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الدولة وجود حكمة

العرب َخَلد يف يدور كان ا عمَّ اآلية أفصحت هكذا اْلَعِظيِم﴾ النَّبَِإ َعِن * يَتََساءَلُوَن ﴿َعمَّ
نحن نفوسنا، به تختلج ا عمَّ إفصاح أيَّما تُفصح آية من لها ويا الرسالة. قبل ما عهد يف
شأننا فتجعل الحضارة، موكب إىل تُعيدنا دولة بإقامة يحلم لم منَّا فمن املعارصين! العرب
العروبة راية تحت العرب تجمع دولة بإقامة يحلم لم منَّا من العالم؟! مصري يف وزن ذا
هذه رصح إقامة يف اإلسهام ف َرشَ إىل يطمح لم منَّا ومن األغيار؟! دنَس من ديارنا ر فتُطهِّ

الدولة؟!
عنه ض يتمخَّ شوق هو أم عابرة، نزوة تحقيقه إىل ونطمح به نحلم ما هل ولكن
التي الظروف وتحليل اإلنسان أغوار سْرب تستلزم السؤال عن اإلجابة إن ِكياننا؟ صميم

ها. ومهامَّ الدولة أصول ييل فيما ُمظهرين ذلك نُحاول نحن وها كعرب. تكتنفنا
االجتماع أن يف حدسه عىل دلَّ (أنس)، األُنس من إنسان كلمة العربي الذهن اشتقَّ ملَّا
فيلسوف يُعرِّف ألم األول. باملعلِّم ب امللقَّ أرسطو مع بها يلتقي داللة البرشي، الطبع يف أصل

بالطبع؟! اجتماعي حيوان بأنه اإلنسان إغريقيا
لجمع وأخرى (السالم)، العاقل لجمع صيغًة للجمع؛ صيغتنَي العربي الذهن أنشأ وملَّا
فاألوىل بالكومة؛ اليشء عالقة عن تختلف بالجماعة الفرد عالقة أن أدرك )؛ (املكرسَّ األشياء
صورًة العاقل جمع صيغة اتخذت وملَّا منها. الذهن موقف تتبع الثانية بينما بذاتها، تقوم
جمع يف والنون) (الواو مه ُمفخَّ إىل املذكَّر املفرد من التنوين بتحويل للمفرد، مًة مفخَّ
الطويلة والتاء األلف إىل املؤنث املفرد يف والتاء الفتحة وبتحويل «مؤمن-مؤمنون»، املذكَّر؛
أعضائه، نمو محل املجتمع أن عىل االتخاذ هذا دل «مؤمنة-مؤمنات»، املؤنث؛ الجمع يف

الحياة. نسغ منه يستمدُّون إنهم أي الرباعم، من كالشجرة منهم وهو
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تكن ألم بالجماعة؟ الفرد تعلُّق مدى عن لتسهو القديمة املجتمعات كانت وهل
ومتى بينهم؟ من ذَّاذ بالشُّ يُنزلها عقوبة أشد الجماعة حظرية من الخلع عقوبة عندهم
كاملاء أو األحياء من كالهواء املجتمع له وبدا الُعزلة، مرارة أدرك أقرانه عن اإلنسان انزوى

السمك. من
فإذا واالزدهار، النمو بأسباب الحياة يمد وسط الجسد، مثال عىل املجتمع هو كذلك
ره بتطوُّ املجتمع فإن الشعور، ساحة يف الظهور إىل امليول بنموِّه يستدرج الجسد كان

اإلنسان. إنسانية تقوم عليه الذي الحدس يستجيل
يُخيَّل ا ممَّ مًدى ألبعد صورته، عىل إياهم صوغه ويف أعضائه إنماء يف املجتمع تأثري إن
من األوضاع هذه معاني تنبعث الذهن؛ يف اإلنسانية البيئة أوضاع تتمثَّل عندما وهلة؛ ألول
بل مقال، من كالم كمثَل معانيها بعث يف العامة األوضاع فمثَل لهم، تمثَّلت الذين نفوس

الطبيعة. مرسح إىل العودة إىل أنشأتها التي الحياة سحرية بقوة تدعو أصداف كمثل
ساحة يف البدور إىل معانيها تدعو األذهان يف املتمثلة املجتمع أوضاع كانت ولنئ
بثمرات مثقلًة الحوامل تُصبح كما الثقافة، ببذور مثقلًة النفوس تُصبح حتى الشعور،
تختلف ق للتحقُّ النزعة شدة حيث ومن الوضوح حيث من املتجلية املعاني فإن فؤادهن؛

ألخرى. نفس من
األوضاع معنى هي مشرتكة، بروح ببعض بعضهم يرتبط املجتمع، أعضاء هم كذلك
بحيث نبغ)، نب، (من النوابغ عنها ويُفصح َعَمه)، َعِمَي، (من العوام سها يتلمَّ روح العامة،
مبدأ يأتي هنا ومن الجسد؛ يف األخرى الخاليا من الحواس بمثابة أولئك من هؤالء يُصبح
الشعور تحت من املعاني بزغت ما ومتى الجسد. أعضاء وبني املجتمع أعضاء بني املشابهة
الرسالة بمظهر اإلصالح ظهور هنا ومن أمثل؛ بوضع عنها اإلفصاح عىل أصحابها حملت

أمنية. إليها النفوس ترشئب عٍل، من املرشقة
املتبلورة األوضاع هذه وجذور املكان، يف رموًزا مستفاضة أوضاعه املجتمع، هو ذلك
التي املائية النباتات كمثَل العامة األوضاع مثَل الوجدان. أعماق من تنبثق معاٍن الرموز يف

األغوار. يف جذورها وتمتد السطح عىل أوراقها تطفو
الثقافة، مبدأ هي التي «عقيدة»، كلمة املصدر نفس من العربي الذهن اشتق وإذا
بني التكوين يف للشبَه فطن فقد الحياة؛ مبدأ هي التي الرحم» يف الجنني «انعقاد وكلمة
عضو منها كل بأداء يقوم الجسد يف الوظائف من نظام الحياة أن فكما والجسد. املجتمع
الذهن عربَّ وقد املواطنني. أحد وظائفها من كل بأداء يقوم املجتمع يف هي فكذلك ، معنيَّ
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«اعتدال»، بكلمة الجسد يف النظام عن عربَّ كما «عدالة»، بكلمة املجتمع يف النظام عن العربي
للعدالة. شعاًرا امليزان اتُّخذ هذا العربي الحدس عن وتعبريًا

كل لدى ا خاصٍّ نظاًما الحياة لوظائف أن كما مجتمع، بكل خاص قيِّم نظام هناك
املالءمة عامل عاملني؛ لتداخل تكوينه يخضع الحياة وظائف نظام كان وإذا حيواني. نوع
يخضع أيًضا هو القيم نظام فإن الدنيا. يف النوع نظر وجهة وعامل الطبيعية، البيئة مع
ثانية. جهة من الطبيعة يف الجماعة استقرار والقاعدة جهة، من الجماعة لفلسفة تكوينه
توفيقه يف العمارة ِلفن والغاية الوسائل بني التوفيق محاولته يف مماثل بناء الرشيعة إن

املعمار. إلهام وبني البناء مواد طبيعة مقتضيات بني
والبادرات النفس، من الجسد بمثابة منه هي ببادرة ذاته عن يُفصح شعور كل
يف بعثت أحدهم؛ ذهن يف مثلت ما إذا حتى الواحد، النوع أبناء فيها يشرتك الطبيعية
بدأ هنا ومن األحياء، بني الرحماني التفاهم نشأ هنا ومن عنه، تُعربِّ الذي الشعور نفسه
بعض. عن بعضهم الحيف رفع وعىل املشرتكة، األهداف تحقيق عىل اإلخوان بني التعاون

ق؟ التحقُّ إىل املعنى لنزوع امتداد إالَّ العمل وهل
مشاعر أفق غري أفق من النفس من منبعثًا املوحى الشعور يبدو أن األمر غريب ومن
عمق األلم، صاحب يف هو ا ممَّ نفوسنا يف منبتًا أعمق إخواننا بآالم شعورنا أن أي الجسد،
الحاجات؛ عىل الواجبات ق تفوُّ كان هناك ومن الروعة، من هالة نفسه يف بَدر ما عىل يُضفي
أال ذلك؟ يف غرابة من وهل األنانية. ال البرشي، الطبع يف أصل اإليثار بأن يوحي ما وذلك
التفرُّد إىل الحياة ظواهر نزوع األنانية أن حني يف فيضها، يف نفسها الحياة اإليثار يُمثِّل

فالجمود؟
الشعور أن عىل و«وج» «شع» اللغوية بأرومتهما تدالن و«واجب» «شعور» كلمتَي إن
قويمة استجابة هو إنما الواجب وأن اإلخوة، بني الرحماني التجاوب من الوجدان يف ينجم
فإذا والرفعة. بالشدة تتفاوت إجابة بها تُجيب منحرف، وضع عىل النفس بها تُجيب
أصاب وإذا الرَِّحم). (من الرحمة بشعور ملتبًسا الواجب بدا عطب، الحياة ِكيان اعرتى
انتاب وإذا الفرس). ِعْدَيل (من العدالة بشعور ملتبًسا الواجب بدا خلل، املجتمع نظام

اإلصالح. إىل الدعوة بشعور ملتبًسا الواجب بدا البىل، املجتمع وضع
ترميم إىل ترمي إجابة وعمل، كمعرفة النفس يف تتجىلَّ إجابة الواجب، هو كذلك
البايل الجائر الواقع استبدال وإىل اإلخوان، عن الحيف رفع وإىل الحياة، ِكيان يف العطب

الراهنة. التاريخية املرحلة روح مع يتفق بآَخر
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متفتِّح رحماني ِكيان إىل املغلقة وأغراضها امليول دائرة بالواجب تتخطَّى النفس إن
وعندئٍذ النظام؛ وجود مصدر العقيدة تبلغ حتى به النفس ترتقي وقد التسامي. نحو

إنسانية. حقيقًة التاريخية املرحلة معنى لها يتجىلَّ
والغرض، املبدأ بني العمل أثناء د يرتدَّ املظهر، مزدوج طبع ذا اإلنسان كان وملَّا هذا،
يتحوَّل الرتدُّد هذا كان وملَّا الغاية. نحو ينساق وأخرى الواجب، حدود عىل يبقى تارًة
أصبحت فقد والوفاء؛ الغدر والكذب، الصدق املتناقضات: من موقفه بها يتعنيَّ حرية إىل
العالقة عن الجسد، يف األخرى الخاليا بشقائقها الخلية عالقة عن تختلف بإخوانه عالقته
الحيوان عالقة عن وحتى مثًال، الكيماوية كالذرات حتميًة قوانني خضوعها يف تُضارع التي
املصلحة بني الحر، موقف املرء، موقف يجعل ما وذلك للغريزة، خضوعه يف بالقطيع
القول يف عليه تثبُّتها ويف الحق سبيل اختيارها يف إرادته تدعم دعامة إىل يفرتق والواجب،

ق. التحقُّ إىل بنزعته الحق تدعم التي الدعامة تلك إالَّ الدولة وليست العمل. ويف
والواجبات الحاجات بني اإلرادة ولكن روعتها، للواجبات وإن فتنتها، للحاجات إن
كمسند بالجماعة االستعانة املرء يُلِزم ا ممَّ متعالية، شماريخ وبني منحدر سطح بني كأنها

األمثل. الوضع نحو صبوته يف يسنده

وب��ال��ش��راب ب��ال��ط��ع��ام ونُ��س��َح��ر َغ��ي��ب ألم��ر م��وِض��ع��ي��ن أران��ا

القيس امرؤ

وإج��الل م��ج��د ال��ن��اس ف��ي يُ��ب��ت��غ��ى ب��ه��ا غ��اي��ة ك��ل إل��ى س��بَّ��اًق��ا زل��ت وم��ا

تخطِّي نفسه له ل تُسوِّ من يردع فهو األفراد، جماح كبح يف وسائله للمجتمع إن
شهواتهم يف الناس السرتسل ذلك ولوال وباالستهزاء، باالستهجان وذلك االعتدال، حدود
مظهر الشهوات، لطغيان املتبلور املظهر إالَّ القبح وليس نزواتهم. عبيد أصبحوا حتى
عىل الشذَّاذ أحد تطاول وإذا البهيمة. دون ما إىل وهبوطه غايته عن املرء تقصري إىل يرمز
ل التأمُّ إىل بالقصاص املجتمع دعاه العدالة، حدود االعتداء بهذا متخطِّيًا اآلخرين حقوق
النفس، يف الحق مبدأ فيها ل التأمُّ عن ينجيل دعوة تلك النظام. وجود مصدر الحق مبدأ يف
الداوي اإلنسانية صوَت بالواجب الشعوُر يذكو وعندئٍذ العاصفة؛ بعد السماء تنجيل كما
أحسن يف أعضائه جعل والعدالة االعتدال من املجتمع يستهدف هكذا األفراد. نفوس يف

واألشياء. اآليات بني واألرض، السماء بني وسًطا جعلهم تقويم،
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عٍل، من الحق دعوة وبني حاجاته إىل امليل بني العمل أثناء د يرتدَّ اإلنسان كان وملَّا
الجسمانية البوادر ثنايا من تنبعث التي لذَّاته للميل دعامته، الطورين من لكل وكان
بالرتبية الحق يدعم املجتمع أصبح فقد رفعته، بهاء وللحق الغرض، ق لتحقُّ املرافقة

الوراثة. يف وباالصطفاء

أس��ت��ش��ي��ره��ا ال ال��ب��خ��ل ن��ف��س وأت��رك تُ��ط��ي��ع��ن��ي ح��ت��ى ال��ج��ود ن��ف��س أُش��اور
أق��رع��ا ال��زاد ج��ان��ب ف��ي ي��دي م��ك��ان ي��روا أن ص��ح��اب��َي ألس��ت��ح��ي��ي وإن��ي
م��ًع��ا وح��اج��ات��ن��ا أه��وي��ن��ا، ن��ح��ن إذا أك��ف��ه��م ت��ن��ال أن ك��ف��ي ��ر أُق��صِّ

الطائي» «حاتم

عىل اإلقبال يف وحر جهة، من مثايل رحماني بنيان ذو اإلنسان إن القول وصفوة
اإليثار، إىل ينزع الرحماني بنيانه بحكم فهو ثانية، جهة من عنه اإلعراض أو األعىل املثل
املثايل بنيانه بحكم وهو نفسه، من منبعثًة واجبات تبدو اإلخوان حقوق إن آخر وبتعبري
تزهو والصورة صورة، الوجدان يف تظهر النزعة ولكن كماله، يشء كل إبالغ إىل ينزع
«عذاب والتقريع التأنيب اإلعراض رافق ولو عنها، أعرضت إذا وتضمر اإلرادة، تبنَّتها إذا

الوجدان».
إالَّ السلطة قدسية وليست الناس، عند ذاته إحقاق إىل الحق نزعة هي الدولة إن
املروءة. صاحب عىل الواجب قدسية استفاضَة الدولة رجل عىل املستفاضة الحق هالة
الناس تفاوت وإذا األمنية. تحقيق يف املسابقة إىل املشرتك امليل فهما والطاعة اإلمرة ا وأمَّ
يف الرأي وضوح يف بينهم االختالف إىل يرجع التفاوت فإن بينهم، فيما والطاعة اإلمرة يف

بمقتضاه. العمل عىل الوضوح هذا تأثري ويف اإلنسانية الشئون
القوى دائرة حدود بنشأته يتعدَّى مبدأ من قدسيته الدولة سلطان يستمد هكذا
واملصالح الواجبات بني الحر موقف موقفها يف اإلرادة تفتقر وهكذا الطبيعة، يف املغلقة

الدولة. دعامة إىل
، معنيَّ جهاز يف والطاعة اإلمرة إىل اإلنسان نزعتَي تبلور إىل تدعو أخرى أسباب هناك
سد بأرومتها تُشري «سيد» وكلمة الحيوي. ومجالها تراثها الجماعة، حقوق حماية منها
ذات من املشتقتان وأسد» «أسود كلمتا هذه النظر وجهة وتُؤيِّد الحقيقة، تلك إىل «حماه»
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مع االشرتاك عن تخلَّف من هو واألسود املعتدين، من غابته حمى إذا أسد فالسبع املصدر؛
الكفاءة عىل تقوم لألبوة امتداد السيادة فإن هذا وعىل الجماعة؛ حقيقة بحماية اآلخرين

الجماعة. لقيادة
بني االختالف وإنما للقيادة، الكفاءة ومن الحق قدسية من مزيج السلطة، هي تلك

الجماعة. بني مشرتك هو فيما النوع يف اختالف عىل يقوم والطاعة اإلمرة
يُعيد مصريه؛ تعيني يف العناية مع االشرتاك حرية الحرية، مستوى املجتمع يبلغ وملَّا
لإلفصاح األقرب السيايس الوضع مسئوليته عىل فيبني العامة، حياته مقوِّمات يف النظر
تضارع أال العهد. سلطان الحق سلطان إىل يُضاف وعندئذ الدنيا؛ يف نظره وجهة عن
من وهل الطبيعية؟ الحوادث سلسلة فوق من نشأتها قدسية القدسية، يف الوحي الحرية

مبدعة؟ ذاتًا باِرئه مثال عىل يُصبح حتى باإلنسان تسمو الحرية غري صفة
اإلرادة. إقرار عىل مراتبها أعىل يف الدولة تقوم هكذا

رأيي لخصُت قد شملنا، تجمع عربية دولة إقامة إىل زنا تُحفِّ التي الظروف وإن هذا
وهاك السورية، الجامعة لطالب اإلسكندرونة لواء مأساة عن حديثي مستهلِّ يف فيها

الحديث: هذا من بعًضا
مرادفة — األقوام عرف يف — عربي كلمة كانت العالم. سادة مىض فيما العرب كان
كالعربي. نبيل كالعربي، جميل عنه: قالوا امرئ محاسن الناس ذكر إذا حتى رشف، لكلمة
جيشنا طليعة وكانت البريينيه، جبال إىل الصني سد من امتدَّ قد أجدادنا سلطان كان
يف الصني ملوك لوالئنا أخضعوا قد خلفاؤنا كان كما الغرب، يف باريس حتى تقدَّمت قد

الحق. كلمة إعالء نبتغي كنا إنما األرض وجه عىل ننترش إذ وُكنَّا الرشق.
إن بل وحسب، اإلنسان مقوِّمات إىل األقرب األكمل بمعنى وسًطا أمًة لسنا ونحن
عىل جهٍة من تُرشف القارات، ملتقى عىل والرشق، الغرب بني وسط أيًضا هي بالدنا
العالم أرجاء كانت إذا ولكن الهندي. املحيط عىل أخرى جهة من وتُرشف األطليس، املحيط
العالم يف موطننا موقع كان وإذا خيلنا، سنابك بها تُدوِّي تزل لم فرنسا إىل تركستان من
الكربى الدول تألُّب يف السبب هو هذا شأننا فإن األقوام؛ مصري يف الحكم منا يجعل
مأساة املآيس: علينا توالت آخر لسبب وليس نهضتنا. دون الحيلولة عىل والصغرى منها
عن انكفأنا الوراء؛ إىل الطرف أَجلنا لو نرى وماذا إلخ. … إسكندرونة ومأساة كيليكيا
أمست وأخريًا األندلس، عن انكفأنا ثَمَّ ومن وإيران، وتركستان والهند وإيطاليا فرنسا

األغيار. بني نهبًا ديارنا
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الدولة كانت وملَّا ها. مهامَّ الدولة أصول يف املتقدِّمة النظر وجهة من نستخلص ونحن
فإن ذلك عىل وبناءً نفسها، املجتمع مهام ها مهامُّ أصبحت فقد الواعية؛ املجتمع شخصية
يتسنَّى بحيث الحرية، مستوى إىل بهم فرتفع املواطنني بأيدي تأخذ أن األوىل الدولة ة مهمَّ
املشاعر موج عىل بأعضائه املجتمع يسمو كما العام، املصري يف وعي عن يشرتكوا أن لهم
من كلٌّ فيه يُصبح ُسموٍّا املكارم، ينبوع إىل بينهم الرحماني التجاوب من تفيض التي
انجرفت الوجدان يف املشاعر قت تدفَّ ما وإذا الحضارة. نسيج يف لُحمًة املبدعة مواقفهم
بالحب الجميع ينعم كهذا جو يف العادة، بتأثري أو األنانية من املرسومة الحدود بفيضها
نة املتضمِّ «حب» كلمة ذلك إىل أشارت كما املصري عىل املرء منه يُرشف بموقف والفضيلة،
من املشتقة «فضيلة» كلمة ذلك إىل أشارت كما الحياة منه تفيض بموقف االعتالء، معنى

الفيض.
من املواطنني من كلٌّ به يتمكَّن تنظيًما املجتمع تُنظِّم أن هي الثانية الدولة ة ومهمَّ
للنظام، حارس الدولة إن اآلخرين. حقوق وبني حاجاته بني ا تامٍّ االنسجام يجعل أن
من كلٌّ وكانت رتيب، نظام ذا املجتمع كان وملَّا الناس. بني املصالح توزيع عىل ومراقب
تكافئ مبدأ أصبح فقد واملواهب؛ االستعدادات من معيَّنًا مستًوى تطلب وظائفه مراتب

للدولة. املختلفة باملهام للقيام األهلية ذوي إعداد يف القواعد أسَّ املواطنني بني الفرص
اآلفاق نحو صعودهم يف املواطنني مساندة عند الدولة وظيفة تبقى هل ولكن
ظروف إخضاع عىل التعاون عىل تحثُّهم أَوال وحرية؟ بهاءً الحياة تزداد حيث الرفيعة،
من الغرض كان إذا الحياة؟ الزدهار مالئًما جوٍّا الظروف هذه فتجعل ملشيئتهم، البيئة
تهدف الدولة فإن البيئة؛ ظروف وإخضاع الرحماني بالتجاوب الحياة إنماء هو االجتماع
ومواهبه استعداداته حدود يف عبقريته املواطنني من كلٌّ يستجيل ألن املالئم الجو إيجاد إىل

