ٍب اىزفنـــــــــــــري ؟
تعد كلمة ( تفكَت ) من الكلمات الغامضة اليت نستخدمها  ،كلكن نعجز عن شرحها  ،كيبلحظ أف كثَتا من
ة كتنظيمها من ناحية  ،كاكتشاؼ

العلماء يؤكد على خاصتُت ىامتُت يف التفكَت  ،كنبا  :تكامل اػبربات السابق
االستجابات الصحيحة من ناحية أخرل .
كيقوؿ ( نبفرم )  :إف التفكَت ىو  ":ما وبدث يف خربة الكائن العضوم سواء أكاف إنسانا أـ حيوانا حُت يواجو
مشكلة  ،أك يتعرؼ عليها  ،أك يسعى إذل حلّها " كيرل ( بارتليت ) أف التفكَت" ىو عملية توسيع الدليل على النحو
الذم يبلئمو حبيث يتم ملء الفجوات فيو  ،كيتم ىذا باالنتقاؿ من خطوات متتابعة مًتابطة يبكن التعبَت عنها آنيا  ،أك
فيما بعد ".
كيركز بعض علماء النفس على اعبانب النفسي حُت يعرفوف التفكَت بأنو :
" استخداـ الوظائف النفسية غبل مشكلة من اؼبشكبلت كصياغة حلوؿ ؽبا يف أحكاـ  ،مث يقوـ العقل دبحاكمتها من
أجل الفوز باغبل النهائي ".
كيعرؼ بعض اؼبناطقة التفكَت بأنو " :ربط العقل بُت حدين أحدنبا اؼبوضوع كاآلخر احملموؿ " .أك ىو " ؾبموعة
األساليب اليت يتبعها العقل ؼبعرفة السبب كاكتشافو ".
كحُت نستعرض تعريفات التفكَت فإمبا نريد التفكَت العلمي إذ ىو كحده التفكَت اجملدم الذم يبكننا من االستنتاج من
عرفو بأنو  " :كل نشاط عقلي ىادؼ مرف يتصرؼ بشكل منظّم يف
اؼبقدمات أك الوقائع  ،كمن مث فإف بعض الًتبويُت ّ
ؿباكلة غبل اؼبشكبلت  ،كتفسَت الظواىر اؼبختلفة كالتنبؤ هبا كاغبكم عليها باستخداـ منهج معُت يتناكؽبا باؼببلحظة

الدقيقة كالتحليل  ،كقد ىبضعها للتجريب يف ؿباكؿ للوصوؿ إذل قوانُت كنظريات ".

كىذه التعريفات كلها تدكر حوؿ قضية كاحدة ىي  :تردد العقل في جملة من المعطيات توسال إلى ما يرتبط بها
من المجهول بطريقة منهجية .
*************
حتضني اىزفنري

إف على اؼبسلم أف يعتقد اعتقادا جازما أنو ما من ظرؼ أك حالة أك موضوع إال يبكن إدخاؿ شيء من اإلصبلح
عليو بإكثار ما فيو من خَت كإهبابية  ،أك بتقليل ما فيو من شر كسلبيات  .إف إدخاؿ مثل ىذا االعتقاد يف مركبنا
العقلي ضركر م جدا ؼبقاكمة سلسلة اإلحباطات اليت يتعرض ؽبا اؼبسلم يف حياتو  .كإين ألظن أف اػبلط بُت اإلرادة
الشرعية كاإلرادة الكونية ىو أىم مصادر الشكول من الزماف اليت كانت  ،كال زالت إحدل اللوازـ اليت ال مبل من
تكراراىا  ،حيث كردت أحاديث صحيحة تدؿ على تقهقر األمة يف أحواؽبا كلما تقدـ الزماف  ،كقد اختلف العلماء يف
تفسَت كثَت منها ىل يكوف اإلدبار عاما  ،أك على األغلب ؟ كىل اؼبقصو د التدىور العاـ  ،أك على مستول بعينو
كاغبكاـ كالعلماء  ،كمهما قيل يف تفسَتىا فإف ذلك ال يعٍت سول اإلرادة الكونية  ،كما دؿ من اآلثار الصحيحة
على شيء منها صدقناه كلكن مدار التكليف ليس على ذلك  ،كإمبا على اإلرادة الشرعية .
الطائف الظاىرة على اغبق سبثل النموذج الذم وبمل شعلة اؽبداية اؼبتوىجة على اختبلؼ األمكنة كاألزمنة ،
ة
مث إف
كاليت تلتقي يف شخصها األصالة كاؼبعاصرة على كبو فريد  .كما أف اجملدد القرين يبثل إمكانات التحسُت كلما ساءت

أحواؿ اؼبسلمُت لضعف سبسكهم بدينهم  ،أك اكبدار معاشهم الدنيوم  ،حيث ي ِ
وجد الوظائف اؼبتجددة للمبادئ
ُ
العليا  ،فيبدك الدين كأىلو يف حالة من الشباب الدائم .
كما أركع قولو صلى اهلل عليو كسلم  ":إف قامت الساعة كبيد أحكم فسيلة  ،فاستطاع أال تقوـ حىت يغرسها فليغرسها
 ،فلو بذلك أجر "  .إهنا إرادة العطاء كفعل اػبَت ،كربسُت فرص العيش حىت عند النفخ يف الصور  ،ككقوؼ البشرية
على عتبة اآلخرة !!..
كانطبلقا من ىذا فإنٍت أعتقد بأننا مطالبوف اليوـ – أكثر من أم كقت مضى – بأف نقوـ دبحاكلة ربسُت طرؽ التفكَت
لدينا  ،كاالندفاع يف ىذه السبيل إذل أبعد مدل فبكن .

مْف حنضِ اىزفنري ؟؟

البد من القوؿ ابتداء  :إف قدراتنا العقلية على التحليل كالًتكيب كإدراؾ اؼبًتابطات متفاكتة  ،فبا هبعل عمليات
التحسُت تؤدم إذل قباحات متفاكتة  ،كلكن الذم يراه كثَت من العلماء أف مستول الًتبية اإلهبابية كثراء اؼبناخ العاـ
أكثر رب ّكما يف جدكل التفكَت كفاعليتو من سبيّز القدرات اػباصة  ،كىذا ما هبعل إمكانات التحسُت أكرب مساحة

كأسهل ربقيقا .

اىقشاءح ىِ اىجذاّخ ..
غبكمة بالغة كاف أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرًن .
( اقشأ ثبصٌ سثل اىزُ خيق)
كدستورنا اػباؿد ( القرآف ) مشتق من القراءة  ،كأعظم اخًتاع اخًتعتو البشرية كاف الكتابة  ،كالكتابة غَت ذات قيمة إذا
دل تعقبها القراءة  ،فقد تكاثفت خربة األجياؿ على اتساع أمداء الزماف كاؼبكاف  ،يف الكتابة  ،فهي اعبسر الذم يؤمن
التواصل بُت األجياؿ  ،فإذا دل يتهيأ لنا أف نقرأ ما كتب حرمنا من نعمة تراكم اؼبعرفة الذم يبكننا من ذباكز كينوناتنا
الثقافية  .إف القراءة سبكننا من توسيع مساحات الرؤية  ،حيث نرل كل نتائج األعماؿ السابقة اإلهبابية كالسليبة ،
كذلك يبكننا من امتبلؾ ( البصَتة ) اليت من لوازمها القدرة على خطو اػبطوة اؼبناسبة  ،كاليت سبنحنا اغبصانة من أف
نلدغ من جحر كاحد مرتُت أك مرات ...

ٍبرا ّقشأ ؟

لو قدِّر للواحد منا أف يقرأ ( يف اؼبتوسط ) كل أسبوع كتابا  ،كقدِّر لو عمر مديد سبكن فيو من أف يقرأ ستُت سنة
لكاف قد اطلع على ثبلثة آالؼ كتاب  ،كىو رقم متواضع للغاية إذا ما قورف دبئا ت األلوؼ من الكتب اليت تعج هبا
مكتبات العادل  ،كاليت ىي يف تصاعد مستمر  ،ىذا الوضع هبعل التدقيق يف نوعية ما نقرأ جزءا من حرصنا على
اغبياة نفسها !.
إننا حُت نقرأ نستثمر العقل كالوقت يف القراءة  ،كالبد أف يكوف ىذا االستثمار مرحبا بقدر اؼبستطاع السيما أف عاؼبنا
اإلسبلمي يفيض بالكثَت من اؼبؤلفات اليت دل يتعب أصحاهبا يف إعدادىا كاإلعداد ؽبا  ،فبا هبعل كثَتا منها ال ىبتلف
عما يقاؿ يف ؾبالس التسلية كالًتكيح عن النفس !!.
كقد كاف علماؤنا األقدموف يقولوف ( العادل من عرؼ كل شيء عن شيء كشيئا عن كل شيء )  ،كىذا ىو بغيتنا يف
كدب ستعٍت معرفة خاطفة سطحية  ،أك ستعٍت
ىب ّ
ىذا الزماف  ،كما كاف يف كل زماف  ،إذ إف القراءة يف كل ما ّ
شذرات من العلم تفقد الًتابط  ،كتفتقر إذل االنتظاـ يف مفاىيم عامة  ،كىذا ال ىبتلف كثَتا عن اعبهل !! .كيف مقابل
ىذا فإف أصحاب االختصاصات ( اؼبغلقة ) يفتقركف غالبا إذل الرؤية اجملتمعية الشاملة  ،فبا هبعل كعيهم بذكاهتم

كؾبتمعاهتم معدكما أك ؿبدكدا  ،كهبعلهم ألعوبة يف أيدم ؿبًتيف التجارة بالعلم كشباره  ،كدكائر تأثَته فبن يبكن أف
نسميهم بالشخصيات العامة  .فمن اؼبستحب إذف أف ىبصص الواحد منا  %70من قراءاتو جملاؿ ؿبدد يصبح إماما
فيو  ،يستطيع من خبللو رفع عتبة زبصصو  ،كإضافة شيء إذل الًتاكم اؼبعريف  ،كىبصص باقي اعبهد لبلطبلع على
العلوـ اؼبختلفة .
كمن اؼبعلوـ أف يف كل لوف من ألواف اؼبعرفة ّركادا ناهبُت ؽبم إسهامات متميزة يف تنهيج تلك العلوـ  ،كالدفع هبا إذل

