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احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام علــى خــامت النبيــن 
وآلــه وصحبــه، وبعــد.

  يكثــر احلديــث حــول التقــدم االجتماعــي، ويبــدو مصطلحــاً 
براقــاً، ومثــراً لشــهية املهتمــن بنهضــة ورقــي وتطــور أوطاهنــم، إال أن 
هــذا احلديــث يغــدو إنشــائياً حمضــاً، وينزلــق يف اجتاهــات شــى، ومــا 
ذاك إال لضعــف التعريــف والتوصيــف الدقيــق للتقــدم االجتماعــي 
ومعطياتــه علــى األرض، الــي تســمح لنــا ابلنهــوض، فكيــف ننهــض 
لنــا علــى األقــل بقيــاس جناحنــا مــن  بغــر تعريــف دقيــق، يســمح 

عدمــه؟
ويف هــذا الســياق نطــرح الســؤال: مــا هــو التقــدم االجتماعــي ؟ 

ومــا أبــرز معايــره؟ 
تصــف  حالــة كليــة  أبنــه:  االجتماعــي  التقــدم  وصــف  ميكــن 
اجملتمــع مــن خــال عــدد مــن املؤشــرات الــي ميكــن عربهــا قيــاس 
حركــة اجملتمــع، ومــا إذا كانــت تقدمــاً أم خافــه، ومــن املؤشــرات 
قــدرة  املؤشــرات األوليــة تتضمــن  مــن  الدالــة علــى ذلــك جمموعــة 
األساســية كالغــذاء،  اإلنســانية  االحتياجــات  توفــر  علــى  اجملتمــع 
الفــردي،  واألمــان  والســكن  الصحيــة،  واملرافــق  واملــاء،  والعــاج، 
يليهــا كذلــك مــا يتصــل بتوفــر أســس الرفــاه كتوفــر املعرفــة، والوصول 
للمعلومــات، واالتصــاالت، والصحــة، وجــودة املنــاخ، وممــا يدخــل 

المقدمة
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يف هذا أيضا ما يتصل مبدى توافر الفرصة إلنســان اجملتمع ابلتمتع 
ابحلقــوق الفرديــة، واحلــرايت  كحريــة االختيــار، ودرجــة اســتيعابه يف 
اجملتمــع، مبــا يكفــل لــه حقوقــاً مــن بينهــا الوصــول للتعليــم العــايل، 

وقــد تعــارف النــاس عليهــا مبؤشــرات التقــدم االجتماعــي.
ومــن املهــم هنــا االلتفــات لطاقــة اجملتمــع للتقــدم، وهــي قــدرة 
لنظامــه،  الكلــي  للوجــود  اجملتمــع  إمكانيــة ضمــان  مبــدى  مرهونــة 
واالســتقرار لــه، مث يلــي ذلــك الدخــول ملرحلــة التنميــة، إال أنــه مــن 

املهــم طــرح الســؤال:
مــا  والتنميــة؟  واالســتقرار  الوجــود  خلــف  يكمــن  الــذي  مــا 
الــذي جيعــل األمــم تتفــاوت يف درجــة قدرهتــا علــى ضمــان وجودهــا 
جبــل  خلــف  الكامــن  العمــق  يظهــر  هنــا  وازدهارهــا؟  واســتقرارها 
التقــدم  تصنــع  الــي  الكــربى  التصــورات  جمموعــة  وتظهــر  الثلــج، 

والتخلــف.
آحادهــا،  وليســت  القيــم،  منشــأ  الكــربى  التصــورات  إن 
فالتصــورات الكــربى يف عاقتهــا أبفــراد وآحــاد القيــم أشــبه ابحلاضنــة 
الــي تنطلــق منهــا ساســل القيــم، وتتفــرع، فحــن نقــول أن النظــرة 
لإلنســان أحــد التصــورات الكــربى، فإنــه ينشــأ عــن ذلــك هيئــة كيفيــة 
عامــة تســمح مبوضعــة كل مــا يســمى حبقــوق اإلنســان، واملصفوفــة 

القيميــة املتولــدة عــن تلــك النظــرة.
فالقــول أبن اإلنســان يولــد مصحــوابً حبقــوق طبيعيــة ال جيــوز 
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مقدمــة  إال  هــو  مــا  مســمى،  أو  عنــوان  أي  حتــت  منهــا  حرمانــه 
تقــود لنتائــج كــربى تتعلــق بــكل شــيء خيــص اإلنســان سياســياً، 
تلــك  بــن  قــاران  ولــو  وعلميــاً،  ونفســياً،  واجتماعيــاً،  واقتصــادايً، 
النظــرة مثــًا، ومنظــور الطبقيــة يف اهلنــد أو نظــام )الكاســت( لــو 
طبــق يف الدســتور اهلنــدي حلــرم مئــات املايــن مــن البشــر مــن حــق 
اإلنســانية يف حدهــا األدىن، انهيــك عــن حــق املشــاركة السياســية.
 هــا حنــن نــرى مــن املثالــن الســابقن أن املنظــور يف حــد ذاتــه 
مفهــوم أمشــل مــن القيمــة بكثــر، وهــذا موضــوع هــذا الكتيــب ويــدور 

حــول التصــورات الكــربى الــي حتكــم معادلــة التقــدم االجتماعــي.
هــي  مــا  أبرحييــة:  التســاؤل  ميكننــا  آنفــاً،  ذكــرانه  مــا  وبعــد 
ونســر يف  فاعــًا،  الــي جتعلنــا جمتمعــاً  للقيــم  الكــربى  التصــورات 

األممــي؟ التقــدم  مســار 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ال بــد مــن التذكــر بتعــدد جوانــب 
فليــس  التقــدم،  علــى  منطبــق  ذاتــه  واألمــر  القيــم،  عــن  احلديــث 
يتصــل  ممــا  مباشــرة  للذهــن  املتــوارد  البســيط  املعــى  بــه  املقصــود 
ابألبنيــة، واملشــاريع، وازدهــار مــادي، بــل هــو ابإلضافــة ملــا ســبق 
تقــدم مفاهيمــي، وقيمــي، مينــح مــا ذكــرانه مــن قبــل معــى، وقيمــة، 

وتســنده. تقويــه،  وجــذورا 
القــدرة  تعــي  القــرآن  أقرهــا  الــي  للعاملــن«  »الرمحــة  فرســالة   
املقــدرات ابلصــورة األكفــأ واألفضــل واألمثــل، األمــر  علــى إدارة 
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الــذي يتطلــب إعــداداً مفاهيميــاً وقيميــاً خاصــاً، يبــدأ مــن الكرامــة 
العاملــن. اإلنســانية وال ينتهــي إىل أن تعــم الرمحــة 

والتقــدم هبــذا االعتبــار مســار خُيــاض ابلعلــم، والعمــل، واحلريــة 
والكرامــة، إنــه مســار ضخــم، تتداخــل فيــه القيــم وتتفاعــل لتشــكل 
روحــاً وثقافــًة جديــدة تســري يف كل مفاصــل اجملتمــع، لتخــرج أفضــل 
مــا عنــده، ويــزداد هــذا األمــر إحلاحــاً اليــوم يف ظــل التحــدايت الــي 
تواجهنــا، فاألزمــات الــي تشــهدها األمــم أضحــت أكثــر انكشــافاً 
القصــور  أوجــه  للتباطــؤ ومعاجلــة  هنــاك جمــااًل  يعــد  قبــل، ومل  مــن 

للدخــول يف هــذا املســار.
يقــدم لنــا علــم االجتمــاع  واحــداً مــن التصــورات املهمــة لدراســة 
اجملتمعــات مــن حيــث قابليتهــا للتقــدم ابعتمــاد مناظــر كــربى، عــادة 
مــا تغيــب عــن وعــي صنــاع اجملتمعــات بســبب وفــرة عــامل األشــياء 
املدرســة،  وشــراء  املصنــع،  شــراء  الســهولة  فمــن  اقتنائــه،  وســهولة 
وشــراء الســيارة، وســائر وســائل احليــاة، ومــع متلكهــا يتولــد وهــم 
فالتقــدم حاصــل،  األشــياء موجــودة  هــذه  دامــت  فمــا  االكتفــاء، 
ولكــن لــو توقفنــا لثــوان للتفكــر يف الســؤال األهــم: مــإذا لــو امتنــع 
مــإذا  أو حــى صيانتهــا؟  األشــياء  هــذه  بيــع  عــن  اآلخــر  الطــرف 
منتلــك لــو فقــدان القــدرة علــى شــرائها؟ عندهــا فقــط نتســاءل عــن 
العمــق الــذي جعــل اآلخــر منتجــاً للفكــر، والصناعــة، ونتســاءل عــن 
العامــل الــذي أعجــزان عــن الوصــول للتقــدم احلقيقــي الــذي جيعلنــا 
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ســادة مســتقبلنا، وصنــاع احلاضــر، واملســتقبل.
والبحــث يف العلــوم االجتماعيــة وإجابتهــا علــى هــذا الســؤال 
وهــي  القيمــي  التوجيــه  نظــرايت  يف  هامــة  نظريــة  نرشــح  جعلنــا 
 Kluckhohn and strodtbecks values(
أن  علــى  يقــوم  النظريــة  وأســاس   ،)orientation theory
والــي  قيميــة،  موجهــات  علــى  تعتمــد  الســلوكية  البشــر  اجتاهــات 
تتأســس بدورهــا علــى جمموعــة تصــورات كــربى حاكمــة تنــدرج فيهــا 
تلــك القيــم، وتعطيهــا املضمــون والســعة، فتغــدو هــذه التصــورات  
املؤثــر األكــرب علــى مــا نشــهده مــن تقــدم أو ختلــف يف أي جمتمــع، 
فالنظــرة لإلنســان، والنظــرة للطبيعــة، والنظــرة للعلــم، والنظــرة للعمــل، 
والنظــرة للوقــت، والنظــرة للديــن، والنظــرة لآلخــر القريــب والبعيــد، 

هــي مــا يؤثــر فعليــاً علــى زوااي حياتنــا ابختافهــا وتنوعهــا.
النظريــة  مبواءمــة  احلضــاري  الوجــدان  مركــز  يف  قمنــا  وقــد   
الحتياجاتنــا احملليــة يف قطــر، حبيــث تشــكل بعــد معاجلتهــا شــيئاً 
متجانســاً مــع ديــن اجملتمــع وثقافتــه، ويســمح للمجتمــع أن يــرى مــا 
هــو أعمــق مــن األشــكال اخلارجيــة للتقــدم علــى الرغــم مــن أمهيــة 

األشــكال. تلــك 

د. جاسم سلطان
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ميكــن القــول أبن االتفــاق علــى التعريفــات أحــد أهــم مشــكات العلــوم 
اإلنســانية، ذلــك أهنــا تتعــدد حبســب رؤيــة كل جهــة، وإلزالــة الغمــوض عــن 
مــرادان ابملفــردات الــواردة يف الكتــاب، ســنقوم بتعريفهــا مبــا يناســب غــرض هــذا 

الكتــاب، وســنحاول أن نــرى عاقاهتــا ببعــض حــن تتسلســل:

أوال: األفكار 

يــدور يف عقولنــا، ســواء كانــت عارضــة أو مســتقرة، وال ختتفــي  مــا  كل 
األفــكار الواعيــة إال إن توقــف العقــل عــن العمــل ســواء كان توقفــا كالنــوم أو 
فقــدان الوعــي أو املــوت، فاإلنســان ال يعــرف وعيــه إال مــن خــال الفكــرة، 
وتشــمل األفــكار أفــكاراً عارضــة كحديــث الــذات، وأخــرى مســتقرة كاألفــكار 
الكــربى، والعقائــد، وهنــاك املنظــم كالــذي يف الشــعور، وغــر املنظــم الكامــن يف 

الاشــعور.

ثانيا: المنظومات الكبرى الحاكمة

يف عقــل اإلنســان تولــد املنظومــات الكــربى املكونــة مــن أفــكار ال حصــر 
هلــا، ترتبــط ببعضهــا عــرب نســق فكــري مفســر للوجــود ومانــح لإلجــاابت، حبيــث 
تشــكل مصفــاة أو عينــا  يطــل عربهــا علــى األفــكار املشــتتة، ليعطيهــا قــدراً مــن 
التماســك، واملعــى، فمــا جيعــل اإلســام منظومــة كــربى أو الليرباليــة أو الشــيوعية 
كوهنــا أكــرب مــن فكــرة أو جمموعــة أفــكار ألهنــا تنظــم فضــاءات واســعة لإلنســان، 
وتعطيــه تفســرات تربــط املفاهيــم ببعضهــا، وهــي بدورهــا تقــدم إجــاابت لألبعــاد 

تعريفات ومفاهيم
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الثمانيــة: اإلنســان، العلــم، العمــل، الوقــت، الطبيعــة، اآلخــرة، اآلخــر القريــب، 
اآلخــر البعيــد.

ثالثا: التصورات الكبرى

هــي جتيــب عــن ســؤال مثــل مــا الــذي يعنيــه اإلنســان يف الوجــود؟ ومــاذا 
يســتحق بنــاء علــى ذلــك؟  ومــاذا تعــي الطبيعــة؟ ومــاذا يعــي العلــم؟ ومــاذا يعــي 
العمــل؟ ومــاذا يعــي الوقــت؟ ومــاذا يعــي الديــن؟ ومــاذا تعــي العاقــات اإلنســانية 
ابلقريــب والبعيــد؟ ومــن بعدهــا مــاذا يرتتــب نتيجــة هــذا الفهــم يف احليــاة العمليــة؟

رابعا: المفاهيم

القوالــب الذهنيــة الــي حنملهــا، ونعــرب هبــا، فتشــر إىل كمــاالت األشــياء عنــد 
جتريدهــا مــن التباســات الواقــع، فالعــدل يف الواقــع مثــا لــه مئــات الصــور، ولكنــه 
ميلــك قالبــاً تعبــرايً واحــداً يف الذهــن، يشــر إىل كمالــه، هــذا القالــب خيتــزل 
الواقــع، ويف الوقــت ذاتــه، ميثــل ضــرورة للتعبــر والتفكــر، ويطلــق عليــه املفهــوم.

خامسا: القيم

نــوع خــاص مــن املفاهيــم أتخــذ طابعــاً معيــارايً، وتســتدعى إلصــدار أحــكام، 
واختــاذ قــرارات، فحــن نقــول هــذا صــواب، وهــذا خطــأ، أو هــذا حــال أو هــذا 
حــرام، حنتــاج إىل القيــم ملعايــرة األحــكام، لــذا فــإن ســلوكياتنا نتــاج اختياراتنــا 

القيميــة.
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سادسا: المبادئ

عندمــا نتخــذ قيمــة معينــة كمرتكــز وتقديــر واع، يتــم االلتــزام بــه، وعــدم امليــل 
عنــه، وندخلهــا حيــز اإلجــراءات  بصرامــة، ونضمــن قياســاً واضحــاً لــه عــرب هــذه 

اإلجــراءات، نطلــق عليهــا:  املبــدأ.

سابعا: السلوك

تصرفات الفرد الظاهرة حسنها وسيئها.

ثامنا: الخلق

السلوك املطرد لإلنسان حسناً كان أو سيئاً.

تاسعا: االجراءات

 يف هــذا الســياق اإلجــراءات هتيــئ لانتقــال مــن الصيغــة العامــة للقيمــة أو 
الفكــر حنــو التجســد يف الواقــع، حبيــث تغــدو القيمــة وااللتــزام هبــا أمريــن قابلــن 
للقيــاس بوجــود هــذه اإلجــراءات، فقيمــة النظــام تتجســد يف حتويلــه خلطــوات، 
ومظهــر قابــل للقيــاس، فمــا إجــراءات الســر يف الشــارع للمــارة والســيارات؟ ومــا 
قواعــد ختليــص املعامــات يف املؤسســات؟ وهــل االلتــزام هبــا دقيــق؟ .. وهبــذا 

تتجســد القيــم إىل واقــع.
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ســنتحدث عــن التصــورات الكــربى احلاضنــة للقيــم بشــكل تفصيلــي الحقــاً 
ولكــن يلزمنــا لغــرض وظيفــي، لتفعيــل هــذه التصــورات ابلرتكيــز علــى قيــم بعينهــا، 

ومــاذا تعــي لتقــدم اجملتمعــات وتطورهــا. واجلــدول التــايل  يبــن القيــم املنتقــاة 

قضايا تتعلق بالقيم
القيــم هــي جمــردات ذهنيــة ومثاليــات نظريــة مثــل: العــدل أو احلــق أو الكرامــة 
الوجوديــة لإلنســان، وحــن نبحــث عنهــا يف الواقــع العملــي جندهــا عبــارة عــن وقائــع 
متعينــاً واحــداً، فمثــًا: العــدل يف القضــاء: عبــارة عــن كل  كثــرة، وليســت شــيئاً 
األحــكام الــي جــرى احلكــم فيهــا بنزاهــة، والقيــم هبــذا االعتبــار تتعلــق مبواضيــع شــى 
مباحــث  لثاثــة  يقــودان  بــدوره  أو حادثــة، وهــذا  متعلقــة مبوضــوع واحــد  وليســت 

أساســية نعرضهــا ابجيــاز لنســتصحبها يف رحلتنــا يف هــذا الكتيــب التعريفــي.

