية التي وضعت
كافرا ،مسلماً ،زنديقاً ،منافقاً ...وغيرها.
لتحدد صفة الكائن اإلنساني،
ً
كثيرا تعري��ف علم الكالم بقدر ما يهمن��ا تحديد الدائرة
ال يهمنا
ً
الكالمية؛ أي ما طبيعة المش��كل الكالمي؟ ما اإلطار المعرفي للمشكلة
الكالمي��ة؟ كيف نميّ��ز بين المش��كالت الكالمية والفقهية والسياس��ية
أحياناً؟ كيف نقرأ علم الكالم بعين متكلم ال بعين َفقيه؟
إن المدارس الكالمية لم تس��تطع أن تضبط اإلش��كاليات الكالمية
كما أنها لم تس��تطع تحديدها معرفياً ،فهناك إش��كاليات كالمية ذات
طبيعة دينية تارة وفلسفية أخرى ،ذات طبيعة فقهية تارة وجدلية أخرى،
اجتماعية تارة وسياس��ية أخ��رى .إن تحديد المش��كل الكالمي وضبطه
معرفي��اً من أكث��ر الصعوب��ات التي يوجهه��ا الباحث في عل��م الكالم؛
ألن إش��كاليات علم الكالم ما ه��ي إال مجموعة من المس��ائل الدينية
التي ُولدت في س��ياقات متع��ددة ومختلفة ،كما أن قواع��د معالجة هذه
اإلش��كاليات الكالمية متغايرة ومتناقضة إلى ح��د كبير ،فبعضها يعتمد
على العقل فقط كنظرية الذرة؛ بينما تعتمد األخرى على النص المقدس
كالغيبيات ،ومنها م��ا يتعلق بالذات اإللهية ،ومنها ما يتعلق باإلنس��ان،
منها م��ا يتعلق بالدني��ا ومنها م��ا يتعلق بالغي��ب ،إذن هناك مش��كلة
إبستيمولوجية في ضبط المسائل الكالمية.
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غالباً ما تضبط المدارس الكالمية علم الكالم بأنه كافة المس��ائل
(م ْحكَ َم�� ٌة كمصطلح كالمي) تتعلق بالذات
التي تخضع لنصوص صريحة ُ
اإللهية وصفاتها وأفعاله��ا ،إضافة إلى اإلش��كاليات الغيبية التي تعنى
بالحياة اآلخرة ،غير أن هذا التعريف ليس دقيقاً؛ ألن المدارس الكالمية
كثيرا على تحديد النصوص المحكمة في القرآن؛ بل اختلفت
لم تستقر
ً
في تأويل معظ��م النص��وص المتعلقة باإلش��كاليات الكالمي��ة .إضافة
إل��ى ذلك فإن بعض إش��كاليات علم الكالم كانت تخضع في دراس��تها
وتحليلها للعقل فقط؛ أي ممارس��ة عقلية في النص القرآني ،بينما كانت
تخضع بعض اإلش��كاليات المتعلقة بالغيب األخ��روي لنقاش فقهي قائم
على دالالت اللغة وضوابطها الش��رعية والكالمية وكذل��ك الرواية إلى
حد ما؛ أي أن «الحديث النبوي» تفاعل بش��كل كبير مع هذه المس��ائل
واختلط بها ،كما أنها المس��ت الحس العاطفي أو ما يس��مى باألسطورة
يعد روح
في علم الميثالوجيا الذي يس��تهوي المجتمع بش��كل ع��ام ،بل ّ
العقل الجمعي في الحراك الديني ،بعكس المسائل المتعلقة بعلم الذرة
كثيرا الجدل
أو البحث في حقيق��ة الذات اإللهية ،فإن المجتمع ال يفهم
ً
كثيرا .إضافة إلى ما س��بق ،فإن
القائم فيها ،وبذلك فهو ال يكترث بها
ً
اختفاء إشكاليات أخرى متعلقة بعلم الكالم ـ كإشكاليات النبوة ،وحقيقة
الخلود الفلسفي ،ومس��ألة حقيقة الروح كالميّاً وليس صوفياً أو فقهياً،
وإشكالية الغيب ـ كل ذلك يمثل داللة رمزية على البعد البشري لمنتج
علم الكالم.
الهوت الإبا�ضية
تمثل دراس��ة تاريخ المدرس��ة اإلباضي��ة وعقيدتها عمق��اً هاماً في
الدراس��ات األكاديمية؛ ألنه��ا تنتمي إلى دراس��ة حقل ه��ام من حقول
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التأسيس السياس��ي اإلس�لامي في القرون األولى ،وهو فكر المحكمة،
جزءا مهماً من أش��كال المعارضة في اإلس�لام السياسي،
الذي يش��كل
ً
باإلضافة إلى الفكر الشيعي بشكل عام.
إن أهمي��ة هذا الن��وع من اإلس�لامات ال تمكن فقط ف��ي التعريف
باإلضاف��ة العلمية التي أنتجتها المدرس��ة اإلباضية ف��ي القرون األولى
خاصة ف��ي علم ال��كالم؛ بل ألنها تكش��ف أيض��اً عمق ه��ذه المرحلة
التاريخية المهمة التي انتقل فيها النص المقدس من الس��ماء في عهد
النبي ژ إلى األرض بع��د وفاته مباش��رة؛ أي أن كل المبادئ الدينية
الت��ي كان ينادي به��ا الرمز الس��ماوي تحول��ت بعد وفات��ه إلى مادة
قابلة إلعادة الفهم والتأويل والتفكيك والبناء بما يتناس��ب مع س��ياقات
المجتمع التاريخية التي يتحرك فيها ،ولهذا أعادت الحركات السياسية
بعد أحداث الفتنة الكبرى قراءة النصوص المقدس��ة المتعلقة بالسلطة
السياسية لتش��كل فيما بعد ما ُع ِرف باإلس�لام السياسي ،وكذلك فعلت
��رف بعد ذلك باإلس�لام
بعد ذلك المذاهب اإلس�لامية لتش��كل ما ُع ِ
المذهبي ،وم��ن المدارس الكالمي��ة في بداية الق��رن الثاني الهجري،
حيث قامت بتأويل منظومة النص المقدس من جديد لفهم اإلش��كاليات
الكالمية؛ لتشكل ما ُع ِرف باإلسالم الكالمي.
يتميز اإلباضية بشكل خاص عن المعتزلة بأن لهم مرجعية تاريخية
أسهمت في فهمهم لعلم الكالم ،فهم من المدارس الكالمية التي مارست
النضال السياس��ي ضد الدولة المركزية ،ولهذا فإن بعض اإلش��كاليات
الكالمية للخوارج ال تس��تمد مرجعيتها من النص المقدس فقط؛ بل لها
مرجعية تاريخية  /سياسية تتمثل في مقتل عثمان بن عفان ،ومن ثم في
أحداث الفتنة الكبرى ،وبعدها موقفهم من الدول المركزية اإلس�لامية
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بش��كل عام ،كل هذه األح��داث التاريخية ش��كلت وعياً معرفي��اً كالمياً
خاصاً للخوارج بشكل عام واإلباضية بشكل خاص أثرت في فهمهم للنص
القرآني ،وبالتال��ي أثرت كذلك على فهمهم للمس��ائل الكالمية؛ أي أن
الخوارج استوعبوا داخل الدائرة الكالمية الحدث التاريخي نفسه.
إن المدرسة اإلباضية ال تعالج المسائل الكالمية كما تفعل المعتزلة
في تقييدهم للنص داخل حقل العقل؛ بل يعتم��دون على النص القرآني
أو ًال لفهم كافة اإلشكاليات الكالمية؛ أي أنهم يحفرون في منطقة النص
مس��تخدمين لغة التأويل لفهم المش��كالت الكالمية .هذا المنهج الذي
يمارسه اإلباضية استمد مرجعيته التاريخية من منهج «القراء» ـ ولذلك
قلت س��ابقاً :إنهم مزجوا التاريخ والنص في الدائرة الكالمية ـ الذين
رفض��وا التحكيم في أحداث الفتنة الكبرى ،وكان��ت بينهم مناظرات مع
اإلمام علي بن أبي طالب وابن عباس .لقد كان «القراء» يتأولون النص
القرآن��ي فقط دون اإلغراق ف��ي عقلنته بالمنط��ق أو البرهان الجدلي،
وقد مارس اإلباضية المنهج نفس��ه طوال تاريخهم في فهم اإلش��كاليات
الكالمية؛ لذلك ال نجد ف��ي مؤلفاتهم إغراقاً في علوم الجدل والمنطق
الذي تميزت به المعتزلة.
كما يختلف منهج اإلباضية عن منهج األشاعرة؛ فال يمثل لهم «النص
النبوي» قيمة كبرى فيما يتعلق بالمشكالت الكالمية؛ ألنهم ينظرون إلى
السنَّة النبوية المتعلقة بمسائل علم الكالم نظرة الشك والريبة وباألخص
ُّ
أحاديث اآلحاد كونها كتبت من قبل خصومهم السياسيين التابعين للدولة
األموية ،أو لكونها كتبت بعد مرور قرنين من وفاة الرس��ول وبعد تشكل
السنَّة النبوية ليست بريئة في نظرهم
مسرح األحداث السياسية؛ أي أن ُّ
من االنحراف��ات المؤدلجة فيما يتعل��ق بمنظومة علم ال��كالم ،فهي من
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وجهة نظرهم نصوص صالحة لإلسالم التطبيقي؛ ولكنها ليست صالحة
لإلسالم الكالمي ،وهذا المنهج هو ذاته المستمد من منهج «المحكّمة»
الذين رفضوا التحكيم بين علي ومعاوية.
لقد كان منهج اإلباضية يقوم على تأويل القرآن ،والبعد عن الجدل
الكالمي الذي توس��عت في��ه المعتزل��ة ،والبعد أيضاً عن الممارس��ات
كثيرا ف��ي النزاع��ات الكالمية التي
النبوي��ة كمادة غي��ر موثوق فيه��ا
ً
ال يمكن الفص��ل فيها إال من خ�لال محاكمتها بالن��ص القرآني ذاته،
وفهمه بالطريقة التي يرونها هم وفق دائرتهم التاريخية .فهم ال ينكرون
بالس��نَّة النبوية؛ بيد أنهم يشكون في
الممارس��ات النبوية أو ما يعرف ُّ
طريقة نقلها أو براءتها من تأثير األحداث السياسية عليها.
إذا المدرسة اإلباضية ألجأتها الشروط الموضوعية لسياقات الظرف
ً
التأريخي الذي ش��هدته أن تس��لك منهجين في فهم اإلسالم بشكل عام،
فهناك المس��لك الفقهي الذي تمث��ل في جابر بن زيد ،وهناك المس��لك
الثوري السياس��ي المس��تمدة روح��ه من عقي��دة «المحكمة» ،ث��م انتقل
بعدها إلى «القعده» خاصة ش��خصية أبي بالل م��رداس ،هذان المنهجان
تلميذا لجابر بن زيد ،كما أنه كان
كوَّنا ش��خصية أبي عبيدة ،الذي كان
ً
مولى ألبي بالل مرداس .اس��تطاع أبو عبيدة توظيف هذين المنهجين في
المدرس��ة اإلباضية التي أنتجت منهجاً فقهياً ،ب��رزت فيه بصورة واضحة
شخصية الربيع بن حبيب ،ومنهجاً ثورياً تمثل في شخصيات إباضية برزت
بصورة كبيرة في الق��رن الثاني الهجري مث��ل عبد اهلل بن يحيى الكندي
والمختار بن عوف والجلندى بن مس��عود في ُعمان ،وقد س��ارت المدرسة
كثيرا
اإلباضية على هذين المنهجين ط��وال تاريخها الزمني ،نلحظ ذلك
ً
في ُعمان ،فالمنهج الفقهي يتوس��ع ويس��يطر على المجتم��ع عندما يكون
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المجتمع في حالة من االس��تقرار السياس��ي واالجتماعي ،عندما ينش��غل
الناس بحياتهم الطبيعي��ة االجتماعية فإن اإلش��كاليات الفقهية هي التي
تظهر بصورة كبيرة ،أما عندما يكون المجتمع اإلباضي في حالة الكتمان
أو في حالة من الهيجان السياسي فإن علم الكالم هو الذي يسيطر على
العقل اإلباض��ي؛ كونه يؤصل أو ًال للفعل السياس��ي الحاضر أو المرتقب،
ويق��وم ثاني��اً بالبحث عن ال��ذات المدعم��ة بالنظري��ات الكالمية التي
يستمد منها الثوار قوتهم ،ويستمد المجتمع قدرته في الحفاظ على ذاته
مثال أن علم الكالم كان يمارس بصورة
التاريخيه ،ولهذا نجد في ُعم��ان ً
واسعة في القرون األربعة األولى ،ثم بدأ يضمر في القرون الالحقة حتى
القرن السابع لعدة أسباب منها:
امتدادا
تعد
ً
 1ـ أن هذه المرحلة التاريخية ـ حتى الق��رن الثالث ـ ّ
زمني��اً وموضوعي��اً ألح��داث الفتنة الكب��رى ،وبداية لتش��كل المدارس
الكالمية ،كما أنها المرحلة التاريخية الهامة التي استقر فيها اإلباضية
بعيدا عن سلطة الدولة المركزية.
في موطن جغرافي ذي سيادة
ً
 2ـ إعالن اإلباضية ـ ألول مرة ـ إمامة الظهور ،مما جعلهم يشكلون
كثيرا برس��م معالم اإلس�لام
قوة في وجه الدول��ة المركزية ،فاهتموا
ً
السياسي الكالمي.
 3ـ ف��ي القرن الثال��ث الهج��ري حدث إش��كال سياس��ي مهم في
ُعمان ،تمثل في االنقس��ام التاريخي بين اإلباضية أنفس��هم في مس��ألة
إمامة الصلت بن مالك ،فهو أشبه باالنقسام اإلسالمي العام في خالفة
كبيرا لم يعد باستطاعته
عثمان بن عفان ،حيث بلغ الصلت بن مالك سناً
ً
إدارة شؤون الدولة مما اس��تدعى إقالته .هذا المش��كل التاريخي أفرز
كثيرا من اإلشكاليات الكالمية منها مسألة الوالية والبراءة وغيرها؛ بل
ً
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كان من شأنه أن يوسع الدائرة الفقه كالمية ذاتها فيما عرف بعد ذلك
بالمدرسة الرستاقية والنزوانية.
تعد هي المرحلة التاريخية المهمة التي
 4ـ أن القرون األربعة األولى ّ
تأسس فيها علم الكالم واكتسب مكانة كبيرة في المجتمع ،ولذلك استفاد
كثيرا م��ن وجودهم في البصرة في القرني��ن األول والثاني
إباضية ُعمان
ً
الهجريين ،كما اس��تفادوا من وجود المعتزلة والمرجئة في القرن الثالث
كثيرا مع المدارس األخرى ،وتأثروا بها نوعاً ما.
في ُعمان ،ولهذا تفاعلوا
ً
بدأ علم ال��كالم يهتز ف��ي منتصف القرن
الخامس ،وبدأ ِ
الفق��ه المنغلق حول النص ينمو
بش��كل كبير ،كما هو واضح من خالل ما كتبه
الكندي حول نظرية ال��ذرة ،حيث يعد الكندي
من المرجعي��ات العلمية الكبي��رة في ُعمان في
��د أن��ه تعرض
الق��رن الخام��س الهج��ري؛ َب ْي َ
للتضلي��ل كونه تبنى نظرية ال��ذرة ،كما يحكي
عن نفس��ه في مقدمة كتابه «الجوهر المقتصر» ،مما يعطينا داللة كبرى
على مدى توغل الفكر الفقهي السلفي ـ كداللة لغوية ـ في العقل اإلباضي،
وألن اإلباضي��ة لم يعودوا بحاج��ة إلى المنهج الثوري؛ حي��ث أقاموا دولة
لهم ،مما نتج عنه البعد عن المسائل الكالمية وضمور دائرة المتكلمين.

� ّإن علم الكالم كان
يمار�س في ُعمان ب�صورة
وا�سعة في القرون
الأربعة الأولى ،ثم بد�أ
ي�ضمر بعد ذلك...

��م الكالم عند اإلباضية مكانته بع��د القرن الخامس1؛ لعدة
َفقَ َد ِعلْ ُ
 1ـ كانت هناك محاوالت لع��ودة علم الكالم عند اإلباضية في القرن الس��ابع الهجري عن
العماني اإلباضي محمد بن عثمان األصم الذي حاول انتش��ال المنظومة
طريق المتكلم ُ
الكالمية من وحل ِ
س��يال من المؤلفات
الفقه؛ لكنها لم تس��تطع الصمود؛ حيث واجهت
ً
الفقهية التي أغرقت العقل الجمعي فأغلقته.
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أس��باب منها :س��قوط المعتزلة وبداية ضمور علم الكالم في المدرسة
األش��عرية ،وصعود المدارس الفقهية والصوفية ،فاإلباضية تأثروا بشكل
مباشر بما حدث لعلم الكالم في المدارس الكالمية األخرى.
إن هذا الط��رح يقودنا إلى الق��ول :إن المدرس��ة اإلباضية ما هي
إال امتداد سياس��ي ـ ثوري وتاريخي منذ وضع إشكاليات قواعد اإلسالم
السياس��ي خالل القرن األول الهجري ،مسهمين في تأسيس علم الكالم
اإلس�لامي؛ وكان��وا فاعلين في تأس��يس األس��س المفاهيمية لإلس�لام
الكالمي إلثارتهم إشكاليات حقيقة المؤمن والمنافق والعاصي وغيرها.
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طنـطــا
عاصمة محافظة الغربية

(زهرة وادي النيل وعروس الدلتا)

�صالح عبد ال�ستار محمد ال�شهاوي

■

طنط��ا عاصمة محافظة الغربي��ة بمصر ،تقع
ف��ي قلب دلت��ا النيل على بعد  92كم ش��مال
القاه��رة و  120كم جن��وب اإلس��كندرية ،ملتقى هام
للطرق الحديدية والبري��ة؛ حيث تربطها بجميع أنحاء
تعد ثالث
الجمهورية شبكة مواصالت جيدة ،كما أنها ّ
مدن الدلتا من حيث المس��احة بع��د المحلة الكبرى
والمنصورة.
طنطا في كتابات الم�ؤرخين
وصفه��ا الم��ؤرخ اإلغريق��ي القديم (هي��رودوت)
بأنه��ا« :شاس��عة وتس��تحق اإلعج��اب» ،أم��ا المؤرخ
المصري القدي��م (مانيت��ون) ـ أحد رؤس��اء الكهنة،
الذي كلفه بطليموس الثان��ي أن يكتب تاريخاً لمصر،
■

باحث في التراث العربي واإلسالمي.
1
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اعتمادا على الوثائق المصرية القديمة
فعال بكتابة هذا التاريخ
ً
وقد قام ً
الموج��ودة في المعابد المختلف��ة ـ فقد ذكر ـ ف��ي تاريخه الذي ضاع،
واحتف��ظ المؤرخون المتأخ��رون من أمث��ال (يوس��فوس) و(أفريكانوس)
بمقتطفات منه ـ أن المدينة العتيقة كانت عاصمة لإلقليم الثاني عش��ر
م��ن أقاليم الدلتا ،إلى أن غدت عاصمة الدولة بأس��رها أيام األس��رة
الثالثين من ع��ام  378حتى عام  341قبل المي�لاد ،وفيها حكم مصر
ثالثة من الملوك الفراعنة ،هم على التوالي ..نختنبو األول ،ثم تيوس،
ثم نختنبو الثاني.
أما العالم األثري الفرنسي ج.ف .شامبليون «مكتشف حجر رشيد»
فقال ف��ي وصفها« :لم نكد نقت��رب من تلك األس��وار العالية العتيقة
ذات البوابة التي انهارت حديثاً ،لم أس��تطع قياس مدى التأثير الذي
كتال
ش��عرت به بعد أن تجاوزنا تل��ك البوابة ،ووجدنا تح��ت ناظرينا ً
هائلة بارتفاع  80قدماً ،إنها صخور متشابة تهشمت بفعل الصواعق أو
الهزات األرضية».
وحضارة ه��ذه المدينة جمعت بي��ن أطرافها ث��روة أثرية نادرة من
التاريخ المصري القديم في «صا الحجر» مركز بسيون (ساو) أو سابي
أو س��اب كما عرفت أيضاً ف��ي المصرية القديمة باس��م (برنيت)؛ أي:
بيت اآللهة ،واش��تهرت لدى اإلغريق باسم (سايس) ،وفي القبطية باسم
(س��اى) ،وعرفت باس��م (صا) عند دخ��ول العرب ،وأ ُضيف��ت لها كلمة
الحج��ر حديثاً لكث��رة أطاللها الحجري��ة وهي ضمن أم�لاك المجلس
األعلى لآلث��ار و«بهبيت الحجارة» مركز س��منود عرف��ت في النصوص
المصري��ة القديمة «بر ـ حبيت»؛ أي :بيت األعي��اد ،وأضيف إليها كلمة
الحجارة؛ لتراكم أحجار المعبد بعضها فوق بعض نتيجة انهياره ،وكانت
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جزءًا م��ن اإلقليم الثاني عش��ر من أقالي��م الدلتا ،وب��ه معبد لآللهة
«إيزيس» معبودة اإلقليم ،والذي يعود لألس��رة  ،30ولم يتبق من مدينة
رمزا للق��وة ومهد للحضارة ـ اّإل األطالل،
بهبيت الحجارة ـ التي كانت ً
وبعض ساللم ضخمة من عدة درجات ،وكتل حجرية تحمل أسماء الملك
(نكتابو) الثاني ،وكل من الملكين بطليم��وس الثاني وبطليموس الثالث،
وقد اس��تغرب علماء الحملة الفرنس��ية ـ الذين وصفوا بهبيت الحجارة
في كتاب وصف مصر ـ من وجود بعض المعابد المبنية بأكملها بالمواد
المستخرجة من محاجر أس��وان في بهبيت الحجارة ،وأرجعوا ذلك إلى
فكر وذكاء قدماء المصريي��ن في العظمة والخلود الت��ي كانت رائدهم
دائما في تصميم تنفيذ مبانيهم الكبيرة ومنش��آتهم العظيمة ،فقد كانوا
طويال إذا ما تعرضوا
يعرفون أن الحجر الرملي أو الجيري ال يعم��ران
ً
للهواء أو لمياه البحر لذلك استخدموا الجرانيت الذي جلبوه من أسوان
أثرا كنس��ياً يرجع
في معابدهم ومبانيهم الهام��ة في الدلتا ،كما تضم ً
بالصاغة،
تاريخه إلى القرون األولى الميالدية ـ كنيس��ة السيدة العذراء ّ
وتمتاز بروعة تصميمها ،كما يوجد فيها مقام ومسجد العارف باهلل السيد
أحمد البدوي ،وقد بني في عهد الس��لطان قايتب��اي ،ومكتبة المخطوطات
التي ترجع إلى القرن الثامن الهجري.
وهذا معناه أن ه��ذه المنطقة قد حظيت بعدد م��ن اآلثار المصرية
فضال عم��ا حظيت به من
القديمة ،وع��دد آخر من اآلثار المس��يحية،
ً
مركزا إس�لامياً من أهم المراكز في عالمنا
آثار إسالمية ،جعلت منها
ً
المعاصر.
ومرجع ذلك إل��ى أن الوجه البحري بوجه ع��ام ،ومحافظة الغربية
بوجه خاص ،وعاصمته��ا طنطا بوجه أخص ـ قد حظيت جميعاً بش��هرة
3

مدن وثقافات

تاريخي��ة عظيم��ة من قديم الزمان؛ وذلك بس��بب اتس��اع ال��وادي في
الشمال ،مما سهل للمصري القديم س��هولة التنقل ،حيث الماء الجاري
والمراعي الوفيرة.
وقد أكد العال��م األثري (فوكارت) أن الدلتا كان��ت مليئة باألماكن
األثرية والت�لال؛ ولكنها اختفت بمرور الزمن ،لوجود قصاص الس��باخ
فضال
في الماضي ،مما أضاع فرصاً كثيرة عل��ى علماء التاريخ واآلثار،
ً
عن تس��رب ما كان ُيعثر عليه من آثار للخ��ارج ،وصعوبة القيام بحفائر
منظمة بالوجه البحري لقرب مس��توى المياه الجوفية من سطح األرض،
مما أصاب اآلثار الموجودة التي ال تحتمل الماء والرطوبة بأبلغ األضرار.
وقد تعرض لذكر طنطا عدد من كبار المؤرخين العرب والمصريين،
فقال ابن حوق��ل ـ المؤرخ المعروف عن طنطا ف��ي عصر المماليك ـ :
«إن طنطا كان��ت لطيفة ،بها جوامع وأس��واق ،وملحق به��ا جملة قرى،
وهي محل إقامة الحاكم الذي كان س��نجقاً من أم��راء المماليك تحت
إمرته جنود م��ن الخيالة والمش��اة ،يقام فيها وقت االعت��دال الربيعي
واالنقالب الصيفي س��وق جامع يعرف بمولد السيد البدوي ،يجتمع فيه
ال يحص��ي عددهم إال اهلل من جميع ب�لاد القطر ،وليس
خلق كثيرونُ ،
اجتماعهم لمحض التجارة؛ بل له سبب ديني بسبب وجود الجامع البدوي
الشهير الفاخر ذي القبة العظيمة».
أما الجبرتي في كتابة التاريخي النفيس (عجائب اآلثار في التراجم
واألخبار) فلم يذك��ر (طندتا) ـ كما تس��مى في ذلك الوق��ت ـ في أي
من األجزاء األربعة لهذا الكتاب ،إال مقروناً بحدث يتعلق بمقام الس��يد
الب��دوي ،خاصة ما اتصل منها بمبالغ الن��ذور الهائلة التي كان يحصل
عليه��ا ،والتي كانت محل نزاع دائم بين الس��دنة علي��ه ،أو بينهم وبين
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السلطة ،عثمانية أو مملوكية أو حتى فرنسية وقت وجود الحملة الفرنسية
في مصر(1798م1801/م).
غير أنه خ�لال النصف الثاني من القرن التاس��ع عش��ر والعقدين
األولين من القرن العشرين تغيّرت هوية المدينة ،وأصبح وجود المقام
يمثل جانباً من حياتها االقتصادية واالجتماعي��ة ،وليس جل حياتها كما
كان الحال من قبل.
كما ذكرها باس��تفاضة علي مبارك في الخطط التوفيقية ،فكان
مما قال:
«لما جلس الخديوي إس��ماعيل على عرش مصر شمل طنطا بعنايته،
وأمر بإجراء التنظيمات فيها بتوسيعه الحارات ،وفتح الشوارع المستقيمة،
ورتب لها ألول مرة مهندس تنظيم وحكيم صحة ،وفتحت بها عدة شوارع
ّ
ذات اتس��اع واعت��دال ،وقد ص��در اإلذن من طرف الخديوي إس��ماعيل
لديوان األوقاف بتقسيم األرض الفضاء الواقعة في غربيها بجوار ديوان
المديرية الجديد على الراغبي��ن ،وتحكيره ،وجرت العمائر فيها بالفعل
فبنيت هناك أبنية فاخ��رة وعمائر جليلة،
على طبق األوامر الخديوي��ةُ ،
وكان تقسيم ذلك ورس��مه وبيان كيفية اإلجراء على يدنا وبمعرفتنا فقد
ناظرا على األوقاف .وقد بلغ محيط المدينة نحو مائة وثمانين فداناً،
كنا
ً
واحتوت على عدة قيساريات ،وفي وسطها وجميع جهاتها حوانيت وخانات
وفنادق كلها مش��حونة بالمتاجر والبضائع الداخلية والخارجية والحرف
الت��ي ال تقف عند حد ،وعلى عدة وابورات وبس��اتين وأس��واق وأضرحة
للكثير من األولياء ،وقصور مش��يدة بالمونة والبياض ذات ش��بابيك من
الحديد والزجاج والخش��ب المخروط ،وأعظم مساجدها مسجد سيدي
أحمد البدوي  ، ƒف�لا يفوقه في التنظيم وحس��ن الوضع والمعمارية
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أي مس��جد ،وهو في وس��ط البلد تقريباً يحيط به أربعة ش��وارع ،وفي
ضلعه القبلي مقام قطب األقطاب س��يدي أحم��د البدوي ،وعلى ضريحه
مقصورة من النحاس األصفر في أحسن شكل وقبة عالية مثل قبة اإلمام
عمودا من الرخام األبيض ،وله في تدريس
الش��افعي ،وبه نحو س��تين
ً
العلوم به ش��به بالجامع األزهر ،ففيه نحو ألفي طالب غير المدرّسين،
ولهم شيخ كشيخ األزهر ،وللمسجد أربعة منارات في زواياه األربع ،وله
س��بعة أبواب ،وله س��اقية معينة ُبعد ماؤها عن س��طح األرض في زمن
مترا ،وتح��ت المرافق مجرى بمواس��ير من الرصاص
الصيف عش��رون ً
لصرف الفض�لات إلى ترعة جعفرية القاصد تمت��د نحو أربعمائة متر،
ومس��طح الجامع بمرافقه أكثر من فدان ونصف ،وهو جامع عتيق ،وقد
حصل هدمه والشروع في تجديده من مدة المرحوم عباس باشا إلى أن
تم على أحس��ن نظام في عهد الخديوي إسماعيل باشا .وكان رسمه على
ّ
هذا الوضع الجليل بنظر ومالحظة صاحب العلوم والمعارف والمحاسن
واللطائف البالغ في فنون الرياضة منتهاها سعادة المرحوم بهجت باشا
عامله اهلل باإلحسان وتغمده بالرحمة والرضوان.
ومن أعظم قصورها كش��ك الخديوي ،وقصر إلسماعيل باشا صديق
ناظ��ر المالية س��ابقاً ،وقص��ر المرحوم حس��ين صبري باش��ا ،وقصر
المرحوم فاضل باش��ا ،وقص��ر هالل بك ،وقصر محم��د بك الصيرفي،
وعمارة العشري ،ومنزل األس��تاذ اإلمام القصبي ،ومنزل الست مباركة،
ومنزل الشيخ مصطفى الخادم ،ومن أش��هر بيوتها وأقدمها بيت الخادم
وهم ينسبون منذ أجيال لخدمة مقام سيدي أحمد البدوي».
أما بطرس البس��تاني مؤلف دائرة المعارف اإلسالمية 1899م فيقول
عنها« :طنطا مدينة قديم��ة في مصر ،هي قاعدة مديرية الغربية بالوجه
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مترا ع��ن القاهرة ،ويبلغ ع��دد أهاليها
البحري على مس��افة  90كيل��و ً
(بإحصاء سنة 1897م)  57389نفساً ،فهي ـ بعدد سكانها واتساع تجارتها
ـ المدينة الثالثة في القطر المصري ،ال يفوقها إال القاهرة واإلسكندرية،
وقد كانت فيما تقدم ضيقة الش��وارع قليلة االنتظام كمعظم مدن القطر،
فكانت رطبة كثيرة األمراض ،فأصلح الخديوي األس��بق إس��ماعيل باش��ا
كثيرا من شوارعها ووس��عها ،وتحسنت حالها،
ً
من �أعظم ق�صور طنطا:
وازداد ع��دد س��كانها ،وراج��ت تجارتها ،وقد
ك�شك الخديوي ،وق�صر
نفذت فيها ف��ي عهد الخديوي عب��اس الثاني �إ�سماعيل با�شا ،وق�صر ح�سين
�صبري ،وق�صر محمد بك
إصالحات أخرى ت��ؤذن بازدياد تقدمها ،وفيها
ال�صيرفي ،ومن �أ�شهر بيوتها
اآلن كثير من المباني الحس��نة ،وعدة مدارس
و�أقدمها بيت الخادم...
ومس��اجد وكنائ��س ووكاالت لقناص��ل الدول،
وأقدم مس��اجدها المس��جد المع��روف بجامع
البوصة ،وفيه مدفن الشيخ محمد البهي ،وأشهرها مسجد السيد البدوي
وفي طنطا كثير من اآلالت البخارية للري والحالجة والطحن».
طنطا فــي التاريخ
منذ آالف الس��نين أطل��ق الفراعنة عليها اس��م (تناس��و) ،وكانت
إحدى بالد المقاطعة الخامس��ة من مقاطعات الوج��ه البحري في مصر
الفرعونية.
ولما
وفي القرن الراب��ع قبل الميالد أس��ماها اإلغريق (تانيت��اد)ّ ،
آلت مصر إلى الرومان عرفت باس��م (طنتثنا) ،وف��ي العصر البيزنطي
قبل الفتح اإلس�لامي أ ُطلق عليها (ط��و) ،وكان اس��مها القبطي القديم
(طنيطاد).
7

مدن وثقافات

وكما تركت الحضارة المصرية القديمة بصماتها واضحة على جبين
آثارا ليس��ت تمحى ،فف��ي حي الصاغة
طنطا ،تركت المس��يحية أيضاً ً
تعد تحف��ة فنية ،وكذلك
بطنطا توجد كنيس��ة األقب��اط الكبرى ،والتي ّ
كنيسة لويس ،وكنيس��ة ماري جرجس بكفرة أبي النجا بطنطا ،وكنيسة
ال��روم الكاثوليك األثرية بش��ارع القنط��رة ،وكنيس��ة القديس بطرس
لألقباط الكاثوليك بشارع البحر.
رف االس��م إلى
لم��ا فتح المس��لمون مصر ع��ام (20هـ ـ 641م) ُح َ
(طنتدا) ،واضمحل ش��أنها ،وأصبح��ت ضاحية من ضواحي (س��برباي)
عبارة عن قرية تضم بضع��ة منازل وأكواخ متناث��رة بنيت من الحجارة
والطوب األخضر (اللبن) وبها جامع وحمام وسوق وأسقفية.
وفي النصف الثاني من الق��رن الخامس الهجري الموافق النصف
الثان��ي من القرن العاش��ر الميالدي أحدث الخليفة المس��تنصر باهلل
تغيي��را كلياً في حدود األقس��ام اإلدارية
الفاطم��ي (427هـ ـ 487هـ)
ً
بالقطر المصري ،فقد كان الوجه البحري ينقسم إلى إقليمين كبيرين:
إقليم مص��ر ،وإقليم أوجيس��تا ،وكل من هذين اإلقليمين كان مقس��ماً
إلى دوقيتين :دوقية قسم أول ودوقية قس��م ثان ،ثم تنقسم كل دوقية
(والية) إلى ع��دد من الك��ور أو المراكز اإلدارية .فألغى المس��تنصر
األقاليم كما ألغى الس��ت وأربعين كورة في الوجه البحري وأحل محل
التقس��يم الس��ابق تقس��يماً آخر جعل الوجه البحري  22إقليماً ،منها
إقليم (الطندتاوية) نس��بة إل��ى (طندتا) التي أطل��ق عليها الفاطميون
اسم (طندتا) ،واتخذوها قاعدة إلقليم الطندتاوية الجديد ،وعينوا لها
عامال أو والياً كان يتولى أمر الخراج والش��رطة والصالة ،ومن ذلك
ً
الحين بدأ االهتمام بهذه القرية.
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وفي العصر األيوب��ي ـ وخاصة في ظل حكم ص�لاح الدين األيوبي
ـ ازداد االهتم��ام بقرية طندتا واتس��ع عمرانها ،وأصبح��ت قرية كبيرة
زمامها حوالي المائة فدان.
وفي هذا العصر (األيوبي) وفي عهد المل��ك العادل أبي بكر الثاني
ابن الملك الكامل األيوبي استقر بطنطا ـ السيد أحمد البدوي ـ (القطب
الصوفي المعروف بشيخ العرب) سنة (637هـ ـ 1240م) قادماً من مدينة
فاس بمراكش (المغ��رب) ،والتي ُولد بها عام 596هـ من أس��رة عربية
تعود بالنسب إلى اإلمام علي  ƒكما يقال .ومنذ بدأ شأن هذه القرية
يعظم حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأن.
عددا من المؤلفات التي أش��ار إليها واضعو دائرة
وقد ترك البدوي ً
المعارف اإلسالمية ،هي:
 -صلوات :وهي مجموعة من األدعية والصلوات ،وضعت لألتباع والمريدين،وقد ش��رحها ونش��رها عبد الرحمن بن مصطفى عيدروس ،أحد مشاهير
الصوفية ،في القرن الثاني عشر في رسالة جديدة بعنوان «فتح الرحمن».
 -وصايا :وهي مجموعة من الوصايا والعظات في ش��كل جمل وعباراتعامة ،ليس لها طابع ش��خصي؛ ولكنها تتفق م��ع آراء البدوي ،وقد
دس��تورا ل��ه وألتباعه من بعده
وجهها إلى تلميذه عبد العال؛ لتكون
ً
ومريديه.
 -األخبار في حل ألفاظ غاية االختصار :وهو مخطوط كتبه ش��خصيدعى إبراهيم سنة 639هـ ،بعد نزول البدوي بطنطا بسنتين ،ويرجح
أن يك��ون إبراهيم هذا أح��د المريدين الذين كان��وا يكتبون للبدوي
طوي�لا في ِ
الفق��ه والمعامالت
رس��ائله ومؤلفاته ،ويتضمن ش��رحاً
ً
واألحوال الشخصية ،على مذهب اإلمام الشافعي.
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وف��ي الق��رن الثامن الهج��ري تغيّر اس��م طندتا إل��ى (طنت) ،ثم
أعيد تقس��يم الدلتا في عهد الس��لطان األشرف ش��عبان بن حسين عام
جديدا ُس��مي (الغربية) ألول
(777هـ ـ 1375م) إل��ى أحد عش��ر إقليم��اً
ً
م��رة ،عاصمته محل��ة كبي��ر (المحلة الكبرى) ،ويش��مل معظ��م أراضي
وس��ط الدلتا ،وازدهرت ف��ي ذلك الوقت قرى صغي��رة تقع في منتصف
المس��افة بين المحلة الكبرى العاصمة وطنت ،مثل شير (شبشير) وشيت
وعين
(دمشيت) .وأطلق على طنت (طنتا) ،وأصبحت تابعة إلقليم الغربيةُ ،
لها محتسب كان يش��رف على اآلداب العامة ،والدين ،والرفق بالدواب،
والتعليم ،والمكاييل والموازين ،وفض المشاكل بين المتخاصمين ،والعمل
على توفير سبل المعيشة للمواطنين ،ورقابتهم في معامالتهم وعباداتهم.
وبسبب نقل عاصمة إقليم الغربية إلى المحلة الكبرى اضمحل شأن
(طنتا) خالل العهد العثماني.
وفي أثناء الحملة الفرنس��ية على مصر عام (1223هـ ـ  1798م) تم
تعديل الحدود اإلدارية إلقليم الغربية مرة أخرى؛ إذ أصبح عدد األقاليم
ثمانية فقط بعد إلغ��اء بعضها وضمها إلى أقالي��م أخرى ،وأضيف إلى
إقليم الغربية مس��احات أخرى من األقاليم المج��اورة .وكانت طنتا من
نصيب المنوفية وأطلق عليها اسم (طنطه).
ولما تولى محمد عل��ي أمر مصر قام في ع��ام (1128هـ ـ 1813م)
ّ
بإجراء تعديل آخ��ر ،فأصبح ع��دد األقاليم بالوجه البحري س��تة منها
اثنان في وسط الدلتا .األول إقليم الغربية ويشمل أكثر من ثلثي أراضي
الدلت��ا ،والثاني إقليم المنوفية ويش��مل على المس��احة الباقية ،فعادت
طنطه إلقلي��م الغربية وجعلها محمد على عاصمة ألحد أقس��ام الغربية،
واشتهرت باسمها الحالي (طنطا).
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وفي عام 1833م عين عباس باش��ا طوس��ون حفي��د محمد على أول
مديرا للغربية؛ حيث س��مي اإلقليم ألول مرة باسم مديرية ،وكانت هذه
ً
التسمية من مبتكرات محمد علي.
وف��ي ع��ام (1252هـ ـ 1836م) اتخذ عباس طوس��ون طنطا عاصمة
كبيرا وأخذت
ازده��ارا
للمديري��ة ،ومنذ هذا التاري��خ ازدهرت المدينة
ً
ً
تحتل مكانتها بس��رعة كعاصمة ألكبر مديريات القط��ر المصري ،وفي
عام (1854م) تولى حكم مصر محمد س��عيد باش��ا الذي ألغى مديرية
المنوفية وضمها للغربية وشكل منهما مديرية واحدة أطلق عليها مديرية
روض��ة البحري��ن ،وكانت تضم وس��ط الدلت��ا كله ،ويش��مل األراضي
المنحص��رة بين فرعي الني��ل الفاتيميت��ي (دمياط) والكاوبي (رش��يد)
وس��احل البحر األبيض المتوس��ط ،وبلغت مس��احتها حوالي مليون فدان
ونصف مليون فدان .وظل��ت طنطا عاصمة للمديري��ة الكبيرة حتى عام
1960م ،إذ صدر قانون نظام اإلدارة المحلية ،وألغيت المديريات بقيام
المحافظ��ات ،ولكن طنطا ظل��ت عاصمة للغربية حتى الي��وم .وازدادت
أهميتها بعد مرور أول خط حديدي بها ليصل القاهرة باإلسكندرية عام
(1854م) ،والذي زاد نشاطه بعد بناء كوبري كفر الزيات عام (1859م)
مما اختزل مدة الرحلة بين العاصمة (القاهرة) والثغر (اإلسكندرية) من
وم ّدت األسالك البرقية والتليفونية في عهد
 42ساعة إلى سبع ساعاتُ ،
الخديوي محمد توفيق باشا عام 1888م.
الم�سجد الأحمدي جامع وجامعة
بدأ الجامع األحمدي في ش��كل خلوة بناها أول أتباع السيد البدوي
(عبد الع��ال) ،وذلك بجانب القبر الذي بناه ألس��تاذه ،وهو في المكان
نفسه الذي عاش فيه أحمد البدوي ومات (دار ابن شميط) ،ثم تحولت
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هذه الخلوة إلى زاوي��ة لألحمديه بناها عبد العال بإش��رافه ،وبنى لها
المنارات والقباب ،واستمر الوضع على تلك الحال مدة قرنين وربع قرن
من الزمان حتى كان عصر السلطان (قايتباي) كما يشير إلى ذلك ابن
إياس في مؤلفه «بدائع الزهور» عندما يذك��ر حوادث عام 901هـ ،وما
أنشأه األش��رف قايتباي من البنيان ،وجدد مقام الس��يد أحمد البدوي
حافال ووسعه.
ً
وبناه بناءً

ولم��ا ولي أمر مصر علي ب��ك الكبي��ر ( 1182ـ 1186هـ) وقبل أن
ّ
يعلن استقالله عن الدولة العثمانية ،ومحاولة الكتساب المصريين ضد
الس��لطة ،واالعتماد على رجال الدين بما لهم من نفوذ في قلوب العامة
كان اهتمامه بزاوية األحمدي وتحويلها إلى مسجد فخم له ثالث قباب،
أكبرها للبدوي ،والقبة الغربية لعبد العال ،والش��رقية للش��يخ مجاهد،
شيخ المسجد في عهد على بك الكبير ،ووضع على الضريح مقصورة من
النحاس نقش��ت عليها سلسلة نس��به ،وأرّخت في نهايتها سنة 1186هـ،
إشارة إلى عهد علي بك الكبير ،الذي أوقف للمسجد أيضاً أوقافاً كثيرة
سبيال خارج المسجد.
تعد من أهم الموارد المالية للمسجد ،كما بنى
ً
ّ
وصنع له
وفي عهد الخديوي عباس األول عني بالمسجد األحمديُ ،
عمودا ،وقد َصنَ َع
منبر وضعت فيه أعمدة م��ن الرخام يبلغ عددها 58
ً
أحد صناع مصر ،كما قام
هذا المنبر الدقيق الصنع ،الرائع النقشُ ،
أحد الصناع ف��ي عهد الخديوي عباس حلمي الثان��ي 1320هـ بإعداد
المحراب بالرس��وم البديعة ،المرصعة بالصدف الملون مع التناس��ق
والتجانس مما جعلها رائعة المنظر ،وذلك أثناء تحسين وتقوية بنيان
تم إعادة بن��اء الجامع في عهد الخديوي إس��ماعيل،
المس��جد ،وقد ّ
ونظرا ألهمية الجامع األحم��دي ،كان االهتمام به من نواحي الترميم
ً
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والط�لاء ،ولكن نتيج��ة للتط��ور الكبير ف��ي المنطقة كقل��ب للدلتا
اقتصادياً واجتماعياً وعلمي��اً ،واهتمام المحافظ��ة بالجامع األحمدي،
كانت الموافقة على مش��روع توس��يعه وتجديده لك��ي يتفق مع التطور
تم
الجاري في هذه المنطقة الهامة من قلب مصر ،ففي عام 1979م ّ
توسعة الجامع وإعادة تشيده بالصورة الحالية ،وفي عام 2008م بدأت
أعمال ترميم وتقوية المس��جد بناء على األساليب العلمية الحديثة مع
الحفاظ على روح المس��جد التاريخية ،وم��ا زال العمل يجري به إلى
اآلن (منتصف يونيو 2009م).
كانت وال زالت �شهرة
طنطا في تحفيظ
القر�آن الكريم تماثل
�شهرة القاهرة في
درا�سة علوم الدين

أما المسجد األحمدي كجامعة إسالمية فإن
تاريخ وجود التعليم فيه يرجع إلى أوائل القرن
التاس��ع الهجري؛ حيث وجد في بعض وقفيات
المسجد المؤرخة سنة 814هـ ما يؤخذ منه أن
هذا المس��جد كان به بعض طلبة العلم ،وأخذ
المس��جد األحمدي يتحول إلى مدرسة إسالمية
خص��ص بعض الفقهاء
على نمط األزهر في عه��د علي بك الكبير؛ حيث
ّ
والمدرس��ين والمعيدين للتدريس بالجامع ،وأ َ َّم ُه ع��دد كبير من الطالب
خصص لهم «خبز وجرايات وحساء يصرف يومياً» ،وكانت الدراسة دينية
لغوية كم��ا كان الحال في عصر العثمانيين،فش��ملت التفس��ير والحديث
والفقه والتوحيد وغيرها من العلوم الدينية واللغوية.