األماـ  ،كعلى مائدتوـ يعيش األلوؼ من الباحثُت األقل موىبة كخربة  ،فمن اػبَت إذف أف نقرأ أللئك  ،كنغرؼ من
النبع مباشرة  ،كليس من الصعب التعرؼ عليهم  ،فاؼبختصوف يف كل علم كفن يعرفوهنم كما يعرفوف أبناءىم ؟
كتابيعد مرجعا يف ذلك التخصص  ،كىذا يتم
كحُت ىبتار اؼبرء زبصصا ما ليكوف ؿبور مطالعاتو فإف عليو أف ىبتار ا
من خبلؿ شهرة الكتاب أك االطبلع على قوائم اؼبراجع  .كحُت يشرع اإلنساف يف القراءة الواعية اليت يريد أف يسهم

يسجل فيها اؼبشكبلت كالقضايا اليت يعتقد
من خبلؽبا يف التخطيط للمعرفة فعليو أف يكوف بُت يديو دائما قلم ككرقة ّ
أف اؼبؤلف دل يوفّها حقها من البحث  ،أك اليت يشعر أنو قادر على أف يوجد ؽبا بعض اغبلوؿ اإلضافية  .فإذا ما
انتهى اؼبرء من ذلك الكتاب صار إذل مرجع آخر يف التخصص اؼبختار  ،كوبسن أف يكوف ذلك اؼبرجع من الكتب اليت
تعرض كجهة نظر ـبتلفة  ،حىت ال يقع اؼبرء ضحية لوجهة نظر كاحدة  ،ىي عند أىل االختصاص موضع نقد كجدؿ
– كال يوجد ـبتص ُسلِّ َم لو بكل ما يقولو – فإذا انتهى منو صار إذل قراءة كل ما كتب حوؿ اؼبوضوع  ،كلكن تكوف
القراءة حينئذ سريعة مع إمكانية اإلغضاء عن بعض أجزاء تلك الكتب  ،إذ اؼبراد ىو الوقوؼ على بعض اؼبشكبلت
اعبديدة أك اغبلوؿ اؼبقًتحة ؽبا .
كالبد من القراءة الناقدة لكل ذلك  ،فبل نسمح للجديد من األفكار أف يتسرب إذل أذىاننا دكف ؿباكلة الختبا ر
صدقو كفحص داللتو  .كىذا لن يكوف ميسورا للمبتدئ غالبا  ،كلكنو سيكوف هتيئة لؤلرض البكر  ،كي يزرع فيها
التفكَت اؼبستقل  .كبعد مدة من الزمن نشعر أننا امتلكنا نوعا من اغبس الغريزم الباطٍت الذم يبكننا من كزف األفكار
كتثمُت الكتب اليت نطلع عليها  ،كاؼبرحلة اؼبعرفية اليت كصل إليها الكاتب  ،فمن خبلؿ قراءة صفحة من كتاب
نستطيع أف نعرؼ اؼبردكد الثقايف الذم سيعود علينا من كراء قراءة ذلك الكتاب  ،كحينئذ نكوف قد قبضنا على حاسة
االستشعار اؼبعريف اليت ستساعدنا كثَتا يف اختزاؿ األعداد اؽبائلة من الكتب  ،كربديد ما كبتاجو منها يف مشركعنا
الثقايف كاؼبعريف  .كتلك ىي بداية امتبلؾ منهج خاص بنا يف التفكَت  .كإذا ما شعرنا بضركرة العودة إذل قراءة كتاب
قرأناه  ،فمن األفضل أف نعود إليو بعد سنة أك أقل أك أكثر  ،كحينئذ فسنقرؤه بعيوف جديدة  ،كسنجد نتيجة لنمونا
الثقايف أننا قادركف على تسليط بعض األضواء الناقدة عليو أكثر من اؼبرة األكذل  ،بل قد نشعر يف بعض اغباالت أننا
قادركف على اإلضافة إليو .
ٍب ثني اىقشاءح ًاىزفنري :
يسجلوا شيئا يف كراسة أك بطاقة  ،ككثَت منا أكلئك
جرت عادة الكثَتين منا أف يقوموا بالقراءة السريعة دكف أف ّ
الذم ال يفكركف فيما يقرؤك ف  ،فتكوف مهمتهم نقؿ ما يف السطور إذل الصدكر طبق األصل دكف أين يًتكوا شيئا من
بصماهتم عليو  ،كيف ىذا يقوؿ أحد اؼبفكرين  :إذا كنت نقرأ لتوفر علل نفسك التفكَت  ،فقد يكوف من األحسن لك
أف توقف القراءة سباما  ،فالتدخُت أقل من ذلك ضررا  .كىركبا من القراءة إذل التفكَت فقأ ( ديبو كريتس ) عينيو حىت
يتوقف عن القراءة  ،كمن مث يستطيع أف يفكر .
إف القراءة ال تصنع مفكرا عظيما  ،كليست ىي البديل عن الفكر  ،ككما يقوؿ ( جوف لوؾ )  :إف القراءة ال سبد
العقل إال دبواد اؼبعرفة  ،لكن التفكَت ىو الذم هبعل ما نقرؤه ملكا لنا  .كمن ىنا فإف بعض اؼبفكرين كاف يتجو إذل

تغليب التفكَت على القراءة  ،كبعضهم يتجو إذل تغليب القراءة  ،كلكن من اؼبتفق عليو أنو البد من زبصيص كقت
للقراءة ككقت للتفكَت  ،كيبكن أف تغلب القراءة يف البداية حىت هنيئ لعقولنا اؼبادة اليت ستقوـ بتشكيلها  ،إذ ال يبكن
لطاحوف أف تصنع شيئا دكف كجود شيء تطحنو ؟ فإذا ما شعر اؼبرء انو صار يبلك منهجا معرفيا كرؤية كاقعية كمستقلة
أمكنو أف ىبصص أكثر كقتو للتفكَت  ،كسيكوف ذلك أجدل من كثرة القراءة  .كبشكل عاـ فإذا قرأنا ساعة أمكن أف
لبصص ثلث ساعة للتفكَت فيما قرأناه  ،كسيكوف كقت التفكَت يف ىذه اغبالة كقتا ( للربؾبة ) ؼبا قرأناه  ،حيث يصَت
الدماغ يف ىذه اغبالة إذل ترتيب اؼبعلومات اليت نقلتها لو العُت يف سياقات مفاىيمنا اػباصة  ،كتعزيز اؼببلحظات اليت
كوناىا من قبل .
كعلينا أف زبتار للتفكَت األكقات اؼبناسبة  ،كأنسب األكقات ىي أكقات البكور  ،حيث يكوف الدماغ قد أخذ
حاجتو من الراحة أثناء النوـ  ،على حُت يكوف التفكَت أقل كفاءة أثناء الشعور بآالـ بدنية  ،كما أف التفكَت يف أكقات
النعاس يؤدم إذل اختبلط التفكَت باػبياؿ  .كحُت نفكر فقد يقف الفكر عند عقبة كأداء تشمخ أمامو كالسد اؼبنيع ،
كحينئذ فإف من األفضل أف نًتؾ التفكَت .كننصرؼ إذل عمل آخر  ،لنًتؾ فرصة الختمار اؼبعلومات مع اػبواطر اليت
خطرت لنا يف سبيل اغبل  .كفبا يركل يف ذا السياؽ أف ( إبراىاـ لنكولن ) كاف حُت تواجهو مشكلة استعصت على
اغبل يلجأ مع مساعديو إذل سرد األقاصيص الشعبية بعيدا عن أجواء اؼبشكلة الكؤكد .
كحُت نفعل ذلك فهذا يعٍت أننا نفكر تفكَتا مركزا  ،إذ ليس التفكَت اؼبركز – كما ىو شائع – أف يبقى العقل
عاكفا على شيء كاحد  ،كحوؿ فكرة كاحدة  ،أك يف مكاف كاحد  ،كإمبا يعٍت تناكؿ مشكلة أك ىدؼ باستمرار ،
ككضعو نصب عيٍت الشخص  ،كىذا يعٍت إبقاء فكرنا متحرج ا كبو هناية ؿبددة  ،كمن مث فإف أفضل تعريف للتفكَت
اؼبركز أنو انتباه طويل أك مدعَّم .
لكن ينبغي أف نتأكد قبل الشركع يف صرؼ االىتماـ الكلي إذل شيء كالبدء يف التفكَت فيو ؛ من أف ما نريد
التفكَت فيو يستحق فعبل ذلك ،ألنبية التوصل إذل شيء جديد فيو  ،فمن اػبطل كإضاعة الوقت أف نركز على حل

مشكبلت دل توجد بعد عتبات علمية غبلها  ،كال مبلك أم مدخل نشعر معو أننا كضعنا أرجلنا على بداية الطريق .
كفبا يساعد على التفكَت اؼبركز أف ندكف األفكا ر اليت نعثر عليها  ،أك زبطر لنا حوؿ ما نفكر فيو  ،كمن الضركرم
مراجعة تلك األفكار اليت نكتبها اؼبرة تلو اؼبرة كذلك حىت نبقي على مسارات تفكَتنا األصلي  ،حىت ال نبدأ باذباه
كننتهي إذل اذباه آخر .
إف مراجعة األفكار اليت سجلناىا ستعٍت إهباد ركابط بينها  ،كالتمهيد لتصنيف منثورىا بشكل جيد  ،كإذا ما خطرت
فلنحاكؿ أف ننطقها  ،فالنطق خَت من التفكَت الصامت  ،فنحن حُت ننطق ما نفكر فيو قبعلو أكثر دقة كانسجاما مع
األفكار األخرل حوؿ اؼبشكلة  ،كما أف النطق يزيد حصيلتنا من اؼبفردات اللغوية .
*****************
" التفكَت اؼبوضوعي "
البد من القوؿ ابتداء  :إف ( اؼبوضوعية ) سبثل إحدل أىم ظبات التفكَت العلمي  ،حيث إهنا ذات أثر فعاؿ يف
صبيع عملياتو  ،حىت إف التفكَت العلمي ذباه بعض اؼبواقف يكوف ىو التفكَت اؼبوضوعي ذاتو  .كمن ىنا فإين أعتقد أنو
ال يبكن أف ندرؾ جذكر مشكلة ما  ،أك صياغتها صياغة صحيح  ،مث عرضها  ،مث السعي إذل حلها ما دل نتحل هبذه
الفضيلة ! كلست أبعد يف النّجعة  ،كال أخطئ الرمية إذا ما قلت  :إف فقدنا للموضوعية يف التعامل مع األفكار
كاؼبواقف كاألشخاص كاألشيا ء كاف من أكرب العوامل اليت أدت بنا إذل التخلف كالتفكك كالتنازع يف تارىبن ا اؼبديد .
كسوؼ ينجلي صدؽ ما نقوؿ – حبوؿ اهلل تعاذل – من خبلؿ صفحات ىذا البحث .