التصورات الكبرى للتقدم االجتماعي

3. رحلة القيم2. تمركز القيم1. سلم القيم

الفاعلية
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1. سلم القيم
يتناول هذا النموذج نقطتن أساسيتن عن القيم:

حركــة القيــم علــى الســلم صعــوداً وهبوطــاً، ابعــاء اجملتمــع مــن شــأن  أواًل: 
القيمــة، أو خفضــه هــذه القيمــة، وبنــاء عليــه، حتضــر القيمــة وحتصــل علــى دورهــا 

الفاعــل، أو تفقــده، وجيــري إمهاهلــا.
حركــة القيــم وتفاعلهــا، فالقيــم ليســت شــيئاً اثبتــاً، إمنــا هــي منتجــة  اثنياً: 

والديــن وغرهــا؟ الثقافــة  بعوامــل  ترتبــط  لتفاعــات 
توفــر  أساســها  يكــون  فقــد  فيهــا،  وتعمقنــا  الكرامــة   قيمــة  أخــذان   ولــو 
االحتياجــات اآلدميــة لــكل إنســان مــن ملبــس ومــأكل ومشــرب، مث قــد تطــور 
لتأخــذ املعــى احلقوقــي القانــوين، فيصبــح النــاس سواســية أمــام القانــون، مث بوعــي 
متزايــد وتفاعــل جمتمعــي حضــاري تصبــح الكرامــة مقيــاس جمتمعــي، لــه حساســية 
عاليــة يف ضمــر األفــراد ووجداهنــم، حبيــث يغــدو كل إنســان ذا قيمــة مبجــرد 
إنســانيته، ويصــان حقــه، فيمــا يــؤدي واجبــه بكفــاءة، وحيــوز التقييــم املســتحق لــه 
بــدون غــن، حينهــا يكــون اجملتمــع قــد متثلهــا، ومارســها، وأدخلهــا يف مفرداتــه 
مــدان  ابلكرامــة  متعلــق  ســلوكي  جتــاوز  أي  يصبــح  حــى  وتصرفاتــه،  الثقافيــة 
ومســتهجن ســرعان مــا يتــم نبــذه وحماربتــه، خبــاف ذلــك، فــإن أي خفــض مــن 
قيمــة الكرامــة اإلنســانية، ســيؤدي لتجاهلهــا، وتراكــم املظــامل وعــدم املســاواة، 
وعــدم حصــول األفــراد علــى حقوقهــم، ومــع فقــدان اإلنســان لقيمتــه، وهــدر 
كرامتــه وحقوقــه، ال يعــود هنــاك أي ممارســة حتميــه، وتصــون حقــه، بــل علــى 
العكــس تتعــاون املفــردات الثقافيــة واملمارســات اليوميــة لتكريــس خفــض القيمــة.
 يتضــح هبــذا النمــوذج أن اجملتمعــات علــى اختافهــا متنــح درجــات معينــة مــن 
األمهيــة للقيــم، ختتلــف ابختــاف ثقافاهتــا وتطورهــا احلضــاري، وهــذا الرتتيــب مــا 
هــو إال حمصلــة هنائيــة لتفاعــات ثقافيــة متنوعــة ومتعــددة، يدخــل فيهــا الديــن، 
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واألفــكار احلاكمــة، وجتــارب التاريــخ، فعلــّو أو اخنفــاض قيمــة مــا يف جمتمــع مــا 
قضيــة مركبــة ومعقــدة، فلدينــا جمتمعــات تعلــي مــن قيــم كاإلنســان، فتجعلــه 
يبــدو االعــرتاف فيهــا بقيمــة اإلنســان  لــه، وأخــرى  القــرار صانعــاً  شــريكاً يف 
الذاتيــة أمــراً معقــداً، وصعبــاً، ألهنــا تعلــي مــن قيمــة األعــراق، بــل قــد حتــدد 
جمتمعــات مكانــة الفــرد ابلفئــة الــي ينتســب إليهــا مبيــاده، فــا يغادرهــا مهمــا 

اســتفاد مــن فــرص احلــراك االجتماعــي.
ولدينــا جمتمعــات تقــدس العلــم وحتاكــم ابلعقــل، وحتتكــم للمنطــق، وأخــرى 
والعمــل،  والوقــت،  فقــط،  اســتدعاءها  حتتــاج  اإلجــاابت جاهــزة،  أن  تعتقــد 
وتقدمهــا علــى مــا ســواها، وبينمــا توجــد جمتمعــات متجــد الغــزو كمجتمعــات 
الباديــة القدميــة، جنــد جمتمعــات جمــدت الزراعــة كالصــن قبــل الثــورة، لتنتقــل 
لتعظيــم العمــل اليــدوي بعدهــا بســبب قــرارات وخطــط سياســية معينــة، بينمــا 
ال تــزال هنــاك جمتمعــات تــرى العمــل اليــدوي مهانــة، كل األمــر يرجــع لناتــج 
التفاعــات للمتغــرات الثقافيــة واالجتماعيــة املختلفــة، والــي هبــا حيــدد اجملتمــع 
ترتيــب القيــم داخلــه، ويتصــور العــامل والوجــود وموقــع أفــراده فيــه بنــاًء علــى ذلــك. 
 لقــد كشــفت جتــارب اإلنســانية أن جمتمعــات عديــدة حققــت جناحــات 
مذهلــة يف فــرتات زمنيــة قياســية مثــل: اليــاابن، وكــوراي، وســنغافورة، ممــا يفتــح 
األفــق آلمــال أوســع لتســريع التحــوالت القيميــة الضروريــة إلنتــاج جمتمعــات قابلــة 
للتقــدم، يف قيــم التخطيــط والتوجيــه حملاضــن التنشــئة واإلعــام وإعــادة هيكلــة 

القوانــن، وتنظيــم اإلجــراءات.
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2. تمركز القيم
يعتــرب التمركــز وإعــادة التمركــز حبســب املواقــف املختلفــة مــن أهــم خصائــص 
القيم، وقد يبدو األمر غريباً للوهلة األوىل، ولكن لننظر مثا إىل املوقف من املال 
فصاحب املتجر، يبيع ويشرتي، واضعاً الربح كقيمة مركزية، وابلتايل يفاصل على 
الدرهــم والدرمهــن، ألن الدرهــم مبجمــوع أمثالــه حيســم مصــر املشــروع ابالســتمرار 
والتوقــف، ولكــن الشــخص نفســه يف موقــف آخــر خمتلــف، يغــدو العطــاء قيمتــه 
املركزيــة، فيتــربع مســروراً آبالف الدراهــم، وهكــذا فــكل عمــل لــه قيمــة أو قيــم مركزيــة 
تشــكل جوهــره، فالبنــك قيمتــه األوىل حفــظ املــال لصاحبــه، ولــو توفــرت كل القيــم، 
وافتقــد هــذه اخلاصيــة، مل يعــد بنــكاً، والعمــل التجــاري تقــع يف قلبــه قيمــة الربــح 
واملصداقية يف توفر السلعة أو اخلدمة، ولو فقدمها، مل تقم للعمل قائمة، واملدرس 
تكمــن قيمتــه يف العلــم، ولــو فقــده مل يعــد مدرســاً، واملــريب تكمــن قيمتــه يف حســن 

اخللــق، وتقــدمي القــدوة، والعلــم بنفســية املرتبــن، ولــو فقدهــا فلــن يقــوم بــدوره.
 ومن هنا تربز ظاهرة تزاحم القيم، فاإلنسان، ليست معضلته يف حركة القيم، 
ولكــن يف أحيــان كثــرة يقــف عاجــزا، أمــام مواقــف مثــل: االعتــذار عــن أتخــره عــن 
العمل، مثا فهل يصدق أبنه فضل النوم، وتلك هي احلقيقة، أو أن يعتذر بزمحة 
الطريــق، وهــي الكذبــة الــي قــد يدعــي أهنــا بيضــاء، حينهــا يقــوم اإلنســان حبســبة 
معقدة، فهل حيرس قيمة الصدق، أم حيمي مسعته بكذبة يلوهنا ابألبيض، وتزاحم 
القيم، ومن هنا تربز أمهية مباحث فلســفية معقدة مثل: ملاذا نلتزم ابلقيم؟ وتظهر 
مــدارس متعــددة يف اإلجابــة علــى مثــل هــذا الســؤال كنظريــة الواجــب عنــد كانــت 
أو الديــن كمــا توجــه األداين أتباعهــا أخاقيــاً، أو املنفعــة العامــة أو املنفعــة الفرديــة، 
ولــكل قــوم حججهــم، وبناؤهــم االســتداليل، وميكــن النظــر يف كل ذلــك يف مظانــه 
مــن كتــب فلســفة األخــاق، وهــي كثــرة، ولكــن هــذا القــدر كاف يف هــذا الســياق.
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3. رحلة القيم

إن القيــم مهمــة عنــد كل األمــم، وكل أمــة تدعــي إمياهنــا ابلقيــم األساســية: 
كالعــدل، واملســاواة، والكرامــة اإلنســانية، والعلــم، والعمــل، والوقــت، ولكــن 
بلــورة القيــم إىل واقــع متجســد يتفــاوت تفــاواتً شاســعاً بــن أمــم قطعــت شــوطاً 
واســعاً يف التطبيقات القيمية، وبن أمم ال زالت تتحدث عن القيم يف معرض 
التباهــي أو الرمسيــات، وهــذا يقــودان إىل موضــوع رحلــة القيــم مــن الوجــود النظــري 
إىل التبلور العملي من خال دراســة املســارات الي قطعتها القيم يف اجملتمعات 
الــي حتصلــت علــى أكــرب رصيــد مــن التجســد القيمــي مقارنــة بغرهــا، واألمــم 

الــي اســتعارت املســار بنجــاح، مــا الــذي أّهلهــا ملثــل هــذا االقتبــاس الناجــح؟
إن القيــم هــي بنــت  التصــور عــن العــامل،  فــاألداين والنظــرايت الكــربى تبــي 
صــوراً كليــة تفســرية للوجــود، واملوجــودات، والعاقــات بينهــا، ومــن هــذه الصــور 

الكــربى، تكتســب القيــم مراكزهــا املختلفــة، وتتفــاوت أمهيتهــا.
إمــا  القيــم  مســميات  فيهــا   توجــد  مرحلــة  اجلنينيــة:  القيــم  مرحلــة   -1
كوجــود مســاٍو لوجــود اإلنســان وحديثــه عــن الصــدق، أو الكــرم، أو املــروءة، أو 
كممارسات فردية متناثرة، تصبح مضرب مثل، ولكنها ال تتمتع أبي حضور 
منتظــم علــى مســاحة الوعــي والتقنــن، ورمبــا يتــم تناوهلــا يف ســجاالت التمــدح 
والتفاضــل: كالكــرم، والشــجاعة، أو حــى املنابــزة مــع اآلخريــن، ليــس ابعتبــار 
احلضور املتجســد، إمنا ابســتدعاء نصوص تبن ذكر القيمة ال تطبيقها، وغالباً 
مــا حتتــوي علــى قــدر كبــر مــن املغالطــة املنطقيــة، فيعتــرب الوجــود اللفظــي مســاوايً 

للحضــور التطبيقــي، رغــم وضــوح الفــارق بــن املســاحتن.
القيــم احملــررة فلســفياً: هــذا مســتوى متقــدم، يتعلــق بنمــو ثقافــة اجملتمــع   -2
حبيــث يتــم التســاؤل عــن معــى القيمــة، ومضموهنــا، ومــربرات االلتــزام هبــا، ودرجة 
أمهيتهــا، وخطــورة إمهاهلــا، وعاقتهــا بغرهــا مــن القيــم، وســياقات إنتاجهــا يف 
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اجملتمــع، وســياقات التأكــد والتوثــق مــن حضورهــا، واختبــار حضورهــا يف الواقــع. 
القيــم املتبنــاة: هنــا تظهــر مرحلــة متقدمــة، حيــدد فيهــا اجملتمــع بوعــي   -3
نشــرها كثقافــة  علــى  ويعمــل  ومصــره،  هويتــه،  ســتحدد  الــي  القيــم  جمموعــة 
العبــادة، واإلعــام، والفنــون. مــن األســرة، واملدرســة، ودار  تبــدأ  اجتماعيــة، 
حتــول القيــم ملبــادئ: وهــذا يعــي التــزام اجملتمــع مبجموعــة مــن القيــم   -4
بصــورة مقــوالت معلنــة، وصرحيــة، ويقبــل أن حياســب علــى أساســها، وأن يقيّــم، 

وجيــري املعايــرة -أي القيــاس واملوازنــة للوقائــع- هبــا.
التحــول اإلجرائــي: وهــذه املرحلــة تتضمــن حتــول املبــدأ فيهــا إلجــراءات   -5
واضحــة،  ميكــن رصدهــا مــن اخلــارج، فالعــدل، والنظــام، والوقــت، واجلــودة يف 
هــذه املرحلــة، ليســت جمــرد أقــوال بــل أشــياء حيــة ترصــد مبوضوعيــة مــن خــارج 
القائــم، وميكــن فحــص وقيــاس درجــة تطبيقــه، يلحظهــا اإلنســان يف  النظــام 

البيــت، والشــارع، واملؤسســة، واملعاملــة.
القيــم احملميــة: ال تكتمــل رحلــة القيــم إال ابلســهر علــى محايتهــا مــن   -6
االخــرتاق، ومــن هنــا تكتســب مصداقيتهــا، والثقــة يف جناعتهــا مــن درجــة االلتــزام 
هبــا، فاخــرتاق واحــد للقيــم علــى مســتوى اإلجــراءات، يهــدد بفقــدان الثقــة يف 
النــاس يف  يتفنــن  قــد  العمليــة شــكلية حبتــة، وهنــا  اإلجــراءات، وتصبــح  كل 
جتاوزهــا، مــع احملافظــة علــى الصــورة اإلجرائيــة الورقيــة، ويصبــح اجملتمــع حامــًا 
الســليم  فالشــكل  القيــم،  لــو غابــت عنــه  ممــا  أعمــق  التخلــف بشــكل  ملــرض 
والعمــق املدمــر يعطــي إحساســاً خادعــاً  ابلكمــال، ويتعطــل الوعــي واإلدراك 

ابملشــاكل وخطورهتــا.
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لئــن كانــت املناظــر الكــربى مســطرة كونيــة شــاملة ميكــن معايــرة وقيــاس أي 
والدخــول يف  التقــدم كمجتمــع،  فرصتــه يف  مــدى  ملعرفــة  هبــا  إنســاين  جمتمــع 
املنافســة العامليــة، فمــا مدلــوالت هــذه التصــورات الكــربى  يف بيئتنــا اإلســامية، 
ومــا عمــق جذورهــا يف تربتنــا؟ لــو وعينــا أمهيتهــا؟ هــذا مــا ســنتناوله يف رحلــة 
حبــث هــذه املناظــر الثمانيــة وحماولــة قراءهتــا، واجملتمعــات البشــرية تتشــكل فيهــا 
تصــورات خمتلفــة عــن اإلنســان، والطبيعــة، والعلــم، والعمــل، والوقــت، والديــن، 
والعاقــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، والعاقــة ابألمــم األخــرى، وهبــذا تتحــدد 

مصائرهــا، ووضعيتهــا بــن األمــم.
والشــوارع،  احلداثــة كاملبــاين،  منتجــات  يشــرتي  أن  جمتمــع  ألي  ميكــن 
واملصانــع، واحلواســيب، مــا دام ميتلــك ثــروة انضبــة تــدر املــال عليــه: كالبــرتول، 
أو الغــاز، أو املوقــع، ولكــن دميومــة احلــال ال تتأتــى، إال بتحويــل اجملتمــع مــن 
حالــة االســتهاك لإلنتــاج مــن احلالــة الســالبة إىل احلالــة املوجبــة، وهــذا يعــي 
إحــداث حتــول اجتماعــي، مفاهيمــي، وتصــوري مكافــئ لعمليــة التطور املطلوبة.
 إننــا حــن ننظــر إىل مظاهــر الســطح يف أي جمتمــع ناحــظ درجــة التحضــر، 
اجملتمــع،  وعقانيــة  الطبيعــة،  واحــرتام  اإلنســان،  العــام، كاحــرتام  والســلوك 
ومســتواه يف البحــث العلمــي، وفاعليــة التوجيــه الديــي، ودرجــة الرتابــط يف البنيــة 
االجتماعيــة للنســيج الوطــي، والقــدرة علــى التعامــل مــع األمــم األخــرى، وهــذه 
الســلوكي،  التقــدم  نــرى  فقــد  ســالبة،  أو  موجبــة،  تكــون  أن  إمــا  املؤشــرات، 
والصناعــي، والزراعــي، وجــودة العمــل، والســلوك الراقــي مــن إفــراد اجملتمــع، وقــد 
نــرى الفقــر، واجلهــل، واملــرض، واحلــروب، ولكــن كل ذلــك جــزء مــن مظاهــر 
القيــم واملفاهيــم  التصوريــة وشــبكة  العمــق توجــد األرضيــة  الســطح، لكــن يف 
األفــكار  تقــف  أي جمتمــع،  الظاهــر يف  الســلوك  فــوراء  ذلــك،  لــكل  املغذيــة 
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املؤسســة، ويف هــذا الســياق ســنحاول استكشــاف تلــك البــى املؤسســة لتطــور 
أي  جمتمــع.