الخاصة.
ِكيانه رشوط الجسد يستكمل كما بالدولة، ه مهامِّ رشوط املجتمع يستكمل هكذا

مصريها. يف ف ترصُّ ذات بعبقرية
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الرابطة وأن البنيان، اشتقاقي العربي اللسان أن مختلفة مناسبات يف بيَّنَّا أن لنا سبق لقد
باملعنى اللفظة صلة تتناول فهي األخرى؛ اللغات يف عليه هي ما غري فيه االشتقاقية
املشتقات حدود عىل تقف ال الصلة وهذه الهيجان. يف بالبوادر الشعور صلة مثال عىل
إىل ترجع التي الكلمات جميع تتناول بل وحسب، املشرتك املصدر ذات والعقلية الحسية
إذا العربي الذهن فإن هذا عىل وبناءً البدائية. الصوتية الصورة إىل أي األرومة؛ نفس
من والثانية «شاء»، مع باألرومة املشرتكة «شأن» من األوىل وحوادث، شئون كلمتَي اشتق
املتعلِّقة األحوال عن بالشئون عربَّ فقد املكاني، الطابع تحمل التي «حد» أرومة ذات حدث
«شاء» كلمة أرسة يف الحسية والصور الطبيعة. يف يقع ما بالحوادث وعنى بمشيئتنا،
والغريزة؛ امليل من الظواهر بمثابة منها وهي للحقيقة، كتجليات الشئون عن تكشف
تزكو إياها، بوعينا بل بذاتها، ليست العربي الحدس يف االجتماعية الشئون فإن هذا وعىل
للشئون وتمييًزا وحسب. للحقيقة تجليات إنها عنها. أعرضنا إذا وتضمر عليها أقبلنا إذا

املثل: هذا نرضب الطبيعية الحوادث عن اإلنسانية
الحفر وعملية ال، أم املتفرِّجني من أُكنَّا سواء وزمان، مكان كل يف مجراه املاء يحفر
تحقيقها يفتقر اإلنسانية الشئون أن حني يف وتقديراتنا، إرادتنا عن مستقلًة تبقى هذه
إن حتى األجيال. عرب الرتاث نقل يف الرتبية إىل األولياء لجأ ملا االفتقار هذا ولوال إلرادتنا،
اإلنسانية الشئون بني التمييز عن العجز إىل لريجع اإلنساني التاريخ يف السحر ظهور أمر

الحتمية. للرضورة يخضع وما بمشيئتنا تحقيقه يتعلَّق ما بني الطبيعية، والحوادث
الخضوع حيث من الطبيعية للحوادث مجاريًة اإلنسانية الشئون بعض بدت وإذا
أحوالها؛ جميع يف الوعي من واحد مستًوى عىل ليست الحياة ألن فذلك الحتمية؛ للرضورة
بهذا فتمس بالحاجات تلتزم وقد بالطبيعة، تلتبس أن تُوشك حتى بالعادة تنحدر فقد
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الغذاء كمثل الحاجات، عىل يقوم األحياء ِكيان كان إذا سيَّما وال الرضورة، االلتزام
والحوادث الشئون بني االقتصادية األمور يجعل ا ممَّ الطبيعة، من عنارصه املقتبسة
لفي إنه الحاجات. أغراضنا عن غرائزنا استقالل بمقياس أهوائنا عن مستقلًة الطبيعية،
هناك االتساق. ذات الطبيعة قوانني مثال عىل االقتصاد قواعد تبقى العالقة هذه حدود
املفاهيم يُنشئ الذهن أن وهو الطبيعية، والحوادث اإلنسانية الشئون بني لاللتباس سبب
الجهد التلخيص بهذا لصاحبه ر يُوفِّ إذ فهو والشئون، الحوادث بها ص يُلخِّ كصيغ العامة
يف النفس تتعثَّر بحيث العملية، الناحية سبيل يف النظري املظهر يُهدر فإنه والوقت،
ذات اإلنسانية الشئون بني االلتباس هذا وإىل إنسانية. أم كونيًة الحقيقة، نحو سريها
بن حي ضاللة ترجع النسبي، املعنى ذات الطبيعية الحوادث وبني االنبثاقي، املعنى
عىل — تخفيًفا النهر مجرى من الصخور يرفع كان حني ُطفيل؛ ابن قصة بطل يقظان
من الطبيعية الحوادث أدرك ألنه فذلك سريه؛ يف املتعثِّر املاء غضب حدة من — اعتقاده

الوجدانية. الحاالت خالل
املعنى ذات اإلنسانية الشئون بني الفوارق الحديث الفكر عىل تطمس ألم ولكن
األخالق اعتبار إىل األمر به فينتهي النسبي، االتجاه ذات الطبيعية الحوادث وبني املطلق،
للحقيقة. معياًرا العمل اتخاذ وإىل الصور بتآلف اإلبداع تفسري وإىل بسواء، سواء والعادات
األخرى؛ عن الواحدة بها تتميَّز الخاصة، صفاته والحوادث الشئون من لكل أن بيد
إنه أي السببية؛ ملبدأ ظهورها فيخضع والزمان)، (املكان الظرف يف تندرج فالحوادث
يف وتالزمها الحوادث كنسبة نسبيٍّا طابعها يُصبح بحيث أخرى، حوادث بقيام يقوم
ملبدأ الطبيعية الحوادث خضعت ولنئ مثًال. املعادن يف والحرارة التمدُّد (كتالزم الطبيعة

قاعدتها. واملسافة الكتلة عىل القائم نيوتن نظام أصبح فقد السببية؛
من تأثريها ويكون وعينا، يف القائم باملعنى تقوم رموز فهي اإلنسانية الشئون ا وأمَّ
إىل يصبو معنًى إىل وتحوَّلت وعينا يف قامت إذا ولكنها مبارش، غري أي تقديرنا؛ خالل
يف صداها هو الذي l’affection والجوى هي أنها يعني ال فذلك (اآلية)، وجودها حكمة
هو ما وبني impersonnel ذاتي هو ما بني نُميِّز ُكنَّا فكيف وإالَّ واحد، يشء الوجدان
تمييز منهما فكلٌّ ،Objectif الكوني الطابع يقابل الذاتي الطابع إن subjectif؟ شخيص

الكونية. للحقيقة والثاني اإلنسانية، للحقيقة األول للحقيقة؛
فالقانون واإلنساني؛ الطبيعي بمعنييه القانون عىل االختالف تقدَّم ا عمَّ نتج ولقد
التمدُّد حدَّي كعالقة ِكيانها، رشوط تستويف حينما حدودها تتكرَّر عالقة هو الطبيعي
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والزمان. املكان عن مستقالٍّ تعميمها مقياس يُكرِّرها عالقة فهي مثًال، املعادن يف والحرارة
الحقيقة بدت وإذا الحقيقة، بوحدانية الحدس، بوحدانية فيقوم االجتماعي القانون ا أمَّ
املقلِّدين نفوس فإن الطبيعية؛ الحوادث تكرُّر مثال عىل التقليد بطريق تتكرَّر اإلنسانية
وحدانيًة والزمان املكان فوق من فتتألأل ذاتها هي ا وأمَّ إليها، الصبوة حالة يف تبقى

األحياء. نشوء يف الطبيعية البيئة مقام الخيال يقوم حيث مطلقة،
تصبو ما غاية وهي اآلية فإن والطبيعة، الوجدان بني اختالٍف من تقدَّم ا عمَّ وفضًال
عنه ض تتمخَّ ملا تمثيلها مدى كأمنية، بعدها يعكس الذهن يف مثولها لدى الشئون إليه
بحيث كصورة، مستفاًضا معنًى هذه اإلنسانية الحقيقة تبدو وبينما مثىل. حقيقة من
حدود يف واحد مستًوى عىل الطبيعية الحوادث تبقى ثالثة، أبعاد ذات أنها للذهن يُخيَّل
يلتقي حيث الطبيعية، السببية انحدار غاية Identité العينية يجعل ا ممَّ فقط، البُعدين

الرياضية. الصيغ مع الطبيعية الحوادث اإلمكان، عالم مع الواقع
موقًفا الحياة، قطبَي األعىل، واملأل الطبيعة من كلٍّ من اإلنسان موقف جعل ما وذلك
أحكام بني الوجوبية، واألحكام الثبوتية األحكام بني فيما االختالف هذا ويظهر مختلًفا.
إىل نزعة ذات أحكام وبني باملحسوس، املعقول فيه يلتقي بناءً الحقيقة بناء هدفها لية تأمُّ
بحيث اإلنسانية، الحقيقة طبيعة تقتيض حسبما الحيف ورفع الخطأ تقويم إىل العمل،
أداء إىل ا إمَّ به تنتهي ًدا تردُّ والعواقب املبدأ بني العمل عىل اإلقدام أثناء د ترتدَّ اإلرادة إن

اإلنسانية. الحياة مستوى عن فالرتدي عنه، التخلُّف إىل ا وإمَّ الواجب،
األشياء من اإلنسان موقف بني االختالف جليٍّا فيها يظهر التي األمثلة بعض هاك

االجتماعية. األمور من موقفه وبني الطبيعية،
ا ممَّ انطالقها، اتجاه يف باملتفرِّج تدفع الذهن يف كصورة ترتسم عندما الحركة إن
ا وممَّ إليها، الناظر تجتذب السحر من قوًة السحيقة األعماق إىل يعزون الناس يجعل
االجتماعي الوضع وكذلك املستديرة. الطاولة تحريك يف بالواقع عليهم يلتبس الوهم جعل
بمثَل العام الرأي عنها يُعربِّ مسايرًة ل املتأمِّ ذهن يف ارتسامه لدى مسايرته إىل يدعو
املجتمع من يقف ال اإلنسان ولكن بعًضا. بعضه لرؤية يَْسَودُّ العنب أن وهو مألوف،
الشائعة العادات عىل باملقاومة تُجيب النفوس بعض إن بل فحسب، املساير موقف
اإلنسانية؟ تاريخ يف ر التطوُّ يُفرسَّ كان فكيف وإالَّ الخاطئة، واآلراء املوروثة والتقاليد
املرتسمة الصورة من يقف الذهن إن اإلصالح؟ ومحاوالت االنقالبات تُفرسَّ كانت وكيف
النفوس حالة هي وهذه للواقع، املسايرة موقف موقفني؛ أحد اإلنساني الوضع عن فيه
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باملقاومة ا إمَّ املثىل، اآلية ضوء عىل الوضع هذا يُقدِّر من موقف أو املستضعفة، الخائرة
اإلرادة. ذلك تُقر حسبما باملسايرة، ا وإمَّ

أجىل؛ بوضوح واإلنسانية الطبيعة بني الفرق فيه يظهر لإلرادة آخر موقًفا وهاك
فقد املارة، أحد سقوط أو املاء، يف حجر سقوط نُشاهد النهر، ضفة عىل أننا لنفرض
حصل كما بموجبها يجري التي القوانني ويف أسبابه، يف ل التأمُّ إىل الحجر سقوط يدعو
هذا ويرافق الهلع، املتفرِّجني نفوس يف سقوطه فيبعث املارة أحد ا أمَّ ونيوتن». «غالييل ل
نت تضمَّ ولو الغريق، إنقاذ إىل امرئ بكل يهيب الوجدان أعماق من صادر صوت الهلع

الخطر. بعض الدعوة هذه
املصلحة. تقتيض حسبما فيها ف الترصُّ وإىل ل التأمُّ إىل األشياء تدعو كذلك

االعوجاج لتقويم السوي الوضع بموجب العمل إىل اإلنسانية الشئون تدعو وكذلك
هذا لنقف إننا حتى املوقف، تعيني حرية لنا ترتك الدعوة هذه كانت وإن الفاسد، وإصالح
وانطلقت الحاجة علينا ت ألحَّ مهما اآلخرين، وبني بيننا الحياة عىل االختالف عند املوقف
ن يتضمَّ ا عمَّ النظر بقطع الحق ضوء عىل أبًدا األمور نُقدِّر إننا الرغبة. يف الكامنة القوى

عواقب. من التقدير هذا
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الحق مفهوم (1)

الحياة، يف الحق نملك بأننا ذلك بعد وندَّعي الضبع، ونقتل الخروف ونأكل الشجرة نقطع
البرش، نحن بيننا، ذلك يف االختالف أتى أين فمن ِكيانها، رشوط به الحياة تستكمل ما ويف
التي الصفات يُالزم فطري أهو االدِّعاء؟ هذا لنا أين من وباألحرى األخرى؟ األحياء وبني
مفهوم الحق أمفهوم آخر، وبتعبري واالصطالح؟ العرف وليد هو أم البرش، نوع بها يتميَّز

الرعاية؟ واجب العادة بحكم أصبح ثم الناس، بني عليه اصُطلح قد
هذا يهدينا فهالَّ املماثلة، املشاكل استجالء يف العربي الحدس بهداية نهتدي ُكنَّا
باستجالء املحاولة سبيل عىل ولو فلنبدأ صددها؟ يف نحن التي املسألة حل إىل اآلن الحدس

ذاتها. «حق» كلمة عليه املنطوية الحدس
للعظم، الجرن بمعنى «الحق» هي حسيًة صورًة العربي اللسان يف «حق» لكلمة إن
حقه من العظم خروج يبعث وكما جرنه. من العظم بمثابة حقيقته من األمر واقع فكأن
النفس، يف قلًقا حقيقته، عن الواقع االنحراف وهو أيًضا، امليل يحدث الجسد يف اضطرابًا
عىل يستحوذ القلق كان وهل الحقيقة. رشوط الستكمال الذهن دأب ملا القلق هذا ولوال

حالنا؟ عليه يكون أن يجب ا عمَّ واقعنا يتخلَّف لم لو العرب، نحن نفوسنا
الناس إليه يصبو ما وبني للمجتمع الواقع بني العالقة العربي الذهن أدرك هكذا
عىل املصلح يُنشئ عالقة إنها … وإلهامها األنشودة بني العالقة مثال عىل أعىل، مثَل من
الذهن وضع وإذا األنشودة. يف األنغام إلهامه ضوء عىل الفنان يُنشئ كما املجتمع، ضوئها
عىل البيانية والعبارة الحقيقة بني العالقة أدرك فقد «كمال»، «حرية»، «عدم»، كلمات
يحصل املعنى، عن العبارة تقصري حيث من إليها ينظر هو إذ إنه املتقدِّمة. العالقة غرار
يحصل العبارة، عىل املعنى فيض حيث من إليها ينظر هو وإذ العدم. يف الحدس لديه
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العبارة تستكمل بها التي الغاية املرتقى، غاية فهو الكمال ا وأمَّ الحرية. حدس لديه
حقيقتها. رشوط

أصل باألوىل فعنى «حق»، من و«الحاق» «الحقيقة» كلمتَي العربي الذهن اشتق وملَّا
املثىل. الحق منزلة إىل فطن األشياء؛ من كلٍّ يف والكمال الوسط وبالثانية ومنتهاه، اليشء
اشتق ثم الساحر، الشيطان بها وعنى للحق كضدٍّ «الباطل» كلمة الذهن هذا اشتق وملَّا
وحده الحق أن عىل دلَّ والرتهات؛ الكذب بمعنى و«البطالن» «البطل» املصدر نفس من
وضياًعا، خرسانًا ذهب فسد، بطل: الشطط؛ رمز البطل ضده أن حني يف بذاته، قائم
تقدَّم ما مع «شط» من باشتقاقها تلتقي نفسها «شيطان» وكلمة هزل. الكالم يف بطل
إذ االنحراف؛ إىل تشريان خط، من املشتقتان و«خطيئة» «خطأ» كلمتا وكذلك املعنى. يف
بالهمزة والثانية بها، امللحقة بالهمزة املستقيم الطريق عن االنحراف إىل تُشري األوىل إن
حالة عن تعبريًا والثانية االجتهاد»، يف «الخطأ حالة عن تعبريًا األوىل صلبها؛ يف املندرجة
مستقرة. بصورة السجية يف فتندرج الحياة صميم تتناول األخالق»، يف «الخطيئة مستقرَّة
من فهو مثىل؛ منزلة ذو العربي، الحدس يف الحق أن تقدَّم ا ممَّ نستخلص نحن
يتميَّز بحيث والزمان، املكان ظرَيف يف العلة ملبدأ ظهورها الخاضع الوقائع سلسلة فوق
التي تجلياته خالل من عليائه يف متأللئًا الحق يستشف والذهن الطبيعية. الحوادث عن
املزدوج اإلنسان تكوين عىل الصداقة عىل الحق إيثار عبارة وتدلُّ اإلنسانية. الشئون هي
الدائرة هذه بها يتخطَّى صبوة وعىل وأغراضها، امليول لدائرة طبيعته خضوع عىل هذا،
نتيجة إالَّ والخسة بالذعر شعور من يُرافقه وما الندم وليس األعىل. املثل نحو متساميًا

وهبوطها. الحق عن النفس إعراض
مع اإلنسانية الشئون لعالقة الخاص الطابع عن الحديثة الحضارة أعالم ضلَّ وإذا
الطبيعية. الحوادث بني قائم هو ما مثال عىل العالقة هذه فأدركوا اآلية، وجودها حكمة
التجليات فأرجعوا بها، املستفيض باملعنى املستفاضة الصورة عالقة عن ضلُّوا وإذا
إيضاح يف الحالة هي كما متخلِّفة، غاية أو متقدِّمة علة من تكتنفها التي الرشوط إىل
ذات الطبيعية الحوادث بدراسة نهجه بدأ الحديث الذهن ألن فذلك الطبيعية؛ الحوادث
خالل من الشئون له فبدت املكان، يف االنتشار مبدأ عىل ِكيانها والقائم النسبي، الطابع
إذا — الشئون أي — هي بينما الحوادث، مثال عىل فقط بعَدين ذات وكأنها الدراسة هذه
هامت معاٍن؛ إىل رموز عن تحوَّلت إذا أي الوجود، نسغ منها فاستمدَّت الذهن يف تمثَّلت
املعاني كَمثَل مثَلها ثالثة، أبعاد ذات وكأنها أصبحت حتى األعىل املثل نحو صبوتها يف
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عن التعبري وليس املثىل، الفنان تجِربة معنى هو الذي اإللهام، من القصيدة يف للكلمات
أو األعىل، املأل من ينطلق ملا مجازية عبارة إالَّ الظواهر، بلغة الثالث البعد هو الذي املعنى

األعىل. املثل نحو النفس صبوة من كذلك يبدو ملا
البرشية الفطرة يُالزم ما بني ومكتسبة، طبيعية بني الحقوق تصنيف من قيل ما ا أمَّ
الصفة هي الحرية إن الحرية. إىل ه فمردُّ االجتماعية، الهيئة أقرَّته عهد إىل يرجع ما وبني
هللا بأن القائلة األسطورة حدس يقوم عليها والتي اآللة، مع اإلنسان فيها يشرتك التي
تشخيص كل عن ُمنزَّهة وحدها إنها الصفات. من سواها عىل ال صورته عىل اإلنسان خلق
بهذا يكتسب عهد من اإلرادة تُقره ما يجعل ما وذلك املشبهة، خطيئة إىل اإلله يستنزل
صفة تُردف أن جاز وإذا وعده». ما حر و«أنجز دين»، الحر «وعد القدسية اإلقرار
الحياة أن فذلك مكتسبة، حقوق من العهد عن ينتج ا عمَّ لها تمييًزا بالحقوق «الطبيعية»
ِخلًوا قها تحقُّ رشوط معها تحمل رؤيًة واضحة، رؤيًة الحق رؤية أي البصرية، غرضه بناء
إىل األجداد من ينتقل أصيًال تراثًا البناء هذا درجات كانت وملَّا الطارئة. واآلراء األهواء من
يشرتكون الذين عىل الرعاية واجبة الرتاث هذا ق تحقُّ رشوط أصبحت فقد بالفطرة، األحفاد
بها ُخصَّ التي الحرية قاعدة هي املوروثة الدرجات كانت وإذا األعىل. املثل إىل الصبوة يف

الحرية. وليدة املكتسبة الحقوق فإن الخليقة، وتاج األرض يف هللا كخليفة اإلنسان،
رابطة عىل ًفا ُمرشِّ موقًفا النفس وقوف هي بل النفس، يف فراًغا ليست الحرية لكن
الجسد حاجات بأغراضها، والرغبات الغرائز رابطة وعىل الطبيعية الحوادث بني العلة
واملأل الطبيعة بني النفس يف تظهر الحرية إن ذهنية. صور من الحاجات هذه يُمثِّل وما
اشتق وإذا اآليات. منها تشف التي القيم وبني األشياء، بها تتمثَّل التي الصور بني األعىل،
ما وأن الحوادث، من النظام أن إىل اهتدى فقد «وقع»، من «إيقاع» كلمة العربي الذهن
بل ،mmanent وبالحال transcendant باملتعال ليس معنًى من النظام هذا عنه ينم
من االتصال رمز هي «الرحم»، الحسية صورتها التي «رحمان» كلمة عنه تُعربِّ بني. بني

واملعنى. الصورة بني الصميم
يكتسبه أمر هو وال الطبيعة، يف القوى دائرة من إذن ليس العربي الحدس يف فالحق
املثقلة. الغيوم من عليائه يف املتأللئ النجم بمثابة الواقع من إنه بل املجتمع، من الفرد
نظرة املصطلح أليس القوى؟ تعادل ملبدأ تخضع الطبيعة يف األشياء أليست ال؟ وكيف

القوى؟ دائرة عىل اإلنسان يُلقيها
األول يزداد بها التي الرشوط استكمال املرء عىل تُوجب والحرية الحق من كالٍّ إن
من وبدرت الشئون الذهن استشفَّ ما إذا حتى وضوًحا، والثانية الوجدان يف انبالًجا
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الرفعة هذه تُوجبه ا عمَّ تخلَّفت إذا ولكنها الرَّوعة، بسحر النفس انجذبت اآلية؛ خاللها
والواجب؛ الحق بني العالقة تبدأ هنا ومن الحرسة. عندئٍذ منها تملَّكت وتضحية؛ جهد من
هللا. مشيئة فيها تتمثَّل التي الدعوة الحق، دعوة هو الواجب بينما ووجب، ثبت األمر، حق
الرحماني بالتجاوب الناسيتفاوتون وكان عناية، أي نزعة، ذا نظاًما املجتمع كان وملَّا
وبتحوُّله بالوضوح، لديهم يختلف التجاوب هذا من الحاصل املعنى إن بحيث العناية، مع
مزدوجة قيمة االجتماعية الهيئة أعضاء من لكلٍّ أصبح فقد العمل، يف عزيمة ذات نية إىل
من تأتي ونسبية كواجب. اإلرشاق هذا وبدور النفس، يف الحق إرشاق حيث من مطلقة،
التي املطلقة بالقيمة متساوين الناس كان وإذا العامة. باألعباء القيام عىل املرء قدرة
التهم مؤهِّ تفاوت بحسب النسبية بالقيمة يتفاوتون فإنهم أشياء، ال ذوات بها يُصبحون