كرد كثَت من أصوؽبا
كعلى الرغم من خطورة ىذه القضية كأنبيتها فإين دل أجد من أفردىا بالبحث كالتمحي ص ّ ،
كمظاىرىا على اؼببادئ العليا اليت أكرمنا اهلل هبا – كىذا يف حدكد علمي – فكاف ىذا البحث ؿباكلة حثيثة يف سبيل
بلورة ىذا اؼبوضوع  ،كأسأؿ اهلل – تعاذل – العوف كالسداد .
كبإمكاننا أف نعرؼ التفكَت اؼبوضوعي بأنو " :ؾبموعة من األساليب كاػبطوات كاألدكات اليت سبكننا من
الوقوؼ على اغبقيقة  ،كالتعامل معها على ما ىي عليو بعيدا عن الذاتية كاؼبؤثرات اػبارجية " .كال يغيب عن الباؿ أف
الذين ي ّدعوف التحلي بالتفكَت اؼبوضوعي كثَتكف  ،بل قلما قبد من يعًتؼ أنو غَت موضوعي  ،كىذا على مستول
األفراد كاعبماعات كالدكؿ كالشعوب  .كال رمب أف اؼبوضوعية ليست امتبلؾ منهج هبهد اإلنساف نفسو للحصوؿ عليو
 ،مث يسًتخي مطمئنا ؼبا أقبزه !! إف اؼبوضوعية علم كإخبلص  ،قدرة كإرادة  ،فهم كتقول  .كقد يبتلك اؼبرء ناصية
الفهم كالعلم كالقدرة  ،لكن التحلي باإلخبلص كاإلرادة وبتاج إذل جهاد طويل ال يتوقف إال عند مفارقة ىذه اغبياة .
كىذا اعبهاد من أصعب ما يعانيو اؼبرء كأش ّقو  ،حيث يعيش يف عادل تسيطر عليو األىواء كالنزعات  ،كحيث هبد
اؼبسلم نفسو يضحي دكف أدىن مردكد مادم أك أديب يعود عليو ! إف امتبلؾ زماـ التفكَت اؼبوضوعي ليس باألمر اؼبذلّل
 ،فقد نستنفد الكثَت من الطاقات دكف أف نشعر أننا اجتزنا ىذه العقبة بنجاح!.
***************
"بناء القرآف الكرًن اػبلفية التارىبية للموضوعية "
تتمثل رضبة اهلل تعاذل للعاؼبُت يف ذلك التتابع العجيب لرساالت السماء من أجل ىداية اػبلق  ،كتعريفهم
– عليهم
بوظائفهم يف ىذه اغبياة  ،كحىت ينسجم الشكل مع اؼبضموف فإف اػبطوط العريضة يف دعوات األنبياء
الصبلة كالسبلـ – ظلت كاحدة  ،من توحيد اهلل – تعاذل – كعبادتو كاإلحساف إذل اػبلق ككف األذل كإعمار األرض
إخل  ...كقد ش ّكل ذلك التجانس سياقا عاما كبعدا تارىبيا فريدا لكل من أكرمو اهلل باالنتفاع هبدم األنبياء  .كمن مث
فإف الذم يؤمن دبحمد صلى اهلل عليو كسلم ال يكوف قد آمن بنيب فحسب  ،لكنو يكوف قد كضع نفسو يف السياؽ
العاـ لتاريخ البشرية  ...كيف ىذا يقوؿ اهلل تعاذل  ( :ششع ىنٌ ٍِ اىذِّ ٍب ًصَ ثو ٌّحب ًاىزُ أًحْنب ئىْل )..
كقد عٍت القرآف الكرًن بأف يوجز لنا أنشطة األنبياء – عليهم الصبلة كالسبلـ – يف تبليغ الرساالت  ،كما عٍت ببياف
يكوف ذلك جذكر األحكاـ كالتعليمات اػباصة هبذه
مواقف أقوامهم منهم  ،كاغبوارات اليت سبّت بينهم  ،كذلك حىت ِّ

األمة  .كىذه قضية مهمة يف ذبذير اؼبستند الفلسفي لؤلحكاـ كاإلجراءا ت التكليفية من النواحي اؼبنطقية كالعرفية
كالنفسية  .كحُت نرل أف التاريخ يف جوىره ليس أكثر من صبلة من اؼببادرات الف ّذة استتبعت عددا من االقتداءات
ندرؾ أنبية مثل ىذه اػبلفية ! ككبن ىنا نسوؽ صبلة من األمثلة اليت توضح اػبلفية التارىبية اليت سردىا القرآف الكرًن ،
كىو يقوـ ببناء التفكَت اؼبوضوعي لدل اؼبسلم  ،ككبن ال نعمد ىنا إذل االستقصاء  ،كإمبا إذل ؾبرد التمثيل  .ك ال بد
من اإلشارة ىنا أف تلك النماذج اؽبادية قد تكوف بيانا من رسوؿ  ،كما قد تكوف عتبا على تصرؼ أمة من األمم
السالفة  ،كقد تكوف حكاية غبوار كجداؿ بُت أطرؼ شىت ..
 .1معرفة حدود الذات :

إف من أىم مفردات اؼبوضوعية أف يدرؾ اإلنساف أبعاد أية مشكلة أك موقف يريد أف يتعامل معو التعامل الصحيح
 ،لكن األىم من ذلك أف يدرؾ اؼبرء أبعاد ذاتو  ،إذ اعبهل يف ىذا كخيم العواقب  ،حيث يؤدم يف بعض األحياف إذل
الكرب كالغركر كالتهور  ،كقد يؤدم يف أحياف أخرل إذل نكراف الذات كعدـ االستفادة من إمكاناهتا اؼبقدركة ؽبا  .كيف
ىذا السياؽ قبد القرآف الكرًن ىبربنا عن حنو نوح عليو السبلـ على كلده فيسأؿ اهلل تعاذل قباتو من الغرؽ :

( سة ئُ اثين ٍِ أىيِ ًئُ ًػذك احلق ًأّذ أحنٌ احلبمَني )

بالكف عن سؤاؿ أمور ال يعرؼ حقيقة حاؽبا أخطأ ىي أـ صواب :
كىنا يأيت التنبيو لو من اهلل تعاذل
ّ

( قْو ّب ٌّذ ئّو ىْش ٍِ أىيل ئّو ػَو غري صبحل )

كتأيت اإلنابة السريعة إذل اهلل تعاذل كاالعتصاـ بو من تكرار ذلك :

( قبه سة ئِّ أػٌر ثل أُ صأىل ٍب ىْش يل ثو ػيٌ ًئال رغفش يل ًرشمحين أمِ ٍِ اخلبصشِّ )
قصر فإف طريق األكبة نَتة
إف ىذا تعليم ؽبذه األمة بأف يعرؼ كل منها حدكد ذاتو كقدر نفسو كإذا ما أخطأ  ،أك ّ
الحبة !!
 .2التثبت :

من ثوابت اؼبوضوعية التثبت من حقيقة ما يصادفو اؼبرء يف حياتو قبل أف يتخذ موقفا ذباىو  ،كقد ركز القرآف الكرًن
على ىذا اعبانب حىت ال يقع اؼبسلم يف سلسلة من األخطاء نتيجة الفهم اػباطئ أك القاصر  ،كقد عرض القرآف
الكرًن ىذا اؼبوضوع بأساليب شىت حىت يصبح حقيقة راسخ ة  ،فهؤالء فتية الكهف الذين ربط اهلل على قلوهبم يقولوف

( ىإالء قٌٍنب اختزًا ٍِ دًّو آذلخ ىٌال ّأرٌُ ػيْيٌ ثضيطبُ ثني ) كىذا يوسف يقوؿ ( ٍب رؼجذًُ ٍِ دًّو ئال أمسبء
مسْزٌَىب أّزٌ ًآثبؤمٌ ٍب أّزه اهلل هبب ٍِ صيطبُ )
كيعرض الكتاب العزيز يف صورة أخرل توبيخ الذين هبادلوف يف أمور ال علم ؽبم هبا  ،كما فعل اليهود كالنصارل حُت
كاف كل منهم وباكؿ جعل إبراىيم – عليو السبلـ – منسوبا إذل ملتو  ،فقاؿ سبحانو :

( ىبأّزٌ ىإالء حبخدزٌ فَْب ىنٌ ثو ػيٌ فيٌ حتبخٌُ فَْب ىْش ىنٌ ثو ػيٌ ًاهلل ّؼيٌ ًأّزٌ ال رؼيٌَُ )
 .3نبذ اآلبائية :

كثَتا ما يكوف تراث اآلباء سببا يف تعطيل العقل كاالستفادة من خَت طارؼ ىبالف ما كاف عليو السابقوف  ،كمن مث
فإف اإلنساف مكلف بامتبلؾ اؼبيزاف الذم يبكنو من تقوًن تركة أسبلفو  ،كإنزاؽبا يف اؼبنزلة البلئقة هبا  ،لئبل يقدس ما
كاف عاريا عن كل مقومات البقاء سول ميزة القدـ !كقد ضرب لنا إبراىيم – عليو الصبلة كالسبلـ – اؼبثل اؼبنَت يف
اغبق الذم آتاه كاالنسبلخ عما ساد يف ؾبتمعو يف ضبلؿ كيف ىذا يقوؿ تعاذل :
مواالة اهلل تعاذل ك ّ