التصــورات الكبــرى: مثــان تصــورات تعطينــا مشــهداً ابنوراميــاً للمجتمــع، 
مــا  واإلنتاجيــة؟  العطــاء  علــى  قدرتــه  مــا  يتجــه،  أيــن  وإىل  يبــدو  كيــف 
؟ األزمــات  يف  عليــه  التعويــل  ميكــن  هــل  احتياجاتــه؟  ســد  علــى   قدرتــه 
هــل يقــدم منوذجــاً يقــرتب مــن روح القــرآن ورســالته، هــل فلســفته يف احليــاة 
منفتحــة علــى اآلخــر أم ال ؟ إهنــا مقيــاس ومؤشــر حليويــة هــذا اجملتمــع وتطلعاتــه. 
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اجملتمعــات  بعــث  فــإن  لــذا  التنميــة األول،  التقــدم، وحمــرك  اإلنســان حمــور 
واســتقرارها ومنوهــا مرهــون حبضــوره كفاعــل يف هــذه األرض، ولــذك أعطــاه اخلالــق 
جــل وعــا مكانتــه املرموقــة يف الوجــود، منــذ قصــة اخللــق األوىل، فاالســتخاف 
يف األرض )ِإينّ َجاِعــٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفــًة( كان أســاس هــذه الفاعليــة، ومــن 
اجللــي أن مهمــة اخلافــة تقتضــي اســتعدادات معينــة مــن اإلنســان، فاستشــكلت 
املائكــة عــن طبيعــٍة ســتازم اخلليفــة املرشــح إلعمــار األرض، وهــي اإلفســاد 
وســفك الدمــاء، يقــول تعــاىل حاكيــاً ذلــك االستشــكال: )قَالُــوا َأجَتَْعــُل ِفيَهــا َمــْن 
َمــاَء(، لكــن اخلالــق جلــت قدرتــه بــن للمــأل األعلــى  يـُْفِســُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
أن اإلنســان كائــن متعلــم، قــال تعــاىل: )َوَعلَّــَم آَدَم اأَلمْسَــاء ُكلََّهــا(،  فتقابلــت 
يف حلظــة خلــق اإلنســان إمكانيــة الشــر، وقابليــة التعلــم مــن األخطــاء، ومــن هنــا 
مت اإلعــان عــن مكانتــه بــن ســائر املخلوقــات، وأمــروا ابلســجود لــه يف املــأل 
األعلــى، قــال تعــاىل: )اْســُجُدوا آِلَدَم(، فكانــت حلظــة فاصلــة يف الوجــود ملخلــوق 

مستــه األساســية: القابليــة للتعلــم، واالنفتــاح علــى املعرفــة، فهــي ســر تكليفــه.
وأثبتــت التجربــة التارخييــة اإلنســانية الطويلــة الــي مــرت هبــا البشــرية أن مثــة 
طريقــن للتعلــم: األول عــرب الصراعــات واحلــروب والدمــاء، والثــاين عــرب التعلــم 
واالعتبــار مــن جتــارب اآلخريــن، لــذا فــإن التجربــة البشــرية حافلــة ابلكثــر مــن 
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املشــاهدات واملمارســات الــي شــكلت عصــران اليــوم.
ورغم ما وصلت إليه البشرية اليوم من قيم ومبادئ كربى إال أن التحدايت 
مــا زالــت كبــرة، وتتمثــل إحــدى تلــك التحــدايت يف الفجــوة بــن النــص الشــرعي 
والقانوين، وبن املعاش على الواقع، ويسهل االدعاء اباللتزام ابلنص والقانون، 
إال أن الربهــان هــو االلتــزام هبمــا، أمــا تغييــب املمارســات احلقيقيــة ابلوعــظ، فهــو 
ليــس عاجــاً انجعــاً، فهــي أزمــة حتتــاج االعــرتاف هبــا، فبغــر ممارســات فاعلــة 

عامــة لــن حتــل النصــوص املشــكلة.
لــذا فــإن احلــل يكمــن يف تبــي منظومــة جديــدة تعطــي العقــل وعيــاً مغايــراً 
يف التعامــل مــع هــذه النصــوص ابعتبارهــا منطلقــات لتشــكيل الوعــي، وابعتبــار 
ابلتعلــم  يكــون  ذكــران  مســاُرها كمــا  ورحلــة  ممتــد  حتــٍد  هــي  وتطبيقاهتــا  القيــم 
واالعتبــار مــن التجــارب اجملتمعيــة املختلفــة، وبتــدارك األخطــاء واالعــرتاف هبــا 
ال إنكارهــا والتســرت عليهــا، ألن مردودهــا وإن خفــي وأتخــر يكــون مدمــراً علــى 

حيــاة الشــعوب واجملتمعــات ينخرهــا شــيئاً فشــيئاً حــى تنهــار.
عنــد احلديــث عــن اإلنســان ذلــك الــذي محــل األمانــة علــى عاتقــه ليكــون يف 
مقدمــة املخلوقــات وبتســخر الكــون الواســع لــه، كيــف ســيحقق تلــك األمانــة 
وحيافــظ عليهــا إن مل يكــن ذلــك يعــي أنــه إنســان بكرامتــه وحريتــه ورمحتــه علــى 

ســائر اخللــق . 
هكــذا ســارت البشــرية حبــواً يف ســلم التعلــم بــن إخفاقــات كــربى، وحــروب، 
وفســاد، وبــن عمليــات إعمــار، وبنــاء، ومــا زالــت رحلــة اإلنســان طويلــة، ومــع 
كل تقــدم حيــرزه تتبــدى لــه حتــدايت جديــدة، وتواجهــه أســئلة جديــدة، قــال 
تعــاىل: )َومــا أوتيتُــم ِمــَن الِعلــِم ِإاّل قَليــًا(، بينمــا هــو يف طلــب التعلــم جمــد، قــال 
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تعــاىل: )َوقُــل رَّبِّ زِْدين ِعْلًمــا(.
لــه، وطــوع  هــذه املكانــة الســامية لإلنســان أّهلتــه ليكــون الكــون مســخراً 
ــا يف الســماوات َوَمــا يف األرض(، ولكــن  ملكاتــه، قــال تعــاىل: )َوَســخََّر َلُكــْم مَّ
اجملتمعــات البشــرية يف وعيهــا ابإلنســان وكينونتــه ختضــع لشــروط ثقافيــة خمتلفــة، 
حبســب تشــكل كياانهتــا واختــاف تصوراهتــا، وتــربز عمليــة التبايــن بــن عــدد 

مــن األشــياء:
مكانته الوجودية السامية كما أرادها هللا، ودرجة حضور تلك املكانة   -
يف حيــاة جمتمــع بعينــه حيــث تلعــب عوامــل فســاد التصــورات لصناعــة الفــوارق 
والتفســر  واجلهــوايت،  العنصــرايت،  فتظهــر  الواحــد،  اجملتمــع  البشــر يف  بــن 
اخلاطــئ لــألداين، واملصــاحل، والطبقيــات لتوســع الفجــوة بــن مبــدأ اإلنســانية 
الكونيــة، الــذي يعــرب عنــه قولــه تعــاىل: )لِيـَُقــوَم النَّــاُس اِبْلِقْســِط(، وبــن التصــورات 
املهينــة لإلنســان يف الواقــع املعــاش، وبــن التصــورات الســامية الــي أرادهــا هللا لــه.
املقــوالت الكــربى عــن حقــوق اإلنســان الكونيــة، كمــا هــي مســطرة   -
يف املنظمــات الكونيــة كاألمــم املتحــدة، ومــا حيــدث لإلنســان يف كل مــكان مــن 

العــامل ومــن حــروب، وقهــر، وظلــم، وتدمــر، وهتجــر، واســتغال.
احتــكار تلــك احلقــوق الســامية جملتمعــات بعينهــا، وإخضــاع أمــم أخرى   -

ملســطرة مغايــرة تســمح ابمتهاهنــا كمــا يف ظواهــر االحتــال واالســتغال.
تــدين النظــرة لقيمــة اإلنســان مــن حيــث كونــه “إنســان” يف أي جمتمــع 
بشــري حتــت أي ذريعــة مــؤذن بفســاد العمــران، وفقــدان االســتقرار، والــزوال، 
ولــو بعــد حــن، ومــن هنــا تــربز  قضــااي الوعــي مبفاهيــم الكرامــة، واحلريــة، والرمحــة 

كقيــم أتسيســية كــربى يف حيــاة اجملتمعــات.
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الكرامة:

إن خلــق اإلنســان معجــزة إهليــة مل تكــرس وجــوده املــادي بــل كيانــه املعنــوي 
املســتحق للتكــرمي، والكرامــة حــق مــازم لإلنســان، وهبــة مــن خالقــه، يقــول 
عــز وجــل: )َوَلَقــْد َكرَّْمنَــا بَــِي آَدَم( بغــض النظــر عــن لونــه، وعرقــه، وجنســه، 
ودينــه، فمــا دام إنســاان فهــو أهــل ليعامــل وفــق مفهــوم الكرامــة، ومبســطرهتا 
القيميــة، والبشــرية مــرت مبراحــل طويلــة مــن التجــارب، وارتقــت طــورا بعــد طــور 
لتقريــر ذلــك املبــدأ، وتقنينــه كونيــا، ولكــن تطبيقاتــه الكونيــة ال زالــت دون ذلــك 

املطلــب الكــوين.
إهنــا معركــة كــربى خاضهــا اإلنســان عــرب العصــور فاإلنســان مولــع ابلتمايــز، 
بذاتــه  يســتعلي  فهــو  هلــا،  اســتحقاق اآلخريــن  يــرى  ال  ذاتــه حقوقــاً  وإعطــاء 
علــى نظرائــه، ويســتعلي بنســبه، وبعرقــه، ومبالــه، وبقوتــه، وقــد بلغــت التجــارب 
البشــرية مداهــا يف ادعــاء األفضليــة ودفعــت كثــرا مــن الدمــاء واألرواح حــى 
وصلــت لعــدم جــدوى كل الدعــاوى الــي تقــوم علــى امتهــان اإلنســان والتقليــل 
مــن آدميتــه علــى حســاب إنســان آخــر، لقــد احنــاز اإلنســان الــذي خيتــار هــذا 
ْنــُه َخَلْقَتــِي  التفكــر خليــار إبليــس الــذي عــرّب القــرآن عنــه مدينــاً لــه: )َأاَنْ َخيـْــٌر مِّ
ٍر َوَخَلْقتَــُه ِمــن ِطــٍن(، مــن العجــب أن ينحــاز اإلنســان خليــار خصمــه  ِمــن انَّ

القــدمي. 
إن كان لــذي عقــل وقلــب لــو تفكــر برهــة لعــرف أن هللا خلقنــا وقــدر لنــا 
كثــرا مــن األمــور الــي ال حــول لنــا وال قــوة فيهــا،  ولذلــك رســم لنــا مســطرة 
واحــدة ننطلــق منهــا، ومــن هنــا جــاءت الرســاالت الســماوية والدعــوات األرضيــة 
الراشــدة لتذكــران يف ندائهــا اخلامت:)َوَلَقــْد َكرَّْمنَــا بَــِي آَدَم( و )النــاس سواســية 

كأســنان املشــط(.
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الحرية:

احلريــة  هــي احملــك احلقيقــي لكينونــة اإلنســان فــاهلل شــاءه خملوقــاً حــراً علــى 
َ َمــآ اََمَرُهــْم(، وعلــى  خــاف املائكــة اجملبولــن علــى الطاعــة )الَّ يـَْعُصــْوَن اللّٰ
خــاف النبــات واجلمــاد وســائر املوجــودات، فاإلنســان هبــذا ميتلــك قــدراً زائــداً 

مــن احلريــة جعلــه أهــًا لتنــزل رســاالت الســماء.
بنــاًء علــى ذلــك، يتضــح يف الذهــن معــى هــام هــو قابليــة اإلنســان للتغــر يف 
أعمــق نقطــة يف كيانــه أال وهــي معتقداتــه الــي عــاش عليهــا، إنــه قــادر علــى جتــاوز 
تلــك الطبعــة العميقــة الــي تــرىب عليهــا، وميكنــه التغــر بســبب ملكــة العقــل علــى 
التغــر مــن حــال إىل حــال، ومــن ديــن اىل ديــن إذا اتضــح لــه احلــق، واســتبان، 
كمــا أنــه مــزود ابإلرادة الــي تســمح لــه ابختــاذ قــرارات كــربى يف مســرة حياتــه، 

إضافــة إىل تنفيــذ تلــك القــرارات.
إن هــذا األمــر متصــل ابلضــرورة ابلكرامــة، ويتلوهــا يف املعــى والقيمــة، وقــد 
يــِن(،  أقــره القــرآن الكــرمي يف أكثــر القضــااي حساســية قائــا: )ال ِإْكــرَاَه يف الدِّ
ومنــح املخالــف حــق احملاجــة العقليــة، وكــرس هــذا املبــدأ )قُــْل َهاتُــوا بـُْرَهاَنُكــْم ِإن 

ُكنُتــْم َصاِدِقــَن(.
 إن مصــادرة حريــة اإلنســان عــن مصــادرة وجــوده كإنســان، وخــر مــا يقــدم 
لإلنســان يف أي عصــر فســح اجملــال لقــدرة التعقــل والتفكــر املنظــم،  ومــن هنــا 
خاطبتــه رســالة الســماء ابلتعقــل والتفكــر والتدبــر ألهنــا جماديــف إحبــاره يف حبــار 
احليــاة، فمــن اخلطــأ تربيــة أجيــال كاملــة علــى قيــم وتــراث ال لشــيء إال للحفــاظ 
علــى مــا كان، أو للخــوف مــن احلــوار، وذلــك بغــر حماكمــة عاقلــة متزنــة قيميــة 

دينيــة ســديدة، وإميــان أي جمتمــع حبريــة األفــراد يقــود ألمريــن جليلــن مهــا:
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والتدبــر،  والتعقــل،  التفكــر،  علــى  نشــأته  منــذ  اإلنســان  تدريــب  األول: 
فيكــون ذلــك هــدف شــى منصــات التنشــئة بيتــاً، ومدرســًة، وجامعــاً، وإعامــاً.
الثــاين: منحــه مســاحة مــن حــق االختيــار، والرهــان علــى قدرتــه علــى التعلــم 
الــذي أشــارت لــه آايت بدايــة اخللــق، مبــا يكــون مؤشــراً الجتــاه تنشــئته، وإفســاح 
اجملــال لــه يف حركــة احليــاة، فعطــاء اإلنســان مرهــون ابلقــدر املمنــوح مــن احلريــة 

لــه.
 ومــن هنــا فاجملتمعــات تتفــاوت فرصهــا ابلتقــدم بقــدر إمياهنــا وثقتهــا يف 
إنســان اجملتمع الذي ميثلها، وحيمل مشــعل قيمها، ويســر به قدماً متزانً واعياً. 

الرحمة:

الرمحة هي العاقة والبســاط واملهمة، فالرمحة هي القيمة الي وصف اخلالق 
جلــت قدرتــه عــن نفســه هبــا، ابتــداء: )بســم هللا الرمحــن الرحيــم( إنــه اإللــه املعتــي 
ابلوجــود رمحــًة وإحســاانً، ودعــاؤه ابمســه “هللا”، أو “الرمحــن” )قُــِل اْدُعــوا اللََّ 
أَِو اْدُعــوا الرَّمْحَــَن(، إذا الرمحــة هــي أم العاقــة بــن اخلالــق والوجــود، إهنــا البســاط 
املمتــد بــن املوجــودات، وأمساهــا اإلنســان، وعليهــا أرســل املصطفــى صلــى هللا 
عليــه وســلم، وكان عنــوان املهمــة: )َوَمــا أَْرَســْلَناَك ِإالَّ َرمْحَــًة لِّْلَعاَلِمــَن(، فأصبــح 
معيــار ســامة الرســالة بســطها للرمحــة للعاملــن، فهــل انعكــس هــذا الفهــم ســاماً 
ورمحــًة بيننــا، ودفعــاً للظلــم عــن املظلومــن، وتســامياً يصنــع جمتمعــات تســودها 

معــاين الرمحــة، والتكافــل مــن كل الوجــوه.



تصور اإلنسان30

من المقدمات للنتائج:
مستوى الفرد:

إذا كان ذلــك صــواابً يف أعمــاق اإلنســان، وصــواابً يف مقــررات الوحــي، 
فمــا هــي متظهــرات الكرامــة واحلريــة والرمحــة الــي تشــهد بصــدق أي جمتمــٍع يف 
دعــواه؟ إن العقــل اإلنســاين -للمفارقــة- يتجــه ابســتمرار إىل الغــر ســواء كان 
هــذا الغــر: الدولــة والقوانــن أو أفــراد اجملتمــع اآلخريــن، ولكــن أول أبعــاد التحــول 
املفاهيمــي مــا يتــم يف عقــل األفــراد، فماحظــة ســلوكياتنا الفرديــة أول حمطــات 
الوعــي، وأول املســؤوليات، وبــذا ال يعــود الــكام النظــري غامضــاً ألننــا ننظــر 
إليه يف ســياق األفعال، فكيف يتعامل األزواج يف البيت؟ وكيف حيرتمون هذه 
القيــم؟ وكيــف يتعاملــون مــع األبنــاء؟ وكيــف تتعامــل األســرة مــع العاملــن يف 
البيــت إن وجــدوا؟ فالعاملــة يف البيــت، والســائق، واألجــر بشــكل عــام، كيــف 
ننظــر للنظــام، وحقــوق املــارة، وحقــوق اآلخريــن، وكيــف نتعامــل مــع النظــم يف 
اجملتمــع، كل ذلــك يفــوت اإلنســان يف أحيــان كثــرة، بينمــا هــو املــرآة احلقيقــة 

لنظرتنــا لإلنســان كإنســان.
مستوى القوانين والنظم:

-  كل إنسان له كرامة وجودية مستحقة متساوية فا متس مبهانة وال ازدراء.
- حق احلياة الكرمية من مأكل وملبس ومسكن.

- حق الشعور ابألمان فا يروع أو خيوف.
- املساواة أمام القانون.