العامة. املصلحة إليه تدعو بما القيام ويف األمة، ِكيان عن اإلفصاح يف

العدالة (2)

املتضمن « «َعدَّ إىل «عدل» فعل ويرجع باالشتقاق، «َعَدل» فعل إىل «عدالة» كلمة ترجع
تظهر والعقلية الحسية ومشتقاتها الكلمة أرسة استعراض ولدى والنظام. العدد حدس
واملثيل. النظري والِعدل: وازنه، وعادله، أنصف، عَدل، األساسية: العربي الحدس اتجاهات

مستقيًما. موزونًا جعله الشعر، عدل
«أنصف»، املساواة قاعدته نظام هو العدالة يف العربي الحدس أن تقدَّم ا ممَّ يُؤخذ
االجتماعية، الهيئة أعضاء من كلٌّ به يشعر نظام املجتمع. ِكيان منها يتألَّف مراتب وقوامه
تُقابل املساواة كانت وإذا اإللهام. عن للتعبري ومواتاتها األنغام بإيقاع العازف يشعر كما
بحسب تتعنيَّ املراتب فإن األعضاء، من كلٍّ إنسانية يف تتمثَّل التي املطلقة القيم من كالٍّ

مًعا. والفسحة العمق اتجاَهي يف نموه املجتمع، بِكيان املتعلِّقة الوظائف
حصلت قد إنها العدالة. وضوح معنى من تزيد العدل، ضد هي التي «ظلم» وكلمة
االنغالق، معنى عن مخرجه بحسب يُعربِّ امللحق والحرف ظل، بفعل «م» حرف إلحاق من
مع باملدى يتناسب الذي املجال الحيوي، مجاله هو اإلنسان ظل فكان العدم. الحرمان،
املجال من ينقض ما فهو الظلم ا وأمَّ الشجرة. كَمثل بذلك الشخصية فَمثل صاحبه، رفعة
يف الظلم مع تلتقي «جور» وكلمة بالتقلُّص. يأخذ الظل يجعل ا ممَّ لإلنسان الحيوي
العربي الحدس عىل تدلُّ «ظلم» من املشتقة الكلمات إن «جار». من باشتقاقها املعنى
وضع هو والظلم ظلمه. فقد أوانه عن عجله ما وكل إياه، انتقصه حقه: ظلمه األمر؛ يف
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َشيْئًا﴾، ِمنُْه (تنتقص) تَْظِلْم َوَلْم أُُكَلَها آتَْت اْلَجنَّتنَْيِ ﴿ِكْلتَا واآلية: موضعه، غري يف اليشء
األمر غريب ومن ذكرها، املتقدم الكلمات يف اتجاهاته عنه املتفرِّع العربي الحدس تُكلِّل
األمر واقع زاغ إذا فكأنه املصدر، ذات من و«ظلم» «ظلمة» كلمتَي العربي الذهن يشتق أن
رشوط الواقع واستكمل الصورة صدقت إذا ا وأمَّ البصرية. عن النور انكسف الحق، عن
الصادقة الصورة ثنايا من الذكاء أشعة انبعاث مثَل (الضوء). الذكاء ج تأجَّ الحقيقة؛

للحياة. البيئة ظروف مالءمة من تحصل التي النشوة كَمثل
بينهما سوَّى الخصمني: أنصف اإلنصاف؛ وهي بالعدل عالقة ذات أخرى كلمة هناك
املتساوي الرجال: من املتناصف تساويا، إذا الشيئني جزءي أحد أنصف بالعدل، وعاملهما

املتقدِّمة. الكلمات من العدالة معنى يشف هكذا املحاسن.
عىل — والعدل املساواة مبدأ حدسهما ن بتضمُّ — تدالن و«عدالة» «إنصاف» وكلمتا
اللهم اإلخوة، بني تمايز من ليس إنه إذ األخوة. روح تسود حيث األرسة داخل نشأتا أنهما
هذه واإلنصاف العدالة ونشأة العشرية. عند املرموق الرتاث لتمثيل واألهلية باألصالة إالَّ
البنيان تأثري عن األخالقية، الكماالت نحو النفس توجيه عىل القرابة تأثري عن تكشف
الحنان معنى تحمل «إنصاف» كلمة تَزل ولم األعىل. املثل نحو الذهن توجيه عىل املشرتك
الخادم. املناصف: بيننا جعلناك بيننا؛ فناك تنصَّ كلمتا: العهد ذلك بقايا ومن نشأتها، طابع
لكل أن يتبنيَّ ظلم، إنصاف، عدل، كلمات: عليه املنطوية الحدس يف ل التأمُّ ولدى
إىل تُشري الحق تجيلِّ التي هي «حقيقة» وكلمة مداره. مع ظله يتناسب الذي فلكه امرئ
منظومة السماء، مثال عىل العربي الحدس يف املجتمع فكان اإلنسان»، «حقيقة الفلك هذا
بوضوح ذلك أكان لتمثيلها، العضو مؤهالت بنسبة األعضاء مراتب فيه تتعنيَّ األفالك من

العامة؟ اإلرادة لتنفيذ باإلخالص أم البصرية
كلمة نشوء عىل نطَِّلع أن املفيد من أصبح فقد النظام؛ ن تتضمَّ العدالة كانت وملَّا
مفهوم وضوح من بذلك نستزيد لعلنا مشتقاتها؛ معاني تستقرئ وأن نفسها، النظام
الحطب، يحرتق عندما يحدث الذي الطبيعي «نس» صوت فهي الكلمة نشأة ا فأمَّ العدالة.
شقيقه إىل «س» حرف وبتحويل الصورة هذه ومن رأسه، عىل الزبد أظهر الخطب: ونس
بتحويل وذلك «نظنظ»؛ الذهن هذا استحدث «نز»، العربي الذهن استحدث «ز»، باملخرج
قد «نظم» وكلمة رقصته. صبيها: األم نظنظت «ظ»؛ باملخرج شقيقه إىل «ز» حرف
اتجاهات فيها تبلورت فقد «نظم» مشتقات ا وأمَّ «نظم»، إىل «م» حرف إلحاق من حصلت
الخيط والنظام: املوزون، الكالم: من واملنظوم أقامه، األمر: نظم فهي املختلفة؛ الحدس
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خيط األنظام: قوامه، األمر: نظام والعادة، الطريق أيًضا: والنظام اللؤلؤ، فيه ينتظم الذي
السمكة. نظاَمي يف املنظم البيض

يقوم الحدس أن يتبنيَّ مشتقاتها، ويف اللغوي أصلها يف «نظم» كلمة يف ل التأمُّ ولدى
بتحديدها، نظام إىل ل تتحوَّ والعْفوية عْفوية، من االنبثاق يُرافق ما وعىل االنبثاق عىل
العالقة وإن هذا، الغرض. بهذا يفي «نظم» يف «م» وحرف املكان. خالل من بإدراكها
يُتحلَّب ما وبني الينبوع بني العالقة مثال عىل الشعور، تحت يُضَمر ما وبني النظام بني
واملجاري مجاري، يؤلِّف األرض جوف يف املتحلَّب املاء أن وكما األرض. جوف يف ماء من
ترتسم األوضاع كذلك ا، بصٍّ يبص ينبوًعا الضوء عىل فتطلع سدها، ر تُفجِّ متحدة بتقاربها
الحسية والصورة نفسها. األوضاع وجود حكمة اآلية نزعاتها، بتقارب فتستجيل، الذهن، يف
املكان، يف متفرًِّقا يظهر السمك بيض كان فإذا السمك، بيض أنظومتا هي اآلية ملصور

الحياة. ينبوع يف يتحد الصميم حيث من فإنه
يقوم كان وإن النظام إن العربي. الحدس يف اآلية لبدور الحسية الصورة هي تلك
األعضاء عنارصه صبوة حيث من فإنه والزمان، املكان يف متفرقني أفراد بني العالقة عىل
املكان. خالل منها يُدرك وما اآلية، مصور إالَّ النظام وليس وجوده، مصدر باآلية ينتهي
النظام طبيعة هنا ومن الجسد، يف واالعتدال املجتمع يف العدالة بني القرابة هنا ومن

واملجتمع. الجسد يف املفصل
الهيئة ِقبَل من املوضوع القانون عىل يتقدَّم بالنظام الشعور فإن ذلك عىل وبناءً
يف وبالقلق الجسد، يف باأللم الخلل عانى من أنذر النظام اختل ما إذا حتى االجتماعية،
وإذن الخلل. بسبب الحيف برفع القيام عىل التعاون إىل األفاضل يدعو ما وذلك املجتمع،

املتنبي: شاعرنا قال كما ال الظلم، رفع هي الكريمة النفوس فشيمة

يَ��ْظ��ل��ُم ال ف��ِل��ِع��لَّ��ة ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ِش��يَ��م م��ن ال��ظ��ل��م

حياة عليه املنطوية األصيل النظام العدالة، فيه دت تجسَّ الذي ذاك إالَّ البطل وليس
الظاهرة نُفرسِّ ُكنَّا كيف ذلك ولوال الحياة، صميم من لهو باإلنصاف الشعور أن الجماعة

التالية:
يتقاتالن، بلديني ديَكني شهدت بطرطوس القديمة املدينة ساحة يف مارٍّا كنت بينما
عندما مندهًشا كنت وكم منهما. املتفرِّج موقف واقف رومي ديك منهما بالقرب وكان
أن وبعد اآلخر! عن أحدهما مفرًِّقا بينهما يمر ثم مرسًعا يُهرول الرومي الديك رأيت
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عىل املتخاصَمني الديَكني أحد أقدم وملَّا إليهما. والتفت وقف خطوات ببضع اجتازهما
بني يفصل قرية شيخ فكأنه نقًرا، وأوسعه الرومي الديك عليه كرَّ القتال استئناف

املتخاصمني.
والعبارة، الحدس بني املساومة من تحصل كلها الجميلة، الفنون كمثَل العدالة ومثَل
من يحصل الفرد بنية نظام أي الجسد يف االعتدال أن فكما نفسها؛ الحياة كمثَل بل
وما املثىل األمة تجِربة بني مساومة من تحصل العدالة فكذلك والبيئة، الحياة بني مساومٍة

البيئة. ظروف ملقتضيات ذلك ُمالئمة وبني نظام، من عنها ينجم
الذي العهد الناموس، بعهد يبدأ مرحلتنَي، من ره تطوُّ يف يمر املجتمع كان ملَّا ولكن
النوابغ فيه يستجيل الذي القدس، روح عهد إىل ينتقل ثم مبهًما، وتقاليده عرفه فيه ينشأ
وكان بيِّنة. رصيحة قوانني إىل مألوفة قواعد من به ل تتحوَّ استجالءً والتقاليد العرف
يتوه، وتارًة يُصيب وتارًة (العمل)، والعبارة الحقيقة بني اإلنشاء أثناء ذهنه يرتدَّد النابغ
عىل األحيان غالب يف تقترص القوانني أصبحت كذلك األمر كان ملَّا قصد. غري أو قصد عن
ينتهي وقد امَليَل، من الناس ضج الشطط تمادى ما وإذا العدالة. قوام هو الذي النظام

الشاذة. املنحرفة األوضاع عىل بالثورة السخط
ذلك اجتاز هو وإذا الفطرة، تُعيِّنه الذي الحد عند يبقى ال اإلنسان فإن ذلك ومع
حتى الوفاء. إىل العهد، عن تنجم التي العدالة الفطرة عدالة إىل أضيف الحرية مرتبة إىل
عىل الرأي هذا بحسب يقوم واملجتمع صنوان، والعهد العدالة أن الناس لبعض ُخيِّل لقد
يُبطالن كليهما إن بالجريمة. اإلصالح اللتبس كذلك األمر كان لو ولكن الرصيحة، اإلرادة
اإلصالح أن عىل بأدل وليس الجماعة. عند عليها املتعارف القوانني عىل القائم العدل
وظهوره اإلرادة، عىل املحتمة الرسالة بمظهر ظهوره الجمهور عنه ض يتمخَّ ما ق يُحقِّ

شخصيته. ق يُحقِّ رسالته يُؤدِّي إذ واملصلح مًعا، األمنية بمظهر
لوجهة أصبح فقد بالحرية، الفطرة لديه تلتبس مزدوج، تكوين ذا اإلنسان كان وملَّا
ومع الحكم)، أنظمة ر بتطوُّ العدالة ر (تطوُّ العدالة حدود تعيني يف األعظم األثر نظره
حسب ترتيبه من الظروف تقلُّبات وجه يف ثبوتًا أكثر يبقى للقيم املثايل الرتتيب فإن ذلك
أصبح فقد اإلنسان، دنيا فيه ص تتلخَّ كالٍّ تُؤلِّف والقيم الحاجات كانت وملَّا الوظيفة.
املحرَّمات تقل بحيث القيم، مع الحاجات فيه تنسجم الذي هو كماله من األقرب املجتمع
بالنسبة الحاجات تقدير هو تعيينه بأمر اإلنسان يلتزم ما إن اإلنسان. عىل املفروضة
مع قيمه تتناسب تنظيًما املجتمع تنظيم أيًضا وهو آخر، اعتبار أي عن مستقلًة لصالحها

األعىل. املثل نحو صبوتها يف النفوس دعم عىل قدرتها مدى
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الرشيعة (3)

الحواس، بطريق ترد التي اإلحساسات من يحصل تأليفها كان وإن الذهنية الصورة إن
اليشء إىل جهة من فتنزع االتجاه، مزدوجة نزعة ذات تُصبح الوجدان يف مثولها لدى فهي
تنزع أخرى جهة ومن املسائلة، إىل بينهما املشابهة تنتهي لقد حتى عنه، اقتبست الذي
نحو والحاجات الغرائز دائرة النفس به تتخطَّى الوجدان يف بديء معنى استدراج إىل
من منتقًال الطبيعة حدود عند األوىل الحالة يف الذهن يبَق فإن اآلفاق. متعالية إنسانية
تمدُّد قانون إىل والتمدُّد الحرارة صورتَي من كانتقاله الصور، بني املناسبات إىل الصورة
ذات العجمة عن بها يتميَّز صبوة ذا الثانية الحالة يف يُصبح فإنه مثًال، بالحرارة املعادن
الصورة، غري عبارة من للمعنى ليس كما املعنى، تستنقد ال الصورة لكن املغلقة. املنظومة
املماثلة إىل باالستناد وذلك الصورة؛ عنه تُقرصِّ ا عمَّ لإلفصاح املجاز إىل الذهن يُلجئ ا ممَّ
األعىل. املأل من استدراجه املقصود واملعنى البيان أداة بني العاطفي) (الصدى بالجوى
يف ضمر ما النمو، يف الجسد بيانها أداة بتقدُّم تستدرج، إذ املسلك نفس الحياة تسلك أَال

وحواس؟! ميول من مكنونات، من الغيب عالم
الذهن يُحاول املعرفة، صوغ يف مًعا والعقل الحس يشرتك حيث الطبيعية التجِربة يف
رشوط مستوفيًا ذهني بنيان من يُبنى ما يجعل إن أي للواقع، مطابًقا املعقول يجعل أن
«األنا» بني مشرتك بنظام ينتهي حتى االتجاه هذا يف الذهن يتقدَّم وقد الحوادث. ِكيان
منذ كانت حتى محاوالتها، موضوع األوروبية اليونانية الفلسفة اتخذته بنظام و«األنام»،

املحض». العقل «نقد كتاب ظهر حتى الطبيعة»، بعد «ما كتاب ظهر
الكلمات من ُكالٍّ يتمثَّل فهو اإلنسانية، الشئون فهم يف آخر نهًجا ينهج الذهن لكن
به يستشف تمثًُّال الناس، بني عليها املتعارف املعاني عنه تنبعث تمثًُّال القصيدة فهم لدى
االنسجام ومصدر املثىل الفنان تجِربة معنى اإللهام منها يدرك حتى البيانية الصور هذه
«األنا» بني الصميم من اتصال هي إذن اإلنسانية فالتجِربة الفنية. التحفة يف والنظام
الحقيقة عن النفس تفتُّح معنى املتضمنة «فقه» كلمة ماهيتها عن وتكشف و«األنام»،

ذاتها. بنور مستضيئة
غليان صوت وهو فقفق»، «فق، من الشتقاقها هذا معناها «فقه» كلمة تعني «إنما
النقف فقس عينَيه، الكلب فقح الدملة، فقأ أخواتها: مع منه اشتقت الذي الصوت املاء،
املتفتحة الفقاقيع خيال ن تتضمَّ كلمات وهي إلخ، … فقع تجوَّف، أي فقر البيضة، من

داخلها». من
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ومداها؛ اإلنسانية التجِربة ن تلوُّ عن تكشف التي األمثلة من بعًضا هنا نُقدِّم نحن وها
البؤس بمشاعر اآلخرين مع التعاطف عىل النية عقد من قلب يف يبعث البائس فمنظر
كلمة العربي الذهن اشتق ولقد الحيف. هذا مثل رفع إىل تدفع التي اإلحسان ومشاعر
وهل اآلخرين. عن الحيف رفع حالة أي الحالة، تلك عن للتعبري «الفيض» من «فضيلة»
مع فيه يشرتك الذي الحد عند للعيان، املاثل الرحماني التعاطف حدِّ عند اإلنسان يقف
من كلٍّ عىل خاصًة إجابًة نفسه فتُجيب املجتمع، قيم نظام أيًضا يفقه ال أو األحياء؟ جميع
الوجدان. يف الواجبات تنازع حصل ملا ذلك ولوال رفعتها؟ برواء املتحلية النظام هذا مراتب
عىل العزم االضطراب هذا ويُرافق النفس، تضطرب القيم نظام الخلل يعرتي وعندما
جميًعا الناس عىل القلق يستحوذ املجتمع؛ يف القيم نظام يزيغ وعندما االعوجاج، تقويم
أعضاء كان إذا لكن مكان. كل يف اإلصالح محاوالت تظهر وحينئٍذ الزيغان؛ هذا جرَّاء من
من املخلِّص قدوم يرجون فإنهم املوقف، إلنقاذ الكفاءة نفوسهم يف يروا لم املجتمع
الدنيا. يف اإلنسان نظر وجهة بتحوُّل ل تتحوَّ النظام يف اإليقاع نربة أن ولو هذا الخارج.

وتقويم الحيف رفع إىل بنزعتها الطبيعية التجربة عن تتميَّز إذن اإلنسانية فالتجِربة
سبيلها. يف حياته هدر إىل صاحبها يدعو ما السحر من لها إن حتى باإلصالح، االعوجاج
لدعوة إنها الصميم؟ من تنبعث الدعوة أن عىل « «وجَّ من باشتقاقها «واجب» كلمة تدل أال
شفق يمتد وقد اإلنسانية. الصبغة ذات األعمال يف بها املرء يهتدي معيَّنة ُهوية ذات
ضوء عىل الوجود بتفسري عندئٍذ العقيدة صاحب فيقوم الطبيعة، إىل اإلنسانية التجِربة

البعيدة. اآلماد ذات الرشائع يف يحصل كما األصيلة، رؤياه
فوق من تبدأ كلتاهما واملعنى، املبدأ حيث من الحياة تُماثل اإلنسانية التجِربة إن
املبدعات. بني من األوفق واصطفاء اإلبداع إىل تنزع وكلتاهما الطبيعية، الحوادث سلسلة
واإلنسانية، الحياة من كلٌّ تتلقاها دعوة عىل كاستجابة تتجىلَّ املبدعات كانت ملَّا ولكن
عالقة يف إالَّ معنًى من للغرائز فهل واألمم. األحياء يشمل البيئة مع املالءمة قانون أصبح
كانت وإذا ما؟ بمجتمع اإلنسان عالقة يف إالَّ معنًى من للرشائع وهل بالطبيعة؟ األحياء
اآلخر. للوضع القويمة الحالة هي األخالق فإن األول للوضع السليمة الحالة هي الصحة
بني الوئام عىل ازدهارها ويقوم الداخل، من بانكشافها نموُّها يتم منظومة الحياة إن

البيئة. وبني بينها واملالءمة املثالية صبوتها
العربي الذهن اشتق وإذا والطبيعة، الحياة بني الوفاق حد عند يِقف لم اإلنسان إن
تقرير وإىل العالية، األجواء يف التحليق إىل املرء نزعة عن عربَّ فقد ،« «فرَّ من «فرد» كلمة
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بني القوانني منظومة يف اإليقاع نربة اختلفت وإذا املرة. هذه يف مسئوليته عىل مصريه
ذهنه يرتدَّد ع املرشِّ ألن فذلك األمة؛ نفس يف وأخرى تاريخية مرحلة وبني وأمة، أمة
تارًة ويصبو املادي، املحسوس نحو تارًة يميل والقيم؛ األشياء بني الحدس استجالء أثناء
الخري تقرير يف ق يُوفَّ الذي هو كماله من األقرب الترشيع ولكن األعىل. املثل نحو أخرى
يُصبح الذي املستوى إىل يرتقي بحيث ِكيانه، رشوط استكماله يف هو اإلنسان وخري العام،
الواجبات ورفعة املادية النتائج تقدير يف قدرها، حق واألشياء القيم تقدير يف ُحرٍّا فيه

الحقيقة. ضوء تحت اإلنسانية
اإلنسانية الحقيقة أن عىل فدلَّ «َفِقَه»، من «فقه» كلمة العربي الذهن اشتق وكما
«َرشَع»، من «رشيعة» كلمة أيًضا اشتق ذاتها. بنور مستضيئًة انبالًجا النفس عن تنبلج
مشاكلهم حل يف الناس عليها يجري قاعدًة تُصبح صوغها لدى الحقيقة أن عىل فدلَّ
الفنية، والتحفة الرشيعة بني والفن، اإلصالح بني بالشبه يوحي ما وذلك والخاصة. العامة
الفنون من البناء فن إىل أقرب الرشيعة أن إالَّ والصورة، املعنى مبدأ عىل يقوم كالهما
والطبيعية اإلنسانية، األمور القوانني صنع يف االعتبار بعني يأخذ ع املرشِّ ألن وذلك األخرى؛
الظروف االعتبار بعني املعمار يأخذ كما إلخ. واالقتصاد… والسياسة واألخالق كالعرف
تحفته عنارص إيجاد عىل بالخيال الفنَّان يستعني وكما باملخطط، عالقة ذات هي التي
كذلك البيان. من مبتغاه إلهامه يبلغ بحيث العنارص، هذه بني الوفاق إيجاد وعىل الفنية،
ر توفُّ يوجب ا ممَّ اإلصالح، ُهوية تعيني عىل الجمهور يف حدسه بصدى ع املرشِّ يستعني