حيٌْ
( ًٍب مبُ اصزغفبس ئثشاىٌْ ألثْو ئال ػِ ٌٍػذح ًػذىب ئّبه فيَب رجني ىو أّو ػذً هلل رربأ ٍنو ئُ ئثشاىٌْ ألًاه )
لقد عاىن األنبياء –عليهم الصبلة كالسبلـ – على اتساع أمداء الزماف كاؼبكاف من مشكلة تقديس أقواؿ اآلباء
كاألجداد كإيثارىم على اؽبدل  ،كمن مث فإف الرسل الكراـ شنوىا حربا ال ىوادة فيها ضد صنميّة مَتاث السابقُت حىت
جل ما كاف يسود يف ؾبتمعاهتم من خرافات كأساطَت
تتهيأ عقوؿ الناس لقبوؿ الدعوات السماكية اعبديدة اليت زبالف َّ

فبا تناقلوه كابرا عن كابر دكف أدىن نظر أك سبحيص .
 .4إنصاف الناس وعدم هضم حقوقهم :

عندما ينشب اػببلؼ  ،كتثور العداكات يصبح كثَت من الناس عاجزا عن اإلبصار بعينُت  ،فهو ال يرل إال اؼبثالب
كاؼبساكم  ،كحُت هتب رياح اؼبودة فإف كثَتين أيضا ال يبصركف إال بعُت الرضا  ،كمن ىنا جاءت دعوة شعيب لقومو
كاضحة صروبة للخبلص من ىذه النقيصة حُت نصح قومو:

( ًّب قًٌ أًفٌا دلنْبه ًادلْزاُ ثبىقضػ ًال رجخضٌا اىنبس أشْبءىٌ ًال رؼثٌا يف األسض ٍفضذِّ )
 .5النظرة التفصيلية :

من أكرب األخطاء اليت تنايف اؼبوضوعية إصدار األحكاـ العامة يف القضايا اإلنسانية حيث يتشابك عدد من العوامل يف
إهباد الظاىرة الواحدة  ،كحيث يصبح الربط بُت ظاىرة ما كبُت ظواىر أخرل معقدا غاية التعقيد  ،فبا يستدعي األناة
يف إصدار األحكاـ  ،كتفصيل ما وبتاج إذل تفصيل  .كيف ىذا الصدد يقوؿ اهلل سبحانو كتعاذل :
( ظشة اهلل ٍثال ىيزِّ مفشًا اٍشأد ٌّذ ً اٍشأد ىٌغ مبّزب حتذ ػجذِّ ٍِ ػجبدّب صبحلني فخبّزبمهب فيٌ ّغنْب ػنيَب
ٍِ اهلل شْئب ًقْو ادخال اىنبس ٍغ اىذاخيني ً .ظشة اهلل ٍثال ىيزُ آٍنٌا اٍشأح فشػٌُ ئرا قبىذ سة اثِ يل ػنذك ثْزب
يف اجلنخ ًحنين ٍِ فشػٌُ ًػَيو ًجنين ٍِ اىقًٌ اىظبدلني )
فقد كجد الكفر يف بيت نبيُّت من األنبياء الكراـ ،كخرج اإليباف من بيت أعدل أعداء اهلل  ،كيف ذلك تبصرة ألكرل
األلباب حىت ال وبكموا باإليباف أك الكفر ألىل بلدة أك قبيلة أك بيت بصورة عامة .
 .6نقد الذات :

إف نقد الذات يبثل إحدل قمم اؼبوضوعية  ،فهو إقرار ببشرية بٍت آدـ اليت ال تستطيع أف زبرج من دكائر اعبهل
كالقصور كاػبطأ – إال من عصم اهلل  ، -كيف ىذا لسياؽ وبدثنا اهلل تعاذل عن أبينا آدـ كأمنا حواء حُت أكبل من
الشجرة كبدت ؽبما سوآهتما  ،كعرفا الوقوع يف اؼبخالفة  ،فإهنما أسرعا إذل اإلنابة قائلُت:
( سثنب ظيَنب أّفضنب ًئُ مل رغفش ىنب ًرشمحنب ىننٌِّ ٍِ اخلبصشِّ )
كالتوبة ال تكوف إال بعد اكتشاؼ خطأ  ،كاكتشاؼ اػبطأ ال يكوف إال بعد صحوة عقل  ،أك صحوة ضمَت  ،ككل
الرقي ! كىذه السنّة اليت سنّها أبونا آدـ لنا ستظل طبَتة يستنبت فيها الصاغبوف من أبنائو صنوفا
منهما أمارة النّضج ك ّ
من األكبات كاؼبراجعات !.

كيف ىذا موسى – عليو السبلـ – يعًتؼ خبطئو حُت قتل القبطي نصرة لئلسرائيلي  ،كيقوؿ :
اىشحِ )
ً
( سة ئِّ ظيَذ ّفضِ فبغفش يل فغفش ىو ئّو ىٌ اىغفٌس
كىذه بلقيس ملكة سبأ تعلن توبتها من عبادة الشمس قائلة :

( سة ئِّ ظيَذ ّفضِ ًأصيَذ ٍغ صيَْبُ هلل ة اىؼبدلني )
إف نقد الذات سيظل مقياسا دقيقا للوعي بالذات كللوعي باؼباضي كاغباضر  ،كاألمة اليت ربرـ منو ربرـ من خَت كثَت
!.
 .7المرونة الذهنية :

إف اإلحاطة دبوضوع ما كجذكره كأسبابو كعواقبو ككجوه ارتباطو مع موضوعات أخرل ذبعل اؼبرء يتحلى بفضيلة اؼبركنة
الذىنية  ،اليت توجد لئلنساف مساحات كاسعة للحركة يوازف فيها بُت اػبَت كالشر كأنواع اػبَت كأنواع الشر  ،فيحاكؿ من
الشرين  ،كما وبدد هبا عبلقتو بذلك اؼبوضوع  ،كما يبكن ذباكزه منو ،
خبلؽبا النفاذ إذل ربقيق خَت اػبَتين كدفع شر ّ
كماال يبكن  ،كإليك بعض النماذج القرآنية اليت تؤسس ىذه السمة اغبميدة :

السامرم دبا قاـ بو من صياغة
ذىب موسى عليو السبلـ ؼبناجا ة ربو  ،كترؾ أخاه ىاركف خليفة يف قومو  ،كقد قاـ ّ
عجل لبٍت إسرائيل حىت يعبدكنو من دكف اهلل  ،كقاـ ىاركف بنصحهم كموعظتهم  ،لكنهم دل يقبلوا منو ،كحُت

عاد موسى قاؿ ّ ( :ب ىبسًُ ٍب ٍنؼل ئر سأّزيٌ ظيٌا  .أال رزجؼِ أفؼصْذ أٍشُ  .قبه ّب ثنإً ال رأخز ثيحْيت
ًال ثشأصِ ئِّ خشْذ أُ رقٌه فشّقذ ثني ثين ئصشائْو ًمل رشقت قٌيل )

فقد خاؼ ىاركف أف تتفرؽ كلمة بٍت إسرائيل إف تركهم كغبق دبوسى  ..كىذا الفهم كاف نتيجة موازنة بُت اللحاؽ
بأخيو كالتربؤ فبا فعل بنو إسرائيل كتشتت مشلهم  ،فآثر اإلقامة معهم  ،كالعجل يعبد على مرأل منو على الفرقة
كالشتات .
بناء المجال النظري للموضوعية
جل القضايا
تتسم اعبوانب اؼبختلفة لئلنساف باؼبركنة  ،كما تتسم بالتعقيد كالتشابك  ،كمصدر اؼبركنة أف أكاسط ّ
اإلنسانية ذات تغيَتات متصلة  ،فبا هبعل رسم اغبدكد الفاصلة فيها غَت دقيق  ،فنلجأ إذل رسم حدكد لفظية أك
تقديرية أك افًتاضية أك ربكمية ،حىت نتمكن من التعامل معها  ،فاغبدكد الفاصلة بُت الكرـ كالتبذير  ،كبُت التهور
كالشجاعة  ،كبُت اعبنب كاغبذر  ،كبُت الثبات كالتصلب  ،كبُت اؼبركنة كالتذبذب ىي يف أكثر األمر من قبيل ما ذكرنا
 .كدبقتضى اؼبركنة فإف علينا أف نًتفق يف إصدار األحكاـ  ،كذلك بالبعد عن التعميم كاؼبقوالت الصارمة .
كالتعقيد يفرض علينا اغبذر كاألناة حيث ال تتبدل لنا اغبقائق كالنواميس اؼبتصلة باإلنساف دفعة كاحدة  ،كإمبا
على مراحل متتابعة كفق ما نبذؿ من جهد ككقت يف استكشافها  ،كسوؼ تفٌت اإلنسانية  ،كقد تركت كراءىا صبلة من
اغبقائق اليت دل تتوصل فيها إذل الكلمة األخَتة  .إف سبل البحث تضيق كتلتوم كلما سرنا قدما يف البحث يف اجملاالت
اإلنسانية عامة  ،كالنفسية خاصة  .على حُت هبد الباحثوف عكس ذلك يف العلوـ الطبيعية  ،حيث إف االنتشار
اؼبعريف الرأسي كاألفقي يبد كل منهما يف سلطاف اآلخر  ،كيتعاكناف على اختزاؿ اؼبسافات بُت النظرية كالتطبيق .
ىذا كذاؾ يستدع م بناء فضاء نظرم كاسع اؼبدل يسمح للمركنة اإلنسانية كاختبلؼ ظركؼ البشر أف تأخذ كل
أبعادىا  ،لكنها يف النهاية تقف عند حدكد كاضحة اؼبعادل  ،تفصل بُت القيم كأضدادىا  ،كتوقف اإلنساف على مراشد
اغبق اليت ليس بعدىا إال الضبلؿ !..
كبإمكاننا أف نسمي ذلك الفضاء ( بالقاعدة القيمية ) ،أك اػبلفية الثقافية  ،أك اؼبزاج العاـ  ،إنو الًتبة الصاغبة
لبلستنبات  ،أك الرحم اليت تتخلق فيها اؼبوضوعية  ،كتتغذل فبا فيها  ،كربتكم إليها ...
- 1البعد عن الظن :