- حرية االعتقاد والعبادة.
- حرية احلوار والتعبر.
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- حرية االختيار
- التعاطف املادي واملعنوي هو أساس الرمحة

- دور اإلنسان يف الرمحة يشمل كل املوجودات.
تنتشــر  تتقــدم األمــم وبفســاده  الــذي بصاحــه  التصــور األول  ذلــك هــو 
املظــامل ويســود االضطــراب بــن املثــال والواقــع، ولنطــرح ســؤالن يكشــفان عــن 
الفجــوة املفاهيميــة ودرجــة الصدقيــة يف التمســك بقيمــة اإلنســان يف أي مــكان، 
جمتمــع  أي  يطالبــون يف  فالبشــر  الصعــب،  ليســت ابألمــر  واإلجابــة  وزمــان، 
لقانــون  التحاكــم  والثــاين:  اخللــق،  املعاملــة حبســن  األول:  متازمــن،  أبمريــن 
عــادل، إهنمــا املقياســان احلقيقيــان الســتحقاقنا كبشــر يف االحتفــاظ مبعتقداتنــا، 
وممارســة شــعائران، والتعبــر عــن آرائنــا وتصوراتنــا، وحصولنــا علــى حقوقنــا غــر 
منقوصــة يف الســكن، والعيــش الكــرمي، وصــون كرامتنــا يف التعليــم، والصحــة، 
واخلدمــات، وعــدم التعــرض للســلوكيات العنصريــة، واملمارســات الــي حتــط مــن 
كرامتنــا املتســأوية كبشــر حتــت أي مســمى، واحلصــول علــى املواســاة، والرمحــة 
كســائر البشــر عنــد املعــاانة، فــا يصــح أبي حــال النظــر إلينــا بتمييــز عنــد 

مطالبتنــا أبي حــق ممــا ذكــر يف أي مــكان وبقعــة يف العــامل حنــل هبــا.
 فالســؤال األول: هــل نؤمــن أبن إعطــاء ذات احلقــوق للغــر يف بيئاتنــا 

مطلــب عــادل، أم أن عنــدان معياريــن األول: لنــا، والثــاين: لبقيــة اخللــق؟
والســؤال الثانــي: هــل تنميــة حــس الرمحــة ابحليــوان والنبــات واجلمــاد وابلبيئــة 
بعمومهــا هــو جــزء مــن التنشــئة الدقيقــة املقصــودة ال املوعظــة العارضــة املقدمــة 
يف مؤسســات: البيــت، واملدرســة، واملســجد، ودور العبــادة، وهــل توجــد معايــر 
لقيــاس جــودة تلــك املســاحة املهمــة مــن الرمحــة ابلوجــود، حيتكــم إليهــا اجملتمــع، 

ويعــرف موقعــه مــن دائــرة االســتخاف الــي قوامهــا العــدل والرمحــة؟. 
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األسئلة الكاشفة لتصور اإلنسان
مبــكان  األمهيــة  ومــن   ، اإلنســاين كثــرة  التصــور  لقيــم  الكاشــفة  األســئلة 
اجّتــاه  بــل إحيــاء احلساســية  اســتعراض جــزء منهــا، وليــس املهــم املثــال بعينــه 
اإلنســان وكرامتــه  ألن األمثلــة تتعــدد وال تنتهــي، وهــي بطبيعــة احلــال ختتلــف 
مــن جمتمــع آلخــر، واهلــدف مــن اســتعراض األمثلــة هــو أن تتشــكل لــكل واحــد 
منــا ســواء فــرد أو مؤسســة أمثلتــه اخلاصــة الــي يتعــرض هلــا أو يراهــا ماثلــة أمامــه، 
فالوعــي هبــا هــو أول طــرق التفاعــل معهــا بصــورة حضاريــة ، والوجــدان هــو 

احلاكــم بــن اإلنســان وذاتــه دون أي ســلطة قاهــرة عليــه.
إن من أبرز األسئلة الكاشفة للقيمة اإلنسانية ما يلي: 

ملنحهــا  قابلــة  العــامل  مــكان يف  أي  أن حقوقنــا يف  نعتقــد  درجــة  - ألي 
املســاواة؟  مببــدأ  لآلخريــن 

- مــا مســتوى إدراكنــا ابســتحقاق اخلــدم والعمالــة حلقوقهــم؟ هــل نشــعر 
أبهنــا حقــوق أم هبــات خاضعــة هلــوى ومــزاج صاحــب العمــل؟ 

- كيــف ننظــر لبعــض املهــن داخــل اجملتمــع وللعاملــن فيهــا؟ وكيــف ننقــل 
ألبنائنــا تصــوران عنهــا وعــن العاملــن فيهــا؟ هــل منيــز بــن حقوقهــم اآلدميــة 

عنــا؟  املختلفــة  االجتماعيــة واالقتصاديــة  وأوضاعهــم 
- مــا ردة فعلنــا جتــاه بعــض املشــاكل يف البيئــات التعليميــة الــي ينقلهــا لنــا 
أبنــاؤان حــول تعــرض أحــد زمائهــم للتنمــر ألنــه شــخص خمتلــف لــوانً أو لديــه 

مشــكلة صحيــة معينــة ؟
- مــا تقييمنــا ونظرتنــا للوافــد جملتمعنــا للعمــل فيــه؟ هــل نــراه عالــة ليــس مــن 



33 التصورات الكبرى والتقدم االجتماعي

حقــه االعــرتاض أو الشــكوى، أو املطالبــة حبقوقــه؟ هــل منيــز بــن بشــريته وآدميتــه 
ووجــوده بيننــا؟ هــل نتذكــر غربتــه وتعبــه ومشــاكله ومعاانتــه؟ 

- ألي درجــة نقــدر أوقــات النــاس واحتياجاهتــم إلجنــاز معاماهتــم؟ هــل 
وقتهــم  واســتنزاف  متاعبهــم  عــن  النظــر  بغــض  وأمناطهــا  ابلبروقراطيــة  نلزمهــم 

وجهدهــم؟ 
- ألي درجــة نكــرس يف أبنائنــا إحســاس الكرامــة الذاتيــة الــي ميتلكوهنــا، 
فنتعامــل معهــم ابحــرتام وعقــل وحكمــة، أم نكســر إرادهتــم بفائــض الســلطة 

كآابء وأمهــات حبجــة الرتبيــة واخلــوف عليهــم؟
- ألي مســتوى نــريب أبنــاءان علــى أصالــة االختــاف الكــوين؟ أم أننــا خنتــار 

إخبارهــم بنقصــان كرامــة املختلفــن عنهــم؟ 
- ألي درجــة ننشــر الرتاحــم بــن بــي البشــر فنواســي احملــزون وننصــر املظلــوم 

ونعتــرب حســن اخللــق حقــاً لنــا ولغــران يف كل األحــوال ؟ 
بعنــف واســتهتار، رغــم كوهنــا  مــع احليــواانت واألشــجار  نتعامــل  ملــاذا   -
كائنــات مشــمولة ابلرمحــة؟ وألي درجــة أتخــذ الثقافــة اجملتمعيــة يف التعامــل معهــا 

اجتاهــا يوافــق الديــن واملنطــق  العقلــي الســوي؟
يوضــح اجلــدول التــايل تصــور اإلنســان وقيمــه حبيــث يســتطيع كل فــرد أو 
مؤسســة قيــاس مــدى وعيهــا هبــا، وهــو جــدول ميكــن حتويلــه لدليــل عملــي يتبــع 
سياســات العمــل واالجنــاز حبســب احلاجــة والقــدرة، فمــع عــدم وجــود املعايــر 
والرقابــة تتحــول القيــم مــن قيــم فعــل اىل قيــم مــدح، وتفقــد مصداقيتها.وتفقــد 

مصداقيتهــا.
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إن ســباق البشــرية األكــرب يف شــؤون الدنيــا ملخــص يف قــدرة اإلنســان علــى 
ــَماَواِت َوَمــا يف اأْلَْرِض(، وامتــاك انصيــة  التســخر: )َوَســخََّر َلُكــم مَّــا يف السَّ
املســخرات ابــن تصــوٍر مبدئــي عــن طبيعــة الســباق الكــوين يف اكتشــاف أســرار 
الكــون مــن حولنــا، وعلومنــا إىل اليــوم علــى عظمتهــا، “حبــة رمــل علــى شــواطئ 
هــذا العــامل”، كمــا يقــول آينشــتاين، ومــع ذلــك، فاألمــم الــي متكنــت مــن هــذه 
احلبــة ســادت، وتفوقــت علــى نظراهتــا، ومــا زال العــامل يفتتــح يف كل يــوم معرفــًة 

جديــدة.
املــاء، واهلــواء، والــرتاب، والطاقــة، واألرض، والســماء ليســت إال كنــوز تنتظــر 
مــن يتحصــل علــى مفاتيحهــا، ومــا االخرتاعــات املذهلــة الــي شــكلت عصــران 
إال بدايــة طريــق يتقــدم بتســارع عنــد األمــم املنفتحــة علــى الكــون، فأيــن حنــن 

مــن هــذا الســباق؟
مــن الصعــب بنــاء تصــور عــن الكــون جيعــل أبنــاءان يــرون عظمــة الوجــود، 
ويدهشــون مــن تركيبــه، ويتصلــون بــه ابعتبــاره كنــزاً كبــراً مذهــًا ميكــن فتــح 
آفاقــه، وال تنقضــي عجائبــه، وإعــادة حــب الشــغف هلــم ابلبحــث والنظــر يف 
مســرح الكــون احمليــط، عندهــا ال تكــون النبتــة جمــرد شــيء نســقيه، وال النملــة، 
والبعوضة حشــرة نتأفف منها، وال املاء لرشــفة من ظمأ، وال اهلواء جمرد ضمان 
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للحيــاة، وال الســماء جمــرد ســقف فوقنــا، ولكــن يتحــول العــامل إىل أســئلة كــربى 
حتيــط بنــا، وكتــاب للتعلــم، واالخــرتاع، واالكتشــاف.

إن التعليــم الــذي ال يغــر العاقــة ابلطبيعــة عاجــز عــن أن يكــون أساســاً 
للتقــدم يف أي جمتمــع، ألنــه ســيكون حينهــا فاقــداً للصلــة ابلطبيعــة والعــامل أصــًا، 
ألن العاقــة الصحيحــة ابلكــون املســخر واملبنيــة علــى الكشــف والتســخر هــي 

جســر التقــدم، وهــو مــا ال يقدمــه التعليــم.
محرك الكشف:

أعلمنــا القــرآن أن اإلنســان ميلــك قابليــة التعلــم املســتمر، ويوجهنــا آبايت 
التفكــر، والتدبــر، وتعميــق النظــر إىل هــذا الكــون الواســع، فحركتنــا يف األرض، 
وســران فيهــا حبــث عــن ســنن العمــران يف اتريــخ األمــم، والــكام عــن الرســل 
والصاحلــن لَفــَت ابســتمرار إىل نشــاطهم يف إعمــار الكــون، وتلــك ماحظــات 

ال ختفــى علــى املتدبــر. 
إن تعظيــم اخلالــق مبشــاهدة خملوقاتــه أمــر هــام لــروح اإلنســان، واكتشــاف 
القوانــن املنظمــة هلــذه الظواهــر هــي جــزء مــن تعميــق تلــك النظــرة، واالنتفــاع هبــا 
يف مهمــة االســتخاف، واإلعمــار، فبقــدر مــا تتغــر نظرتنــا للكــون مــن جمــرد 
وجــود ســاكن إىل كنــز أســرار يعــرض نفســه علــى اإلنســان بتســخر اخلالــق، 
لــرى، ويبحــث، ويصنــع، ليتقــي نفســه ويقــي غــره مــن الفقــر، واجلهــل، واملرض، 
والعــدوان، وحيقــق -يف املقابــل- مطالــب العــدل، والكرامــة، واحلريــة لإلنســان. 
أعقدهــا،  إىل  أبســطها  مــن  الظواهــر  ورؤيــة  احمليــط،  العــامل  ماحظــة  إن 
والبحــث عــن تفســرها، وحماكاهتــا، واختبــار الفرضيــات عنهــا، هــي مــا صنــع 
كل هــذا التقــدم، والعمــران احمليــط بنــا، فماحظــة الوجــود ابعتبــاره كنــز آســرار 
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ختتلــف عــن ماحظتــه الشــاعرية كملهــم للشــعراء واآلدابء ففــي ماحظــة كنــز 
الشــعر طــرح للســؤال علــى  الواقــع، ويف مقاربــة  األســرار طــرح للســؤال علــى 
اخليــال، واالنفصــال عــن الواقــع، واألمــم الــي تتســيد عــامل اليــوم تنهــل مــن الواقــع 

احلــي، وتتغــذى وتعمــل للتقــدم، وابلعكــس.
محرك التسخير:

بعــد أن اكتشــف اإلنســان مــا تيســر لــه مــن أســرار الكــون، اجتــه لتســخرها، 
القوانــن يف كل جمــال إىل تطبيقــات عمليــة، ومــا  واالســتفادة منهــا، فحــول 
أشــكال الطاقــة الــي تنــر بيوتنــا، واملــاء الدافــئ الــذي نســتحم بــه، أو نشــربه، 
ومــا تنقيــة امليــاه، وال تطــور الزراعــة، وال االســتغناء عــن القــوة العضليــة ابآلالت، 
وال التواصــل، وال التنقــل، ومــا حققــه مــن تقــدم اإلنســان، وراحتــه، وال الســدود 
العماقــة، والغــوص يف ابطــن األرض، وال شــق اجلبــال، وال اكتشــاف اجملــرات، 
واالرحتــال إىل الكوكــب البعيــدة، وال آلــة احلــرب بشــقيها اهلجومــي، والدفاعــي، 
وال العمليات املعقدة، وال مواجهة األوبئة ، واألمراض إال نتاج حمرك التسخر، 
فقوانــن الكــون كانــت هنــاك منــذ األزل، ووحدهــا األمــم الــي اكتشــفتها هــي مــن 

وظفهــا، لتســود العــامل.
ولنعد لسياقنا الديي، فلعل قصة ذي القرنن تشر لتجربة كيف سخر ذلك 
الرجل الصاحل ما أودعه هللا تعاىل يف الطبيعة من طاقات، وأدوات، واستخدمها 
ملنع الفســاد، وإنقاذ الناس من الشــرور احمليطة هبم، انطاقاً من ذلك، وحنن نقرأ 
قصة سورة الكهف املتضمنة لقصة ذي القرنن بتفاصيلها التقنية املتعلقة برتكيبة 
الســد الــذي بنــاه، وحركتــه يف األرض عمومــاً، كيــف نقــرأ بــدوران الطبيعــة، وكيــف 
نرى الكون ونتعامل معه؟ وهل نرى أن الكون كنز أســرار يســتحق االكتشــاف؟ 

أم هــو كيــان مصمــت معــزول عنــا ال هنتــم بــه وال ابإلنتــاج عــربه؟
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فمثــًا:- تلفــُت اجملتمعــات أواملؤسســات اجلــادة دائمــاً أنظــار أفرادهــا للكــون 
املفتــوح الكبــر امللــيء ابألســرار، والــذي نؤمــن حنــن أبن هللا ســخره هللا للنــاس؛ 
ولنضــرب مثــاال بقصــة وقعــت يف إحــدى الــدول اخلليجيــة، حيــث يوجــد حقــل 
حبري للغاز، ويف ســنة اســتعانت الشــركة الي تدير احلقل خببر أجنيب، وأوكلت 
إليه مهمة متابعة حقول الغاز، واإلنتاج، ويف ليلة من الليايل املضنية يف العمل، 
الحــظ أمســاكاً ضخمــة جــداً حــول منصــة إنتــاج الغــاز، فبــدأ مراقبتهــا، فاكتشــف 
أهنــا حيتــان ضخمــة، فــدون املاحظــة، وبعــد عــام تكــررت الواقعــة وتكــررت 
أبعــداد ضخمــة جــداً فأخــذ إجراءاتــه، وأبلــغ املديريــن، فرفــع املديــرون تقريرهــم 
جلهــاز البيئــة املســؤول ابلدولــة، فقامــوا بتتبــع الظاهــرة ودراســتها، واكتشــفوا أن 
احلقــل واقــع يف ممــرات اهلجــرة الســنوية للحيتــان، فاهتمــت الدولــة، ووضعــت 
مســار هجــرة احليتــان عــرب خريطتهــا يف خريطــة العــامل، ودخلــت ضمــن الــدول 
املوقعــة التفاقيــة محايــة احليتــان، وحتولــت مناســبة مــرور احليتــان حلــدث ســنوي، 
ينقــل علــى إحــدى الفضائيــات اخلليجيــة. يف املقابــل، مــرت هــذه الواقعــة بعينهــا 
علــى مهندســن يف شــركة أخــرى ينتمــون لثقافتنــا وبيئتنــا املســلمة، وواجهتهــم 
مشــكلة اصطــدام نــوع غامــض مــن األمســاك ابملنصــة، ورووا القصــة لزميــل هلــم 
مل يكــن حاضــراً معهــم يف الرحلــة البحريــة، فقــد تعرضــوا خلطــر جســيم، ومــرت 
القصــة عليهــم عفــو اخلاطــر، ومل يعرفــوا نــوع الســمكة الــي اصطدمــت ابملنصــة 

ورافعاهتــا احلديديــة.
مــا الــذي اختلــف بــن اخلبــر األجنــيب واملهندســن يف احلالتــن؟ رغــم انتمــاء 
املهندســن للثقافــة الــي تتدبــر ســورة الكهــف وتقرؤهــا كل أســبوع وأن اخلبــر 

األجنــيب ليــس منتميــاً هلــذه الثقافــة؟ 
وغــرت  النــاس،  وشــغلت  حتدايهتــا،  بــكل  أتــت  الكــوروان  أزمــة  هــي  هــا 
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حياهتــم، فكيــف تعاطينــا معهــا؟ هــل تدبرانهــا واهتممنــا هبــا؟ وأبي مدخــل فعلنــا 
ذلــك؟ هــل اكتفينــا ابلقــول أننــا أمــة التعبــد وعلــى العــامل االكتشــاف واإلنتــاج؟ 
أم زاوجنــا بــن التعبــد وأداء فــروض الكفــاايت مــن جهــة والعمــل والســعي يف 

األرض للكشــف واإلنتــاج وإجيــاد احللــول؟ 

األسئلة الكاشفة لتصور الطبيعة
ومــن هنــا فــإن طريقنــا للتقــدم ميــر عــرب اســتعادة تلــك العاقــة البكــر ابلوجــود 
اجلانــب  مــن  خرجنــا  ولــو  والتســخر،  الكشــف،  شــغف  وإحيــاء  والطبيعــة، 
التنظــري، واملطابــق مــع الواقــع املشــاهد، واملنظــور، نســتطيع أن نطــرح علــى 

أنفســنا أســئلة كاشــفة عــن عمــق هــذا الفهــم يف جمتمعاتنــا:
- هــل نــريب أبنــاءان علــى التعامــل مــع الطبيعــة، وفحصهــا؟ أم تغلبنــا ثقافــة 
احلفــظ والتلقــن الــي تبعــدان عــن مامســة الطبيعــة كمــا هــي؟ ولــو قلناهــا بلغــة 
بســيطة: هــل نربــط أبنــاءان ابلتعــرف املباشــر علــى األشــياء أم نكتفــي مبجــرد 

إلقــاء نظــرة عليهــا عــن بعــد؟
- هــل نســبح هللا حــن اللقــاء بظواهــر الطبيعــة ومجاهلــا ومدهشــاهتا كمقدمــة 

لفحصهــا واختبارهــا؟ أم نقــف بعاقتنــا عنــد اخلطــوة األوىل؟
- هل يركز خطابنا الثقايف والديي على عاقة الكشف والبحث والفحص 

وفيه شواهد التوجيه املقصود لردم الفجوة؟ أم ال زال بعيداً عن ذلك؟
- هــل نشــعر ابلفجــوة العلميــة واملعرفيــة بيننــا وبــن األمــم األخــرى بصــورة 
لنــا لتغيــر موقفنــا مــن الطبيعــة،  إجيابيــة، أي أن تغــدو تلــك  الفجــوة دافعــاً 
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اجتــاه  يف  ندفــع  أم  التســخر؟  مهمــة  يف  احلضــاري  الســباق  يف  والدخــول 
املهمــة؟ هبــذه  القيــام  الغــر يف  علــى  واالتــكال  االنســحاب 