املرشع: يف اآلتية الرشوط

ذلك والجماعة. ع املرشِّ بني املشرتك الرحماني البنيان بها نعني ونحن األصالة: (١)
العامة، األوضاع ًحا موضِّ الذكاء يتألأل بحيث املعنى، عن الصورة فيه تشف الذي البنيان

العالم. ويف نفسه يف الحق إحقاق عىل اإلرادة عزم يشتد وبحيث
الشمس) أي (ذكاء الحسية صورته بمثابة هو قدرها حق القيم تقدير يف الذكاء إن
النفس يف الحقيقة لحدس العاطفي الصدى بأن نعتقد ونحن األشياء، مواقع تعيني يف
إليه ذهب ما خالف عىل للحقيقة سبيل يف التضحية عليه ن ويُهوِّ املصلح، عزم من يشد
ذوي من حدًسا أصدق الجماعة عن الغريب ع املرشِّ بأن الهندية-األوروبية؛ الشعوب أعالم

العامة. املصالح حيال موقًفا وأنزه القربى،
فما وإالَّ االستقرار، حد إىل والنزعات امليول به تصل نموٍّا العصبية الجملة نمو (٢)
نمو إن الخاصة. شئونه يف مستغرًقا صاحبه يبقى واالستحالة ر التطوُّ حالة يف الجسد دام

28



للدولة األخالقي اإلطار

الحكمة فلهذه االجتماعية. الحياة قاعدة هو الجسد استقرار بعد ما حتى العصبية الجملة
األحداث استُثني أيًضا الحكمة ولهذه العامة، باألعباء للقيام أسايس كرشط السن اشُرتط
تُلزمهم األحداث ألن ذلك العامة؛ األمور سري يف االشرتاك من واملجرمون واملعتوهون
األحالم عليهم تتغلَّب الشباب وألن والنوم، األكل إىل ينرصفوا أن الجسد نحو مقتضيات
يقرصون فإنهم واملجرمون املعتوهون ا أمَّ الحياة، سبل بها سون يتلمَّ وسيلة هي التي

العامة. الحياة قواعد إدراك عن بالنمو

كنظام املجتمع (4)

اإلنسانية؛ الحياة قوام باعتبار النظام ن تتضمَّ للعدالة منافية معاٍن عىل املنطوية الكلمات
تُفيد «قصاص» وكلمة املعنى، هذا «جز» أرومتها بحسب تعني مثًال، «جزاء» فكلمة
بالجور النظام عىل املجتمع أعضاء أحد تطاول فإذا املعنى. ذات «قص» من باشتقاقها

األوىل. حالته إىل بذلك النظام فرد قصَّ أو جزَّ واالعتداء،
من وبني العمل بني العالقة إىل اللغوي باشتقاقهما تُشريان و«ذنب» «ثواب» وكلمتا
والذنب صاحبه، يلبس العمل أن إىل «الثوب» الحسية بصورته يُشري فالثواب به؛ قام
يُالحقه الحيوان، من الذنَب بمثابة مقرتفه من اإلثم أن إىل «الذنب» الحسية بصورته يُشري

قدره. من ويحط
ن تتضمَّ فالجريمة الحق؛ إحقاق إىل الدعوة نان تتضمَّ و«عقاب» «جريمة» وكلمتا
والعقاب املجتمع. بنظام املخل شخص الخلل مالحقة معنى «جر» من اشتقاقها بحسب
يتبعه لصاحبه «الكعب» العِقب كمالزمة والقصاص الجريمة بني التالزم منى ن يتضمَّ

سار. حيثما
من يكن لم هو إذا الحدس، هذا يف الناس ويشرتك العدل يف الحدس يحصل وكيف
تدعو املصلحة أن حني يف املعتدي، ضد املظلوم بيَد الناس يأخذ أَال النفس؟ مقوِّمات
علًة األسباب رابطة فوق من الحياة، صميم يف يكمن بالعدالة الشعور إن املساومة؟ إىل
يئس ما إذا حتى بالكفارة؟ نفسه من اإلنسان اقتصاص يُفرسَّ فكيف وإالَّ غاية، أو كانت
رشوط العدالة تستكمل حيث السماء، إىل لجئوا الدنيا يف بعًضا بعضهم إنصاف من الناس
املعرفة ليست عليا وحدانية عن والعمل، العلم وحدة عن الجزاء يكشف إنما ِكيانها.
الظالم ويدعو القلق، النفس يف فيبعث الظلم من الحاصل الخلل ا أمَّ وجهتَيها. إالَّ واألخالق

الظلم. رفع إىل والشهود واملظلوم
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أنه أم وحسب، رحمانيٍّا بنيانًا املجتمع بنيان عن الكشف حد عند الجزاء يقف وهل
فعل» ما عىل «ندم كلمة ن تتضمَّ أَال مثىل؟ صبوًة البنيان هذا صبوة عن أيًضا يكشف
بمعنى و«نده» «املنادم»، بمعنى «النديم» الكلمة أرسة يف نجد والحرسة؟ األسف معنى
عن املداولة بعد الحكم صدور نتيجة الندامة فكأن «النادي»، بمعنى و«ندى» «نادى»،
وجود حكمة عىل ن تدالَّ و«التوبة» «الغفران» وكلمتا الوجدان. محكمة أي املحكمة، هيئة
«تاب» ا أمَّ عنه». وعفا غطَّاه الذنب: له و«غفر غطَّاه»، اليشء: «غفر معنى أنه وذلك الندم؛
ة بهمَّ يبعث الندامة من الحاصل الوجدان عذاب فكأن القطع، معنى عن ة املعربِّ «تب» من
بعملية أشبه الغفران لكأن حتى بنيانها، يف عطب من الجريمة أحدثته ما الحياة بها م تُرمِّ
الذهن إىل فتُعيد التوبة ا وأمَّ الجرح. بعد «االلتئام» بعملية أو املسلول، رئتي يف «التكليس»

العصبية. الجملة يف الجريمة ذكرى قاعدة إخماد عملية
َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم اآلية: مع تلتقيان و«التوبة» «الغفران» الكلمتان وهاتان
جو بخلق باملعونة ه مدِّ إىل يهدف املجرم، من يقتص إذ املجتمع إن اْألَْلبَاِب﴾. أُوِيل يَا
الجريمة. دنَّسته ما به وتجرف املشاعر، من بفيض معها الندامة وتأتي الندامة. إىل يدعوه
التاليتان واآليتان العدالة. آية قاعدة من الدماغ يف غار بما تبعث التي ة باملهمَّ معها وتأتي
كثريًا» «أحبَّت ألنها لها غفر و«التوبة»: «الغفران» كلمتَي حدس مع باملعنى تلتقيان

(القرآن). يِّئَاِت﴾ السَّ يُذِْهبَْن و﴿اْلَحَسنَاِت (اإلنجيل)،
مثاليٍّا. رحمانيٍّا تكوينًا املجتمع تكوين عىل الجزاء بمفهوم نستدل هكذا

من لالستزادة ميَّالة النفس أن تعني فإنما وءِ﴾، ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ اآلية: ا أمَّ
النمو إشارة بذاتها اللذة إن جسمانية. بوادر كمجموعة انتشاره يف للهيَجان املرافقة اللذة
السادية إن حتى اللذة، اشتقاق مصدر ط» تبسَّ «لذَّ: كلمة ذلك عىل تدل كما الجسد، يف
إنما الهيجان. يف للشعور قة املحقِّ العبارة نمو إىل ترجع شاذة حالة هي التي Sadisme
هذا عبارة حينئٍذ فتنبعث رغباته يف يسرتسل جهة من فهو الطبيعة، مزدوج اإلنسان
صبوًة الحق إىل يصبو ثانية جهة ومن الحياة. نمو كعبارة املرسة هي التي االسرتسال،
هاتنَي، الحياة وجهتَي بني االنسجام خلق إالَّ القانون غرض وليس االعتالء. فرح يُرافقها
بذلك فيصبح الحرية، نحو االرتقاء عىل املرء يُساعد بما الرغبات حدود تتعنيَّ بحيث
املرشف الحق ضوء عىل الحياة من موقفه فيُعنيِّ اآلخرين، وبني نفسه بني نزيًها حَكًما
ما وهاك املسئولية، يف الناس اشرتك ملا املجتمع بنيان العدالة تتناول لم ولو النفس. عىل
اآلية هذه ون تُفرسِّ إنكم الناس، أيها يا األمر: يف اإلسالم نظر وجهة ا ً مفرسِّ بكر أبو قال
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إِذَا َضلَّ ْن مَّ ُكم يَُرضُّ َال أَنُْفَسُكْم َعَليُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا موضعها: غري عىل وتضعونها
أن أوشك وه يُغريِّ فلم املنكر رأوا إذا الناس «إن يقول: هللا رسول سمعت وإني اْهتََديْتُْم﴾،
صاحبها، إالَّ ترضَّ لم أُخفيت إذا املعصية «إن آخر: حديث ويف منه»، بعقاب هللا يعمهم
اآلية: هذه اإلسالم لروح بكر أبي فهم صدق عىل ويدل ت». أرضَّ تُنكر فلم ظهرت إذا ولكن
اْلُمنَْكِر﴾. َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف يَأُْمُروَن بَْعٍض أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم َواْلُمْؤِمنَاُت ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن
الداللة كان وإن املجتمع، نظام معرفة عىل املتتبِّع تدل أيًضا املسئولية ومراتب
ما مدى أولهما بعامَلني؛ حدوُدها تتعنيَّ املسئولية إن سلبي. طابع ذات املرة هذه يف
يف َدْخل من لإلرادة يكون ما مدى وثانيهما املجتمع، نظام يف خَلل من الجريمة تُحدثه
بالنيات»، األعمال «إنما النية: يتبع العمل كان ملَّا ولكن النظام، بهذا املخل العمل إحداث
هي اإلرادة أصبحت فقد ونواة»، نية، «نوى، الشجرة من النواة بمثابة منه النية وكانت
وحق الحاجات بني تقف اإلرادة كانت وملَّا املسئولية. حدود تعيني يف األسايس العامل
ارتكاب أثناء رشوطها الحرية استيفاء بمقدار تُقاس املسئولية أصبحت فقد فيها، اآلخرين

التبعة. من فان يُخفِّ واملفاجأة ر التهوُّ إن بحيث الجريمة،
سارًقا السارق يكون «ال هذه: النظر وجهة إيضاح عىل بحديثنَي نستعني نحن ها
يشء، عليه فليس حضنه) (يف خبئه يتخذ ولم بفمه منها أخذ و«من حرز»، من يأخذ حتى
القطع ففيه (البيادر) أجرانه من أُخذ وما نكال، ورضب مرتني ثمنه فعليه احتمل ومن
وجلدات مثَليه غرامة ففيه املجني ثمن يبلغ لم وما املجني، ثمن ذلك من يأخذ ما بلغ إذا
امللحق و«ق» «رس» من اللغوي بتكوينها املعنى هذا تُفيد نفسها الرسقة وكلمة نكال».
يف يقع الذي العمل هي العربي الحدس يف الرسقة فكأن املقاومة، معنى عن تعبريًا بها،

املقاومة. فيه اآلخرين حق عن ويلقى الرس
استجالءً الحق الستجالء الوقت لها يرتك لم فإن والحق، اإلغراء بني اإلرادة تبقى
تضعف العبودية كانت وملَّا التبعة. عنها ت خفَّ اإلغراء؛ ملقاومة العزم تثبيت عىل به تستعني
حتى عزمها يشتد بحيث الحق، إىل صبوتها يف اإلرادة تدعمان اللتنَي والرتبية األصالة من
ِبَفاِحَشٍة أَتنَْيَ ﴿َفِإْن املسئولية: يف والحر العبد بني اإلسالم ميَّز فقد املغريات، عىل تُسيطر
كان «ولو لآلية: تيميَّة ابن تفسري وإليك اْلَعذَاِب﴾، ِمَن اْلُمْحَصنَاِت َعَىل َما ِنْصُف َفَعَليِْهنَّ

إلخ.» … الخمر ورشب الزنى جلد يف وكذلك الحر، حد نصف فعليه عبًدا القاذف
باملعنى نلتقي بعض مع بعضها «جاهل»، «حليم»، «لئيم»، الكلمات: قابلنا وإذا
وذلك اللؤم»؛ «ألم الكلمات أرستَي ظهور إىل أدَّت «لم» فكلمة املتقدمة؛ النظر وجهة من
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بتأثري الحياة تقلُّص عن تُعربِّ األول ففي التقلُّص؛ معنى عن املعربِّ الهمزة حرف بإضافة
موضوع عدا اعتبار كل عن النفس انغالق حالة عن الثانية يف وتُعربِّ خارجي، عامل
الهمزة وموقع الحق. عن تنحجب بحيث الصميم من تلتم األخرية الحالة هذه ويف الهوس،
إفساح تعني فالثانية «حلم»، كلمة ضد هي «لؤم» وكلمة ذلك. عىل يدل الكلمتنَي من كلٍّ يف
القيم دعوة إىل «تُشري بحلمك خذني وعبارة العمل، عىل املرء إقدام لدى القيم لظهور املجال
لتقدير الالزم االتزان اإلنسان يفقد بحيث النزوات، انطالق فتعني «جهل» كلمة ا أمَّ تلك».
اللؤم فإن املسئولية، من ف يُخفِّ الجهل كان فإذا ولهذا بمقتضاها؛ اإلجابة وتعيني القيم
الجريمة. جرَّاء من الحاصل عطبها تعمري اللئيم نفس تستطيع كيما الجزاء شدة يتطلَّب
عالقتها أمَرين؛ أحد تتبع املجتمع، ِكيان عىل تأثريها بحسب الجريمة خطورة أن غري
عن املعربة القيم بجدول وعالقتها مثًال، أبنائه أعضاء أحد برت أو كالقتل الرحماني بالبيان
ذلك ومع اآلخر، من الدهر عىل بقاءً أكثر األول فاألمر الحياة. يف العام الرأي نظر وجهة
تبلغ القيم بجدول املتعلِّقة الجرائم كانت وإذا املجتمع. طابع عن يكشف األمَرين كال فإن
الوسطى، القرون يف الحالة كانت كما املثايل، الطابع ذات املجتمعات يف الشدة من منتهاها
بِكيان املتعلِّقة األمور إىل الحياتي الطابع ذات الحضارة هذه يف تتحوَّل األهمية فإن

الجسد.
العدل الناس عىل التبس حتى حقيقتها، عن والقوانني األعراف انحرفت إذا لكن
الرشائع يف القاعدة هي كما األلم، تعادل وجوب يف عندئٍذ اإلنصاف بدا األلم، بشعور
يُرافقه ا عمَّ السبب تمييز العسري من ألن فذلك بالسن»؛ والسن بالعني، «العني القديمة:
تُسبِّبه بما العدالة حس األحيان بعض يف يلتبس قد كما االبتدائية، املجتمعات يف أحواٍل من
تعويض إىل أي الدية، إىل — ً خطأ — عندئٍذ الحسن هذا فيلجأ خرسان، من الجريمة

باملال. الخسارة
يوًما شاهدتُه ما وهاك االعتداء، عىل طبيعي فعل كرد بالعقاب الحياة تُجيب هكذا
فما القط، ظهر يقصم بدوالبها وإذا الشارع، يف تمر شحن سيارة كانت الخصوص: بهذا
يعجز وقد أنيابه. فيه فغرس حيل من فيه بقي بما اندفع ثم نهض، أن إالَّ منه كان
خلقه» «فش عبارة تعني وإنما بيته. أهل من لنفسه فينتقم أحيانًا اإلهانة ردِّ عن اإلنسان
تُربِّد التي املرأة وكذلك العدالة. حس عن مستقلة بصورة الطبيعي الفعل رد العامية،
املشاعر إفراغ من تنتج العدالة لحس منحرفة حاالت هي تلك املنزل. أواني بكرس غلتها

محلِّها. غري يف الضيم من الحاصلة
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عناية املجتمع (5)

هذا وعىل معيَّنة، حدود يف الصريورة معنى اللغوية نشأتها بحسب ن تتضمَّ الصورة إن
ذاتها عمر (وكلمة بالعمر الصريورة تتمثَّل حيث اإلحياء، يف الوضوح من حدَّها تبلغ فإنها
من بعًضا الجسد خاليا تمايز بمحل الحدود تتعنيَّ وحيث واإلنشاء)، العمران معنى تُفيد
الجملة عىل يقوم ما بنسبة ولكن صورة، أيًضا هو الذهن يتمثَّله ما إن هذا، وعىل بعض.
ذات االكتساب بهذا فتُصبح قدرة، الوجدانية الحاالت تكتسب بحيث املركزية، العصبية
إالَّ فليس األخرى، األمور من وغريهما والنحت الرسم يف صورة كلمة استعمال ا أمَّ صريورة.
بتصالبه يُساعد الذي العنرص العمر، عنرص الحالة هذه يف ينقصها إنه إذ املجاز؛ سبيل عىل
تتجىلَّ املعنى إن الصورة. وجود حكمة املعنى، استجالء عىل املكان يف التمايز مبدأ مع
العالقة تبدو بحيث بالزمن، املكان عنه قرص وما باملكان، روائه مكنونات بتمايز رفعته
كأمنية. املستقبل وينعكس املايض، عن الحارض فيها يشف كعالقة والعمق ع التنوُّ بني

فإنها غذاءً، الطبيعة من مقتبسة عنارصها صوًرا األحياء تُنشئ الحياة كانت وإذا
جهة، من الحوادث تفاعل من تياره الحاصل القدر وجه يف ِكيانها اإلنشاء بهذا تُثبت
تزيد إنها ثانية. جهة من الصورة ع تفرُّ مدى مع متناسبة بصورة املعنى رواء وتستقطب
يُصبح وعندئٍذ التكرار؛ من خلًوا العمر كان إذا حريتها ومن فحواها نمو من بالعمر
هذا خضوع وعن الطبيعة، يف الحوادث تفاعل عن يختلف مغًزى ذا املؤثرات عىل جوابها

العينية. ملبدأ التفاعل
الطبيعة مع تفاعل من عنارصها إليه تنزع ما رغم تثبت، الصورة معالم كانت وإذا
بينه رحماني بتأثري أزرها يشد املعنى فإن املكان، يف انتشار من بل الكونية)، (الجاذبية
إىل يرجع فإنه املادية، األجسام يف يظهر الذي التكتُّل ا أمَّ النزعة. تلك تتعدَّل بحيث وبينها،
فذلك الصورة؛ مظهر يف بجملتها الطبيعة ظهرت إذا أنه غري خارجية. ميكانيكية أسباب
ذات صوًرا الظواهر وجميع الفنية والتحف األحياء إنشاء إىل امليل عىل تنطوي الحياة ألن
والعناية، املادة بني وسط ذاتها الطبيعة إن ثانية، جهة ومن جهة، من هذا معيَّنة. معالم
كإمكانية. املادة تمس الجاذبية، مبدأ وفق واملسافة الكتلة لقانونَي تخضع إنها حيث فمن
الصورة بأن يوحي ا ممَّ بالعناية، تلتبس نزعة ذات مراكز عىل تنطوي إنها حيث ومن

األعىل. املأل وأوجه الطبيعة قاعدته إنشاء؛
األحياء، لعمر مماثل تاريخ أللمجتمع الصورة؟ عن يُقال ما املجتمع عىل ينطبق وهل
األحياء؟ من كلٍّ مقوِّمات من هو كما األمة مقوِّمات من هذه، والحالة الزمن، فيصبح
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االجتماعية الشئون أليست املجاز؟ سبيل عىل الزمن بمعنى تاريخ كلمة نستعمل أننا أم
األمة تاريخ فيُصبح محًضا، رمًزا الوعي هذا عن خارجًة هي أَوليست األفراد؟ بوعي قائمًة

األجيال؟! من كلٍّ عمر عن عبارًة عندئٍذ
األحوال يف تالزمها ويظهر متتامة، متالزمة وظائف من يتألَّف املجتمع أن يف شكَّ ال
العامة، الحياة ظواهر كإحدى — املثال سبيل عىل — اللغة وْلنأخذ والعامة. الخاصة
ال بما وتدفع طبيعتها عىل الدخيل تتمثل األحياء، يف التعيضِّ غرار عىل يًا تعضِّ فيها نجد
ال الراقية، األحياء غرار عىل الصميم من نموُّها كلغتنا؛ كانت إذا سيَّما ال معها، ينسجم
من ظلت خلسة؛ األعجمية الكلمات إحدى عليها دخلت ما إذا حتى أبًدا. التطعيم تقبل
فمن استعمالها. أمد طال مهما الجسد، يف األنسجة من الشوكة بمثابة كالمنا منظومة
كالمنا؟ أرس إحدى يف أصول ذات بأخرى الدخيلة الكلمة استبدال جهده يُحاول لم ِمنَّا
جهة، من واملعنى اللفَظني بني تالزم إىل ترجع هذه لساننا بطبيعة الخاصة امليزة إن
تُصبح لتالزم إنه ثانية. جهة من الكلمة نشأة خيال هو الذي املرئي الخيال وبني وبينها
بني من بذلك فتسقط االستعمال من إحداها تبطل فقد الحية؛ بالصور أشبه كلماتنا فيه
إحدى — املثال سبيل عىل — نُقدِّم نحن وها معاملها. ر يُحوِّ ال الزمان ولكن األحياء،

لساننا: يف الخلود لطابع تبيانًا اإليادي، ساعدة بن لقس الجاهلية القصائد

ب��ص��ائ��ر ل��ن��ا ال��ق��رون م��ن ـ��ن األول��ي��ـ ال��ذاه��ب��ي��ن «ف��ي
م��ص��ادر ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وت م��وارًدا رأي��ت ��ا ل��مَّ
واألك��اب��ر األص��اغ��ر ت��م��ض��ي ن��ح��وه ق��وم��ي ورأي��ت
غ��اب��ر ال��ب��اق��ي��ن م��ن وال ـ��َي إل��ي��ـ ال��م��اض��ي ي��رج��ع ال
ص��ائ��ر» ال��ق��وم ص��ار ح��ي��ث ل��ة م��ح��ا ال أن��ي أي��ق��ن��ت

هي العربية اللغة أن نجد املعارصة، القصائد إحدى مع القصيدة هذه مقارنة ولدى
الحدس يف جذورها سحرية شجرة كأنها املتتالية، مراحلها جميع ويف الجاهلية يف هي