وكانت وال زالت شهرة طنطا في تحفيظ القرآن الكريم تماثل شهرة
القاهرة في دراسة علوم الدين ،وقد قيل( :ما قرآن اّإل أحمدي وما علوم
اّإل أزهرية) أحمدي نس��به إلى مس��جد أحمد البدوي بطنطا؛ حيث كان
أشهر مكان لتحفيظ القرآن وما يزال كذلك.
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العيد القومي لمدينة طنطا ولمحافظة الغربية
عيدا قومياً
اختارت محافظة الغربية يوم  7أكتوب��ر من عام 1798م ً
لها ليعكس قوة إراداتها وأصالة وصمود ش��عبها في مقاومة فلول الحملة
الفرنسية ،وأصبح يوم السابع من أكتوبر من كل عام عالمة مضيئة في
مسيرة الغربية تحتفل به كل عام.
فف��ي ذلك اليوم أص��در قائد الحملة الفرنس��ية (نابلي��ون بونابرت)
أوامره إل��ى الجنرال «فوجيير» بجمع الضرائب م��ن أهالي مدينة طنطا،
وكان مولد الس��يد الب��دوي قائماً فامتن��ع األهالي عن دف��ع الضرائب،
وأصبحت الحالة تنذر بالثورة بعد أن تجمهر األهالي في س��احة المولد،
فاضطر «فوجيي��ر» إلى إرس��ال كتيبة بقي��ادة الكولوني��ل «لوفيفر» إلى
وأخذهم رهائ��ن ،وإخضاع القرى
طنط��ا ،وأمره باعتقال زعم��اء المدينة ْ
وأخذ رهائن منها وإرسالهم إلى القاهرة؛ لضمان
المجاورة لمدينة طنطا ْ
هدوء الب�لاد ،وأمره أيضاً بفرض غرامات عليه��م ،وفي الوقت ذاته كان
الفرنس��يون يخش��ون القداس��ة الدينية لمدينة طنطا عند المسلمين لذا
كان��وا على حذر معه��ا دون غيرها م��ن المدن ،ومن أجل ذلك استش��ار
«فوجيي��ر» الجنرال بونابرت ف��ي أمر المدينة في رس��الته إليه بتاريخ 6
أكتوبر ،وج��اءه رد بونابرت بالجنوح إلى الحكمة وأخ��ذ الثائرين باللين؛
ألنه يخشى عاقبة إثارة األهالي في مدينة دينية كطنطا؛ ولكن هذا الرد
وصل إلى «فوجيي��ر» بعد فوات األوان ،فقد وقعت الث��ورة ،ففي  7أكتوبر
1798م وصل الكولوني��ل «لوفيفر» تج��اه طنطا ورابط بجن��وده أمامها،
وأرسل إلى حاكم المدينة سليم الشوربجي يأمره بإرسال أربعة من كبراء
المدينة ليكونوا رهائن عنده حتى تس��تقر األمور؛ ولكن سليم الشوربجى
ج��اءه بأربعة من أئمة مس��جد الس��يد أحمد الب��دوي بعد رف��ض أكابر
المدينة الحضور وإعطاء القائد الفرنسي موثقاً بالمحافظة على السكينة
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والخضوع لالس��تعمار ،وكان مولد الس��يد البدوي قائماً في ذلك الوقت،
وآالف من الناس مجتمعين في طنطا من مختلف بلدان القطر المصري.
وعندما هم «لوفيفر» بإنزال الرهائن األربع��ة إلى المركب ليبعث
بهم إل��ى القاهرة هرع األهالي مس��لحين بالبن��ادق والحراب وغيرها،
وهم يصيحون صيحات الغضب والث��أر للرهائن ،ويرفعون بيارق الطرق
الصوفية على اختالفهم ،فاجتمع األهالي من كل حدب وصوب واندفعوا
على كتيب��ة الكولونيل لوفير في محاولة لمن��ع الرهائن ،فقامت معركة
كبي��رة بين الطرفين اس��تمرت عدة س��اعات بين أس��لحة حديثة ملكها
الفرنس��يون ،وأس��لحة تقليدية في يد المصرين ،ورغم ه��ذا التفاوت
الواضح في قوة الس�لاح بي��ن الطرفين فإن «لوفيف��ر» رأى أن جنوده
ال يستطيعون الصمود أمام تلك الجموع الغفيرة ،فبادر بإنزال الرهائن
عددا من
إل��ى المراكب والدف��ع بعدد كبير من جن��وده إليها ،وت��رك ً
الجنود على الشاطئ لحماية المراكب ،وظلت المعركة قائمة حتى جاء
الليل ورحل��ت المراكب ،وقدر «لوفيفر» عدد ش��هداء المس��لمين بعدة
آالف؛ بينما كانت خسائر الفرنسيين حوالي ثالثمائة بين قتيل وجريح.
وكانت موقعة طنطا من كبرى المعارك التي ش��هدتها الحملة الفرنسية
في مصر ،وهك��ذا كان يوم  7أكتوبر 1798م هو الش��رارة األولى التي
أيقظت الثورة على المس��تعمر ،الذي جمع فلول��ه من القرى واألقاليم،
ف��راح الناس يهللون بالنصر ،هاتفين «يافرنس��يس يا خس��يس» ،ولقد
كان هذا الي��وم نموذجاً للخط النضالي في الوط��ن كله ،وتجمعت فيه
مقاييس العيد الوطني.
وما زال ش��عب الغربية يذكر هذه الصفحة المشرقة في كفاحه ضد
االستعمار ،تلك المناسبة التي تتفق مع االحتفال بالمولد األحمدي الذي
يقام كل عام.
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النديم في �سجن طنطا
لما فشلت الثورة العرابية 1892م اختفى النديم في ريف مصر تسع
ّ
مطاردا من الس��لطة المصرية ،محكوماً عليه بالنفي المؤبد،
س��نوات،
ً
مطلوباً رأسه بألف جنيه مكافأة تدفعها الحكومة لمن يرشد عن مكانه.
غ َّير النديم أسماءه وأزياءه في هذه الس��نوات مرات َت ِج ّل عن الحصر،
حتى دلّ عليه جاس��وس من جواس��يس السلطة فأرش��د عنه ،فسيق إلى
س��جن طنطا ليحقق معه وكيل نيابة من ألمع وأعظم الش��خصيات التي
عرفتها مصر وهو قاس��م أمين .لم يلح عليه قاس��م أمي��ن في التحقيق
كثيرا ،وأمر له بالقهوة والدخان على حسابه ،كما أمر بتنظيف الزنزانة.
ً
وما كاد التحقي��ق ينتهي حتى كان أمر الخدي��وي توفيق قد صدر بنفيه
إلى يافا بفلسطين ،ليعود بعد شهور قالئل وقد عفا عنه الخديوي عباس
خليفة الخديوي توفيق ،وليصدر صحيفة (األستاذ).
�صورة و�صفية لمدينة طنطا عام 1900م
لم يكن في طنط��ا عام 1900م ش��ارع مرصوف ،وكان��ت األوحال
تتراكم فيها أس��ابيع طويلة بعد س��قوط األمطار ،أما ش��وارعها الواسعة
فكان��ت ال تزيد على أصاب��ع اليد،كما كان��ت مبانيها الفخم��ة معروفة
معدودة ،مثل (سراية رباط) ومدرسة (الفرير) التي كانت تعرف بالسبع
بن��ات على ترعة الجعفرية ،ع��دا عدة بيوت أنيقة صغي��رة متناثرة على
الترعة أيضاً قبيل قنطرة سمنود.
وق��د تطورت اإلض��اءة فيها من مصابي��ح البت��رول الضئيلة النور
إلى مصابيح البنزين ،ث��م إلى المصابيح الكهربائي��ة المذبذبة فإلى
المصابيح الفلورا.
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وفي عام (1930م) عني المجلس البل��دي بطنطا بتغيير الماء الذي
تستقي منه المدينة فصار ماءً عذباً بعد أن كان يخرج من باطن األرض
ويشرب دون معالجة ،وعمت الحنفيات العمومية المجانية أرجاء المدينة
ُ
الكبيرة بعد أن كانت شوارعها وحاراتها وأزقتها غاصة بالسقائين الذين
يجلبون الماء العكر م��ن الترعة الجعفرية ،ويتردد ف��ي أكثر الطرقات
نداؤهم المع��روف (يعوض اهلل) وقد زال��ت الرطوب��ات والعفونات من
حواريها وشوارعها لرصف معظمها إن لم يكن كلها ،ولتوصيل المجاري
في غالبيته��ا .والفضل فيما اخت��ط فيها من
ش��وارع كثي��رة وأبني��ة فاخرة لمحم��د محب الف�ضل فيما اختط طنطا
من �شوارع كثيرة و�أبنية
باش��ا ومن تاله من المديري��ن الذين أخذوا
فاخرة لمحمد محب با�شا
في توسيع المدينة وإصالح ش��وارعها وإنشاء
ومن تاله من المديرين
الذين �أخذوا في تو�سيع
المتنزه��ات والمباني العامة فيه��ا ،وفي فترة
المدينة و�إ�صالحها
مديرا لمديرية الغربية تم
تولي العزبي باشا
ً
تحويل مجرى ترعة الجعفرية وردمها.
�أحوال الن�ساء الطنطاويات ومالب�سهن في العام 1900م
كانت سيدات العائالت والطبقة الراقية في طنطا عندما يخرجن
من المن��زل يتدثرن فوق الفس��تان بدثار كبير فضفاض يس��مى توباً
أو (س��بلة) يكاد عرض كميه يعادل طوله ،وهو من الحرير القرنفلي
أو الوردي أو البنفس��جي ،ثم يضعن بعد ذلك (البرقع) األبيض على
الوجه وكان عب��ارة عن قطع��ة طويلة من الموس��لين األبيض يحجب
الوج��ه كله ماع��دا العينين ،وتس��قط حت��ى القدمين ،ث��م يرتدين
(الحبرة) ،وحبرة الس��يدة الطنطاوية المتزوجة من الحرير األس��ود
الالمع ،أما اآلنسات فكن يرتدين حبرة من الحرير األبيض أو شا ًال،
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وكانت س��يدات الطبقة الوس��طي والعامة يلبس��ن بد ًال م��ن الحبرة
(إزارا) وهو قطعة بيضاء من نس��يج القطن على شكل الحبرة ويلبس
ً
مثلها تماماً.
ح�سبة برما
منذ أوائل القرن العشرين واسم «حصة برما» على كل لسان بسبب
«حس��بة برما» وحصة برما إحدى ب�لاد مركز طنطا ،وتش��تهر بتفريخ
الدجاج ،أما حسبة برما فلها قصة:
فبينما كانت (صالحة حس��ان) ـ وتش��تغل بتوريد البيض من قرية
«كفر المنصورة» إلى معمل التفريخ بحصة برما ـ تس��ير حاملة س��لة
البيض على رأس��ها في طريقها إلى المعمل ،اعت��رض طريقها (حامد
مصطفى) ممتطياً ظه��ر حماره ،وق��د وضع أمامه المح��راث (بعرض
الطريق) فاصطدمت المرأة به ،وسقطت على األرض كذلك السلة بما
حوت ،وتحطم البيض ،وس��ارعت صالحة بالنهوض ،وأمسكت بتالبيب
الفالح فتجمهر الناس من حولها ،وتصادف مرور (حنا أفندي تادرس)
ـ ص��راف برما ـ فتدخل لحل النزاع وتطوع لدفع ثمن البيض ،وس��أل
الم��رأة عن الثمن ،وكانت دهش��ته بالغ��ة حين قال��ت :إنها ال تعرف
الثمن؛ ألنها ال تعرف ع��دد البيض ،فثار الصراف عليها وس��ألها في
حدة :وكيف أستطيع دفع الثمن؟ فقالت المرأة :إنها إذا وضعت البيض
في مجموعات كل منها اثنتان أو ثالث أو أربع أو خمس أو ست بيضات
تزيد عل��ى المجموعة بيضة واح��دة في كل حالة ،ولكنه��ا اعتادت أن
تمأل س��لتها كل يوم بمجموع��ات تتكون الواحدة من س��بعة ،وفي هذه
الحالة ال يبقى شيء.
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وهنا أخرج الصراف ورقة من حقيبته وظل س��اعتين يحس��ب بقلمه
أخيرا أن يصل إل��ى عدد البيض ،وتنف��س الصعداء بعد
حتى اس��تطاع
ً
أن انتهى من حس��بة برما ،ثم أخرج محفظته ودف��ع لها ثمن  301من
البيض.
ومن يومها وحس��بة برما حديث الناس ومثلهم الشائع في المسائل
الحسابية العويصة.
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٭ ُﻭﻟﺪ ﺃﺑــﻮ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﻨﻴﺴــﺎﺑﻮﺭ ﻓــﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘــﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻬﺠــﺮﻱ ،ﻭﺣﻈﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻧﻘﻠﻴــﺔ ،ﻓﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ً
ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ـ  ،ﻛﻤــﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ِ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﺑﻲ
ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻘﻔــﺎﻝ ،ﻭﺭﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﻟــﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺟــﺮﺕ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺑﻴﻨﻪ
ﻭﺑﻴﻦ »ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻣﺪﺭﺳــﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ« ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ :ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻱ ،ﻭﻣﺴﻜﻮﻳﻪ
ﻭﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ .ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺳﻨﺔ 1381ﻫـ1992/ﻡ.
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ ،ﻣﺼﺮ
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ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ـ ﺣﻴﻨــﺬﺍﻙ ـ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴــﺾ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺳــﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ ،ﺗﺠﻤﻊ
ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ
ﻭﺿﻊ
ُ
َ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻧــﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﻌــﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳــﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ،ﻭﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﺗﺮﺑــﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺴــﺪ؛ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸــﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺳــﻌﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳــﻢ »ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧــﺔ« 1ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺎ »ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ« ﻭ»ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ«.
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ:
áaô©ªdG ™ªàée :∫hC’G QƒëªdG
ﺃﻭﻝ ﺳــﻤﺔ ﺗﻤﻴّﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻧــﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ،ﺃﻭ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﺳﻘﺮﺍﻁ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻞ ﺭﺫﻳﻠﺔ.
ﻣﺆﻳــﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺂﻳﺎﺕ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻋــﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ً
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻏــﺮﺍﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1370 ،ﻫـ1967/ﻡ ،ﺹ.176
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ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺃﺣﺎﺩﻳــﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻠــﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻬــﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻤﺎ
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾} | { z y ❁ w v ﴿ :
]ﺍﻟﺰﻣﺮ 17 :ـ  ،[18ﻭﻛﻤــﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﮊ » :ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﺨﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻭﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ـ ﻛ ﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬﻪ ـ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻗﻴﻤﺔ
ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺴـــﻨﻪ«ُ ،
ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺀ ﻋﺪﻭ ﻟﻤﺎ ﺟﻬﻠﻪ«.1
ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻄﺎﻳﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺧﻠﻘﻬﻢ
ﻣﺤﺒﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﻓﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻳﻌ ﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ »ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ُ
2
ﺧﻄﺄ ﻭﻻ ﺯﻟﻞ«  ،ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ :ﻋﻠﻮﻡ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺩﻳﻨﻴﺔ .ﻭﺗﺤﺖ
ﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴــﻤﻴﻦ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ؛ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ
ﻣﺪﺧﻼ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.
ﻋﻠﻮﻡ ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ ،ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﺭﺍﺑﻊ ُﻳﻌﺪ
ً
ﻓﺎﻟﻌﻠــﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﻀﻢ :ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻟﻬﻴــﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻋﻠــﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺁﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
ﻓﺘﻀﻢ :ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺁﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌــﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠــﻮﻡ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤــﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ؛ ﻷﻥ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻭﻣﺘﻌــﺪﺩﺓ .ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ؛ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ـ ﺃﻭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ـ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻳﺨﺪﻡ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻴﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ.
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ :ﺍﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﻭﺭﺕ ﻙ .ﺭﻭﺳــﻦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨــﺪﻱ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ1979 ،ﻡ،
ﺹ.59
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ.84
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ﺧﻴﺮﺍ ﻭﺳــﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻓﺎﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﻛﻞ ﻗﺴــﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻳﺤﻘﻖ ً
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ:1
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠــﻖ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﺜﺎﻟـــﺚ :ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻟﻴــﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺗﺆﻛﺪﻩ؛ ﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ـ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ،
ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ،ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ،ﻣﻨﻬﺎ:2
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻠﻬــﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻻ ﺧﻴﺮ
ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻟﻪ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟــﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﺇﻟــﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﺩﻳﻦ ﻣــﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻟﻠﻨﻔﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺑﻞ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ،
ﻳﻘﻴﻨﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻄﺮﺃ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ً
ﺍﻟﺸﻚ ﻋﻠﻴﻪ.
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .87
 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .106 ،105
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ﻋﻠﻮﻣﺎ
ﻋﻠﻮﻣﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ً
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ـ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ً
ﻓﻠﺴــﻔﻴﺔ ـ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﺎﺋــﺪﺓ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ .ﻭﻟﺬﺍ ﺩﻋﺎ
ﻣﺮﺩﺩﺍ ﻣﻘﻮﻟﺔ» :ﺍﻃﻠﺒﻮﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣــﻦ ﺃﻱ ﺑﻘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ً
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ« .ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ،
ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻋﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ
ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﻨﻲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺧﺴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ.1
ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﻋﻈﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ؛
ﺣﻴﺚ ﻫﺎﺟﻢ ﺑﻌــﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﺴــﺎﻣﻊ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ،
ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﺨﻠﻖ ،ﻭ»ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺴــﻔﻪ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﻭﺓ« ،2ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺧﺎﻃﺊ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺑﻞ
ﺇﻥ »ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﻒ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ـ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ـ ﺃﻫﻠﻚ ﺩﻳﻨﻪ«.3
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ـ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ
ﺣﺎﻭﻝ ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺔ
ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .87 ،86
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺭﺳــﺎﻟﺔ »ﺍﻟﻘــﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺼﺮ« ﺿﻤﻦ »ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ﻭﺷﺬﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ« ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺩ .ﺳﺤﺒﺎﻥ ﺧﻠﻴﻔﺎﺕ ،ﻋﻤﺎﻥ ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ1988 ،ﻡ ،ﺹ .412
 3ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻟﺸﺬﺭﺍﺕ ،ﺿﻤﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﺹ .495
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ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻳﻨﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﻄﻠﺐ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ
ﻗﺎﺋﻼ» :ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺁﺛﺮ
ﻫﻮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ً
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ً
ﻓﺎﺣﺸﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ً
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺇﻻ ﻷﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ«.1
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻛﺘﻔــﺎﺀ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧــﺮ ﻓﻴﻌﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ
ً
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻪ؛ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﻘﺪﺭﺗﻴﻦ :ﻗﺪﺭﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻗﺪﺭﺓ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻐﻨﺎﺀ ﺑــﻪ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ،
ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳــﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺑﺨﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ.
ﻓﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﺴــﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻴﺨﻞ ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻼﺀ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺣــﺮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜَّﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ.
ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺍﻟﻘﺴـــﻢ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻋﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺋﺰﻩ
ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ.
ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﻮﻧﻪ ً
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ؛ ﺃﻱ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .78
116

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮ وا ﻣﺔ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي

ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﻘﺴـــﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ً
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ
ﻧﺎﻓﻌــﺔ :ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻛﻔﺮﺩ ،ﻭﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺃﺳــﺮﺓ ،ﻭﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻛﻔﺮﺩ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ،
ﺟﻤﻴﻌــﺎ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ
ﻓﻴﻮﺟﻬﻪ ﺇﻟــﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ً
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻓﺎﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ
ﻓﺎﺿﻼ
ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ
ً
ً
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻭﻗﻮﻳﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻪ؛ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺿﻠﺔ
ﻭﺻﺎﻟﺤﺎ ﻷﺳﺮﺗﻪً ،
ً
ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ.
á∏«°†ØdG ™ªàée :»fÉãdG QƒëªdG
ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺧﻴﺮ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ﻫﻲ ﻫﻴﺌــﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﺔ ﺗﺼــﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴــﺠﺎﻳﺎ
ﻛﺎﺋﻨﺎ
ﻛﺎﺋﻨﺎ
ﻋﺎﻗﻼ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ً
ﻭﺍﻟﺸﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ً
ً
ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺎ.
ً
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻫﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺮﻛﻪ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﺍﻩ
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ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻀﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴّﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﷲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ.
ﻭﻳﻌ ﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﻴﻦ ﺭﺫﻳﻠﺘﻴــﻦ 1ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ.
ُ
ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺤﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ،ﺑﺈﻓﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻂ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳــﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﻜﻠﻪ
ﻣﺤﻤﻮﺩ.
ﻭﺍﻟﺘﻮﺳــﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﻭﺩﻟﻴــﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ
»ﺷــﺮ ًﻫﺎ« ،ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻘﺼــﺖ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺸــﻬﻮﺍﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻓﺮﻃــﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
َ
»ﺟﻤﻮﺩﺍ« ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﻛﺎﻧﺖ »ﻋﻔﺔ« ،ﻭﻫﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ.
ً
ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ُ
ﻭﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓــﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ُ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻓﻨﻈﺮﻳﺔ »ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ« ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ـ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ـ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺭﺳﻄﻮ.
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﻭﺳﻂ،
ﺃﻣﺎ ُ
ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻮﺳــﻂ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ﴾= < ; :﴿ :
]ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ .[143 :ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ» :ﺇﻥ ﺃﺣﻖ
ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﻠﻴﻦ؛ ﻟﻴﺠﺪ
ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻩ ﻭﻣﻌﺎﺷــﻪ،
ﻭﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﻭﺁﺧﺮﺗﻪ«.2
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮﺗﻴﻦ:
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ
ﻋﻄﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1991 ،ﻡ ،ﺹ .159
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .139
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ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﻠﻬﺎ ـ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﺃﻭ ﺭﺫﺍﺋﻞ ـ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻟﻴﺴــﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺗﻄﺮﺃ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ً
ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ.
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺭ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﻋﺎﺩﺓ،
ﺃﻭ ـ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ـ »ﻣﻠﻜﺔ« ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺃﻭ
ﺭﻭﻳﺔ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ.
ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺒــﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﺛــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺗﺼﺒﺢ ﻋــﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﺔ،
ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺗﺠﻪ
≥MCG ¿EG{ :…ôeÉ©dG ∫ƒ≤j
ﻫﻤﻪ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻄﻬﻴﺮ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻭﺍﺳــﺘﺼﻔﺎﺀ
Ée AÉ≤ÑdG ∫ƒ£H ¿ÉjOC’G
ﺃﺧﻼﻗﻪ ،ﻭﺍﺳــﺘﻜﻤﺎﻝ ﺁﺩﺍﺑﻪ« 1ﻭﺑﻬــﺬﺍ ﻳﺼﻴﺮ ﻫﻮ
á£°Sƒàe ¬dGƒMCG äóLh
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ.

.zø«∏dGh Ió°ûdG ø«H

ﻓﺎﺿﻼ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ
ً
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻦ ﻳﻠﻘﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﻟﺬﺍ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺏ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ؛ ﻓﺎﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺔ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻳﻜﺘﺴــﺐ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮ
ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ.
ﻭﻳﺒﺤــﺚ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠــﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ،ﻓﻴﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺪ ،ﺹ .106
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ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ ﻓﻔﻲ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻭﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ُﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ُﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻌــﺮﺽ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ـ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ »ﺍﻟﺴﺎﺋﺲ« ـ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ» ،ﻓﻘﻮﺍﻡ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﺲ ،ﺛﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺩﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺑﻲ«.1
ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺑــﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐّ ،
ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ؛ ﻓﺎﻷﻭﻝ :ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻟﻴﺴــﻤﻌﻮﻩ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ.
ﻓﺎﻟﻤﻌﻠــﻢ ﻗﺪﻭﺓ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ،ﻭﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻻ ﻳﻌﻄﻴــﻪ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻟﻠﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ :ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ.
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ً
ﻭﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣــﻦ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺏٍ ﺧﺎﺹ ،ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺇﻟــﻰ ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺧﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﺏٍ ﻟــﻜﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ،ﻭ»ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻟﻴﺲ ً
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﺩﻭﻧــﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ
ﻓﻮﻗﻪ«.2
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ ،ﺹ .121
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﺍﻹﻋﻼﻡ :ﺹ .104
120

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮ وا ﻣﺔ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي

ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ؛ ﺑﻞ ﻫﻤــﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﻥ ﻟﻜﻞ
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴــﺎ ً
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻳﻜﻔﻴﻬــﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴــﻨﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺎﻛﻮﻫﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒــﺎﺭ ﻓﻴﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﺘﺒﻌﻮﻫﺎ ،ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ» :ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﺆﺍﺧــﺬﻭﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ،
ﻭﺍﻟﺸــﻴﻮﺥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ« ،1ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ
ﻭﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺃﻣﺎ
ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ،
ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺮ
ً
ً
ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻔﺮﺩ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﺷﻚ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺑﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ
ﺭﺋﻴﺴﺎ.
ﻛﺎﻥ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﺓ ،ﻭﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ً
ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻮﺍﺋــﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔــﺮﺩ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻧﻮﻋﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻓﺘﺤﻘــﻖ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻛﻤﺎﻟــﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﺗﺤﻘــﻖ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ً
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ :2ﺃﻭﻟﻬﺎ :ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻣــﻊ ﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﺃﻣﻼﻛﻪ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ.
ﻭﺑﺈﺻﻼﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻛﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻛﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﺓ،
ﻭﻓﻲ ﺷــﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺘﺤﻘــﻖ ﻟﻪ ﺳــﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ،
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴــﻌﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬــﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻛﻞ
ﻓﺮﺩ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺣﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ ،ﻭﺳــﻦّ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺘﻨﻘــﻮﻩ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ؛ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ.
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺷﺬﺭﺍﺕ ،ﺹ .508
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .81
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ﻻ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؛ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ
ﺗﺆﻳﺪﻫﻤــﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴــﻦ :ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﺼﻠﻴــﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻹﻋــﻼﻡ« ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ
ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻧﺰﻝ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻭﻫﺪﻓﻪ ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.

ﺃﻭﻻً :ﺍﻟﻘـﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣـﻴﺔ
ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺧﻴﺮﻩ ،ﻭﻧﺎﻗﺶ
ﻗﻮﻣﺎ ﺃﺳــﻤﺎﻫﻢ »ﺍﻟﻤﺘﻈﺮﻓــﺔ« ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ،ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﻈﺎ
»ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ً
ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ُ
ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ«2 .1
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭ ًﻓﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ؛ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﻃﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
٭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺗﻌﻨــﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻭﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺃﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔــﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﺎﺳــﺪ ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ،ﺗﻌﻨﻲ ﺣﺴــﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ .ﻭﻗﺪ ﺗﻄــﻮﺭ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼــﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﺼــﺎﺭ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﻘﺴﻤﺖ
ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺃﻥ ﻧﻠﺤﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ
ﻣﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ.
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.101
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ﺯﻋﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩﻱ ،ﻫﻤﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻭﻧﺪﻱ
)ﺕ 245ﻫـ( ،ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ )ﺕ 311ﻫـ(.
ُﻳﻨﺴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻭﻧﺪﻱ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻧﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ :ﺇﻧﻬﺎ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ،ﻓﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻟﺰﻣﺮﺩ« 1ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ً
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻧﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ ـ ﻓــﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻌﺼﺮ ـ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒــﻮﺍﺕ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺃﻳﻀﺎ ـ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ.2
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ـ ً
ﻭﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺣﺠﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ:
 1ـ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻟﺬﺍ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻭﻻ
ﺗﻌﺪﺩﺕ.
 2ـ ﻳﻜﻔــﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﻭﻓﻀﺎﺋــﻞ :ﻛﺎﻟﻌــﺪﻝ ،ﻭﺍﻟﺼــﺪﻕ ،ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ
ﻭﻧُﺼﺮﺓ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ.
ﻭﻳﻔﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﺣﺪ ﺭﺟﻠﻴﻦ:
 ﺭﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺆﺳــﺲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺘﻴﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓﻭﺭﻳﺒﺔ.
 1ـ ﭘﻮﻝ ﻛﺮﺍﻭﺱ :ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﺰﻣﺮﺩ« ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻭﻧﺪﻱ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺩﻳﺐ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ1943 ،ﻡ،
ﻣﺠﻠﺪ ،2ﺝ ،2ﺹ  30ـ .31
 2ـ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ :ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻲ ،ﺿﻤﻦ ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﭘﻮﻝ ﻛﺮﺍﻭﺱ،
ﻭﺃﻳﻀﺎ :ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪﻭﻱ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻣﺼﺮ 1939ﻡً .
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1945 ،ﻡ ،ﺹ .202
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اﻟﻤﺤـﻮر

 ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻳﺆﺛــﺮ ﺍﻟﻠﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ،ﻭﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﻣﺮﺍﻵﺧﺮﺓ.
ﺟﻤﻴﻌــﺎ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﺬﻫﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﻣﺮﻓﻮﺿــﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ً
ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﺛــﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﻤﻬــﻢ» :ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻳــﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﻭﺿــﺎﻉ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻼ :ﺇﻥ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﻻ ﺃﺳــﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ«
ً
ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺣﺪﻭﺩ ـ ﺃﻣــﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﻭﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺩﻭﻥ
ﺷﺮﺍﺋﻊ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ.
ﺃﻣــﺎ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ »ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻓﻘــﻂ ،ﻭﺗﺮﻙ ﻣﺎ
ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻪ« ،ﻓﻴﺮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺃﺻﻮﻟﻬــﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ »ﺗــﺮﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ،ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺭﺷﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻪ«.1
ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ُﺣ ﺠــﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﻫــﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﺎﺟﺰ
ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ ،ﻭﺭﺳــﺎﻻﺕ
ﺳﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻳﺮﺩﺩ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺍﻹﻟﻬﻲ.2
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺧﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ـ ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ـ
ﺑﺨﻴﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ،ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺽ
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .103
 2ـ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ :ﺷــﺮﺡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1965ﻡ ،ﺹ .564
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ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻄﻠــﻖ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﻴــﺪ .ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺧﻴﺮﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ً
ﺷﺮﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎ ًﻻ ﺭﺩﻳ ًﺌﺎ.
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎ ًﻻ ً
ﺣﻤﻴﺪﺍ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ً
ﺣﺎﺋﺮﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴــﺪﺓ ،ﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ً
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺤﺪﺩ
ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ؛ ﻷﻥ »ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻹﻟٰﻬﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮ«.1
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﺠﻲ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸــﺮﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺄﻋﻤــﺎﻝ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑــﻪ .ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴــﺲ
ً
ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻫــﻮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﮊ» :ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ«٭2.
ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ـ ﻋﻨﺪﻩ ـ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺳــﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺭﻳﺎﺀ ﻻ ُﻳﻘﺒﻞ ﻋﻨــﺪ ﺍﷲ ،ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ
ﺃﻳﻀﺎ ـ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓــﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺴــﺒﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ـ ً
ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﺧﻴﺮ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮﺷﺪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻟﺨﻴﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﻂ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻷﻣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺪ ،ﺹ .113
٭ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ . ƒ
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ﻛﻮﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻭﺗﻴﺴﺮ
ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴــﺶ ،ﻭﺗﻤﺪﻩ ﺑﺎﻟﺰﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
á«°SÉ«°ùdG IQó≤dG :É«k fÉK
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠــﻢ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ُﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ـ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﺎﺿﻠﺔ ـ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺛﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﺳــﺮﺗﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻜﻮّﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻘﺼﻮﺩﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻪ.
ﻭﻳﺘﻔــﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻇﺎﻫــﺮﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻫﻮ ﻭﻟﻴﺪ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺘﻪ ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ.
ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭﺃﺭﺳﻄﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ
ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳــﻴﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻭﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑـ»ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ« ،ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﺇﻧﻪ »ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺷــﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﻣﻌﺎﺷــﺮﺓ ﺟﻤﻴﻠﺔ«،1
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،
ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ ،ﺹ .213
126

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮ وا ﻣﺔ اﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي

ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ً
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺑﺮﺑــﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻗﺎﺋــﻼ» :ﺇﻥ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠــﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﺱ )ﺍﻷﺳــﺎﺱ( ﻣﻦ
ﺑﻠﻴﻐﺔ
ً
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ،ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ« ،1ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:

ﺃ ـ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ
ﺣﺎﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﻫــﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺻﻠــﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺻﻠﺢ
ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻛﻠــﻪ ،ﻓﻮﺟــﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ
øe óH ’{ :…ôeÉ©dG ∫ƒ≤j
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ﺃﻭﻻً؛ ﻓــﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ
»a øe ¿É°ùfE’G ô°TÉ©j ¿CG
ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘــﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ،
¬àæjóe »a øeh ,¬dõæe
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻓﻬﻲ
zá∏«ªL Iô°TÉ©e
ُﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻫــﻢ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﻢ
ﺃﺣﻮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻓﻬﻢ
ﻗﺪﻭﺓ ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﻢ ،ﻭﺃﺳــﻮﺓ ﻟﻤﻦ ﺩﻭﻧﻬﻢ .ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﺷــﻌﺒﻪ ،ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻧﻤﻂ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻪ ،ﻭ»ﻟﻴﺲ
ﺃﺣﺪ ﺃﺣﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ؛ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﻟﻤﻦ ﺩﻭﻧﻬﻢ ،ﻭﻛﺎﻟﻤﺮﺁﺓ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ«.2
ﻭﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ـ ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .153
 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
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ـ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺻﺮﺡ ـ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺿــﻞ ـ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.1
ﻭﻗﺪ ﺫﻛــﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻧﺴــﺒﻪ ﺇﻟــﻰ »ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺴــﻔﻴﻦ« ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻓــﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠــﺎﻩ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨــﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻷﻥ »ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ )ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ( ﻓﻤﻦ ﻻ ﺭﺃﻱ
ﻟﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ُﻭﺟﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﻻ ﻗﻮﺓ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ
ﺗﻌﺼﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ« ،2ﺃﻱ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ؛ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘــﻮﺓ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ :ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ؛ ﺃﻱ ﻟﻜﻲ
ﻳﺘﻤﻜــﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣــﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ.

ﺏ ـ ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻢ
ﺷﺮﺍ ﻓﻲ
ﺧﻴﺮﺍ ﺃﻭ ً
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ـ ﻛﺄﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﻟﻴﺴﺖ ً
ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ؛ ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺛــﻢ ﻓﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ُﺗﺴــﺘﺨﺪﻡ ﻟﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻹﺳــﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﺎﺷﻤﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
 ﻗﺴﻢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ. 1ـ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ :ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺩ .ﺍﻟﺒﻴﺮ ﻧﺼﺮﻱ ﻧﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ1959 ،ﻡ ،ﺹ .109
 2ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ ،ﺹ .242
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 ﻭﻗﺴﻢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺸــﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺣﺪﻩ.
ﻳﺴــﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﺳــﻢ )ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ( ،ﻭﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ
ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳــﻢ )ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ
ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻪ.
ﻓﺬﺍ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ
ﻣﺜﻼ ً
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ً
)ﺍﻟﻤﻠﻚ(» ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻟﻤﻠﻮﻙ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ...
)ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ( ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ُ
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ...ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻙ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻖ ،ﻭﻣﺤﺎﺳــﻦ ُ
ﺍﻷﺭﺽ«.1
ﻭﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺘــﺰﻡ ﺑﻬﺬﻳــﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴــﻦ ـ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻭﺳﻌﻴﺪﺍ ،ﻭﻛﻞ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﻣﺆﻣﻨﺎ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ـ ﻛﺎﻥ
ﻗﻮﻳﺎ ً
ً
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ً
ً
ﻓﺎﺿــﻼ ،ﻭﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺣﺎﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻪ ﻛﺎﻥ
ً
ً
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ
ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻻ ُﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺑﻠﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴــﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻞ ﻋﻨﺪﻩ
ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ؛ ﻷﻥ »ﻓﻀﺎﺋــﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻦ ﺗﺘــﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻣﺘﺰﺍﺝ
ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﺷﺘﺒﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ«.2
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .155
 2ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.159 ،158
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ﺝ ـ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ،ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ.
ﻓﺼﻼ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﺑﻌﻨــﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﻭﺧﺼــﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ً
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ« .ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺯﻭﺍﻳﺎ:1
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ :ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ
ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﺿﻌﻔــﺎﺀ؛ ﻓﺎﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﻴّﺰﻭﺍ ﺑﺼﻔــﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺧﻠﻘﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻫﻢ ﻭﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ؛ ﻟﻴﻌﻮﺩﻭﺍ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟَ ِﺤﻘَﻬُﻢ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎﺀ،
ﺍﻟﺴــﻦ ﻛﺎﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻛﺎﻟﻔﻘــﺮﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺃﻭ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ َّ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ـ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ـ ﻛﺎﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﻣﻮﻗﻒ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﻮ:
 1ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻛﺎﻥ
ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦ ،ﻭﺃﺯﺟﺮ ﻣــﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻦ،
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ً
ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﻬﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،
ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭﻩ.
 2ـ ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬــﻢ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻭﺃﻳﻀﺎ :ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻏﺮﺍﺏ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺏ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﺹ 163ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎً .
ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ 50ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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 3ـ ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﻓﻘــﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓــﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ،ﻭﺧﺼــﺺ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻪ ،ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻓﻘﺪ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﺍﺟﺒــﺔ ،ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑــﺔ؛ ﺑﻞ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻼ:
ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤــﺎﻝ ،ﻭﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ً
﴿ ] ﴾o n m l k jﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.[103 :
ﺿﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷ َ ْﺳﺮ
 4ـ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟَ ِﺤﻘَﻪ
ٌ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ
ﻓﻚ ﺭﻗﺎﺑﻬــﻢ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﺗﻜﻔﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ.
ً

…ôeÉ©dG iôj AÉ°ùæ∏d áÑ°ùædÉH
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É°UôM
ΩÓ°SE’G øe ôãcCG ¿Éc
k
AGóàY’G øe ôLRCGh ,ø¡«∏Y
.ø¡H ≥aôdG ≈dEG ≈YOCGh ,ø¡«∏Y

 5ـ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ ﻓﻘﺪ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺪﻋــﻮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﻬــﻢ؛ ﺑﻞ ﺟﻌــﻞ ﺃﺣــﺪ ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ.

ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﺸــﺮﻑ ﻭﺍﻟﻀﻌﺔ :ﻳﻨﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻑ
ﻭﺍﻟﻀﻌﺔ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﻴﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘــﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﺑﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻣﺮﺍﺋﻬﻢ ،ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ؛ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﮊ» :ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻢ ﺻﻐﻴﺮﻧﺎ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻗﺮ ﻛﺒﻴﺮﻧﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ«٭1.
٭ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ.
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ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺀ :ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻟــﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﺗﺴــﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ،ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺀ.
ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺛﻼﺛﺔ :ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺐ ،ﻭﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻭﻻﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺳــﺒﺎﺑﻬﺎ ،ﺇﻻ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳﻦ
ﻟﻪ ،ﻭﺣﺪﺩﻫﻢ ﺑﺜﻼﺙ ﻃﻮﺍﺋﻒ :ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻠﺤﺪﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻮﻥ.

ﺩ ـ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻧﻈــﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻼﻗــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻫــﻢ ،ﻭﻫــﻢ :ﺍﻟﻤﻠﺤــﺪﻭﻥ،
ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻮﻥ .ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻤﻠﺤﺪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌــﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺰﻳﻎ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ .ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴــﻮﻥ ،ﻓﺎﻹﺳــﻼﻡ ﻳﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘــﻪ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﺗﺠــﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ،
ﻗﺪﻳﻤﺎ ـ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻨﻬﻢ ـ ً
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.1

ﻫـ ـ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺃﺟﻨﺎﺳﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻣﻨﻬﻢ
ﺿﻤﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﺒﺮ ﻋﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ً
ﺍﻟﻔُــﺮﺱ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺳــﻢ )ﺍﻟﻌﺠــﻢ(؛ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ِ
ﻓــﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ
)ﺍﻟﻌ ْﺮﻕ(؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ّ
ﻭﺍﻟﺘﻘــﻮﻯ ،ﻗــﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰ] ﴾U T S R Q ﴿ :ﺍﻟﺤﺠــﺮﺍﺕ،[13 :
ﻭﻗﺎﻝ ﮊ» :ﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺠﻤﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ«٭2.
ﻭﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻠﻐﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻳﻔﺴﺢ
 1ـ ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻏﺮﺍﺏ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ.51
٭ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻪ ،ﻭﻳﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﻭﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻓﻬﻮ
ﻟﻬﺎ ً
ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ِ
ﻭﺍﻟﻌ ْﺮﻕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ .ﻓﺎﻹﺳــﻼﻡ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﺳــﻌﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻧﺎﻝ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ
ﻓﻘﺪ
ْ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟــﻮﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﻃﺎﻧﻬﻢ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻗﻮﻣﻬﻢ .ﻭﻳﺪﻟﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻥ ﺃﺑﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺱ ـ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻨﻰ ﻭﻋﻠﻢ ﻭﺁﺩﺍﺏ ـ ﻗﺪ ﺍﺑﺘﻠﻮﺍ ﺑﺂﻓﺘﻴﻦ:
ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﺩﺷــﺘﻲ ﻋﻠــﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺗﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ،ﻭﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ.
ﺍﻵﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻭﻗﺴﻤﻮﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ :ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ،ﻭﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﺒﺪﻳﻦ،
ﻭﻣﻨﻌﻮﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﺭﺏ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻵﻓﺘﻴﻦ ،ﻭﺃﺗﺎﺡ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻪ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻗﻮﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ،ﻓﻨﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻈﻮﺗﻪ ﺛﻼﺙ ﻓﻮﺍﺋﺪ:
ﺍﻟﺤ ْﺠﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ.
ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ :ﺣﺮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﺯﺍﻝ َ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺧﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻟﻌﻘﻮﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺷــﺎﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻓﻤﻠﻜﻮﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
»ﻭﻓﺘــﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻴــﺆ ﺑﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ...ﻟﻴﻌﻤﺮﻭﺍ
ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻲﺀ«.1
 1ـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ.176
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ﻭ ـ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺃﻣﺎ ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋــﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻧﺸــﺮﻩ ﻓﻴﺤﺪﺩﻫــﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻓﻲ
ﻭﺳــﻴﻠﺘﻴﻦ :ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ .ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﺪﺡ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ »ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ«٭ ،1ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤــﺎﻭﺭﺓ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻳﺪﻋﻮﻧﻬﻢ ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺩﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰz y x w v﴿ :
{ |} ~ ﮯ ¡ ] ﴾¢ﺍﻟﻨﺤﻞ.[125 :
ﺇﻥ »ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ« ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ،
ﻭﺑﻬﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻓﻲ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻭﻧﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﻴــﺮﺓ ،ﻭﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠّﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ،ﻭﻫﻮ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻣﺪﺣــﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪR Q P ﴿ :
] ﴾[ Z Y X W VU T Sﻳﻮﺳﻒ.[108 :
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘــﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻭﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﻓﺸﻠﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ ﻟﺠﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﻭﻳﺼــﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺮﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺄﻧــﻪ »ﺍﻟﻌﺒــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ـ ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻤﻠﺔ ـ ﻓﻬﻮ ﺷﻲﺀ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ«1؛ 2ﻓﺎﻟﺠﻬﺎﺩ
٭ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.147
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ﻟﻴﺲ ﻫــﻮ ﺍﻟﺤﺮﺏ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺮﺏ ﻣﻘﺪﺳــﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑــﻪ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﻣﻦ
ﺣﺮﻭﺏ.
ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺴــﻤﻬﺎ
ّ
ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻌﻠﻚ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﻭﻟﻮﻻ ﻗﻴﺎﻡ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻒ ﻻﺟﺘﺎﺣﻬــﻢ ﺃﻋﺪﺍﺅﻫﻢ ،ﻭﻟﻈﻬﺮ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻘــﻊ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒــﻼﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻣﺎ ﺗﻌﺼﺐ
ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺮﻗﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﻌﻠﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻣــﺎ ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻣﻼﻙ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﺳــﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻧــﺎﻥ ﻭﺭﻭﻣﺎﻥ؛ ﺑﻞ ﺃﺧــﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ
ﺣﺮﻭﺑﻪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻭﺍﻟﻨــﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ـ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ،
ﻭﻳﻌﺪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﻋﺒــﺎﺩﺓ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻋــﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣــﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﮊ ﻟﻢ ﻳﻬــﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺮﻭﺑﻪ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻨــﺎ
ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﻭﻏﺮﺿــﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺟﻬﺎﺩﻩ ﻫﻮ »ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ـ ﺟﻞ
ﺟﻼﻟﻪ ـ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻏﻤﺪ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﻔﻪ ،ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ«.1
ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃ ُﺛﻴﺮﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻭﻟﺬﺍ ّ
 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.156
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ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻫﻞ
ﻭﺍﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﺤﺪ ﺍﻟﺴــﻴﻒ ،ﻭﻳﻜﺬﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ
ً
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﮊ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻴﻒ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﻣﻔﺴــﺪﺓ
ﻣﺎ ﺩﻓﻊ
ً
ﺷﺎﻣﻠﺔ؟
ﻭﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ :ﺃﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ً
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ؛ »ﺑﻞ ﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺼﻼﺡ
ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳــﻔﻚ ﺩﻣﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟــﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻵﺛﺮ
)ﺍﻷﻓﻀﻞ( ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺍﻷﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ«.1
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺨﻠــﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ـ ﺑﻤﺎ ﺗﻐﺮﺳــﻪ
ﻓﻲ ﻧﻔــﻮﺱ ﻣﻌﺘﻨﻘﻴﻪ ﻣــﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺩﻋــﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ـ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻗﻮﺓ ﺣﺎﻛﻤﻬﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ،
ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ـ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ،ﻭﺳــﻮﻑ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻘــﺎﻉ ،ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻤﺎ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻫﻲ »ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻤﻮﻧﺔ«.
ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻣﺘﻬﻢ ً

 1ـ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ.191
136

اﻟﻤﺤـﻮر

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ
وﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
É`aƒdG ƒHCG ó`ªMCG

■

á````eó``≤`e
ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺗﻄــﻮّﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻻ
ّ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻳﺤﻜﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ؛ ﻳﺜﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘــﻮﻝ :ﺇﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻼﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ـ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﻧﺰﻋﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ـ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﺭ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ ﻭﻳﺸــﻤﻞ ﺃﺷﻜﺎ ًﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
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ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،1
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ )ﻭﺑﺼﻔــﺔ ﺃﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﻔﺴــﻪ(
ﻟﻴﺴــﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻧﺘــﺎﺝ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺣــﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺤ ﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﻤﺲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣ ﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ؛ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ:ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘــﺪﻱ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻇــﺮﻭﻑ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻔــﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣــﺎﻥ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ
ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً؛
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺧﺬﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ً
ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤــﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻷﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ً
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ.
 ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛ﺇﺫ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﻭﺗﻐﻴﺮ ُﻛﻨْ ِﻪ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ( ﻗﺪ ّﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺑﺰﻭﻍ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻮﺟﺪ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ )ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ(.
ﻛﺎﻥ
ً
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺣﻤــﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎ ،ﺍﻟﻮﺳــﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ2011 ،ﻡ ،ﺹ .11
36

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ وﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ـ ﻫﻨــﺎ ـ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺍﻟﺤــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤــﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐــﺬﺍﺀ ،ﻭﻣﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨــﺺ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ  3/1ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ:
»ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ »ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ«.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ  3/2ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ:
ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴــﺐ
ﻧﻈﻢ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
 ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴــﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ.
 ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺷــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺷــﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ.
 ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.37
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ﻭﻧﺸــﻴﺮ ـ ﻫﻨﺎ ـ ﺇﻟﻰ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﺧﺒﺮﺍ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻴﻂ
ً
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﺗﻘﺪﻡ ،ﺳﻨﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ،ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ً
ﺃﺧﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ّ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺳــﻼﻡ .ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨــﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
:AGò¨dG »a ≥ëdG ∫Éée »a `` ’k hCG
ﻣﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ »ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ« ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ.
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻨﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ
ُ
ﻭﻗﺪ ُﻋ ْ
ﺍﻷﻏﺬﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ )ﻭﻣﻘﺮﻫــﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﻣــﺎ ـ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ﻭﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  .World Food Programﻛﺬﻟــﻚ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣﺜﻞ :ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ) ،ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ
1966ﻡ( ،ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ )ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸــﺄﻫﺎ ﺍﻟﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1966ﻡ( ،ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ )ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸــﺄﺗﻬﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎﻡ 1989ﻡ(.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻭﻇﻴﻔﺔ »ﺍﻟﻤﻘــ ﺮﺭ

ﺍﻟﺨــﺎﺹ«Special Rapporteur 1

 1ـ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ـ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ
=
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
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ﻟﻠﺤــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐـﺬﺍﺀ ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎﻡ 2000ﻡ )ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ(.
ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻭﻻ ّ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺳــﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ـ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ـ ﻣﻦ ﺳــﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ.
:¬«∏Y AÉ°†≤dGh ô≤ØdG áHQÉëe ∫Éée »a `` Ék «fÉK
ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ـ ﺃﻳﻀﺎً ـ ً
ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻼﻝ ﻣﻨﻪ .ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(.
ﻟﺬﻟــﻚ ﻧﺺ ﺇﻋــﻼﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭ ﻋــﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻸﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ:
»ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ«.1
ﻭﻻ ﺟﺮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ( ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎً ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬــﺎ .ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛــﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ
= ـ ﺑﺤﺚ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ.
ـ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻄﺮﺩﺓ.
ﺭﺍﺟــﻊThe Right to Adequate Food, Office of the High Commissioner for Human :
Rights, U.N, Geneva, 2010, P. 37.