- هــل نشــعر أن اإلعــراض عــن ســنن التســخر يشــكل هتديــداً وجــودايً 
لكياننــا كأمــة وجيعلنــا تبعــاً للغــر؟ وألي درجــة نكتفــي يف تعليــل ختلفنــا بنظــرايت 
املؤامــرة، ونبحــث عــن معززاهتــا بقتــل العلمــاء مثــا ومــا شــابه ذلــك مــن وقائــع؟ 
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أيخذ العلم يف أي جمتمع أحد شكلن:
أ- الشــكل الظاهــر: : يتضمــن هــذا الشــكل ممارســة العمليــة التعليميــة 
ابعتبارهــا مــواد جيــري حفظهــا وتســميعها دون أي عنايــة أو اهتمــام بربــط العلــم 
املتضمــن داخلهــا بغاايتــه يف كشــف احلقيقــة أو االقــرتاب منهــا، أو يف وظيفتــه 
لتســخر الكــون وال بكونــه جــزءا مــن احتياجــات مصريــة للمجتمــع، فيتحــول 
العلــم إىل دور هامشــي، وترتكــز الغايــة علــى احلصــول علــى الشــهادات، وأبي 
طريقــة، فاحلصــول علــى الورقــة الــي تثبــت دخــول اإلنســان يف النظــام تتفــوق يف 

أمهيتهــا علــى التعــرف علــى املنهــج العلمــي، والتفكــر املنطقــي، واملنهجــي. 
ب- الشــكل العميــق: الــذي يتضمــن ممارســة العمليــة التعليميــة كمــواد 
تتجــه إلكســاب الطالــب الشــغف العميــق ابلقــراءة، والبحــث، والنظــر، وتربطــه 
بواقــع مــا يــدرس، فيعايــن الطبيعــة يف مكامنهــا مامســة اليــد، واحلــواس، ويعايــن 
اجملتمــع عــرب ســرب ظواهــره ابالســتقصاءات العلميــة،  وحماكمــة األفــكار، والتعبــر 

عنهــا بغــر الدخــول يف املغالطــات املنطقيــة، واألوهــام. 
فيهــا،  والثقــة  لنفســه،  التفكــر  مــن  اإلنســان  مــا ميكــن  هــو  احلــق  فالعلــم 
والتدقيــق املســتمر يف املنهــج، ابعتبــاره منتجــاً بشــرايً حيتــاج لتدقيــق مســتمر، إن 
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العلــم مشــروع ال ينتهــي، وال ينضــب، وال ينغلــق يف مــكان إال لتفتحــه فلســفة 
العلــم مــن زاويــة أخــرى، فينكشــف فضــاء جديــد، ومســرح للتقــدم.

واقــع احلــال أن تصــور العلــم وثقافتــه تعــاين تقزمــاً واختــزااًل ملســاره وهامشــية 
يف حيــاة اجملتمــع، فارتباطنــا ابلعلــم تراكمــي ينــزل علــى ورقــة االختبــار، وتغــدو 
حبيســة األدراج، أو معلقــة علــى اجلــدران بصــورة شــهادات، واألكثــر إيامــاً 
اكتفــاؤان ابلقــول: لقــد ســرقوا هــذه الفكــرة مــن العــامل املســلم فــان، أو أخــذوا 
هــذا التطبيــق مــن املســلمن يف املنطقــة الفانيــة، إن هــذا أشــبه ابلضبــط ابلعــزاء 
الــكام  هــذا  بواســطة  لكننــا  لتخلفنــا  العميــق  وإدراكنــا  آالمنــا،  عــن  املنفــس 
نســتلهم عــزاء مــن نــوع مــا، يســلينا قليــا، لكنــه يف احلقيقــة يديننــا، إن املســار 
اآلخــر هــو مســار احليــاة، املليئــة حبــب االطــاع، والبحــث، يتضمــن خــوض 
التجــارب، والتعلــم منهــا، والســعي لســماع اجلديــد ومناقشــته، والنقــد، الــذي 
يعــي تطــور األفــكار، واملشــاريع دون شــخصنة،  خاصــة املســار هــي اإلنتــاج 
املعــريف الغزيــر، حيــث يــدرك أصحــاب هــذا املســار أن العلــم اليــوم هــو الــذي 
يُعلــي مــن شــأن جمتمــع علــى آخــر، ويوصلــه يف هنايــة األمــر ليكــون صاحــب 

كلمتــه وقراراتــه، الــي ســتتحكم مبصــر وجــوده وتنميتــه واســتقراره.

محركات العلم
هــذه احملــركات هــي الدوافــع الــي هبــا ينطلــق العلــم، وعربهــا يتحــرك، وهــي 

ثاثــة حمــركات: 
1-محرك السؤال:

 احملــرك األول هــو الســؤال، ويتضمــن عنصريــن هامــن مهــا: الســؤال املســتمر 
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والشــك العلمــي، وميثــان معــاً جوهــر املعرفــة، وحمصلــة مــا أنتجــه اإلنســان، 
حيــث يســمح الســؤال املســتمر ابإلضافــة علــى املعرفــة ابســتمرار أمــا الشــك 
العلمــي فينبغــي التنبيــه أواًل أنــه خيتلــف عــن الشــك املَرضــي، فالســؤال العلمــي 
يقابلــه تطويــر منهــج حبــث يســمح مبعايــرة -قيــاس- الوســيلة، والنتيجــة مــن قبــل 
أي ابحــث آخــر يف أي مــكان يف العــامل، أمــا الشــك املرضــي فــدوران يف النقطــة 
ذاهتــا دون منهــج للخــروج مــن دائــرة الشــك، وهبــذا ال خيتلــف عــن الدغمائيــة 
العلمــي، وال تقبــل  اليقــن غــر  الــي تســتبطن  الــي تعــي اإلجــاابت املتكــررة 

الفحــص العلمــي مــن أي طــرف ســوى قائلهــا.
 إن العلــم وتطــوره مرهــون إبنتــاج األســئلة ابســتمرار، واجملتمعــات الــي ختــاف 
الســؤال، أو حتّرمــه حتكــم علــى نفســها ابهلــاك، فاألطفــال يولــدون خباصيــة 
التســاؤل املســتمر، والبيــت، واملدرســة، لديهمــا خيــاران إمــا تقــومي هــذه اخلاصيــة 

عنــد األطفــال، وإمــا أن يكبتاهــا ويقتاهــا.
   كمــا البيــت واملدرســة، فــإن موقــف اجملتمعــات مــن العلــم أيضــاً إمــا ادعــاء 
تشــجيعه يف معــرض التمــدح، وخافــاً لذلــك ختــاف -يف واقعهــا- مــن الســؤال، 
ومــن نتائــج العلــم الــي ختــاف أن أتيت علــى منظوماهتــا املتقادمــة، لكوهنــا يف 
األصــل ختــاف اجلديــد، وهتابــه، وال ترغــب حــى يف فحصــه، أو أهنــا صادقــة يف 
زرع حمــرك العلــم، وهــذا املوقــف يظهــر يف تطويرهــا للمنهــج واملعلــم، واإلعــام، 
واألســرة، ويف اعتمادهــا العلــم يف شــؤوهنا املختلفــة، واالعتمــاد علــى خمرجــات 
ملكاهتــم  وفــق  ومصانعهــا  ومعاملهــا،  دراســاهتا،  مراكــز  تغذيــة  يف  تعليمهــا 
العلميــة، واعتمــاد املشــروع الوطــي علــى خمرجــات التعليــم يف حتقيــق االســتقال، 
واالكتفــاء وفــق ظــروف كل بلــد، وهبــذه املؤشــرات تتضــح املصداقيــة، وتكتســب 

العمليــة التعليميــة قيمتهــا.
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2-محرك النقد:

تعيــش اجملتمعــات وتتطــور نتيجــة النقــد العلمــي، فالنقــد يف احليــاة اعــرتاض 
علــى قــدمي ســابق، كمــا أن كل جهــد علمــي يضيــف إضافــة حقيقيــة، فإنــه يف 
احلقيقــة يشــر لنقــص فيمــا ســبقه، إهنــا حقيقــة ال تبصرهــا اجملتمعــات املتخلفــة، 
فهي ال تدرك أن تقدم احلياة ابن حمرك النقد، والعاقة تازمية بن اخلوف من 
النقــد والتخلــف،  فاجملتمعــات واألجهــزة العلميــة الــي ختــاف النقــد وتتحســس 

منــه، حتكــم علــى نفســها ابلفنــاء دون أن تشــعر.
وعلينــا التســاؤل جبديــة عــن موضــع البشــرية لــو أهنــا مجــدت علــى منتجــات 
قــرن مضــى؟ إنــه مــن املاحــظ أنــه مــع تســارع معــدالت التغيــر أصبــح مــن 
يتخلــف بضــع ســنوات يبــدو خارجــاً عــن الســباق، فإعــداد العقــل االجتماعــي 
ليتصــاحل مــع تلــك احلقيقــة الواضحــة مؤشــر ســامة وضمانــة تقــدم مســتمر، ال 

يســتغي عنهــا أي ســياق اجتماعــي أو علمــي.
3-انتاج المعرفة :

ملؤشــر  اجملتمــع  ينتبــه  فحــن  والنقــد،  الســؤال  مثــرة حمــرك  املعرفــة  إنتــاج  إن 
إنتــاج املعرفــة، ال يكتفــي ابلشــكل الظاهــر مــن اخلرجيــن، وشــهادات الدكتــوراة، 
والبحــوث بــل بثمــار ذلــك مــن الفتوحــات العلميــة، واالبتــكارات، واإلســهام يف 

تطــور العلــم علــى مســتوى العــامل.
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األسئلة الكاشفة لتصور العلم
لو أردان حتويل ذلك إىل أسئلة كاشفة عن عمق العاقة ابلعلم لقلنا :

- ما درجة انتشار حب السؤال واملعرفة عندان؟
- ما درجة القدرة على احملاكمة النقدية للمشاريع واألفكار مبوضوعية؟

- مــا درجــة اهتمامنــا ابلعلــوم غــر الدينيــة واحرتامنــا لتنــوع التخصصــات 
صــاح  يف  املقصــود  تــؤدي  لكوهنــا  متســاوية  أهنــا كلهــا  علــى  إليهــا  ونظــران 

األرض؟ وإعمــار  اإلنســان 
- مــا مســتوى التصميــم علــى املثابــرة والنظــرة املســتقلة والبحــث مبعيــار الزمــن 

واجلهــد يف أفــراد اجملتمــع؟
- ما مســتوى االنفتاح دون خوف على األســئلة الصعبة يف جماالت احلياة 

املختلفة؟
- ألي درجــة حيــب أفــراد اجملتمــع مامســة الظواهــر واختبارهــا حســياً يف 
العلــوم التطبيقيــة؟ وألي درجــة وصــل االقــرتاب يف العلــوم اإلنســانية مــن الظواهــر 

االجتماعيــة املتنوعــة؟
- ما الوقت املمنوح كماً وكيفاً يف املدارس للنشاط العملي ودرجة جودته؟

- مــا مــدى قــوة الرتابــط بــن التعليــم واالحتياجــات الوجوديــة لدولــة مــا يف 
جمتمعاتنــا العربيــة واإلســامية؟
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تعيــش اجملتمعــات البشــرية ســباقاً حممومــاً للبقــاء واالســتقرار والنمــاء، معتمــدة 
يف ذلــك علــى كفــاءة العنصــر البشــري، ودرجــة عطائــه، إال أن النظــرة للعمــل 
تتفــاوت مــن جمتمــع إىل آخــر، فبينمــا تقــدس بعــض اجملتمعــات العمــل وإتقانــه، 
يتســم  هنــاك جمتمعــات  املقابــل،  الشــخص، ويف  لقيمــة  معيــاراً  ذلــك  وجتعــل 
أفرادهــا ابلكســل، وعــدم الرغبــة يف العمــل، ويقــل يف هــذه اجملتمعــات االهتمــام 
ابإلتقــان للعمــل، ووفقــا ملعادلــة النظــرة للعمــل، وجودتــه تتفــاوت اجملتمعــات، 

فتحتــل بعضهــا قمــة اهلــرم، وبعضهــا يف القــاع.
القــول أن اخلطــاب القــرآين يربــط العمــل  يبــدو مــن البدهــي    إســامياً، 
مبفهــوم اإلحســان، وجيعــل ســباق البشــر مرهــوانً ابآليــة: )أَيُُّكــْم َأْحَســُن َعَمــًا(، 
ويفتــح مســاحة العمــل لتمتــد لــكل النشــاط اإلنســاين القاصــد، وحيــول األعمــال 
حبســن النيــة إىل عبــادات، إال أن منظــور اجملتمعــات اإلســامية للعمــل ليــس 
نتــاج النــص القــرآين، ذلــك  أن عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة أخــرى تلعــب دورهــا 

يف حتديــد تصــور العمــل، والعاقــة بــه.
العمــل  ســاعات  اخنفــاض  فيهــا  يســود  اإلســامية  اجملتمعــات  مــن  فكــم   

املقنعــة؟ والبطالــة  بــل  جودتــه،  واخنفــاض 

الفاعلية

اإلتقان
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  ال شــك أنــه ال ســبيل لتقــدم أي جمتمــع ال يــرى قيمــة عليــا للعمــل الشــاق 
املتقــن الــدؤوب، فــكل أعمالنــا وممارســاتنا وتعاماتنــا يف جمــال العمــل، ليســت 
أكثــر مــن انعــكاس لنظرتنــا للعمــل، إن هــذا املوضــوع جــد خطــر، فالصناعــة، 
والزراعــة، واألمــن، واحلــرب، والســلم، تعتمــد علــى مــردود العمــل، وانجتــه يف 
اجملتمــع، هلــذا فــإن أي جمتمــع اخنفــض فيــه الوعــي أبمهيــة العمــل مهــدد ابلــزوال 

يف عــامل ال يرحــم، والتنافــس فيــه علــى أشــده.
إن النظــرة للعمــل ترتبــط بفهــم دور اإلنســان يف احليــاة، ويتصــل هــذا الفهــم 

أبمــور أوهلــا:  
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن(. الرقابة إإلهلية: )َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيـََرى اللَّ

اْســَتَطْعُت(،  َمــا  ْصــَاَح  اإْلِ ِإالَّ  أُرِيــُد  )ِإْن  اإلصــاح:  يف  اإلنســان  دور 
فاإلنســان يف اإلســام جــزء مــن مشــروع كبــر يتضمــن الرمحــة وإقامــة العــدل بــن 
البشــر، وإشــاعة حماســن األخاق، ولكن هذا املشــروع الكبر ال يتم إال بوجود 
اللبنــات مهمــا صغــرت، والــي وإن تفاوتــت أحجامهــا إال أهنــا تلعــب دورهــا يف 
البنــاء الكبــر، وهكــذا اجملتمعــات، فأصغــر فــرد فيهــا مســؤول عــن الثغــرة الــي 
يقــف عليهــا، موقنــا برقابــة هللا تعــاىل عليــه، وعلــى هــذا فإنــه ســبحانه وتعــاىل هــو 
مــن سيحاســبه علــى الثغــرة الــي وقــف عليهــا، وينبغــي عليــه ســدها أبفضــل مــا 

يســتطيع، وال عــذر لــه فيمــا يفعلــه الغــر: )وَُكلُُّهــْم آتِيــِه يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة فــَـْرًدا(.
إن اســتدامة مفهوم العمل املتقن واســتصحابه ابســتمرار ضرورة حياتية ألي 
ــَس  جمتمــع، إن هللا جيــرب قصــور اجملديــن العاملــن، ولكنــه يتوعــد املقصريــن: )لَْي
ــِه(، فســوء األداء يف  ــَز ِب ــْن يـَْعَمــْل ُســوًءا جُيْ ــاِب َم ــاينِّ َأْهــِل اْلِكَت أِبََمانِيُِّكــْم َواَل أََم
أي مســاحة مــن احليــاة، ويف أي مســتوى مــن العمــل لــه عقــاب مــن جنســه 

بــدون اســتثناء.
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 وحن يتحمل اإلنســان مســؤولية عمل أبجر فأداؤه إبتقان جزء من الوفاء 
ابلوعــد والعهــد، وهللا ال حيــب اخلائنــن، وال يوجــد هنــا اســتثناء خيــص األعمــال 
التطوعيــة، فالعمــل التطوعــي مرتبــط ابلكلمــة والوعــد، والوفــاء ابلتعهــدات أحــد 
أمســى قيــم اإلســام الــي بّينهــا الوحــي، وقدمــت الســرة النبويــة مناذجهــا، وصناعــة 
املبــادرات النافعــة بعــد الفهــم، والوعــي داللــة اســتيعاب، واإلنســان واحــد مــن 

ثاثة:
إمــا أن يكــون مشــروعاً، فيتعــب علــى نفســه تعليمــاً، ومهــارًة حــى يصبــح 
عَلمــاً يف جمالــه، أو أن يكــّون مشــروعاً إن كان مــن النــوع الــذي أتتلــف حولــه 
القلــوب، فيتقــوى بفريــق عمــل، لينفــع جمتمعــه، وإمــا أن يدعــم مشــروعاً قائمــاً، 

والبعــض يرزقــه هللا كل ذلــك جمتمعــاً أو بعضــه.
خيــربان النــيب صلــى هللا عليــه وســلم مببــادئ: التمــرة، والفســيلة، والثــوب، فشــق 
التمــرة مــن اخلــر، يبــارك هللا فيهــا فــا حتقــرن مــن املعــروف شــيئاً، وهــذا ملــن 
يســتقل تقــدمي النفــع القليــل، ألنــه عاجــز عــن الكثــر، والفســيلة هــي اســتمرار 
املؤمــن ابلعمــل والعطــاء، ولــو بــدا أن األفــق غــر واضــح، وعــرب عــن ذلــك العمــل 
بغــرس الفســيلة، ولــو بــدا أن القيامــة ســتقوم، وأخــراً الثــوب كنايــة عــن ثــوب 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم الــذي فرشــه عنــد وضــع احلجــر األســود،  وطلــب 
مــن كل بطــن مــن قريــش محــل طــرف منــه، فبنــاء األوطــان واألمــم مثــرة تعــاون 
جهــود كثــرة، وكل منــا حيمــل طرفــاً مــن الثــوب بقــدر وســعه، عاملــاً أن غــره 