الطبيعة. يف وتجلياتها
هجني بكلمتَي وا يُعربِّ ألم النظام؟! عىل الحياة قيام أمر أجدادنا عىل خفي وهل
متباعدة؟ أقوام بني التصالب من تكوينها الحاصل األجيال برتدي شعورهم عن ومقرف
ضوئيتنَي، موجتنَي بني التداخل مثال عىل املتباعَدين العرَقني بني التصالب لهم يبُد لم أو
عىل تتعذَّر بحيث األبوين، من كل عند العرق بمزايا العصبية القاعدة جرَّائه من تفور
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الرتدي إن مرتامية؟ أجيال خالل خلقية صفات من األجداد اكتسبه ا ممَّ االستفادة األحفاد
تُحدث حرسة أعىل، مثل من فاته ما عىل الحرسة حالة يف صاحبه يبقى الهمجية، رش

املرتدِّي. سلوك يف وبلبلًة اضطرابًا
ال كان وإن مشرتكة، صبوة ذات منظومة فهو مثايل، عضوي كيان ذو املجتمع إن
كالٍّ تكتسب التي القصيدة كمثَل مثَله لها، كقوام الزمن عىل املنطوية الصورة إىل يرتقي
التجربة املثيل، الفنان تجِربة إىل تطلُّعه يف يرشئب معنًى الذهن، يف تمثُّلها لدى كلماتها من
املستقبل يف شبًحا ملقاًة أمنيًة ليست املجتمع مثالية إن بجملتها. الكلمات عنها تنم التي
األعضاء. نفوس قرارة عليها تنطوي رحمانية تجِربة هي بل األفراد، عند الحالة هي كما
وقدوة. بشريًا فيه تجلَّت من فيصبح كرسالة، األمة أعالم نفوس يف تتجىلَّ قد التجِربة هذه
فيُحدِّد رحماني بنيان من بيننا مشرتك هو ما يُجمل العامة األوضاع عن املعربِّ الرأي إن
ق، التحقُّ إىل نزَّاعًة الصميم عن منبعثًة النفوس يف املعاني تنجيل اآلخرين. نحو سلوكنا
عن مستقلًة املعاني بدت ولنئ تحقيقها. سبيل يف التضحية عىل فيهم تجلَّت من فتحمل
عالم من موًحى كوحي تجلَّت فقد الطبيعة؛ حوادث فيها انحرصت التي األسباب سلسلة

واألديان. الفنون يف الغيب
يُقال: عندما املألوفة األحوال يف ويظهر الجمهور، عنه ض يتمخَّ ملا الفرد تمثيل ا «أمَّ
وشيوع اآلراء انتشار يف أيًضا ويظهر لساني. تحت الفكرة وكانت الفكرة، إىل سبقني إنه
أغوار تسرب إذ النبوة يف الظهور من مداه ويبلغ الزمن. من معيَّنة فرتة يف كموجة األزياء
«رسالة من املستعصية»، املسائل ضوئها عىل فتحل الخالدة الحقائق عن ويكشف الحياة،

للمؤلف. والثقافة» املدنية
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تكشف بل الظهور، بهذا تنبئ العرب جزيرة يف األحداث بعض أخذت اإلسالم ظهور ُقبيل
بشائر إالَّ حينذاك اإلصالح محاوالت تكن ولم العرب. وجدان عنه ض يتمخَّ كان ا عمَّ

املحاوالت: هذه بعض نُقدِّم نحن وها العرب. برسالة
بعضهم قال ثم نجباء، أربعة منهم فخلص … لهم عيد يف يوًما قريش اجتمعت
بن هللا وعبد نوفل، بن ورقة وهم: أجل. قالوا: بعض. عىل بعضكم ليكتم تصادقوا لبعض:
قومكم ما وهللا تعلمون لبعض: بعض فقال عمرو. بن وزيد الحويرث، بن وعثمان جحش،
النرصانية، يف فاستحكم ورقة ا فأمَّ الحقيقة؛ يلتمسون البلدان يف فتفرَّقوا … يشء عىل
ا وأمَّ ، فتنرصَّ عثمان ا وأمَّ أسلم، حتى االلتباس من عليه هو ما عىل فأقام هللا عبد ا وأمَّ
وامليتة األوثان فاعتزل قومه، دين وفارق نرصانية، وال يهودية يف يدخل فلم فوقف زيد
اللهم يقول: وكان عليه، هم ما بعيب قومه وبادى األوثان، عىل تُذبح التي والذبائح والدم
ويسأل الحقيقة يطلب خرج ثم أعلمه. ال ولكن عبدتك، إليك أحب الوجه أي أعلم أني لو

هشام). ابن (سرية والجزيرة امَلوصل تجواله يف بلغ حتى واألحبار، الرهبان
عىل حرص من العرب وجدان عنه ض يتمخَّ كان ا عمَّ تكشف أخرى محاولة وهاك
قبائل تداعت قال: إسحق بن محمد عن هللا عبد بن زياد حدَّثني هشام: ابن قال العدالة:
فكان وسنه، لرشفه عمرو بن جدعان بن هللا عبد دار يف له فاجتمعوا حلف، إىل قريش
مرة، بن وقيم كالب بن وزهرة العزى عبد بن وأسد املطلب وبنو هاشم بنو عنده حلفهم
سائر من دخلها ممن وغريهم أهلها من مظلوًما بمكة يجدوا أالَّ عىل وتعاهدوا فتعاقدوا
ذلك قريش ت فسمَّ مظلمته. عليه تُرد حتى ظلمه من عىل وكانوا معه، قاموا إالَّ الناس
أن أحسب ما حلًفا جدعان بن هللا عبد دار يف شهدت لقد هللا: رسول وقال الفضول. حلف
به تشعر كانت ما عىل يدل الحلف هذا ألجبت. اإلسالم يف به ُدعَي ولو النعم، حمر به يل

العدالة. مصري عىل قلق من الكريمة النفوس
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التي واملؤتمرات األحالف عن باملغزى العجم وبني بيننا قار ذي وقعة تختلف وهل
حاجة املدينة إىل مكة من الرسول لهجرة الرئييس السبب أَوليس حينذاك؟ تُعَقد كانت
الصدد بهذا النبهان ابن الهيثم أبو قاله ما وإليك الكلمة؟ عليه تجتمع زعيم إىل األنصار
فهل قاطعوها، وإنَّا حباًال، (اليهود) الرجال وبني بيننا إن هللا، رسول يا العقبة: بيعة أثناء
الرسول م فتبسَّ قال: وتدعنا؟ قومك إىل ترجع أن أظهرك ثم ذلك فعلنا نحن إن عسيت
من وأسالم حاربتم من أحارب مني، وأنتم منكم أنا الهدم، والهدم الدم، الدم بل قال: ثم

هشام). ابن (سرية ساملتم
يف األغيار ل تدخُّ من قلق العرب، نفوس من مأخذه أخذه الذي القلق كان هكذا
اليمن يف والروم الفرس دسائس وقلق اقتصادهم، عىل اليهود طغيان من وقلق شئونهم،
الحق عىل وقلق العربية. الجزيرة يف نفوذ من الدولتنَي لهاتنَي كان وما وسوريا، والعراق
من نفوسهم عنه ض تتمخَّ كانت ا عمَّ الحياة مظاهر تخلُّف جرَّاء من وقلق والعدالة،
القلق يدعونا وكما الراهنة! نهضتنا يف اليوم نُعانيه ملا مماثل وضع من له يا حقائق.
الحرية أسباب جميًعا لنا بها نُوطِّد عربية، دولة تشييد أجل من بعًضا بعضنا أزر لشد
ليجعل بأجدادنا ز يُحفِّ القلق كان كذلك الحضارة. موكب يف نشرتك تجعلنا التي واألسباب
من كاألم الجمهور من املثالية الرحمانية التجِربة ذو والزعيم لإلنسانية. منارًة منهم
الحقيقة هذه إىل األماني، إىل بهدايته يهدي إنه بألعابها. طيًفا األمومة تمارس التي الطفلة
الحقيقة وإىل «أم»، مصدر من و«إمام» «أم» كلمتَي اشتقاقهم يف العرب حدس يرجع
من يَْسَود العنب املثل: قال وإذا أَنُْفِسِهْم﴾. ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي أَْوَىل ﴿النَِّبيُّ اآلية: تُشري نفسا
هم السبَّاقون وإنما الداخل، من يأتي النضج أن يعني القول فإن بعًضا، بعضه رؤية
النفوس تُولِّد إيحائية قوة ذات اإلنسانية الشئون يف والبشارة املوسم. بقرب ون املبرشِّ
مثَل إن التاريخية. املرحلة معنى استجالء ويف اإلنسانية، الحقيقة استجالء يف املتعثرة
خاليا من كالٍّ أن فكما األخرى، الجسد خاليا من الحواس كمثَل الجماعة من ين املبرشِّ
باإلرهاف الحواس خاليا تميَّزت ولو املنبِّهات، عىل لإلجابة االستعداد يف تشرتك الجسد
رحمانية، كأشعة البيئة تيارات يتستقطبون ون املبرشِّ فكذلك مزاياه، به ت اختصَّ ملا

ة. نريِّ بصائر إىل حدس من فيُحوِّلونها
عىل األزهار تفتُّح كرسالة، عليها املرشق املعنى ضوء عىل النفوس تتفتَّح وهكذا

انتعاشها. سبب الربيع تباشري
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من كهالة رفعتها ُرواء صاحبها عىل تُضفي املثالية الرحمانية التجِربة كانت وملَّا
االحرتام استلزمت فقد كرسالة؛ العمل إىل تنزع الرحمانية التجِربة هذه كانت وملَّا القدسية،

إمرته. تحت أدائها عىل والعمل به، تجلَّت ملن
اإلقدام وأمر الحقيقة، استجالء أمر أمرين؛ عىل تقوم اإلنسانية الشئون يف القدوة إن
والطاعة األمر يرجع هكذا هدايتها. عىل الواقع اعوجاج تقويم عن فضًال هذا تحقيقها، عىل
والحديث: األمنية. هذه تمثيلهم يف املجتمع أعضاء تفاوت وإىل أمنية، من مشرتك هو ما إىل
ما عىل وبناءً باملسئولية. الناس تالزم إىل يُشري رعيته» عن مسئول وكلكم راٍع «كلكم
فيملك املثىل التجِربة فيه د تتجسَّ من ا وأمَّ لسواه. وليس للحق واإلمرة الطاعة فإن تقدَّم
املثىل التجِربة يف املتجيل الحقيقة شفق عىل يُصبحون والناس الوالية، حق الناس عىل
النَّاِس َعَىل ُشَهَداءَ ِلتَُكونُوا َوَسًطا ًة أُمَّ َجَعْلنَاُكْم ﴿َوَكذَِلَك جديدة. والدًة ُولدوا وكأنهم
الينبوع. من القرب العربي اللسان يف تعني وسط وكلمة َشِهيًدا﴾، َعَليُْكْم الرَُّسوُل َويَُكوَن
يف جهل أبو قال أنفسهم. من رسوًال فيهم بعث إذ املؤمنني عىل هللا ومن الحقيقة، من
قال والعجم. العرب ملوك كنتم أمره عىل تابعتموه إن أنكم يزعم محمًدا «إن الندوة: دار

ذلك.» أقول أنا نعم، محمد:
يف املجتمع أعضاء بني مشرتك حدس عىل تقوم الدولة أن تقدَّم ا ممَّ نستخلص ونحن
بمقتضاه. والعمل الحدس استجالء يف األعضاء هؤالء اختلف ولو املشرتك، اإلنساني الِكيان
عىل القصيدة كلمات بني االنسجام قيام كمثَل الرحمانية التجِربة عىل الدولة قيام مثَل إن
الناس، بني عليه تعورف معنًى القصيدة كلمات من لكلٍّ أن وكما املثىل. الفنان تجِربة
ذات أنظومًة الكالم من املتفرِّق فيه يُصبح إضفاءً الفنان تجِربة تُضفيه آخر ومعنًى
يُصبح انكشاًفا النوابغ نفوس عنه تكشف مثايل وضع أيًضا الدولة فإن واتساق. انسجام
الرحمانية، التجِربة عليه أضفتها ُحلَّة ذا اجتماعية ميول من الناس بني مشرتك هو ما فيه
الناس ى يتلقَّ األعىل مقامها ومن الجمهور، إليها يصبو أمنيًة الدولة من يجعل ما وذلك
حقيقة األمة فيها تتفتَّح التي الصورة نحو صبوتها يف للنفوس دعامة إنها األوامر.
يف اعوجاجها تقويم عن أو بالدولة، صورتها إيجاد عن األمة عجزت إذا ولكن تاريخية،
أبناؤها أصبح وإذن االزورار؛ أو العجز من أبنائها عىل القلق استحوذ رة؛ مزوَّ كونها حال
حالة عن تعتع» «تع، من باشتقاقها تُعربِّ «تعاسة» وكلمة العبارة. خانته فنان كمثل
ِمنَّا ابتالءً أشد أمة وأي حقائق. من عنه الجمهور ض يتمخَّ ا عمَّ اإلفصاح عن هذه العجز
اعوجاج؟ من السياسة علينا فرضته ما تقويم عن بل أمانينا، عن اإلفصاح عن بالعجز
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ُخيِّل لقد الشأن؛ هذا يف الرأي أصحاب لبعض كذلك يبُد لم األمر فإن ذلك ومع
والقدرة، واإلرشاد الحماية بمعنى السيادة تُمارس كلتاهما لألرسة، امتداد الدولة أن إليهم
ترفع أفال والواجبات. املصالح بني االنسجام خلق بغية األعضاء رغبات تُحدِّد وكلتاهما
وسيلًة الرابطة هذه من فتجعل بالزواج، واملرأة الرجل بني الغريزة رابطة من األرسة
فتخلق بهما، الخاصة الطبيعية الحدود األبوين ركنَيها من لكلٍّ تُعنيِّ أَوال أسمى؟ لغرض
من فيض مصدر األم ومن األبناء، أماني فيها د تتجسَّ قدوًة األب من ص التخصُّ بهذا
من ذلك يف بما السيادة، إىل بامليل الرجل طبع عىل تُجيب أَوال األوالد؟ بها تنعم املشاعر

وحماية؟ سلطان
إنسانية إىل وأغراضها الغرائز دائرة الفرد بها يتخطَّى وسيلًة كانت وإن األرسة إن
ومقوِّمات األفراد مزايا فيها تبقى املحبة، قوامها بيئة ذلك مع فهي متعالية، آفاق ذات
الحاجات يف شيوع من تستلزم وما األخوة أليست ال؟ وكيف طامسة. مغمورًة املجتمع

األرسة؟ ِكيان عليها يقوم التي األسس من هما
األرض»، يف هللا ظل «السلطان املأثور: والقول األعىل، املأل يف جذور ذات الدولة إن
صورة فيها تجلَّت إنسانية تجاِرب جملة الدولة إن للدولة. السماوية النشأة يعني إنما
الدعوة هذه تستلزم ما مع عنها اإلفصاح إىل فيهم تمثَّلت من به تدعو تجليًا املثىل األمة

اإلفصاح. هذا سبيل يف العثرات لرفع عمل من
يقتدي فاالبن قدوة؟ منهما كل دام ما األرسة رب عن األمة زعيم يختلف فيَم إذن
إبراهيم موقف أفليس املثىل، صورته زعيمه يرى والجمهور أمانيه، فيه دت تجسَّ إذا بأبيه
كلتا يف القدوة أليست املعروفة؟ األمور من األماني بينهما تعارضت حني أبيه من الخليل

واألب؟ الزعيم يف املتجيل للحق الحالتنَي
كانت وإن النفس، يف املنبلج الحق الدولة قوام وإن املحبة، األرسة قوام فإن ذلك ومع
شأن وإنما العدالة. إىل الغريزة من اإلنسانية، إىل الطبيعة من الذهن ارتقاء وسيلة املحبة
مبدأ يتعادل الدولة ففي األرسة؛ يف إنساني نظام من قرنه ذر ما استجالء هو الدولة
إقدام وإىل الحقيقة، استجالء يف رشوع إىل القدوة به ل تتحوَّ تعاُدًال املصلحة مع الحق

األعىل. املثَل ضوء عىل الواقع تقويم عىل
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ِبُسْلَطاٍن ﴿َفأْتُونَا اآلية: يف يظهر للسلطان املعنى وهذا الحجة، تعني «سلطان» كلمة
َعَليُْكم ِيل َكاَن ﴿َوَما الشيطان: لسان عىل تقول أخرى وآية ظاهرة. بحجة أي ُمِبنٍي﴾،
للحجة. النافذة القوة هنا يُفيد والسلطان ِيل﴾، َفاْستََجبْتُْم َدَعْوتُُكْم أَْن إِالَّ ُسْلَطاٍن ْن مِّ
الطوال، القوائم تعني التي «ُسلُط» كلمة يف تظهران للسلطان واملعنوية املادية والوجهتان
يتجىلَّ وما الحق فإن تقدَّم ما عىل وبناءً الطويل. اللسان تعني التي «سلط» كلمة ويف
إىل الدعوة عند تأثريها يبقى طبيعية بذات هي وال بالوهم، ليست إنسانية حقائق من به
تدل العمل إىل هذه الحق ونزعة .réalisation الربء نزعة ذات إنها بل وحسب، ل التأمُّ
عنها ويكشف االنبثاق. معنى «وج» من اشتقاقها بحسب ن تتضمَّ التي واجب كلمة عليها

ممًىل. كأمر نفسه الواجب ظهور
من يرشق األول إن إذ الواحد؛ باليشء ليسا امللك وسيطرة الدولة سلطان أن إالَّ
اْلِكتَاِب أَْهِل ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن يَُكِن ﴿َلْم القدسية: من بهالة عليه يُرشق من فيُكلِّل عٍل
هي التي الواضحة الحجة أي ِهللا﴾، َن مِّ َرُسوٌل * اْلبَيِّنَُة تَأِْتيَُهُم َحتَّى ُمنَْفكِّنَي ِكنَي َواْلُمْرشِ
لهذه بما بحاجاتهم، الناس ارتباط عىل فتقوم امللك سيطرة ا وأمَّ هللا. عبد بن محمد هنا
تملَّك فمن امللك، من باشتقاقها ذلك عىل تدل ملك وكلمة مصريهم. عىل تأثري من الحاجات
حجة بني اللغوية والصلة املشيئة التملُّك. هذا طريق عن أخضعهم الناس معيشة أسباب
امللك وسيطرة الحجة، عىل القائم الحق سلطان بني االلتباس سهولة عىل دليل وحاجة
الحاجات، وسيطرة الحق السلطان بني بالنشأة االختالف وعىل الحاجات، عىل تقوم التي
يف أجدادنا موقف وإليك وامللك. وامللك الرسول من كلٍّ من املوقف يف الناس اختالف يقوم
اللعنة»، «أبيت وهي سلبية، بعبارة امللك يُحيُّون كانوا املتقدمتنَي: الحالتنَي تلكما من كلٍّ
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من بهم أوىل «النبي بأن يعتقدون كانوا هم بينما املذمة. يُسبِّب ا ممَّ هللا وقاك بمعنى
تُعطي أن تأنف كانت إمارة. يعرف يكن لم العرب من مكة حول كان ومن أنفسهم»،
رسول لغري ذلك ترى تكن لم بالطاعة هللا لرسول دانت ا فلمَّ اإلمارة، طاعة بعًضا بعضها

الحق. هلل هنا الوالية إن هللا». رسول رهم أمَّ الذين األمر أويل يُطيعوا أن فأمر قال: هللا،
عند الوعي ينمو فقد املصلحة، وسيطرة الحق سلطان بني النشأة يف االختالف ومع
الحرية مبدؤه مجتمع إمامة يف الخري إدراك إىل الجميع يصل حتى والرعية األمري من كلٍّ
الجمهور إرادة القوانني تُصبح وعندئٍذ األمة، إىل السلطة تعود وعندئٍذ األخوة؛ وشعاره
إليه ترجع الذي الفعل املعنى، هذا «أم» فعل من باشتقاقها تُفيد أمر وكلمة الرصيحة.
ويف املثالية، الرحمانية التجِربة حالة يف املتقدمتنَي، الحالتنَي ويف و«أمة». «أم» كلمتا
القدسية مصدر نحو متعاليًة الذهنية الصور سلسلة حدود النفس تتخطَّى الحرية حالة

النشأة. تلك من قدسيته يستمد إنما والسلطان،
إنها الفنية. التحفة من اإللهام بمثابة الدولة نظام من املثالية الرحمانية التجِربة إن
أعضاء اإلخوان ذهن يف عامة أوضاع من ارتسم ما عىل مثىل إجابًة العناية به تُجيب معنًى
ولو والتشخيص، االنبثاق بني الجنني مثال عىل يبدو املظهر مزدوج معنًى إنها املجتمع.
عيادته، النفوس س تتوجَّ معنًى إنها والعمل. املعرفة حيث من استجالئه يف الناس تفاوت
عن النَّاس؟ يتساءل «عمَّ والدة. كل يف الحالة هي كما بالقلق، الشعور منهم فيمتلك
فمن النفوس. ظلها يف تتفتَّح عربية دولة عن النفوس، له تختلج أمر عن العظيم»، النبأ
النوابغ كان وإذا عنها. يُكشف الرحمانية وبالتجِربة العامة، سات املؤسَّ تنبثق إذن الداخل
فإن الشكيمة، وبقوة البصرية بوضوح املتميِّزة الرحمانية التجِربة ذوي هم السياسة يف
اإلرادة تُوافق الفنية، التحفة يف اإللهام من املخيِّلة بمثابة أيًضا هو النوابغ من الجمهور
الرجل إصابة عىل دليل وخري العبارة، صدق يُقاس الرأي يف اإلجماع فعىل انسجامها.

الجماعة. عند الحياة لنمو املرافق الفرح هو اجتهاده يف السيايس
حقوق وبني الفرد مصالح بني االنسجام تحقيق يف تظهر الدولة وجود حكمة إن
نفوس يف كواجبات تبدر الناس مصالح أن هو مبدأ؛ عىل الدولة تقوم هذا وعىل اآلخرين،
يف اإليجابية عىل منهما السلبية وتُقدَّم والسلبية؛ اإليجابية الدولة وظيفتا هنا ومن الفرد.