 1ـ ﺭﺍﺟﻊ:

General Assembly Resolution 55/ 2088, September 2000
39

اﻟﻤﺤـﻮر

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳــﻮﺭﻙ ﺑﺨﺼﻮﺹ »ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ« ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:1
 ﻟﻦ ﻧﺪﺧﺮ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻨﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ.
 ﻟﺬﻟــﻚ ﻧﻌﺘﺰﻡ ﺃﻥ ﻧﻬﻴــﺊ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ـ ﺑﻴﺌﺔﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
 ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺠــﺎﺡ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﻌﺘﻤﺪ ـ ﻓﻲ ﺟﻤﻠــﺔ ﺃﻣﻮﺭ ـ ﻋﻠﻰﻭﺟﻮﺩ ُﺣ ْﻜﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ .ﻭﻳﺘﻮﻗــﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻣﻨﻔﺘﺢ ،ﻭﻣﻨﺼــﻒ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴــﺰﻱ ،ﻭﻳﻤﻜــﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑــﻪ ،ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
 ﻧﺸــﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻬــﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣــﻦ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
 ﻧﺘﻌﻬﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﻗــﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻧﻤﻮّ ًﺍ .ﻭﻧﺪﻋﻮﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ
• ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ً
ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 1ـ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ  8ﺳــﭙﺘﻤﺒﺮ 2000ﻡ ،ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ »ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻜــﻮﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ« ،ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺪﺓ ،ﻧﻴﻮﻳــﻮﺭﻙ2002 ،ﻡ ،ﺍﻟﻤﺠﻠــﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺝ،1
ﺹ  98ـ .101
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• ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠــﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ.
• ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﺨﺎﺀ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ
ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ً
• ﻧﺤﻦ ﻣﺼﻤﻤﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧــﻞ ،ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺠﻌﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎً
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
 ﺇﻧﻨــﺎ ﻧــﺪﺭﻙ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﻛﻞﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ،
ﻭﻧﺤﺚ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴــﻦ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﻱ
ّ
ﺣﺪ ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻠــﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
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 ﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:• ﺃﻥ ﻧﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﺩﺧﻠﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﻻﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺳــﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻉ ،ﻭﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ
ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ 2015ﻡ.
• ﺃﻥ ﻧﻜﻔــﻞ ـ ﺑﺤﻠــﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻧﻔﺴــﻪ ـ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎﻥ ـ ﺳــﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻨﻬﻢ ـ ﻣﻦ ﺇﺗﻤــﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ،ﻭﺗﻤﻜّــﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
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اﻟﻤﺤـﻮر

•

•

•
•

ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌــﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬــﺎﺕ ـ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴــﻪ ـ
ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ،ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳــﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
ﺛُﻠﺜﻲ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﭬﻴﺮﻭﺱ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺍﻹﻳﺪﺯ(،
ﻭﻭﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻼﺭﻳــﺎ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺸﺮ.
ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻣﺴﻮﺍ ﻳﺘﺎﻣﻰ ﺑﺴﺒﺐ
ﭬﻴﺮﻭﺱ )ﺍﻹﻳﺪﺯ(.
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ  100ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ ـ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2020ﻡ ـ ﺗﺤﺴﻨﺎً
ً
ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳــﻜﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ،ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ »ﻣﺪﻥ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ«.

 ﻧﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻦ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤــﺎ ﻭﺳــﻴﻠﺘﻴﻦ ّ
ﻓﻌﻼ.
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﻟﺤﻔﺰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ً
• ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸــﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﻜﺎﻥ ﻓﺮﺻﺎً
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﻭﻣﻨﺘﺞ.
• ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ،ﻭﻣﺘﻴﺴﺮﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
• ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷــﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣــﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺳﻌﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
• ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ـ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ـ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
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ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑــﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ
ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﻣﺜــﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺑﻼ ﺣــﺪﻭﺩ ،ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ( ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺬﻛﺮﻩ ﺍﻵﻥ.

ﺃ ـ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ:
ﻨﻴــﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ُﻋ ْ
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ:
ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻷﻣﻴــﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣــﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ
 ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ّ1981ﻡ ﺑﺨﺼــﻮﺹ »ﺍﻟﺠﻬــﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ«.1
 ﻛﺬﻟــﻚ ﺃﻋﻠﻨــﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫــﺎ  226 /44ﺍﻟﻤــﺆﺭﺥ ﻓﻲﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
 22ﺩﻳﺴــﻤﭙﺮ 1989ﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ِﻋ ْﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻋﻘﺪﺍ ﺩﻭﻟﻴــﺎً 
ً
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ:
 1ـ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
 2ـ ﻭﺿﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻼﺋﻤــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨــﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
 1ـ ﺭﺍﺟﻊ:

E/1981/16
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 3ـ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.
 4ـ ﻧﺸــﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋــﻢ ﻭﺟﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ.
 5ـ ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ.
 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺴــﻖ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ ـ ﺗﺠﻬﻴــﺰ ﺍﻟﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ.
ﺏ ـ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟــﻮﻛﺎﻻﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ.
ﺝ ـ ﺗﻴﺴــﻴﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳــﺮﺍﻉ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺩ ـ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.
ﻫـ ـ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻨﺴــﻖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣــﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ.
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ﺏ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ:
ﺗﻢ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴــﺰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻓﻲ  15ﺃﻏﺴــﻄﺲ
2005ﻡ )ﻣﻘﺮﻩ ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ(.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ. ﺑﻨﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊﺍﻟﺪﻭﻝ.
 ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﻘــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ.
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ّ
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ـ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ـﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.1
ﻭﻣــﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
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-

ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ.
ﺍﻻﻋﺘــﺮﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﺪﻋــﻢ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺣﺘــﺮﺍﻡ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻻﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ.1

ﺝ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ:
ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) 6402ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  (21ﻓﻲ
 4ﻣﺎﺭﺱ 2004ﻡ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺀ »ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣــﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ«.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻛــﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ »ﺍﻟﻜﻬﻮﻑ
ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ« ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

 1ـ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
46

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ وﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

-

ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ،
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ.
ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺴـــﻌﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻡ:(4
 ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨــﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻘﺼــﺪ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ﺟﻤﻊ ﻭﻧﺸــﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺼﻔــﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻭﻭﺿــﻊ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻟﻠﺰﻻﺯﻝ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛــﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ. ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
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ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ.
 ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟــﺰﻻﺯﻝ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ. ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.:»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ∫Éée »a ` Ék ©HGQ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ ـ ﺣﺎﻟﻴﺎً ـ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺿﺪ
ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺩﺧــﻞ ﻟﻪ ﻳﻤﻜّﻨﻪ ﻫﻮ
ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ً
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ .ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﺃ ـ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ »ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ« :Council of Europe
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺷــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺗﻌﻤﻠﻦ،
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ...ﺇﻟﺦ.1
 1ـ ﺭﺍﺟــﻊ:

Conseil de l'Europe, Guide du conseil de l᾽Europe, Direction de la presse et de
l'information, P. 25

ـ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀــﺎً ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺋــﺢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳــﺮﻫﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ...،ﺇﻟﺦ ،ﻓﻲ= :
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ﺏ ـ ﻓـــﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌـــﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴـــﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻗﺮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1426ﻫـ ـ 2005ﻡ:
»ﻣﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ«؛ ﺇﺫ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
»ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
ﻭﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
≥M »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿EG
ﻟﻤﻮﺍﻃﻨــﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ
√ÉYôJh ™ªàéªdG ¬∏Øμj
ﺩﻭﻟﻬــﻢ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺷــﺎﻣﻞ ﻭﻣﻨﺎﺳــﺐ
,¿ƒfÉ≤dG ¬«ªëjh ádhódG
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
óæY ø«æWGƒªdG ájÉªëd
.π«©ªdG ¿Gó≤a
ﺩﻭﻟﺔ ﻳﻐﻄــﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺃﺳــﻮﺓ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ،ﺃﻗــﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓــﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺪ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺫﻟﻚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎً ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005ﻡ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎً ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2006ﻡ«.1

ﺝ ـ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟـــﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2ﺃﻥ:
=

L. Dubois/ C. Gueydan, Les grands textes du droit de l'union europeenne, Dalloz, Paris,
2003, t. 2, PP. 139-180.

 1ـ ﺭﺍﺟﻊ» :ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺯﺍﻳﺪ ـ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ
ﻭﺍﻋﺪ« ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1426 ،ﻫـ ـ 2005ﻡ ،ﺹ .19
 2ـ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 593
ـ ﺩ 21ـ 2005/11/29ﻡ.
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»ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠــﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺮﻋــﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺤﻤﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ،ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣــﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ،ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻦ
ﻋﺎﺟﺰﺍ ﺃﻭ ُﻣ ِﺴﻨّﺎً )ﻡ.(1
ﻃﻔﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ
ﻻ ﺭﺍﻋﻲ ﻟﻪ
ً
ً
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  11ﺍﻵﺗﻲ:
»ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﻋﻴﻨﻴﺔ.
ﺃﻭ ًﻻ ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ:
)ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
 ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ. ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻐﻴﺮ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ. ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻞ ﻭﻟﻌﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﺧﻞ. ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.)ﺏ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﻣﺪ ﻭﻫﻲ:
 1ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
 2ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 3ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.
)ﺝ( ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ:
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 1ـ ﺍﻟﺤﻤﻞ.
 2ـ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.
 3ـ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.
 4ـ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
)ﺃ( ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺄﻭﻯ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻞ.
)ﺏ( ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ــﺰﺓ ﻭﺫﻭﻱ
ﻭﺍﻟﻌ َﺠ َ
)ﺝ( ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺭﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ َ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳــﻢ ِ
ﺍﻟﺨ ْﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻨــﺰﻻﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ،ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ:
ﺃﻭﻻً :ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺮﻳﻤﺔ
ﻭﺁﻣﻨﺔ.
ﻭﻳﻜﻔــﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛــﺮ ﻫﻨﺎ ﻣــﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  24ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
»ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ ـ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻻ ﺭﺍﻋﻲ ﻟﻬــﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻭﺭﻳﺎﺽ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﺏ ـ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ.
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ﺝـ
ﺩـ
ﻫـ ـ
ﻭـ

ﺍﻟﻌ َﺠ َﺰﺓ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.
ﺭﻋﺎﻳﺔ َ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ«.

ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :25
»ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ ـ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴــﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﻘﺼﺪ ﺇﺭﺳــﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺏ ـ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺿــﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴــﻦ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺃﻭ
ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ِﻣﻬَﻨﻬﻢ ﺃﻭ ِﺣ َﺮﻓﻬﻢ،
ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ِﻣﻬَ ٍﻦ ﺃﻭ ِﺣ َﺮ ٍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ،ﺑﻘﺼــﺪ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﺝ ـ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺩ ـ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻨﺰﻻﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﺒﻴّﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ«.
:á«eÓ°SE’G äÉ°ù°SDƒªdG πªYh ôμa »a ΩÉ©dG ô«îdG ádCÉ°ùe `` Ék °ùeÉN
ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺃ ـ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﺣﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً ،ﻓﻘﺪ 
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺸﺠﻌﺎً ﻋﻠﻴﻪ.
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ﻭﻷﺟــﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺟﻤﻌــﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﺍﻹﻳﻤــﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
﴿* 543 210/.-,+
﴾@ ? > = < ; : 9 8 7 6

]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[177 :

ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺾ ﻋﻠﻴﻪ  4ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿ :
©﴾ ¶μ´³²± ° ¯®¬«ª
]ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ،[١٠ :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰc b a ` _ ^ ] \ ﴿ :
] ﴾m l k j i h g f e dﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[254 :

ﻭﺟــﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ:
﴿ Y X W V UT S R Q P O N M
] ﴾ f e d cb a ` _ ^] \ [ Zﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ،[261 :

ﻭﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ﺍﻷﺟﺮ ،ﻳﺠــﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﺘــﺮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔــﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﻦ
ﻭﺍﻷﺫﻯ ،ﻗــﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟــﻰq p o n m l k j i h ﴿ :
 ~ } | { z y x w vu t s rﮯ ¡ ﴾
]ﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ ،[262 :ﺛــﻢ ﻗــﺎﻝ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²﴿ :

Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È
] ﴾ Õﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[264 :

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺃﻧﻪ» :ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺭ ،ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻠﺔ ،ﺩﺧﻮ ًﻻ ﻭﺧﺮﻭﺟﺎً« ،1ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺒ ْﻌﺪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ـ ﺣﺘﻰ ﻭﻗــﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ـ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ
ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ُ
 1ـ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺍﻟﺤﻠﻲ ،ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ
ﺍﻷﺷﺮﻑ1389 ،ﻫـ ـ 1969ﻡ ،ﺝ 1ﺹ .311
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ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ،ﻭﺃﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌــﺪﻭ ﺭﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.1
ﺃﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻜﻔــﻲ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻵﺗﻲ» :ﻗﺼﺔ ﺛُ َﻤﺎﻣــﺔ« :ﻓﻘﺪ ُ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴــﻼﻡ »ﺃﻥ َﻳ ِﻤﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻭﻫﻢ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ« .ﻭﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ
ﺃﺻﺒــﻮْ َﺕ؟ ﻓﻘﺎﻝ:
ﺍﻟﻘﺼــﺔ ﺃﻥ ﺛُ َﻤﺎﻣ َﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺳــﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻫــﻞ ﻣﻜﺔَ :
ﺇﻧﻲ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺻﺒــﻮﺕ؛ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺳــﻠﻤﺖ ..ﻭﺍﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔــﺲ ﺛﻤﺎﻣﺔ ﺑﻴﺪﻩ
ﻻ ﺗﺄﺗﻴﻜﻢ ﺣﺒــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣــﺔ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺘــﻰ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮊ ،
ﻭﺍﻧﺼــﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﺣﺘــﻰ ﺟﻬﺪﺕ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻓﻜﺘﺒﻮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻳﺴــﺄﻟﻮﻧﻪ ﺑﺄﺭﺣﺎﻣﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺇﻟــﻰ ﺛﻤﺎﻣﺔ ﻳﺤﻤﻞ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻓﻔﻌﻞ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ  ،ﻭﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ
ٍ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺣﺮﺑﺎً ﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ،2ﻓﻌﺮﻓﻨﺎ
»ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ«.3
ﻭﻳﺮﻭﻱ ﺍﺑﻦ ﺷــﺒﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﺃﺿﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻌــﻞ ﺛﻤﺎﻣﺔ ،ﻛﺘﺒﻮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﻟﺜﻤﺎﻣﺔ» :ﻳﺎ ﺛﻤﺎﻣﺔ ،ﻻ ﻳﺜﺄﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ«.4
ﺣﺮﻱ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺛﻤﺎﻣــﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ّ
ــﺮ ،ﺧﺮﺝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﻓﻘﺎﻝ» :ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻙ ﻳﺎ ﺛﻤﺎﻣﺔ؟« ﻓﻘﺎﻝ:
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃ ُِﺳ َ
ﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺫﺍ ﺫﻧﺐ ،ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻨﺖ ﻣﻨﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ» :ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﺒﺎﺡ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻫﻮ ﻛﻘﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ .ﺍﺑﻦ
ﺣﺰﻡ :ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺝ ،9ﻣﺴﺄﻟﺔ  ،1639ﺹ .159
ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .ﻁ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺝ ،2ﺹ .639
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻨﺎﻣﻲ ،ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺴــﺎﺏ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻳﺰﻱ ﻋﺴﻴﺮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ،
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ1414 ،ﻫـ ـ 1993ﻡ.
ﺍﺑﻦ ﺷﺒﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ،ﺹ .438

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ وﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻓﻌﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺷــﺌﺖ ،ﻓﻤ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ ﺑﺸﺮﻁ »ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ
ﺍﻟﻤﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻓﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻗﺤﻄﻮﺍ«.1

ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ:
• ﻗﺪ ﻃﺒﻖ ـ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸــﺮ
ﻗﺮﻧﺎً ـ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﺑــﻪ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻌــﺎﻡ 1977ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﺟﻨﻴﭫ ﻟﻌــﺎﻡ 1949ﻡ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺠﻮﻳﻊ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺃﻭ
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ )ﻡ .(54ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺳــﺒﻖ ﺯﻣﻨﻲ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.

á«eÓ°SE’G áKÉZE’G áÄ«g ¿EG
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ø«HƒμæªdGh ø«ÄLÓdG
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.ôãc ºgô«Zh á°UÉîdG

• ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺳــﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ Droit a l᾽assistance humanitaire - Right
 ،to Humanitarian Assistanceﻭﻫــﻮ ﺣــﻖ ﺑــﺪﺃﺕ ﺗﺒــﺰﻍ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺬ
ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ،ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﺴــﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.2
 1ـ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺝ ،4ﺹ .1031
ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﺑﻬــﻢ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄﻭﺍ ﻟﻘﻬﺮ
 2ـ ﻗﻴــﻞ :ﺇﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﻓــﻖ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ّ
ﻋﺪﻭﻫﻢ ﺑﺘﺠﻮﻳﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺰﺍﻡ :ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﺹ  141ـ .142
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ﺏ ـ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ:
ﺃ ُﻧﺸــﺌﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺍﺑﻄــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ـ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ـ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻋــﺎﻡ 1398ﻫـ  ،ﻭﺗﺴــﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1ـ
2ـ

3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ.
ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ.
ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ.
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ.
ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.1

ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻠَﻘــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣــﻦ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣــﺮ ﻭﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴــﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙﻭﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ :ﺍﻟﺪﻋﻮﻳــﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 1ـ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
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ﻭﺍﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﺪ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.
 ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
 ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
 ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.1
:É¡JÉYGôe »dhódG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y Öéj »àdG Oƒ«≤dG `` Ék °SOÉ°S
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ.
ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ـ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ـ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻦ:

ﺃ ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ:
ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﻻ ّ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ؛ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ
ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺷــﺮﻃﺎً ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﻷﻥ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴــﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺳــﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻤﻦ ﺃﻫــﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 1ـ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
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ﻭﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﻳﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ـ ﺃﻥ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴــ ٍﺔ ﻣﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳــﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ َﻓ ْﻘ ُﺪﻫﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ:
»ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟ ٍﺔ ﻣﺎ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ُﻳﻠﺰﻡ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻷﻥ ُﺗ َﺤ ّﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ«.

ﺏ ـ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳـــﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ:
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ُﺗﺴﺘﻮﺣﻰ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؛
ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺭﺩﻭﺩ
ﻓﻌﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﻐﻂ »ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺴــﺎﺑﻴﺔ« ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ،
ﺺ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ
ﻭﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴ ٍﻖ ﻣﺨﻠ ٍ
ً
ﻳﻘﻮّﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺴــﻴﺮ ﻓﻲ
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ً
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴــﺮ ـ ﺣﺎﻟﻴﺎً ـ ﺳﻴﺎﺳــﺔ
ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭﻳﻦ  deux poids et deux mesuresﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺔ
58

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻜﺮ وﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤــﺰﺩﻭﺝ  double standardﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐــﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.1

double language

 1ـ ﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ:
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻛﺎﺳــﺢ ﻭﺟﺴــﻢ ﻛﺴــﻴﺢ )ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻣﻊ ﺧﻀﻮﻉ ﺗﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ( .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ّﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﺇﻟﻰ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻥ ـ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ  Orbis Terrariumﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺇﻟﻰ
ﻃﻤﺴﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺗﻤﺎﻣﺎً.
ــﺪ ُﺍﻩ،
ﻭﺳ َ
ـ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺳــﻴﻨﻬﺎﺭ ﺣﺘﻤﺎً ﻭﻟــﻦ ﻳﺪﻭﻡ؛ ﻷﻥ ﻟُ ْﺤﻤﺘﻪ َ
ﺃﺑﺪﺍ ﻻ ﻳــﺪﻭﻡ ،ﻓﻼ ﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﻧﺴــﻴﺠﻪ ،ﻣﻼﻃﻪ ﻭﻛﻨﻬﻪ ،ﻇﻠــﻢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ .ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ً
ﻇﻠﻢ .ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻭﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ّﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻬﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ؛ ﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻧﻈــﺎﻡ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺔ
ﻛﻠﻬﺎ ﺿﺒﺎﺏ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ Haves and Haves
 notﺍﻟﻘﻮﺓ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻨﺤﻦ ﻓــﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀــﺎﺕ Land of Paradox؛ ﺑﻞ ُﻗ ْﻞ :ﻓﻲ ﺃﺭﺽ
ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ  Land of Tyrannyﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﻼﻥ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻮﻛﻴﺮﺑﻲ
)ﻟﻴﺒﻴﺎ ـ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ1992 ،ﻡ،
ﺹ  244ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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مسلمو غرناطة بعد عام 1492
لخوليو كاروباروخا
وشتات أهل األندلس ،المهاجرون
األندلسيون لمرثيديس غارثيا أرينال

نجيب محمد الجباري

■

من نافل��ة القول أن ب�لاد األندلس قد حظيت
ـ خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي ـ
باهتمام كبير ،وعناي��ة ملحوظة من قبل عدد كبير من
الدارسين ،والباحثين الجامعيين في كثير من األقطار
العربية واألجنبية ،في شكل مقاالت أو مؤلفات مستقلة
تمث��ل حصيل��ة مجهوداتهم ،وه��ي اتجاه��ات منهجية
متنوعة وتصورات متباينة عن ذلك الصقع القصي من
الغرب اإلس�لامي ،وعن جوانب من الحياة األندلسية
آمادا طويلة.
التي ظلت غامضة ومبهمة
ً
انص��ب االهتمام بالتراث العربي واإلس�لامي
لقد
ّ
في بادئ األمر على المشرق نتيجة قيام الدول العربية
اإلس�لامية الكبرى فيه ،وتأثيره البيّن على كل أنحاء
العالم اإلس�لامي ش��رقه وغرب��ه .إال أن الدارس��ين
■

باحث وأكاديمي من المغرب.
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اإلسالم والعالم

المحدثين أدركوا أهمي��ة االلتفات إلى األط��راف الغربية التي كان لها
دور فعال في مسيرة التاريخ والحضارة العربية اإلسالمية .هذه الحضارة
التي أثرت بشكل مباش��ر ـ بواس��طة احتكاكها بالغرب ـ على الحضارة
اإلنسانية قاطبة ،ومنحتها دفعة قوية إلى األمام.
وق��د اضطلع بمهم��ة التتبع والبحث والكش��ف عن خباي��ا األندلس
بعض
وأس��رارها األصيلة ،ودورها في تأصيل الحضارة اإلنسانية عامةُ ،
المس��تعربين والمستش��رقين ،وفي طليعته��م الباحث «ميغي��ل الفوينتي
ألكنـت��را» بكتابه «تاري��خ غرناطة» ،و«كيي��ن روبليس» بكتاب��ه «تاريخ
مالقة» ،1وأعمال «لويس فرنانديث» و«خوان طوريس فوينتيس» ،وأعمال
كرس
فقيد البحث الغرناطي «لويس س��يكودي لوثين��ا باربديس» الذي ّ
كل مجهوداته لغرناطة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين ،وخصهما
مؤلفي��ه« :غرناطة في القرن
بما يزيد عن خمس��ين مقالة ،عالوة على
ْ
الخامس عش��ر» و«محمد التاس��ع س��لطان غرناطة» ،2وأعمال الباحثة
الفرنسية «راشيل أريي» ،وخاصة أطروحتها حول «إسبانيا المسلمة على
عهد النصريين».
ثم كتاب «إسبانيا اإلسالمية والمسيحية في بداية العصر الوسيط»
لمؤلفه «طوماس كليك»  ،3Thomas Glickوالدراسة القيمة التي أنجزها
الدكت��ور «دومنيك أورفوا» ح��ول «عالم العلماء األندلس��يين من القرن
الخامس الهجري إلى القرن السادس الهجري» ،وهو بحث يعكس عالم
  1ـ ُطبع سنة .1843
  2ـ ُطبع الكتاب األول سنة  1975والثاني سنة .1978
  3ـ انظر ذل��ك بالتفصيل في كتاب (الموريس��كيون األندلس��يون والمس��يحيون :المجابهة
الجدلي��ة  1492ـ 1640م) ،ول��وي كارديالك ،تعري��ب وتقديم عبد الجلي��ل التميمي،
ص 145ـ .166
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العلم��اء الثقافي والحضاري بالدرجة األولى ،كما تعكس هذه الدراس��ة
شريحة اجتماعية عصرية.
إن مث��ل هذه النم��اذج المقتضب��ة إنما ت��دل على م��دى االهتمام
المتزايد والرغبة المتكررة في االطالع عل��ى عطاءات وإنجازات اآلخر،
وقد حدث هذا بالفعل مباشرة بعد س��قوط غرناطة في الثاني من يناير
1492م ،وإن ل��م يذهب معها كل أثر إس�لامي؛ بل ظ��ل بالعكس وربما
حتى اللحظة الراهنة بادياً في سحنات الوجوه ولون العيون وعبق التراث
والثقافة العربية اإلسالمية.
ومن الموضوعات المهمة التي استأثرت باهتمام الباحثين والدارسين
األس��بان موضوع المورس��كيين والمأساة التي عاش��وها بعد طردهم من
األندلس إبان س��قوطها .فكيف تمت مقاربة وبحث ه��ذا الموضوع؟ وما
هي الجوانب التي تم التركيز عليها؟ ذلك ما س��نراه من خالل عرضنا
وقراءتنا لهذين الكتابين:
 1ـ م�سلمو مملكة غرناطة بعد عام  1492لخوليو كاروباروخا1

يمثل ه��ذا الكتاب أح��د المراجع الت��ي ال غنى عنه��ا للباحث عن
تاريخ األندل��س بعد عام 1492؛ أي :بعد س��قوط غرناطة اإلس�لامية،
  1ـ عالم االجتماع المعروف في إسبانيا وأوروبا ،صاحب مؤلفات عديدة في تخصصه منها:
تزييف التاريخ ،محاكم التفتيش والشعوذة ،إقليم نابارا في القرن ،18اليهود في إسبانيا
في العصر الحديث ،مس��لمو مملكة غرناطة بعد عام  1492الذي ترجمه وقدم له جمال
عبد الرحمن ،المجلس األعل��ى للثقافة ،الطبعة 1ـ  ،2003الع��دد ،957هذا إلى جانب
أستاذا
عدد كبير من المقاالت والمحاضرات المنشورة في مجالت علمية ،والمؤلف كان
ً
عضوا بأكاديمية اللغة اإلسبانية
ومديرا لمتحف الشعب األس��باني ،وكان
بجامعة مدريد
ً
ً
وباألكاديمية الملكية للتاريخ ،حص��ل على أرفع الجوائز العلمية الت��ي تمنحها الحكومة
اإلسبانية ،جائزة الدولة في اآلداب وجائزة أمير أستورياس في العلوم االجتماعية.
17
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وتتوزع مضامينه بين عش��رة فصول متكاملة ،إلى جانب مقدمة تركيبية
للمترجم ،وأخرى للمؤلف مع خاتمة مرك��زة .قام بترجمته والتقديم له
جمال عبد الرحمن.
والكتاب يكتس��ب أهميته وقيمته بس��بب هذا الموضوع الذي يطرحه
عد باروخا أحد رواد
من جهة ،وبسبب ش��خصية مؤلفه من جهة أخرىُ ،ي ّ
الدراسات الموريسكية ،وقد اقتفى الكثير من الباحثين أثره وساروا على
نهجه ،ويندر أن نجد بحثاً عن الموريس��كيين يخلو من إش��ارة أو إحالة
على كتاب باروخا هذا.
لم يجعل المؤلف من أهدافه تناول مش��كلة مسلمي األندلس بصفة
عامة؛ بل كان هدفه باألس��اس دراس��ة ما حل بأهل غرناطة في إسبانيا
قبيل غزو مملكتهم اإلس�لامية وبع��ده ،ثم ما تعرضوا ل��ه في منفاهم
اإلجباري من ترحيب أو ترهيب.
ح��اول باروخ��ا ف��ي مقدم��ة كتاب��ه مقاربة مصطل��ح نق��اء الدم؛
جدي��دا للقضية
عدا
حتى يتمك��ن القارئ الع��ادي من أن يفهم
ً
جي��دا ُب ً
ً
بارا
الموريس��كية ،فالموريس��كي ـ حتى لو أصبح مخلصاً ـ س��يظل ابناً ً
لساللة غير مسيحية ،وبالتالي غير نقي الدم؛ أي :سيظل في وضع أقل
ش��أنا بالنسبة للمس��يحيين القدامى .إن هذه الفكرة ـ التي لم يتعرض
لها أحد بش��كل موضوعي ـ توضح أن كل مس��لمي األندلس ـ سواء من
تنصر منهم حقيقة ،أو من حافظ على إسالمه في الخفاء ـ قد تعرضوا
لنكبة أو محنة ،ومن ثم «فمن الس��هل أن نقول كالماً نظرياً عن س��وء
تأس��يس نظام «نقاء الدم»؛ لكن عندما نفكر في معن��ى الحروب التي
خاضتها ش��به جزيرة إيبيريا ضد اإلسالم نجد أن هناك أساساً تاريخياً
لذل��ك النظام ،كان ذلك النظ��ام يرى أن المس��لمين وأحفادهم طبقة
18
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مدنس��ة بس��بب إتباعهم اإلس�لام ،ولذلك فهم ـ طبقاً لذلك النظام ـ
شبيهون بالكالب على حد تعبير الطبقات الشعبية ،وهم حلفاء لألتراك
وللملحدين الفرنسيين»1.
ندخ��ل اآلن في صميم موض��وع الكتاب ،فنق��ول :إن المؤلف تطرق
في الفصل األول لسقوط مملكة غرناطة ،وألصول المشكلة الموريسكية،
أمرا صعباً ،ثم
يعد ً
ولعناصر النزاع والتوتر التي كان التعايش في ظلها ّ
مس��تحيال ،وقد حاول المؤلف تحديد مالمح األفكار العامة التي
أصبح
ً
يمكن استخراجها من دراسة ظروف ذلك التعايش ،من خالل البحث عن
العناصر التي كان يمكن أن تجمع بين العنصرين (المسيحي واإلسالمي)
والتي قاومها الموريسكيون بش��دة ،وذلك بدءًا من الفصل الثاني الذي
عالج فيه اإلطار المادي للحياة في غرناطة جغرافياً وسياسياً واجتماعياً،
خلص فيه إلى «أن موريس��كيي غرناطة قد عرفوا العصبية وشعروا بها،
لقد حارب المش��رعون المس��يحيون تلك العصبيات رغبة منهم في محو
األنساب واألسماء» (ص .)72
مرورا بالفصل الثالث الذي خصصه لتحليل المالمح التي أدت إلى
ً
وجود سلس��لة من المفارقات بين أفراد ذلك المجتمع ،ولدراس��ة نوعية
الصالت التي ربطت الموريس��كيين بمجتمع المس��يحيين القدامى ،وإذا
كان هذا الفصل قد حف��ل فيه صاحبه بالوض��ع االجتماعي واالقتصادي
للموريس��كيين فإن الفص��ل الرابع ق��د خصصه للحديث ع��ن الجوانب
الروحية ،بدءا من الع��ادات والتقاليد؛ كاالحتفال بالمناس��بات العائلية
كالميالد والختان والزفاف والموت ،ولما كانت هذه المناسبات مرتبطة
بش��عائر دينية ـ س��واء عند المس��يحيين أو عند المس��لمين ـ فقد كان
  1ـ الكتاب ص 19ـ .20
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مرورا بالمش��اكل
االحتفال بها يجلب للموريس��كيين المش��اكل والعناء،
ً
الثقافية؛ حيث كانت الثقافة اإلسالمية بالنسبة للمسيحيين تشكل وحدة
واحدا في المنطقة الممتدة من إسبانيا وحتى بالد فارس،
واحدة وشيئاً
ً
أما المسلمون فقد أشاروا إلى أنهم ال يرون أن الثقافة اإلسالمية واحدة
في هذه الناحية .حتى وصل إلى الش��عائر الدينية مستنتجاً أن «سقوط
محظورا؛ بل
آخر مملكة إس�لامية لم يؤ ِّد فقط إلى ِّ
عد اإلس�لام دين��اً
ً
عد المس��لمين مواطنين أقل درجة من غيرهم ،وقد أدى
أدى كذلك إلى ِّ
س��قوط غرناطة كذلك إلى ظه��ور آراء حول الثقافة اإلس�لامية تجدر
دراستها؛ نظرا ألهميتها من وجهة نظر علم االجتماع» (ص .)136
أما الفصل الخام��س فقد تمحور حول التوت��رات التي عرفتها حياة
مورس��كيي غرناطة وحياة المس��يحيين القدامى ،أو بي��ن طبقة النبالء
والجنود والضباط التابعين لها من جهة ،وبين عناصر السلطة المدنية
التي زاد نفوذها في عصر فيليبي الثاني من جهة أخرى.
في ه��ذا الجو ـ الذي س��ادت في��ه الفرق��ة والتطاح��ن وتضارب
المصال��ح ـ كانت االختالفات ت��زداد قوة ،األمر ال��ذي أدى إلى تدخل
األسقف إلى تهدئة األوضاع ،كان األسقف بدرو غيريرو نحو عام 1565م
مقتنعاً بأن الموريس��كيين لم يكونوا مس��يحيين مخلصين طالما يعيشون
بهذه الطريق��ة ،فطالب بتغيير عادات الموريس��كيين ،وباتخاذ إجراءات
تمت الدعوة إلى حظر التحدث
صارمة ضدهم في مجال العقيدة ،كم��ا ّ
والقراءة والكتابة باللغة العربية خالل فترة ثالث س��نوات ،وإلغاء كافة
العقود التي تحرر باللغة العربي��ة ،وأن تقدم الكتب العربية التي بحوزة
الموريسكيين في ظرف شهر إلى رئيس محكمة غرناطة ،وأن تعاد الكتب
إلى أصحابها بعد فحصها إذا لم يكن هناك ما يمنع من حيازة الشخص
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المؤمن لها ،ويتم االحتفاظ بالكتب المع��ادة إلى أصحابها لمدة ثالث
سنوات ،وأن يرتدي الموريسكيون مالبس قشتالية ،وأال يرتدوا السراويل
وال المالفح ،وأن تسير الموريسكيات في الشوارع ووجوهن مكشوفة غير
مقنعة ،وغيرها من المحظورات التي جاءت في قرار نشر في أول يناير
عام .1567
ويأت��ي الفص��ل الس��ادس ليبي��ن كي��ف
انفجرت األوضاع بغرناط��ة أواخر عام 1568
وقامت الث��ورة وعم��ت الفوض��ى والالنظام،
يق��ول أورت��ادو دي مندوثا في أس��لوب موجز
معبر« :إن الثورة كانت لها عدة بدايات ،ثورة
قطاع الطرق ،وث��ورة العبيد ،وتمرد القرويين
ّ
والتنافس والكراهية والطمع»1.

لقد �أدى �سقوط غرناطة
�إلى ظهور �آراء حول
الثقافة الإ�سالمية تجدر
درا�ستها؛ نظر ًا لأهميتها من
وجهة نظر علم االجتماع

في الفصل الس��ابع ينق��ل لنا المؤلف ص��ورة درامية ع��ن النهاية
المتمثلة في االنهزام ومصير المنهزمي��ن الغرناطيين ،فكانت القرارات
بإخراج الموريس��كيين ،والتي أدت إل��ى تجمع موريس��كيي غرناطة في
طليطلة.
«وقد ظلوا يعيش��ون بطريقته��م ،ويتحدثون العربية ،وكان نس��لهم
يتزايد إل��ى درجة أزعجت الس��لطات كما حدث نحو ع��ام  ،1589كان
الوجود الموريسكي مزعجاً لدرجة أن البعض رأى إعادتهم إلى موطنهم
األصلي ،على أن تكون إقامتهم فيه في ظروف قاسية».2
نقال
  1ـ الكتاب صً ،185
  2ـ الكتاب ص.217

عن . Hurtado de Mondoza. Page: 128
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تأييدا في أوساط القيادات
لقد الحظ المؤلف أن هذه الفكرة القت
ً
وفي أوس��اط ذوي النفوذ في غرناطة ،وعارضه��ا البعض وفي مقدمتهم
قائال :إنه «يجب وضع المصلحة الدينية والسياسية فوق
غيرا دي لوركا
ً
أي اعتبار ،رغم اعترافه بمهارة الموريس��كيين في زراعة األراضي ،ورأى
أن الموريسكيين في غرناطة سيشكلون
تهديدا».1
ً
بعد ذل��ك اس��تعرض المؤلف بع��ض األح��داث المهم��ة التي أدت
إلى الطرد النهائي الذي كان أول قرار نش��ر بش��أنه في  22س��بتمبر
 1609خ��اص بموريس��كيي فالنس��يا ،وق��د ض��م مجموعة م��ن البنود
الخاصة باألش��خاص المس��تثنين من ق��رار الطرد ،فف��ي بداية األمر،
وبهدف المحافظة على اس��تمرار األعمال والفالحة ،تق��رر اإلبقاء على
الفالحين ،كما تقرر أن يس��تثنى األطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع
س��نوات إذا وافق أولياء أموره��م على ذلك ،واألبناء ألب مس��يحي وأ ُم
موريسكية ،والموريسكيات من زوجات المسيحيين القدامى والمسيحيات
القديمات المتزوجات من موريس��كيين ،وأبناء الزيجات المختلطة ممن
تقل أعمارهم عن س��ت س��نوات..إلخ .وقد أدى هذا الق��رار إلى أعمال
عنف وثورات وجرائم؛ لكن عامة موريسكيي فالنسيا رحلوا وهم يشعرون
باالرتياح على أمل أن يج��دوا في بالد البربر معاملة أفضل من المعاملة
التي عوملوا بها أحيانا.
وقد نشر القرار الخاص بطرد موريس��كيي مرسية وغرناطة وجيان
تم تنفي��ذ القرار بطريقة
وقرطبة وإش��بيلية في  12يناي��ر  ،1610وقد ّ
جدا ،وتتولى أعما ًال
صارمة وعنيفة؛ حيث شمل القرار ش��خصيات ثرية ً
نقال عن:
  1ـ الكتاب صً ،217
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جدا ،وقد منعوا من تحويل ممتلكاتهم العقارية إلى ذهب أو نقود
شريفة ً
أو سندات (ص .)227
وبعد ذلك نُش��رت قرارات أخرى تباعاً لطرد موريس��كيي المناطق
والمدن اإلسبانية األخرى كاألندلس وسرقسطة وغيرهما إلى أن تم طرد
شامال وجذرياً.
طردا
الموريسكيين
ً
ً
في الفصل الثامن واألخير يتتبع المؤلف وضعية الموريسكيين خارج
أسبانيا ،وبالتحديد في المغرب؛ حيث اشترك الغرناطيون الذين خرجوا
بعد الثورة في معركة القصر الكبير (ص  ،)246وقد اشتركوا كذلك في
غزو ممالك نيجيريا بأمر من سالطين المغرب على مدى سنوات طويلة،
لقد وصل المغاربة حتى تمبوكتو بصحبة مس��لمين يتحدثون اإلس��بانية،
وفتحوا المدينة الغامضة عام  ،1591لقد دخل الزعيمان الباش��ا جودار
 Yawderوالباشا محمود التاريخ (ص .1)247
بعد ذلك بسنوات اصطدم المهاجمون اإلسبان في عملية ميناء المعمورة
بجيش من موريسكيي غرناطة ،كما اش��تهر بعضهم كقراصنة بمدينة سال
بالخصوص ،كما اعتبر أن العنصر اإلسباني أساس في التركيبة االجتماعية
لمدينة تطوان ويبدو ذلك واضحاً على مستوى األسماء واأللقاب والعائالت
كأغزول وابن الخطيب وداود والثغري والعطار وفرج والسراج وكاستيليو...
وغيرها من العائالت التي تنحدر من نسل موريسكي.
  1ـ في ملحق الكتاب:

Jiménez de la Espadac: Libro del conocimiento de todos los reinos… Madrid 1877; P:689.

هناك وثائ��ق هامة حول ه��ذه األحداث ،ف��ي الوثيقة األول��ى يذك��ر أن القائد جودار
كان مس��لماً من كويباس بمملك��ة غرناطة ،وقد اصطح��ب معه ألفاً م��ن حملة البنادق
األندلس��يين ،ممن رحلوا من مملكة غرناطة وهم أناس يعهد إليهم الس��لطان بحراسته
وهم أشجع المسلمين.
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ولعل أهم جوانب ه��ذا الفصل توقفه عند قضية التراث اإلس�لامي
لغرناطة بعد رحيل المس��لمين عنها س��واء باالختيار الطوعي أو بالنفي
التعس��في ،إن انتماء التراث الغرناطي بش��كل أو بآخر إل��ى الحضارة
أمرا ال ج��دال فيه ،والوثائ��ق تؤكد ذلك .لقد
العربية اإلس�لامية كان ً
كان الطابع اإلس�لامي أكث��ر وضوحاً على مس��توى المعم��ار في المدن
وفي القرى؛ حيث تبدو للناظر ش��بيهة بمدن وقرى األطلس��ي والمناطق
الجبلي��ة بالمغرب ،أو على مس��توى صناع��ة المالبس والحل��ي والثياب
وصناعة الخزف والزراعة وغيرها .إن الرحالة الذين يأسفون على طرد
كثيرا من اآلثار الموريس��كية في كل مكان ،األمر
الموريس��كيين يجدون
ً
الذي يجعلنا نتكلم عن «أس��طورة موريس��كية» في األندلس منتشرة بين
الناس لدرجة توغلها في أوساط الشعب.
«هك��ذا يتحدث الن��اس عن دماء مس��لمة تج��ري في ع��روق أهل
األندلس ،وينس��بون إلى هذا األص��ل بعض المزايا والعي��وب الموجودة
فيهم ،وقد عزا الناس إلى أصول مسلمة حسية أهل األندلس وشاعريتهم
وخيالهم الواسع وتخلقهم بأخالق الفرسان».1
ونسبوا إلى األصل المس��لم أيضاً نزعة الكس��ل عند أهل األندلس
وتعصبه��م ،باإلضاف��ة إل��ى عيوب أخرى نس��بت إل��ى اإلس��بان عامة
(ص .)259
هناك ش��يء مهم الف��ت للنظر في ه��ذا الكتاب ه��و أن المؤلف
حاول جاهدا الربط بي��ن الوضع االجتماعي في ش��مال أفريقيا ووضع
الموريسكيين في إس��بانيا ،وذلك بالنظر إلى استمرار حضور تجليات
المكون الموريسكي في العديد من مناحي الحياة بدول شمال أفريقيا،
نقال عن سرافين كالديرون :مشاهد من األندلس ص.33
  1ـ ص ً ،259
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وبالنظر أيض��اً للعمق التاريخي له��ذه المناطق ،وألنس��اقها الذهنية
والفكرية.
وعليه فإن فهم قضية مس��لمي غرناطة ضروري لفهم تاريخ إسبانيا
بكل أبع��اده ،كما أن دراس��ة القضية الموريس��كية الت��درج ضمن باب
التعرف عل��ى اآلخر؛ بل ه��ي ضرورية للتعرف على الذات؛ ألن دراس��ة
وفهم تاريخ الموريس��كيين هو ف��ي الواقع فهم للتاريخ اإلس��باني ككل،
ونتذكر هنا المس��تعرب األس��باني س��يرافين كالديرون الذي نادى في
القرن  19بدراسة الثقافة الموريسكية في الشمال المغربي للتعرف على
تاريخ إسبانيا بشكل كامل ،وللتعرف على الجار المغربي.
هناك جانب يلفت النظر في هذا الكتاب،
وه��و جانب ل��م يهتم ب��ه أحد قب��ل باروخا،
أال وهو جان��ب العالقات الطيب��ة التي ربطت
بين المسلمين والمس��يحيين حتى بعد سقوط
غرناطة ،وكيف أن هذه العالقات كان لها أثر
كبير في تخفيف عبء الحياة على المس��لمين
الذي��ن كان��وا يتعرض��ون لمالحق��ة محاكم
التفتيش .وتتم اإلشارة هنا إلى كوس��مي بن عامر الذي لم يجد مشكلة
في العثور على ضامن مس��يحي عندما اش��ترطت علي��ه محكمة التفتيش
ذلك ،وإلى الرس��الة التي بعث بها أحد الموريسكيين من الجزائر إلى
صديق مسيحي في إسبانيا.