ســيحمل طرفــاً آخــر حــى يتــم البنــاء.
خطورة تقزم مفهوم العمل الصالح:

 لقــد أخــل تشــوه مفهــوم العمــل الصــاحل أو تقزمــه يف العقــل املســلم ابحلضــارة 
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العلــم هامشــياً يف حركــة اجملتمــع، فالقــرآن الكــرمي يشــر  اإلســامية، فأصبــح 
للعمــل الصــاحل يف قصــص األنبيــاء، والصاحلــن، فلدينــا رســول أرســل إلنقــاذ 
قومــه مــن الطغيــان، ورســول يصنــع الــدروع العســكرية، ورســول يقضــي بــن 
اخللــق، ونــيب يقــود ملــكاً عظيمــاً، ونــيب يشــرف علــى االقتصــاد، ورجــل صــاحل 

يبــي الســدود، وامــرأة تــريب نبيــاً، ومؤمــن يقــف ليعلــن احلــق.
الــرب  الصرفــة، وأعمــال  العبــادة  مــن نطــاق  الصــاحل  العمــل  يتســع   هكــذا 
الفرديــة إىل مســتوى فــروض الكفــاايت، الــي تقــوم هبــا اجملتمعــات، ومــن هنــا، 
لزمــت العــودة ملفهــوم العمــل الصــاحل، كمــا يرمســه القــرآن، والتأســي ابلصاحلــن 

الذيــن ذكرهــم القــرآن، فذلــك هــو الصــراط املســتقيم.
والعمل مرتبط مبحركات ثاثة:

اإلنجــاز: وال يتــم إال بوجــود خمرجــات حمــددة يبتغيهــا العمــل، وهبــا   -1
يقــاس متامــه، فبــدون معرفــة املخرجــات املرجــوة ال ميكــن توجيــه العمــل، وبقــدر 

أمهيتهــا يبــذل العاملــون اجلهــد.
الفاعليــة: يقصــد بــه التوصــل للمخرجــات املرجــوة بغــض النظــر عــن   -2

والتكاليــف. الوقــت 
الكفــاءة: يقصــد بــه التوصــل للمخرجــات أبقــل زمــن، وأبعلــى جــودة   -3

وأقــل تكلفــة.
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األسئلة الكاشفة لتصور العمل
ولنعرف تصور العمل عندان حنتاج طرح أسئلة استكشافية، مثل:

- هل حنن جمتمع يعمل على سد احتياجاته بنفسه؟
- هل يرى العمل مسؤولية وأمانة وسيحاسب على التقصر فيها؟

- هل حنسن التخطيط واحملاسبة؟
- هــل مفهومنــا للعمــل الصــاحل عنــد ذكــره بقامــة العمــل يف القــرآن -كمــا 

بينــاه- أم أنــه حمصــور يف التعبــدايت واخلــر مبعنــاه الفــردي؟
- كيف ننظر للعمل اليدوي واملهن؟

- هل يعطى العمل للقوي األمن؟ أم هناك معاير أخرى خمتلفة؟



53 التصورات الكبرى والتقدم االجتماعي



تصور اآلخرة54

ال ختفــى أمهيــة الديــن كعنصــر يف حيــاة معظــم البشــر، واإلســام جيعــل احليــاة 
الدنيــا دار عمــل، واآلخــرة دار حســاب، هــذا املفهــوم املركــزي لبنــاء املســؤولية 
اجتــاه األعمــال، ومعــه أتيت نظــرايً مســائل اإلتقــان، واإلحســان، فــإذا كان هللا 
رقيبــاً وحســيباً، فاملؤمــن يريــد تقــدمي أحســن العمــل، فمــن الطبيعــي تصــور أن 
الواقــع يف  ومفارقــات  احلــي،  الواقــع  مشــاهدة  ولكــن  متقــن، حمســن،  املؤمــن 
السياســة، واالقتصــاد، واالجتمــاع، والصناعــة، والزراعــة، والطبابــة يف اجملتمعــات 
اإلســامية، ال جنــد شــواهد هــذا اإلحســان، واإلتقــان، وعلينــا ســؤال أنفســنا: 

ملــاذا تظهــر هــذه املفارقــة؟
كوابح الدافعية نحو التقدم:

إن أمسى املفاهيم إذا مت تلقيها، وعرضها بطريقة خاطئة، تقود إىل عكسها، 
فاالهتمــام ابإلتقــان، واإلحســان يف احليــاة مرهــون ابلتصــور عــن الدنيــا، ودور 
العمــل فيهــا، فلــو عــرض علــى العقــل ابســتمرار أن الدنيــا ال أمهيــة هلــا، وأن 
اآلخــرة ال تقتضــي إال االحســان يف العبــادة الصرفــة، وأن ســائر أعمــال العمــران 
صــوارف عــن اآلخــرة، فــا جمــال للعمــران احلقيقــي املســتمر البنــاء املثمــر مــع 
هــذا النــوع مــن اخلطــاب، فــا غرابــة أن جنــد آاثر ذلــك ضعفــاً يف أمــور الدنيــا، 
وال يعــي هــذا ابلضــرورة قــوة يف العبــادات، ولكــن  ســوء الفهــم سيســري علــى 

املســاحتن معــاً.
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مطلب التوازن:

القــرآن صيدليــة دواء تتكامــل وصفاتــه، فهــو حيــذر اإلنســان مــن الغــرق يف 
الدنيــا، ونســيان اجلانــب الروحــي، ويف الوقــت ذاتــه، يدعــوه للتمتــع، والتجمــل، 
ويعــرض عليــه منــاذج الصاحلــن، وأعمــال العمــران يف شــى مناحــي احليــاة، ولكــن 
التــوازن يف الفهــم أصعــب مــن االحنــراف ألحــد املســارين، فمســار: )وََكاَن بــَـْنَ 

َذلِــَك قـََواًمــا( هــو اخليــار الصعــب، وهــو مــا حيتــاج لتذكــر مســتمر.
العمل الصالح بمعيار اليوم اآلخر:

يؤكــد القــرآن أن )الصِّــرَاَط اْلُمْســَتِقيَم( صــراط الذيــن أنعــم هللا عليهــم، وهــؤالء 
هــم: األنبيــاء، والصديقــون، والشــهداء، والصاحلــون، ويقــدم مناذجــه يف كتــاب 
هللا أبنصــع الصــور، إذ يظهرهــم القــرآن دعــاة للتوحيــد، وعبــادة اخلالــق، وهــم يف 
ذات الوقــت يقومــون أبعمــال العمــران، وإصــاح احليــاة، فلنتأمــل تلــك األعمــال 

ابتــداء علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
موسى ومقاومة الطغيان  -1
عيسى وتطبيب البشر  -2

داوود وصناعة الدروع العسكرية  -3
سليمان وإدارة امللك والقضاء  -4

يوسف وإدارة االقتصاد  -5
ذو القرنن واملشاريع العماقة  -6

نوح وصناعة السفن  -7
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شعيب ومقاومة الغش يف التجارة والتطفيف يف املوازين.  -8
لوط واحلفاظ على األمن االجتماعي وتقومي السلوكيات اخلاطئة.  -9

10- هود ومقاومة فكرة البطش والقهر.
11- صاحل ومقاومة اإلسراف والتبذير والطغيان.

12- إبراهيم عليه السام واحلجاج العقلي املنطقي الواعي.
13- إمساعيل عليه السام والوفاء ابلوعود كأصل للوفاء ابلعهود.

14- زكراي وحيىي ومواصلة مسرة اإلصاح االجتماعي.
15- حممــد -عليــه وعلــى أنبيــاء هللا الصــاة والســام- يبــي أمــة ويؤســس 

للمجتمــع العــادل.
هــذه صــورة بعــض الذيــن أنعــم هللا عليهــم يف القــرآن، يتضــح عربهــا الفــارق 
بــن مفهــوم العمــل الصــاحل يف القــرآن، وهــو مفهــوم يؤهــل اإلنســان آلخرتــه، 
مثلــه مثــل العبــادات الصرفــة، ويظهــر معــه أن حيــاة هــؤالء توازنــت فيهــا األبعــاد 
فبــن الدنيــا واآلخــرة رابط متصــل، جيمــع بــن اإلميــان العميــق والعبــادة الشــعائرية 
الصادقة والعبادة اإلعمارية يف األرض، وجليٌّ عرب هذا املفهوم أن من مل ميلك 

زمــام العلــم يف الدنيــا، مل حيافــظ علــى دينــه، وال دافــع عــن مقدســاته.
 يف املقابــل، ليــس مــن املعقــول التحذيــر مــن االهتمــام أبمــور الدنيــا، لكوهنــا 
دار الفنــاء، وعوضــاً عــن ذلــك ال نذكــر أهنــا دار العمــل الصــاحل الــذي يبقــى 
فيمــا تــزول هــي فعليــاً، ليــس منطقيــاً أن حنقــر الدنيــا، ونلــح علــى تكريــس مفهــوم 
حقارهتــا، متجاهلــن أننــا أنكل ونشــرب ونتــداوى مبــا ينتجــه غــران، كمــا أنــه 
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ليــس مــن املعقــول وليــس مــن املقبــول االســتخفاف ابلعلــوم التطبيقيــة واحلرفيــة، 
فيمــا نســتورد أســلحتنا. 

ومن هنا نستطيع أن نرى:
-- أن الدنيا واآلخرة يف السياق القرآين يقيمان عاقة توازن. 

الــرب  وأعمــال  الصرفــة،  العبــادة  مــن  مزيــج  القــرآن  يف  الصــاحل  العمــل   -
األرض.  وإعمــار  للنــاس،  واإلحســان 

- العلــم والعمــل والثــروة واملهــارات والوقــت والفكــر كلهــا طــرق لفعــل اخلــر، 
ومنهــا ينفــق اإلنســان لينجــز وحيقــق أهدافــه وغاايتــه.
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األسئلة الكاشفة لتصور اآلخرة
وهذا حيتاج منا لطرح بعض األسئلة الكاشفة جململ خطابنا، وأين يصب:

هل نستشعر قصوران يف أمور الدنيا بن أمم األرض؟  --
مــا نــوع املســؤولية الــي نستشــعرها عنــد تذكــر قصــوران يف هــذه األمــور   -

الدنيويــة؟  هــل هــي مســؤولية دينيــة أم دنيويــة أم االثنــن معــاً؟ 
مــا الــذي يتــم اســتدعاؤه عنــد ذكــر العمــل الصــاحل هــل يتــم اســتدعاء   -
الصناعــة والتجــارة والزراعــة واإلتقــان واإلحســان يف احليــاة مــع العبــادات؟ أم 
نــوع خــاص مــن األعمــال كرعايــة األيتــام وحفــر اآلابر  ينصــرف الذهــن إىل 

تــوازن الصــورة؟ وإقامــة املســاجد؟ ومــا درجــة 
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أنــه  إنــه أمثــن بضاعــة ميتلكهــا اإلنســان، كمــا   الوقــت هــو احليــاة ذاهتــا، 
ثــروة انضبــة ال ميكــن ختزينهــا، ومــن اجللــي أن أفــراد كل أمــة خيتلفــون يف طريقــة 
االســتفادة مــن هــذه الثــروة الناضبــة، وبنــاء علــى طريقــة اســتغاهلم الوقــت تتحــدد 

مكانــة الــدول واألمــم يف خارطــة العــامل، ويف صفحــات التاريــخ.
  يبــن القــرآن بوضــوح تلــك احلقيقــة عــرب الرتكيــز علــى عامــات الوقــت، 
فالقســم ابلضحــى، والفجــر، والليــل، والنهــار... منتشــر يف كتــاب هللا، ولــو 
أتملنــا ســورة العصــر، لوجــدان أن أخطــر مــا ميارســه اإلنســان هــو إهــدار الوقــت: 
َلِفــي ُخْســٍر(، فاإلنســان يف ســباق مــع الوقــت،  ْنَســاَن  )َواْلَعْصــِر )1( ِإنَّ اإْلِ
وترســم الســورة الطريــق لكســب هــذا الســباق، ليــس ابلعمــل الصــاحل وحســب، 
بــل ابإلميــان والعمــل الصــاحل مث التواصــي ابحلــق ورده ألهلــه، والتواصــي ابلصــرب 

علــى هــذه املهمــة الشــاقة.
لطــرف  يعتــرب حقــاً  فمــا  قــول،  أو  يشــمل كل عمــل  احلقــوق  مفهــوم  إن 
ابلضــرورة واجــب علــى طــرف آخــر، إن ضمانــة النجــاة والنجــاح يف اجملتمعــات 
تتأتــى بتنظيــم أخــذ احلقــوق واحلــرص عليــه، فحــق هللا وحــق النفــس وحــق اخللــق 
إمنــا هــي مرتكــزات اســتثمار الوقــت، وعــدم خســارته، وهــو منظــور يقــود ألمريــن 

مهمــن:
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االلتزام:

يف حديــث الرســول -صلــى هللا عليــه وســّلم-: »اغتنــم مخســا قبــل مخــس: 
شــبابك قبــل هرمــك، وصحتــك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل 
شــغلك، وحياتــك قبــل موتــك« يرشــدان إىل قيمــة االلتــزام، فالوقــت غنيمــة، 
وال بــّد مــن اســتثماره ابلشــكل األمثــل لتحقيــق أفضــل مــا ميكــن حتقيقــه. وهــذه 
النصــوص وغرهــا إمنــا تــدل علــى أصالــة قيمــة الوقــت يف املكــّون الثقــايف الديــي 
جملتمعاتنــا، لــذا فقــد َشــّكلت وجــداَن قيمــة الوقــت املّدعــاة عنــدان بشــكل راســخ، 
لكّننــا مل حنــّول مــا نّدعــي إىل أرض الواقــع وبقيــت قيمــة الوقــت خمتَزنــة يف عقولنــا 

وخطابنــا.
جيــب أن يتحــول االلتــزام إبعطــاء احلقــوق هلل وللنفــس وللخلــق ألمــر أصيــل 
متكــرس ملــن يعــي ويفهــم ارتبــاط الوقــت ابلعمــل، وهــو ارتبــاط ذو هنايتــن األوىل 
أخرويــة، فتخزيــن الوقــت بشــكل أعمــال صاحلــة متناميــة احلســنات بفضــل هللا 
تعــاىل هــو ضمانــة النجــاة األساســية يف الدنيــا واآلخــرة، والنهايــة الثانيــة مــا اتصــل 
ابلدنيــا فعامــة التقــدم يف جمتمعــات العمــل اجلــاد االلتــزام ابلوقــت وحفظــه، 
اســتثماره ابســتمرار، فيخــرج  الثــروة األهــم، وجيــري  الوقــت هــو  يعتــرب  حيــث 
مفهــوم احــرتام الوقــت إىل فضــاء واســع ســواء أفــراداً أو مؤسســات أو جمتمــع 
عــام، فــكل أتخــر أو تســويف أو عــدم يغــدو يف نظــر اجملتمــع واألفــراد ضــاراً 
ابلفــرد واجملمــوع، وانتقــاص مــن حــق األطــراف األخــرى، هــذا مــا ولــد أفــكار 
التخطيــط للمجتمعــات الــي أدركــت قيمتــه، خبــاف اجملتمعــات األخــرى الــي 
ال يعــي هلــا الوقــت شــيئاً، بــل يعــد عبئــا ينبغــي التخلــص منــه، ويتبــادل األفــراد 

األفــكار يف هــذا اجملــال. 
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الزمن واتجاه النظر:

  إن اجتاه نظر األمم للوقت يظهر يف معاماهتا الثقافية وقضاايها، فبعض 
األمــم جتعــل حمــور اهتمامهــا: التمركــز يف املســتقبل، فتهتــم مبوقعهــا املســتحق 
بــن الفائزيــن بســباقه، وتكــرس جهدهــا لتخصيــص األوقــات، والتخطيــط اجلــاد 
ملعانقــة الغــد بتحدايتــه، خبــاف حــال بعــض األمــم الــي تفقــد بوصلــة املســتقبل، 
وتــدور يف طاحونــة احلاضــر، بــا أفــق مســتقبلي، تتحــدد مــن خالــه األولــوايت، 
وترتتــب األنشــطة، عــدا عــن أن هنــاك أممــا مشــغولة بصراعــات املاضــي، وقضــااي 
التاريــخ، ال تلتفــت حلاضــر، وال تعانــق املســتقبل، متثــل العــودة للماضــي شــكًا 

ومضمــوانً أقصــى أمانيهــا، تلــك هــي أحــوال األمــم، وعليــه تتحــدد مصائرهــا.