يعد البعد عن الظن كالتخمُت أىم خطوة على طريق اؼبوضوعية  ،كىي اػبطوة اليت إف زلّت فيها القدـ دل يستقم ما

بعدىا من خطوات أبدا  ،حيث إف األساس الواىي هبعل البناء القائم عليو يف حكم اؼبنهار مهما كاف شاـبا  ،بل إف
كلفة زائدة ستكوف باىظة كلما مشخ كعبل! كمن ىنا جاءت النصوص الكثَتة اليت ربوط حس اؼبسلم من كل جوانبو
بغية ترشيد اػبطوة األكذل كإحكاـ األساس قبل اػبوض يف ازباذ اؼبواقف كربليل األخبار كاستخبلص النتائج  ،كال ينبغ م

أف يساكرنا الشك أف مناىج العلم اغبديث أخذت ىذه الفضيلة عن اؼبنهج اإلسبلمي الذم أرساه القرآف الكرًن .
كيبكن بلورة ىذه القضية يف النقاط التالية :
أ .طالب القرآف أىل الكتاب ككفار قريش بالكف عن اعبدؿ فيما ال علم ؽبم بو ( ّب أىو اىنزبة مل حتبخٌُ
يف ئثشاىٌْ ًٍب أّزىذ اىزٌساح ًاإلجنْو ئال ٍِ ثؼذه أفال رؼقيٌُ  .ىب أّزٌ ىإالء حبخدزٌ فَْب ىنٌ ثو ػيٌ فيٌ
حتبخٌُ فَْب ىْش ىنٌ ثو ػيٌ ًاهلل ّؼيٌ ًأّزٌ ال رؼيٌَُ )
فقد زعم اليهود أف إبراىيم كاف يهوديا  ،كزعم النصارل أنو كاف نصرانيا مع أنو كاف قبل موسى كعيسى دبئات
السنُت  ،فكيف يكوف تابعا ؼبلة جاءت بعده ؟

ة .قرر القرآف يف مواضع عدة عدـ صبلحية الظنوف يف بناء اؼبعلومات ،كشنّع على أكلئك الذم يركنوف إليها ،
حيث إف الظن متأرجح بُت الشك كاليقُت ،بل إف من الظنوف ما يكوف أكىاما !! (

ّب أّيب اىزِّ آٍنٌا

اخزنجٌا مثريا ٍِ اىظِ ئُ ثؼط اىظِ ئثٌ )
ت .أمر اهلل تعاذل اؼبؤمنُت أف يستعملوا عقوؽبم يف اجملاالت اليت يبكنها أف تتوصل فيها إذل اغبقيقة  ،فالغيبيات
اليت دل يركىا  ،كدل يأهتم هبا خرب صادؽ لن يكوف الكبلـ فيها أكثر من اللغو كالعبث  ،كلن يكوف أكثر من
األكىاـ كالظنوف  .كيف عدـ زج العقل يف موضوعات ال يبلك أدىن مقدمات ؽبا تكرًن لو  ،كما أف يف ذلك
حفظا للمنهج من أف ىبرج عن اإلطار العلمي الصحيح ؟ كال ىبفى أف إنكار علماء الغرب يف بداية عصر
النهضة اغبديثة لكل ما ىو كراء اؼبادة دل يكن أكثر من رد فعل على ز ّج كثَت من رجاالت الكنائس كعلماء
البلىوت النصارل للدين يف قضايا ليست من ؾبالو  ،فكذلك ز ّج العقل يف غَت دكائره إىانة لو ٌّ
كحط من

قدره .
ث .يعلمنا النيب صلى اهلل عليو كسلم اؼبوضوعية حُت يشنّع على أكلئك الذين وبدثوف الناس بكل ما ظبعوه دكف
نظر شخصي يف ذلك اؼبسموع  ،كال رم ب أف كثرة نقل األخبار كاألقواؿ مظنّة للوىم كالنسياف  ،كما أهنا

مظنة للتزيد كشوب اؽبول  ،كمن مث قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ  ( :كفى باؼبرء كذبا أف وبدث بكل ما ظبع )
 ،كما ذـ أيضا أكلئك الذين يرككف أخبارا ال سند ؽبا  ،كال يعرؼ من ىو قائلها  ،كذلك توسبل هبا إذل

مآرب شخصية  ،حُت قاؿ  " :بئس مطية الرجل زعموا "  .كلفظة ( زعموا ) إمبا تستخدـ عند عدـ كثوؽ
بث الشائعات بُت اؼبسلمُت حيث
الناقل من صحة ما ينقل  ،ككم حقق األعداء من مآرب عن طريق ّ
يتلقفها كثَتكف من عشاؽ ( زعموا ) لنشرىا كتعميمها !!..

 .2التجرد من األهواء :

ال ريب أف البعد عن الظنوف أسهل من الناحية الفنية كاؼبوضوعية من البعد عن األىواء ،حىت إف كثَتا من العلماء يركف
أف التجرد من اؽبول كالشؤكف اػباصة يف حبث القضايا اإلنسانية عامة غَت فبكن يف كثَت من األحياف  ،كإدراؾ اإلنساف
الختبلط ىواه بآرائو قد يكوف غَت متيسر لئلنساف نفسو لدقة اؼبسالك كاؼبسارب يف ىذا الشأف  .لكن نعمة اؽبداية
ذبعل سيطرة اإلنساف على أىواء نفسو أكثر إمكانا  ،كحلية التقول تزيد يف البصَتة  ،كما قاؿ تعاذل (

ّب أّيب اىزِّ

آٍنٌا ئُ رزقٌا اهلل جيؼو ىنٌ فشقبّب )
كباب األىواء كاسع ينتظم كثَتا من ألواف الزيغ عن اؼبوضوعية ،لكن سنعرض ربت ىذه الفقرة إذل ما نعده اللباب
تاركُت ألوانا أخرل لعرضها ربت عناكين أخرل بغية اؼبزيد من اإليضاح .
أ .أمر اهلل تعاذل اؼبؤمنُت بإقامة موازين العدؿ  ،كإف خالف ذلك ميوؽبم  ،إذ أف اؽبول عدك مبُت

للعدؿ كاإلنصاؼ  ،فقاؿ ( ّب أّيب اىزِّ آٍنٌا مٌٌّا قٌّاٍني ثبىقضػ شيذاء هلل ًىٌ ػيَ أّفضنٌ أً
اىٌاىذِّ أً األقشثني ئُ ّنِ غنْب أً فقريا فبهلل أًىل هبَب فال رزجؼٌا اذلٌٍ أُ رؼذىٌا ًئُ ريًٌا أً
رؼشظٌا فاُ اهلل مبُ مبب رؼَيٌُ خجريا )

قاؿ ابن كثَت  :أم ال وبملنّكم اؽبول كالعصبية كبغض الناس إليكم على ترؾ العدؿ يف شؤكنكم  ،بل الزموا العدؿ على
كل حاؿ !!

اؼبنزؿ مهما كاف
ة .بُت القرآف الكرًن يف بعض اؼبواطن أف الوالء ينبغي أف يكوف باستمرار للمنهج ّ
الشر قد ال يكوف كذلك  ،كما ظاىره اػبَت قد ال
ـبالفا للهول  ،كأف ما ظاىره يف نظر البشر ّ
يكوف كذلك  ،كذلك حىت يتّهم اؼبؤمن نفسو يف كل موقف  ،كيبحث عن شرعية مواقفو ـبافة أف

ينزلق يف متاىات األىواء كالشهوات  .كيف ىذا يقوؿ القرآف الكرًن  ( :مزت ػيْنٌ اىقزبه ًىٌ مشه
ىنٌ ًػضَ أُ رنشىٌا شْئب ًىٌ خري ىنٌ ًػضَ أُ حتجٌا شْئب ًىٌ شش ىنٌ ًاهلل ّؼيٌ ًأّزٌ
ال رؼيٌَُ )

كيف النهاية فإنو ما يبكن أف يقاؿ  :إف أسوأ ما يفسد الدين كالدنيا  ،كاألفراد ك اعبماعات شيئاف  :اؽبول كاعبهل  ،أك
الشبهات كالشهوات  ،كاهلل كحده العاصم من ذلك .
- 2االنسجام الذاتي :

من أىم مرتكزات اؼبوضوعية االنسجاـ الذايت  ،كىو مطلب ضركرم غبياة مستقرة آمنة مثمرة  ،كىذا االنسجاـ ينبغي
أف يتجلّى يف اتساؽ أقواؿ اؼبرء مع معتقداتو  ،كيف أفعالو مع أقوالو  .كىذا االنسجاـ من ظبات اإلنسانية الفاضلة  ،بل
من ظبات الرجولة اغب ّقة  .كحُت تفقد األمة االنسجاـ الذايت تتعقد حياهتا  ،كتفقد اؼببادئ كالقيم العليا لديها فاعليتها
 ،فالكلمة الطيبة تصبح غَت ذات قيمة  ،إذ إف صاحبها ال يعرب هبا عن معتقداتو  ،أك إنو يفرغها من زطبها بعمل ما