�إن درا�سة وفهم تاريخ
الموري�سكيين هو في
الواقع فهم للتاريخ
الإ�سباني ككل

يركز الكتاب أيضاً على األثر اإلسالمي الواضح في أمريكا الجنوبية،
وهو موضوع لم تهتم به الكتابات والدراسات المتعلقة بالموريسكيين إلاّ
في السنوات األخيرة.
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إن قيمة الكت��اب وأهميت��ه وموضوعيت��ه ـ باعتباره نتاج��اً لتجارب
مر بها المؤلف بين عام��ي 1945و  1954ـ يجب ألاّ تنس��ينا
ش��خصية ّ
بعض الس��لبيات والثغ��رات التي وقع فيه��ا ،منها تعاطف��ه مع أصحاب
المشكلة وعدم تعامله مع اإلسالم باعتباره ديناً سماوياً ،ورفضه لمحكمة
التفتيش التعس��فية وتبني وجهة نظر الكنيسة من الناحية الروحية؛ أي:
أنه ال يعارض تنصير المس��لمين؛ لكنه يرى أن تتم عملية التنصير دون
عنف أو إكراه.
كبيرا ف��ي عرض القضية الموريس��كية
مجهودا
لقد بذل المؤل��ف
ً
ً
بطريق��ة موضوعي��ة وحيادي��ة والانفعالي��ة؛ ولكنه في الصفح��ات التي
تناول فيها الجان��ب الروحي المتعلق بالطقوس الدينية قد حاد عن هذه
الموضوعية في الكثير من األحيان.
ومهم��ا يكن من أمر فإن��ه ال خالف على قيمة الكت��اب باعتباره
متميزا في دراس��ات علم االجتماع ،س��واء على مستوى جدة
أنموذجاً
ً
وغنى
موضوعه أو على مستوى أسلوبه المش��وق ،أو على مستوى ثراءً ً
مصادره القديمة والحديثة ،مما يجعل قراءة الكتاب سهلة وممتعة في
الوقت نفسه.
قائال:
ويختم المؤلف كتابه
ً
«وأعتقد أن القارئ اليقظ سيتمكن من الدفاع عني إذا اتهمني أحد
بأن لي أغراضاً خفية ،أو إذا ما اتهمني بأنني أكتب شيئا بين السطور»
(ص .)272
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 2ــ �شتات �أهل الأندل�س :1المهاجرون الأندل�سيون،
ت�أليف مرثيدي�س غارثيا �أرينال2
إذا كان��ت الكتابات الس��ابقة قد اس��تطاعت إعادة إث��ارة القضايا
المغيّبة في القضية الموريس��كية ،وإبراز دورها الكبير في إعادة رس��م
أش��كال تجانس الهوية المغربية المميزة بالهوية األندلس��ية األسبانية،
باإلشارة إلى جانب العالقات الطيبة التي ربطت بين مسلمين ومسيحيين
في إسبانيا حتى بعد س��قوط غرناطة ،وكيف أن هذه العالقات كان لها
أثر ف��ي تخفيف وط��أة الحياة على المس��لمين الذين كان��وا يتعرضون
لمالحق��ة محاكم التفتي��ش ،وأن األندلس ترمز إل��ى ازدهار الحضارة
اإلس�لامية وتفوقها ،األمر ال��ذي جعل الكثي��ر يصفونها بع��د ضياعها
بالفردوس المفق��ود .إذا كانت هذه وجهات نظر أولئك الدارس��ين في
الكتب الس��ابقة فإن الكتاب الذي بي��ن أيدينا اآلن يق��دم رؤية أخرى
فتق��دم األندل��س وتعايش أبنائ��ه في س�لام ال يعدو ـ في
لألندل��س،
ُّ
نظرها ـ كونه أسطورة وأكذوبة من وحي خيال المؤلفين ،وأن ما يتداول
حول التعايش السلمي والعالقات الطيبة القائمة على التسامح والتعاطف
ـ بين المس��يحيين واليهود من جهة والمس��لمين من جه��ة ثانية ـ أمر
مش��كوك فيه وغير صحيح؛ بل ن��رى أن أبن��اء الديانتين ق��د تعرضوا
لالضطهاد والعنف والتمييز.
  1ـ ترجمة محمد فكري عبد الس��ميع ،مراجعة وتقديم جمال عبد الرحمن ،المجلس األعلى
للثقافة ،مصر ،العدد  ،1085الطبعة .2006 :1
  2ـ مرثيديس غارثيا أرينال :أس��تاذة بالمجلس األعلى للبحث العلمي في أس��بانيا ،ورئيسة
قس��م اللغة العربية به لعدة دورات ،من أبرز المتخصصات في الدراس��ات الموريسكية،
لها العديد من الكتب والمقاالت المنشورة في إسبانيا وغيرها حول العالقة بين المغرب
وإس��بانيا ،أش��رفت على العديد من الرس��ائل الجامعي��ة المقدمة إل��ى جامعة مدريد
المركزية.
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جزءا ال يتجزأ من
الواقع أن قراءة هذا الكت��اب وفهمه تقتضي َع َّد ُه
ً
سلسلة تضم ثالثة كتب :الكتابان اآلخران هما :العلوم والتبادل الثقافي
في األندل��س لماريبيل فبيرو ،واألندلس واألندلس��يون لمانويال مارين،
وقد نبهت المؤلفة نفس��ها إلى أن هذا الكتاب ال ينبغي أن يقرأ بمعزل
عن الكتابين قائلة:
«ويعد هذا الكت��اب اس��تكما ًال لكتابين لكل م��ن مانويال مارين
 M. Marinوماريبيل فيبير  ،M. Fierroس��بق أن أشرنا إليهما ،ويتعين
ألاّ ُيق��رأ بمع��زل عنهما ،وهو يتن��اول جماعات مختلفة ف��ي المجتمع
األندلس��ي ،س��بق أن عاش��ت خارج األندلس ،وه��ذه المجموعات أو
أقدمها في ه��ذا الكتاب ،وقد راعي��ت في طرحها
الجماعات س��وف ّ
تقس��يماً تاريخياً ،طبقاً للزمن الخاص بكل منهم��ا ،والمناطق التي
توجهت إليها كل مجموعة ،وس��وف أبدأ بمناطق الشمال بحديث عن
المستعربين واليهود والمدجنين».1
هناك أمر ينبغي وضعه ف��ي االعتبار ونحن نقرأ ه��ذا الكتاب ،هو
أن المؤلفة تقول ببساطة :إنه لم يعد هناك تراث أندلسي في إسبانيا،
وتبني هذا الموقف على أس��اس أن مسلمي غرناطة قد تم تهجيرهم من
ْ
الجنوب وتعويضهم بمسيحيي الش��مال ،وعليه فإن عادات وتقاليد سكان
غرناطة اليوم ال تمت إلى عادات وتقاليد المسلمين بأي صلة ،وإنما هي
عادات وتقاليد أهل الشمال2.
قب��ل أن تتطرق المؤلفة للموريس��كيين وقضيته��م تناولت العناصر
  1ـ عن مقدمة الكتاب :ص.32
كامال
فصال
عما يعتقده خولي��و كارو باروخا الذي خص��ص
ً
ً
  2ـ هذا الرأي يختل��ف تماماً ّ
للحديث عن موريس��كيي غرناطة الذي��ن عادوا إلى موطنهم األصل��ي بعد طردهم منه،
انظر :القراءة الخاصة بهذا الكتاب في مقالنا.
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السكانية في ش��به جزيرة إيبيريا ّإبان الحكم اإلس�لامي في األندلس،
فوضحت معنى كل اس��م يطلق��ه المتخصصون على كل عنصر س��كاني،
فالمس��تعرب بفتح الراء هو المس��يحي الذي يقيم ف��ي مملكة يحكمها
َ
المستعرب بكس��ر الراء فهو الباحث المشتغل بالحضارة
المسلمون ،أما
ِ
العربية اإلسالمية ،والمدجن هو المس��لم الذي يقيم في مملكة يحكمها
المسيحيون ،أما الموريس��كي فهو المس��لم الذي لم يغادر إسبانيا بعد
س��قوط غرناط��ة اإلس�لامية ،وظ��ل يمارس
لقد خ�ص�صت الكاتبة ف�ص ًال
شعائر اإلسالم
ً
س��را بعد أن أجبرته السلطات كام ًال للحديث عن الموري�سكيين
المس��يحية عل��ى التنصر .بعد ذل��ك تتحدث
ومحاوالت تن�صيرهم
الكاتبة ع��ن المدجنين في قش��تالة وغرناطة وا�ضطهادهم وال�سعي �إلى طم�س
هويتهم وطردهم من �إ�سبانيا،
وأرغون وفالنسيا ،وعن اليهود الذين استقبلوا
وا�ستقرارهم ب�شمال �أفريقيا
بارتي��اح وبحفاوة وصول الفاتحين المس��لمين
أمال في تحس��ن أوضاعهم المعيش��ية ،وأنهم
دورا فعاالً في
سرعان ما انخرطوا في الثقافة العربية واإلسالمية ،ولعبوا ً
نقل المعارف العربية إلى أوروبا من خالل مدرسة طليطلة للترجمة.
كام�لا للحديث عن الموريس��كيين
فص�لا
لقد خصص��ت الكاتبة
ً
ً
ومح��اوالت تنصيره��م واضطهادهم والس��عي إلى طم��س هويتهم ،ثم
تحدثت عن طرده��م من إس��بانيا ،واس��تقرارهم بالش��مال األفريقي:
المغرب والجزائر وتونس.
تدرج الكاتبة قضية الموريسكيين ضمن التطور الشامل الذي شهده
المجتمع ،والسياسة التي اتبعتها الدولة منذ أن تولى الملوك الكاثوليك
عرش البالد .وقد دفع الموريسكيون ـ شأنهم شأن جماعات أخرى ـ ثمن
تطبيق هذه السياسة ،تقول المؤلفة في هذا الشأن:
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«خالل عهد الملك الكاثوليك��ي وعصر الملك كارلوس الخامس
كانت مشكلة الموريسكيين مشكلة غرناطة وفالنسية أساساً ،واقترنت
هذه المش��كلة طوال القرن الس��ادس عشر بالمش��كلة التي أثيرت
بسبب قراصنة الش��مال األفريقي ،كما اقترنت أيضاً بمشكلة تحرش
مس��لمي غرب البحر المتوس��ط ببلدان جنوب شرق ش��به الجزيرة
وما أثار ذل��ك من مخ��اوف ،واقترنت أيضاً بمش��كلة المواجهة مع
ن��ادرا ما كان يراه اإلس��بان المعاصرون
اإلس�لام الخارجي ،الذي
ً
في معزل عن الداخلي ،وال��ذي كانت له عالقة بالصدام أو مواجهة
اإلمبراطورية العثمانية».1
بعد اإلجراءات القمعية التي تعرض لها الموريسكيون وقرارت الطرد
والتهجير ،اس��تقروا بدول ش��مال أفريقي��ا باعتبارهم رف��اق مواطنة مع
من س��بقوهم إلى هناك تحت اسم األندلس��يين ،وقد ذهبوا إلى هناك
لكي ينضموا إلى صفوف هجرات توال��ت في تدفقها على مدى قرن من
الزمان.
إن الهج��رة إلى المغ��رب كانت على م��دى تاري��خ األندلس ،لقد
منفذا للهرب م��ن التوترات الداخلي��ة ،وملجأ للمتمردين
كان المغ��رب
ً
أو ضحايا النكسات السياس��ية ،لجأ إليه الفقهاء والعلماء لتلقي العلم
في فاس وغيره��ا من المدن المغربية ،كما تش��ير الكاتبة إلى انضمام
بعض الموريسكيين إلى صفوف القراصنة ،وإقامتهم بعمليات إغارة إلى
معاصرا لعملية
شبه الجزيرة ،وتستش��هد المؤلفة بنص للمقري ـ وكان
ً
الطرد ـ يدور حول موضوع إقامة الموريس��كيين في البلدان اإلس�لامية
يعد بمثابة
التي اس��تقبلتهم ،والصعوبات الت��ي واجهتهم ،وهذا الن��ص ّ
  1ـ الكتاب :ص.116
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تقرير خطير عن الممارسات الوحشية وعمليات السطو التي تعرض لها
الموريسكيون لدى وصولهم إلى البالد المستقبلة.
أقام الموريسكيون بصفة أساسية في المدن الساحلية :الرباط وسال
وتطوان .وشفش��اون ..وكان وجودهم في الكيانات الدفاعية وفي جيوش
دول الش��مال األفريقي ،وعينوا في مناصب مهمة ،كما اشتغلوا بالتجارة
والح��رف اليدوية ،وقاموا بزراعة األراضي ،وش��ارك الموريس��كيون في
نظرا النتشارهم
تعدد اللغات ،وأصبحت األسبانية موجودة في كل مكان؛
ً
في مختلف مدن المغرب وخاصة في مراكش.
إذن ،فإن الموريس��كيين الذين هاجروا إل��ى المغرب ـ قبل عمليات
الط��رد وما بعدها ـ قام��وا بمهام على قدر من األهمي��ة في جميع صور
الحرب أو في عمليات القرصنة ،وتعط��ي المؤلفة مثا ًال واضحاً كنموذج
لهذه الفئة وهو ش��خصية س��عيد بن فرج الدكالي الذي ولد في مملكة
غرناطة ثم هاج��ر إلى المغرب ،وأق��ام بتطوان ،وهن��اك انصرف إلى
ممارسة القرصنة.
اكتفاءا ذاتياً للموريس��كيين ـ
وإلى جانب تطوان ـ التي كانت تحقق
ً
تمثلت أق��رب المواقع أهمية في المغرب في المحور الرباط/س�لا ،فعن
عام 1614م تقريباً ،تقول الكاتبة:
«أقامت مجموعة كبيرة من الموريس��كيين ،قدم القطاع األكبر منها
دورا عند مصب نهر
من قرية أورنا تش��وس التابعة إلقلي��م اكس��تريما ً
بورقراق ،وعلى ضفتي��ه الرباط من جانبه الجنوبي ،وس�لا من الجانب
الشمالي».1
  1ـ المصدر السابق نفسه :ص.163
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احتل أهل أورنا تش��وس قلعة الرباط بعد تدميره��ا ،وأعادوا بناءها
وتحصينه��ا ،وخالل الس��نوات التالية قدم عدد آخر من الموريس��كيين
دورا ،ومن األندل��س على وجه الخصوص،
الذين وفدوا من اكس��تريما ً
وانضموا إلى المجموعة األولى محتلين ش��مال المصب؛ أي :س�لا ،هذا
فضال ع��ن تقلد الموريس��كيين لمناصب مختلفة في محيط الس�لاطين
ً
اعتبارا من منتصف القرن  ،15لعل أبرزهم أحمد بن قاسم
الس��عديين
ً
دورا ،وإن كان ق��د عاش أيضاً في
األندلس��ي الذي ولد في اكس��تريما ً
إش��بيلية ومدريد .واس��تقر بمراكش بع��د هجرته ،فعيّنه م��والي زيدان
سكرتيرا ومترجماً للسلطان عام 1608م ،وقد قام بدور مهم في الحياة
ً
الثقافية بالمدينة.
أما الجزائر فقد مألها األندلسيون بعد ثورة غرناطة عام  1501وما
ترتب عن ذلك من صدور مرسوم التحول الديني ،وكانت مدينة وهران
أعدادا كبيرة من الالجئين الغرناطيين منذ س��نة ،1493
بدورها ت��أوي
ً
وكان اإلخوة بارباوخا  Barbarojaيس��هلون هم ومن خلفهم عمليات هجرة
األندلسيين دائماً ،وييسرون لهم االس��تيطان في أراضيهم ،حيث أفادوا
منهم في عمليات اس��تزراع األراضي ،وفي تعلم الحرف وصناعة البنادق
وبناء السفن وتجارة المواد المهمة.
أم��ا تونس فقد أقام الموريس��كيون ف��ي ضواحيها ،وف��ي وادي نهر
مجيردة  Meyerdaوفي السهول الشمالية والممتدة من بنزرت إلى تونس
ونابل وكذلك زغوان ،وبعض القرى التي كان جميع سكانها موريسكيين،
ولم ت��زل خصائصهم العمرانية والمعمارية ش��اخص ًة إلى اآلن ،وخاصة
في تستور  Testurوفي قلعة األندلس وغرومباليا  .Grumbaliaوفي بنزرت
تميز الموريس��كيون
ما زال هناك حي يدعى حي حومة األندلس ،وهناك َ
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باألعمال المدنية المتعلقة بالري وش��ق مجاري المي��اه التي كانت تمد
مدين��ة تونس بالحياة .لم يكن ه��ؤالء يعرفون اللغ��ة العربية؛ بل كانوا
يدعون بأس��ماء أس��بانية ،وحصلوا في الس��نوات األولى لوصولهم على
إذن بتلقي التعليم اإلسالمي باللغة اإلس��بانية؛ حتى يتمكنوا من مواصلة
الكتابة بها.
عنصرا مهماً وأساس��ياً في ازدهار تونس
لقد ش��كل الموريس��كيون
ً
وتألقها خالل العصر العثماني؛ حيث مارسوا األنشطة البحرية والزراعية
والتجاري��ة ،وامتهن��وا الح��رف الحضري��ة كصناعة الخزف والنس��يج
والحرير والتطريز والديباج وصناعة القياطين..
وبالجمل��ة فق��د كان الموريس��كيون ناقلي��ن للثقاف��ة األندلس��ية،
واألس��بانية على وجه الخصوص ،تلك الثقافة المشبعة بخصائص عصر
النهضة والتأثير الغربي.
تعرض المؤلفة في هذا الكت��اب موقف ورأي غالميس دي فوينتيس،
الذي يرى أن األدب األلخمي��ادو يؤكد ـ بما ال يدع مجا ًال للش��ك ـ أن
الموريس��كيين كانوا مس��لمين قلباً وقالب��اً ،وأنه نتيج��ة لذلك لم يكن
اندماجهم في مجتمع األغلبية ممكناً ،وتؤي��د المؤلفة هذا الرأي ،وترى
أن المجتمع متع��دد الثقافات لم يوجد في إس��بانيا مطلقاً ،كما تعرض
موق��ف ماركيث بيا نويبا من الموريس��كيين ،والذي ي��رى أن المؤرخين
اعتمدوا على الكتابات الرس��مية ،وه��ي كتابات مس��مومة ،ووصلوا إلى
نتيجة مفادها أن المجتمع اإلسباني كله يكره الموريسكيين.
والكتاب على صغر حجمه يقدم معلومات أساس��ية ومهمة بخصوص
تاريخ اإلس�لام في األندلس بعد سقوط غرناطة ،ويقتحم منطقة حظيت
مؤخرا باهتم��ام كبير من جانب جه��ات متعددة ،منطقة ش��هدت ظهور
ً
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جماعات وأقلي��ات كانت ـ وما زال��ت ـ تمثل قيمة رمزي��ة ،كانت محل
تفسير طبقاً لوجهات نظر ورؤى مختلفة.
أظن اآلن ـ بعد هذه اإلطاللة الس��ريعة على هذي��ن الكتابين ـ أن
القارئ العربي أصبح بإمكانه أن يطالع ويطلع على التفاصيل والجزئيات
الدقيقة التي رافقت عملية طرد المورس��كيين ،وم��ا كان لهجرتهم إلى
المغرب وغيره من نتائج إيجابية أس��همت في إعادة رسم معالم الهوية
المميزة له ،وهي الهوية التي أصبح فيها للعنصر الموريس��كي دور بارز
على مس��توى التأصيل النتماء حضاري واس��ع ،وقد قام المجلس األعلى
للثقافة بمصر بمجهود مش��كور وجبّار في نشر هذه الدراسات واألبحاث
الخاصة بالموضوع.
آخرا ،تبقى القضية الموريس��كية وما ترتب عنها من
وأخيرا وليس ً
ً
أح��داث تاريخية مج��ا ًال مفتوحاً أمام الدارس��ين الع��رب وغير العرب،
ومحاول��ة اكتش��اف الوثائق المتعلق��ة بتاريخه��م ومأس��اتهم وحياتهم
الجدي��دة في المنف��ى أهم ما يمكن أن يس��لط الضوء أكث��ر على هذه
القضية االجتماعية التي طرحت العديد من التس��اؤالت فيما أنجز عنها
من أبحاث ودراس��ات؛ ألن قروناً من الزمن بعد س��قوط األندلس وقرار
الطرد النهائي يجب ألاّ يبقى كذكرى نس��ترجعها كل سنة؛ بل كمناسبة
لق��راءة تاريخنا م��ن جديد وأخ��ذ العبرة من��ه ،والزيادة ف��ي البحث
والتنقيب ع��ن كل ما يتعلق بحياة ه��ؤالء الذين عاش��وا بجانبنا كأقلية
تركت منازلها وديارها في العدوة األندلس��ية ،ثم استطاعت أن تنصهر
وتذوب داخل النسق االجتماعي الجديد سواء في المدن أو القرى وأثرت
فيهما ذلك التأثير البيّن الذي ما زال إلى يومنا هذا.
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مشروع «في الفكر النهضوي
اإلسالمي»
في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد عوي�س

■

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب ـ والذي
ُعقد ف��ي الفترة م��ن  22يناير وحت��ى  7فبراير
 2012ـ ن��دوة بعنوان «ف��ي الفكر النهضوي اإلس�لامي»
بجناح مكتبة اإلس��كندرية ،ش��ارك فيها كل من :الدكتور
رضوان الس��يد من لبنان ،والدكتور سعيد العلوي المفكر
المغرب��ي ،والدكت��ور محمد عم��ارة المفكر اإلس�لامي،
والدكتور محمد كمال الدين إمام؛ أس��تاذ الشريعة بكلية
الحقوق بجامعة اإلس��كندرية ،وأدارها د .إسماعيل سراج
الدين مدي��ر المكتبة،وذلك بهدف التعريف بالمش��روع
الذي تقوم به المكتبة ،والخاص بإعادة نشر مختارات من
التراث اإلس�لامي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر
الهجريين ـ التاسع عشر والعشرين الميالديين ـ وتقديم
نماذج من الكتب التي انتهى المشروع من إصدارها.
■

كاتب وباحث من مصر.
1
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استهل د .إسماعيل س��راج الدين مدير مكتبة اإلس��كندرية فاعليات
الندوة باإلشارة إلى أن المش��روع يهدف إلى تقديم مختارات من تراث
الفكر النهضوي اإلس�لامي ،والتعريف بأهم كتاب��ات التجديد والنهضة
وأعالمها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( 19ـ 20م)،
والتوجه إلى قطاع عريض من طالب الجامعات والمعاهد العليا من أجل
تعريف أفضل بأفكار هؤالء األعالم وأعمالهم .وال ُيعد المش��روع مجرد
اس��تعراض لتاريخ مضى ،وإنما هو تأكيد على ُهوية قائمة ،وإحياء لقيم
المواطنة ،والحفاظ على الذات ،والتواصل البنَّاء مع اآلخرين.
كتاباُ ،يج��دد تراث عصر النهضة
وقد ص��در عنه ما يقرب من ً 20
اإلس�لامي ومفكري ذلك العصر؛ من أمثال محمد عبده وعالل الفاسي
وخير الدين التونسي وشكيب أرسالن ،وغيرهم ممن أثاروا قضايا مازالت
تناقش حتى اآلن ،ومن هذه الكُتب «مقاصد الشريعة اإلسالمية» لمؤلِّفه
اإلمام الش��يخ محمد الطاهر بن عاش��ور ،و«العودة إلى الذات» لمؤلفه
علي ش��ريعتي« ،الحياة الروحية في اإلس�لام» لمؤلف��ه محمد مصطفى
حلمي ،و«اإلس�لام دين الفطرة والحرية» لمؤلف��ه عبد العزيز جاويش،
و«الم��رأة والعم��ل» لمؤلفت��ه نبوية موس��ى ،و«تمهيد لتاريخ الفلس��فة
اإلسالمية» لمؤلفه مصطفى عبد الرازق ،و«نهضة األمة وحياتها» لمؤلفه
طنطاوي جوهري ،و«دفاع عن الشريعة» لمؤلِّفه عالل الفاسي ،و«طبائع
االستبداد ومصارع االس��تعباد» لمؤلِّفه عبد الرحمن الكواكبي ،و«مناهج
األلب��اب المصرية في مباه��ج اآلداب العصري��ة» لمؤلِّف��ه رفاعة رافع
الحداد؛
الطهطاوي ،و«امرأتنا في الش��ريعة والمجتمع» لمؤلِّفه الطاهر ّ
حيث قام باحثون مختص��ون ـ إلى جانب إعادة إصدار آخر طبعة للكتاب
نُشرت في حياة المؤلف ـ بإعداد تقديم لكل كتاب ُينشر معه ،ويتضمن
تعريفاً به وبمؤلفه وأهم مالمح مشروعه الفكري التجديدي.
2
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وأضاف أن المشروع أ ُطلق عليه «إعادة إصدار ُكتب التراث اإلسالمي
الحديث في القرنين الثالث عش��ر والرابع عشر الهجريين/التاسع عشر
والعش��رين الميالديين» ،ونبعت فكرته من الرؤية التي تتبناها المكتبة
بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكري والعلمي في مختلف مجاالت
تأكيدا
المعرفة ،واإلس��هام فى نق��ل هذا الت��راث لألجيال المتعاقب��ة؛
ً
ألهمية التواصل بي��ن أجيال األمة عبر تاريخه��ا الحضاري ،وأضاف أن
الس��بب الرئيس الختيار القرنين التاسع عشر
نبعت فكرة الم�شروع من
والعش��رين الميالديين هو وجود انطباع سائد
الر�ؤية التي تتبناها
غي��ر صحي��ح؛ وه��و أن اإلس��هامات الكبيرة
المكتبة ب�ش�أن �ضرورة
المحافظة على التراث
التي قام به��ا المفكرون والعلماء المس��لمون
الفكري والعلمي في
قد توقفت عن��د فترات تاريخي��ة قديمة ،ولم
مختلف مجاالت المعرفة
تتجاوزها ،في حين أن اس��تعراض وثائق هذه
المرحلة يش��ير إل��ى غير ذل��ك ،ويؤكد على
بمد وجز ٍر ـ ق��د تواصل عبر
مر ٍّ
أن عط��اء المفكرين المس��لمين ـ وإن ّ
األحقاب الزمنية المختلفة ،بما في ذلك الحقبة الحديثة ،والتي تش��مل
القرنين األخيرين.
كما أوضح أن هذا المشروع يس��عى للجمع بين اإلحياء ،والتجديد،
واإلبداع ،والتواصل مع اآلخر ،وليس في االهتمام بهذا التراث إشارة إلى
رفض الجديد الواف��د علينا؛ بل علينا التفاعل معه واختيار ما يناس��بنا
منه ،فتزداد حياتنا الثقافية ثراءً ،وتتج��دد أفكارنا بهذا التفاعل البنَّاء
بين القدي��م والجديد ،بين الم��وروث والوافد فتُنت��ج األجيال الجديدة
إس��هاما في التراث اإلنساني المش��ترك ،بكل ما فيه
عطاءها الجديد،
ً
من تنوع الهويات وتعددها .ونوّه سراج الدين إلى أن مكتبة اإلسكندرية
تهدف من هذا المش��روع أيضاً إلى اإلس��هام في تنقية صورة اإلس�لام
3
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من كثير من التشوهات التي ألصقت به ،وبيان زيف كثير من االتهامات
زورا إلى المس��لمين ،من خالل ترجمة هذه المختارات إلى
التي تنسب ً
اإلنجليزية والفرنس��ية ،ومن ث َّم توزيعها على مراكز البحث والجامعات
ومؤسس��ات صناعة الرأي في مختلف أنحاء العالم ،وقبل ذلك إتاحتها
لشباب المسلمين من غير الناطقين بالعربية.
وق��ال المفكر اإلس�لامي الدكتور محم��د عمارة:إن هذا المش��روع
محمود لكتب تمثل الفكر
اختيار
ليس مجرد نش��ر لكتب التراث؛ بل هو
ٌ
ٌ
النهضوي الذي نس��عى إليه ،ولفت إلى أن الثورات التي تشهدها األمة
العربية هدفها هو الس��عي نحو نهضة عالم العروبة واإلس�لام ،كما أن
الخيارات الغربية قد أفلست داخل وخارج العالم الغربي ،وعندما نتحدث
واحدا؛ ولكن ال بد من التمييز بين
عن العالم الغربي فإنه ليس ش��يئا
ً
كل من الحضارة الغربية ،والعلوم الغربية ،واإلنسان الغربي ،فالحضارة
الغربية بلغت من العبقرية مكانة يجب أن نسعى إلى بلوغها ،واالستفادة
منها بمختلف الس��بل لتحقيق التقدم لعالمنا العربي واإلس�لامي ،وأما
العلوم فال ينكر إال جاح��د أننا تتلمذنا عليهم فيها ،وثمارها ش��تى في
مختلف مج��ال الحياة ،ونأتي إلى اإلنس��ان الغربي فنج��ده يفتح عقله،
ويفسح المجال لقلمه في قضايانا حين نُحسن تقديمها وعرضها بصورة
ُ
واضحة وصحيحة .إن مشكلتنا ليست مع هذه األطراف؛ بل مع مؤسسات
الهيمنة التي جاءت إلى الش��رق لتحتله وتغتص��ب ثرواته ،وذلك يمثل
صراع��اً ما زال قائماً معه من��ذ 10قرون .وأضاف عم��ارة أن الجماهير
العربي��ة تأكدت وآمن��ت أنه ال يوج��د خيار نهض��وي إال بالع��ودة إلى
المرجعية اإلس�لامية :من هنا تأتي أهمية هذا المش��روع الذي تنهض
به مكتب��ة اإلس��كندرية ،والذي يتم بإنج��ازه تحقيق أح�لام وطموحات
هؤالء األعالم الذين دعوا وس��عوا إلى نهضة عالمنا العربي في مواجهة
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الهيمنة ،وهذه المؤلفات تساعدنا على الوقوف في مواجهة الهيمنة التي
تحرس تخلفنا .أيضاً هذا المش��روع ال يختلف عليه اثنان في أنه يقدم
جدول أعمال فكري��اً لثورات الربي��ع العربي ،كما أن ه��ذه اإلصدارات
ُتلفت النظر إلى أن اللحظات التي يعيش��ها العالم العربي واإلس�لامي
تمثل طموحات لنهضة هذه األمة ،التي ُغيب��ت لقرنين منذ جاء نابليون
بوناب��رت ليطم��س إنجازاتها .ل��ذا تتطلب ه��ذه اللحظات م��ن الثوار
الس��عي نحو عودة أمتنا إلى الريادة واإلمامة بين الش��عوب ،أيضاً هذا
المش��روع الفكري النهضوي يمثل رس��الة كبرى ذات معنى كبير ،وكأنه
وتبش��يرا لثورات الربيع العربي .وأك��د عمارة على أن هذا
كان إرهاصاً
ً
المشروع يتميز عن المش��روعين الس��ابقين لرفاعة الطهطاوي ومحمد
عبده ،اللذين كان��ا لتعريف األمة بذاتها وبتراثها .لكن هذا المش��روع
الذي نحن أمامه ُيترجم عيون الفكر اإلس�لامي النهض��وي إلى اللغات
األخرى ،فيصدر إل��ى اآلخر ..وليس فقط ُيعرفنا نح��ن بذاتنا؛ أي :أنه
ُيطلع العالم ـ الذي أساء الظن بإسالمنا ،والذي سلط كل األضواء على
بعض «العورات الفكرية» لقلة قليلة من أهل الغلو ـ على حقيقة اإلسالم،
ومعالم المش��روع النهضوي ألمة اإلس�لام ،وأضاف أن هذا المش��روع
بحاجة إلى إشاعة الحديث عنه ونشره وإبرازه للمجتمع العربي كافة.
فيما أش��ار المفكر الدكتور رضوان السيد إلى العالقة غير الصحية
بين العرب وتراثهم الحضاري القديم والحديث ،وانقسام المثقفين إلى
هم لها س��وى اس��تيعاب هذا
فئتين :فئة ترى أن الدين هو التعبد ،وال ّ
الدي��ن ،وفئة أخرى ترى أن الدي��ن هو العائق أمام التقدم .واس��تطرد
متسائال عن كيفية تعامل المستشرقين ،والعرب ،والترك ،واإليرانيين مع
ً
التراث اإلسالمي بش��كل إيجابي؟ وكيف أنهم استطاعوا الكتابة بطريقة
موضوعية عن التراث اإلس�لامي كأنه جزء من تراثهم بغض النظر عن
5

متـابعــات

حاضرهم ،وهو ما عجز عنه العرب فى القرن العشرين؛ حيث لم يكتبوا
موسوعة إسالمية ،وعجزوا عن كتابة تاريخهم القومي النقسام المثقفين
العرب أنفس��هم ،ولفت إلى أن أصحاب الكُتب ـ التي أنجزها مش��روع
مكتبة اإلسكندرية ـ على الرغم من اختالف آرائهم واتجاهاتهم ـ ما بين
عدوه مأزقاً
اإلصالحي والسلفي ـ اتفقوا على إنفاق جهدهم للخروج مما ّ
ُيحيط باألمة ،واش��تد بهم الوعي في أواس��ط القرن التاسع عشر ،لذا
عندما تقوم المكتبة بذلك فهي تتبنى فكرة ُتدرس في س��ياقها ،وتشتغل
عليها األجيال الجديدة ،وهذا أمر عظيم ،كم��ا أنها خطوة جادة إلعادة
ويعد إس��هاما في تصحيح
قراءة تراث يش��غل من  100إلى  150عاماًُ ،
عالقتنا بتراثنا القديم والجديد التي لم تكن صحية فيما مضى .وبرأ ْي
السيد أن هذا المشروع يمثل محاولة تهدف لكتابة تاريخ أمتنا الثقافي
قديماً وحديثاً ،والتي تولى العالم كتابته إال نحن ،ولفت إلى أن محاولة
أحمد أمين تمثل آخر محاولة لكتابة تاريخنا ،وعلى الرغم من تواضعها
فإنها ُتعد خط��وة ُمهمة ،وذكر أيضاً أننا في أش��د الحاج��ة إلى تاريخ
ثقافي كالسيكي؛ حيث لم يجد في هذا الشأن سوى كتابين هما( :الفكر
العربي في عصر النهضة) تأليف البرت حوراني ،والكتاب الثاني (أسس
التقدم عند مفكري اإلس�لام في العصر الحديث) تأليف فهمي جدعان،
وذكر أيضاً أنه ليس هناك تاريخ ثقافي في السياقات واألطر الحضارية
والسياسية والعربية واإلسالمية في القرنين التاسع عشر ،والعشرين.
وأشار المغربي د .س��عيد العلوي إلى أن مصطلح النهضة الثانية ورد
تعبيرا عن األمل في تحقيق نقلة
على لسان عدد من الباحثين والمفكرين
ً
تمييزا لها عن النهضة العربي��ة األولى ،التي امتدت منذ منتصف
نوعية
ً
القرن التاس��ع عش��ر ،وتوقفت عند خمس��ينيات القرن العشرين ،ولفت
إلى أن الخطاب العربي في عصر النهضة تميز باس��تخدام جملة مفاهيم
6
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راهنة بالنسبة لنا اآلن ،منها التساؤل عن :العالقة بين الدين والسياسة،
مفهوم اإلصالح.وأن قراءة تاريخ البشرية بصفة عامة مثال :نموذج حركة
النهضة األوروبية (في القرني��ن  15و 16م) حيث مهدت لحركة الحداثة،
نموذج النهضة الياباني��ة (القرنين  18و 19م) ،نم��وذج الحركة العربية
اإلسالمية ،وهناك نقاط مش��تركة بين تلك النماذج منها :وجوب العودة
إلى األصول ،فالبد من وجود مش��روع ثقافي كبير ،يقوم بإحياء التراث
يتم
تقوم به دولة ،أو مجموعة من األفراد ،مؤسسات المجتمع المدني ،أو ّ
التداخل بينها .ويضيف العلوي :إننا اليوم نعيش مقدمة هذه النهضة في
الوطن العربي مما يدفعنا إلى طرح جملة من
�إن هذا الم�شروع يمثل
األسئلة منها :ما الفرق بين الحركة النهضوية
محاولة تهدف لكتابة
اآلن وسابقتها من الحركات النهضوية العربية؟
تاريخ �أمتنا الثقافي قديم ًا
ما ه��ي مكان��ة الدين ف��ي النهض��ة العربية
وحديثاً ،والتي تولى
العالم كتابته �إال نحن
الثانية؟ ما طبيعة إش��كالية اإلسالم والسياسة
حالي��اً؟ إذن وب��رأي العلوي نح��ن أمام طرح
لقضية الدولة المدنية ومكوناتها ،وكيف يمكن
أن تكون السياس��ة مجاالً للصراع السياس��ي ،واالجتماعي ،واالقتصادي؟
وهل ذلك الصراع يرتبط بالديمقراطيات؟ إن الحركة النهضوية العربية
تفتقر إلى مش��روع واضح ينهض به المجتمع المدني إلى جانب الدولة.
وبخصوص مشروع مكتبة اإلسكندرية «في الفكر النهضوي اإلسالمي» قال
العلوي« :اعتبره من ضمن اإلس��هام في المشروع الثقافي لحركة الثقافة
العربية األخيرة ،ومن النصوص المؤسسة للنهضة العربية» .وقرر أن من
شأن قراءة الفكر العربي اإلس�لامي في عصر النهضة ـ والفكر السلفي
الكالس��يكي بعض من ذلك الفكر ـ أن يمدنا ب��أدوات جديدة في النظر
إلى الواقع العربي اإلس�لامي وأن يدفع به في اتج��اه التطور اإليجابي،
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وفي التمكين من فت��ح آفاق الحوار المثمر في عال��م ال يكون ممكناً وال
معقو ًال إال مت��ى كان التعدد الثقافي والحوار اإليجاب��ي مجاله ،والموجه
فيه في الوقت ذاته.
بينم��ا أوضح الدكت��ور محمد كمال إم��ام أن والدة مش��روع مكتبة
اإلس��كندرية جاء قبل س��نوات من ث��ورات الربيع العرب��ي والذي ُتعد
مؤلفاته بمثابة األعمال التأسيس��ية له��ا ،كما أن هذا المش��روع يمثل
مفاجأة ف��ي كونه صدر م��ن المكتبة ،والت��ي كان ُيظن به��ا أن يكون
قاصرا على الجانب اآلخر من البحر المتوس��ط .وأش��ار إلى
نش��اطها
ً
أن إعادة إصدار ُكتب التراث النهضوي اإلس�لامي الحديث في القرنين
األخيرين ُيع��د جزءًا من جهود التقدم نحو المس��تقبل ألُمة لها تاريخ،
كان الكتاب فيه ذاكرتها المستوعبة ورصيدها الثقافي ومخزونها العقلي
األصيل ،وه��و رصيد تواصلت خطواته الواثقة من��ذ حركة الترجمة في
عصر المأمون إلى اآلن.
وأضاف إمام :لقد اس��تهدف هذا العمل اختيار «الكتاب المشروع»؛
أي :الكتاب الذي ُيمثل المش��روع النهضوي لكل َع ِل َم من هؤالء األعالم
بمقدم��ة جديدة ال تخرج بالكت��اب والكاتب عن س��ياقه التاريخي؛ إنها
ومقدمة تعرض
ق��راءة له من داخل فك��ر المؤلف ،ومن داخل عص��رهُ ،
بإيجاز ترجم��ة حياته وس��يرة قلمه ومؤلفات��ه ،وترص��د ردود األفعال
وتأيي��دا
ورفضا،
الفكرية حول الكتاب قبو ًال
وتفنيدا ،بما ُيبرز القضايا
ً
ً
ً
الفكرية التي أفرزها الكتاب ،وأشار إلى أن العقل المسلم ُمنذ اللحظة
األولى عقل مفتوح يأخذ ويعطيُ ،يرس��ل ويستقبل ،وتبقى غايته الرئيسة
الخير العام لكل إنسان بما هو إنسان.
وقد ذهب المشاركون في الندوة إلى أن كل الكتب تنتمي إلى الفكر
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النهضوي الذي بلور إج��راءات ذات طابع جدلي ،وتبنّ��ى فكره التقدم،
وضرورة نش��ر البحوث والدوري��ات المتعلقة بهذه القضاي��ا إلى جانب
الكتب التراثية ،وإلى جانب كتب محمد عبده والكواكبي يتيح المش��روع
الفرصة لكتب لم تنشر حديثاً وغير متاحة للباحثين .واتفق المشاركون
على أن المعايير األساس��ية التي يجب أن يؤخذ بها هي معايير الحرية
والنزاه��ة واالختالف ،وعلى ض��رورة تنوع المش��روع الفك��ري ،وتبني
المراكز البحثية الكبيرة ودعمها للمش��روع ومساعدة الباحثين .كما نبّه
المشاركون إلى ضرورة االس��تفادة من أساليب العرض الحديثة ووسائل
االتص��ال ف��ي تنمية وتطوير ه��ذا المش��روع الفكري ،م��ن خالل عقد
مؤتمرات على اإلنترنت ،سواء مؤتمرات مرئية أم مكتوبة.
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ﺷــﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ
ﻻ
ّ
ﻋﻤﺎ ﺗﻨﻄــﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺸــﻒ ّ
ﺁﻳﺎﺕ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭ»ﺃ ُﺳــﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ« ﻭ»ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ«؛
ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﺗﺼﺎ ًﻻ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ،
ﻣﻦ ﺃﻭﺛﻖ ﺍﻷﺑﺤــﺎﺙ
ّ
ﻭﻗﺪ ﻓﻄﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻘﻴــﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ،
ﻭﻟﻤﺴــﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬــﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺷــﻌﺮﻭﺍ ﺑﺄﻥ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴــﺰﺍﺕ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒــﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ،ﻭﻓﻲ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﻬﺪﻑ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﻮ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﺷــﻲﺀ ﻣﺬﻣﻮﻡ
ﻫﻮ »ﺍﻟﺸﺮ« .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺑﺤ ٌﺚ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻔﺎﺡ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺿﺪ »ﺍﻟﺸﺮ«ْ ،
■

ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ،ﻣﺼﺮ.
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ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«؛ ﻓﺮﺍﺣــﻮﺍ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«؛ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ؟ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ
ْ
ﻋﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ؟ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻬﻮﺍ ّ
ﺟﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ّ
ﻋﻨﻪ ﻣــﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ؛ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ ّﺇﻻ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸــﺮ.
ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺴــﻤﻴﻪ ﺑﺎﺳــﻢ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻬﺪ ﺣﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ »ﺍﻟﻘﻴﻢ« ﺑﻮﺻﻔﻬــﺎ »ﻏﺎﻳﺎﺕ« ﺃﻭ »ﺃﻫــﺪﺍﻑ« ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ô«îdG ≈æ©e
ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻻﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ »ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ« ) 1058ـ 1111ﻡ(،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻟﻮﺟــﻮﺩﻱ »ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻫﻴﺪﺟﺮ«
 1889) Heideggerـ 1976ﻡ( ،ﻭﻫﻲ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟــﺐ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﻣﻔﺎﺩﻩ :ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤــﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ .ﻓﻤﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺠﻴﺪ ﺍﻟﺤﻔــﺮ ـ ﺃﻱ :ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ـ ﻓــﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﺒﺜﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨــﻰ )ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ( ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬــﺎ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ
ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻧﻮﺟﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
»ﺧﻴﻮﺭ« ،ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝِ :
ﺭﺟﻞ«،
ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻟﻐﻮﻳﺎً ﺿﺪ ﺍﻟﺸﺮ ،ﻭﺟﻤﻌﻪ ُ
»ﺧ ْﺮ َﺕ ﻳﺎ ُ
ُ
ﻭﺃﺧﻴﺮ« ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰl ﴿ :
ﻣﻨﻚ
ﺧﻴﺮ
»ﻭﻫﻮ
ﻗﻮﻝ:
ﺎ
ﻭﺃﻳﻀــ
،
ﺧﺎﺋﺮ
ً
ُ
ُ
ﻓﺄﻧﺖ ُ
ﻭﺍﻟﺨ ْﻴﺮ:
] ﴾p o n mﺍﻟﻤﺰﻣــﻞ[20 :؛ ﺃﻱ ﺗﺠﺪﻭﻩ ً
ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺘــﺎﻉ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎَ .
ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ« ﺟﻤﻊ َﺧ ْﻴ َﺮﺓ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﺃﺧﻴــﺎﺭُ ﻭﺧﻴﺎﺭُ،
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ َ
ُ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ،
ﻭﺧ ﻴ َﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ؛ ﺃﻱ 
ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀَ .
ﻓﻀ َﻞ َ
ﻭﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ :ﻓﻀﻠــﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻓﻼﻧﺎً :ﻓــﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴــﺎﺭ ،ﻳﻘﺎﻝ:
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ِ
ﻭ»ﺍﻟﺨ ُﻴﺮ« ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.1
َﺧ ﻴﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﻴﺌﻴﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ » «Goodـ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ » «Bienـ ﻓﺘﺘﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧــﻲ » «gutﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓــﺎً ،ﻓﺎﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻣﺜﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻴﺒــﺔ ﺃﻭ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﺘﻰ ﺣﻘﻘﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋــﻼﺝ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻭﻫﺬﺍ
ً
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﺧــﻼﻕ؛ ﻷﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ُﻳﻌﻨــﻰ ﺑـ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺣﻴﻦ
ُﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﻰ«
» «Supreme Goodﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﻗﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻸﺧﻼﻕ .2ﻛﻤﺎ ﺗــﺪﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ
ﻓﺮﺩﺍ ،ﻭﻳﺘﺨــﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ـ ﺑﻮﺟــﻪ ﺧﺎﺹ ـ ﺻﻮﺭﺓ
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ً
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺬﺓ(،
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺘﻴﻦ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻭﺃﺿﺪﺍﺩﻫﺎ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ .3ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎً :ﻛﻞ ﻓﻦ ﻭﻛﻞ ﻓﺤﺺ ﻋﻘﻠﻲ ،ﻭﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺮﻣﻲ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ2003 ،ﻡ) ،ﺍﻟﻤﺠﻠــﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ() ،ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺎﺀ( ،ﺹ .261
ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ1985 ،ﻡ،
ﺃﻳﻀﺎًُ :
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ) ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺀ( ﺹ .273
 2ـ Lacey, A Dictionary of Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London, Henley and
Boston, New York, 2000 p. 124.

ﺃﻳﻀﺎً:

Sergio, Temenbaum, Appearances of Good,: An Essay an Nature of Practical Reason,
Cambridge University Press, 2007, p. 2.

 3ـ ﺳﺪ ﺟﻮﻳﻚ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﻤﺪﻱ،
ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ1949 ،ﻡ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ )ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ( ،ﺹ .70
ﺃﻳﻀــﺎً :ﺑﻴﺮﺗﻮﻥ ﻳﻮﺭﺗﺮ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤــﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻱ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1993 ،ﻡ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .63
79

اﻟﻤﺤـﻮر

ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺧﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺒﻌﺜﻪ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺴﻴﺔ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ.
ﻭﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻓﻲ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﺪﻡ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ،ﻭﺍﺗﺴــﻌﺖ ُﺷــﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓــﻲ ﺗﺼﻮﺭﻫﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
»ﺍﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ« » «Goodnessﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺴــﻬﺎ ،1ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ﺃﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ«
ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤــﺎﻝ ،ﻓﻜﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﻳﻨﺰﻉ ﺑﻄﺒﻌﻪ
ﺇﻟﻰ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﻴﺮﻳﺔ ُﻫ ِﻮ ﻳ ِﺘ ِﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺸــﺨﺺ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻟّﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻳﺤﺐ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻵﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﺫﻯ
ﻋﻨﻬﻢ ،ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳــﻌﺎﺩﺗﻬﻢ .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﺩﻟّﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺠﺪﻩ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠــﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴــﻪ .ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ«
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺮﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ» :ﺧﻴﺮﻳﺔ« ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺃﻱ ﺻﻼﺣﻪ ،ﻭ»ﺧﻴﺮﻳﺔ« ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻱ ﻃﻴﺒﺘﻬﺎ ،ﻭ»ﺧﻴﺮﻳــﺔ« ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻱ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ.
ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﻤﻔﻬﻮﻣــﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ«؛ ﺃﻱ ﻳﻬﺘﻢ
ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ،ﻭﻳﻜﺸــﻒ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺃﻱ
ﻣﺎ ﻫــﻮ »ﺧﻴﺮ« ﺃﻭ ﻣﺎ ﻟــﻪ »ﻗﻴﻤﺔ« .ﻭﻳﺬﻫــﺐ »ﺭﺍﻟﻒ ﺑﺎﺭﺗﻦ ﭘﻴــﺮﻱ« Perry
) 1876ـ 1957ﻡ( 2ـ ﺑﻬــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ» :ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ ﻟﻜﻠﻤﺔ
1ـ

Georg Henrik Von Wright, The Varieties of Goodness, London: Routledge & K. Paul,
New York, 1963, p.12.

ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴــﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ُﻳﻨﻈــﺮ ﺃﻳﻀﺎً :ﺟﻤﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒــﺎُ ،
1971ﻡ ،ﺹ  550ـ .551
ﻛﺬﻟﻚ :ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1979 ،ﻡ ،ﺹ .424
 2ـ »ﺭﺍﻟﻒ ﺑﺎﺭﺗﻦ ﭘﻴﺮﻱ« ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓُ ،ﻭﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻓﺮﻣﻮﻧﺖ« = Poultney
80

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﺧﻴﺮ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻳﺤﺒﻪ
ﺃﻭ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻫﻮ ﺇﺫﻥ ﺧﻴﺮ؛ ﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻓﺈﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣــﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ« .ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ» :ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺿﻮﺀﺍ ﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﻢ .ﻭﻳﻠﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ
ً
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻷﺳﻤﻰ.1
ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻓﺈﻥ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌــﺎﻡ 2ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜــﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ـ ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﺧﻴــﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ ،ﻳﺪﺭﻙ
ﺍﻟﻘﻮﻝ؛ ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
ً
ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ«،
= ﻋﺎﻡ 1876ﻡ ،ﻭﺩﺭﺱ ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﭘﺮﻳﺒﺴــﺘﻮﻥ«  ،Princetonﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻋــﺎﻡ 1896ﻡ ،ﺛﻢ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ »ﻫﺎﺭﭬﺎﺭﺩ«  ،Harvardﺣﻴﺚ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﺎﻡ
1899ﻡ .ﺃﺻﺪﺭ »ﺑﻴﺮﻱ« ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ« ﻭﻛﺘﺎﺏ
ﻳﻌــﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ
»ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ّ
ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ ﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ.
 1ـ Perry, R, B, General Theory of Value: Meaning and Basic Principles Construed in Terms
of Interest, Cambridge: Haward University Press, 1950, pp. 34-35.

ُﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﭘﻴﺮﻱ :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ :ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻋﺎﻃﻒ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩ .ﺯﻛﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮﺩ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1968ﻡ ،ﺹ .147
 2ـ ﻳﺮﻯ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺨﻴﺮﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻫﻮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ
ﻓﻌﻼ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻫــﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ً
ُﻳﻌﺪﻩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻭﻥ ﺃﻫﻢ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ :ﻟﻮﻳﺲ ﺩﻛﻨﺴــﻮﻥ ،ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻣﺰﻱ ﺣﻠﻴﻢ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﺍﻥ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ) ،(26ﺹ .11
81

اﻟﻤﺤـﻮر

ﺃﻭ ﻣﺘﻀﻤــﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ ﺑﻪ .ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﻟﻬﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻯ »ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ«  1632) Spinozaـ 1677ﻡ( ،ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑـ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻳﻘــﻮﻝ» :ﺃﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ :ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ،ﻣﻬﻤﺘﻬــﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﺄﻋﻨﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻻ ﻟﻠﺨﻴﺮ
ﺍﻷﻗﺼﻰ؛ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﺐ ﺍﷲ  .....ﻓﺤﺐ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﻧﻌﻴﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ«.1
ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺗﻨﻈﻴﻤــﺎً ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻠﺴــﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪ
ﻓﺮﻳﺪﺍ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ
ﻭﺷﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸــﻐﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً
ً
ً
ﺧﻴﺮﺍ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻻ
ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ،ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ً
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺨﻴﺮ ﺃﺷــﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺒﻴّﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ
ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺨﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺪﻯ؛ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ُﺳــﻠﻢ ﻣﺘﺪﺭﺝ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ
ﻟﻠﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﻰ.2
ﺇﺫﻥ» ،ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻟﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﺧﻼﻑ ﻳﺜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻫــﻮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﻛــﺰ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ ﺍﻟﻜــﻮﻥ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ :ﻫﻞ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻄﻠﻖ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ »ﺧﻴﺮ« ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻡ ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺒﻌﺎً
ﻟﺮﺿﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻲﺀ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻔﻪ
ﺑـ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ،ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺯﻣﺎﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﻀﺎﺭﺗﻬﻢ؟
 1ـ ﺍﺳﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1981 ،ﻡ ،ﺹ ﺹ  193ـ .194
 2ـ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻌﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ1986 ،ﻡ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ
ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ( ،ﺹ .420
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ﺃﻡ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺷــﺨﺺ ـ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣــﺮ ـ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻓﺮﺩﻳﺎً ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ؟ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺃﺧﺮﻯ :ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺫﺍﺗﻬﺎ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻧﻀﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ؟ ﺃﻱ ،ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﺫﺍﺗﻴﺔ؟ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﺃﻡ ﻧﺴــﺒﻴﺔ؟ 1ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤــﺔ ﺃﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻛﺎﻣﻦ
ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻻ ﻳﺨﺘﻠــﻒ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﻵﺧﺮ ،ﻭﻻ ﻣــﻦ ﻋﺼﺮ ﺇﻟﻰ
ﻋﺼﺮ ،ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ؛
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ
ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺃﻭ
ً
ƒg ≈°übC’G ô«îdG ¿EG
»ﺧﻴﺮﺍ« ﻓﻲ ﺫﺍﺗــﻪ؛ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ÖMh á≤ëdG áaô©ªdG
ً
IOÉ©°S ƒg ˆG Öëa ,ˆG
ﺇﻥ ُﻭﺟــﺪﺕ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺪﺣــﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
,¬ª«©fh iƒ°ü≤dG ¿É°ùfE’G
ﺗﻘــﻮﻝ ﺇﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ« ﻛﺎﻣﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
™«ªéd ájô«NC’G ájÉæ©dGh
ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻧﻔﺴــﻪ .ﻭﻫﻜــﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ
.á«fÉ°ùfE’G ∫É©aC’G
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻭﺻﻔﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ؛ ﺃﻱ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠــﺪ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻟﻠﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ »ﺟﻮﺯﻳــﺎ ﺭﻭﻳــﺲ«  1855) Royceـ 1916ﻡ( ﻓﻲ ﻓﻠﺴــﻔﺘﻪ ﻋﻦ
»ﺍﻟــﻮﻻﺀ«  ،Philosophy of Loyaltyﺣﻴﺚ ﺃﻋﻄﻰ ﻟــﻜﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻮﻻﺀ
ﺧﻴﺮﺍ .2ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ »ﺧﻴﺮ ﺃﺳﻤﻰ«،
ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً ً
ً
 1ـ ﻫﻨﺘﺮﻣﻴﺪ ،ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﺸــﻜﻼﺗﻬﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓــﺆﺍﺩ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼــﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1997ﻡ ،ﺹ .261
ﺃﻳﻀﺎً :ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﻣﺎﻡ ،ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1985ﻡ ،ﺹ .52
 2ـ Josiah Royce, The Basic Writings, edited with an introduction by John. McDermott,
New York: Fordham University Press, 2005, Volume 2, p. 855.
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ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﻮﺿﻌﺎً ﻟﻮﻻﺋﻚ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﺤﺪﺩ
ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﻮﻻﺀ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ً
ﻭﻻﺀﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷــﻴﺌﺎً ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟــﻪ ﺑﺬﺍﺗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ .ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﺫﺍ
ﻓﻮﻫﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻲ
ﻭﺟﺪﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺣﺎﺯﺕ ﺇﻋﺠﺎﺑﻲ ،ﻭﺟﺬﺑﺘﻨﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ُ
ُ
ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻨﻔﺴــﻲ ـ ﺇﺫﺍ ﻣــﺎ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﻭﻻﺋﻲ ـ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﻗﺼﻰ ....ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻻﺋﻲ ﺧﻴﺮﻱ ﻓﻘﻂ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎً،
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﺃﻣﻨﺤﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ  .....ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﻻﺀ
ﻟﻠﻮﻻﺀ؛ ﺃﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻉ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻟﻮﻻﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳــﻦ .ﺇﺫﻥ ﻻ ُﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ
ﺧﻴﺮﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺎﺳــﺎً ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﻻﺀ ﻟﻠــﻮﻻﺀُ ،
ﺷﺮﻳﺮﺓ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻄﻢ ﻭﻻﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ«.1
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴــﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳــﻦ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻋﻤﻘــﺎً ﻭﻓﻘﺎً ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﻌﺼﻮﺭ؛ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ـ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ـ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸــﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺿــﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺷــﺒﺎﻉ  ،Satisfactionﻓﻨﺤﻦ ﻧﺼﻒ ﺃﻱ ﺷــﻲﺀ
ُﻳﺮﺿﻲ ﺃﻭ ُﻳﺸــﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ،ﺃﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻨﺎ؛
ﺑﺄﻧــﻪ »ﺧﻴﺮ« ﺃﻭ » َﻗﻴــﻢ« ﺃﻭ »ﻣﺮﻏﻮﺏ« ﻓﻴﻪ .ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺤﻮ ،ﺃﻭ ُﺗﺮﺿﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ،
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻴﻮﻟﻨﺎ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ﺗﺸــﺒﻪ ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘــﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣــﺔ2؛ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
 1ـ ﺟﻮﺯﻳﺎ ﺭﻭﻳﺲ ،ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻮﻻﺀ ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﺴــﻦ ﺣﻨﻔﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ2002 ،ﻡ ،ﻋﺪﺩ ) (337ﺹ  84ـ .85
 2ـ ﺇﻣﻴــﻞ ﺑﺮﻳﻴــﻪ ،ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻗﺎﺳــﻢ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ )ﺍﻷﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ـ  ،(10ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1956ﻡ ،ﺹ .85
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ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺿﺎﺋﻨﺎ ﺍﻧﻌﺪﻣﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺃﻳﻀﺎً .ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎً ﻟﺼﻔﺎﺕ
ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ـ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺧﻴــﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬﺍﺗﻬــﺎ ـ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺷــﺨﺼﻲ ،ﻫﻮ
ﻭﻋﻤﺎ ُﻳﺮﺿﻲ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻤﺎ ﺃ ُﺣ ﺒﻪ ﺃﻧﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺃﺟﺪﻩ ً
ﺧﻴﺮﺍّ ،
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ
ﺳﺎﺧﺮﺍ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻝ:
ﻣﺜﻼ ـ ﺑﺎﻟﻤﺮﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺎً
ً
ﻫﺬﺍ .ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ـ ً
ﺇﻥ ﻛﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺷــﺨﺼﻲ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ
ﻭﻣ َﻌ ﺮﺿﺎً ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻧﺬﺍﺭ .ﻭﻣﻦ
ً
ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎُ ،
ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀــﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻔﺮﺩ ﻣﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻳــﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﺇﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ »ﺧﻴﺮ« .1ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻻ ُﻳﻌــ ﺮﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ،
ﻭﺇﻧﻤــﺎ ُﻳﻌ ﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸــﺒﻊ ﺭﻏﺒــﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟــﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ« .ﻭﻳﻌﺒﺮ
»ﺟﻮﻥ ﺳــﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻞ«  1806) J.S.Millـ 1873ﻡ( ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻩ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻫﻮ ﺳــﺆﺍﻝ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺧﻴﺮ ﻫــﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺑﺼﺮﻑ
ﻋﻤﺎ ُﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺁﺛﺎﺭ.2
ﺍﻟﻨﻈﺮ ّ
 1ـ ﻫﻨﺘﺮﻣﻴﺪ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ،ﺹ .264
 2ـ Guidebook to Mill on Utilitarianism, Routledge,

Roger Crisp, Routledge Philosophy
New York Fetter Lane, London, 1997 , p.52.

ـ ﺃﻳﻀﺎً :ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺟﻮﻥ ﺳــﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻞ ،ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1999 ،ﻡ ،ﺹ .107
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ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺃﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ؛
ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺿﻌﺎً ﺧﺎﻃﺌﺎً ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺎﺀﻟﻮﺍ :ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺑــﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺃﻭ ﺫﺍﺗﻴﺔ؟ ﺛﻢ ﺍﻓﺘﺮﺿﻮﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ّ
ﺧﺎﻟﺼــﺔ .1ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﻭﺳــﻊ ﻭﺃﺭﺣﺐ ﺗﻀــﻢ ﺍﻟﺮﺃﻳﻴﻦ ﻣﻌﺎً ،ﻓﻼ
ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺣﺪﻫــﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ً
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ؛ ﻓﻼ ﺷــﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎً .ﻓﺎﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺸــﺨﺺ ﻣﺎ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫــﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻟﻢ
ﻧﺨﻠﻘﻬﺎ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴــﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﻻﻣﻌــﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﺮﻳﻖ .ﻭ ُﻗ ْﻞ ﻣﺜﻞ
ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺨﺘﺎﺭ ﺳــﻠﻮﻛﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻧﺼﻔﻪ ﺑـ »ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ« ﺃﻭ »ﺍﻟﺼﺪﻕ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ« ،ﺃﻭ ﺑﺄﻧﻪ »ﺧﻴﺮ« ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ .ﻟﻜــﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺫﺍﺗﻬــﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴــﺎﺭ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻧﻔﺴــﻪ ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻭﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ.
á«îjQÉJ äÉëªd
ــﺪ َﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ،ﻓﻤﺎ
ﺍﻟﺪﻋــﻮﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﺩﻋــﻮﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ِﻗ َ
ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻃﺎﺋﻔــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬــﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﺼﺮ
ﻣﻦ ﻋﺼــﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ؛ ّﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭ»ﺍﻟﺸﺮ« ،ﻭ»ﺍﻟﺤﻖ« ﻭ»ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ« ،ﻭ»ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ« ﻭ»ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ« ...ﻭﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ؛
 1ـ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﻣﺎﻡ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺹ .55
ﺃﻳﻀﺎً :ﺻــﻼﺡ ﻗﻨﺼﻮﻩ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1981 ،ﻡ ،ﺹ .46
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ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ .ﻭﻻ ّ
ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ »ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ« ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ُﻳﻜﻮّﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ
ﻭﺟﻮﺩﻩ ـ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ـ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗــﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ »ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ« ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ
ﻟﻸﺳــﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛
ﻣﻌﻘﺪﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎً ﺗﻘﻮﻳﻤﻴـﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺳــﻠﺒﻴـﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎﻣــﺎً
ً
ـ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ـ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ.1
ﺛﻤﺔ ﺗﻌﻜﺲ »ﺍﻟﻘﻴﻢ« ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ
ﻭﻣﻦ 
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻫﻮ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﻖ »ﺳﻘﺮﺍﻁ«2
 470) Socratesـ  399ﻕ.ﻡ (.ﺷــﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌــﺮﻭﻑ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ »ﺍﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ«؛ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻻ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ
1ـ

Milton Rokeach, Understanding Human Values: Individual and Societal, The Free Press,
1979, p.15.

 2ـ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻗﺒﻞ »ﺳﻘﺮﺍﻁ« ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻃﺒﻌﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺗﺪ ـ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺃﻱ
ﺭﺩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺬﺍﺕ .ﺃﻣﺎ ّ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ »ﺳﻘﺮﺍﻁ« ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻪ
ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ.
ﺗﻮﻓﻴــﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ :ﻧﺸــﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫــﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1991ﻡ ،ﺹ .47-46
ﺃﻳﻀــﺎًRonald Gross, Socrates’ Way: Seven Master Keys to using your mind to the :
Utmost, Penguin, Inc, New York , 2002 , p.169.
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ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ .ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؛ ﻷﻥ
ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳــﺒﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ .ﻭﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻫﻲ »ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ«؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ
ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ .ﻭ»ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ« ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ »ﺳﻘﺮﺍﻁ«
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻫﻲ ﻗﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻃﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻘــﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴــﻚ« ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ
ﻓﻲ ﺃﻥ »ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ِﻋﻠْ ٌﻢ ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺟﻬﻞ« ،1ﻓﺠﻬﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺮ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮ ﻳﺘﺤﺪ
ﺑﺎﻟﺸﻘﺎﺀ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ »ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ
ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺷــﺮ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ـ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣــﺎ ﻳﺒﺪﻭ ـ ﺃﻥ
ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺮ«.2
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﻥ »ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ«  427) Platoـ  347ﻕ.ﻡ (.ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ـ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ
 1ـ ﺃﻣﻴﺮﺓ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﻄﺮ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1986 ،ﻡ،
ﺹ .155
 2ـ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ،ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﺑﺮﻭﺗﺎﺟﻮﺭﺍﺱ :ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠّــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺰﺕ ﻗﺮﻧﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳــﻌﻴﺪ ﺭﺃﻓﺖ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ1982 ،ﻡ 358) ،ـ ﺩ(،
ّ
ﺹ .164
ﺃﻳﻀــﺎً :ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ »ﻣﻴﻨــﻮﻥ«» :ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﻤــﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺭﻏﺐ
ﻓﻴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮ ﺭﻏﺐ ﻋﻨﻪ« ،ﻭﺣﺴــﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ
ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻧﻪ ﺷﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ.
ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ،ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﻣﻴﻨﻮﻥ :ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺰﺕ ﻗﺮﻧﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺃﻓﺖ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1982 ،ﻡ 77) ،ـ ﻫـ( ،ﺹ .93
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ﻣﺘﺄﺛــﺮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓــﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ؛ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ً
ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ« 1ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ
ﻓﻜﺮﺓ »ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ« ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻄﺒﺎً ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺬﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸــﺮ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺧﻼﻗﺎً ﻏﺎﺋﻴﺔ ـ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻛﻞ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ـ ﻓﺈﻥ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻵﺧﺮ.2
ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
¿ƒWÓaCG …CGôH ô«îdG ¿EG
ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺷــﻴﺎﺀ
,z¬dE’G{ iƒ°S Qó°üe ¬d ¢ù«d
ُﺗﻄﻠﺐ ﻟﺬﺍﺗﻬــﺎ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ،
øY ¬d åëÑæ∏a ô°ûdG ÉeCG
ﻭﺃﺧــﺮﻯ ُﺗﻄﻠــﺐ ﻟﺬﺍﺗﻬــﺎ ﻭﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬــﺎ ﻣﻌﺎً،
øe π©L óbh . ôNBG Qó°üe
ÖfÉL ≈dEG Ék «fƒc kCGóÑe ô«îdG
ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ُﺗﻄﻠــﺐ ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻘﻂ .ﻳﻘﻮﻝ» :ﻛﻴﻒ
.áª«b ¬fƒc
ُﺗﺼﻨﻒ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮﺓ؟ ﺃﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ُﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻟﺬﺍﺗﻪ ،ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻧﺘﺎﺋﺠــﻪ ،ﻛﺎﻟﻤﻠﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘــﻊ ﺍﻟﺒﺮﻳﺌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
َﺗ ْﻄ َﺮﺏ ﻟﻬــﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋــﺞ؟ ....ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺧﻴــﺮﺍ ،ﻛﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺑﺼﺎﺭ
ﻧﻌﺪﻫﺎ
ً
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ّ
 1ـ »ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ« ﻋﻨﺪ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓﻀﻴﻠﺔ »ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ« ،ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﻝ ﺳــﻌﻴﺪ ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﻭﺧﻠــﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘــﻊ ﻭﺍﻟﻤﻠﺬﺍﺕ ،ﻓﺎﻵﻻﻡ ﻋﻨــﺪﻩ ﻗﺪ ُﺗﻄﻠﺐ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺣﺴــﻨﺔ،
ﻭﻗــﺪ ُﺗﺠﺘﻨﺐ ﺍﻟﻠﺬﺍﺕ ﻣﺎ ﺩﺍﻣــﺖ ﺭﺩﻳﺌﺔ .ﻭﺍﻟﻨﺎﻓــﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﺍﻟﻀﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺃﺧﻴﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﺓ؛ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺠﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺬﺓ،
ﻳﺠﻠﺐ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻭﺭ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ
ً
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ
ﺃﺷﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻷﻟﻢ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸــﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻟﻢُ .ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ً
ﺇﻟﻰ :ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮﻡ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
1946ﻡ ،ﺹ .95
ﺃﻳﻀــﺎًDouglas Cairns, Fritz Gregor Herrmann and Terry Penner, The Ethics and :
Metaphysics in Plato’s Republic, Edinburgh University Press, 2007. P. 258.

 2ـ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ،ﻣﺤــﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ،ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓــﺆﺍﺩ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1985 ،ﻡ ،ﺹ  ،121ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ.
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ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻳﻀﺎً؟
ﺃﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌــﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ
ﺍﻟﻄــﺐ ،ﻭﻓﻨﻮﻥ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺃﺧــﺮﻯ ـ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﻠــﺐ ﺍﻷﻟﻢ ـ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻧﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺴــﺐ؟.1
ﺭﺃﻯ »ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ« ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ »ﻟﻴﺲ ﻋﻠﺔ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻻ ﺍﻟﺸــﺮﻳﺮﺓ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻨﺎﺱ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ .ﻭ»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺳﻮﻯ
»ﺍﻹﻟﻪ« ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﻠﻨﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻏﻴﺮﻩ« .2ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ
ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﺗﺠﺴــﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺫﻟــﻚ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻫﻞ ﻫــﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺤﺴــﺐ ،ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ؟ ﻭﻫﻞ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺧﺎﻟﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ،ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺑﺎﻟﻜﻮﻥ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﻌﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻷﺭﺿﻲ؟ )ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺳــﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ( .ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺻﺎﻑ »ﺍﻟﺨﻴﺮ«
ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ »ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ« 3ـ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ »ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ« ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ
ﻣﺒﺪﺃ ﻛﻮﻧﻴﺎً ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻭﻧﻈــﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﻓﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻻ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﺤﺴﺐ.
ﺃﻣــﺎ »ﺃﺭﺳــﻄﻮ«  384) Aristotleـ  322ﻕ.ﻡ (.ﻓﻘﺪ ﻛﺘــﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
4
ﻌﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﻘﻮﻣﺎﺧﻮﺱ« ُﻳ ّ
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ) ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ـ  ،(357ﺹ .214
ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ) ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ـ  ،(379ﺹ .243
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ـ  ،509ﺹ .413
ﻭﺍﺣــﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺭﺳــﻄﻮ »ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﻘﻮﻣﺎﺧﻮﺱ«
ً
ُﻳ ّ
ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻀﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ـ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺐ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ .ﻭﻗﺪ ﺑﺤﺚ ﺃﺭﺳــﻄﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ =
ﻋﺸــﺮﺓ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ً

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ؛ ﻓﻬــﻮ ﻏﻨﻲ ﺑﺘﺤﻠﻴﻼﺗﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ
ﻣﻈﺎﻫــﺮ »ﺍﻟﺨﻴــﺮ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻘﻴﻢ« .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ »ﺃﺭﺳــﻄﻮ« ﻳــﺮﻯ ـ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
»ﺃﻓﻼﻃــﻮﻥ« ـ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ،
ﻓﺎﻟﻮﺍﻗــﻊ ﻭﺍﻟﻤﺜــﺎﻝ ﺍﻷﻋﻠــﻰ ،ﻭﺍﻟﻄﺒﻌــﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣــﻲ ،ﻫﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻢ .ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ُﺗﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻜﺸــﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ
ﺃﻭ ﺻﻮﺭﺓ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺇﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻠــﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺒﺸــﺮﻯ .ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺑﺤــﺎﺙ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ،ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ،ﻭﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪﻧﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻏﻪ ...ﺇﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺁﻣﺎﻟﻨﺎ« .1ﺑﺤﺚ »ﺃﺭﺳــﻄﻮ« ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﺮﺃﻯ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺸــﺮﻱ ﻻ ّﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ،
= ﺍﻷﻭﻝ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ؛ ﺃﻱ »ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ« ،ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ،ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ .ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺴــﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺠﻞ  ...ﻭﺩﺭﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﻠﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻴﺒﺤﺜﺎﻥ
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ؛ ﺃﻱ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ.
 1ـ ﺃﺭﺳــﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ ،ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﻘﻮﻣﺎﺧﻮﺱ ،ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﺴــﻴﺪ،
ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ )ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ(1924 ،ﻡ ،ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ )،ﻙ 1ﺏ 1ﻑ(1
ﺹ  167ـ .168
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ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﻰ« ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺃﺑﻌﺪ؛ ﻫﺬﺍ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴــﺘﻬﺪﻓﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻫﻮ »ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ«.
ﻳﻘﻮﻝ» :ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ـ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ـ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ
ﻧﻮﻉ ﻣﺎ ،ﻓﻠﻨﻮﺿــﺢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ...ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﻓﻄﻴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺳﻌﻴﺪﺍ« .1ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ »ﺃﺭﺳﻄﻮ« ﻟﻠﺴــﻌﺎﺩﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ
ً
ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ» ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻫﻮ ﺫﺍﻙ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ«.2
ﺍﺗﻔﻘﺖ »ﺍﻷﺑﻴﻘﻮﺭﻳــﺔ« ﻭ»ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﺔ« ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳــﺔ؛ ﺃﻱ ﻟﺒﻠﻮﻍ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻫﺪﻭﺀ ﺍﻟﺒﺎﻝ .ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﺖ »ﺍﻷﺑﻴﻘﻮﺭﻳﺔ«
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ،
ﻭﺗﻮﺧﺖ ﺍﻻﺑﺘﻌــﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺭﺣﺒــﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻠــﺬﺍﺕ؛ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻟﻠــﺬﺓ« ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻭﺍﻷﻟﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺸــﺮ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺗﺴــﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬــﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ »ﺃﺑﻴﻘــﻮﺭ« Epicurus
ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺴــﻠﻔﻪ »ﺃﺭﺳــﺘﺒﻮﺱ« ﺍﻟﻘﻮﺭﻳﻨﺎﺋﻲ Aristippus
) 341ـ  270ﻕ.ﻡ (.ـ
ً
) 435ـ  355ﻕ.ﻡ 3(.ـ ﺣﻴــﺚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻟــﺬﺓ ﻓﻀﻴﻠــﺔ ،ﻭﻛﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺇﻧﻤﺎ
 1ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ) ،ﻙ 1ﺏ 2ﻑ (2ﺹ .175
 2ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ) ،ﻙ 1ﺏ 8ﻑ (10ﺹ .213
 3ـ »ﺃﺭﺳــﺘﺒﻮﺱ« ﻫﻮ ﻣﺆﺳــﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳــﺔ ﺍﻟﻘﻮﺭﻳﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻠﺬﺓ ،ﻋﺎﺵ ﻓﻲ
»ﻗﻮﺭﻳﻨــﺔ« ) Cyreneﻋﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮﻗﺔ ـ ﻟﻴﺒﻴﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﺎﺣﻞ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ ،ﻓﻲ
ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻟﺴــﻘﺮﺍﻁ ،ﺭﺃﻯ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ .ﺃﻗﺎﻡ ﻓﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺛﻴﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ً
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺬﺓ ـ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ ـ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ
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ﻣﺼﺪﺭﻫــﺎ ﺍﻟﻠﺬﺓ .1ﺃﻣﺎ »ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴــﺔ« ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻠﺴــﻌﺎﺩﺓ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻊ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ،ﻭﻭﺃﺩ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ،ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻠﺬﺍﺕ ،ﻭﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﺴــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ )ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺃﻟﻢ( ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻛﻠﻪ .2ﻓﺎﻟﺮﻭﺍﻗﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ
ـ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﻜﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ ـ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺩ
ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻜﻮﻥ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ،ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﺍﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ـ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﻴــﻦ ـ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ،ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍ ٍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ3؛ ﺃﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ.
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻊ »ﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ« ﻫــﻮ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋــﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑــﻪ »ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﺔ«؛
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻜﺘﺸــﻔﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﺣﻴﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻄﺒﻘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ؛ ﻭﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﻬﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺛﻤﺔ ﻟﺬﺓ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻧﻴﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ =

= ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻠﺬﺓ .ﻭﺍﻟﻠﺬﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻟﻢ ،ﻓﻬﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎً.
 1ـ Jeffrey Fish and Kirk R. Sanders, Epicurus and The Epicurean Tradition, Cambridge
University Press, 2011, p. 105.

 2ـ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ :ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ،ﺹ .106
ﺃﻳﻀﺎً :ﺩ .ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ،ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠــﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1971 ،ﻡ،
ﺹ .202
 3ـ »ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ« ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺎﻟﻬﺎ »ﺯﻳﻨﻮﻥ«  334) Zenoـ  262ﻕ.ﻡ(.؛ ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺃﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ .ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺣﻴﻦ
ﻳﺤﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﺧﻴﺮﺍ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ.
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﺴــﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ً
ﻭﻟﻬــﺬﺍ ﺭﺃﻯ »ﺍﻟﻘﺪﻳــﺲ ﺃﻭﻏﺴــﻄﻴﻦ«  354) St.Augustineـ 430ﻡ( ـ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ« 1ـ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳــﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴــﺘﻄﻊ ﺃﻥ ُﺗﺸــﺒﻊ
ﻧﻬﻤــﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ،ﻣــﺎ ﺩﺍﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ـ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ .2ﻭﻳﺆﻛﺪ »ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮﻣﺎ ﺍﻷﻛﻮﻳﻨﻲ«  1225) T. Aquinasـ 1274ﻡ(
ﺃﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ« ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ ﺳﻮﻯ ﺍﷲ ﻧﻔﺴــﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻭﻣﻨﺪﺭﺟﺔ ﺗﺤﺘﻪ.
ﺃﻣﺎ »ﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻜﻮﻳﻪ« 932) 3ـ 1030ﻡ( ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪﻩ »ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺼــﺪ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺟﻤﻴﻌﺎً«؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﺧﻴﺮﻩ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺻﺪﻳﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.4
1ـ

2ـ
3ـ

4ـ
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ﻳﻨﻘﺴــﻢ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ« ﻟﻠﻘﺪﻳﺲ »ﺃﻭﻏﺴــﻄﻴﻦ« ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸــﺮ
ً
ﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺷــﺒﺎﺑﻪ ،ﻭﺷــﺘﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺣﻴﺎﺗــﻪ؛ ﻣﺤﺎﻭ ًﻻ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺻﻔﻬﺎ »ﺃﻭﻏﺴﻄﻴﻦ« ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺘﺄﺭﺟﺤﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﺍﻟﻴــﺄﺱ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎً ﺩﺭﺍﻣﺎ ﺣﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸــﺎﻕ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻼﺹ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ«.
ﺩ .ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺃﻭﻏﺴﻄﻴﻦ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ1994 ،ﻡ ،ﺹ .39
»ﺃﺣﻤﺪ ﺑــﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴــﻜﻮﻳﻪ« ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻣﺬﻫﺒﻪ
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ »ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ« ﻭ»ﺃﺭﺳــﻄﻮ« ﻭ»ﺟﺎﻟﻴﻨﻮﺱ«؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﻛﺘﺒﻪ ﻫﻮ »ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ« ،ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﻪ ﻹﻳﻀﺎﺡ
ﺳﺒﻴﻼ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ
ً
ﻣﻴﺴﻮﺭﺍ ﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﺸﻘﺔ.
ً
ﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻜﻮﻳﻪ ،ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ،ﺣﻘﻘﻪ ﻗﺴــﻄﻨﻄﻴﻦ ﺯﺭﻳﻖ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ1961 ،ﻡ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ( ،ﺹ .78
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ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻓﺾ »ﺟﻴﻮﺭﺩﺍﻧــﻮ ﺑﺮﻭﻧــﻮ«  1548) G. Brunoـ 1600ﻡ( ـ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻼ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 1ـ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺳــﻌﺎﺩﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻞ
ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫــﻮ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻟﻬﻴﺔ ُﻋﻠﻴــﺎ .ﻳﻘﻮﻝ» :ﻣﻦ ﻳﺠــﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ...ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﺑﺪﻳﺔ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ«.2
ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ø«Yƒf ø«H äQÉμjO ¥ôa
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔــﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴــﺎﺓ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺸــﻒ
…òdG ô«îdG ,zô«îdG{ øe
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ
,¬æY ø«dhDƒ°ùeh ÉfhQó≤ªH
ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﻋﺘﻘــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ َ
ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻫــﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺤﻘﻖ
ÉfQhó≤ªH ¢ù«d …òdG ô«îdGh
.¬æY ø«dhDƒ°ùe Éæ°ùdh
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻭﻣــﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ
ُﻳﺨﻀﻊ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ
ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷﻥ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻻ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻣﺠﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺃﻫﻮﺍﺋﻬﺎ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺳــﻠﻄﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺑﻴﺴﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺴــﻴﺢ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ـ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ـ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﻔــﺲ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎً ﺃﺧﻼﻗﻴﺎً ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ
ﻓﻤﺜﻼ »ﻣﺎﻛﻴﺎﭬﻠﻠــﻲ«  1469) Machiavelliـ 1527ﻡ( ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ«،
ً
ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
 1ـ ﻟﻌﺐ »ﺑﺮﻭﻧــﻮ« ً
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ﻋﺸــﺮ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻴــﻦ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻟﻼﻫﻮﺕ
ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﺑــﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺿﺤــﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ﻋﻨﺪﻩ
ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 2ـ Giordano Bruno, Cause, Principle and Unity and Essays on Magic, Translated and edited
by Richard J. Blackwell and Robert De Lucca, Cambridge University Press, 1998. p.70.
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ﺑﺤﺜﻪ ﻳﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ،ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻓﻌﻠﻴــﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺳــﻴﺎً ﺑﻼ ﺭﺣﻤﺔ؛ ﻓﻤــﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻷﻣﻴــﺮ »ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻘﻮﺓ
ﻭﺣﺰﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟــﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ ﺃﻱ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺴــﺘﻌﺪﺍ ﻷﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ً
ﺷﺮﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ« .1ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﺘﻪ
ً
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎﻥ ﻓــﻲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺸــﻐﻒ ﺑﺈﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧــﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ ،ﻭﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻋﻦ
ﻻﻫﻮﺕ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳــﻄﻰ .ﻟﻘﺪ ﻭﺟﻬــﺖ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳــﺲ
ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ ،ﻭﺳﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻛــﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ،
ﻭﻧﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ »ﺃﺭﺳﻄﻮ« .ﻭﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﺒﺘﺖ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ـ ّﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ـ
ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻨﻀﺞ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ.2
π≤©dG ¥ÓNCGh ô«îdG
ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﻫﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬــﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ .ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ
»ﺩﻳــﻜﺎﺭﺕ«  1596) Descartesـ 1650ﻡ( ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴــﻮﻑ ،ﺣﻴــﺚ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﺻﻼﺣــﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻗﻮﻳﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺰﻗﺰﻭﻗﻲ ،ﻧﻴﻘﻮﻻ ﻣﺎﻛﻴﺎﻓﻠﻠﻲ» :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮ« ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ2004 ،ﻡ ،ﺹ .242
 2ـ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ :ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ،ﺹ .156
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ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻔﻄــﺮﻱ ﻓﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻭﻫﻮ ﻧــﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ .ﻳﻘﻮﻝ:
ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺫﻫــﻦَ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
»ﺃﻋﻨــﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻣﺆﻛﺪﺓ ،ﺗﻌﺼــﻢ
ُ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺗﻤﻜّﻨﻪ ﻣــﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻨﻔﺪ ﻗﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩ ﺿﺎﺋﻌــﺔ« .1ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺑﻴّﻦ »ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ« ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﺤﺚ
ﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ
ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺧﻼﻕ 2ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﻭﻫﺪﺍﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ؛
ﻟﻜﻲ ﻧﻨﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺃﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴــﺒﻞ ﻭﺃﻭﺛﻘﻬﺎ ـ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻤــﻞ ﺃﻋﻤﺎ ًﻻ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻠﺴﻌﺎﺩﺓ ـ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﻞ.
ﻭﺁﺭﺍﺀ »ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ ـ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ـ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻗﻴﻴﻦ؛ ﺣﻴﺚ
ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« :ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺭﻭﻧﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻮﻥ
ﻋﻨﻪ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻋﻨﻪ .ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺍﺟــﻊ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻭﻟﻨﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﻣﺎ
ﺧﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻠﻴﺲ ً
 1ـ ُﻳﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ :ﺩﻳــﻜﺎﺭﺕ ،ﻣﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬــﺞ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺍﻟﺨﻀﻴــﺮﻱ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ1985 ،ﻡ ،ﺹ .141
ﺃﻳﻀﺎً John Marshall, Descartes’s Moral Theory, Cornell University Press, 1998, p11.
 2ـ ﻳﻠﺨﺺ »ﺩﻳــﻜﺎﺭﺕ« ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫــﻲ :ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑــﻼﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻋﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻣــﻊ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸــﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺑﺮ
ﺷﺆﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺒﻌﺎً ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻋﺘﺪﺍ ًﻻ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ،
ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻪ .ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻟﺒﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﻧﺰﻭﺍﺗــﻪ ،ﻻ ﻣﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻆ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣــﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ؛ ﻷﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﻨﺎ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﻧﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺎﺀ  ...ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻛﻞ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ.
ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ ،ﻣﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ،ﺹ ﺹ  199ـ .204
ﺃﻳﻀﺎًJohn Marshall, Descartes’s Moral Theory, Cornell University Press, 1998, p.11 :
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ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﻳﺮﻯ »ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ« ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤــﻖ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻣــﺮ ﻭﺍﺣﺪ .ﻳﻘﻮﻝ:
»ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺷﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ
ﻷﻥ َﻣﻠَﻜَﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ُﺗﺼﻮﺭ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸــﻲﺀ َﺣ َﺴﻨﺎً ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺤﺎً ،ﻓﻴﻜﻔﻲ
ﻓﻌﻼ ﺣﺴــﻨﺎً« .1ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺃﻥ ﻧﺤﻜﻢ ﺣﻜﻤﺎً ﺣﺴــﻨﺎً ﻟﻜﻲ ﻧﻔﻌﻞ ً
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺻﻨﻴﻌﻬﺎ ﺣﺴــﻨﺎً ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺪﺕ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺻﻨﻴﻌﻬﺎ ﺳــﻴﺌﺎً ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺮﺷــﺪﺕ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻏﺎﻣﻀــﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠــﻰ ﻹﺭﺍﺩﺗﻨﺎ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻯ »ﺩﻳــﻜﺎﺭﺕ« ـ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ،
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ُ
ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺨﻠﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﺭﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ
ﺃﻣﺎ »ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ« ﻓﻘﺪ ﺃﺣــﺪﺙ
ً
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ )ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ( ،ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﺍﻷﺧﻼﻕ(،
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧــﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻛﻨﺎ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻴﻪ
ﻓﻬﻢ ﺳــﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ
ً
ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ
ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔُ ،
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ .ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﻓﺎﻷﺧﻼﻕ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺷــﺄﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋــﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺃﺧﻼﻗــﻲ .2ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻳﻀــﺎً ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ »ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ« ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺜــﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ
 1ـ ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ ،ﺭﺳــﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ :ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺰﺑﺚ ،ﻓﻲ  15ﺳــﭙﺘﻤﺒﺮ 1645ﻡً ،
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ،ﺩﻳﻜﺎﺭﺕ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1969 ،ﻡ ،ﺹ .226
 2ـ ﻓــﺆﺍﺩ ﺯﻛﺮﻳﺎ ،ﺍﺳــﺒﻴﻨﻮﺯﺍ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨــﺎﻥ1983 ،ﻡ،
ﺹ  196ـ .197
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ﻫﻮ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺎﻟﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻜــﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ .ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ـ ﻋﻨﺪﻩ ـ ﻟﻴﺲ
ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺮ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﻤﺎ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻳﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﻮﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﺤﺴﺐ .ﻳﻘﻮﻝ» :ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻻ ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ
ً
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﻜﻮّﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ...ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺧﻴﺮﺍ
ﻭﺷﺮﺍ ،ﻭﺳﻮﻳﺎً ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ«.1
ً
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ ً
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ 2ﻋﻨــﺪ »ﻛﺎﻧــﻂ«  1724) Kantـ 1804ﻡ( ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺨﻠُﻘﻲ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴــﺐ »ﻛﺎﻧﻂ«
1ـ

Spinoza, Ethics: Oxford Philosophical Texts, edited and translated by G, H, R Parkinson,
Classic Books International, New York , 2009, p. 160.

ﺃﻳﻀﺎً :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤــﻦ ﺑﺪﻭﻱ ،ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ،ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋــﺎﺕ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ1976 ،ﻡ،
ﺹ .263
 2ـ ﻋﺮﺽ »ﻛﺎﻧﻂ« ﻓﻠﺴــﻔﺘﻪ ﻋــﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴــﻴﻦ ﻫﻤــﺎ» :ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ
ﺍﻷﺧﻼﻕ« ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬــﺮ ﻋﺎﻡ 1785ﻡ ،ﺛﻢ »ﻧﻘــﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ« ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬــﺮ ﻋﺎﻡ 1788ﻡ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻨﻘﺴــﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴــﺎﻡ :ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ .ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ »ﻛﺎﻧﻂ« ـ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ـ ﻫــﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺧــﻼﻕ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺠﺪ »ﻛﺎﻧﻂ« ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ .ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ »ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ« ﺇﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ :ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ »ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ« ﻧﺮﺍﻩ ﻳﺪﺭﺱ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮ .ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻴﻪ »ﺍﻟﺠﺪﻝ« ﻓﻴﻌﻠﻮ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳﻤﻰ« .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻴﻪ »ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻟﻜﻲ ﻧﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ
ً
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ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺻﻔﺔ »ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ« ،ﻭﻧــﺎﺩﻯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ .ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ »ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ
ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ﺍﻷﺧﻼﻕ« ّ
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﺣﺴﺎﺳــﻨﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗــﻲ ﺑﺎﻹﻟﺰﺍﻡ
ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻛﻞ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﻻ ّﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﺃﻋﻨﻲ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ  ...ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋــﺪﺓ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻓﻲ
ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟــﺬﻱ ُﻭﺿﻊ ﻓﻴﻪ ،ﺑــﻞ ﻻ ّﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻭﺣﺪﻫﺎ« .1ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺃ
ﻧﻌﺪﻩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳــﻠﻮﻙ
ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ 
ﺧﻴﺮﺍ
ﺃﺧﻼﻗﻲ ـ ﻫﻮ »ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ«؛ ﺃﻱ »ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ 
ﻋﺪﻩ ً
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ« .2ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺧﻴــﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ،
ﻭﻻ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬــﺎ ﺃﻱ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ،ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻣﻦ ﻓﻜــﺮﺓ »ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ« ﻫﺬﻩ ﻳﺴــﺘﻨﺒﻂ »ﻛﺎﻧﻂ« ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻴﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ) :ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺧﻠــﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺍﷲ( ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭﺍﺕ؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻫﻨــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫــﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﺤﺴــﺐ؛ ﺃﻱ
ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ .ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ« ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺘــﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﺣﻴﺚ
 1ـ ﺇﻣﺎﻧﻮﻳــﻞ ﻛﺎﻧْــﺖ ،ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻣــﻜﺎﻭﻱ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪﻭﻱ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ1980 ،ﻡ ،ﺹ .8
ُﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ :ﺇﻣﻴﻞ ﺑﻮﺗﺮﻭ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻛﺎﻧﻂ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ1972 ،ﻡ ،ﺹ .348
 2ـ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .17
ﺃﻳﻀﺎًAllen W.Wood, Kantian Ethics, Cambridge University Press, 2008, p.31. :
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ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻜﻠــﻲ ﻟﻬﺪﻓﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﻳﺴــﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺎﺳــﻢ »ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻷﺳــﻤﻰ«.1
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ
)ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ( ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ )ﻛﺎﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺬﺍﺕ( .2ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺍﻷﺳــﻤﻰ ﻫﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺳــﺔ؛
ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ؛ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻋﻘﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻜﻤــﺎﻝ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﻗﻞ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻋﻠﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﷲ.
áØWÉ©dG ¥ÓNCGh ô«îdG
ﺗﻨــﺪﺭﺝ ﻓــﻲ ﺃﺧــﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣــﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴــﻪ »ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳــﻮ«
 1712) Rousseauـ 1778ﻡ( 3ﺧﺼﻮﺻــﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ
 1ـ ﺇﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧْــﻂ ،ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﻏﺎﻧﻢ ﻫﻨﺎ ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،2008 ،ﺹ .29
 2ـ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻛﺎﻧْﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1972 ،ﻡ ،ﺹ .210
 3ـ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ »ﺭﻭﺳــﻮ« ﺇﻻ ﻣﺰﻳﺠﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻬﺎ »ﻻﻭ ـ ﺗﺴﻲ«،
ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ »ﺑــﻮﺫﺍ« ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺸــﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟــﻢ ﺍﻷﻓﻀــﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻤﻤﻪ »ﺟــﻮﻥ ﻟــﻮﻙ« .ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻭﺷــﺒﺎﺑﻪ ﻣﺜﺎ ًﻻ ﻟﻠﻨﺸــﺎﻁ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ« ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻟﻜﻦ ﺃﺷــﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
»ﺭﺳــﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ« ،ﻭ»ﺇﻣﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ« ﻭ»ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«،
ﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﺑﻲ ﻳﻜﺸــﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻓﻴُﻈﻬﺮﻫﺎ
ﻭﻳ ّ
ﻭ»ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ«ُ ،
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﻒ ،ﻓﻘﺪ ﺳــﺠﻞ »ﺭﻭﺳــﻮ« ﺃﺩﻕ ﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻜﻞ
ﺃﺧﻄﺎﺋﻪ .ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻨﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ .ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ
ﺃﻥ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺋﻲ ﺇﻧﺴــﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺃﺻﺪﻕ ﺻﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻫﻮ ﺃﻧﺎ! .ﺃﻧﺎ ﻭﺣﺪﻱ =
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ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ« ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸــﺮﻩ ﻋــﺎﻡ 1755ﻡ ،ﻭﻛﺘﺎﺑــﻪ» :ﺇﻣﻴﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﺻــﺪﺭ ﻋﺎﻡ 1762ﻡ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ـ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ـ »ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻋﻼﻗــﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎً
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬــﺎ ،ﻭﻻ ﺃﻱ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌــﺮﻑ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﺃﻥ
ﺃﺧﻴﺎﺭﺍ ﺃﻭ
ﻳﻜﻮﻧــﻮﺍ
ﺃﺷــﺮﺍﺭﺍ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻀﺎﺋــﻞ ﻭﻻ ﺭﺫﺍﺋﻞ« .1ﻭﻗﺪ
ً
ً
ﺭﺃﻯ ﺃﻥ »ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﻮﺑــﺰ«  1558) Hobbesـ 1679ﻡ( ﺃﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻫﺐ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷــﺮﻳﺮ ﺑﻄﺒﻌﻪ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ
»ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ،ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺮﺫﻳﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ .2ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺳــﻌﻴﺪﺍ،
ﻧﻈﺮ »ﺭﻭﺳــﻮ« ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ـ ﻛﺎﻥ ﻫﺎﻧﺌﺎً
ً
ﻳﺴــﻴﺮﺍ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ
ﺳــﻬﻼ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺇﺭﺿﺎﺅﻩ ﻛﺎﻥ
ً
ً
ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺴــﺎﻭﻳﺎً ﺍﻵﺧﺮ .ﻭﺃﻭﻝ ﻳﻘﻈﺔ ﻟﻠﺤﺲ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺍﻩ
ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺷﻌﻮﺭ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺬﺏ...ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸــﻌﻮﺭ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﻢ«.3
=

1ـ
2ـ

3ـ
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! ..ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳــﺮﻳﺮﺗﻲ ﻭﺃﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ .ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺃﻋﻤﻖ ﺃﻏﻮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻲ« .ـ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ ،ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻠﻤﻲ ﻣﺮﺍﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺩﻣﺸﻖ ـ ﺑﻴﺮﻭﺕ1998 ،ﻡ ،ﺹ .9
ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳــﻮ ،ﺧﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻮﻟﺲ ﻏﺎﻧﻢ،
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺒﻴﺐ ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤــﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ2009 ،ﻡ،
ﺹ .98
ﻳﺮﻯ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳــﻦ ﺃﻥ »ﻫﻮﺑﺰ« ﻟﻢ ﻳﻘــﻞ :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﺃﺷــﺮﺍﺭ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ
ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ» :ﺇﻧﻚ ﻭﺍﺟﺪ ﻭﺳــﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸــﺮ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺃﺷﺮﺍﺭ« ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺷــﺮﺍﺭ ﺃﻗﻞ
ً
ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﺃﺷﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ :ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﻣﺎﻡ ،ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﻮﺑﺰ :ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1985 ،ﻡ ،ﺹ .258
ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ ،ﺧﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﺹ .103
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ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎً؛ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺷــﺮﻳﺮﺍ،
ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺻﺎﺭ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ً
ﻭﺧﻄﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .1ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻟﺞ
»ﺭﻭﺳﻮ« ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺇﻣﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ« ،ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﻭﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ.
ﺮﺍ ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻮﻟﻪ ﻋﻦ
ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪ َﺧﻴّ ً
ﺧﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﻪ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.2
ﺃﻣــﺎ »ﺁﺩﻡ ﺳــﻤﻴﺚ«  1723) Adam Smithـ 1790ﻡ( 3ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ »ﻫﻮﺑﺰ« ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﻲ ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻧﻔﺴﻴﺎً ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ
ً
 1ـ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳــﻮ ،ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺯﻋﻴﺘﺮ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ1995 ،ﻡ ،ﺹ .43
 2ـ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﻭﺳﻮ ،ﺇﻣﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﺯﻋﻴﺘﺮ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1956 ،ﻡ،
ﺹ .32
 3ـ »ﺁﺩﻡ ﺳﻤﻴﺚ« ﻓﻴﻠﺴــﻮﻑ ﻭﺑﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺳــﻜﺘﻠﻨﺪﻱ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.ﺍﺗﺴﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ُ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻜﺮﻱ ﻳﻮﺣﺪ
ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ .ﺩﺭﺱ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ »ﺟﻼﺳﺠﻮ«  Glasgowﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ »ﻫﺎﺗﺸﻴﺴــﻮﻥ«  1694) Hutchesonـ 1746ﻡ( ،ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ
ﺃﻛﺴــﻔﻮﺭﺩ  Oxfordﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻼﻫﻮﺕ .ﻋﻤﻞ
ً
1751ﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ» :ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻷﻣﻢ«
ﺍﻟﺬﻱ ﺻــﺪﺭ ﻋﺎﻡ 1776ﻡ ،ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔــﻞ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋــﺎﻡ 1759ﻡ ﺃﻥ ﻳﺒﻴّﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻴﻮﻟﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.
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ﺍﻟﺼﺤﻴــﺢ .ﻓﻮﺟــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﺼــﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ،ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟــﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ.
ﻳﻘﻮﻝ» :ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻢ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻵﻻﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳــﻦ ،ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ« .1ﻟﻘﺪ
ﺭﺃﻯ »ﺳﻤﻴﺚ« ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺗﺄﺛَ ﺮ ُﻩ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺴــﻮﺍﺀ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺇﺫﺍ ُﺗﺮﻙ ﻋﻠﻰ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺳــﺎﺭ ﻭﻓﻖ ﻓﻄﺮﺗﻪ ،ﺍﺗﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ،ﻭﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ .ﺇﺫﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ
ﻧﻄﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ـ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ »ﺳﻤﻴﺚ«» :ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ،
ﻭﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺴــﺒﺐ ﺭﺿﺎ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﺧﻮﺍﻧﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«.2
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺗﻨﺸــﺄ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﺑﻴﻦ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻬﺠﺎﻥ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻄﻠﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ ،ﻓﻴﻌﻜﺴﻮﻥ ﺃﺻﺪﺍﺀ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻧﻔﻮﺭﻫﻢ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺮﺭ »ﺳﻤﻴﺚ« ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﻲ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠــﺔ ﻋﻨﺪ »ﺷــﻮﺑﻨﻬﺎﻭﺭ«  1788) Schopenhauerـ 1860ﻡ(
ﻋﻠﻰ ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺸــﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ،ﻭﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﻧــﻜﺎﺭ ﻟﻤﺒﺪﺃ
1ـ
2ـ
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Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, edited by D.D. Raphael and A.L. Macfie.
Oxford University Press, 1976, p.1, (II.1).
I bid, p.6, (II.16).

ُﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀــﺎً ﺇﻟﻰ :ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍ ،ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ :ﻋﺮﺽ ﻭﻧﻘﺪ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸــﻖ،
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ1964 ،ﻡ ،ﺹ .454
ﻛﺬﻟﻚ :ﺟﻮﻧﺎﺛﺎﻥ ﺏ .ﻭﻳﺖ ،ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺁﺩﻡ ﺳــﻤﻴﺚ :ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺳــﻤﻴﺮ ﻛﺮﻳﻢ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ،ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ2009 ،ﻡ ،ﻋﺪﺩ ) ،(1306ﺹ .15
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»ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ« ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻟﻸﻧﺎﻧﻴﺔ1؛ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﺓ
ﻹﻧﻜﺎﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ـ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺣﺪﺳــﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺮﻕ ﺣﺠﺎﺏ »ﺍﻟﻤﺎﻳــﺎ« ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻫﻢ ،ﻋﻨﺪﺋﺬ
ﺳﻴﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺧﺪﺍﻉ ﻭﺯﻳﻒ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ
ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺸﻘﺎﺀ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ؛ ﻓﻬﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ً
ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺸــﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤــﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝTat Tvam asi :
ّ
2
)! (This art thouﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ» :ﺃﻧﺖ ﻫﻮ ﺫﺍﻙ« ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻊ
ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ .ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ »ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ« ﺃﻭ »ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ« ﻻ ّﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﻲ »ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ«؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﺨﻔﻒ
ﻣﻦ ﺣــﺪﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻕ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻀﺮﺑﻪ ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ« ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺿﺢ ،ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ
 1ـ »ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻨﺪ »ﺷﻮﺑﻨﻬﺎﻭﺭ« ﻫﻲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﺤﺴﺐ،
ﻳﻘﻮﻝ» :ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴــﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎ ﺇﻟــﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺧﺎﺭﺝ ﺳــﻴﺎﻕ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻃﻴــﺎﻑ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺷــﺨﺼﻪ
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻛﻞ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺠــﺮﺩ ﺃﻃﻴﺎﻑ«.
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩ،
ً
ﻭﺗﻤﺜﻼ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳــﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺴــﻌﻮﺩ،
ـ ﺁﺭﺗﻮﺭ ﺷــﻮﺑﻨﻬﺎﻭﺭ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ً
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ2006 ،ﻡ ،ﻋﺪﺩ )(1075
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ .200
 2ـ Schopenhauer, The Essential Schopenhauer: Key Selections from The World as Will and
Representation and Other Writings, edited by Wolfgang, Schirmacher, Harper Collins
Books, 2010, p.XX.

ُﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ :ﻓﺆﺍﺩ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺷﻮﺑﻨﻬﻮﺭ ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
1991ﻡ ،ﺹ .103
ﻛﺬﻟﻚ :ﺳــﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺍﻟﻔﻦ ﻋﻨﺪ ﺷــﻮﺑﻨﻬﺎﻭﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸــﺮ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ1983 ،ﻡ ،ﺹ .88
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ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻔﻬــﻮﻡ »ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ« ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ،ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﻯ ﺷﻮﺑﻨﻬﺎﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻮﻕ ﻣﺒﺪﺃ »ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ« ،ﻓﻴﺸــﻌﺮ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﺄﺳــﺮﻩ ﻭﺣﺪﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸــﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ُﻳﻜﻤﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟــﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ؛ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ.1
á©ØæªdG ¥ÓNCGh ô«îdG
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺷــﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺬﺍﻫﺐ »ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ« ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻗﺪ ﻋﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ
ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ »ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ«؛ ﻭﻳﺴــﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
»ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« .2ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ
 1ـ »ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴّﺮ« ﻫﻨﺎ ﻣﺜﻞ »ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ« ﺃﻭ »ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻱ« ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﻣــﻦ ﻋﺎﻟــﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ،ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺩ؛ ﺃﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ.
ُﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ :ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ﺍﻟﻔﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﺑﻨﻬﺎﻭﺭ ،ﺹ .97
 2ـ ﻧﺸﺄ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺬﻫﺐ »ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻋﻠﻰ ﻳﺪ »ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻮﻥ«  1561) F. Baconـ 1622ﻡ(
ﺍﻟــﺬﻱ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻣــﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺃﻛﺪ
ﺑﻌﺪﻩ »ﺭﻳﺘﺸــﺎﺭﺩ ﻛﻤﺒﺮﻟﻨــﺪ«  1631) R. Cumberlandـ 1718ﻡ( ﺃﻥ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻷﺳﻤﻰ ،ﻭﺑﻪ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺳــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎً .ﻭﺳــﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ »ﺷﺎﻓﺘﺴــﺒﺮﻱ« Shaflesbury
) 1671ـ 1713ﻡ( ﻓﺮﺑﻂ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ،ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺨﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ .ﻭﺟﺎﺀ »ﻫﺎﺗﺸﻴﺴﻮﻥ« ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻔﻌﻲ= ،
106

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﺳــﻮﻯ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﺒﺮ ﺳــﻌﺎﺩﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ،
ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ ـ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻬﻢ ـ ﻳﺴــﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ »ﻧﺎﻓﻊ« ﻟﻨﺎ ،ﻭﻫــﺬﺍ »ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ« ﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻧﺎﻓﻌﺎً ﻟﻐﻴﺮﻧﺎ .ﻭﻳﻠﺠﺄ »ﺑﻨﺘﺎﻡ« ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ »ﺍﻟﻨﻔﻊ«
ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ِﻟﻔ ْﻌ ٍﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ
ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﺬﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﻌــﻞ ﻳﺄﺗﻴﻪ ،ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺿــﺮﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﻟﻤﻪ .ﻳﻘــﻮﻝ» :ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻌــﺖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻱ
ﺗﺤﺖ ﺳــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻷﻟﻢ  ...ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺘﺤﻜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻞ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ
ﻧﻘﻮﻝ ،ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﻜــﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ
π©ØdG ÜGƒ°U QÉ«©e ¿EG
ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻧﺒﺬﻟــﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻬﻤﺎ ﺇﻻ
Gòg èFÉàf »a øªμj ÉªfEG
ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ  ...ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ
√òg ¬≤≤ëJ Éeh ,π©ØdG
IOÉ©°S IOÉjR øe èFÉàædG
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ،ﻭﻳﻔﺘﺮﺿﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎً
.™ªàéªdG hCG OôØdG
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺴﻴﺞ
ﻗﺎﺋــﻼ» :ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ« .1ﺛﻢ ﻳﻀﻴــﻒ
ً
ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻬﺠﺎﻧﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﻭﻉ ﻧﺤﻮ
ﺯﻳﺎﺩﺓ )ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ( ﺳــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ :ﺇﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ،
= ﻓﺠﻌﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺃﻭﻓﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ«؛ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ »ﺑﺘﻠﺮ«  1692) Butlerـ 1752ﻡ( ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺳــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ .ﺛﻢ ﺍﺗﺨــﺬ »ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
»ﺟﻴﺮﻣﻲ ﺑﻨﺘﺎﻡ«  1748) J. Benthamـ 1832ﻡ( ،ﻭ»ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻞ«  1773) J. Millـ 1836ﻡ(،
»ﻭﺟﻮﻥ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻞ«.
ُﻳﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ :ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1953 ،ﻡ ،ﺹ .87
 1ـ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Batoche
Books, Kitchener, 2000, ch.1, sect.1, p.14.
107

اﻟﻤﺤـﻮر

ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ« .1ﻭﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ »ﺑﻨﺘﺎﻡ« ﻳﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻫــﻮ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.
ﻭﺑﻴّﻦ »ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻞ« ـ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻲ ـ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺸﻌﺮ
ﺑﺄﻳﺔ ﺁﻻﻡ ﺃﻭ ﻟﺬﺍﺕ ﺳــﻮﻯ ﺁﻻﻣﻨﺎ ﺃﻭ ﻟﺬﺍﺗﻨﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﺴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻐﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤــﺚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻟﺬﺗــﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻻ ﻳﺒﺤــﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺳــﻴﻠﺔ
ﻟﺨﻴﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ .2ﺃﻣﺎ »ﺟﻮﻥ ﺳــﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﻣﻞ« ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔــﻖ ﻣﻊ »ﺑﻨﺘﺎﻡ« ﻓﻲ
ﺇﻗــﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺳــﻠﻮﻙ ﺃﺧﻼﻗﻲ ،ﻭﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﺿﺮﺍﺭ ،ﻳﻘﻮﻝ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ«» :ﺗﺘﻤﺴــﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻖ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ )ﺃﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻋﻈﻢ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ( ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﻜﻮﻥ
ﺻﺎﺋﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﻟﺖ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸــﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺳــﺔ ،ﻭﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻟﻢ ،ﻭﻧﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻠﺬﺓ« .3ﻟﻜﻦ »ﺑﻨﺘﺎﻡ« ﺣﻴﻦ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
1ـ

ch.1, sect. vi, p.15. - I bid.

ُﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ:

Graham Wallas, Jeremy Bentham, Political Science Quarterly, Vol. 38.
No. ! (Mar, 1923), p.47.

 2ـ ﻓﺮﺩﺭﻳﻚ ﻛﻮﺑﻠﺴﺘﻮﻥ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺇﻣﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ2009 ،ﻡ ،ﻋﺪﺩ
) (1330ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ) ﻣﻦ ﺑﻨﺘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻞ( ﺹ .47
ُﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ :ﻭﻟﻴﻢ ﺩﻳﭭﺪﺳــﻮﻥ ،ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﻮﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤــﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﻛﻲ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ )ﺍﻷﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ـ  ( 213ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ .84
 3ـ John Stuart Mill, Utilitarianism, Reprinted from Fraser’s Magazine, seventh edition,
London, Longmans, Green, and Co., 1879. Copyright 2004, The Pennsylvania State
University. P.9.
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ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺃﻗــﺎﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﻧﺎﻧﻴﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺠﻤــﻮﻉ؛ ﺑﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﺳــﻊ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗــﺬﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ،
ﻭﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ .ﺃﻣــﺎ »ﻣﻞ« ﻓﻘﺪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ؛
»ﻷﻥ ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ـ ﻓــﻲ ﻣﺬﻫﺒــﻪ ـ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓــﺮﺩ ﺃﻥ ُﻳﻨﺼﻒ
ﻭﻳﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﺧﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ
ﻏﻴﺮﻩُ ،
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻟﺬﺍﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ« .1ﺇﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺳﻤﻰ ـ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﺑﺬﻟﻚ
ﺧﻴﺮﻧﺎ ﺃﻭ ﺧﻴﺮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤــﺎ ﻳﻘﻮﻝ »ﻣﻞ« ـ ﻫﻮ »ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻟﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻄﺎﻉ ،ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﺎ ﺃﻣﻜــﻦ ﺑﺎﻟﻠﺬﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻜــﻢ ﻭﺍﻟﻜﻴﻒ ﻣﻌﺎً ،ﺣﻴﺎﺓ ﻻ ﺗﻜﻔﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻺﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ؛ ﺑﻞ ﺗﺘﺴــﻊ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ«.2
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﻴﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺷــﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻫﻢ
ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ »ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ؛ ﻓﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻗﺪ
ﺍﺗﺨــﺬ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﺬﻫﺒﻴــﻦ» :ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻠﺬﺓ« ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺬﺓ
ﺷــﺮﺍ ،ﻭﻣﺬﻫﺐ »ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺧﻴﺮﺍ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ
ً
ً
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ـ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻣــﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ـ ﻣﺒﺪﺃً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ .ﻭﺍﻟﻔــﺎﺭﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﺪ ًﻻ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
1ـ
2ـ

I bid, P.38.

ﺃﻳﻀــﺎً:

David Lyons, Mill’s Theory of Morality, Nous, Vol. 10. No. 2, Sympsiumon
Utilitarianism, (May, 1976), p.109.
John Stuart Mill, Utilitarianism, pp. 38-39.
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اﻟﻤﺤـﻮر

ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ .ﻭﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
»ﺍﻟﺨﻴﺮ« ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻭﺃﺧﻼﻕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺠﺪ
ﻭﺗﺠﺴــﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺸــﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐُ ،
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
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řŶǀū
Ô ƂƯřƺƸƫř ŠŞƣřźƯ ŌŚūźƫř :ŠƔůǆƯ
ŠƤŝŚƐŤƯ źǀƛ ƪƇǃř ƾƟ ƭŚƣŹǃř Ʊǅ

آﻓــــﺎق

:ﺷﺮاق إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ0ﻣﻦ ا
ي اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ْ َ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎر
Q

∂µp dG Qƒàµ"

Ö ſƹ ŠÖ Ưċ Ø ŏ Ƽƫœ ƾÉÉŗŚưŤƳř ƺƷ ƾƈŴÉÉƃ ƭřƺÉƣÙ
ƎÉÉ
×
Ù
Ʋǀŝ ŚƷ×ŌřŹƹ ŚƯƹ şŚǀŰƫř Ƽƫœ ŚƸţźƔƳ ƾƟ ƩŶƘţ
ƲƿŸƷ ƲƯ ƕźď Ɵ× Øř ƾÚƳœ ƪŝ .ŜƬƤƫř ũƹźÉÉƗƹ Ù ƪƤƘƫř ŠƯřźƇ
Ƽƫœ šŚūŚŰƫř źČŨƨŤŝ źċŨƨŤţ ŚŞÔ ƘÉÉ
× ƃØ ƲǀưƔƗǃř ƲǀÛ ×ƤƿźƐƫř
ŠƤǀƤŰƫř ƱŚƟźƗƹ ƶǀƟ ŚƯƹ ƶǀƟ Ʋưŝ Ʊƺƨƫř Źřźſŏ ŠƟźƘƯ
Ƽƫœ ơØ źØ ČƐƫř» ŷœ  şżďǀŰŤưƫř źǀƛ ŚÉÉƸŤÚǀŞƐƣ ƾƟ ƻƺƈƤƫř
.«ƢŗǆŴƫř ŽŚƠƳŏ ŵŶƗ ƾƟ Ľř
ŚƳŶŗřŹ Ʊƺƨƿ Ʊŏ ƾÉÉƜŞƴƿ ƪƤƘƫř ÚƱŏ ƾƟ ƦÉÉƃ
ƲƯ ŚƯ
đ
ŚƯƹ šŚÉÉſƺƀŰưƫř ƮƫŚƗ ƲƯ Śƴŝ ƎǀŰƿ ŚƯ ƥřŹŵœ ƼÉÉƫœ
Ù ƥřŹŵœƹ ¬šǅƺÉÉƤƘưƫř ƲÉÉƯ Ƶ×ŌřŹƹ
ƾƟ ŚƴƘƣƺƯƹ ŚƴÉÉƀƠƳŏ
ƶŝ Ƶźŝċ ŶŤƳ ŚƴƬƤƗ ƼÉÉƬƗ ÔŚƯźċ ŰƯ ŌƾÉÉƃ ƲƯ žǀƫƹ .Ʊƺƨƫř
Ù ŶƤưƫř
ƲǀďǀƬƗÙ ƼƬƗŏ ƾƟ ŠǀƳŚƀƳǈř ŚƸŤƬƘū ƾŤƫř šŚſ
ƼŤů
ċ
.ŠƟźƘưƫř Ƽƫœ ŚƴŤƬǀſƹ ƶƳǃ
ŠǀƯǆſǈř ŠƘƯŚŬƫřƹ ¬ŽŶƤƫř ŭƹźƫř ŠƘƯŚū ƾƟ ƵřŹƺŤƧŶƫř ŮƿŹŚƏŏ ƼƬƗ ƝźƄƯƹ źƋŚŰƯ ŷŚŤſŏ Q
.ƱŚƴŞƫ ƾƟ
7