األسئلة الكاشفة لتصور الوقت
وميكن أن نطرح هنا أسئلة كاشفة عن تصور اإلنسان واجملتمع للوقت:

- مــا درجــة احلساســية يف اجملتمــع جتــاه الوقــت فيمــا يتعلــق بدقــة املواعيــد 
واإليفــاء هبــا؟

- ما موقع التخطيط للوقت ضمن املهارات الي يتلقاها النشء؟
- ألي درجة حيضر املستقبل وحتدايته يف شعوران وخططنا اليوم؟

- ألي درجة حيضر املاضي وقضاايه يف نقاشاتنا؟
- مــا شــكل حضــور املســتقبل وحتدايتــه يف شــعوران وخططنــا؟ هــل أيخــذ 

شــكل األمــاين أم األهــداف املقيســة احملســوبة؟ 
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- مــا شــكل حضــور املاضــي يف نقاشــاتنا؟ هــل حيضــر ليســتعاد كوقــت مثــن 
أم لتؤخــذ العــربة منــه؟ أم لنتحســر علــى مــا كنــا عليــه مقارنــة مبــا حنــن عليــه اليــوم؟

- كم درجة ترتيب أولوايتنا؟
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تشــهد اجملتمعــات البشــرية تنوعــاً فكــرايً وعرقيــاً ودينيــاً، كمــا ســامهت عوامــل 
عديــدة يف ظهــور هجــرات عديــدة ومتنوعــة، وأبــرز مثــال مــا تشــهده أورواب مــن 
موجــات هجــرة متنوعــة األعــراق واألداين، تنشــأ عقبهــا أجيــال جديــدة مــن 
أبنــاء املهاجريــن، فنــدر وجــود اجملتمعــات أحاديــة األعــراق، ويصاحــب التنــوع 
دائمــا نــوازع شــى تقــود للتفرقــة هتــدد يف األوطــان عناصــر االســتقرار، فتتعــرض 
لشــى املخاطــر الوجوديــة، الــي تؤثــر ال علــى اســتقرارها فحســب بــل تقــوض 
وجودهــا، وهنــا تلعــب قوانــن املواطنــة املتســاوية دوراً مهمــاً يف بنــاء االســتقرار 

ومــن مث النمــو. 
هــذا الفهــم يقتضــي منظــوراً يتصــور أبعــاد املوقــف الكلــي واحلاجــة للوحــدة 
الوطنيــة لســامة اجلميــع، ليــس مــن اليســر أو الســهل تكويــن هــذا املنظــور، 
خاصــة مــع تنــوع موجهــات التكويــن الثقــايف مــن املدرســة للمســجد لإلعــام 
وختامــا ابلبيــت، يقــود القصــور يف أحــد هــذه اجلوانــب إىل قصــور كامــل يف بقيــة 
احللقــات واجلوانــب، مــا يــؤدي لتهديــد وجــودي للمجتمــع، إذ جيــب االرتــكاز 
علــى مفهــوم أن الرتبيــة اجليــدة تثمــر إجيــاد االحــرتام والقوانــن الــي تســاوي بــن 

املكــوانت اجملتمعيــة عمومــاً. 
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االحترام:

أنــه عنــد    نــردد دائمــاً االحتــاد قــوة والتفــرق ضعــف، كمــا نعــرف جيــداً 
تعــرض جمتمــع لتهديــد خارجــي، فــإن الصمــود ســيكون مــن نصيــب اجملتمعــات 
الــي هبــا عاقــات داخليــة قويــة مؤسســة بصــورة أفقيــة، وأعــي ابلشــكل األفقــي 
هنــا وقــوف اجلميــع علــى أرضيــة واحــدة، هــي املســاواة يف احلقــوق والواجبــات، 
حينهــا يغــدو حفــظ الوطــن هــم اجلميــع املشــرتك، وميكــن حينهــا عبــور التحــدايت 
بتعــاون مكــوانت اجملتمــع الواحــد، فاحــرتام املكــوانت املختلفــة والعاقــة الســوية 
الــي تقــوم بــن الفئــات املختلفــة علــى قاعــدة قبــول التنــوع وتفهمــه هــي أكــرب 

ضمانــة لســامة األوطــان.
وقــد أثبتــت التجــارب أن اجملتمعــات الــي تعــاين انقســام مكوانهتــا، وتظهــر 
مبقــدار  األخطــار  مواجهتهــا  فــور  تنقســم  الداخلــي،  التمييــز  سياســات  فيهــا 
يســاوي متامــاً حجــم الشــروخ الداخليــة والتمييــز داخلهــا، فمــع االحــرتام، يتحــول 
التعــدد والتنــوع ملصــدر ثــراء وقــوة للمجتمعــات، إذ يقــاوم كل مــا يفتــت اجلبهــة 

الداخليــة، ويضعفهــا.
المواطنة:

تعــي املواطنــة يف الســياق القانــوين وجــود مكانــة رمسيــة لألفــراد داخــل اجملتمــع، 
تتأســس عليهــا حقوقهــم وواجباهتــم، وتتولــد عربهــا مشــاعر االنتمــاء واهلويــة 
املشــرتكة، والــي تغــدو بدورهــا قيمــة مركزيــة حفــازة دافعــة للتضحيــة والعطــاء، 
والعاقــة طرديــة بــن املواطنــة مــن جهــة، والتمتــع ابملســاواة واحلريــة والكرامــة، 

ويتبــع ذلــك االلتــزام ابلقانــون والعطــاء والبــذل. 
واملواطنــة  ابلضــرورة ذات بعديــن: بعــد قانــوين وبعــد ثقــايف، واألخــر ضــروري 
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لتحوهلــا لبعــد اجتماعــي فعــال، مــا يعــي ابلضــرورة املــرور عــرب مراحــل :
1- مرحلــة الشــعور: أو دخــول القيمــة دائــرة الفعــل الواعــي اجتماعيــاً، 
احلالــة  وتكثيــف  اجملتمــع،  لــدى  ابلقيمــة  اإلحســاس  درجــة  رفــع  بــه  ويُقصــد 
الشــعورية أبمهيــة وجودهــا مــن خــال التنــاول الثقــايف هلــا، وبيــان أمهيتهــا وصناعــة 
صــورة مثاليــة مســتقبلية يف نفــوس النــاس لتتشــكل رؤيــة جمتمعيــة حمّفــزة للتحــرك 

حنــو القيمــة.
2- مرحلــة الكتلــة الحرجــة: ابلقيمــة لكتلــة حرجــة مؤثــرة مــن اجملتمــع، 
ويُقصــد هبــا الوصــول بقيمــة املواطنــة إىل أكــرب قــدر ممكــن مــن خُنَــب اجملتمــع، 

حبيــث تتكــّون ُكتلــة حرجــة تؤمــن أبمهيّــة الفكــرة وتعمــل مــن أجلهــا.
3- مرحلــة االنتشــار الواســع: مرحلــة نشــر القيمــة يف عمــوم اجملتمــع، 
حبيــث تصبــح حديــَث النــاس وقناعَتهــم وســلوَكهم، وذلــك مــن خــال إشــاعة 
الفكــرة وتبســيطها عــرب الفنــون واملشــاريع حــى تصــل إىل وعــي النــاس ووجداهنــم.
4- مرحلــة التقنيــن والحمايــة: تُكــون احلاجــة يف هــذه املرحلــة إىل وجــود 
ــة  مؤسســات ُتســِهم يف نشــر قيمــة املواطنــة ومحايتهــا، والوصــول هبــا إىل الفاعلّي
يف اجملتمــع، والســعي يف بنــاء نظــام محايــة، حيــث ُتســن القوانــن مــن ِقبَــل الدولــة 

حلمايــة هــذه القيمــة مــن أي جهــة حتــاول النيــل منهــا.
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األسئلة الكاشفة لتصور اآلخر القريب
األسئلة الكاشفة عن البناء االجتماعي ومتاسكه:

- ما درجة نضج اخلطاب الوطي املوحد؟
- ما درجة  الوعي االجتماعي أبمهيته؟

- ما درجة تعبر القوانن عنه؟
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هذا التصور يُعى ابلتحديد بنظرتنا إىل الشعوب األخرى، ومدى إحساسنا 
هبويــة إنســانية جامعــة توحــد بيننــا كبشــر علــى اختــاف خصوصياتنــا الثقافيــة، 
إذ تبــي ثقافــة كل جمتمــع -وهــذا مــا قــد يثــر اســتغراب البعــض-  جســوراً مــع 
األمــم األخــرى للتفاهــم، والتفاعــل، والتطــور املشــرتك، وقــد تبــي كذلــك حصــوانً 

ذات أســوار عاليــة، وفواصــل حــادة، بــل تقــود لاحــرتاب، واخلســارة.
ويف عــامل اليــوم، حيــث تطــورت التقنيــة، وترابــط العــامل اقتصــادايً، وأصبحــت 
كلفــة احلــروب عاليــة، وقيمــة التقــارب عاليــة، يولــد يف كل جمتمــع ســؤال طبيعــة 
الثقافــة الــي حيملهــا أفــراده، وألي اجتــاه تقــود، وهــذا يعــي حضــور مفهومــي 

اإلنســانية، والشــراكة.
اإلنسانية:

مِّــن  َخَلْقَناُكــم  ِإانَّ  النَّــاُس  أَيّـَُهــا  )اَي  الواحــد:  البشــرية  منشــأ  القــرآن  يؤكــد 
)َوَجَعْلَناُكــْم  الكــوين:  للتعــارف  البشــري مدعــاة  التنــوع  َوأُنثَــٰى(، وجيعــل  ذََكــٍر 
ُشــُعواًب َوقـََبائِــَل لِتـََعاَرفُــوا(، ويقيــم رابطــة: )الَِّذيــَن أَيُْمــُروَن اِبْلِقْســِط ِمــَن النَّــاِس(، 
ويســتوعب بعمق حقيقة أن إقامة العدل الكوين اإلنســاين كانت ســبباً إلرســال 

ــَب َوٱْلِميــزَاَن لِيـَُقــوَم ٱلنَّــاُس بِٱْلِقْســِط ۖ(. الرســاالت: )َوأَنَزْلنَــا َمَعُهــُم ٱْلِكتَٰ

اآلخر البعيد
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 هــذا التعــارف الكــوين يتســق مــع غرضــي وجــود اإلنســان يف األرض ومهــا 
متصان ابلعمران: وقف ســفك الدماء، ووقف الفســاد يف األرض، فاختاف 
البشــر التكويــي الــذي يــرد يف اآليــة: )َوال يـَزَالُــوَن خُمَْتِلِفــَن * ِإالَّ َمــْن َرِحــَم َربُّــَك 
َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم(، ال مينع من تعاوهنم الســتمرار العمران يف األرض، وهذا يعي 

وجــود قيمتــن كبرتــن: التعــارف والشــراكة.
التعارف:

االلتقــاء  مناطــق  البشــر الكتشــاف  بــن  العاقــة  انطــاق  نقطــة  التعــارف 
مناطــق  يف  االحتــكاكات  وتقليــل  االلتقــاء،  مناطــق  وتثمــر  واالختــاف، 
فهــم  قضيــة  فيــه  جتتمــع  واســع  مفهــوم  التعــارف  إن  واالفــرتاق،  االختــاف، 
املنطلقــات الثقافيــة، وأمنــاط الســلوك، والدوافــع املختلفــة، ومعهــا قضــااي املصاحل، 

واملعنويــة. املاديــة،  واملنافــع 
الشراكة:

مــع تشــابك املصــاحل يف العــامل كمــا مل يشــهده عصــر مــن قبــل، كمــا صــران 
نعــرف مبــا حيــدث أقصــى املعمــورة، بــل وجنــد أنــه يؤثــر علــى أقصاهــا،  أصبــح 
بناء الشــراكات، والتحالفات ضرورة ال يســتغي عنها جمتمع، فضمان الوجود، 
واالســتقرار، والنمــاء قــارب بــن اجملتمعــات، ومل تعــد احلــدود القانونيــة حــدودا 

بقــدر احلــدود الشــفافة الــي تقــع فيهــا املصــاحل وتنمــو العاقــات.
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األسئلة الكاشفة لتصور اآلخر البعيد
- ألي درجــة تعــزز وســائل الرتبيــة االطــاع علــى الثقافــات املختلفــة واحــرتام 

االختاف؟
- ألي درجــة يعتــرب الســعي للتعــارف واكتشــاف فــرص التعــاون جــزءاً أصيــًا 

مــن الثقافــة الســائدة؟
- ما مدى معرفتنا ابحتياجاتنا من العامل واحتياجات العامل منا؟ 

- ما مدى استعدادان لبناء حوار ثقايف واضح األهداف والغاايت؟
- ألي حد نبدو مستعدين لتقدمي شيء ما لصاحل اإلنسانية؟ 

- ألي درجــة نلتــزم إبدراك احتياجــات العــامل علــى أهنــا واجــب وليســت منــة 
منــا عليهــم؟

- ما مدى شعوران ابلتفوق الذايت واالستغناء عن اآلخرين؟
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  مــن اجللــي أن العقلنــة واكتســاب املكانــة عــرب اإلجنــاز مهــا معيــارا التقــدم يف 
العصــور احلديثــة، ولــذا فقــد قدمــت فهــم التصــورات الكــربى والوعــي هبــا فيمــا 
ســبق مــن صفحــات، وأمسيتهــا املناظــر لتتأســس عليهــا رؤيتنــا للعــامل، ومــا ينــدرج 
فيهــا مــن قيــم، ومفاهيــم، فمــع العقــل ولــدت العصــور احلديثــة، ومنهجيــات 
البحــث، والنظــر، والتقــدم يعــي: االنتقــال مــن جمتمعــات مــا قبــل الصناعــة إىل 

جمتمعــات الصناعــة الدقيقــة، والرقمنــة، وهــذا االنتقــال مــن أشــق املهــام.
 فكــم هــو شــاق أن يقــرر اجملتمــع حــرق مراحــل طويلــة اســتغرقت عــدة قــرون 
مــن التحــوالت يف اجملتمعــات الغربيــة للوصــول لنتائــج تشــبهها يف تقدمهــا املــادي 
والصناعــي، فقــد شــهدت أربعــة قــرون متصلــة سلســلة مــن التحــوالت أنضجــت 
اجملتمعــات الغربيــة، وصاغــت شــكلها، وأتــرك القــارئ ختيــل حجــم التحــوالت 
الكشــوف اجلغرافيــة واخــرتاع  مــن  الغــرب،  الــي وقعــت يف جمتمعــات  املهولــة 
الطباعــة وعصــر النهضــة، واالزدهــار التجــاري، مث الثــورة الصناعيــة، مث الثــورات 
الكــربى الفرنســية واألمريكيــة، ومــا واكــب ذلــك كلــه مــن حــركات وضجيــج 
فكــري قــوي، نقــل الغــرب إىل مــا أطلــق عليــه اجملتمــع العضــوي أو اجملتمعــات 

الصناعيــة.
إن األمــم الــي أرادت إحــراق املراحــل وقطــع املســافة يف عقــود كالصــن، 
وكــوراي، وماليــزاي، وســنغافورة، أدركــت أن ذلــك يقتضــي قــرارات صعبــة بعضهــا 
والتشــريعات  واللوائــح  القوانــن  يف  واثلثــاً  اجتماعيــاً،  واآلخــر  ثقافيــاً،  كان 
واإلجــراءات، يصاحبــه انضبــاط كبــر يف األداء، وبنــاء معايــر اجلــودة، وتبــي 
القيــم، وحتويلهــا إلجــراءات، ومحايتهــا مــن االخــرتاق، والتجــاوز، وهــذه املهمــة 

التقدم والقيم
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األخــرة ابلتحديــد مل تكــن أمــراً يســراً أبــداً، فهــو يعــي تغــراً جــذرايً مــن جمتمــع 
التعاقديــة،  الروابــط  علــى  يعتمــد  جمتمــع  إىل  األســرية  الروابــط  علــى  يعتمــد 
والقانونيــة، ويف هــذه اجملتمعــات املعاصــرة ال يعــود اكتســاب املكانــة أمــراً قائمــاً 
علــى إرث اجتماعــي، بــل علــى كــون املكانــة ذاهتــا مكافــأة علــى اإلجنــاز واجلهــد 

املقــدم.
إن التحــول املــراد ابجتــاه العقلنــة واكتســاب املكانــة ابإلجنــاز ابلضــرورة يفــكك 

كثــراً مــن املفاهيــم، ويعيــد بنــاء البــى القائمــة يف أجــزاء كثــرة.
فمنــح املكانــة عــرب اإلجنــاز يرتبــط ابلضــرورة ابملهــارات والتميــز ال ابلقــدرة وال 
القــوة، ويغــدو العلــم واملهــارة ســيَدي املوقــف فعليــاً يف املفاصــل املختلفــة، فتصــاغ 
السياســات وتصنــع القــرارات عربمهــا، ويغــدو هــذان العامــان األكثــر أتثــراً يف 

صناعــة احليــاة.
وألن البدايــة تكــون عــرب مؤسســات التنشــئة مــن بيــت ومدرســة ومســجد 
مهمــن:  عاملــن  تنميــة  علــى  العمــل  فينبغــي،  قريــب،  اجتماعــي  وحميــط 
االختــاف الفــردي والتماثــل مــع اآلخريــن، فبــاألول يــربز التنــوع يف املواهــب 

والرفقــة. التعــاون  ينمــو  وابلثــاين  واألفــكار،  واآلراء  والقــدرات 
واجملتمــع ينمــي اجلانبــن كليهمــا، فالقيــم أســاس الســلوك االجتماعــي، إال 
أهنــا يف ظــرف مغلــق ال تظهــر حمتوايتــه مــن عنوانــه، إال بفتــح الظــرف، وحتديــد 
دالالت حمتــواه يف الواقــع، وإال بقــي معنــاه مؤجــًا، فمــاذا يعــي العــدل مثــا 
بــدون وضوحــه يف املنظومــة القانونيــة، ومــاذا يعــي االلتــزام ابلنظــام، اذا مل يتضــح 

يف موقــف احلافــات، ومراجعــات املتعاملــن مثــًا.
يف  فلســفياً  ونقاشــها  مظروفهــا  بفتــح  إال  حيــاً  واقعــاً  تصبــح  ال  فالقيــم   
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دالالهتــا ومــربر اعتناقهــا، وأولويتهــا، ومــن مث حتويلهــا ملبــدأ، وحتويــل املبــدأ إىل 
إجــراءات، ومراقبــة التطبيــق ومحايتهــا مــن التجــاوز، والدعــوة، والوعــظ ابلقيــم 
ليــس كتطبيقهــا، ألن الدعــوة والوعــظ تتحــدث عــن مــا ينبغــي، بينمــا يف الواقــع 
وخاصــة يف جمتمعاتنــا الــي تواجــه اختــاالت كــربى، جيــد الفــرد نفســه  يف حــرة 

مــن أمــره، بــن مطالــب القيــم، واملثــال، وإكراهــات الواقــع.
بــل قــد يصبــح اإلنســان أكثــر ميــًا لعقلنــة اخليــارات غــر األخاقيــة أكثــر 
مــن البحــث عــن آليــة تنفيــذ اخليــار األخاقــي، إذ ال ميكــن خلــق القيــم يف الواقــع 
ابلوعــظ، بــل هــي شــيء نتلقــاه مــن البيئــة دون أن حنــس، إنــه اكتشــاف طريــق 

العيــش يف بيئــة مــا، مــن خــال املعايشــة.
 وألننا خناف من احلل والتحول إىل املنظومات القيمية الصلبة، أو حتويلها 
اجلميــع،  نظــر  الســهل يف  احلــل  هــو  الوعــظ  فــإن  ملمارســات حياتيــة جــادة، 
متجاهلــن أن احليــاة اليوميــة حتمــل القوالــب القيميــة بصــورة غــر مباشــرة تنغــرس 
آاثرها يف املتلقن أكثر رمبا من الوعظ ذاته، وتبطل مفعوله، ويدخل يف ذلك: 
طريقــة اخلطــاب يف املنــزل، وآليــة حــل اخلافــات األســرية، وطريقــة التعامــل مــع  
مدبــرة املنــزل، والســائق، وطريقــة ركــوب احلافلــة، وطريقــة تعامــل النــاس يف احليــاة 
العامــة، ومنــط الفصــل املدرســي، والعاقــة ابملــدرس، وطــرق التفكــر الســائدة، 

كلهــا قوالــب توجيــه غــر مباشــرة تبطــل الوعــظ، وتناقــض رســالته الســامية.
ويف احلقيقــة أن جمتمعاتنــا ختشــى العــودة للســواء القيمــي، وتستســهل الوعــظ 
ابالعتيــاد  وتكتفــي  احلــل،  وحماولــة  اجلديــد  ختشــى  لكنهــا  الــداء،  وتوصيــف 
وجــراين األشــياء كمــا كانــت، وهــذا حيمــل مكامــن اخلطــر احلقيقيــة الدامهــة.