ينافيها ! كاألعماؿ الفاضلة كأعماؿ الرب كاػبَت كاإلحساف ال سبسي موضع جذب اىتماـ اجملتمع كنشاطاتو  ،ألهنا
معلولة بعلل تنزع منها معناىا اإلنساين النبيل  ،كىكذا  ...كاػببلصة أف اإلنساف حُت يفقد انسجامو الذايت ىبوض
حربا أىلية ىو ساحتها كأدكاهتا  ،كؿباربوىا  ،كالنتيجة تدمَت الفرد كاعبماعة  ،كربويل اجملتمع إذل ركاـ من البشر  ،ليس
أمامو إال السقوط يف الرببرية ! كمن ىنا أشاد اإلسبلـ هبذه الفضيلة كاستخدـ أقسى عبارات اإلنكار كالتوبيخ ألكلئك
الذين ىبرجوف عليها ! كيبكن أف ذبتلي معادل ذلك يف النقاط التالية :
أ .حُت بدرت بوادر من بعض اؼبسلمُت تنايف االنسجاـ اؼبتوقع توفّره يف حياهتم لفت نظرىم القرآف

الكرًن إذل ذلك بعبارة قاسية  ،حىت ال يتكرر اػبطأ  ،فقد ذكر اؼبفسركف أف بعض اؼبسلمُت كانوا

يقولوف  :لو نعلم أحب األعماؿ إذل اهلل تعاذل لبذلنا أموالنا كأنفسنا  ،فد ّؽبم اهلل على اعبهاد ،
فلما ابتلوا بو يوـ أحد ّفركا  ،فأنزؿ :

( ّب أّيب اىزِّ آٍنٌا مل رقٌىٌُ ٍبال رفؼيٌُ .مرب ٍقزب ػنذ اهلل أُ رقٌىٌا ٍبال رفؼيٌُ )

ب .ركزت تعاليم اإلسبلـ على فضيلة الصدؽ الذم يعٍت  " :مطابقة الكبلـ العتقاد متكلمو "  .كقد
جاءت آيات كريبة كثَتة كأحاديث نبوية مستفيضة بضركرة اقًتاف اإليباف بالعمل الصاحل ،حىت
يتحقق االنسجاـ اؼبطلوب  ،كما كردت نصوص كثَتة ربذر من الكذب كارتكاب اؼبعاصي  ،كىي
على درجة من الشيوع كالذيوع ذبعل ذكرىا من باب التعريف باؼبعركؼ .

- 3المسؤولية -:

سبثل اؼبسؤكلية دعامة من دعامات اؼبوضوعية  ،حيث يتحمل اإلنساف مسؤكلية ما قاـ بو من عمل يف حدكد شركط
موضوعية معينة  ،كلو شبرة جهده اػباص  ،كىذه الثمار ؿبفوظة لو على اؼبستول األخبلقي كالتشريعي  ،كىذا كذاؾ ال
يقتصراف على الدنيا أك اآلخرة  ،كإمبا ق ك تقدير عاـ يبلزـ كجود اإلنساف من غبظة التكليف إذل ماال هناية  .إف
اؼبوضوعية تتبدل يف ربديد اؼبسؤكلية اؼبشًتكة بشكل جيد فيما لو تصورنا ربمل اإلنساف ألخطاء األجياؿ السابقة  ،أك
جواز أف يقطف غَته شبرة جهده كىكذا  ...كيبكن أف نبلور ىذا اعبانب من جوانب اؼبوضوعية يف النقاط التالية -:

أ .يولد اؼبرء بريئا من اإلمث كاػبطيئة حىت لو كاف كجوده شبرة لقاء خاطئ بُت رجل كامرأة  ،كليست
ىذه الرباءة مقررة على اؼبستول الفردم  ،بل إف بٍت آدـ صبيعا برآء فبا فعلو أبوىم آدـ حُت أكل
الذمة إذل أف يشغلها
من الشجرة  ،فليس لئلنساف حاجة إذل فداء كال إذل ـبلّص  ،فهو برمء ّ
بكسبو الذايت !

ب .كما يولد اؼبرء بريئا من تبعات أعماؿ آبائو كأجداده

– كإف كاف يبكن أف يلحقو بعض الضرر

وبمل تبعات أخطائو آلبائو كأجداده  ،فإف نعمة اؽبداية  ،كنعمة
الدنيوم -فإنو ال يسوغ لو أف ّ
العقل سبكناف اؼبرء من قرار االختيار الصحيح .
كيف اغبديث الشريف "ال يؤخذ الرجل جبريرة أبيو كال جبريرة أخيو " " ال هبٍت كالد على كلده  ،كال مولود على كالده ".
ج .ال معٌت للمسؤكلية دكف ربطها باعبزاء  ،ألف ىذا ينبو اؼبسلم إذا ما لقي أزمة أك انتكاسة ما يف الدنيا إذل
مراجعة األسباب اليت سببتها فردبا كانت معصية كقع فيها  ،أك غفلة أك تقصَتا فرط منو ؟ كحُت يفعل
اؼبسلم ذلك فإنو يكوف موضوعيا يف فهم كاقعو كمشكبلتو  ،كذلك خَت من إلقاء أسباب كاقعة على القدر ،

أك على األعداء أك سوء اغبظ  (...ىْش ثأٍبّّْنٌ ًال أٍبِّّ أىو اىنزبة ٍِ ّؼَو صٌءا جيز ثو ًال ّحد ىو
ٍِ دًُ اهلل ًىْب ًال ّصريا ) .
 .5مراعاة التكاليف الشرعية للطاقات البشرية :
دل يكتف اإلسبلـ أف يطالب الناس بأف يكونوا موضوعيُت  ،لكنو علّمهم يف أخص ما جاء بو كيف تكوف اؼبوضوعية

الغراء الطبيعة البشرية  ،كما متع بو اإلنساف من طاقات كإمكانات  ،كفبكن أف نشخص
حيث راعت أحكاـ الشريعة ّ

ذلك يف اؼبفردتُت التاليتُت :

أ .ليس يف اإلسبلـ ما يصعب اعتقاده أك القياـ بو  ( ،ال ّنيف اهلل ّفضب ئال ًصؼيب )  ،كمن أمثلة مظاىر رفع
اغبرج  :قصر الصبلة كصبعها يف السفر  ،جواز التيمم يف ظركؼ معينة  ،كجواز اإلفطار يف رمضاف للمريض
كاؼبسافر ...كفوؽ كل ىذا ىنالك مساحات كاسعة من العفو  ،أك ما يسمى ب ( الفراغ القانوين ) حيث إف
ما كاف يتغَت باختبلؼ الزماف كاؼبكاف جاء ؾبمبل  ،حىت يتاح للمجتهد ؾباؿ يتحرؾ فيو  ،كالصور
التشخيصية للعدؿ كالشورل كأنظمة اغبكم كاإلدارة ...
ب .عدت الشريعة الغراء الغلو يف الدين كاإلفراط يف التنسك تشويو عبماؿ الدين كإخبلال بتوازنو كإعناتا للخلق ،
كذاؾ ال ىبتلف كثَتا عن التفلّت من الدين كأحكامو السمحة  .دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
اؼبسجد فإذا حبل فبدكد بُت الساريتُت  ،فقاؿ  ":ماىذا اغببل ؟ قالوا  :ىذا حبل زينب  ،فإذا فًتت تعلقت
بو  ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  :ال  ،حلّوه  ،ليصل أحدكم نشاطو فإذا فًت فليقعد "

 -6البعد عن الذاتية :

اػبلط بُت الذات كاؼبوضوع  ،بُت األشخاص كاؼبناىج قضية قديبة جديدة عانت منها البشرية كمازالت تعاين  ،كحُت
جاء اإلسبلـ كانت اغبقيقة يف اعبزيرة العربية موزعة على أرصدة الزعماء كاألثرياء كاألكثاف كاألشباح ...كمن مث فإف
اؼبعركة اليت خاضها اإلسبلـ من أجل سيادة اؼبنهج كاغبقائق البينة على األشخاص كانت على درجة عظيمة من السعة
كالتوتر  .كيبكننا أف قبلو عمل اإلسبلـ يف القضاء على الذاتية دبا يلي :

أ .كضوح اؼبنهج على مستول القيمي كاؼببادئ كاألنظمة كاإلجراءات  ،فجعل أعلى القيم كأساسها ىو اإليباف ،
فإذا فقد عند شخص دل يعد ىناؾ ؾباالت للمفاضلة بينو كبُت غَته فبن آمن  .أما اؼبعيار الذم يتفاضل
على أساسو اؼبسلموف فهو التقول  ( :ئُ أمشٍنٌ ػنذ اهلل أرقبمٌ )

ب .ؼبا كاف اإلسبلـ يهدؼ إذل سيادة اغبقيقة  ،بذؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم جهودا مكثفة حىت يستقر يف
حس اؼبسلم أف اؼبنهج فوؽ كل اعتبار  ،كأف النيب صلى اهلل عليو كسلم نفسو ليس مستثٌت من ذلك  .فقد
عاتب القرآف النيب على بعض اجتهاداتو  ،كانصرافو عن ابن أـ مكتوـ كقبولو فداء األسرل يوـ بدر  ،،كفبا
كرد يف ىذا السياؽ قولو صلى اهلل عليو كسلم ( ال تطركين كما أطرت النصارل عيسى )  .فاالرتباط
األساسي باهلل عزكجل كالوحي الذم أنزلو  ،كمن ىنا فإف من دل يفقو ىذا ارتد عن اإلسبلـ بعد كفاة النيب
صلى اهلل عليو كسلم  ،أما سيد الراشدين أبو بكر –رضي الو عنو – فقد قاؿ  ":يا أيها الناس من كاف يعبد
اهلل فإف اهلل حي ال يبوت  ،كمن كاف يعبد ؿبمدا فإف ؿبمد قد مات ".