الشخصية. املصلحة تقدير عىل بالواجب الشعور أسبقية إىل الظهور
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يشرتكون كانوا وإن وهم أعضاؤه، هم أفراد من يتألَّف للجسد، بالتكوين مماثل املجتمع
الثقافة، هذه معاني استقطابه مدى يف بعٍض عن يتميَّز بعضهم فإن الثقافة ذات يف
حيث من العوام، إخوانهم من البصرية ذوي النوابغ هؤالء مثَل نرية. بصائر إىل فتحويلها
«نابغ» وكلمتا الجسد. يف األخرى الخاليا شقائقها من الحواس كمثَل واإلرشاد، التوجيه
فمن «نبغ»، من مشتقة وهي فاألوىل البصرية؛ وضوح يف التفاوت عىل ن تدالَّ و«عوام»
فالتعايل، الظهور معنى الكلمة يف الحروب هذه ونظام حروفها مخرج بحسب تعني «نب»

والعمى. العمه معنى أي التمييز، عن العجز معنى ن تتضمَّ والثانية
للمجتمع: هذا املثايل الرحماني بالبنيان يتعلَّق فيما رأينا ص ملخَّ هنا نُقدِّم نحن وها
التي الصورة بواسطة 1«le monmoi «األنام وبني «le moi «أنا بني االتصال يتم
رمز عن أو (اإلنسان)، األحياء من حي عن أو (الطاولة)، ما يشء عن الذهن يف ترتسم
كانت وإن الذهن يف املرتسمة والصورة البناء). (أسلوب الحياة معاني من معنًى ن يتضمَّ
صورة ففي باملبدأ. ا وإمَّ بالفرض ا إمَّ يتعنيَّ فيها التألُّف نظام فإن اإلحساسات، من تتألَّف
كلمة ذلك إىل تُشري كما وغرضه، امليل بني بالعالقة اإلحساسات نظام يتعنيَّ مثًال اليشء

بمشيئتنا. عالقة ذات هي التي «شاء» كلمة من باشتقاقها نفسها «يشء»
بمبدأ اإلحساسات يف النظام وجهة تتعنيَّ الرمز صورة يف أو الحي الكائن صورة ويف
املتقدمة: النظر وجهة وضوح من بها نزيد األمثلة بعض وهاك معناها. أو روحها هو

بحسب النفي، معنى عن يُعربِّ هذا «م» وحرف «أنا»، ب «م» حرف إلحاق من تكوينها حصل «أنام» كلمة 1

الضمة. بإغالق حدوثه
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مهجة عن ورابعة املرأة، الحياة رفيقة عن وثالثة التفاحة، عن وأخرى الطاولة عن صورة
املجتمع. عن وسادسة القصيدة، عن وخامسة الولد، الفؤاد

اإلنسان، نظر من وظيفتها وهو االقرتان، بحكم بها ملحق فهو الطاولة يف املعنى ا فأمَّ
الطبيعة. يف األشياء جميع عىل ينطبق الطاولة عن قيل وما كأداة. فيها ف يترصَّ واإلنسان
— التجِربة بعد — تُثري كانت وإن «الحياة»، بذاتها تكوينها مبتدأ كان وإن والتفاحة
بغريها عنها التعويض يمكن عنَّا، مستقلًة تبقى أنها إالَّ إليها، املحتاج نفس يف الشهية

معناها. صميم وبني بيننا الرحماني التجاوب علينا يستعيص كما الفواكه، من
اإلبرة تبعث كما مكمنها، من ميول من الرجل حياة يف ما بأعمق فتبعث املرأة ا وأمَّ
حتى فيها، املحفورة األخاديد مالمستها لدى «الفونوغراف» أسطوانة يف لة املسجَّ باألنشودة
بل ُعليا، كوحدة ِكيانه باآلخر أحدهما يستكمل «شق»، من شقيقان واملرأة الرجل لكأنما

اآلخر. لروح دة املجسِّ الصورة أحدهما كأن
من الربعم بدور األحشاء، من الجنني فبدر الرشيم عىل الحياة انعقدت ما ومتى
إليها بالنسبة فيبقى بالوالدة عنها ينفصم أنه ولو والقوام. النسغ أمه من استمد الشجرة،

سبيًال.» القلب إىل القلب من «إن املشاعر: منها تشف شفافة كعبارة
هو الذي معناها فإن الرؤية، أو السمع بواسطة إدراكها يحصل وإن والقصيدة
ترتسم املجتمع وكذلك عليها. اطِّالعه لدى الهاوي نفس من ينبعث الشاعر مبدعها تجِربة
آيات فيها ل املتأمِّ نفس يف معانيها فتنزع املعنى، متقاربة صوًرا الذهن يف ورموزه أوضاعه
آراء وصوره النفس، أعماق من منبعثة معانيه حدًسا املجتمع بنيان يتجىلَّ هكذا ،idée
الحقائق يف املشرتك للحدس تقريبية صور سوى ليست العامة اآلراء إن األفواه. عىل تدور
اإلرادة يف الحدس تأثري وكان الحدس، استجالء يف يتفاوتون الناس كان وملَّا اإلنسانية.
كلٌّ والتوجيه، اإلرشاد يف لآلخرين قدوًة اإلخوان بعض أصبح فقد وضوحه، مع متناسبًا

بمقتضاها. والعمل للحقيقة تبياننا مدى مع تتناسب وداللتنا إلخوانه، دليل ِمنَّا
الشبه عىل دلَّ املصدر، نفس من ورحمان» «رحم كلمتَي العربي الذهن اشتق عندما
عالقة وبني املتفرِّج، نفس من املنبعث ومعناها الذهن، يف املمتثلة الصورة بني العالقة يف
من انبثاق عالقة ومعناها املستفاضة الصورة بني العالقة تبقى الحالتنَي يف بأمه. الجنني

النفس. وهناك األم هنا هو الذي الكائن صميم
املعاني هذه عن الكشف ووسيلة داخلنا صميم من العامة سات املؤسَّ معاني تنبثق
الرحمانية التجاِرب ذوي هم العامة الشئون يف النوابغ كان وإذا الرحمانية. التجِربة هي
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الجمهور فإن والرسالة؛ بالنبوة آخر وبتعبري الشكيمة، وبقوة البصرية بوضوح املتميِّزة
الرأي بإجماع إنه وانسجامها. اآلراء توافق محل الفنية، التحفة يف اإللهام هو اإلصالح من

العبارة. صدق تُقاس
النفس من منبعثًا اإلنسانية البيئة معنى انكشاف الرحمانية؛ التجِربة هي تلك
نفوس يف واجبات تبدو البعض حقوق يجعل انبعاثًا الوالدة، عند األمومة مشاعر انبعاث
بالحواس نُدركه غرض هذه، الشخصية. املصلحة عىل الحق تقدَّم هنا ومن اآلخرين.
رفعته هالة معه فيحمل اإلرادة، عىل عٍل من ممًىل واجب وذاك البقاء، بغريزة إليه فنميل
الوجه عىل األعىل املأل من اآليات تجيل غري آخر شيئًا «املثايل» يعني وهل مقدسة. هالًة

َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىل اْلَمثَُل ﴿َوَلُه األكمل.
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طبيعتها. شوط باستكمال تحقيقها إىل تسعى التي امُلثُل العليا، ُمثُلها هي الدولة شعارات
والحرية. واملساواة األخوة الشعارات: هذه وأهم

األخوة (1)

يكرب، أن إىل الصغري بقوله: السؤال عىل فأجاب إليه، أحب أوالده من أي عن أعرابي ُسئل
عطفه إىل بحاجة هو من إليه أحب إن أي يُشفى. أن إىل واملريض يحرض، أن إىل والغائب
الطبيعية العبارة هو الذي «أخ» صوت من بنشأتها تُشري نفسها «أخ» وكلمة وحنانه.

الوجع. يف اآلخرين مع االشرتاك هو لألخوة األول املظهر أن إىل ع، للتوجُّ
فإن الوجع، يف بعض مع بعضهم اشرتاك هو لألخوة األول املظهر كان إذا ولكن
السلبية) (الناحية األلم إىل االنتباه كان وإن الحياة. طبيعة يف غوًرا أبعد األخوة جذور
من نفس يف بمعناها الصورة تبعث أال املجتمع؟ قوام الرحماني التفاهم أليس أسبق،
إن وعرشائه؟ املرء بني التفاهم يتم فكيف وإالَّ عليها؟ املنطوية املشاعر تبعث يعيها،
اإلحساسات، من تتألَّف التي والصورة اإلحساسات إالَّ الحواس بطريق يُدرك ال الذهن
لالطِّالع سبيل من وليس األغيار. عىل مغلَقني فيبقيان مشاعر من يُرافقه وما املعنى ا وأمَّ
لدى الجميع عن املشاعر انبعاث غري املشرتك، الرحماني البنيان غري األنام رسيرة عىل
الهيجان، يف مقرتنتني واملشاعر البوادر جعلها من العناية ت توخَّ فقد املوقف. نفس تمثُّلهم
الشكل فيه يوحي حية، لغًة الجسد كان وهكذا القربى. ذوي إىل حيٍّا ونقله املعنى تجسيم
اآلخرين مع التعاطف عىل النية عقدت التي النفس من املنبعث واملعنى باملعنى. (العبارة)
والرضاء. الرساء يف معهم فاالشرتاك اإلخوان، رسيرة عىل االطِّالع وسيلة الفهم، وسيلة هو
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األقارب بني تفاهم من التعاطف عن ينتج وما التعاطف الرحماني بالتجاوب نعني وإنما
املشرتك. الرحماني البنيان ذوي

أفال النفسية، الحالة ذات يف اإلخوة باشرتاك ينتهي الرحماني التفاهم كان إذا ولكن
نفس القلق ينتاب أال اإلخوة؟ بني من املظلوم عن الحيف رفع إىل االشرتاك هذا يُؤدِّي
وإليها املصلحة، عىل الواجب تقدُّم يرجع هذه الحقيقة إىل األخوة؟ واجب عن تخلَّف من
أفراد تعاون يف يظهر املبدأ هذا بالنتيجة. التفكري عىل باملبدأ الفكر سمو أيًضا يرجع
املشرتك، الخطر يُجابهون عندما بعض عن بعضهم األذى رفع عىل الواحد الحيواني النوع
مبدأ وهو أال أسمى، مبدأ أجل من الفرد مصلحة هدر يف هذه الجنس غريزة لتبدو حتى
الواحد، الجنس من األفراد عن األذى رفع عىل التعاون غريزة اقترصت وإذا نفسها. الحياة
رضورة بسبب ذلك وكان آخر، إىل نوع من تختلف التفاهم وسيلة هي التي العبارة فإن
تقصري يرجع اللغة هي التي البيان أداة يف االختالف وإىل البيئة. ظروف مع املالءمة
املجتمع مصري عىل تدل بابل وأسطورة أكمل. عالم أجل من والتعاون التفاهم عن األقوام
آخر لسبب يرجع وهل اللهجات. وتختلف النزعات تتنافر حيث الهجني، التكوين ذي
كأداة اإلنسان أخيه قبل من اإلنسان استعمال أمر الرحماني التجاوب يف التقصري غري
يف املتميِّزة الطبقات ظهور أمر يرجع هل بل اإلنسانية؟ تاريخ يف الرق ظهور أمر إىل
وهي اليوم العالم يعانيها التي اآلفة وإن التفاهم؟ يف التخلُّف سبب لغري الواحد املجتمع

السبب. لذات أيًضا ترجع االستعمار آفة

املساواة (2)

الحياة نمو إىل تُؤدِّي التي الرشوط يف املعاملة، يف املساواة األخوة مستلزمات ومن
سمو يعني وهل القربى. ذوي بني قاعدًة اإليثاَر العناية جعلت لقد حتى وازدهارها،
الفرد مصلحة عىل اآلخرين حق إيثار غري شيئًا الشخصية املصلحة عىل وتقديمه الواجب
قاعدته حياة نظام تُفيد النصف معنى نة املتضمِّ «إنصاف» وكلمة الحاجة؟ صاحب
بطابع تحتفظ «إنصاف» كلمة تَزل ولم يظلمك». لم لنفسه مساويًا جعلك «فمن املساواة

والرحمة. الحنان بطابع االجتماعي، نشأتها
أعضائه؟ بني التسوية عىل املجتمع يقوم فهل املساواة، تستلزم األخوة كانت إذا ولكن

النافذ. البرص يحب ذاته هللا إن يعلمون؟ ال والذين يعلمون الذين يستوي وهل
وبني «آدم»، نشأتهم أسطورة بحسب السماء أوالد العرب بني االختالف يبدو وهنا
بت تشعَّ التي واألقوام العرب كان األرض. عىل السيطرة رائدها ظل التي اآلرية الشعوب
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قدره امرئ لكل كان السماء. إىل املؤدي الطريق البطل يف يرون السامية) (الشعوب عنهم
قال: إذ ذلك عن املسيح أبلغ وقد املرتقى. هذا إىل الصعود يف قدرته يتبع املراتب ُسلَّم يف

آخر. بيشء اإلسالم يف نَّة السُّ وليست الطريق. أنا
والربابرة املسيحية بني التقاءٍ من ثقافتها تكوَّنت وقد الحديثة أوروبا شعوب أن غري
وثبة همدت أن بعد غرابة األمر يف وهل التمايز. عىل بالثورة نهضتها بدأت الجرمان،
أرهق البرشي، للطبع مناٍف رجعي إقطاعي نظام إىل باستحالتها األعىل املأل إىل املسيحية

املتضعضعة. الشعوب الفاتحون الجرمان به
اكتشاف يف دعامًة التحايز عىل ثورتها يف الحديثة األقوام نهضة لقيت وقد هذا
إىل عليائها يف السماوية األجرام إىل الذرة من الكائنات تخضع أفال الطبيعة. يف القانون
هذه أصبحت الطبيعية، القوانني معرفة عىل تقوم الصناعة أخذت وملَّا متساوية؟ رشوط

الكهولة. إىل الطفولة من الناس جميع دراسة موضوع املعرفة
النهضة تأييد عىل التاريخية املرحلة طابع وهو والصناعة، العلم تضافر هكذا
يف تحقيقها إىل املصلحون يسعى أمنيًة املساواة جعل وعىل التمايز، عىل ثورتها يف الحديثة
الطبيعية الحوادث يف الرشوط يف التساوي يعني القانون أصبح وهكذا اإلنسانية. الحياة
ويف الطبيعية العلوم يف باستعمالها تعني نفسها قانون وكلمة اإلنسانية. الشئون ويف

مرادًفا. معنًى اإلنسانية الشئون دراسة
الرياضيات اتخذت وإذا األساسية. العقل مبادئ من مبدأ املساواة فإن ذلك ومع
العلم مسايرة إالَّ ذلك فما والوجدان، الطبيعة يف اإلنسان خربات فيها تُسكب صيًغا
اإلعداد؟ يف قها تحقُّ املساواة فيه ق يتحقَّ مجال وأي التسوية. إىل نزعة يف العقل ملقتضيات
كما آخر، يشء من يشء تمييز علينا الستحال األشياء مبدأ من املساواة كانت لو أنه إالَّ
غري افرتض. بما فالتزم املساواة، العقل افرتض هنا عدد. من عدد تمييز علينا يستحيل
بالعدم. الوجود فيها يلتبس بحالة العينية، بمبدأ ينتهي أمر باملساواة الكائنات إلزام أن
قيمة منها اإلنسانية؛ األمور يف محاكماتنا عليها تقوم آخر نوع من ات مهمَّ وهناك
والحرية الواجب إىل والحاجات الغرائز دائرة يتخطَّون الناس دام فما املطلقة، اإلنسان
أشياء يكونوا أن وعن األخرى األحياء عن به يتميَّزون الذي ملبدأ سلوكهم، مبدأ من ون يتلقَّ
متساوون فإنهم إنسانيتهم، قوام املبدأ هذا دام وما الطبيعة. يف القوى لدائرة تخضع
تساوي عن وينتج الجاذبية. لقانون خضوعها يف الطبيعية الحوادث تتساوى كما فيه
اختلفوا أنهم ولو الحقيقة، حدس ويف الخري حدس يف تساويهم اإلنسانية مبدأ يف الناس

وأمانة. بصدق عنها والتعبري الحقيقة استجالء ويف الخري يوجب ملا اإلخالص يف
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للقيام األهلية يف يتفاوتون فإنهم اإلنسانية، مقوِّمات يف الناسمتساوين كان إذا ولكن
جذور ذو هو حيث من ناحيتنَي؛ من اإلنسان إىل للنظر يدعو ا ممَّ وذلك املجتمع، بوظائف
ومتفاوتة متنوعة وظائفها إنسانية سة مؤسَّ يف مندمج عضو هو حيث ومن األعىل، املأل يف
قيمتنَي؛ لإلنسان يجعل ا ممَّ وذلك الدنيا. يف وجهتهم بحسب الجماعة ح فالَّ عىل التأثري يف
لكل يضمن املعيشة مستوى من ا حدٍّ تستلزم (فاألوىل إضافية واألخرى مطلقة إحداهما
وكعضو اإلخوان، من كأخ كرامته وعىل صحته عىل للمحافظة رضوريًة رشوًطا مواطن

الدولة). تشييد يف عامل
مصري عىل التأثري يف متفاوتًة الوظائف وكانت الوظائف، من نظاًما املجتمع كان وملَّا
تكفل التي الرضورية الحاجات تأمني بعد األساسية املشكلة أصبحت فقد الجماعة،
للقيام الخاصة االستعدادات تستلزمه اإلضافية القيم من جدول تعيني والكرامة، الصحة

اآلتي: املثال نسوق املقرتحة النظر لوجهه وإيضاًحا العامة. باملهام
ته بمهمَّ يبدأ األوىل الحلقة يف واملعلم والعايل. والثانوي االبتدائي منها درجات، للتعليم
العلمي اإلعداد من قليًال يحتاج وهو االبتدائية، املعلِّمني دار من تخرُّجه عند مبكر سن يف
يبذل الثانوية الحلقة يف واملعلم علمية. هي ما أكثر توجيهية هي التي مهنته ملمارسة
الثانوي، بالتعليم القيام له تُجيز التي اإلجازة عىل للحصول االبتدائي املعلم من أكثر جهًدا
دائمة؛ بصورة الجهود استئناف مهنته وتُلزمه هذا للدراسة. غ للتفرُّ أطول مدًة ويبقى
أكثر جهوًدا مهنته تتطلَّب العالية الحلقة يف واملدرس ة. املهمَّ مستوى عىل البقاء أجل من
لالنتباه االستعداد يف التفوُّق أكان وسواء الثانوية. الحلقة يف التعليم من أطول وإعداًدا
مقرَّر هو كما يتطلَّب املذكورة الحلقات يف ة باملهمَّ القيام رشوط فإن املواهب، يف كان أم
التجهيز يف العمل ساعات من أقل الجامعة يف العمل ساعات تكون أن األنظمة جميع يف
النسبة تُقام أن األمر يف والعدل كليهما. يف هو ا ممَّ أكثر الراتب يكون وأن واالبتدائي،
ومن األجرة، حيث من به للقيام الرضورية الرشوط وبني للعمل، االستعدادات بني صادقًة

العمل. مدة حيث
ملبدءين؛ مراعاته مع تتناسب املجتمع قوة أن القول من سبق ا ممَّ نستخلص ونحن
مواهب لظهور السبيل د يُمهِّ األول إن االجتماعية. العدالة ومبدأ الفرص، تكافئ مبدأ
للمساواة كان وإذا ًقا. محقَّ والوظائف املواهب بني التوافق يجعل الثاني وإن املواطنني،
يف مماثلة لرشوط املجتمع أعضاء اإلخوان إخضاع فإنه اإلنسانية، الحياة يف معنًى من

ذكرهما. تقدَّم اللذين بني املبدأ تطبيق

50



الدولة شعارات

الحرية (3)

تعني ما أول تعني إنها حرية. كلمة تُوحي ما بقدر متنوعٍة بمعاٍن تُوحي كلمة من ما
استُحدثت التي الكلمات يف هذا الحركة معنى يظهر الحركة، معنى «ر» حرف أرومتها
الذي ومعناه، الصوت بني العالقة يف قاعدة تلك إلخ. … راد راح، أم، نحو: «ر»، صوت من
اللغات أم يف املعنى نفس «ر» ولحرف الحرف، حدوث عند اللسان حركة صدى هنا هو

األوروبية. الهندية
يه؛ ضدَّ وبني الحرية من املشتق الحر بني املقارنة تُقام عندما املعنى هذا يظهر
ا وأمَّ الحقيقة. عىل الغرية أي الحرارة، صفاته ومن الحرير، هو الحر لباس والعبد. األسري
انتقلت حالة املروءة، ذي عن االنفعال حالة فهي (السخونة) الربودة ضد بمعنى الحرارة
فتدب الحق عىل يغار من وبني والعبد، الحر بني التقاء هنا ومن األشياء. إىل املجاز بطريق

عنه. الدفاع يف يتوانى من وبني الحرارة، إليه
من والحر أرشافهم، القوم حرية والرشف، الخلوص منها للحرية أخرى معاني نجد
رمل ال أي حر طني األصل، عتيق أي حر» «فرس ويُقال وأطيبه، وأعتقه خياره يشء كل

الوجنة. من بدا ما الوجه حر أطيبها، األرض حر وسطها، الدار حر فيه،
حدس مناحي من منًحى منها كلٌّ يُربز الحرية، كلمة من استُحدثت مصادر هناك
امتشاقهم إىل الحقيقة، عن الذود يف األحرار مهام إىل يُشري مثًال حرب فمصدر الحرية؛
الزراعة ويف الرتاث يف اإلبداع أن يُفيد حراثة ومصدر والباطل. الحق بني الفصل يف الحسام
معنى ن يتضمَّ منها كلٌّ حرم، حرج، حرس، املصادر: وكذلك األحرار. أعمال من هو

معيَّنة. نظر وجهة من الحرية
هذا تجليات نتناول حرية، كلمة يف املتضمنة الحدس بات تشعُّ تتبَّعنا أن وبعد
مبدأ التقيُّد، مبدأ عىل يقوم الحديث العلم إن التقيُّد. ضد هي الحرية املختلفة؛ الحدس
والزمان. املكان ظرَيف حدود يف مندرجًة الحوادث تُصبح بحيث باألسباب، النتائج ربط
أننا بيد الصناعة، وتُؤيدها العقل مع تتفق الكائنات تقيُّد يف هذه العلم نظر ووجهة
وكلمة والنتائج. األسباب عن مستقلًة إرادتنا عن مبارشًة تصدر أعماًال ثمة بأن نشعر
العربية العبقرية فكأن الفنية، األخالقية األعمال مبادهة عىل اللغوي بصوغها تدل «إرادة»
الذهن، يف املتمثِّلة القيم عىل طاف بمعنى «راد» من مشتقة بكلمة اإلرادة عن ت عربَّ إذ
اإلنسان أن أدركت (تبنَّاها)؛ الحالة يف دخل بمعنى أثمر، أزهر، أورق، صيغة يف موضوعة
إمكانية من التقمُّص بهذا فيُحوِّلها الداخل، من القيم بها ص يتقمَّ مستثناة، موهبة ذو
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خلق هللا إن بالحديث: تُذكِّر املوهبة هذه الكونية، الحوادث نسيج يف تتدرَّج حقيقة إىل
الحرية غري صورة، كلمة هنا نستعمل أن لنا جاز إذا صورة وأي صورته. عىل اإلنسان