آﻓــــﺎق

ƪů
ŚƸƳƹŵ ŚƴƬƤƗ ƞƣƹ ƼÚŤÉÉƃ řÔŻŚƜƫŏƹ şźǀŨƧ řŹřźſŏ
Ʊċ ŏ ǅœ
Ô
Ú ƲƗ řżūŚƗ
Ô
ƞƄƨţ ƻźųŏ ŠƬǀſƺŝ Ù ŽŶŰƫř
Û Ƽƫœ ŠǀƳŚƀƳǈř ƲƯ şƺƠƇ šŹŵŚŞƟ ¬ŚƸţŚǀưċ ƘƯ
×
źÖ ǀſ» Ǝų
ƾƟ
ŢƸ
ū
ƹ
ƾƷ
Ʊœ
ƾŤƫř
ŜƬƤƫř
ŠƣŚƏ
řƺƠÉÉƄŤƧŚƟ
¬ŚƸƴƗ
ŌŚƐƜƫř
Ú
ď Ø
¬ƝŚƤƫř ƪŞū ƾƟ ŌŚƤƴƘƫř źƧƹ
× ŚƸŝŚŰƇŐŝ ŢƜƬŝ ¬ŽŚƠƳǃř ƩƺƇƺƯ «ƥƺƬſƹ
śŚŰƇŏ» ŹŚƀƯ ƺƷ řŸƷ .Šƿċ ƺÛƬƗØ şōźƯ ƾƟ ŚƸŤƤǀƤů ƼƬƗ ŚƴƀƠƳŏ ƲƿŚƘƳ Ŧǀů
.ƩƺƤƘƫř śŚŰƇŏ źƔƳ ƪŝŚƤƯ ƾƟ ¬«śƺƬƤƫř
ŢƗċŻƺţ É ƭƺǀƫř ƼŤů ŚƸƘƣřƹ ƾƘţ šŏŶŝ ŸƯ É ŠǀƳŚÉÉƀƳǈř şźǀÉÉƀƯ Ʊċ œÙ
Ƽƫœ šŶưƗ ƲǀƸūČ ƺŤƫŚŝ ƲƿŸųǁř ƲÉÉƯ ŠŘƟ Ʊċ ŏ źǀƛ ƲǀƷŚŬţǅř ƲƿŸƷ ƾƟ
ŠǀƳŚÉÉƀƳǈř ŲƿŹŚţ ƪƠů ŶƤƟ ŚÉÉƗÔ ŶÙÛ ŝ řźƯŏ
Ô řŸÉÉƷ žǀƫƹ ¬ŚưƸƴǀŝ ƞÉÉǀƫƺŤƫř
źƿźſ Ŝǀƈƴŝ ŚƸǀŞƃ
ŚƸŞǀƈƳ ƱŚƨƟ ¬ƢǀƟƺŤƫř ƹŏ ŚưƸƴǀŝ ƖưŬƫř šǅƹŚŰưŝ
Ô
ƞǀƫƺŤƫř ƹŏ ƞǀƫŐŤƫř ŚÉÉƯŏ .žǀƿŚƤưƫř ƾƟ ŚƳŚƈƤƳ
ƹŏ şŵŚÉÉƿŻ
¬ŽƺǀŨǀƯƹźě
Ô
Ô
ƼƬƗ Šƿď ƺƜƬƫř ŠÉÉƫǅŶƫř ŦÉÉǀů ƲƯ ŜÉÉƀƳǃř ŮƬƐƈưƫř ƱƺÉÉƨƿ Ʊŏ ƲƨưǀƟ
ƶƴƯƹ ¬ƊƘŞŝ ƶƌƘŝ ŢƬƇƹ
ŚƠǀƫŐţ
ŌƾÉÉƄƫř Ţ× ƠċÛ ƫ×ŏ řŷ ÙŔƟ .ŵƺƈƤưƫř ƼƴƘưƫř
Ô
×
ƼƴƘưƫř» É śźƘƫř ƱŚÉÉƀƫ ŜůŚƇ ƦƫŸƧ ƩŚƣ ŚưƧ É ƶƴƯƹ ¬ŜŤƨƫř ƞǀƫŐţ
!
ļ :ƼƫŚƘţ ƶƫƺƣ ƾƟ
ǆƈċŤŤƟ ƲǀŤƬůźď ƫř ƂÉÉƿźƣ ƞÉƫŒÛ ØŤƫ :Ļ"
.1«ŚƘƐƤƴţ ǅƹ
ŌŚƤŤƳř šǅƹŚÉÉŰƯ ƼƬƗ ƾƯǆÉÉſǈř
ƾŝźƘƫř źƨƠƫř ŹŚÉÉƀƯ ƻƺƐƳř ŶÉÉƤƫ
Ú
ŸƯ ¬ƲƿŶƫřƹ ŠƠÉÉƀƬƠƫř Ʋǀŝƹ ¬ŠƠƬŤŴƯ Šƿċ źƨƟ ŜÉÉƷřŸƯ Ʋǀŝ Ɩưūƹ ƞǀƠƬţƹ
ŠƠÉÉƀƬƠƫřƹ É ŠƯŚƗ şŹƺƈŝ É ƲƿŶƫř Ʋǀŝ (/ÉƷ 256) ƽŶƴƨƫř
ŠƫƹŚŰƯ ŢƳŚƧ
Ú
Šǀċ ƯǆÉÉſǈř ŠÚǀŝźƘƫř ŠƠÉÉƀƬƠƫř ƾƟ ƾƤǀƟƺŤƫř
ŹŚÉÉǀċ Ťƫř řŸƷ ŲÉÉſźţƹ
¬ƦƫŸƧ
Ú
Ú
ƾƿŏŹ Ʋǀŝ ƖÉÉưŬƟ ¬ŠƠÉÉƀƬƠƫř şŶůƺŝ ƩŚƣ ƽŸƫř (/ÉƷ 339) ƾÉÉŝřŹŚƠƫř ƖÉÉƯ
.ƶƫ źǀƸÉÉƃ śŚŤƧ ƱřƺƴƗ ƾƟ ŌŚū ŚƯ ƼƬƗ ¬ƺƐÉÉſŹŏƹ ƱƺƏǆƟŏ :ƲǀưǀƨŰƫř
.ƞƫÙ ŏ şŵŚƯ ¬šǅ ¬ŹŵŚƇ Źřŵ ¬śźƘƫř ƱŚƀƫ ¬ŹƺƔƴƯ Ʋŝř É 1
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¬ƮƸċƴƨƫ .ŌŚÉÉƠÉƈƫř
ƶÉÉūƺŤƫř
Ʀƫŷ ƕŹŚƌƿƹ
ċ Ù ƱřƺųœÙ ƪŗŚÉÉſŹ ƾƟ ƾŗŚƤŤƳǅř
Ú
Ú
¬ŜŤƨƫř ƲƯ ŚŝŚŤƧ
Ô źŬƸƳ Ʈƫƹ ¬ƭƺƬƘƫř ƲƯ ŚưƬƗ
Ô ŵŚƘƳ Ʈƫ» :ƮƷŹřźƣœ ŜƀŰŝ
ƞǀƫŐŤƫř Ƽƫœ ŌŚƤŤƳǅř řƹŶƘŤƿ
ċ Ʈƫ 1«ŜƷřŸưƫř ƲƯ ŜƷŸƯ ƼƬƗ ŜƈƘŤƳ
ċ Ʈƫƹ
.Ǝŝźƫřƹ
Ú ƪƇƺƫř Ƽƫœ ƽŏ
ƾƟ ƻƺÉÉſ ƼÚƬŬŤǀƫ Ʋƨƿ Ʈƫ ƵŚƳŵŶů
ċ ƽŸÉÉƫř ƼƴƘưƫŚŝ ƞÉÉǀƫƺŤƫř Ʊċ ŏ ǅœċ
Ʋŝ ƼǀŰƿ ¬ƽŵŹƹźƸƀƫř
ƲƿŶƫř śŚƸÉÉƃ ŚƸƯƺſŹ Śǀůŏ ƾŤƫř ơřźÉÉƃǈř Šưƨů
Ú
ŐƄƳŏƹ ¬«ơřźƃǈř Ųǀƃ» ƶŞƤƫ ƾƟ ƶŝ ŢƟźƗƹ
Ø ¬ŚƸŝ ƝźƘƟ
Ø (/ÉƷ 587) ƂŞů
Ʋǀŝ ƞǀƫƺŤƫŚŝ ¬«ƱƺƸďƫŐŤưƫř ŌŚÉÉưƨŰƫř» ƵŶƘŝ ƲƯ Ƶ×Ōřƺƫ ƪưů řżÔ ǀċ ưƯ řŶǀƬƤţ
Ô
ƲƯƹ .«ŠưƨŰƫř» ƾƷ ŚưƸƘưŬţ şŶƿŶū Šǀưƀţ ơǆƏœƹ ¬ƝČƺƈŤƫřƹ ŠƠƀƬƠƫř
.ƭƺǀƫř Ƽƫœ ǅÔ ƺƇƹ ŚưƷřƺſƹ řŹŶƇ
ċǆƯƹ ŵŚƯřŵźǀƯ :ƮƷźƸƃŏ
Ô
áaô©ªdG …Qn É°ùe ™ªée :¥Gô°TE’G áªµM
śŚŤƧ ŚƷŻŚů ƾŤƫř şźƸÉÉƄƫř ŜŞÉÉƀŝ «ơřźƃǈř Šưƨů» ŠǀưÉÉƀţ ŢƗřŷ
Šưƨů Ƽưƀţ
č Ʊŏ Ƽƫƹǃř ƱŚƧ ŚưŝŹƹ ¬ƮÉÉſǅř řŸƸŝ ƭƺÉÉſƺưƫř ƽŵŹƹźƸƀƫř
ƱŚǀŞƫř» ƾƟ šŌŚū ƾŤƫř şŹŚŞƘƫř ƵŸÉÉƸƫ ŚƤŞƏ
Ô ¬«Šƿċ Źƺƴƫř ŠưƨŰƫř» ƹŏ Źƺƴƫř
Ŷƴſ ƶǀƟ ŚŰƋƺƯ
ƽŵŹƹźƸƀƫř ƶƗřŷŏ ƽŸƫř ŚƸŤƿċ ƺƷ ƲďǀŞưƫř ¬ŚƸƫ «ƾƀǀſŐŤƫř
Ô
Ú
ƾƟ ƱŚƧƹ» :ƩŚƣ Ŧǀů ŠưƨŰƫř ƾƟ ƢƿźƗ ŜƀƳ ŠƬƀƬſ Ƽƫœ ƢƿźƘƫř ŚƸŗÙ ŚưŤƳř
Ù řƺƳŚƧ ƶŝƹ ÚƢŰƫŚŝ ƱƹŶƸƿ
ŠƸŞď ÉÉƄƯ źǀƛ ŌǆƌƟ ŌŚưƨů ¬ƱƺƫŶƘƿ
ŠƯċ Ø ŏ ŽźØƠƫř
×
ơƹŷ ŚƸŝ ŶƸÉÉƄƿ ƾŤƫř ŠƠƿźÉÉƄƫř ŠƿŹƺƴƫř
ƮƸŤưƨů ŚÉÉƴǀǀůŏ Ŷƣ ¬ŽƺÉÉŬưƫř
Ú
ŚƯƹ ¬ơřźƃǈřÙ ŠưƨŰŝ Ƽưƀưƫř
śŚŤƨƫř ƾƟ ŌŚưƨŰƫř ƲƯ ƶƬŞƣ ƲƯƹ
ċ
× ƱƺƏǆƟŏ
Ʈƀƣ) «šŚůŹŚƐưƫř» ƾƟ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř źƧŸƿ ƦƫŸƧ .«...ƶƬŨƯ Ƽƫœ ŢƤŞſØ
ŠƤǀŤƘƫř ŠưƨŰƫř» ¬ơřźÉÉÉÉƃǈř Šưƨů ƶÉÉŝŚŤƧ ƾÉÉƟ Ƽǀůŏ ƶÉÉƳŏ (šŚÚǀƘǀŞƐƫř
.404 É 403 ƅ ¬1952 ¬ƢƄƯŵ ¬2ũ ¬ŚŞǀƬƇ ƪǀưū ƢǀƤŰţ ¬ŠƘƯŚŬƫř ŠƫŚſźƫř ¬ŌŚƠƈƫř Ʊřƺųœ É 1
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ƱƺƏǆƟŏ Ƽƫœ ƱŚƳƺƿ ŌŚƯŶƣƹ źƈƯƹ ƪŝŚŝƹ ŽŹŚƟƹ ŶƴƷ Šưŗŏ
Ú ŢƫřŻ ŚƯ ƾŤƫř
.1«ŠÚǀƫŻǃř şźǀưŴƫř ƾƷƹ ƮƸŤưƨů ŚƸƴƗ ƱƺūźŴŤƀƿƹ ¬ŚƸǀƬƗ ƱƹŹƹŶƿ
ŵƺƈƤưƫř ŭźƃ ƾƟ ƽŵŹƹźƸƀƫř şźƨƟ ŭŚƌƿǈ ƱǆƯŚƨŤƿ ƱŚƈƴƫř
Ú ƱřŸƷ
ŠÚǀƴƿŵ ŠÚǀƠƄƧ ŠƿźƨƟ
ƼŰƴưƫřƹ ¬ơřźƃǈř ŠưƨŰŝ
Ú źƇŚƴƗ Ʋǀŝ ŚƸǀƟ ƾƠǀƫƺŤƫř
Ú
ƍŚƤÉÉſŔŝ Ʃƹǃř ƶƈƳ
ƀƫř
ċ ŏŶŝ .ŽŶċƤưƫř ƭƺƸƠưƫ ƭŚƘƫř ƼƴƘưƫŚŝ
Ú
Ú ƽŵŹƹźƸÉÉ
ƕŚƘÉÉƃ
źŞƗ
Û ¬«ÚƢŰƫŚŝ ƱƹŶÉÉƸƿ řƺƳŚƧ» ŠƤǀŤƗ «ŽźƠƫř ƾƟ ŠƯċ Ø ŏ» ƼƬƗ ƾƳōźƣ
Ú
ƾŞƴƫř
ŠƗŚưū ƲƯ şŹŚŤŴƯ ŠƯŏÚ Ʋǀŝ ŕŹŚƤƫř ƲƷŷ ƾƟ Ǝŝźƿ ¬ƾŗŚŰƿœ
ƪƿƹŐţ
Ú
Ú
¸ ¶ ļ :ŠƬŗŚƤƫř ŠǀƳōźƤƫř Šƿǁř ƾƟ ¬ƼƯřŶƤƫř ŽźƠƫř ƾƟ ŠƯŏƹ
Ú ƼÉÉſƺƯ
º ¹
.[159 :ƝřźƗǃř] Ļ¾ ½ ¼ »
ŚŝŚƘǀŤſř
ƭǆſǈř ŶƘŝ ƱÚƺǀƳřźƿǈř ƶƨƬſ ŪƸƳ řŸƷ Ʊċ ŏ źƧŸƫŚŝ źƿŶŬƫřƹ
Ô
ŚưƧ ¬ŚưƸƴǀŝ ƲǀƠÉďƫŒƯ ¬ƾƯǆÉÉſǈř
ƮƸŧřźţ ƾƟ ƭǆÉÉſǉƫ ƢŝŚƀƫř ƮƸŧřźŤƫ
Ú
Ŷƃźưƫř ƾƟƺƈƫř
ŲǀƄƫř ƼƬƗ ƢƬƏŏ ŚƯŶƴƗ É ǆŨƯ
ƒƟŚů ƪƘƟ
Ô É ƽŻřźǀƄƫř
Ú
Ú
źǀƛ źƇŚƴƘƫř ƱƺÚǀƳřźƿǈř ƼÉÉƤŤƳř Ŷƣƹ .(ƱŚƜƯØ źǀÉě)
Ù «ŽƺŬưƫř ŲǀÉÉƃ» ŜƤƫ
ƾƟ ŶƿŶŬƫř ƮƸŧřźţ ƾÉÉƟ ŚƷƺūŹŵŏƹ ¬ťřźŤƫř ƥřŷ ƲƯ ƭǆÉÉſǉƫ ŠǀƟŚƴưƫř
ŚƠƇřƹ
ƝŚƋŏ ŚÉÉƯŶƴƗ ƽŵŹƹźƸÉÉ
ƀƫř
Ô
Ú
Ú ƶǀƫœ ƼƯŹ ŚƯ řŸƷƹ .ŠÚǀƯǆÉÉſœ ŠƜŞƇ
Ŷƈƣ Ŷƣƹ .«ŽƺÉÉŬưƫř ŠƸŞď ÉÉƄƯ źǀƛ ŌǆƌƟ ŌŚưƨů» ƮƸƳŐŝ ŠƤǀŤƘƫř ƶŤƯØÚ ŏ
ŶǀůƺŤƫř ƪǀŞÉÉſ ŢċƬƋ ƲƿŶůƺưƫř
ŽƺŬưƫř ƲƯ ŠŘƟ Ʊċ ǃ żǀǀưŤƫř řŸƷ Ƽƫœ
ď
ƱŚƷŷŏ ƾƟ źċ ƤŤÉÉſř ŚƯ řŸƷƹ ¬ŠưƬƔƫřƹ ŹƺÉÉƴƫř ƽŏŶŞƯ Šƿċ ƺƴŨŝ ŢƫŚƣ ŚÉÉƯŶƴƗ
ƲƿŸƫř Šǀċ ƬƇǃř ŽƺÉÉŬưƫř ŚƯċ ŏ .ŽƺŬưƫř Ʃƺů ƲǀưƬÉÉƀưƫř źŗŚÉÉſƹ śźƘƫř
«ŽƺŬưƫř ŠƸŞď ƄƯ źǀƛ» ƮƸƳŐŝ ƽŵŹƹźƸƀƫř
ƮƸƠƇƹƹ ƾƳŚŤſźƸƄƫř ƮƷżÚǀƯ
Ú
¬1480 ¬ŜƛřŹ ƍƺƐŴƯ ¬ŠǀÚ Ɵƺƈƫř šŚƯŚƤƯ ŭźƃ ƾƟ ŠƫŚſŹ ¬ƲƿŶƫř śŚƸÉÉƃ ¬ƽŵŹƹźƸƀƫř É 1
.(ƩƺŞƴƐſœ) a 205 ƅ ¬3217 ŦƫŚŨƫř Ŷưůŏ ƽřźſ ƍƺƐŴƯƹ b 207 ƅ
Henry Corbin, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi, Téhéran,
Bibliothèque, Iranienne No20, 1946, p.24.
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ƲƿŸƫř ¬(Ŷůƺưƫř
ƼƯřŶƤƫř ƲÚǀƿŹǁřƹ ƲǀǀƳřźƿǈř ƾŞƳ)
ď
Ú ŢÉÉƃŵřŹŻ ƕŚŞţŏ ƮƸƟ
ŵƺūƹ ƲƿźÉÉƀƠƯ
¬ É źÉÉƄƫřƹ
źǀŴƫř É ŠưƬƔƫřƹ ŹƺÉÉƴƬƫ Ŷůřƹ ŏŶŞưŝ řƺÉÉƫŚƣ
Ú
Ú
ŚƸƠƇƹ ŶƤƟ ŌǅŒƷ Šưƨů ŚƯŏ .ŹƺƴƫŚŝ šŚưƬƔƫř ƍǆŤųř ŠŬǀŤƳ ƶƳŐŝ źÉÉƄƫř
Ú
ƾƃŵřŹżƫř
Źƺƴƫřƹ .ŹƺÚƴƫř ŠÚǀÉÉſŶƣ ŚƸŰƴưǀƫ «ŠƠƿźÉÉƃ» ŚƸƳŐŝ ƽŵŹƹźƸ
ƀƫř
ċ
Ú
Ú
ƽŸƫř ŶŬưƫř ŹƺÉÉƳ ƲƯ ƢŨŞƴưƫř Šǀƨŗǆưƫř ŹřƺÉÉƳǃř ƮƫŚƗ ơźÉÉƄƫř ƵŹŶƈƯ
«ƽŵżƿ
Ø ƺƷ
× œÙ ƽÙ É Ƶźď Ɵ× »ƹ ¬Šǀċ ƣŚŤÉÉƀŝǃř ŠƜƬƫř ƾƟ Xvarnah Š×Ƴ×ŹÛƺŴƫř ƹŏ şźċ Ŵƫř
ŹƺƏ źƸƔƿ řŸƷ ƼÉÉƬƗƹ .ƾƸƫǈř ƕŚƘÉÉƄƫř ƽŏ ŠÚǀÉÉſŹŚƠƫŚŝ Farreh-ye Izadi
«şźċ Ŵƫř»
Ø ŹƺƳ ƲƯ ŠƫŚƷ ƾƟ ƽŵŹƹźƸƀƬƫ ŠǀÚ ŝźƜƫř ŠŝźƜƫř ŠƫŚÉÉſŹ ƾƟ ŌŚƴǀſ
.ƾţƺƨƬưƫř
ƽƺƬƘƫř
Ø ƶŗŚƤƳ Ƽƫœ ƶŝ šŵŚƗ ƾŤƫř ƽŵŹƹźƸƀƫř ŠƬÚǀŴƯ ŌŚǀưǀƨŝ
Ú
ƵŸÉÉƷ Ʊœ :ƩƺÉÉƤƫř ƼÉÉƫœ ƕŹŚÉÉſØ ŏ ŚÉÉƴƷƹ
áÑ°ùædÉH πª©dG ¿EG
¬ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
«ŚÉÉƷŚǀůŏ» ƾÉÉŤƫř šřŶÉÉƤŤƘưƫř
Ú
¬à≤«≤M Oôa πµd
q
ƾư
ƨŰƫř
ƾƟƺƈƫř
ƽźƨƠƫř
ƶƯŚƔƳ ŚƸŞƗƺŤÉÉſřƹ
Û
Ú
Ú
Ú
¬à∏«°Shh á«JGòdG
q
ƪƈŤƯ
ŢÉÉƀǀƫ
Ô
Ú źÉÉƨƟ ƾƷ ƪŝ ÔŚÉÉƿÙƹŚŝƺƏ řźÉÉƨƟ
IÉéædG ≈dEG
ƽƺƬƸƟ
şźċ Ŵƫř
Ø ŮƬƐƈƯ ƱœÙ ŷœ Ɩƣřƺƫřƹ şŚǀŰƫŚŝ
Ú
ƢÚƤŰţ ŠÉÉÚǀƬųřŵ ŠÉÉƣŚƏ ƽƺƜƬƫř
ƶÉÉƘƋƺŝ ŶÉÉǀƠƿ
Ú
ƪƨƬƟ
.ƶÉÉǀƫœ ƺŞƈƿ ŚÉÉƯ ƹŏ ơÚƺƠŤƫř ŚÉÉƸŞůŚƈƫ
Ú
ƱŚƧ ŚƴƷ ƲƯ .ŚƸǀƐƗØ ŏ ŠÉÉưƘƳ ƾƷ ŚưƳŐƧ ƪưƘŝ ƭŚÉÉǀƤƬƫ ƶƬƷď Œţ «şźų» ŚÚƴƯ
ƮÚƬƘưƫŚƟ .şŚŬƴƫř Ƽƫœ ƶŤƬǀſƹƹ ŠÚǀţřŸƫř ƶŤƤǀƤů ŵźƟ ƪƨƫ
Ú ŠŞÉÉƀƴƫŚŝ ƪưƘƫř
.řźū
Ú ƮƬƷƹ ¬ƲÉÉƿŶƫř ƪūŹƹ ƦƬÙ ưƫř
× ƦƫŸƧƹ ¬ƶÉÉŤǀţřŷ ƢÚƤŰƿ ƮÚƬƘƿ ŚÉÉƯŶƴƗ
şźųƹ
Ú .ƦƬưƫř ŠÉÉƠƇ źÉÉƀų ƶţźų
Ú ŶƤƟ ŷœ ƦƬưƫř Śưǀƿ Ʊċ ŏ ƦÉÉƫŷ ƩŚŨƯƹ
ƾƴƘţ ƾŤƫř ƾƧ Ɩưū ƱŚǀƧ ŠưƬƧ Ʊǃ ƱŚǀƧ Ù ƽ É źď ųØ Ƽưƀţ
ċ ƵŸƷ ƥƺƬưƫř
ƲÚǀǀƳŚǀƨƫř ƥƺƬưƫř ŌŚưÉÉſŏ ŢċƤØŤÉÉƃř ŚƸƴƯƹ ¬ƱŚƐƬÉÉſ ŜůŚƇ
ƪƧƹ ƦƬưƫř
Ù
ƵŸƷ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
ċ ƪƘċ Ɵ Ŷƣƹ ...ƹźÉÉƀŴǀƧ
Ø ¬ŵŚŞƤǀƧ ¬ŽƹŚƨǀƧ :ƪŨƯ ơŚŤƘƫř
ŠƿŵŚưƘƫř
ŭřƺƫǃřƹ ƶƯŚƳƺţŹÛ ě× ƾƟ Ʀƫŷƹ .ŚƸŝ ƱŚưƿŔŝ ƶţŚƠċ ƫŒƯ ƾƟ ƮǀƷŚƠưƫř
Ú
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ŚƸƫƹŚƴţ ƦƫŸƧ .ƾƣřźÉÉƃǈř ƖŞƴƫřƹ ƾƸƫǈř ƪƘÉÉƄưƫř şźŴƫř
ƾưÉÉƀƿ
Ŧǀů
Ú
Ú
šřŷ ƲƯ ƖƏŚÉÉſ ŹƺƳ ŚƸƳŐŝ şźŴƫř
ƞƇƺƟ ƾƳřƹŶƫř ƝƺÉÉƀƬǀƠƫř ƾƋŚƤƫř
Ú
ƾƟ ŠƠƬŤŴƯ ƚÉÉǀƈŝ É Źƺų ÚƱŏ ƼƠŴƿ ǅƹ .ƲÉÉƿźųō ƼƬƗ ŚƯƺƣ
Ô ŵďƺÉÉƀƿ Ľř
ƽŏ ŶǀÉÉƃŹƺų :ŠÚǀÉÉſŹŚƠƫř ƾƟƹ ¬Źƺƴƫř ƾƴƘţ É ŠƘŝŚŤŤưƫř ŠǀƳřźƿǈř šŚƜƬƫř
.žưƄƫř ƺƷƹ ƖƄưƫřŹƺƴƫř
Ú
ŠƳŚƿŶƫř
Ú Ʊċ ǃ ŠŝźƜŤÉÉƀƯ źÉÉǀƛ şŚÉÉǀŰƫřƹ źÉÉƨƠƫř ƲÉÉǀŝ ŠƣǆƘƫř ƵŸÉÉƷ
ƱŚƀƳǈř Ʋǀŝ ŠƣǆƘƫř ƮǀƤţØ ƾƣǆųǃř
ŚƷŚŰƴƯ ƾƟ ŚƷźƏŒţ
ď ƾŤƫř ŠǀƃŵřŹżƫř
Ú
:ƾƷ ŠÚǀſŚſŏ Šŧǆŧ ŕŵŚŞƯ ƼƬƗ ƱŚƀƳǈř ƶǀųŏƹ ƱŚƀƳǈř Ʋǀŝƹ Ľřƹ
(ŢƯÛƺƷ)
Ø ƲƀŰƫř źƨƠƫř
(ŢųÛ ÛƺƷ)
Ø ƲƀŰƫř ƩƺƤƫř
(ŢƃÛ Źƺ
Û Ʒ)
Ø ƲƀŰƫř ƪưƘƫř
ƲƯ ƭǆÉÉſǈřƹ ŠÚǀŰǀÉÉƀưƫř ƾƟ ŚưƧ ¬ƪưƘƫřƹ ƩƺƤƫřƹ źƨƠƫř ƱźƤţ ƾƸƟ
.1ƪưƘƫŚŝ ƩƺƤƫř ŚƳźƣ ƲƿŸƬ
× Úƫř ŚƷŶƘŝ
¿ƒWÓaCGh ø«jƒ∏¡ØdG ø«H
ŠưƨŰƫ Manifeste ƾÉÉƀǀſŐŤƫř ƱŚÉÉǀŞƫř ƶØŤǀưÉÉſŏ ŚƯ ƼÉÉƫœ ŚƳŶƗ řŷŔƟ
ƦƫŸƧƹ ¬ơřźÉÉƃǈř Šưƨů ƶŝŚŤƧ ƾÉÉƟ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
ƶƗřŷŏ ŚưƧ ¬ơřźÉÉƃǈř
Ú
ƶƫ ŶċƸƯ ƽŸƫř šŚůŹŚƐưƫř śŚŤƧ ƾƟ ŵŹƹ ƽŸƫř ƶŝ ƶǀŞÉÉƄƫř ŚƳŶƷŚÉÉƃ řŷœ
ŚƴǀƠƫŏ  É ŠǀŗŚÉÉƄċ ưƫř ŠƠÉÉƀƬƠƫŚŝ ƵŸųŏ ŠƬůźƯ Ƽƫœ ŶŗŚƗ ƺƷƹ É ƵřƺÉÉſ ƖƯ
ŚÔÉƠƫŒƯ ƲǀǀƣřźÉÉƃǈř ŶÉÉƤƗ ƾƟ ƝƺÉÉƀƬǀƠƫř ƱƺƏǆƟŏ ƪųŶƿØ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
¬ƱřźƸţ ¬ƾŞǀŞů ƾƬƣØ ƞŬƳ ŮǀŰƈţ ¬ơřźƃœ ŲǀƃŻř ŠƫŚſŹ ƶÉÉÉſ ƾƟ ŠƿŵŚưƘƫř
ŭřƺƫǃř ƖūřŹ É 1
Ú
¬ơřźƃœ Ųǀƃ šŚƠƴƈƯ ƦƫŸƧƹ .ŶƘŝ ŚƯƹ 2 ƅ ¬Ɓ 1356 ¬Ʊřźƿœ ƶƠƀƬƟ ƲưŬƳř šřŹƺƄƴƯ
.111 É 110 ƅ ¬3 ũ ¬Ɓ 1355 ¬źƈƳ Ʋǀƀů Ŷǀſ ŮǀŰƈţ
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ŠƿŹƺƴƫř
ŠưƨŰƫř Ʊċ œ :ƶÉÉƳŚǀŝ ƾƟ ƩŚƣ ŷœ ŠƠÉÉƀƬƠƫřƹ ƝÚƺƈŤƫřƹ ƲƿŶƫř Ʋǀŝ
Ú
ƱŚƧƹ .«ŌŚÉÉưƨŰƫř ƲƯ ƶÉÉƬŞƣ ƲƯƹ
× ƱƺÉÉƏǆƟŏ ơƹŷ ŚƸŝ ŶƸÉÉƄƿ» ŠƠƿźÉÉƄƫř
Šưŗŏ
Ú ŢƫřŻ ŚƯ ƾÉÉŤƫř ŠƤǀŤƘƫř ŠưƨŰƫř» :šŚůŹŚƐưƫř ƾƟ ƶƫƺƣ Ʀƫŷ ƢŞÉÉſ
¬ŚƸǀƬƗ ƱƹŹƹŶÉÉƿ ƱƺƏǆƟŏ Ƽƫœ ƱŚƳƺƿ ŌŚÉÉƯŶƣƹ źƈƯƹ ƪŝŚŝƹ ŽŹŚÉÉƟƹ ŶƴƷ
řŸƷ ƶƫƺƣ žǀƫƹ .1«ŠÉÉÚǀƫŻǃř şźǀưŴƫř ƾƷƹ ¬ƮƸŤưƨů ŚƸƴƗ ƱƺūźŴŤÉÉƀƿƹ
ƲƯ É ŚƸŤǀƣřźƃœƹ ŠÚǀƠÉÉƀƬƠƫř ƱŚƳƺǀƫř ŠƯŏÚ ƾƟ ŚưÚǀÉÉſ ǅƹ É ŠƠƬŤŴƯ ƮƯŏ ƾƟ
Ŧǀů ƲƯ É ƺƸƟ ŠÚǀƟƺƈƫř ƶţŚŰƐÉÉƄŝ ŠƸǀŞƄƫř ŠÚǀƠƀƬƠƫř šŚŰƐÉÉƄƫř ƪǀŞƣ
ƲƿżÚǀŰŤưƫř ƲǀǀƣźƄưƫř ƹŏ ƲǀǀƣřźƃǈŚŝ ƾƴƘƿ ǅ É ơřźƃǈř ŠƠƀƬƠƫ ƶƯƺƸƠƯ
ƱŚƨƯ ƾƟ
ƺƷ ƲǀǀƣřźÉÉƃǈř ƭƺƸƠƯ ƾƟ ơźÉÉƄƫř Ʊċ ŏ ŮǀŰƇ .ƲǀƘċ Ư ƾƟřźƜū
Ú
ơřźÉÉƃǈř Ʊċ ŏ ƾƴƘƿ ǅ Ʀƫŷ Ʊċ ŏ ǅœ ŠưƬƔƫř źČ ƤŤÉÉƀƯ śźƜƫřƹ ¬Źƺƴƫř ŦƘŞƯ
ƲƿŸƬƫ źƟřƺŤƿ ƶÉÉƳœ ƪŝ  ơźÉÉƄƫř ƾƟ řƺƯŚƣŏ ƹŏ řƹŶÉÉƫƹØ ƲƯ ƼÉÉƬƗ ŹƺƈƤƯ
ƾƟ ƪŰǀƟ
ơźƄƫř ƲƯ ŦƘŞƴưƫř ƾƳŚƘƄƘƄƫř
ƾƳřŹƺƴƫř ŵƺūƺƫř ƮƸƫ ƞƄƨƴƿ
Ú
Ú
šǅƺƤƘưƫř ƥřŹŵœ Ƽƫœ ŠƟŹŚƘƫř šřŸƫř ƕżƴŤƟ ¬ƝŹŚÉÉƘưƫŚŝ ŚƷź× ưƜǀƟ
Ø ƮƸţřƹŷ
É ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř ƽŏŹ ƾƟ É ŢƳŚƧ ƩŚŰƫř ƵŸƷƹ .ŠÚƬŞÙ Ùū ŠƿŏÚ ƾƟ şŻƺƧźưƫř źǀƛ
.«ƱŚƳƺƿ ŌŚƯŶƣ ƲƯ ƶƤŞſ ƲƯƹ ƱƺƏǆƟŏ» ƩŚů
ƞǀƧ :ƾţǁř ƺƷ ơŚǀƀƫř řŸƷ ƾƟ ŭźƐƿØ ƽŸƫř źǀŞƨƫř ƩřŒÉÉƀƫř Ʊċ ŏ ǅœ
ŠƤǀŤƘƫř ŽźƠƫř ŠƯċ Ø Őŝ «ƱŚƳƺƿ ŌŚƯŶƣƹ ƱƺƏǆƟŏ» ŠƬƇ ƽČ ŵŹƹźƸÉÉƀƫř ƞÉÉƄƧ
Ú
Ʊċ ŏ ŮǀŰƇ ®źÉÉųō ƱŚƨÉÉƯ ƾƟ ƮƸÚǀưÉÉƀƿ ŚưƧ ¬ƲǀǀƳřƹźÉÉƀÛ Ŵƫř
Ø ŚÉÉƸŗŚưƨůƹ
ŜůŚƇ (ƭ1413 É 1340) ƾÉÉƳŚūźŬƫř ƪŨƯ ƱƺƏǆƟŏ řƺưƔƗ
Ô
Ú ƵřƺÉÉſ řŹŚŞƧ
2
ƾƟ ŠƿźƨƟ
Č šŚƠƿźƘŤƫř
Ú ŽŹřŶÉÉưƫ ƢŞÉÉſ ƱŚƧƹ ¬ ƲÚǀǀƣřźÉÉƃǈř žǀŗŹ ƵƹŶƗƹ
Ù ŹƺŤƨğ É 1
Ž ¬23 ŵŶƘƫř ¬śźƘƫř Źřƺů ŠƬŬƯ ¬«şŶůƺƯ
Ú ŠƳŚƿŵ :ŢÉÉƃŵřŹŻ ŠƫŚſŹ» ¬Ʀƨƫř
Ú ŠƿŹō
.121 É 110 ƅ ¬ƭ2006 źŝƺŤƧŏ ¬2
Opera ƾƟ Corbin ƱŚÉÉŝŹƺƧ ŚƸƤÚƤů ƾŤƫř ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř šŚƠƫŒƯ ŠƗƺưŬƯ ƾÉÉƟ Ɔƴƫř ƖūřŹ É 2
Metaphysica et Mystica, vol.I, Istanbul, 1945, pp.XLI et XLII
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źƯǃř ƚƬŝ Ʊŏ ŌŚƠÉƈƫř
Ú Ʊřƺųœƹ ŠǀƬǀƗŚưÉÉſǈřƹ Ʊřźċ ů ŠŘŝŚƈƧ ƭǆÉÉſǈř Źřŵ
ƾƟ ƺƷ ƲƯ ƺƷƹ É řŹŶƇ
ǆƯ
Ú Ʊċ ŏ ǅœ ¬şŌƺŞƴƫř ƭŚƤƯ Ƽƫœ ƶÉÉŤƘƟŹ Ʊŏ ŚƸƌƘŞŝ
Ô
ƲÚǀǀƣźƄưƫř ƕŚŞţŏ Ųǀƃ» ƺƷ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř Ʊċ ŏ ŭƺƋƺŝ ŹźƤƿ
Ú É ƱřŶǀưƫř řŸƷ
Ù
ƭƺſŹ
ƾǀŰưƫř
.1«ŠưƬƔƫřƹ Źƺƴƫř ŶƗřƺƣ ƾƟ ŽźØƠƫř ŌŚưƨů
×
¬ơźÉÉƄƫř ƮƯØ× ŏ ƾƟ ŢƗźƗźţ ƾŤƫř «ŠƤǀŤƘƫř ŠưƨŰƫř» ƦÉÉƬţ ŢƳŚƧ řŷœƹ
ŚƸƳŔƟ «Šǀċ ƫŻ×ǃř şźÉÉǀưŴƫř» ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř ŚƷźŞŤƗř ƱŚƳƺƿ ŠƯØÚ ŏ Ƽƫœ ŢƬƤŤƳřƹ
ũǆŰƫřƹ
ƾƯŚƐÉÉƀŞƫŚƧ ƲÚǀǀƯǆſǈř ƲǀƟÚƺƈŤưƫř ƲƯ ŠƬÉÉƀƬſ ƾƟ šźċ ưŤſř
ċ
ƲǀưƬƀưƫř Ʋǀŝ ƮƸƫ źƟřƺţ ƲƿŸƫř ƲÚǀǀƳƺƏǆƟǃř ƲǀǀŧŹƺƛŚŨǀƠƫřƹ ƾƳŚƣźċ Ŵƫřƹ
Ľř ŶŞƗ Ʋŝ ƪƸÉÉſƹ (ÉƷ246) ƽźÉÉƈưƫř ƱƺÉÉƴƫř ƽŷ :ƩŚŨƯŏ ƲÉÉƯ ŌřźƔƳ
ƾƟ ŠƬÉÉƀƬƀƫř ƾţźǀưų
Ʋǀŝ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř Ɩưū Ŷƣƹ .(ÉƷ283) ƽź×ŤÉÉƀÛ ØŤƫř
×
ŚƸŝ Ÿųǁř ƦƫŚƀƫř ƪƷŒţ
şźǀưų
ċ
Ú ƾŤƫř ŠǀƳŶċØ Ƭƫř ŠưƨŰƫř ƾƷ şŶůřƹ ŠſŶƤƯ
ƲƿŶƫř ŹŶƇ Ŷƿċ ŏ Ŷƣƹ .ƶÉÉďƫŐŤưƫř ƮǀƨŰƫř ŠŞţźƯ ƙƺƬŞƫ ŚƸưǀƫŚƘŤŝ ƖŞÉÉƄưƫřƹ
ŚưƷźŞŤƗřƹ ũǆŰƫřƹ ƾƯŚƐƀŞƫř ƾƈŴÉÉƃ
ƾƟ ŠƬƀƬƀƫř ŹřźưŤſř ƽŻřźǀƄƫř
Û
ƵŸƷ ŠÚƸƫŐŤƯƹ ŌŚƟźƘƫř ƲƯ» ŚưƸƳŐŝ ŚưƸƠƇƹ Ŧǀů ƲǀƸƫŐŤưƫř ŌŚưƨŰƫř ƲƯ
.«ŠǀūŚƴƫř ŠƯċ ǃř
ŽźƠƫř ŠƯØÚ Őŝ ƱŚƳƺƿ ŌŚƯŶƣƹ ƱƺƏǆƟŏ ŠƬƇ Ʃƺů ŚƴƫřŒſ Ƽƫœ Ʊǁř ŵƺƘƳ
ŠƬƇ ƶƴƗ ŠÉÉŝŚūǈř Ʊƹŵ ŢƫŚů ŶÉÉƣƹ ¬ƲÚǀǀƳřƹźÉÉƀÛ Ŵƫř
Ø ŚƸŗŚưƨůƹ ŠÉÉƤǀŤƘƫř
:ƩƺƤƴƟ ¬ƩřŒƀƫř ŢŞƧřƹ ƾŤƫř şźƨƠƫř
ŜƀŰŝ ŽŵŚÉÉƀƫř ƹŏ ŵǆǀưƫř ƪŞƣ ƖŝŚÉÉƀƫř ƱźƤƫř ƾƟ ŢÉÉƃŵřŹŻ źƸƓ
ŠŨƿŶů ŚŧÔ ŚŰŝŏ Ʊċ ŏ ǅœ ŠÚǀŤƃŵřŹżƫř ŠƳŚƿŶƫř ƾƟ ƱƺǀƇŚƈŤųř ŚƸŝ ƭŚƣ ťŚŰŝŏ
ƮƬƗ ŹŚƏœ ƾƟ ŠƿƺƜƫ šŚÉÉǀƐƘƯ Ƽƫœ şŶƴŤÉÉƀƯ ¬ŶƿŶū ƲƯ ƕƺƋƺưƫř ŢůźƏ
Ʊċ ŏ ŚƸŝŚŰƇǃ ƲÉÉǀċ ŞŤƟ ¬ŠƤŝŚÉÉƀƫř šŚǀƐƘưƫř Ƽƫœ ŠÔ ƟŚƋœ ƱŹŚÉÉƤưƫř šŚƜƬƫř
.63 ƅ .ÉƷ 1382 ¬şźƷŚƤƫř ¬šŚƠƿźƘŤƫř śŚŤƧ ¬ƾƳŚūźŬƫř É 1
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.1ŵǆǀưƫř ƪŞƣ Šƴſ 1500 Ƽƫœ ŵƺƘƿ ƲÚǀǀƳřźƿǈřƹ ƲÚǀƿŹǁř ƾŞƳ ŹƺƸƓ ƱŚƯŻ
ƶƫ ƲƯċ ŏ Ʊŏ ŶÉÉƘŝ źÉÉƄŤƳř ƶţƺƗŵ ƱƺÉÉưƌƯ Ʊċ ŔÉÉƟ źƯŏ ƲƯ ƲÉÉƨƿ ŚưƸƯƹ
žǀſŐţ Ʊċ ŏ ǅœÚ .Ʊƹźųō ƝřźÉÉƃŏƹ ŚĜÉſŚŤƄƧØ ƹŏ ŚĜÉÉÉſŚŤƄƿƹ źǀƯǃř ŠƿŚưŰƫř
ŠÚǀŤƃŵřŹżƫř ƩǆŤůřƹ ŵǆǀưƫř ƪŞƣ ƖŝŚƀƫř ƱźƤƫř ƾƟ ŠÚǀƴǀưų×ǃř ŠǀƷŚƄƴƷŚƄƫř
ŠÚǀŗřźŤǀưƫř ƪŨƯ ƥřŸÉÉƯƺƿ şŶŗŚÉÉſ ŢƳŚƧ ƾŤƫř šŚƳŚƿŶƫř Ʋǀŝ Ƽƫƹǃř ŠŞţźưƫř
ƱŚƧ ŚƸƫ É ƲÉÉÚǀǀƴǀưųǃř ƥƺƬƯ ƮÉÉƔƘƯ ơŚƴŤƗǅ É ŚƷřƺÉÉſƹ
ƾƟ ŚưƸƯ
č ǆÉÉƯŚƗ
Ô
ŚƸƴƯ ƭŚƀƣŏ ŢƬųŵ ƾŤƫř ƻźƜƈƫř Śǀſō źŞƗ
Û ¬ŚŝƹŹƹŏ ƺŰƳ ŚƷŹƺŞƗƹ ŚƷŹŚƄŤƳř
¬ŚƸƴƯ ƭŚÉÉƀƣŏ ƼƬƗ źƐǀÉÉƀţ ƱŚƳƺǀƫř ŢƳŚƧƹ ¬Ʋǀǀƴǀưų×ǃř ŠÉÉƘƣŹ ƾƟ şźǀŞƧ
ƱŚƳƺǀƫř ƼƬƗ şźǀƸƄƫř Šǀƴǀưųǃř ŠƬưŰƫř ŢƳŚƧ Ʈŧ .ŚƸǀƟ şźƄŤƴƯ ŚƸţŚǀƫŚūƹ
Ø
ŵǆŝ Ƽƫœ ŠǀƳřźƿǈř şŹŚƌŰƫř šŚƯÚƺƤƯƹ šřŶƤŤƘưƬƫ řźŞƘƯ
Ô ƅŚų ƶūƺŝ Śƴǀŧŏƹ
śŚÚŤƧ ŠƇŚŴŝƹ
É ƮƷőŚŝŵØ ŏƹ ƮƷƹźƨƠƯƹ
ƱŚÉÉƳƺǀƫř ƺØƠċƤŨ× Ư Ɲźċ Ƙţ řŸƨƷƹ .ƱŚƳƺƿ
Ú
Ú
ƍřźƤÉÉſƹ ŽřŹƺƛřżƛÛ ŚƳŏ ƩŚŨƯŏ ƲƯ ¬Ʊřźƿœ ťřźţ ƼƬƗ É ƾƳŚƳƺǀƫř ŭźÉÉƀưƫř
Eudoxe ƽŶǀƴƨƫř žƧƹŵƹØ ŏ źƧŸƿ ƱƺƏǆƟŏ ƱŐƃ ƾƟƹ .ƮƷřƺſƹ ƱƺƏǆƟŏ Ʈŧ
ŚƯŚưŤƷř
ƱƹŶÉÉŞƿØ řƺƳŚƧ ƱƺÉÉƏǆƟŏ ŠÉÉÚǀưƿŵŚƧŏ ƼÉÉƫœ ƲÉÉǀưŤƴưƫř Ʊċ ŏ de Knide
Ô
ƾƟ ƽŵźŞƫř ƲÉÉƯ ơŹ
ƪŝ
Ú ƼƬƗ ŹƺÉÉŨƘƫř ƻźū ŚưƧ .ŢÉÉƃŵřŹŻ ƮǀƫŚƘŤŝ ŚƠƜÉÉƃ
Ô
ƱƺƏǆƟŏ ŠǀưƿŵŚƧŏ şŸƯǆţ ŌŚưſŐŝ ŠŰŗǅ ƶǀƟ ŢƳƹď ŵØ Herculanum ƭƺƳǅƺƧźƷ
2
ŠÚǀƷŚÉÉƄƴƷŚƄƫ ŚƘŝŚţ
Ô ƱŚƧ ƶƳŏ ƝƹźƘưƫřƹ ¬ «ƾÚ ƳÙ řŶƬƧ» ŜƫŚƏ ƮÉÉſř ƶǀƟ ŵŹƹ
ƊƘŝ Ƽưƀţ
ċ Ŷƣƹ ¬ŚƸƴƯ řÔŌżū ƲƿźƸƴƫř Ʋǀŝ ŚƯ ŵǆŝ ŢƳŚƧ ƾŤƫř Ʋǀǀƴǀưųǃř
Ʊƺƨƿ Ŷƣƹ .şźǀŨƨƫř ŠÚǀƧƺƬưƫř ƶŝŚƤƫŏ Ʋǀŝ ƲƯ ¬ƪŝŚŝ ƦƬƯ ƮſŚŝ Ʊřźƿœ šŚƷŚƃ
ƽŵŚţźƯØ ƲƯ ƵřƺÉÉſƹ žƧƹŵƹØ ŏ ƵźƧŷ Śưƫ řŹŶÉÉƈƯ
«ƾƴǀưųǃř»
ŸǀưƬŤƫř řŸƷ
Ô
Ú
.ƱƺƏǆƟŏƹ ŢƃřŵŹŻ Ʋǀŝ ŠƬƈƫř ƲƗ ŠÚǀưƿŵŚƧǃř
. XII ƹ XX XLI ƅ ¬Opera Minora I É 1
¬ƂƷřŵ šƺƇ ¬«ŠǀƗŚưŬƫř şŵŚƘƀƫřƹ şźưŤƀưƫř şŶƷŚŬưƫř Ʋƿŵ ŠǀŤƃŵřŹżƫř» ¬Ʀƨƫř ŹƺŤƨğ É 2
.31 ƅ ¬2003 ƖǀŝŹ ¬4 ƕ ¬8 Ž
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ƾŤƫř ơřźÉÉƃǈř Šưƨů ƾƟ ŢưƸÉÉſŏ ƾŤƫř ƮƯØǃř Ƽƫœ Ʊǁř ŚÉÉƳŶƗ řŷŔƟ
É ƱŚƳƺƿ ŌŚƯŶƣƹ ŠƤǀŤƘƫř ŽźÉÉƠƫř ŠƯØÚ ŏ Ƽƫœ Ô ŠƟŚƋœ É ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
ŚƷŚǀůŏ
Ú
ƵŸƷ ŹŵŚƈƯ ƮƸƳŏ ƼÉÉƬƗ É ƦƫŸƧ É źƈƯƹ ƪŝŚŝƹ ŶƴƷ Šưŗŏ źÉÉƧŸƿ ƵŚƴǀƠƫŏ
ƽŹō
ƮƸƟ ŵƺƴƸƫř ŚƯŏÚ .ŠÚǀưƯØ× ŏ Ô ŠċƬů ƶŤưƨů ƽŶţźţ ƦƫŸŝƹ ¬ŠưƨŰƫř
Õ ŜƘÉÉƃ
Õ
Ƽƫœ ƮƸƴƯ ƪŗŚƈƟ źÉÉūŚƸţ Ʊŏ ƪŞƣ ƲƯ řŶÉÉůřƹ
ŚŞƘÉÉƃ
ŚƳŚƧƹ ¬ƲǀǀƳřźƿǈŚƧ
Ô
Ô
ƮƸţŚƳŚƿŵ ƾƟ ŵƺƴƸƫř ƲƗ ƝƹźƘƯƹ .ŚŝƹŹƹŏ Ƽƫœ ƪÉÉŗŚƈƟƹ ŠǀƳřźƿǈř ŠŞƌƸƫř
ŠÚǀƳŚůƹźƫř ŠÉÉÚǀƟƺƈƫř ƮÉÉƸŤƗżƳƹ ¬ŠÚǀƣƹŸƫř ŠÉÉƟźƘưƫŚŝ ƮÉÉƷŸųŏ ŠÉÉƠƬŤŴưƫř
Veda řŶÉÉǀƠƫř ŏźƤƿ ƲƯƹ .ơřźÉÉƃǈř ƭƺƸƠưƫ ŠÉÉƀƳŚŬưƫř ŠƇŚŴƫř
ŠƿŶƴƸƫř
Ú
Ú
ŠÚǀŝźƘƫřƹ ŠÚǀƳŚƿźƀƫŚƧ ƲǀŤŝŹŚƤŤƯ ŚưƸǀŤƜƫ ŶŬƿ Avesta ŠǀƳřźƿǈř ŚŤÉÉƀƟǃřƹ
¬ƾƴǀưųǃř ƥƺƬưƫř ƦƬưƫ ŠƿƺŤƃ
Ú ŠƯŚƣœ żƧźƯ ŢƳŚƨƟ ƪŝŚŝ ŚƯŏÚ .ƲǀŤǀƯŚÉÉƀƫř
Ú
¬(Mèdes) ŠÉÉƿċ ŵŚưƫř ŠÚǀÉÉſƺŬưƫřƹ ŠÚǀŤÉÉƃŵřŹżƫř ƮǀƫŚƘţ ŚƸǀƫœ ŢƬƤŤƳř ŶÉÉƣƹ
ƻŵŐƟ
Ú ¬ƼŤƃ šŚǀċ ƳŶƯ ŠŞǀƈŴƫř ƉŹǃř ŢƫƹřŶţ Ŧǀů şŶƬƧ ťřźŤŝ ŢƐƬŤųřƹ
Ţŝźƀţ
Ú Ŷƣƹ .ŠÚǀƳřŶƬƨƫř ŠÚǀÉÉſƺŬưƫř :ƶŤǀưÉÉƀţ Ʋƨưƿ ŚƯ ŌƺÉÉƄƳ Ƽƫœ Ʀƫŷ
ŢŰŞƇŏ ŚưǀƟ ¬ŠƿŹŶƴƨÉÉſǈř
Ƽƫœ É ŚƿŹƺÉÉſ źŞƗ
Û É ŠŞċ Ƨźưƫř ŠÉÉưƨŰƫř ƵŸƷ
Ú
Ŷƣƹ .ŠŨƿŶŰƫř ŠǀƳƺƏǆƟǄƫ ƅŚų ƶūƺŝƹ ¬ŠÉÉÚǀƴǀďƬƸƫř ŠƟŚƤŨƬƫ ÔŚƿźƨƟ
Ô
Ú řżƧźƯ
Ƽƫœ ŠƀƳŚŬŤưƫř şŶƿŶŬƫř şŹŒŞƫř ƵŸƷ ƾƟ ƾƠƀƬƠƫř
ƾƴƿŶƫř
Ŷưƫř
ċ řŸƷ ƻŵċ ŏ
Ú
Ú
ŠÚǀƟŹƹǃřƹ ŠÚǀƀƯźƸƫřƹ ŠÚǀƳƺƏǆƟǃŚƧ ¬şŵŶƘŤƯ ŠƿźƨƟ
/Šǀƴƿŵ ŜƷřŸƯ ŌŚƤŤƫř
Ú
ŹŚŧō ƾƟ ŜǀŬƘƫř ŪÉÉƿżưƫř řŸƷ ƻŶƇ ŵŵċ źţ ŶÉÉƣƹ ¬ŠÚǀƳřŶƬƨƫř ŠÚǀÉÉſƺŬưƫřƹ
Šưŗŏ ŚƯŏÚ .ŢǀÉÉƃƹ žƯźƷźƧŷ ƶţŚƠƫŒƯ ƾƟ řźǀŨƧ
ŵŵźţ
Ô
Ú ŚưƧ ¬ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
Ú
ŠŨƫŚŨƫř ŠƤŞƐƫř ƮÛ ØƸƟ× ŌǅŒƷ ŜƳŚū Ƽƫœ ƽŵŹƹźƸÉÉƀƫř
ƮƷźƧŷ
ƲƿŸƫř źƈƯ
Ú
Ù ƷÙ ŢÉÉųØ ŏ ŌŚƴŝŏ Ʈƌţ
ŢƳŚƧƹ ¬žƯź
ƾÉÉŤƫř ƲÚǀƿźƈưƫř ƱŚÚƸƨƫř šŚÉÉƤŞƏ ƲƯ
Ú
ŠůǆƠƫř śŚŤƧ ƾƟ ŠÚǀƄůƹ Ʋŝř Ʃƺƣ ŜƀŰŝ Ʋǀǀƣřźƃǈř ŠƤŞƏ ƮſŚŝ ƝźƘţ
.1ŠǀÚ ƐŞÛ ƴƫř
W. Jaeger, Arisloteles, Berlin1923, pp. 133 SS.
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á¡udCÉàªdG áªµëdG :Ö∏≤dGh π≤©dG ø«H
ŹřŶū ŢƣźŤųř şźŗŚƐŝ ƺƫƹ ¬ŠƿźƨƠƫř
ƪƷŚŬưƫř şźŝŚƗ ŠƬůźƫř ƵŸƷ ŶƘŝ
Ú
Ʃƺƣŏ ǅƹ ¬šŚƠƿźƘŤƫř ƊÉÉƘŝ ŵřźƿœ ƲƯ Śƴƫ Ŷŝċ ǅ ¬ƱŚƯżƫř ŹŚÉÉƀƯƹ ƱŚƨưƫř
ŠƫǅŶƫřƹ ŠċƣŶƫř ƲƯ ƲÉÉƨţ ŚưƸƯ ¬šŚưƬƨŝ ŶŰ
Ú ƿØ ǅ źƨƠƫř Ʊċ ǃ šřŶÉÉƿŶŰŤƫř
ƵŹŚǀţ ƾƟ ŜƗƺŤÉÉſřƹ ƼÚŤƃ śŚŞÉÉſǃ ƝÚƺƈŤƫř ŐÉÉƄƳ ŶƤƟ .ŹřŶƤưŝ ŌŚŰƿǈřƹ
ŠƿŵŚƤŤƗřƹ
ŠÉÉÚǀƴƿŵ šŚÉÉƸūƺţ
Ƶŵƺūƹ ŠÚƬƗ Ʊċ ŏ ǅœÚ şźÉÉǀŨƧ ŠÉÉƿźƨƟƹ
Ú
Ú
Ú ƾƣƹŸƫř
Ú
Ʊċ ŏ ŚƸƫ ƲÉÉÚǀŞţ šŚÉÉŘƟ şŚƳŚƘƯ ŢÉÉƳŚƧ ŠÉÉÚǀƬųřŶƫř
ÜÉÑ°SC’ ±ƒ°üàdG CÉ°ûf
ŌřŹƹ ŠƴƯŚƨƫř ŠƤǀƤŰƫř ƞÉÉƄƧ ƲƗ żŬƗ ƪƤƘƫř
√OƒLh ÖÑ°S ÉeCG IóY
.ƽŻřźǀÉÉƄƫř
ƒƟŚů ƩƺƤƿ ŚưƧ ¬ƱŚƨưƫřƹ Ʊƺƨƫř
¿Cs G É¡d ø«q ÑJ äÉÄa IÉfÉ©e
Ú
∞°ûc øY õéY π≤©dG
šǅǅŶŤÉÉſǅřƹ ƾÉÉƀŰƫř
ƥřŹŵǈřƹ ŽřƺÉÉŰƫŚƟ
Ú
AGQh áæeÉµdG á≤«≤ëdG
źŤƀƫř
¿ÉµªdGh ¿ƒµdG
Ú ƞÉÉƄƨţ Ʈƫ ŠÚǀƬƤƘƫř ŕŵŚŞưƫřƹ ŠÚǀƤƐƴưƫř
šŚŘƠƫř ƦƬţ ŢÚƸūƺţ ŸÉÉŗŶƴƗ .ŵƺūƺƫř żƜƫ ƲƗ
řŷœ É ƱŚƀƳǈř Ʊċ ŏ ŚƸƫ ƱŚŝƹ ¬ƶƯŚƸƫœƹ ŜƬƤƫř Ƽƫœ
ŠǀƠƈţƹ žƠƴƫř ŠǀƧżţ ƼÉÉƫœ ŹŵŚŝƹ ¬ŠÉÉſƺƀŰưƫř ŚǀƳŶƫř ƢŗǆƗ ƲƯ ÚŹźŰţ
ƢƬƐưƫř ŵƺūƺƫŚŝ É ŠƿƺÛƬƗØ śŸū ŠƔŰƫ ƾƟ É ƪƈŤƿ Ʊŏ ƶƴƨưƿ É ƶƴƯ ƲƏŚŞƫř
ŸŗŶƴƗƹ ¬ŵƺƸÉÉƄƫřƹ ƞÉÉƄƨƫř ƢƿźƏ ƲƗ Ʀƫŷƹ ¬ƥŹŚŞţƹ ƼƫŚƘţ ¬ÚƢŰƫř ƹŏ
Ù Ƽƫœ ƱŚƟźƘƫř ƭŚƤƯ ƚƫŚŞƫř ƦƫŚƀƫř ŸƠƴƿ
.ƶƫ ƼÚƬŬŤƿ ƽŸƫř šřŵƺūƺưƫř ƶƴƧ
É ƽŵŹƹźƸƀƫř ŜƀŰŝ É ŠƠƃŚƨưƫŚƟ ƲÙ ǀÛ ǀċ ÉÉſÙ Śƀǀƫ ŵƺƸƄƫřƹ ƞƄƨƫř Ʊċ ŏ ǅœÚ
źƯŐŝ ƢƬƘŤƯ ƾÉÉŞǀƛ
ŮƳŚÉÉſ ƹŏ ŽŶů
Û ƹŏ źƨƠŝ ŚƯœ žƠƴƬƫ ƮƬƗ Ʃƺƈů ƾƷ
Ú
ƼƬƗ ŹřƺƳǃř ơƹźƃ ƾƷ şŶƷŚƄưƫřƹ .ƪŞƤŤƀưƫř ƹŏ ƾƋŚưƫř ƾƟ Ɩƣřƹ ƾŗżū
.1ƮƷƺƫř ŠƗŻŚƴƯ ƖƐƤƴƿ ŦǀŰŝ žƠƴƫř
.75 ƅ ¬ƢƄƯŵ ƾƟ ƾƀƳźƠƫř ŶƸƘưƫř šřŹƺƄƴƯ ¬ŶƸƟ ƢǀƟƺţ ƢǀƤŰţ ¬ŠÚǀƐŞƴƫř ŠůǆƠƫř ƖūřŹ É 1
=
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Henry Corbin, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi, Téhéran, 1946,
p.29 de la réedition de l'an 2006 (1385 H-S, Iranien) de l'Institut Iranien de Philosophie.
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áªµëdG ≈dEG ¿Éaô©dGh áØ°ù∏ØdG øe
şŶƷŚƄưƫř Ƽƫœ ƾƠÉÉƀƬƠƫř ƾŨŰŞƫř
ƶūƺŤƫř
ƖưŬŤƟ ơřźÉÉƃǈř Šưƨů ŚƯŏ
Ú
Ú
šƺƷǆƫř ƹŏ ŠƠÉÉƀƬƠƫř ƾƴƘţ ǅ ŠƸƫŐŤưƫř ŠÉÉưƨŰƫřƹ .ŠÚǀƳŚƟźƘƫř ŠÉÉÚǀƟƺƈƫř
žǀƫ řŸƨƷƹ ¬Theosophia ƾÉÉƳŚƳƺǀƫř ŚǀƟƺƇƺǀţ ŮÉÉƬƐƈưƫ ŠƟŵřźƯ ƾƷ ƪŝ
ŠŝźŬŤƫř ƼƳŚƗ ŚÔÉŤŰŝ Śǀċ ƟƺƇ Theosophos ơřźƃǈŚŝ Ÿųǁř ƶÚƫŐŤưƫř ƮǀƨŰƫř
ƺƷ ǅƹ ¬ŠÚǀŨŰŞƫř ŠÉÉƟźƘưƫř ƢÉÉƿźƏ ƥƺƬÉÉſ Ʊƹŵ ƲƯ ŠǀƳŚůƹźƫř ŠÉÉÚǀƟƺƈƫř
ƺƷ ƪŝ ŠÚǀƟƺƈƫř ŠÉÉƟźƘưƫř ǆưƸƯ
ƽźƔƴƫř ŦŰŞƫř ƼŰƴƯ ƺŰƴƿ ƝƺÉÉƀƬǀƟ
Ô
/ƽźƨƠƫř
ŹŚƀưƫř ƪċƨƃ źƯǃř řŸƷƹ .ƪƯŚƨŤƯ Ǝų ƾƟ ơƹŸƫřƹ ŦŰŞƫř ƖƯŚū
Ú
.ƽŵŹƹźƸƀƫř ƶƨƬſ ƽŸƫř ƾţŚǀŰƫřƹ ƾƳŚůƹźƫř
ƭƺƸƠưƫŚŝ ŠÚǀƬưƗ šŚƤǀŞƐţ Ƽƫœ ƶūƺŤƿ
Ú ǅ ƖƯŚŬƫř ŶƿŶŬƫř ŹŚƀưƫř řŸƷ
řŸƸŝ ŚƸţřŷ źÉÉƿźŞţ Ƽƫœ ŢƘÉÉſ ƾƷ řŷœ ŠƠÉÉƀƬƠƫř Ʊċ œ ŷœ ƾƘƠƴƫř
ƖŗŚÉÉƄƫř
Ú
ƖƯ ƢŝŚƐŤƫř ƹŏ ƢÉÉǀŞƐŤƫř ŚưƳœ ŚƸŤƫŚÉÉſŹ šŶƤƟ ƽŵŚƘƫř
ƾÉÉƘƣřƺƫř ƶūƺŤƫř
Ú
Ú
ŌŚƴƛœƹ ƶƀƠƳ ƱŚÉÉƀƳǈř ŠǀƠƈţ ƾƟ Ʋưƨƿ ŹŚƔƴưƫř řŸƷ ƲƯ şŚǀŰƫř ƱƹŒÉÉƃ
źŞƗ É ŠǀƳŚƀƳǈŚŝ ƾƘƀƫř
Ú ƽźŬƿ ƦƫŸŝƹ ¬ơƹŸƫřƹ ŠƠƀƬƠƫŚŝ ŠÚǀƬųřŶƫř ƶţŚǀů
ƾƳŚƀƳœ ũŷƺưƳ ƢǀƤŰţ Ƽƫœ É ŚƸƿŶƃźƯƹ ŠưƨŰƫř ƽŶƿźƯƹ ŠƠƀƬƠƫř śǆƏ
Ú
.ŠǀƸƫǈř ŠưƨŰƫř ƶǀƟ žƨƘƴţ ơÖ řŹ
ƞƳǁř ƩƺŞƴƐÉÉſœ ƍƺƐŴƯ ¬ƮƸţŚŰƬƐƈƯ ƾƳŚƘƯƹ ŠǀƟƺƈƫř šŚƯŚƤƯ ŭźÉÉÉƃ ƾƟ ŠƫŚÉÉÉſŹ =
.a 207 ŠƣŹƹ ¬źƧŸƫř
¬«ƱƺƀưŤƬţ» :ƶƫƺƣ :ƩƺƤƿ Ŧǀů «ơřźÉÉÉƃǈř Šưƨů» ŭŹŚƃ ƽŹƹŻźƸÉÉƄƫř źƯǃř ŮƋƹŏ Ŷƣƹ
ƞÉÉƄƨƫřƹ ŵźŬŤƫŚŝƹ «ơƹŸƫŚŝ ƾÉÉƫ ƪƈů ŚƯ ƶÉÉǀƟ źƧŷŏ ÔŚŝŚŤƧ ƮÉÉƨƫ ŜŤƧŏ Ʊŏ» ¬ƱƺÉÉŞƬƐţ
ŠƿŵŚưƫř ƩřƺÉÉůǃřƹ ŠǀƳŶŞƫř ŹƺÉÉƯǃř ƲƗ ƉřźƗœ ƩŚÉÉů ƾƟ :ƽŏ šřƺÉÉƬŴƫř ƾƟ ŠƋŚƿźƫřƹ
:ƖūřŹ .«ŠǀƳŚůƹźƫř ŠƿŹƺƴƫř šřŵźŬưƫŚŝ ƩŚƈţǅřƹ
Ʋǀƀů :ŠƯŶƤƯƹ ƢǀƤŰţƹ ŮǀŰƈţ ¬ơřźƃǈř Šưƨů ŭźƃ ¬ŶưŰƯ ƲƿŶƫř žưƃ ¬ƽŹƹŻźƸƄƫř
¬ƭ2001 /Ɓ .ÉƷ 1380 ¬ƭƹŵ ęŚÉÉÉģ ¬ƾƳŚÉÉƀƳř ƭƺƬƗ ƵŚƨÉÉƄƷƹżě ¬ƱřźƸţ ¬ƾŤŝźţ
ƾŗŚǀƋ
Ú
.17 ƅ
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ŠưƨŰƫř ƾƟ ŚÉÉưƸūřżŤƯřƹ ƝÚƺƈŤƫřƹ ŠƠÉÉƀƬƠƫř Ʋǀŝ ƪƯŚƨŤƫř řŸÉÉƷ Ʊċ œ
ƶƳǃ ŚǀƳŚÉÉƀƳœ
ƵřźƳ ƽŸƫř ƎŴƫř
ƺƷ ŠÚƸƫŐŤưƫř ŠưƨŰƫř ƾƟ ƹŏ ŠǀƣřźÉÉƃǈř
Ú
Ô
.ŠƨŗǆưƬƫ ŠƯƺÉÉſźưƫř ŵƹŶŰƫř řŻƹŚÉÉŬŤƯ
¬ÔŚƘǀưū ƱŚÉÉƀƳǈř šŚƣŚƏ ƖưŬƿ
Ô
Ʈƫƹ ¬ƲǀƗ ƵźÉÉţ Ʈƫ ŚƯ ƵŵřŒƠŝ ƩżÉÉƴŤƿƹ
ƖưÉÉƀƿƹ ƲƿŚƘƿ ƶďƫŐŤưƫř ƮǀƨŰƫŚƟ
Ú
ƩŶŞŤÉÉƀţ ŠƴƏŚŞƫř ŽřƺŰƫř ƾÉÉƷ źÉÉƄŝ ƩŚŞŝ źƐŴƿ Ʈƫƹ ¬Ʊŷŏ ƶŝ ƖưÉÉƀţ
şŹƹŵ ƲƯ ũźŴƿƹ ¬ƱŚƨÉÉưƫř żÚǀů ƲƯ ŚƸŞůŚƇ ŸƠƴǀƟ ¬şźÉÉƷŚƔƫř ŽřƺŰƫŚŝ
ƾƫ ŢƿƹØŻ :ƭǆÉÉſǈř ƾŞƳ
Ú ƪƤƿ Ʈƫŏ .ÔŚÉÉƘƯ ŜƬƤƫřƹ ƪƤƘƫř ƱŚƐƬÉÉƀŝ ƱŚƯżƫř
ŚƯƹ ŠǀƳǆƤƘƫř ƮǀƷŚƠưƫř ƵŸƷ ƙŚƇ Ŷƣƹ ®ŚƸŝŹŚƜƯƹ ŚƸƣŹŚƄƯ ŢƿŹŐƟ ƉŹǃř
¬ŭŚƌƿŔŝ ƾƯƹźƫř ƾŴƬŞƫř
ƲƿŶƫř Ʃǆū ŵřŒƠƫř ƾƟ ŠǀƬŬŤưƫř ŠǀƳǆƤƘƫř ŌřŹƹ
Ú
:ŠǀŝźƘƫŚŝ ƶŤƇǆų
ƻźųǃř ŽřƺŰƫř ƞŗŚƓƹ ŢƫŶŞţ ŽřƺÉÉŰƫř ƻŶůœ ƲƗ ŶǀƤƫř ƖƟØŹ řŷœ»
ƭǆƨƫř źŨƧŏ ŚÉÉƯ .ÔŚƴǀƗ ŮŞƈţ ŷŚƠƴƫř ŶÉÉů Ʊŷǃř ŻƺŬţ ŚƯŶƴƘƟ .ŠÉÉƘưŤŬƯ
ƩŚŰƫŚƟ .1«!ƭǆƨƫŚŝ Šƿőźƫř ƍǆŤųř Ƽƫœ ƻŵŐƟ ƼſƺƯ ŜƬƣ ƾƟ ƾƤƫØ ŏ ƽŸƫř
.ƱŚƨưƫřƹ ƱŚƯżƫř ƾǀƐƘưŝ ŶǀƤŤţ ǅ ŠƴƏŚŞƫř ŽřƺŰƫř ƲƗ ŠŘƃŚƴƫř
:ƶƀƠƳ ƕƺƋƺưƫř ƾƟ ƉŹŚƠƫř Ʋŝř ƩŚƣ
Ŷůřƹ
ŢÙ ČŤƄŤƫř ×ƺŰƯ ƖưŬƫř ØƺŰƇ Ţ× Ş× Ûŧŏƹ
Õ ŠÉÉƤǀƤŰƫř ƾƟ ŚÉÉÚƳŏ ŢƤ
Ø ÚƤŰţ
ŶƿÕ ¬ƖưÉÉ
ŠÖ ƄƐŝƹ ¬ƖưÉÉſƹ ¬ƥÖ řŹŵœƹ ¬ƢÖ Ɛƴƫ
Õ ƀÛ ƯÙ ¬źƓŚƳ
Õ ¬ƱŚÉÉƀƫ ƾÚƬƨƟ
2ŢƜƇ
Ù × ŏ Ŷǀƫřƹ ¬Ɩưƀƫř
Ù ƯØ ƱŚÉÉƀƬƫřƹ ¬ŢūŚƳ ƾƴǀƘƟ
ŶÕ ƷŚÉÉƄ
ƾƴƯ ƢƐƴƿƹ
Ø
×
ƩŻǃř Ʋǀŝ ŚƯ ơřźŤųř»ƹ «ƭǆƨÉÉƫřƹ Šƿőźƫř Ʋǀŝ ŚƯ ƎƬŴƫř» ŠÉÉƫŚů Ʊœ
:ƽŏ ŠƿŵŚưƫřƹ ŠÉÉſƺƀŰưƫř şŚǀŰƫř ƩřƺÉÉůŏ ŻƹŚŬŤţ ƩŚů ƾÉÉƷ «Ŷŝǃř Ƽƫœ
ŠƗřźŝ ƶŤŬŝŵ
Ú ƽŸƫř ƾƯƹźƫř ƲƿŶƫř ƩǆŬƫ «ƽƺƴŨưƫř» ŭźÉÉÉƃ ƲƯ žŞŤƤƯ ƾſŹŚƠƫř Ɔƴƫř É 1
.ŦŰŞƫř řŸƷ ŜůŚƈƫ ŠǀŝźƘƫř ŠưūźŤƫřƹ .614 ƅ ¬6 źŤƟŵ ¬ƽŶǀƸƃ źƠƘū Ŷǀſ ŠƯǆƘƫř
Ú
.ƱŶƿǅ ŠƘŞƏ ¬ƉŹŚƠƫř Ʋŝǅ ƻźŞƨƫř ŠǀŗŚŤƫř É 2
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ŠƜƬŝƹ «ŵźČ ŬŤƫř» ŠƠƀƬƠƫř ŠƜƬŝ ŚƸŤǀưÉÉƀţ Ʋƨưƿ ¬Ʃřƺůǃř ŌřŹƹ ŚƯ ØƩŚů ŚƸƳŏ
ƲƯ ǅœċ ŚƸƟźƄŤƀƿ Ʊŏ Ʋƨưƿ ǅ ƩŚů ƾƷƹ ¬ƶŞƃŏ ŚƯƹ «ơřźƜŤſǅř» ƱŚƟźƘƫř
.ƾƣřźưƫř ŠƣÚ ŚƄƫř ŠÚǀƟƺƈƫř ŠŝźŬŤƫř źŞų
¬ŠƘŝŹŏ šŚǀŝŏ ƾƟ ŠÚǀƣřźƜŤſǅř ƩŚŰƫř ƵŸƷ ƾƯƹźƫř ƲƿŶƫř Ʃǆū ƩƹŚƴŤƿ
źƘÉÉƄŝ ŚƸưūźţØ ŏ ¬ŠÚǀÉÉſŹŚƠƫŚŝ
ƺŰƯƹ ƾƳŚƨưƫř żÉÉÚǀŰƫř ŻƹŚŬţ ŮƋƺƿ ƾŝźƗ
Ú
ŠƘŝŹŏ šŚǀŝŏ ƾƟ ¬śŸŬƫř ƲƯ ƭŚƤưƫř řŸƷ ƚƬŞƿ ƲƯ ƻŶƫ ƾƳŚƯżƫř ƪƀƬƀŤƫř
:ƾƬƿ ŚưƧ ¬ƦƫŸƧ
ƼƸŤƴưƫř şŹŶÛ ſÙ ƲƯ
ŚƧŚƿċ ŷ źƷŶƫř ŢÉÉƿƺƏ
ƱźƤŝ ÔŚÉÉƳźƣ
ÔŚƧǆƟŏ šŻƹŚū
Ø
Ø
Ö ƻŹŷ ƾƟ ƾƳŚƯŹ Ʈǀůźƫř ƍƺſ
ƦƬƟ
ŚƧǅƺƫ žÉÉƳǈř
ƱƺÉÉǀƗ
ƶÉÉǀƬŤŬţ ǅ
Ù
Ø
Ø
Ö
ŠÖ ƟźƘƯ šƺÉÉƷǅ ŚƴţƺÉÉſŚƳ ƩŚů Ŷƣ
ŚƧŚƯźƯ ƥŚƴưƿ ŶÉÉƌƗ
ƲƯ ŢƧŹƺŝ
×
ŠÕ ÉÉŰċƴŬƯ ÕƩřƺÉÉůŏ ƾÉÉ
ŚƧǅƺƯ ŽØ Ŷů
Ú ǅ
Û ƹŏ ŚƸůźƄƿ ƢƐƴƫř
× Ú ƴƯ ƩŚÉÉŰƫŚƟ
ƪƤƗƹ ƾÉÉƀů ƥřŹŵœƹ Žřƺů ƱŚÉÉƀƳǈř ƪƷ :ƩŌŚÉÉƀţŏ ŶŰƫř řŸƷ ŶƴƗ
ƹŏ É śƺƬƤƫř śŚŰƇŏƹ ƱƺƟŹŚƘƫř ƩƺƤƿ ŚưƧ É ŜƬƤƬƫ žǀƫŏ ®ŜÉÉƀůƹ ŵźŬƯ
Ú
ƶţŚǀů şźǀţƹ ŻƹŚŬţ ƼƬƗ ƶţŶƗŚƀƯ ƾƟ Źƹŵ ƱŚƀƳǈř ƾƟ ƻźųŏ ŠƣŚƏƹ şƺƤƫ
®ŵƺƸƘưƫř ƢƐƴưƫŚŝ ÔŚƳŚǀůŏ řźǀƀƠţ
ŚƸƫ ŶŬƿ ǅ Ʃřƺůŏ Ƽƫœ ŠƿŵŚƘƫř
Ô
ơřźŤųř ƩƹŚÉÉŰƿ ƽŸƫř ƽŵŚưƫř ƪÉÉƤƘƫř ƪŝŚƤƯ ƾƟ É ŚÉÉƴǀƟ ƭƺƤƿ žǀƫŏ
ƲǀƴÉÉƀƫř Ɲǁř ŚƸƫ ƾƜŞƴƿ ƾÉÉŤƫř ŠǀŗŚƌƠƫř ƶÉÉţŚŞƧźưŝ ŜƧřƺƨƫř šřŹřŶÉÉƯ
ǅƹ ŽřƺŰƫř ƵŶǀƤţ ǅ ƾÉÉƳŚůƹŹ ŶƯ
Ú É ŜƧřƺƨƫř ƦƬţ ƊƘŝ ƚÉÉƬŞŤƫ Šǀŗƺƌƫř
ƾƟ ƦƫŸŝ źƘÉÉƄƳ ŚƴÉÉƀƫŏ ®ƱŚƯŻ ƵŶŰƿ ǅƹ ¬ƱŚƨÉÉƯ ƶƯŶƈƿ ǅƹ ¬şŵŚÉÉưƫř
®ÔŚƳŚǀůŏ ŚƷźƌŰŤƀƳ ƹŏ ŠŞƿźƛ Ʃřƺůŏ ŚƳźƌŰŤƟ ¬ŚƴƣŚưƗŏ
:«Šǀƨưƫř šŚůƺŤƠƫř» ŜůŚƇ ƩŚƣ
Ù ƆÉÉŴƿØ Ʈƫ ƮƬƘŝ ŢÉÉƈƈ
ƶƬŨưŝ
ųØ
!ƾſźƨƫřƹ ƁźƘƫřƹ Ʋưůźƫř ƲƯ ƽřƺſ
Ø
×
Ú
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:ƽƺŞƴƫř ŦƿŶŰƫř ƾƟƹ
¬ŌřŶƸƄƫřƹ ƱƺǀČ Şƴƫř ƮƸƐŞƜƿ ¬ŌřŶƸƃ ǅƹ ŌŚǀŞƳŐŝ řƺƀǀƫ ÔřŵŚŞƗ Ľ Ʊœ»
.1«Ľř ƲƯ ƮƸƳŚƨƯƹ ƮƸŝźƤƫ
É ƵŶůƹ É ƺƸƟ Ųſřźƫř ƱŚưƿǈŚŝ ǅœ ƢƤŰŤƿ ǅ Ľř ƲƯ śźƤƫř řŸƷ Ʊœ
Ʃƺƣ ƼƴƘƯ řŸƷ žǀƫŏ .ŪŗŚŤƴƫřƹ śŚŞÉÉſǃř ŠƬÉÉƀƬſƹ ŌŚǀƃǃř ŠÚƴÉÉſ ƻŶŰŤƿ
Ú
ŠŞů ŹŶƣ ƱŚÉÉưƿǈř ƲƯ Ʈƨƫ ƱŚƧ ƺÉÉƫ» :ƼÚŤƯ ƪǀŬƳœ ƾƟ ŮǀÉÉƀưƫř ŶǀÉÉƀƫř
Śưƫƹ ¬ƪƤŤƴǀƟ ¬ƦÉÉƫŚƴƷ Ƽƫœ ŚƴƷ ƲÉÉƯ ƪƤŤƳř ƪŞŬƫř řŸƸƫ ƮÉÉŤƬƤƫ ƩŵźŴƫř
.2«Ōƾƃ ƮƨǀƬƗ ƩŚŰŤſř
šŚūŹŵ ƼƬƗŏ ƺƷ ƭǆƨÉÉƫŚŝ Źřźƣǈř ŻƹŚŬŤƿ ƽŸƫř ŲÉÉſřźƫř ƱŚưƿǈř řŸƷƹ
:Ʈƿźƨƫř ƱōźƤƫř ƾƟ ŌŚū ŚưƧ ƱŚưƿǈřƹ ƢƿŶƈŤƫř Ʋǀŝ ƮǀƔƗ ơźƠƫřƹ ¬şŹŶƤƫř
j i