 -7احترام االختصاص :

إف من اؼبوضوعية دبكاف أف يعرؼ الفضل ألىلو  ،كأف يعًتؼ بالتقدـ لكل من تبحر يف معرفة حقيقة من اغبقائق سوء
أكانت شرعية أـ كونية أـ تارىبية  .كمن اؼبعلوـ أنو لوال تقسيم العمل  ،ؼبا أمكن أف نرل التقدـ العلمي الذم أقبزتو
البشرية اليوـ على ىذه الصورة  ،فبل خيار أماـ من يريد التقدـ الرأسي يف علم من العلوـ سول أف ىبصص أكثر جهده
ككقت لو  .كاؼبكافأة اؼبعنوية اليت تنتظر ذلك اؼبتخصص ىي تلقي أقوالو كاجتهاداتو يف زبصصو بالكثَت من اإلصغاء
كالتقدير كالقبوؿ  .كيبكن أف نبلحظ يف ىذه القضية ما يلي :

أ .اغبث على استقاء اؼبعلومات من مصادرىا اؼبوثوقة  ،كربكيم أىل االختصاص عند التنازع ( فبصئيٌا أىو
اىزمش ئُ منزٌ ال رؼيٌَُ )

ة .أف يفيت العادل يف حدكد علمو كأال يدعي علم ما دل يعلم  ،ألف يف ذلك تضليبل لناس  ،كصرفا عن اغبقيقية
 ،كيف ىذا يوجو القرآف الكرًن النيب صلى اهلل عليو كسلم إذل الكشف عن دكائر معرفتو  ،حىت يعلم الناس
ؾباالت معرفتهم  ،فبل يتجاكزىا حيث يقوؿ  ( :قو ال أقٌه ىنٌ ػنذُ خزائِ اهلل ًال أػيٌ اىغْت ًال أقٌه
ىنٌ ئِّ ٍيل ئُ أرجغ ئال ٍب ٌّحَ ئيل )
 -8الدقة :
تعد الدقة مظهرا من مظاىر اؼبوضوعية  ،حيث أهنا سبثل خبلصة الوعي اؼبوضوعي بقضية ما  ،كاإلنساف كلما ترقّى يف

سلم اغبضارة صار أكثر دقة  ،كالعلم نفسو يزداد اعتماده على اللغة الكمية يوما بعد يوـ  ،بل إف عبلج اؼبشكبلت
االجتماعية وبتاج يف كثَت من األحياف إذل معلومات إحصائية تكشف عن حجم اؼبشكلة كما سبق من ؿباكالت غبلها
.
فالصبلة موقوتة بأكقات ؿبددة  ،كمثلها الزكاة  ،كالصياـ كذلك  ...كمن ىنا غرست تعاليم اإلسبلـ يف نفس اؼبسلم
كل ما هبعلو دقيقا يف كل حركة يف حياتو إذا ما ىو نفذ إذل ما كراء الظاىر ....

 -9اإلنصاف :

لعلنا نلمس ظبات اإلنصاؼ يف اؼبفردات التالية - :

البُت إصدار حكم كاحد على قبيلة أك
أ .إذا كاف كضع البشر على التنوع  ،فإف اإلسبلـ يعلمنا أف من اػبطأ ّ
أىل ملة أك بلدة  ،ألف ذلك التعميم سوؼ ينطوم على ظلم كاضح  ،فبل يبكن أف تكوف العدكانية أك

اػبيانة أك البخل صفة مبلزمة لقبيل كبَت من البشر  ،كيف ىذا الصدد يقوؿ تعاذل  ( :ىْضٌا صٌاء ٍِ أىو
اىنزبة أٍخ قبئَخ ّزيٌُ آّبد اهلل آّبء اىيْو ًىٌ ّضدذًُ )  ،إف من أىل الكتاب األمناء ك أىل اػبيانة ،

كمنهم التقي حبسب تعاليم دياناهتم  ،كمنهم اػبارج عن كل الرساالت  ،ىذه النظرة تبقي ىامشا بُت أىل
اؼبلل اؼبختلفة للحوار  ،كتتيح للمسلم نظرة تفصيلية تنجيو من براثن التعميم .
ب .االعًتاؼ لآلخرين دبا يبلكوف من خصائص سبيزىم عن غَتىم كىذا االعًتاؼ ال يولد إال من رؤية شاملة
للحياة  ،ذلك ألف النقد ليس بياف اؼبثالب كالعيوب  ،لكنو أيضا الكشف عن مساحات اػبَت كاعبماؿ .
ت .ينقل اإلسبلـ الناس نقلة كاسعة ليضعهم يف قمة اإلنصاؼ لبعضهم بعضا حُت يرشد اؼبسلم على أف ينظر
إذل الناس باؼبنظار عينو الذم هبب أف ينظركا إليو بو  ،ألف اؼبشاعر اإلنساين ة كاحدة  ،كحاجات البشر
النفسية كاالجتماعية كاحدة أك تكاد  ،كمن مث فإف اإلنصاؼ أف نسلم اؼبسالك اليت تؤمن تلك اغباجات
" :فمن أحب أف يزحزح عن النار  ،كيدخل اعبنة
للجميع  .كيف ىذا يقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
فلتأتو منيتو  ،كىو يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر  ،كليأت إذل الناس الذم وبب أف يؤتى إليو ".

 – 10التعامل مع الحقيقة :

أ .يوجهنا اإلسبلـ إذل عدـ الوقوؼ عند الصور كاألظباء كاألكصاؼ غَت اؼبؤثرة يف النتائج ،كذلك ألف عدـ
السطحية كالشكلية اؼبضللة  ،فلوف قميص
ذباكز ذلك سيعٍت خركجا عن اؼبوضوعية اؼبطلوب ة  ،كما سيعٍت ّ

الطالب  ،أك اذباىو كبو كجهة معينة أثناء أداء االمتحا ف أك انتسابق إذل حي معُت كل أكلئك ال يؤثر يف
الدرجة اليت حازه يف االمتحا ف  ،كمن ىنا كجب أف ربيّد عند اغبديث عن األسباب اؼبؤثر ة يف قباح الطالب

أك رسوبو  .إف جوىر اؼبسلم كامن يف قلبو كسلوكو كما عداه فبل كسب للمر ء فيو  ،كمن مث فبل كزف لو عند
اهلل عزكجل.
ب .كما يأمرنا القرآف الكرًن ككبن نتعامل مع اغبقائق أف نتجاكز الظاىر إذل ما كراءه ؛ فإنو يأمرنا يف بعض

اؼبواقف أف نصحح النّظر إذل الظاىر نفسو حيث يكوف يف بعض األحياف خادعا  ،أك يكوف حباجة إذل مزيد

تأمل  ،حىت ال لبرج بانطباعات خاطئة (ًاىزِّ مفشًا أػَبذلٌ مضشاة ثقْؼخ حيضجو اىظَئبُ ٍبء حزَ ئرا
خبءه مل جيذه شْئب ) إف كثَتا من األعماؿ ظاىرىا النفع ألصحاهبا  ،لكنها يف اغبقيقة سراب دل يرد بو كجو
اهلل تعاذل !
ج .إعطاء اغبقيقة ما يتناسب مع حجمها من االىتماـ كالعناية ضرب من ضركب اؼبوضوعية اؼبعاشة على الصعيد
العملي  ،كحُت نتصفح الكتاب العزيز كالسنة اؼبطهرة قبد أف ىناؾ قضايا رئيسية احتلت مساحات كاسعة منهما
كقضية التوحيد كاإليباف باليوـ اآلخر كنعيم اعبنة كقصص الرسل يف التبشَت كاإلنذار  .كقبد ىناؾ من القضام ا ما
دل يذكر إال مرة كاحدة كالغيبة مثبل  ،كقبد منها ما دل يذكر إال مرات قليلة كالسرؽة ؟؟؟ كال يعٍت ىذا عدـ اىتماـ
اإلسبلـ بصيافة أمواؿ الناس مثبل  ،كإمبا كاف ذلك  ،ألف ىذه السلوكيات تابعة إليباف اإلنساف كمعتقده  ،كاعبرائم
على اختبلؼ أنواعها إمبا تنحسر يف اجملتمعات على مقدار ما يتمدد اإليباف يف قلوب الناس كمن مث كانت العناية
باألصل .

يغَت من
مرة  ،كحينئذ فإف اإلنساف قد يصرؼ التفكَت عنها  ،أك قد يتجاىلها لكن ذلك ال ّ
د .قد تكوف اغبقيقة ّ
ف،
طبيعتها  ،كىو قد يؤجل مواجهتها  ،لكنو ال يستطيع إلغاءىا أك التخفيف من كطأهتا  ،كمن مث فإف القرآ
الكرًن يغرس يف حس اؼبسلم ضركر ة مواجهة اغبقائق بشجاعة كثبات  ،فذاؾ جزء من اؼبوضوعية اليت ال يليق
باؼبسلم االكبراؼ عنها ( أحضت اىنبس أُ ّرتمٌا أُ ّقٌىٌا آٍنب ًىٌ ال ّفزنٌُ ً .ىقذ فزنب اىزِّ ٍِ قجييٌ فيْؼيَِّ
اهلل اىزِّ صذقٌا ًىْؼيَِ اىنبرثني )
ىػ .تشتبك اؼبصاحل كاؼبفاسد يف كاقع اإلنساف  ،كهبد اؼبسلم يف كثَت من األحياف قلة اػبيارات اؼبتاحة  ،ك
الشرين كوبقق خَت اػبَتين  .كحُت يبتلك اؼبسلم ىذا النوع
صعوبتها  ،كىنا البد من موازنة دقيقة كيما يدفع شر ّ
من الفقو فإف ىذا يعٍت أنو قادر على التكيّف كاغبركة مهما كانت اؼبساحات اليت أمامو ضيقة  .إف اؼبوضوعية أال
نقف مكتويف األيدم كلما كاجهتنا مشكلة  ،ألف ذلك سيعٍت أال نتق ّدـ  ،بل أال مبلك القدرة عل االستمرار !
كمن ىنا جاء بناء فقو اؼبوازنات الذم أشبر مئات األحكاـ التفصيلية على يد علماء اؼبسلمُت فيما بعد  .كيف ىذا
يقوؿ اهلل تعاذل :

( ٍِ مفش ثبهلل ٍِ ثؼذ ئميبّو ئال ٍِ أمشه ًقيجو ٍطَئِ ثبإلميبُ ) فقد أكره اؼبشركوف عمار بن ياسر على قوؿ كلمة
الكفر فجاء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كىو يبكي  ،قاؿ لو  :كيف ذبد قلبك ؟ قاؿ  :مطمئنا باإليباف  ،قاؿ
 :فإف عادكا فعد .
ك .إف من صبلة التعامل مع اغبقائق ترتيب األكلويات يف القضايا اليت ربتاج إذل معاعبة أكثر  ،كإف من النصوص