الحلولية. إثم نقرتف أن دون الباري مع فيها نشرتك
به يستقل ما القدر، وجه يف ذاته املرء به يُثبت ما إذن هي العربي الحدس يف الحرية
الحرية والزمان. املكان ظرَيف يف األسباب لسلسلة خاضًعا األشياء، من شيئًا يكون أن عن
تفاعل من الحاصل القدر بها يُقابل بديء، طابع ذات أعمال بداية هي الحدس هذا يف

ونية. قصد كل من متحرًِّرا تفاُعًال الحوادث
إىل وتوجيه إبداع بداية تبدو أال العربي؟ للحدس مصداًقا رسيرتنا يف الحرية تبدو أال
تعيني يف حريته إىل تستند لم إذا املطلقة اإلنسان قيمة تستند إالَم الغاشم؟ القدر جانب
والحضيض، الرفعة بني اإلنسان تأرجح أمر يقوم عالَم والرش؟ الخري مفرتق عند موقفه
يكون أن إىل به ينتهي انحدار وبني ذاتًا، يكون أن له يؤهِّ الذي املستوى بها يبلغ رفعة بني
عنه؟ اإلعراض يف أو الخريات ينبوع عىل اإلقبال يف اإلنسان حرية عىل يقم لم إذا مسًخا،
يعني وذلك واصطفاء، — الخري من — اختيار فهي مطلقة، بداية الحرية أن ومع
أمدَّته هذه العناية؛ به بدأت ما بالحرية م يُتمِّ اإلنسان فكأن الفضول. دفع مع انتخابًا
هبة ى تلقَّ ا ممَّ مسئوليته عىل بالحرية ينشئ وهو شخصيته، وبعنارص جسده بمقوِّمات
التحقيق بهذا فينفذ مشيئته ق تتحقَّ حتى يُريد أن إالَّ له فما معيَّنة. معالم ذات شخصيته
األحياء، من الشمس كمثل تجلياته من مثَله العالم، تاريخ مجرى ويف الطبيعة نسيج يف
حكمة إذن فالحرية عنها. بإعراضه فضمور سبات إىل ويُحوِّلها عليها، بإقباله يُزكِّيها
تعيني يف فحقه وأذن، ذات إىل الظواهر بني ظاهرة من ارتقائه يف السبب اإلنسان، وجود

األخرى. حقوقه أساس هو مشيئته حسب مصريه
الطبيعة؟ من قوته يقتبس أال اآلخرين؟ عن بمصريه اإلنسان يستقل هل ولكن
بقيامه شخصيته ويصقل االجتماعية الهيئة رموز بتفسريه حياته كوامن يستجيل أَوال
ارتبط من كل لتحرير مالزمًة املصري تعيني حرية يجعل ما ذلك اآلخرين؟ نحو بالواجب
وتُنظِّم الطبيعية البيئة تُعد دولة إقامة عىل بالتعاون اإلخوان يلزم ما ذلك املصري، بهذا

فأعمق. أعمق كوامنها واستجالء الحياة ازدهار عىل يُساعد بما االجتماعية الهيئة
إنشاء يف إخوانه مع االشرتاك يف وبحقه شخصيته إنشاء يف اإلنسان حق يرتبط هكذا
إىل البصرية نفوذ يف متفاوتني كانوا وإن االجتماعية، الهيئة يف كأعضاء واإلخوان الدولة.
يف متساوون فإنهم العامة، املصلحة إزاء واجباتهم تُلزمهم بما العمل ويف املجتمع، بنيان
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من تنبعث روحه فإن بذاته، قائًما بدا وإن واملجتمع االختيار. حرية ويف الخري حدس
من الظواهر هذه معاني تنبثق حتى ظواهره يتمثَّلوا أن إالَّ لهؤالء فما أعضائه، نفوس
يف النوابغ بصرية تُحوَّل هنا ومن مجتمع، لكل العضوي التكوين هنا ومن ِكيانهم، صميم
متساوين اإلخوان كان وملَّا العامة. عليها تسلك وقوانني) (ُعرف قواعد إىل العامة الشئون
االصطفاء حق وحده وللجمهور اآلخرين، تمثيل بحق يتمتَّع منهم كلٌّ أصبح املبدأ، يف
ما وذلك العامة. بالواجبات القيام يف شكيمًة واألقوى الجماعة إرادة عن إفصاًحا األحسن
األنسب اختيار وحرية املجتمع، أعضاء بني العامة القضايا يف الخربة تبادل حرية يلزم

العامة. املهام تمثيل يف اإلخوان بني من
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الحديثة، الحضارة إىل الوسطى القرون من أخرى، إىل تاريخية مرحلة من اليوم ننتقل
تعبريًا تُعربِّ التي الكلمات إيجاد يف الصعوبة بها وتزداد متزايدة، برسعة انتقالنا ويجري
من عليها اصُطلح التي الكلمات من مواطن وكلمة املتجدِّدة. حياتنا مناحي عن صادًقا
يف اختالف من والفرنجية العربية الكلمتنَي بني ما رغم Citoyen كلمة عن التعبري أجل

املعنى.
سياسيٍّا. تنظيًما املنتظمة املدينة بمعنى cité من مشتقة فهي الفرنجية الكلمة ا وأمَّ
هي كانت التي االجتماعية الهيئة يف العضو باألصل تعني مواطن كلمة فإن هذا وعىل
وحسب، باملكان اإلقامة معنى فتعني «املواطن» العربية الكلمة ا وأمَّ القديم، العهد يف الدولة
معه، يفعل أن أضمر األمر: عىل واطنه الجوار، مع التعاون معنى ن تتضمَّ ذلك مع وهي

األقدام». مواطئ من وهذه وطن من «املواطن
عن حديثنا نستهل فإننا اليونانية، اللغة إىل بالوضع ترجع Cité كلمة كانت وملَّا
يقول حديثنا موضوع صدد يف اليونان. هم الذين الكلمة واضعي آراء بموجز املواطن

«فريقيس»: أتينة أعالم أحد
نُعدُّه بل فقط، ضار غري العام بالصالح يهتم ال الذي الرجل نُعد ال وحدنا «نحن
عقالء قضاة جميًعا فإننا واملنتج، املبدع هو ِمنَّا قليل نفر كان وإذا نافع. غري ُعضًوا أيًضا

«… السياسية األمور يف
أولئك حتى الدولة، بأمور االهتمام عن منزله أمور تشغله ال األتيني املواطن «إن
قوم إننا السياسة. معنى من به بأس ال قسط لديهم التجارية باألعمال يقومون ال الذين
املجتمع عىل خطًرا شخًصا السياسة ميدان يف يُشارك ال الذي الرجل نُعد ال سياسيون،
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السياسية. تياراته يف مندمجون وكلنا املجتمع. ذلك يف تافًها إنسانًا أيًضا ه نُعدُّ بل فحسب،
سياسة عن واضحة فكرة لديهم بها االشتغال عن مصالحهم ترصفهم الذين أولئك وحتى
عدم هي ليست سبيلنا تعرتض التي الكئود العقبة إن السياسية. باألمور وإملام الدولة
ولدينا للعمل. أسايس عنرص هي والتي املناقشة، جرَّاء من نكتسبها التي املرشوعات فهم

أيًضا.» العمل عىل هائلة ومقدرة العمل، قبل التفكري عىل عظيمة قدرة
ييل: بما املواطن «أرسطو» اليونان أعالم من آخر َعَلم وصف

يأمر.» وأن يُطيع أن السواء عىل يعرف أن يجب الطيب املواطن «إن
بحثنا: ملوضوع اليونان حكماء أحد «بلوتارك» رأي ص ملخَّ وإليك

لجماحها.» كابحني أنفسهم عىل معتمدين تفكريهم يف أحراًرا املواطنني من نجعل «أن
النسب رابطة آثروا أنهم إالَّ والجماعة، الفرد بني العالقة يف رأيهم الجاهليني وللعرب
تحمل ا ممَّ بدًال (املروءة)، أخالقيٍّا معنًى تحمل العالقة جعل ما وذلك الجوار، رابطة عىل
يف الصدد هذا يف ورد ا ممَّ بعًضا وإليك اليونان. عند الحالة كانت كما سياسيٍّا معنًى

العبد: بن طرفة العهد، شعراء أحد ُمعلَّقة

أت��ب��لَّ��د ول��م أك��س��ل ف��ل��م ُع��ن��ي��ت أن��ن��ي ِخ��ل��ت ف��تً��ى؟ م��ن ق��ال��وا: ال��ق��وم إذا

طرفة: الشاعر آثرها التي للصفات وصًفا هاَك

ال��م��ت��وق��د ال��ح��ي��ة ك��رأس َخ��ش��اش ت��ع��رف��ون��ه ال��ذي ال��ض��رب ال��رج��ل أن��ا
أرف��د ال��ق��وم ي��س��ت��رف��د م��ت��ى ول��ك��ن م��خ��اف��ًة ال��ت��الع ل ب��ح��الَّ ول��س��ت
��د ال��م��ص��مَّ ال��رف��ي��ع ال��ب��ي��ت ذروة إل��ى تُ��الِق��ن��ي ال��ج��م��ي��ع ال��ح��ي ي��ل��ت��ِق وإن
ن��دَّخ��ره األك��ف��اء ف��ي وال��ح��م��د ونُ��ت��ل��ده نَ��ن��م��ي��ه وال��م��ج��د
ن��ذره ال وال��م��خ��ذول ت، ـ��ع��الَّ ال��ـ ع��ل��ى ال��ج��ي��اد ت��ع��ف��و ك��م��ا ن��ع��ف��و

أخيه: لبنت يقول املروءة واجب عن املتقاعسني عن له وتميًُّزا

وم��ش��ه��دي غ��ن��ائ��ي ي��غ��ن��ي وال ك��ه��م��ي، ��ه ه��مُّ ل��ي��س ك��ام��رٍئ ت��ج��ع��ل��ي��ن��ي وال
��د ُم��ل��هَّ ال��رج��ال ب��أج��م��اع ذل��وٍل ال��خ��ن��ى إل��ى س��ري��ع ال��ُج��لَّ��ى، ع��ن ب��ط��يءٍ
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الرتبية تعدَّوا أنهم أم والسيادة؟ للفتوَّة بالرتبية اإلعداد حد عند الجاهليون بقَي وهل
السموءل الجاهليني، شعراء من آخر لشاعر مأثوًرا قوًال هاَك أيًضا؟ بالوراثة االصطفاء إىل

اني: الغسَّ

ب��خ��ي��ل يُ��ع��د ف��ي��ن��ا وال ك��ه��اٌم، ن��ص��اب��ن��ا ف��ي م��ا ال��م��زن ك��م��اء ون��ح��ن
ف��ع��ول ال��ك��رام ق��ال ل��م��ا ق��ئ��ول س��يِّ��د ق��ام خ��ال ِم��نَّ��ا س��يِّ��د إذا
وف��ح��ول ح��م��ل��ن��ا أط��اب��ت إن��اث س��رَّن��ا وأخ��ل��ص ن��ك��در ف��ل��م ص��ف��ون��ا

السياسية األخالقية الحياة مقوِّمات جعل عىل يحرص الجاهلية، يف العربي كان هكذا
الفضائل. اكتساب يف املبذولة الجهود ألبنائه ر فيُوفِّ بالوراثة، سليقًة

ألم الجماعة؟ حقيقة عن للذود األجيال إعداد يف اليونان عن الجاهليون اختلف وهل
عىل اإلنسان أمنية به ُوصفت ما أبلغ هاَك أجمعني؟ الناس أمنية الحرية وهناك هنا تكن

طرفة: لسان

ب��س��رم��ِد ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ي وال ن��ه��اري ��ة ب��غ��مَّ ع��ل��يَّ أم��ري م��ا ل��ع��م��رك

خضوع من عليه هم ما إىل سؤُدد من عليه كانوا ا عمَّ العرب ل تحوَّ كيف املرء يتساءل
تدل عندنا الشائعة األمثلة من بعض هناك الدولية. السياسة تيارات تتقاذفهم لألغيار،

مجتمعنا: انحدار مدى عىل
تقدر ال «من غريها»، وماء ماءها ترشب الواطئة «األرض مخرز»، تُالطم ال «العني
ا ممَّ بعًضا إليك إلخ. … عمي» أدعوه أمي أخذ «من بالكرس»، لها وادُع يده قبِّل عليه،

االنحطاط: سبَّب
يجب أم ومخالفته خلعه أيجب القضاء، برشوط ُمتَِّصًفا ليس من يف ترون «فماذا
هو من عنه يُستبدل أن عىل ُقدر إن خلعه يجب أنه به ونقطع نراه الذي قلنا طاعته؟
بتحريك إال ذلك يكن لم وإن قتال، وتهيُّج فتنة إثارة غري من الرشوط بجميع موصوف

.(١٣٣٣ الدمشقي، جماعة (ابن بإمامته» وُحكم طاعته وجبت قتال
فإذا الشوكة؛ صاحب قهر فهو القهرية، البيعة به تنعقد الذي الثالث الطريق ا «وأمَّ
بغري وجنوده بشوكته الناس وقهر أهلها من هو من لها فتصدَّى إمام، من الوقت خال
فاسًقا. أو جاهًال كونه ذلك يف يقدح وال طاعته، ولزمت بيعته انعقدت استخالف؛ أو بيعة
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وجنوده بشوكته األول فقهر آخر قام ثم لواحد، الغلبة أو بالشوكة اإلمامة انعقدت وإذا
غلب.» من مع فنحن إماًما، الثاني وصار األول وانعزل

مصريه. عىل متفرِّج إىل سيِّد من العربي ل تحوَّ هكذا
التي الوجهة الحياة، يف وجهتها أمة لكل أن فهي ل للتحوُّ العميقة األسباب ا وأمَّ
وفق االستعدادات اصطفاء عىل الزواج يقوم ما قدر وعىل قيمها. ُسلَّم منها تستوحي
وتشتد اإلخوان، بني والتعاون التفاهم يتم االصطفاء، هذا الرتبية وتدعم القيم، جدول
تحوَّلوا قيمهم، جدول يف ثلمة حدثت اإلسالم العرب نرش ا فلمَّ العمل. عىل منهم كلٍّ عزيمة
اصطفاء قاعدة وأهملوا املروءة، مبدأ عىل تقوم كانت التي الجاهلية الرتبية أسس عن
عودة سبب الجزيرة خارج انتشارهم وإن هذا الزواج. بطريق وتثبيتها الكريمة الخصال
إىل معهم ناقلني العروبة، حظرية إىل السامية بالشعوب امللقبني عمومتهم وبني إخوانهم
وكان األغيار. لحكم خضوعهم جرَّاء من لهم حصلت التي االنحرافات الفيض مصدر
حياتنا مقوِّمات اعرتى ما عىل دليل خري عامية لهجات إىل الفصحى بياننا أداة يف ل التحوُّ
وبني بيننا الدين يف األخوة بطريق املصاهرة وقعت فقد ذلك عىل وعالوة انحراف. من
أصبح حتى الدخالء وكثر الهجانة شاعت إن وما ِكياننا. صميم يف الخلل فدبَّ األغيار،
التاريخ. مجرى عن منزوين الريف إىل العرب أوى ذاك إذ العربي، الطبع عن غريبًا الجو
العدة نُعد فكيف الكهف، أهل يقظة مديد، سبات بعد استيقظنا وقد اليوم ا أمَّ
ولكن الغابر، املجد إلينا تُعيد عربية دولة إقامة وجوب حدًسا نُدرك كلنا العالم؟ ملجابهة
األجداد غرار عىل أنفسهم يَُمنَّون االنحطاط عهد يف الناس كان ذلك؟ إىل السبيل كيف
إهمالهم ولكن شعارهم، الفرتة تلك خالل الجهاد وظل العالم، يف اإلسالم دولة لتحقيق
عهد عن اليوم نختلف وبماذا األجانب. لنفوذ مرتًعا املسلمني ديار جعلت الحياة مقوِّمات
تحقيقها. إىل املؤدية الوسائل ونُهمل العربية، باإلمرباطورية النفس نَُمنِّي االنحطاط؟
مقياس عىل الناس يكون ولكي سبيلها. يف العثرات ونُعاني األماني عن الحديث نسمع

كمواطنني. إعدادهم كيفية يف رأينا موجز نُقدِّم الغاية
تعني والبصرية صادقة، وعزيمة ة نريِّ بصرية مًعا؛ أمرين عىل املواطن فضيلة تقوم
الحسية، البصرية صورة وهو البرص يعني كما واضحة، رؤيًة الذهن يف املفهومات رؤية
املتعلِّقة املفهومات تمييز إىل أخرى مرًة نعود نحن وها الطبيعة. يف واضحًة األشياء رؤية
باألشياء، املتعلِّقة املفهومات من مثًال والرحمة كالعدالة السياسية، االجتماعية بالشئون
إىل تنزع األحياء ككل اإلنسانية بالشئون تتعلَّق التي فاملفهومات والبيت. واملوقد كالرسير
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وفضًال الوجدان. صميم من منبعثًا واجبًا هذه نزعتها وتبدو ماهيتها، رشوط استكمالها
عىل العزم بزكوتها فتُقوِّي رفعتها، بهالة اإلرادة تُزكِّي اإلنسانية الحقيقة فإن ذلك عن
من اإلنسانية الحقائق وبزوغ البصرية فوضوح وإذن واألهواء. امليول عنف عىل التغلُّب
تبنيها يف اإلرادة أزر ان ويشدَّ الشخصية، واملصلحة الحق بني الرتدُّد من الذهن يقيان عٍل

عليه. والثبات الخري
نفسها الحياة إن ة؟ نريِّ بصرية إىل مبهم حدس من اإلنسانية الحقيقة ل تتحوَّ وكيف
العالقة هذه وتشمل ازدهارها. وبني جسدها نمو بني العالقة عن حسيًة أمثولًة لنا تُقدِّم
الصورة، صدق وعىل الفنية. التحفة يف واإللهام بيئتها يف والحيوانات موسمها يف البذرة
بني التعاون لزوم يبدو هنا ومن وتلوُّناته، زكوته املعنى، ازدهار ف يتوقَّ بيانها وضوح أي
قوية. شكيمة وذات ة، نريِّ بصرية ذات بيِّنة، معالم ذات الشخصية إنشاء عىل والجماعة املرء
النفس يف املعاني استجالء عىل يُساعد بما البيئة تُنظِّم أن الدولة شأن كان فإذا
املواطن. ة بمهمَّ منوط واإلنشاء االختيار عىل النية عقد فإن الغواية. من اإلرادة وقاية وعىل
العمق، يف الدرجات كل تحتمل النية فإن للنية، حيًة صورًة (البذرة) النواة كانت فإن
بما بالهمة، منوط وذلك والحاجات، الحق بني ُحرٍّا موقًفا اإلرادة موقف تحقيقها ويستلزم
انعقدت التي بالهمة بينهم فيما يتفاوتون ا إمَّ والناس وتضحية. جهد من الهمة ن تتضمَّ
الحقيقة هداية عىل العمل أجل ومن اإلنسانية، الحقيقة إىل النفوذ أجل من النفوس عليها
موقفها تعيني عىل متزايدة ة بهمَّ الناس حفز أجل من ورد ما خري نعتقد ونحن املستجلية.