h

g f

e

d

c

ļ
.[14 :šřźŬŰƫř] Ļk

b a `_ ^

]

ƮƬƘƫř ŚÉÉƳŵŚƟŏ ƽŵŚÉÉƘƫř ƶÉÉƳŚǀƧ ŌŚƴŝ ƾÉÉƟ ƱŚÉÉƀƳǈř Ƽƫœ ŚÉÉƳŶƗ řŷŔÉÉƟ
¬ŚƸƬƧ ŚƸƫŚưƘŤÉÉſř Ƽƫœ ƪƇƺţ ƺÉÉƷ ǅƹ ¬ƶţřŹŶƣ Ɩǀưū ŶÉÉƘŝ ŹÚƺƐƿ Ʈƫ ƶƳŏ
ƞǀƨƟ ¬źǀƀƿ ŹżƳ ƺƷƹ ¬ƶƛŚƯŵ Śƿǆų ƲƯ ƮÉÉƀƣ ƻƺÉÉſ ƭŶŴŤÉÉƀƿ ǅ ƺƸƟ
ƼƬƗ řŹŵŚƣ
ÔŚƯƺƿ ƹŶÉÉƜƿ Ʊŏ Ʋƨưƿ žǀƫŏ ®ƶţŚƣŚƏ ŹƺƐţ ŶÉÉƘŝ ƶƘƋƹ ŹƺƈŤƳ
Ô
ƶǀƫœ ƖǀƐŤƀƿ ǅ ŚƯ
Ʈƫ ŚƯ ƭƺǀƫř ƖǀƐŤÉÉƀţ ŠƿźƄŞƫř Ţƀǀƫŏ ®Ʊǁř ǆǀŞÉÉſ
Ô
®şŶƿŶƯ ŹƺƷŵ źŞƗ ¬ƾƋŚưƫř ƾƟ ƶƘƐŤƀţ
ŠŞÉÉƀƴƫŚŝ ŹŚƇ ŚƯ ŚƴƯŚƿŏ ƾƟ ƲÉÉƿŚƘƿ ƲƯ ƾƋŚưƫř ƲÉÉƯ ŚƴǀƟ ŦƘŝØ ƺƫ
ƞţŚƸƫřƹ űƺÉÉſŚƴƫřƹ ƞţŚƸƫř ƪÉÉŨƯ É ǅÔ ŸŤŞƯ ÔŚÉÉƿŵŚƗ ŠǀƯƺǀƫř ŚÉÉƴţŚǀů Ƽƫœ
¬źƴƿŚŤÉÉƃ žŤƳřźƟ šřŹƺÉÉƄƴƯ ¬šƹźǀŝƹ šŹŚƜţƺŤÉÉƃ ¬ƽŸƯźŤƫř ƮǀƨŰƬƫ šŚÉÉÉƠƴƈƯ Šŧǆŧ É 1
.84ƹ 28 ƅ ¬1992
.87 ƅ ¬ƦǀƬƀƨƫř É ŽŶƤƫř ŭƹźƫř ŠƘƯŚū ŠƘŞƏ ¬ƼÚŤƯ ƪǀŬƳœ É 2
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šřŹŚǀƀƫřƹ (źţƺǀŞƯƺƨƫř) ¬śƺſŚŰƫř ŜŗŚŬƗƹ ƾƳƹźŤƨƫǈř ŶƿźŞƫřƹ ƽƺƬŴƫř
źŗŚÉÉſƹ ŠǀŗŚƌƠƫř šŚŞƧźưƫřƹ ŶÉÉǀƘŝ ƲÉÉƯ ƮƨŰŤƫř şżÉÉƸūŏƹ šřźÉÉŗŚƐƫřƹ
! šřżŬƘưƫř ƲƯ řŸƷ ƪƧ źŞŤƗǅ É ƱŚƀƳǈř šřźƨŤŞƯ
ƮƔƘƯ ƲƯ ƮƷŹźŰŤŝ ¬ÔŚǀůƹŹ řƺƣƺƠţ ƅŚŴƃŏ šřŹŶƣ ƾƟ ƲÚǀŞŤƳ ǅ ƮƬƟ
×
ƱřźǀƏƹ ƲƷŸƫř ƪƐƘţ ƾŤƫř şŚǀŰƫř ƢŗǆƗ ƲƯ :ƽŏ ÔŚůǆƐƇř ƽŵŚƯ
Ú ƺƷ ŚƯ
ƪƿƺŰţƹ şźưŤÉÉƀưƫř Šǀůƹźƫř šŚÉÉƋŚƿźƫŚŝ žÉÉƠƴƫř ŠÉÉǀƠƈţ źŞƗ ŭƹźÉÉƫř
¬ŠǀƳŚÉÉƀƳǈř ŠƗżƴƫřƹ şŵŚŞƘƫř ŭƹźŝ ŠůƺƠƴƯ ƩŚưƗŏ ƼÉÉƫœ ŠǀƯƺǀƫř ƮƸƫŚưƗŏ
ƹŏ śƺƬƤƫř śŚŰƇŏ ǅœ ƶŤƴƿŚƘƯ ƖǀƐŤƀƿ ǅ ŚưƗ
Ú ŢƠċ ƃ ƼŤů ƮƸſƺƠƳ ŢƠƈƟ
Ö
Ʋǀƿǆưƫř ƲƯ ƮƷřƺƀƫ źƀǀŤţ
ƲƯ ¬śƺƬƤƫř ƪƷŏ
Ú ǅ ŠǀůƹŹ ÔŚƟƺƄƧƹ šŚƳŚƨƯœ
®Ʀƫŷ ƲƯ ŶƘŝŏ Ƽƫœ ƲǀƟƺƄŤƯ źǀƛ ŠǀƯƺǀƫř ƮƸŤƄǀƘƯ ƮƷźÚǀƀţ ƲƿŸƫř
ŶƿŶÉÉƄŤƫř Ƽƫœ řŹřźƨţƹ
řŹřźƯ
ƶưǀƫŚƘţ ƾƟ ŮǀÉÉƀưƫř ŶǀÉÉƀƫř ŵŚƗ ŶƤƫ
Ô
Ô
şŵƺƘƫř Ʀƫŷ ƼƴƘƯƹ ¬ƱŚÉÉƀƳǈř ƾƟ ŠƫƺƠƐƫř šŚƠƈŝ ƾƬŰŤƫř şŹƹźÉÉƋ ƼƬƗ
ŚƯŶƴƘƟ ¬ŚǀƳŶƫř şŚǀŰƫř ƶƣźƜŤÉÉƀţ Ʊŏ ƪŞƣ ƱŚÉÉƀƳǈř ƾƟ Ʃƹǃř ŌŚƠƈƫř Ƽƫœ
¬ÔŚǀŞƇ ƕƺƀƿ ŚƗŶƟ» ¬«®šřƹŚưƀƫř šƺƨƬƯ ƾƟ ƮƔƗǃř ƲƯ» :ƵŸǀƯǆţ ƶƫŐſ
šřƹŚưƀƫř šƺƨƬƯ řƺƬųŶţ Ʋƫ :Ʈƨƫ Ʃƺƣŏ ƢŰƫř :ƩŚƣƹ ¬ƮƸƐſƹ ƾƟ ƶƯŚƣŏƹ
.«ŠǀŞƈƫŚƧ řƹźǀƈţƹ řƹŵƺƘţ Ʈƫ ŚƯ
ƶƤƴƗ ơÚƺƐƿ Ʊŏ ¬ƾÉÉŝ ƲǀƴƯŒưƫř ¬ŹŚÉÉƜƈƫř ŌǅŒƷ Ŷůŏ Ʃŷŏ ƲÉÉưƫ źǀų
.źŰŞƫř Ūƫ
¬ŹŚưů Ƽůźŝ
Ú
Ú ƾƟ ƶŝ ũżƿƹ
ƦƫƺųŶ×ƫ !ƦÉÉƴƗ ŚƸŝ ƝŸƣŏƹ ¬ŚƸƘƐƣŚƟ ¬ƦÉÉƬūŹ ƹŏ ƥŶƿ ƦÉÉÚƫżţØ Ʊœ»
ŠƿŶŝǃř ŹŚƴƫř ƾÉÉƟ ƼƤƬţØ Ʊŏ ƲƯ Ʀƫ źǀų ¬ũźÉÉƗŏ ƹŏ ƖƐƣŏ ŢƳŏƹ ¬şŚÉÉǀŰƫř
.1«ƥǆūŹ ƹŏ ƥřŶƿ Ʀƫƹ
.8 É 1 ¬18/17 ¬ƼÚŤƯ ƪǀŬƳœ É 1
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şŹƹźƋ ƼƬƗ ŵŶƄƿ ŚƷřƺſ ƾƟƹ šŚưƬƨƫř ƵŸƷ ƾƟ ŮǀÉÉƀưƫř Ŷǀƀƫř Ʊœ
ŌŚƠƇ Ƽƫœ ¬šǅżƫř
Ú ƾƟ ƶŤƐƤÉÉſŏ :ƽŏ şŚǀŰƫř ƶŤÚƫ×Żŏ ƽŸƫř ƱŚÉÉƀƳǈř şŵƺƗ
ŹřƺƳǃř ƶÉÉƬƤƇ ŶƘŝ ƶÉÉǀƟ žƨƘƴţ ƾÉÉƧ ¬ÔŚǀƤƳ ÔŚÉÉŞƬƣ ¬ŚÉÉƸţŹŚƸƏƹ ŠÉÉƫƺƠƐƫř
.ƵŶƘŝ ƲƯ ƮƷřƺſƹ ƾŝźƗ Ʋŝřƹ ŹŚƐƘƫřƹ ƾƯƹźƫř ƩƺƤƿ ŚưƧ ¬ŠǀƳŚƘÉÉƄƘƄƫř
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واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨ ُ َ
ﺨﺐ
ﺻ ْﻨﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ُ
اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ
»aÉëdG ôeÉY

■

ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫــﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺻــﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳــﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺑﺴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﺁﺧــﺮ ﺗﻨﺎﻣــﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻱ ﻭﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻭﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻟﺒﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
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ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻗﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻔﺘــﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﻓﻲ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﻠﺘــﺮﺍﺙ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
ﺇﻥ ﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ـ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ـ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،
ﻛﺒﻴﺮﺓ؛ ً
ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ.1
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﺳــﺘﺤﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺨﺐ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
áÑîædG ∞jô©J
ﻭﻳﻌــﺪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣــﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗــﺪﺍﻭ ًﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺇﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻛﺎﻟﻤﺜﻘــﻒ ،ﻭﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺩﻭﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ.2
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ
ﻛﺄﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺟﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟــﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ ﻓــﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ،
ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﻥ ،ﻋﺪﺩ
.http://www.ahewar.org .3113
 2ـ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﻨﺎﻉ ،ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻧﻬــﻮﺽ ،ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﺨﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ُ

ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻳﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻼﺑﺴــﺔ ﻣﺜﻞ:
ﻭﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ ،ﺍﻷﺋﻤﺔ ،ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔّ ،
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫــﻲ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺍﻟﺤﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺷــﺎﺩ ﺑﺎﻷﺩﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺠﺴــﺪ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻟﻄﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺧﻄﺎﺏ.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ
ﻳﻨﺘﻘــﺪ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻜُﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳــﻦ ْﺭﺑﻂ ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ ﺑﺎﻷﻣﺔ
ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﻔــﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺃﻭ
ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﺣﺮﺍﻛﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ.1
ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻢ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ
ﻭﺍﻟﺨﻄــﺄ ،ﻭﺗﻜﺮﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻷﻣﺔ«
ً
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴــﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏÊ É È ﴿ :
] ﴾Ð Ï Î Í Ì Ëﻣﺤﻤــﺪ= < ; : 9﴿ [38 :
> ? @ ﴾M L K J I H G F E D C B A
]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.[123 :
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺳــﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻵﻳــﺔ :ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ :ﺗﻔﺎﺧــﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻗﺒــﻞ ﻧﺒﻴﻜﻢ ،ﻭﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ ،ﻭﻧﺤﻦ
 1ـ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ،ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻧﻈﺮ:
http://www.almultaka.net/ShowMaqal.
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ﺃﺣ ﻖ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻜﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨــﻮﻥ :ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴــﻦ ،ﻭﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻳﻘﻀﻲ
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﻓﻨﺰﻟﺖ.1﴾> = < ; : 9﴿ :
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ:
»ﻭﻟﻌﻞ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﻧﻔﻮﺳــﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻜــﺮﺓ ﺃﻧﻬﻢ
ﺧﻴﺮ ﺃﻣــﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨــﺎﺱ ،ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬــﻢ ..ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺮﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﺪﻩ.
ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ«.2
ﺃﺩﻯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ »ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ« ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﺳــﺘﺨﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻧﻘﻴﺾ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﺳﻴﺮﺓ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻳﺰﻳﻒ ﻭﻋﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ
»ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﺎﺭ« ﺁﺧﺮ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻧﻌﺰﺍﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﺔ ...ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻳﺠﻬﺾ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ
ﻭﺳﻌﻪ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺳﻤﺔ ﻭﺭﺍﺛﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ ﻓﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ
ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ.
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻫــﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻳﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ،ﻭﻳﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.
 1ـ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻁ2000 ،1ﻡ،
ﺝ  ،9ﺹ http://www.islamport.com .229

 2ـ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻓﻲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻁ1971 ،7ﻡ ،ﺝ ،2ﺹ .529
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ﻭﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻫﻮ
»ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ«؛ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﻣﻢ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻲ؟
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﻮﻝ »ﺗﻮﺑﻲ ﻫﺎﻑ«» :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﺧﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ؟ ﻭﻟﻤــﺎﺫﺍ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸــﺮ؟ ﻣﻊ ﺃﻥ ِ
ﺍﻟﻌﻠْﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺎﺕ«.
ُﻳﺮﺟﻊ »ﻫﺎﻑ« ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ِﻋ ْﺮﻗﻴﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮﺍﻋﺚ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺧﻔﺎﻕ
ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ.1
ﻭﻫﻨــﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻭﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ.
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ«
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ »ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻠﺔ« ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺱ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻻ
ً
 1ـ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺍﻧﻈﺮ:
http://www.almultaka.net/ShowMaqal.
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ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺟﻬﺪ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ..ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ،ﻭﺗﺴﺮﺏ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺛﻨﺎ ﻭﻋﻘﻮﻝ ﺑﻌﺾ
ﻧﺨﺒﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ!!!
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻫــﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺣﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ،ﻭﻳﺤﺴــﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻜﻴﻦ ،ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺸــﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ »ﻟﺘﻜﻮﻧﻮﺍ ﺷــﻬﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺱ« ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻻ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺗﺸــﺮﻳﻒ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘــﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺃﺟﺰﺍﺀﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﻧﻌﺰﺍﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴــﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴــﺔ
] ﴾G Fﺍﻟﺤﺪﻳﺪ.[4 :

﴿ > ? @ E D CB A

ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
] ﴾º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ﻓﺎﻃﺮ.[28 :

﴿ ¯²±°

ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﴿ Z Y X W VU T S R Q P
[\ ] ^ _ ` ] ﴾b aﻳﻮﺳﻒ.[108 :

ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﺍﻻﺟﺘﻬــﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤــﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﺮﻫــﺎﻥ
] ﴾Ì Ë Ê Éﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[111 :
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﴿ÊÉ È

ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﺪﺓ »ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘــﺎﺭ«
] ﴾Ð Ï Î Í Ì Ëﻣﺤﻤﺪ [38 :ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸــﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﻝ
ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺮ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻳﺴــﻌﻲ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ..
ﻫــﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻒ ﻭﻗﺼﺼﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻭﺑﺼﻴﺮﺓÆ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½﴿ :

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç
] ﴾Ô Ó Òﻳﻮﺳﻒ.[111 :

ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌــﻪ ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻬﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﺎﻟﻪ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ .ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻮﺳــﻊ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ﻫــﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘــﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭﻳــﻦ ﻭﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴــﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ،
ﻭﻻ ﻳﻜــﺮﺱ ﻧﻔــﻮﺫ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺒﺪﻳﻦ ﻭﺃﺻﺤــﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ....
»ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ ﻗــﻮﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﺣﺘﻰ ﺃﺭﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ
ﻓﻴﻜﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻱ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺬ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ«.1
ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺝ ،4ﺹ  661ﺍﻧﻈﺮ. http://www.muslm.net :
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ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ..ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻜﺮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻪ ﺃﻭ
ﺩﻳﻨﻪ ،ﻭﻳﺤﺘﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜــﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ ،ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ،ﻭﺗﺤﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﻼﻕ.
∫ÉªμdGh ájô«îdG
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤــﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰL K ﴿ :
] ﴾U T S R Q P O N Mﺍﻟﻤﺎﺋــﺪﺓ [3 :ﻳﻤﺜﻞ
ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺭﺍﺳﺨﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.
ﻫﻮ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﺩﻭﻣﺎً ﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻓﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺏ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،
ﻓﺤﺘﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً
ﻛﺎﻣﻼ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً
ً
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺨﺐ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺻﻴﻐﺎً ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ
)ﺩﻭﻏﻤﺎ( ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴــﻎ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﺳــﺒﻖ ﻭﺃﻥ
ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺘﻴﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭﺗﺄﺑﻴﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ
ﻗﻴﻤﻬﻤﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ.
ﻭﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤــﺔ ﺇﺫﺍ ﺑﻬﻢ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮﻥ ﺇﻟــﻰ ﺑﻨﺎﺓ ﻟـ»ﺟﻴﺘﻮ
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ﻋﻘــﺪﻱ« ،ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﻞ ﺑﺸــﺮﻳﺔ ﺻﻠﺒــﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘــﺪ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻻ ﻳﺮﻯ »ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ« ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻴﻀﺎً ﻟﻪ
ﻳﺴــﻠﺒﻪ ﺧﻴﺮﻳﺘﻪ ﻭﻳﻨﺎﺯﻋﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝE D C B A@ ? >= < ; :﴿ :
] ﴾O N M L K J IH G Fﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ ،[148 :ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷــﻚ ﻓﻴﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴــﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻭﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻟﻴﺴــﺖ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻋﺮﻗﻴــﺎً ﺃﻭ ﻋﻘﺪﻳﺎً
ﻟﻔﺌﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻭﺇﻧﻤــﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮ
ﻭﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻭﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻋﻤﻮﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ،ﻓﺎﻷﻣﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ:

ƒg :ájô«îdG ™ªàée
¿É°ùfE’G Ωôμj ™ªàée
hCG ¬bôY hCG ¬fƒd ¿Éc Éª¡e
ôμØdG ¬«a Ωôàëjh ,¬æjO
¬JÉgÉéJG âfÉc Éª¡e

﴿ ¿ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À
] ﴾Ïﺍﻟﺮﻋﺪ.[17 :

…ô«îdG πª©dG ™bGh
ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻫﻮ ﺃﺣــﺪ ﻣﻈﺎﻫــﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻜﺲ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺷــﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠــﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،
ﻭﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺸــﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻠــﺔ »ﻏﻠﻮﺑﺎﻝ« 1ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺌــﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ
 1ـ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 2012/1/23ﻡ.
http://theglobaljournal.net/article/view/585/.
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ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻫﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﺼــﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ )ﻣﺜــﻞ :ﻭﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ
ّ
ﻓﺎﻭﻧﺪﻳﺸــﻴﻦ ،ﻭﺑﺎﺭﺗﻨﺮﺯ ﺇﻥ ﻫﻴﻠﺚ ،ﻭﺑــﺎﺙ( ،ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺜﺔ :ﺃﻭﻛﺴــﻔﺎﻡ(،
ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ )ﻣﺜﻞ :ﻛﻴﺮ ﺍﻧﺘﺮﻧﺎﺷــﻨﺎﻝ ،ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ( ،ﻭﺩﻧﻤﺎﺭﻛﻴﺔ )ﻣﺜﻞ:
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻛﻲ(..1
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .ﻓﺜﻤﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻈﻤــﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ـ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺮﻳــﺔ ﻭﺃﺭﺩﻧﻴﺔ ـ ﺟــﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺍﻟﺤــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻦ ﻋﻤــﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
»ﻛ ﻼ ﺃ َ ْﺑ ِﺸ ْﺮ َﻓﻮَ ِ
ﺍﷲ
ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺧﺪﻳﺠﺔَ :
ﻳﻚ ﺍﷲُ ﺃ َ َﺑ ًﺪﺍ؛ َﻓﻮَ ِ
ﻳﺚَ ،ﻭ َﺗ ْﺤ ِﻤ ُﻞ
ﺍﷲ ِﺇﻧ َﻚ ﻟَﺘَ ِﺼ ُﻞ ﺍﻟ ﺮ ِﺣ َﻢَ ،ﻭ َﺗ ْﺼ ُﺪ ُﻕ ْﺍﻟ َﺤ ِﺪ َ
َﻻ ُﻳ ْﺨ ِﺰ َ
ﺍﻟﻀ ْﻴ َﻒَ ،ﻭ ُﺗ ِﻌﻴﻦُ َﻋﻠَﻰ ﻧَﻮَﺍ ِﺋ ِﺐ ْﺍﻟ َﺤ ﻖ«.2
ﻭﻡَ ،ﻭ َﺗ ْﻘ ِﺮﻱ 
ْﺍﻟﻜَ ﻞَ ،ﻭ َﺗ ْﻜ ِﺴ ُﺐ ْﺍﻟ َﻤ ْﻌ ُﺪ َ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﺎﺀﻩ ﺍﻟﻮﺣﻲ،
ﻭﺣﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴــﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ5 4 3 2 1 ﴿ :
] ﴾B A @ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ$ # " ﴿ [8 :

10/. - , + * ) ( ' & %
<;:987 6 5432
= > ? @ ] ﴾D C B Aﺍﻟﺒﻘــﺮﺓ[177 :
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ» ،ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ« ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ .ﺍﻧﻈﺮ.http://www.elaph.com :
 2ـ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.
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﴿ ] ﴾j i ❁ g f e d cﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﺝ 24 :ـ " ! ﴿ [25
] ﴾0 / . - , + * ) (' & % $ #ﺁﻝ ﻋﻤــﺮﺍﻥ[92 :
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç
] ﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ôﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.[215 :

á«æjódG ÖîædG äÉÑLGh
﴿qp o n m l k j i h g f
] ﴾t s rﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[104 :

ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺷــﻤﻮ ًﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ) :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ (...ﻓﺎﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺑﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴــﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴــﺒﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻬــﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻋﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ:
 1ـ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﻘﺔ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺗﺸﻜﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﻴﻦ.
 2ـ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.1
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺷــﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻣﺘﺨﺼﺼــﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ،ﻓﻬﻢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺮ ،ﻭﺍﻟﺠﻦ ،ﻭﺗﻔﺴــﻴﺮ
ﺍﻷﺣﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 1ـ ﻋﻠﻲ ﺁﻝ ﻣﺤﺴﻦ :ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﺍﻧﻈﺮ. http://www.almohsin.org :
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ôμæªdG øY »¡ædGh ±hô©ªdÉH ôeC’G
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ :ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﴿ 6 5 4 3 2 1 0 / .
] ﴾9 8 7ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[110 :
ﻭﺍﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬــﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜــﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴــﺘﻮﻋﺐ ـ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ـ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧــﺐ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻳﻨﺴــﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ.
ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠــﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ
ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻳﻠﺤــﻆ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺨ ُﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ؛ ﻓﺎﻟﺸﺎﺋﻊ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻫﻮ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻢ ْ
ﻟﺪﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬــﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ
ﺑﺎﻷﻗــﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻆ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﻤﻞ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ،ﻭﺗﺒﻠﻮﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴــﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟــﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
»ﻣﻨﻜﺮﺍ« ،ﻭﻟﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺻﺒــﺢ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ً
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺸﻲﺀ.
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ﺨﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ُ

ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺃﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﻋﻤﺮ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﺷــﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺴــﺎﺗﻼﻳﺖ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴــﻄﺤﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
áæ°ùëdG Ihó≤dG
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﻛﻞ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ:
﴿yxwvu t ❁rqpo nmlk
] ﴾| { zﺍﻟﺼﻒ.[3 ،2 :
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ
ﺣﻴﺎﺗﻬــﻢ ،ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :
] ﴾Ñ Ð Ï Î Í Ìﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.[21 :
ﻓﺎﻻﻗﺘﺼــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋــﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷــﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴــﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺆﺩﻱ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ،ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴــﻴﺎﻕ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ
ﻳﺤﺪﺙ َﻣ ْﻦ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻪ ﺑﺄﻥ ّ
ﺷــﻬﺮﺍ،
ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺮﺭﻭﻫﻢ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ :ﺃﻣﻬﻠﻮﻧﻲ ﻣﺪﺓ ،ﻓﺒﻘﻲ
ً
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺻﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؛ ﻓﻜﺎﻥ
ﺟﺪﺍ ،ﻓﺠﺎﺀﻭﻩ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ﻭﻣﻌﺎﺗﺒﻴﻦ؛ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃ ُﻋﺘﻘﻮﺍ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻛﺒﻴﺮﺍ ً
ً
ُ
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ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺳــﺮﺍﺣﻬﻢ ،ﻭﺇﻋﺘﺎﻕ ﺭﻗﺎﺑﻬــﻢ ،ﻭﻣﻌﺎﺗﺒﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﺃﺧﺮ
ﻛﺎﻣﻼ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺁﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺷﻬﺮﺍ
ﺫﻟﻜﻢ
ً
ً
ﺑــﺄﻥ ُﻳﻌﺘﻘﻮﺍ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻓﻌﻞ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌــﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ...
ﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﺕ ﺣﺘﻰ
ﻭﻗﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ.1
ُ
ُ
ُ
ìÓ°UE’Gh ójóéàdG
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒــﻮﻱ» :ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ
ﻣﺎﺋﺔ ﺳـــﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻬﺎ« )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ( .ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺍﻷﻋﻤﻖ ﻫــﻮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻬــﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﻟﻴــﺲ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﺎً ﺁﻟﻴــﺎً ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿــﺦ ﻛﻤﻲ ﻟﻠﻨﺼــﻮﺹ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻷﺛﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﻘﻮﻻﺕ
ﺍﻷﺳــﻼﻑ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘــﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ
ﺑﻠﻐﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ.
ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺗــﻪ ﻟﺘﺮﺍﺛﻪ ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻳﻔــﺮﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎً ﻓﻜﺮﻳﺎً ،ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﻭﻋــﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ .ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺍﻟﺘﻔــﺮﻉ ﻷﻱ ﺩﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﺺ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺳــﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ.2
 1ـ ﺍﻧﻈﺮ. www.chahama.org/index.php :
 2ـ ﺯﻛﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻮ ،ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ »ﺍﻟﻜﻠﻤــﺔ« ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺭﻗﻢ )/=(49
ﺧﺮﻳﻒ 1426ﻫـ ـ 2005ﻡ.
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ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺀ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
ﺗﻨﺰﻳــﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔــﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ ،ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻦ ﻧﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨــﺎ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻧﺤــﻮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻨــﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳــﺘﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺩﻧﻴﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻓﻼ ﺧﻴﺮﻳــﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﻻ ﺇﺻﻼﺡ
ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ.
OÉ¡àL’G ≈∏Y åëdG
ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺗﺒﺼﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻹﺑــﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﻣﺄﺟﻮﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﻭﻳﺮﺳﺦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻳﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ً
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
»ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﺛﻢ ﺃﺻﺎﺏ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ،
ﺛﻢ ﺃﺧﻄﺄ ،ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮ«.1
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ  ، ƒﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﮊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ» :ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻀﻲ؟« ﻗﺎﻝ :ﺃﻗﻀﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ .ﻗﺎﻝ» :ﻓﺈﻥ
ﺳﺄﻟﻪ ً
ﻓﺒﺴــﻨﺔ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ .ﻗــﺎﻝ» :ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ؟« ﻗﺎﻝّ :
ﻓﻲ ُﺳ ﻨﺔ ﺭﺳـــﻮﻝ ﺍﷲ؟« ﻗﺎﻝ :ﺃﺟﺘﻬﺪ ﺭﺃﻳﻲ ﻭﻻ ﺁﻟﻮ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ:
»ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﻖ ﺭﺳﻮ َﻝ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﷲ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ«.2
 1ـ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ـ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.1716 :
 2ـ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.
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ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺤﺺ ﻟﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ» :ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓـــﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ«» ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ُﺳ ﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ« ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺚ ﻣﻌﺎﺫﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ ،ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﺃﻥ ُﻳﻌﻤﻞ ﻋﻘﻠــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳــﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ....
π≤©dG ∫ÉªYEG
ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﺇﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻋﻘﻠﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻋﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻓﻜﺮﻩ.
ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤـــﺎﺀ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺗﺸـــﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ؛ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ »ﻣﻨﺘﺠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ«.1
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛــﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺟــﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿a ` _ ^ ] \[ Z Y X W VU T S R Q P
] ﴾bﻳﻮﺳﻒ.[108 :

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
 1ـ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻤﺎﺫﺍ .ﺍﻧﻈﺮ .http://www.alnoor.se/article
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äÉjƒdhC’G ¬≤a
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜّﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻧﺸــﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺪ ﻭﺍﻟﺴــﺤﺮ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺠﻦ ﻭﻏﻄــﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ...ﺇﻟﺦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺃﻥ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ.
»YÉªédG πª©dG
ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺟﺴــﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻭﺗﺪﺍﺧﻼ ،ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻃﺮ ﻣﺆﺳﺴــﻴﺔ
ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ً
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ« ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ،ﻭﻳﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ] ﴾? > = ﴿ :ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[159 :
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ :ﻣﺎ ﺷــﺎﻭﺭ ﻗﻮﻡ ﻗﻂ ﺇﻻ ُﻫ ُﺪﻭﺍ ﻷﺭﺷــﺪ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺜﻠﻮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺰﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺩﻧﻴﺎﻫﻢ.1
 1ـ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ1993 ،ﻡ ،ﺝ ،2ﺹ .359ﺍﻧﻈﺮ:
http://islamport.com.
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ﻋﻤــﻖ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﻤﺎ ّ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ» :ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ« ، 1ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﻼﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺎﺭﻳﻊ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ.
ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ »ﻛﻠﻤﺔ ﺳــﻮﺍﺀ« ﻭ»ﻋﻤﻞ ﺳــﻮﺍﺀ« ﻭ»ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳــﻮﺍﺀ« ﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴــﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ.2
áeC’G IóMh ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG
ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣــﺪﺓ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻄﻠﻘﻮﻥ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺳــﺲ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺭﺍﺳــﺨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰA﴿ :
] ﴾F E D C Bﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ.[103 :
﴿] ﴾4 3 2 1 0 / . -ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ،[92 :
ﻓﺎﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ
ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻃﻮﺍﺋﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﻋﺮﺍﻗﻬﻢ:
﴿WVUT SRQPONMLKJ
] ﴾a ` _ ^ ] \ [Z Y Xﺍﻟﺸــﻮﺭﻯ [13 :ﻭﻣــﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﮊ » :ﻳﺪ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ«.3

 1ـ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
 2ـ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ. http://almoslim.net :
 3ـ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.
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ﺑﻌﻀﺎ«.1
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﮊ » :ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ً
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺴــﺪ ﴿ 2
 ﴾5 4 3ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒــﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﷲ

ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.

ø«YRÉæàªdG ø«H í∏°üdG
ﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻡ ﻗﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺮﺷﺪ
ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

zAGƒ°S áª∏c{ øY åëÑdG ¿EG
™ªàée{h zAGƒ°S πªY{h
±GógC’G øe ƒg zAGƒ°S
¿CG »¨Ñæj »àdG á°ù«FôdG
á«æjódG ÖîædG É¡«dEG ≈©°ùJ

﴿n m l k j i
w v u t s r q po
 ~} | { z y xﮯ ¡ © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢
] ﴾ªﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ.[9 :

ﻓﺎﻟﻮﺍﺟــﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨــﺎﺫﻩ ﺣﻴﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻋــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﺻــﻼﺡ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻌﺪﺍ
ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻓﻘﺎً ﻭﺃﺣﺴــﻦ ﻇﻨﺎً ﻭﺗﺜﺒﺘﺎً ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎً ﺑﺄﺩﺏ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺃﺷﺪ ً
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ،ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻗﺮﺏ
ﻭﺃﻧﺠﺢ .ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﻔﺔ
ﺃﻭ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻋــﺮﻕ ،ﻻ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑــﺬﻝ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻺﺻﻼﺡ
ﺑﻴﻦ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻷﻣﺔ.
 1ـ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
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πaÉμàdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y åëdG
ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﺴــﺪﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ،﴾È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ :
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰÎ Í Ì Ë Ê É ﴿ :
] ﴾× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏﺍﻟﺤﺸﺮ.[9 :
ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﮊ » :ﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺕ ﺷﺒﻌﺎﻥ ﻭﺟﺎﺭﻩ ﺟﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ
ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ«.1
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﮊ » :ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ
ﻟﻨﻔﺴﻪ«.2
ﻫﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻭﻧﺸــﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻋﺰﻳﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.
™ªàéªdG »a á«bÓNC’G äÉaGôëf’G áédÉ©e
ﺗﺴــﻌﻰ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺘﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺴــﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﺮﺷــﻮﺓ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ
ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ.
:É¡JGOÉ«bh áeCÓd í°üædG ¢UÓNEG
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻭﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﻟﻴﻘﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﺴــﻂ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ،ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳــﻠﻢ ﻳﻘــﻮﻝ» :ﺍﻟﺪﻳﻦ
 1ـ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﻪ.
 2ـ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ.
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ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ« ،ﻗﻠﻨﺎ :ﻟﻤﻦ ﻳﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ» :ﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻟﺮﺳـــﻮﻟﻪ
ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ«.1
¬æe º∏©àdGh ôNB’G ≈dEG ´Éªà°S’G
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¦ § ¨﴾ ]ﺍﻟﺰﻣﺮ.[18 :
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ÖîædG äÉª°S
ﻳﺸــﻴﺮ ﺍﻟﻜُﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﻬــﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘــﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ:
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳــﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ.
 1ـ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ.
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ﻭﻳﻀﻴــﻒ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳــﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺕ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺳــﻠﻄﺔ؛ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﻴﺪ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺭﻩ،
ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ
ً
ﻭﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴــﻢ ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟــﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺆﻳﺔ ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ
ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻣﺘﺠﻤــﺪﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻭﻭﻋﻲ ،ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺃﻓــﻜﺎﺭﻩ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴــﻴﺊ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴــﺠﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﺮﺃﺓ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺷــﻬﺎﺩﺗﻪ ﻭﺭﺃﻳﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎً
ﻳﻔﻀﺢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ.1
ﻭﻻ ﺷــﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻏﻴﺮﻫﺎ؛
ً
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
á«YÉªàL’G ÉgQGhOCGh á«æjódG ÖîædG ó≤f
ﺗﺘﺸــﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛــﺮ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺜﻘــﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ
ﻟﻢ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺜﻘــﻒ
ً
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺜﻘﻒ ﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﺪﻩ
ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
 1ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﻥ ،ﻋﺪﺩ
.3113
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ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜّﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ.
ﻟﻢ ﺗﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺳﻄﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ.
ﻣﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺻﻮﻝ.
ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻋــﻦ ﺍﻟﺤــﺮﻭﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺑﺸــﺤﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺑﻤﻔﺎﻋﻴﻞ ﻭﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃــﺎﺭﺩﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ ،ﺳــﻮﺍﺀ
ﺃﻛﺎﻧــﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻳﻨﻴــﺔ ﺃﻡ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺮﻗﻴــﺔ ﺃﻡ ﺟﻤﺎﻋــﺎﺕ ﺭﺃﻱ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.1
ﺍﺩﻋــﺎﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﺣﺘــﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺑﺄﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﺃﻭ
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻔﺎﺗﻴــﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ،ﻣﺂﻟــﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴــﺮ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺑﺸﺮﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻴﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﺃﻭ ﻛﺤﻘﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺁﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
»ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻧﺸــﻮﺀ ﺭﻭﺡ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻳﺮﺟﻊ ..ﺇﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 1ـ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻏﻠﻴﻮﻥ ،ﻓﻲ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻧﺖ ـ  27ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ
. http://www.aljazeera.net
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ﺗﻌﻤﻴــﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ .ﻭﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﺳــﻴﻄﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.1
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﻭﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳــﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ /ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ »ﺳﻴﺎﺳــﺘﻴﻦ
ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺘﻴــﻦ؛ ﻣﺮﺓ ﺑﺘﺠﺎﻫــﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻣﺖ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،ﻭﻣــﺮﺓ ﺑﺈﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬــﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸــﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳــﺔ؛ ﻛﺎﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﻫﺠﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﺍﻵﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ«.2
ﻟﻢ ﺗﺴــﺘﻄﻊ ﺍﻟﻨﺨــﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﺻــﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﺯﺍﺩ ﺍﻧﻘﺴــﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻭﻓــﺮﻕ ،ﻭﺃﺻﺒــﺢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨــﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺯﻳﻢ
ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻭﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻻ ﺗﻘﻊ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺸــﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴــﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﻧﺨﺐ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻘﻔﺔ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
 1ـ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺒﺎﺭ ،ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ« ..ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
http://www.aljabriabed.net.

 2ـ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ،ﻫﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻧﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ .http://aljarida.com
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واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨ ُ َ
ﺻ ْﻨﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺨﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ُ

ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻧﺨــﺐ ﻭﺍﻋﻴــﺔ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻫــﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ؛ ﻓﺎﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣــﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟــﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀــﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻄﻘﻮﺳــﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻳﺔ.
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