 إن آليــات التعديــل املمكنــة  حتتــاج إىل مســارين: التأمــل الداخلــي العميــق 
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ومســاءلة الــذات ، فطريــق التقــدم القيمــي حيتــاج لعكــس اآلليــة، حيــث يكــون 
تعديــل القوالــب احملسوســة هــو األســاس، واحلديــث اللفظــي هــو العــارض، وهــذا 
يقــودان إىل ســؤال أعمــق: هــل التبشــر ابألفــكار أييت أواًل أو ظهــور النمــوذج؟

  بطبيعــة احلــال حــن يكــون اجملتمــع مســكوانً بقيــم مغلوطــة، فــا مفــر مــن 
التبشــر ابلقيــم احلســنة، وكــذا النقــد املســتبصر للــذات االجتماعيــة أمــر حتمــي، 
ويــوازي ذلــك إجنــاز منــاذج تطبيقيــة ولــو حمــدودة  لتطبيــق النظــام حبــزم، لــرى 

النــاس الفــارق، ومــن مث يعمــم النمــوذج.
 فيمكــن ختيــل مســار يبــدأ ابختيــار القيــم املؤثــرة حضــارايً، مث حتريرهــا فلســفياً 
يف مضامــن حمــددة، مث تعميمهــا يف الوعــي لتصبــح مســطرة لتعريــة الواقــع  عــرب 
كل وســائل النشــر والتأثــر، مث إنشــاء نظــام اإلجــراءات الــذي يربزهــا كســلوك 
خارجــي، مث عمــل منــاذج تطبيقيــة لتمثــل هــذه القيــم، مث تعميــم النمــاذج حبيــث 
تصبــح حاضــرة أمــام األعــن، إىل أن يكتســب حضورهــا قــوة التمثــل االجتماعــي 

الكامــل، مث حراســتها مــن الرتاجــع أو االخــرتاق .

الــى  فلســفيا  تحريرهــا   ، حضاريــاً  المؤثــرة  القيــم  إختيــار 
مضاميــن محــددة ، ثــم تعميمهــا عبــر كل وســائل النشــر والتاثيــر 
ثــم عمــل نظــام اإلجــراءات  لتصبــح مســطرة لكشــف الواقــع، 
الــذي يبرزهــا كســلوك خارجــي ، ثــم عمــل نمــاذج تطبيقيــة لتمثــل 
هــذه القيــم ، ثــم تعميــم النمــاذج بحيــث تصبــح حاضــرة امــام 
األعيــن ، الــى أن يكتســب حضورهــا قــوة التمثــل االجتماعــي 

الكامــل ، ثــم حراســتها مــن التراجــع او االختــراق.
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يف املقابل، هناك منط استجاابت حداثية، وهناك منط استجاابت تقليدية وفقا 
ملــا يــراه ابرســون Talcott Parsons، والــذي يقــدم لنــا  يف  كتابــه »بنيــة الفعــل 
االجتماعي« the structure of social action حتليا لتوصيف الفارق 

بن أمناط التفكر عند الفرد يف جمتمع احلداثة، ونظره يف جمتمع التقليد. 
 يقسمها خلمسة متغرات منطية :
• نمط انفعالي أو محايد عاطفيًا

ففــي كل موقــف يواجــه اإلنســان عليــه حتديــد نســبة العاطفــة املطلوبــة فيــه، 
فاجملتمــع التقليــدي يقــوم علــى اجملاملــة، واملبالغــة العاطفيــة، واإلشــباع النفســي،  
واجملتمــع احلداثــي يقــوم علــى الضبــط النفســي والتأجيــل لبعــض اإلشــباعات 

النفســية لتحصيــل مصــاحل أخــرى. 
ففــي اجملتمــع القــروي تكــون الــزايرة واملراضــاة علــى حســاب إهــدار الوقــت 
علــى  واحملافظــة  املســألة،  ضبــط  علــى  احلديــث  اجملتمــع  يقــوم  بينمــا   ، مثــا 
الوقــت، وهــذا ينعكــس علــى كل أنشــطة اجملتمــع، فاجملتمعــات التقليديــة يهمهــا 
االحتفاليــات، واخلطابــة، والشــعر، وإشــباع العواطــف علــى خــاف اجملتمعــات 

املتقدمــة الــي تقــوم حبســاب النتائــج قبــل كل شــيء.
• نمط تقدير اإلنجاز أو المكانة الموروثة

اجملتمــع التقليــدي يســأل: مــن أنــت؟ واجملتمــع احلديــث يســأل: مــاذا تســتطيع 
واالقتصاديــة،  السياســية،  احليــاة  أوجــه  علــى كل  ينعكــس  وهــذا  تقــدم؟  أن 
واالجتماعية، فملء املواقع يتم على مناذج القرابة، واملكانة االجتماعية، ال على 
أســس املعرفــة، والقــدرة، واإلجنــاز، وهــذا جيعــل العــامل الثالــث يف وضعيــة ال حيســد 
عليهــا، فمواقــع القــرار يتــم شــغلها ابســتمرار بفاقــدي األهليــة، فتــرتدى اجملتمعــات، 

وهتــدر فــرص التنميــة بســوء اإلدارة الناشــئ عــن ســوء إدارة املؤسســات.
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• نمط يستخدم معايير مزدوجة ونمط يضع معايير تنطبق على الجميع

العاقــات،  مســتوى  علــى  املعايــر  ازدواجيــة  التقليــدي  اجملتمــع  تســود يف 
فلــكل حالــة أو شــخص معيــار خمتلــف، بينمــا يف جمتمــع التقــدم تكــون املعايــر 
موحــدة للجميــع، فاملؤسســية توحــد املعايــر، وابلتــايل يســتطيع كل فــرد حتديــد 
يتوقــع قاعــدة املســاواة، ولكــن يف اجملتمعــات  توقعاتــه، وترتيــب أوراقــه، ألنــه 
املتخلفــة تســود معايــر متعــددة مثــل: القرابــة، والصداقــة، والواســطة، واحملســوبية، 

فتضيــع احلقــوق، وتضطــرب العاقــات. 
• نمط التزام محدد أم مفتوح

   يف جمتمــع احلداثــة، تنضبــط العاقــة بــن األفــراد إبطــار العمــل، وتتقنــن، 
وتتجــه لتحقيــق اهلــدف املطلــوب أمــا العاقــة يف اجملتمــع التقليــدي فضبابيــة، 
مائعــة، وفردانيــة، وليــس هلــا هــدف مرســوم حمــدد، بــل للمراضــاة الشــخصية، 
األقــارب  فتعيــن  جــداً،  واملؤسســية ضبابيــة  الشــخصي  الشــأن  بــن  فاحلــدود 
واألصدقــاء، ومراقبــة العمــل، تضيــع فيهــا احملاســبة، واملســؤولية نتيجــة القــراابت 

والصداقــات.
• سيادة المصلحة الذاتية أم الجماعية

ســيادة  مقابــل  يف  الذاتيــة   املصلحــة  تســود  التقليــدي  اجملتمــع  يف  تســود 
املصلحــة االجتماعيــة العامــة يف النمــط احلداثــي، فهــدر املــال العــام ليــس مقلقــاً، 
طاملــا أنــه ليــس مــااًل شــخصياً، واألثــر العــام علــى اجملتمــع غــر مهــم، فمنظــار 
النظــر لألمــور ال يتحــدد علــى اعتبــارات الصــورة الكبــرة، بــل علــى اعتبــارات 
املصلحــة القصــرة والشــخصية والعاجلــة، والضــرر االجتماعــي الكلــي ال يدخــل 

يف احلســاابت.
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امتالكــه  دون  وتحــول  مجتمعاتنــا  تواجــه  التــي  العميقــة  المخاطــر 
للقيــم: الكبــرى  للتصــورات 

 تتحكم يف جمتمعاتنا عوامل بيئية طبيعية: كاألداين، واألعراق، واملذاهب، 
والطوائف، واجلهوايت، وهي قضااي طبيعية يف التكوين االجتماعي اإلنساين، 
ولكــن سياســات الــدول عــرب أحقــاب متطاولــة حتوهلــا ملناطــق التهــاب مزمنــة دون 
عــاج شــاف، ومــع أول ضعــف يف الدولــة احلديثــة تظهــر كل تلــك الشــروخ، 
وتتحــول إىل شــكل حــاد، يؤثــر علــى االســتقرار، وعلــى الوجــود ذاتــه، ففــي العــامل 
الثالــث ال زالــت البــى القدميــة حاضــرة، وفعالــة، فرغــم نشــوء املــدن إال أن القــرى 
انتقلــت إليهــا أبخاقهــا، وقيمهــا، ويف املــدن الــي تكونــت حــول أعــراف الباديــة، 
أو اجملتعــات البحريــة، مل يتغــر احلــال كثــراً، وبقيــت ذات البــى تعمــل بنشــاط، 

بــل تعــززت بوســائل االتصــال احلديثــة.
اســتجاب  عمليــات  ســنجد  العربيــة كمثــال  للــدول  واحــدة  وبنظــرة   
للجامعــات، ووســائل احليــاة احلديثــة بــل وحدثــت اخرتاقــات علميــة يف بعــض 
الــدول، ولكــن بفحــص بســيط ســنجد أن التغــرات مل متــس عمــق األفــكار 
املؤسســة للفعــل االجتماعــي، فالعنصريــة، والطائفيــة، والقوميــات، والقبليــات، 
بقيــت كمــا هــي، ومتــرر عــرب احملاضــن الرتبويــة بشــكل مســتمر مــن جيــل إىل 
آخــر، دون معاجلــات عميقــة مــن قبــل الدولــة، بــل ويف أحيــان كثــرة تســاهم 
النظــام  اهتــزازات حقيقيــة يف  أول  ومــع  إحيائهــا،  األكــرب يف  ابلــدور  الدولــة 

السياســي يعــود اجملتمــع إىل بنــاه القدميــة، بــل إىل مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.
  وهــذا يعــي ان جمــرد اســتجاب أدوات احلداثــة مــن غــر تغــر حقيقــي يف 
املقاربــة االجتماعيــة ال يصنــع فارقــا، وعناصــر املقاومــة الثقافيــة عاليــة فيهــا، كمــا 
أن نشــأهتا املعاصــرة لتحويلهــا لشــكل دول متــت مــن قبــل ذات الــدول الغربيــة 
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املســتعمرة، والــي أرادت الشــكل دون اجلوهــر، أو لــو أحســنا الظــن لقلنــا: أن 
املســتعمر كان يريــد األشــكال، ومل يكــن يعنيــه كثــرا التحــول االجتماعــي يف 
االجتــاه الصحيــح، وعلــى كل حــال فاســتحضار األشــكال بــدون وعــي أبن 
التحديــث يف اجلوهــر هــو تغــر بــى فكريــة وتصــورات، وبــى اجتماعيــة ومعايــر 

، ال يفيــد بــل يضــر ضــرراً فادحــاً.
 بوجــود كتــل حرجــة متــارس وتتبــى أوجــه العقلنــة أو بعضهــا، يبــدو عبــور 
بعــض اجملتمعــات أســهل مــن غرهــا، كمــا حــدث يف شــرق آســيا، حيــث توفــرت 
أقليــات صينيــة، ســامهت يف االنتقــال الســريع، أو بوجــود كتلــة وطنيــة مســتنرة، 
اهلنــد،  يف  حــدث  الثقافــة كمــا  حتكــم  الــي  الســلبية  األوجــه  بعــض  جتــاوزت 
وخلقــت كتلــة حرجــة قــادت قاطــرة اهلنــد علــى ثقلهــا يف مســار التقــدم إبنشــاء 

أكــرب دميوقراطيــة يف العــامل.
املتنــورة،  والنخبــة  احلرجــة  الكتلــة  غيــاب  ويف  أخــرى،  بيئــات  يف  ولكــن   
الــي تشــكل قاطــرة للتقــدم، عجــزت هــذه اجملتمعــات عــن جتــاوز قشــرة التقــدم، 

وأصبــح اســتجاب األشــكال بديــا عــن حبــث جوهــر التقــدم.  
كيف يتم تغيير سلوك أفراد المجتمع؟

يقوم تغير الســلوك على ثاثة ركائز أساســية حبســب علم الســلوك وحبســب  
منوذج عجلة التغير الســلوكي الذي يتناول تغير ســلوك الناس يف اجملتمعات.
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 أوال: المقدرة.

مــع  النــاس ممكنــاً، ويتناســب  لــدى  تغيــره  املــراد  الشــيء  يكــون  أن  تعــي 
قدراهتــم علــى تغيره.فليــس املطلــوب تقــدمي النمــاذج املائكيــة للمجتمــع والــي 
لعــدم مقدرهتــم  فيتولــد عندهــم إحســاس ابلدونيــة  أمامهــا،  يشــعرون ابلعجــز 
علــى جمــاراة النمــوذج املقــدم، بــل مــن خــال التــدرج يف الطــرح، والبــدء مــن 
املســائل الي قد يراها البعض ال تســتحق، فتغير وعي الناس وســلوكهم بكيفية 
التصــرف يف الشــارع مــن حيــث النظــام والنظافــة أو للطفــل يف البيــت مــن حيــث 
االحــرتام املتبــادل، أو يف ردة فعــل النــاس عنــد تعــرض أحدهــم إلهانــة بســبب 
جنســه أو لونــه، إهنــا مســائل تســبق املطالبــات الكــربى الــي يقفــز النــاس عــادة 

هلــا، متناســن أهنــم مل يقومــوا بتحقيــق احلــد األدىن اجتاههــا. 
ثانيا: الرغبة.

   تعــي ترغيــب النــاس يف التغيــر بربطــه ابلنتائــج واجلــدوى املرغوبــة للمجتمــع 
ككل، فاجملتمعــات الــي تســودها القيــم يشــعر أهلهــا بقيمــة أنفســهم، وبقدرهتــم 
علــى اإلجنــاز، واإلبــداع، فهــم يف ســام، وأمــان نفســي  مبــي علــى كرامتهــم، 
وصيانة حقوقهم، ال يستطيع أحد انتهاكها، وهم كذلك مقدرون، ومكافؤون 

ملــا يقدمونــه مــن علــوم ومنجــزات.
ثالثا: التمكين.

 وذلك يعي إاتحة تقدمي األفكار للجميع، وتيسر عمل املشاريع، وإمداد 
أصحاهبــا ابألدوات الازمــة لذلــك، كذلــك يكــون التمكــن بوضــع سياســات 
وقوانــن ونظــم تدعــم الســلوك املنشــود، وحماربــة الســلوك اخلاطــئ املــراد تغيــره، 
املنــزل، واملدرســة،  مــن مؤسســة  ابتــداء  ينعكــس علــى كل مؤسســة  مــا  وهــو 
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وبيئــات العمــل وصــواًل للنظــم الكــربى.
وال ميكــن اســتمرار الدعــوة للتصــور الثقــايف احملفــز علــى التقــدم، دون متكــن 
مؤسسي حقيقي ينعكس على كل السياسات والقرارات املتعلقة بنشر ومتكن 
هــذه القيــم، وإال أصبحنــا أمــام حالــة مــن التضــاد تعوقنــا عــن أي تقــدم حقيقــي.

كيف نحافظ على نظام القيم في المجتمعات؟ 

احملافظــة علــى نظــام القيــم داخــل اجملتمــع تتــم آبليتــن: آليــة التنشــئة، وآليــة 
التحكــم والضبــط، فآليــة التنشــئة تعــد األفــراد وتزودهــم ابلقيــم واملعايــر، وتورثهــم 
ثقافــة البيئــة وحمدداهتــا، وآليــة الضبــط مــن القانــون واإللزامــات االجتماعيــة تقــوم 
مبهمــة معايرهتــم وتقييمهــم أثنــاء حركتهــم يف احليــاة ابالتســاق مبــا يعــده اجملتمــع 

طبيعيــاً ومقبــواًل. 
يقومــون مبختلــف  الــذي  اجملتمــع ابألفــراد  متــد  الــي  هــي  التنشــئة  وعمليــة 
الوظائــف فيــه، فلــو ختيلنــا أســرة ال تــريب علــى الكرامــة، والنظــام، وأداء الواجــب، 
ُتســلم منتجهــا للمدرســة أو للمجتمــع، ومــن مث يدخــل املدرســة ويتخــرج منهــا 
كارهــاً للعلــم، غــر مــزود مبنهجــه، وغــر متســلح ابلعقانيــة يف األحــكام، مث 
يتــوىل الشــخص الفاقــد الكرامــة والنظــام وأداء الواجــب والــكاره للكتــاب وغــر 
العقــاين منصبــاً ووظيفــة يف الدولــة ليقــوم هبــا، فكيــف ميكــن أن يكــون عليــه 

هــذا اجملتمــع مــن اإلجنــاز؟
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إن حالــة االختــال الوظيفــي هــذه الــي ختيلناهــا رمبــا تكــون بعيــدًة مغرقــًة يف 
اخليــال، لكــن رمبــا لــو أتملنــا قليــًا لوجدانهــا حقيقــة ماثلــًة أمامنــا، يف مناحــي 

احليــاة املختلفــة. 