اليت أرست قواعد ىذا األصل قولو تعاذل ّ ( :ب أّيب اىزِّ آٍنٌا ػيْنٌ أّفضنٌ ال ّعشمٌ ٍِ ظو ئرا اىزذّزٌ ئىل
اهلل ٍشخؼنٌ مجْؼب فْنجئنٌ مبب منزٌ رؼَيٌُ) فقد كانت نفوس بعض اؼبسلمُت تذىب حسرة على الكفرة يتمنوف

يضركم الضُّبلؿ
دخوؽبم يف اإلسبلـ  ،فقيل ؽبم  :عليكم أنفسكم بإصبلحها كاؼبشي هبا يف طرؽ اؽبداية  ،كال ّ
عن دينكم إذا كنتم مهتدين .
إف البداية الصحيحة يف عملية اؽبداية ىي االىتماـ بالنفس من أجل تشكيل نواة للقدكة يف اإلحساف كاإلصبلح
 ،فإذا ما ربقق لئلنساف ذلك  ،أك جلّو هنض ليبشر  ،كينذر كيصلح من يلوذ بو من األقرباء كاعبوار  .كقد أمر
اهلل نبيو صلى اهلل عليو كسلم بذلك حُت قاؿ ( ًأّزس ػشريرل األقشثني )

إف ىذه األكلويات تكوف على ـبتلف اؼبستويات  ،فحُت يغزك األعداء أرض قوـ فإف دفعهم يكوف ىو أفضل
األعماؿ  ،كحُت ذبتاح الناس ؾباعة مهلكة فإف إطعاـ الطعاـ يكوف أفضل من نوافل اغبج كالعمرة كالصياـ
كىكذا ...
إف ترتيب األكلويات على مستول األمة ليس باألمر اؽبُت السيما حُت يشعر الناس أهنم يدكركف يف حلقة مفرغة
اغبس الشرعي كالوعي االجتماعي يستطيعوف كضع كثَت
 ،ال يركف فيها منفذا للخركج  ،لكن أىل اػبربة التارىبية ك ّ
من النقاط على اغبركؼ  ،كإف كنا نسلم أف بعض اغبركؼ ليس لو نقاط!!.
*************
" كيف نبني الموضوعية "
- 1إف بداية الرقي يف سلم الكماؿ ال تكوف إال من خبلؿ الشعور بأننا لسنا يف آخر
مراقيو  ،فالذين يشعركف أهنم موضوعيوف ال يبكنهم أف يستفيدكا شيئا من صبيع ما

قلناه  ،كىم ليسوا حباجة إذل شيء منو ! إف علينا أف ندرؾ أف اؼبوضوعية ليست
درسا كبفظو  ،كالىي شعارات نرددىا ىنا كىناؾ  ،كالىي نصائح نسمعها من ىذا
كذاؾ  ،كما أف علينا أف ندرؾ أف الذين يريدكف بناء اغبس اؼبوضوعي ال يتحركوف يف
فراغ  ،بل إف ىناؾ من العقبات ما يعرقل كثَتا من مساعيهم!!.
إف اؼبوضوعية إرادة كقدرة  ،كعلم كعمل  .كيًتتب على ىذا امتبلؾ فضيلة اؼبركنة ذباه ما عرفنا  ،كما دل نعرفو  ،إذ قد
َِذب ُّد معطيات جديدة تقلب كثَتا من معارفنا السابقة رأسا على عقب ! كتعٍت القدرة أيضا على ربديد عبلقاتنا بشكل
مقبوؿ مع ما حولنا من أفكار كأشخاص كأحداث  ،ألف ذلك سوؼ يعٍت تعامبل موضوعيا  ،كما يعٍت انتظاـ ردكد
أفعالنا بشكل موضوعي .
- 2حىت نكوف موضوعيُت البد لنا من التعمق يف الدراسات التارىبية كالنفسية

كاالجتماعية حيث تكشف لنا الدراسات التارىبية عن سنن اهلل تعاذل يف قياـ
اغبضارات كالدكؿ كأفوؽبا  ،كتلك السنن ثابتة ثبات القوانُت الفلكية كالفيزيائية كمن
خبلؿ معرفة تلك السنن مبيز اؼبقدمات من النتائج  ،كحينئذ نكوف قد دخلنا من
الباب األمامي اؼبشرع لفهم الواؽع الذم لن نكوف موضوعيُت يف التعامل معو ما دل
نتمكن من معرفة ـبتلف العناصر الفاعلة فيو .
- 3االنفتاح عامل أساسي يف تكوين العقل اؼبوضوعي  ،حيث إف الوعي باغبكم اغبقيقي
لقضية ما يتوقف يف كثَت من األحياف على اؼبقارنة كاؼبوازنة بينها كبُت غَتىا  ،ليتخذ
يكونوف ألنفسهم عادل خاصا يظنوف أنو
بشأهنا القرار اؼبناسب  .كإف كثَتا من الناس ّ

العادل كلو  ،كيُنضجوف يف عاؼبهم ذاؾ الكثَت من اؼبعايَت اػباصة اؼبتولّدة من بيئ
نفسية كفكرية ذات مبط كاحد .كىذا الصنف يقع ضحية للتحيّز كالتعميم كالتسرع يف

ة

األحكاـ  ،كعدـ القدرة على الرؤية اؼبتوازنة  ،كتكوف قدرهتم على التكيف ؿبدكدة فبا
هبعل حياهتم عبارة عن صراع مستمر مع ما حوؽبم !!.
- 4ال موضوعية بدكف تضحية  ،ففي اجملتمعات اؼبريضة تكثر اإلقبازات غَت اؼبشركعة
كتوضع يف الظل حقائق كإقبازات رائعة نتيجة اؽبو ل أكال  ،كاعبهل ثانيا  ،كحينئذ فإف
على الذم يريد أف يكوف موضوعيا أف يضحي بأشياء كثَتة  ،فإذا كاف اجملتمع
مصابدبرض سبجيد الذات فإف اؼبوضوعيُت سوؼ يعرضوف أنفسهم إلعراض اجملتمع
ا
كبث الدعاية لو !!
عنهم  ،كاهتامهم يف حاالت األزمات بالتآمر مع العدك ّ ،

- 5إذا كاف االنغبلؽ يعٍت ( البلموضوعية ) فإف اغبوار يعٍت االنفتاح الواعي على اآلخرين
 ،كاغبوار ظاىرة اجتماعية  ،إذ ىو من أفعاؿ اؼبشاركة اليت ال يبكن للفرد أف يقوـ هبا
الشك يدفعاف اؼبرء يف كثَت من األحياف إذل النّأم عن ىذه
كحده  ،كلكن اػبوؼ ك ّ
الظاىرة !! كمع أف اغبوار يتخذ يف بعض ذبلياتو األساليب الصامتة اليت ال يبكن
إيقافها أك حصرىا  ،إال أف عند اإلنساف قدرة على فرز اؼبقوالت اليت تعطل تفاعلو
مع اآلخرين ! .يف ىذه اؼبنطلقات غفلة عن حقيقتُت ىامتُت :
األكذل  :أف اؼبطلوب من اغبوار ال يشًتط أف يكوف توحيد الرأم دائما  ،كإمبا اؼبطلوب ىو شرح كجهة نظر األطراؼ
رم كل طرؼ الطرؼ اآلخر ماال يراه  .كإذا ما ّأدل اغبوار إذل تضييق ش ّقة اػببلؼ
اؼبختلفة لبعضها بعضا  ،أم أف يُ َ

– السيما فيما ىو مناط

فإنو يكوف قد ّأدل كثَتا من اؼبطلوب  .كمن مثّ فإف كحدة الرأم يف كل صغَتة ككبَتة
لبلجتهاد -ليست ظاىرة صحية دائما  ،فالتنوع اؼبؤطّر مطلوب كالوحدة .
الثانية  :أف العلم الذم ال تسبقو رؤية ناضجة معرض لبلكبراؼ  ،كما أنو معرض لئلصابة بأزمات كاختناقات ال ىبفف
النَت القادر على إهباد بدائل كتوافيق جديدة  ،كىذا يسهم فيو اغبوار بنصيب كبَت .
من غلوائها إال الفكر ّ
- 6من العسَت أف نكوف موضوعيُت إذا ما كبن أصغينا إذل كل ما ىو شائع من أفكار
كآراء كعادات  ،ألف كثَتا منو ال يكوف شيوعو نتيج ة جدارة ذاتية  ،فقد سبر األمة
دبراحل صعبة يف تارىبها  ،كىذه اؼبراحل تفرز عددا كبَت من اؼبقوالت اليت قد تصبح
أمثاال سيّارة دكف أف تعرؼ األسباب كالظركؼ اليت أكجدهتا  .كىناؾ سلطاف اظبو :
القدًن  ،حيث يبيل أكثر الناس على منح كل قدًن مكانة خاصة ،كما أهنم ينظركف
إذل األفكار اعبديدة كما ينظركف إذل الفىت اغبَ َدث الذم دل يبلغ النّضج ! كىذه نظرة
غَت موضوعية  ،كقد جاء اإلسبلـ الجتثاثها من جذكرىا حُت عاب على أكلئك
الذم يقبلوف ما اكبدر إليهم من آبائهم من عقائد كأفكار دكف أدىن كزف ؽبا أك

سبحيص ( ًئرا قْو ذلٌ ارجؼٌا ٍب أّزه اهلل قبىٌا هة ّزجغ ٍب أىفْب ػيْو آثبءّب أًىٌ مبُ
آثبؤىٌ ال ّؼقيٌُ شْئب ًال ّيزذًُ )
ىذه بعض األفكار اليت تساعدنا على تنشيط حركة الفكر لدينا  ،كذبعل تفكَتنا أقرب إذل اؼبوضوعية  ،كما تساعدنا
على إهباد مركب نفسي كعقلي يرل األمور على ما ىي عليو  ،كيتعامل معها كذلك .
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