اآليات: هذه هي بينة، معالم ذات شخصيًة ِكيانها إنشاء من
﴿إنَّا ،﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ َخَلْقنَاُهَما َما * َالِعِبنَي بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَما
َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا
التي املسئولية فيحتمل األرض، يف هللا خليفًة اإلنسان يكون أن هي واألمانة اْإلِنَْساُن﴾،

الوالية. عن تنجم
وضع يف لالشرتاك لني مؤهَّ مواطنني أعضائها إعداد من الدولة عىل يرتتب ما ا وأمَّ
الحياة لنمو يصلح بما البيئة تنظيم أوًَّال: فهو تنفيذها، يف الحكام مراقبة ويف القوانني
عىل يرتتَّب كماله. حد يشء كل إبالغ إىل األعىل، املثَل إىل امليل إزكاء وثانيًا: سليًما، نموٍّا
عىل املعيشة أمر لهم يكفل الذي العمل إيجاد يف ألعضائها املساعدة يد تمدَّ أن الدولة
أن عليها ويرتتَّب بالكرامة. محتفظني فيه يبَقون مستوى عىل الفاقة، رش يقيهم مستًوى
واملواهب االستعدادات من كلٍّ وإبالغ ومواهبهم استعداداتهم عن الكشف عىل تُساعدهم
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عىل التاريخية املرحلة مع عالقتها يف األمة كانت وملَّا العامة. املصلحة خدمة يف كمالها حد
بما العامة الشئون تُنظِّم أن الدولة عىل وجب فقد املوسم، مع عالقتها يف البذرة مثال

املعارصة. الحضارة مقوِّمات مع يتفق
باألعباء للقيام لني مؤهَّ مواطنني أعضائها إعداد يف الدولة ة مهمَّ إن القول وصفوة
اتضحت ومتى بينة. واضحًة العليا املثُل استجالء عىل يُساعدهم بما تُعدهم أن هي العامة
الحاالت ثنايا من فتنبعث وتزدهر، الحياة تنمو وعندئٍذ تحقيقها؛ عىل املرء دأب الغاية

والِغبطة. ة املرسَّ مشاعر الزاهية

ة األُمَّ حقيقة حماية يف الدولة ة ُمهمَّ (1)

أبنائها، نفوس يف قائمة األمة املثىل. حقيقتها وظل ق التحقُّ طور يف األمة شخص هي الدولة
من الحواس بمثابة أولئك من هؤالء يُصبح بحيث النوابغ، عنها ويُفصح العوام سها يتلمَّ
لحقيقة كحامية بدت وإن الدولة ة مهمَّ فإن املتقدمة، النظر وجهة عىل وبناءً الجسد.
تحقيق إىل تُؤدِّي التي الوسائل إعداد األصل يف فهي قيمها، ونظام الحيوي ملجالها األمة،
هؤالء األحياء، كمثَل بذلك الدولة َمثَُل رسالتها. وتأدية عبقريتها عن الكشف إىل ُهويتها،
ا عمَّ يكشف أن الوقت نفس يف ويُحاول الجسد، ِكيانه قاعدة عىل باملحافظة منهم كلٌّ يبدأ

إمكانيات. من حياته عليه انعقدت
يف والغريزة، الحق بني موقفهم يف أعضاءها تدعم أن هي للدولة أخرى ة مهمَّ وثمة

املصلحة. عىل الحق إيثار حرية الحرية، عىل تثبيتهم ويف حاجاتهم، تأمني
مجرى تعيني عىل يُساعدها بما األمة قوى تنظيم هي األساسية الدولة مهام أن ومع
املصري تعيني يف االشرتاك عىل يُساعدهم بما واستعداداتهم املواطنني وتوجيه العالم تاريخ

السيادة. عن بالحديث مقالنا نبدأ العام،
هي التي «سد» فمن «ساد»، من و«سيادة» «سؤدد» كلمتَي العربي الذهن اشتق لقد
بالوقفة. بالصد يوحي «دال» وحرف الحركة، حدوثه بحسب يُفيد «س» وحرف األرومة.
آخر وبتعبري االعتداء، دفع الهجوم، دفع معنى عىل باشتقاقها يدل العربي بالذهن فكأني

للجماعة. الحيوي املجال حماية
للقتال، أعضاءها درَّبت إذا تها، ُعدَّ للطوارئ أعدَّت إذا السيادة ة بمهمَّ الدولة وتقوم
عىل يتدربون أجدادنا كان بالعدالة. العابثني من النظام عىل للحفاظ بالعتاد تهم وأمدَّ
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لهم بدت لقد حتى اإلنسانية، املشاعر أنبل لتحقيق بل وحسب، الحقيقة لحماية ال القتال،
عنرتة: الفارس شاعرنا القتال بصدد قاله ما وإليك للبطولة. مدرسًة نفسها الحياة

ال��م��غ��ن��م ع��ن��د وأع��ف ال��وغ��ى أغ��ش��ى أن��ن��ي ال��وق��ي��ع��ة ش��ِه��د م��ن يُ��خ��ب��رِك

ثابت: بن حسان شعرائنا ألحد الصدد هذا يف آخر قوًال وهاك

أت��ق��دَّم��ا أن م��ث��ل ح��ي��اة ل��ن��ف��س��ي أج��د ف��ل��م ال��ح��ي��اة أس��ت��ب��ق��ي ت��أخ��رُت

الطفيل: بن عامر أبطالنا أحد ذلك يف ويقول

ج��ع��ف��ر ح��ق��ي��ق��ة ال��ح��ام��ي ال��ف��ارس أن��ا أن��ن��ي ه��وازن ع��ن��ي ع��ل��م��ت ل��ق��د

اقتبسه نظام العالم يف الفروسية نظام إن حتى للرتاث، أوفياء أجدادنا ظلَّ وقد
املتنبي: شاعرنا لسان عىل نظرهم وجهة ص ملخَّ وهاك عنَّا، األغيار

ال��ب��ن��ود وخ��ف��ق ال��ق��ن��ا ط��ع��ن ب��ي��ن ك��ري��م وأن��ت م��ت أو ع��زي��ًزا ِع��ش

لحماية معسكًرا املسلمني جمهور كان العرب، أهلها أيدي يف اإلسالم دولة دامت وما
واحد. شخص يف مجتمَعني الجامع يف املصلني وإمام املوقع قائد وظيفة وبقيت الحق،
يتخذ أفلم قدوة؟ الرسول من لهم اتخذوا وقد املسلك هذا أجدادنا سلك إن عجب من وهل
األنام؟ بني العدل نرش يف وسيلًة والحسام شعاًرا العقاب العالم ورسول القومي بطلنا
الضحوك أنا امللحمة، نبي أنا الرحمة، نبي «أنا قال: من هو األبطال املجاهدين قدوة إن

وقيامه.» شهر صيام من خري وليلة يوم رباط الخري. بنواصيها معقود الخيل القتال.
عالم مشاهدة صفة وهي البطولة عىل تُضفي الحق سبيل يف املوت وهي والشهادة

الحياة. قيد عىل الشهيد يزل ولم الغيب،
الحق سبيل يف الحرب بأن معهم ونعتقد أجدادنا، نظر وجهة صواب نرى ونحن
اإلثم، يف الظالم مع اشرتك قد يكون ه حقِّ عن الدفاع عن تقاعس إذا املظلوم وأن مرشوعة،

غيِّه. يف يتمادى املعتدي يجعل بتقاعسه إنه إذ

را يُ��ك��دَّ أن ص��ف��وه ت��ح��م��ي ب��وادر ل��ه ي��ك��ن ل��م إذا ِح��ل��م ف��ي خ��ي��ر وال
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ُكْرٌه َوُهَو اْلِقتَاُل َعَليُْكُم ﴿ُكِتَب ِللنَّاِس﴾، َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس ِفيِه اْلَحِديَد ﴿َوأَنَْزْلنَا
(قرآن َلُكْم﴾ َرشٌّ َوُهَو َشيْئًا تُِحبُّوا أَْن وََعَىس َلُكْم َخرْيٌ َوُهَو َشيْئًا تَْكَرُهوا أَْن وََعَىس َلُكْم

كريم).
القتال: غري الطغاة طغيان من للحد وسيلة من وهل

﴿َوَكذَِلَك َكاِفُروَن﴾، ِبِه أُْرِسْلتُْم ِبَما َّا إِن ُمْرتَُفوَها َقاَل إِالَّ نَِّذيٍر ن مِّ َقْريٍَة ِيف أَْرَسْلنَا ﴿َوَما
ِفيَها﴾. ِليَْمُكُروا ُمْجِرِميَها أََكاِبَر َقْريٍَة ُكلِّ ِيف َجَعْلنَا

بهذا اإلرادة فتتوه الحق، إحقاق أجل من القتال «مع» بدافع القتال يلتبس ولئال
ال العمَّ أجور جعل عىل تتعاون أن الرسالة ذات األمم عىل الواجب من نرى االلتباس،
عىل تكالبها خفَّ املعيشة مستوى يف األمم تساوت ومتى العالم، أنحاء جميع يف متعادلًة

االستعمار. مضمار يف بينها التنافس وتضاءل التجارة،
ثمرة عىل الحصول أجل من اليوم حتى التاريخ فجر منذ وقعت التي الحروب إن
سريه يف التاريخ لزيَغان ودعاة اإلنسانية، نحو جريمة بل لصوصية، هي اآلخرين أتعاب

الحرية. من أعىل مستًوى نحو
الصني بحر من سلطانها امتدَّ أن بعد التاريخ مرسح عن العرب دولة زالت وكيف

شعرائها: أحد بقول ص امللخَّ شعارها بزوال زالت الظلمات؟ بحر إىل

«ال��ع��زائ��م» خ��ي��ر م��ن وال��ج��ود ال��ف��ت��ى ف��ي ال��ش��ج��اع��ة إن

أن املسلمون العرب فات فقد قوامها، املروءة تجعل كانت التي الرتبية بزوال زالت
يف للجهاد له يُؤهِّ ما عىل يتمتَّع لم فإذا اإلرادة، مقوِّمات مع قوته تتناسب باإليمان العمل

أمته؟ رسالة مقياس عىل يبقى فكيف الحق، سبيل
اللذين امليلني مًعا، والطاعة اإلمرة ميَيل تحقيق منها جمة، فوائد للجندية وإن هذا
النزوات ضبط ومنها االجتماعية، الهيئة يف كعضو اإلنسان ِكيان انسجامهما عىل يقوم
اإلخوان، مع التعاون عىل استعداد ذا نفسه سيِّد املرء يُصبح بحيث النظام، عىل والتدريب

الشدائد. أمام والجَلد األعمال جليل عىل اإلقدام ومنها
د تُمهِّ فهي الشخصية، تكوين عىل وتساعد الطبع تصقل الجندية أن عن وفضًال
وفاضت األحداث أمام الجنود قلوب خفقت ما فإذا املواطنني، بني التجانس إىل السبيل
ب التعصُّ يقوى وكيف اإلخوان. بني الحواجز بالفيض انجرفت األعماق؛ من املشاعر

النفوس؟ أعماق من الفائضة املشاعر أمام الصمود عىل الطائفي وغري الطائفي
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التاريخية املرحلة مستوى إىل الجنود نقل يف الجندية من أثًرا أبعد وسيلة من وهل
استعمال يف خربة ذا أصبح الحديث؛ العتاد وعىل القتال عىل تدرَّب إذا الجندي إن الراهنة؟
استيقظ ومتى الصناعة. عليها ُشيِّدت التي العلمية املعارف م تفهُّ إىل نزعة ذا وأصبح اآللة،
موجة عىل أهدافهم نحو منتقلني اإلنسانية، موكب يف اشرتك العرص روح عىل الجمهور

الحضارة.
العرب ديار بتحرير أمنيتنا السورية العربية الجمهورية أبناءَ نحن ق نُحقِّ وكيف
نجعل لم إذا العروبة، راية تحت األخرى األقطار يف إخواننا شمل وجمع األغيار، من
وضد بالنظام العابثني ضد ضمانة من وهل مواطن؟ كل به ف يترشَّ رشًفا العلم خدمة
الجندية عىل مدرَّبًا مواطن كل جعل من دولتنا حدود عىل االعتداء نفسهم لهم ل تُسوِّ من
تبَق لم لو مآٍس من اليوم تشهد ما شهدت العرب بالد كانت وهل الخطر؟ لدرء ا مستعدٍّ

الدخالء؟ الشعوبيني من جلهم مرتزقة رعاع بأيدي فيها األمن قوى

األرسة (2)

كلٌّ فيه يُصبح الذي املستوى الحرية، ملستوى أعضائها إعداد هي األوىل األرسة وظيفة
إن الدولة. مصري تعيني يف اآلخرين مع ولالشرتاك بإرادته، مصريه لتعيني ًال مؤهَّ منهم
منهم وهي اإلنسانية، بمقوِّمات أعضاءها تمد التي األساسية، االجتماعية البيئة هي األرسة
الحق إىل الوجدان يرتقي موجها عىل التي باملشاعر تمدُّهم األحياء، من الطبيعة بمثابة

والغذاء. بالقوت الجسد الطبيعة تمد كما والنظام، العدل وجود حكمة
يف املماثلة إن األرسة؟ يف تعاطفها النفوس فيها تتعاطف أخرى بيئة من وهل
عىل املرء لتثبيت العاطفة من أنجع وسيلة وأي للتعاطف. األوحد السبيل لهي التكوين
ألبنائه يكون أن وهي عاتقه، عىل امللقاة ة املهمَّ األرسة جو يف ق يُحقِّ املرء الواجب؟ حدود
وإن واملحبة. الحنان مشاعر إلشعاع مركًزا األرسة جو يف تُصبح واملرأة وقدوة. مرشًدا
رفع عىل التعاون يف السبب أنها عىل «أخ» ع التوجُّ عبارة من بنشأتها لتدل أُخوة كلمة
من وهل املشرتكة. األماني تحقيق عىل التعاون يف أيًضا السبب وأنها اإلخوان، عن الَحيف

املشرتك؟ الرحماني البنيان قاعدة اإلخاء من أقرب والتعاون للتفاهم وسيلة
أغراض لتحقيق وسيلًة متعة من يُرافقه وما الزواج تتخذ أن العناية دعا ما ذلك
القلب يف قاعدته لرمز إنهم أعىل. مثَل من إليه نصبو ما إىل يرمزون إنما أولياءنا إن عليا.

متعالية. إنسانية يف صبوته ومنتهى
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سبيل يف الغاية لهدر مدعاًة املرأة شيوع يكون أن عجب من فليس ذلك وبعد
الوسيلة.

واستمرارها، الحياة بقاء غريزة عىل قامت وإن فهي الطبيعة؛ عمل م تُتمِّ األرسة إن
تتعدَّى أنها إالَّ األخرى، الحيوانية باألنواع أُسوًة بعًضا بعضهم إعالة أعضاءها تُلزم
عىل الجميع فيه يتدرَّب األُنس من جو إىل هذه املغلقة وحاجاتها امليول حدود بمراميها
يُمثِّلون األولياء فإن األرض، عىل تميش أبَويهم أكباد األوالد مثَّل فإذا والفضائل. املكارم

األعىل. املثَل ألوالدهم
األخالق مكارم جعلوا وإذا االصطفاء، مبدأ عىل األرسة الجاهلية يف العرب أقام وإذا
كان أفما بذاتها. ال بأغراضها قيمتها الحياة بأن يُؤمنون كانوا فإنهم االصطفاء، هذا قوام
تخلَّف من يَِصمون كانوا أَما واملقرف؟ بالهجني املتدني الزواج ثمرة بون يُلقِّ أوالء أجدادنا
لخدمة وقًفا موقوَفني ذاك إذ والهجني (العبد) األسود كان باألسود؟ حقيقته حماية عن

الجماعة). وتراث الحيوي (املجال الحقيقة حماة هم الذين األحرار،
الضمري صيغة إليها أشارت التي ماهيَّتها رشوط استكملت إذا تها مهمَّ تُؤدِّي واألرسة
﴿َخَلَقُكم اآلية: وأيَّدتها األقوام، شقائق النساء املأثور: املثَل وأكَّدها الزوج)، (ثنائية املثنى
دة، متجسِّ روحه صورة لآلخر املتحابني من كالٍّ إن َزْوَجَها﴾. ِمنَْها َوَخَلَق َواِحَدٍة نَّْفٍس ن مِّ

إلهامها. من القصيدة كمثَل لآلخر منهما كلٍّ مثَل
وهم. أنتم املذكر جمع من وهما أنتما املثنى ضمري صيغة العربي الذهن اشتق وإذا
الرجل شأن فإن النَِّساءِ﴾، َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل باآلية: هذا العربي حدس القرآن أيَّد وإذا
الرجل مثَل األرسة. حقيقة ِحمى أو ِحماه سد وهو للكلمة، األصيل باملعنى السيادة، هو
واآلخر الحقيقة، بحماية يقوم األول املصدر؛ نفس من اسمه املشتق األسد كمثَل بذلك

الغابة. حرمة انتهاك عن اآلخرين يمنع
تُشري لحقيقة إنها باالستقرار. تتم املهمة هذه الرتاث، حفظ فهو املرأة شأن ا وأمَّ
ركون من تحصل التي الفتح لحركة تحوُّالت هي التي ي، ا، ة، التأنيث: عالمات إليها

الفم. من الصوت خروج عند اللسان
أقرب فتجعلها والرتاث، الحياة عىل باملحافظة املرأة تخصَّ أن العناية شاءت وهكذا
دامت وما الحضارة. به يُنشئ بخيال الرجال تمدَّ وأن الغريزة، من بقربها الينبوع من
املحبة كانت ولو األذى. دون الرجل عند الخيال شطط يبقى فطرتها حدود عىل املرأة
َسري بطابعها طبعت املرأة لكانت واملجتمع؛ الحياة من العناية غرَيض هما واملرحمة

العالم. حوادث
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كلٍّ بيد تأخذ كانت تاريخنا، فجر يف ماهيَّتها رشوط تستكمل األرسة كانت وحينما
مقوِّماتها عىل تنطوي النفوس كانت وحينذاك وبطولة، كبصرية العبقرية إىل أعضائها من
الصمود عىل استعانت بواجبها األرسة أخلَّت إذا ولكن العظمي. الهيكل عىل الجسد انطواء
الحياة تستعني كما واملصلحة، الجوار كروابط برَّانية بمقوِّمات الزمن عاديات وجه يف

إفرازاتها. من تُنشئها بقوقعٍة قوامها، تثبيت عن العظمي هيكلها العاجز ية املرتدِّ
أمام انحرست األعىل؛ املثَل أفقها يف أرشق ما فإذا اإلنسان، عمادها مثال عىل األرسة إن
ألوانها! بهاء من فتزيد املرشقة باألشعة الندى قطرات تلتبس كما القرابة، عصبية بهائه

والرتبية التعليم يف الدولة ة مهمَّ (3)

ترتتَّب اختالًفا األشياء، إىل النظر وجهة يف القديمة الحضارة عن الحديثة الحضارة تختلف
القديمة الحضارة كانت خاصة. بصورة واإلصالح بالرتبية يتعلَّق ما منها هامة، أمور عليه
اإلنسان بأن األقدمون اعتقد فإذا اإلنسانية. للشئون تفسريها يف للعبقرية الوزن كل تُقيم
بني اإلبداع عىل القدرة يف للشبَه فطنوا قد فإنهم الكائنات؛ ُخلقت أجلها من التي الغاية هو
الخليقة»، تاج «اإلنسان املأثورة: الحكمة عنه تُفصح الرأي هذا اإلله. باريهم وبني البرش
العربي الحدس عليه ويدل يشء. كل مقياس اإلنسان األرض، يف هللا خليفة اإلنسان
أبًدا العطرة تنثر الذي الزهرة فكان و«قر»، «قبق» من املنحوتة عبقري كلمة يف ن املتضمَّ
َشأٍْن﴾. ِيف ُهَو يَْوٍم ﴿ُكلَّ العبقرية: كمثال اإلله تُعرِّف التي اآلية وتُؤيِّد العبقرية. رمز
تُؤدِّي التي الوسائل التجيلِّ يف الغاية تسبق أفال األقدمني، بنظرة توحي نفسها الحياة إن
أله من باشتقاقها تُشري «إله» وكلمة الوسائل. وجود حكمة هي الغاية لكأن حتى إليها؟
تمثيًال أمانينا بها تتمثَّل التي الغاية هو اإلله أن بمصدرها توحي املعنى، نفس إىل يألهون
الرب مشيئة العبارتان: ترجع الرأي وذلك الحدس هذا إىل أعىل. مثًال لنا فيه هو يُصبح
الخاضعة االبتدائية األشكال من صعودها يف واإلقوام اإلحياء عىل كدليل األوىل النبي، وسنة
كرائد والثانية البيئة. أحوال ويف مصريها، يف ف الترصُّ ذات العبقرية إىل البيئة ألراجيف

مبدعة. عبقريًة رائده مثال عىل الفرد فيه يُصبح تنظيًما الناس سلوك تنظيم يف
أمنية، تحقيقها أمر يبقى العناية من هبة العبقرية بأن يعتقدون الناس دام وما
أعىل. مقام من املخلِّص(الرسول) قدوم عىل معقوًدا العامة األحوال إصالح يف الرجاء ويبقى
إىل العبقرية من التفسري يف اإليقاع نربة فيها انتقلت فقد الحديثة الحضارة ا أمَّ
العناية. مقام امليكانيك قام بحيث الغاية، مقام الوسائل قامت بحيث البيئة، ظروف
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الحوافز عىل تستجيب حتى العامة الشئون بتنظيم تقوم أن إالَّ للدولة فليس هذه، والحالة
الصناعة، مثال عىل االجتماعي اإلصالح بأن االعتقاد ساد وهكذا معيَّنة. استجابًة املنتظمة
الناس يفتأ لم أمنية قت تحقَّ هكذا بل بمقتضاها. والعمل األسباب معرفة عىل يقوم
الوسائل بإعداد وذلك األعىل، املأل من املعنى استدراج بمعنى السحر، وهي بها، يحلمون
البيئة تُهيَّأ عندما الخفاء عالم من يظهر املارد بأن االعتقاد كان كما تجلِّيه. إىل تُؤدِّي التي
باستجابتها ق تتحقَّ إمكانيات الحياة دامت ما غرابة؟ األمر يف وهل الظهور. لهذا املالئمة

اإلنسان. متناول يف البيئة ظروف عىل التأثري دام وما البيئة، لظروف
تُجيب اإلنسانية فإن مبارشة، إجابًة البيئة حوافز عىل تُجيب الحياة كانت إذا ولكن
الدولة كانت وملَّا هذا الحرية. بملء منها موقفها ولتعيني إياها لوعيها تبًعا البيئة رموز عىل
املستطرقة، األوعية بني العالقة مثال عىل األمم بني العالقة وكانت الواعية، األمة شخصية
كل عن مسئولني األمور زمام بيدهم من أصبح فقد األدنى. فراغ منها مستوى األعىل يمأل
وقايته. وعن العام املصري إنشاء يف االشرتاك عن املجتمع أعضاء األفراد إعداد يف تقصري

هذه بني املقارنة نُقيم الراهنة التاريخية املرحلة ملقوِّمات القارئ وعي نُزكِّي ولكي
كانت (أخالقي)، فني طابع ذا الدنيا مفهوم كان الوسطى. القرون سابقتها وبني الرحلة
يف تدور والنجوم قدَميه موطئ األرض محورها؛ هو حسيًة صورًة لإلنسان تبدو الدنيا
والوجداني (الفيزيائي) الكوني مظهَريها يف التجِربة وكانت السبيل. له فتُنري السماء ُقبَّة
أال عنها؟ بابتعاده وتتضاءل منها باقرتابه األشياء تعظم أفال نظرته. عىل اإلنسان تُثبِّت
بأن اإلنسان يعتقد كان هكذا (األرض)؟ قدَميه موطئ حول تدور والنجوم الشمس تظهر
مثال عىل الكائنات بأن االعتقاد كان والغاية. الغَرض بمثابة منها هو فنية لوحة الكائنات
عن للتعبري املظاهر هذه وتنسجم وجودها، حكمة لتحقيق مظاهرها تتساند القصيدة،
الوظائف هذه تعاون ويف (الجسد)، وظائفه بني االنسجام يف العناية له تجلَّت مبدعها.
أحدهما يجعل تكوينًا واملرأة الرجل تكوين يف أيًضا له وتجلَّت الحياة. أغراض تحقيق عىل
من كلٍّ يف الحياة نظر وجهة بني االتفاق يف وتجلَّت األرسة. رصح إقامة يف لآلخر ًما ُمتمِّ
حتى للوجدان اإلنسان استمع إن وما هذا، الكائنات. بني العالقة مجمل وبني األحياء

والزمان. املكان فوق من نشأته له معلنًا أذنَيه يف همس
واألخالق. الفن وقوامها الوجدان مبدؤها نظرة الوسطى، القرون ثقافة كانت هكذا
مفهوم إىل للدنيا الحسية الصورة عن بالتحوُّل بدأت فقد الحديثة الحضارة ا وأمَّ
إىل لألسباب يه تقصِّ يف للعقل خاضعًة بذاتها قائمًة األشياء أصبحت بحيث لها، عقيل
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الصورة بني العالقة سحر من بدًال ل للتأمُّ ً مبدأ املعقول اتُّخذ إن وما نهاية. له ليس ما
بني جرًما تحمله التي األرض له وبدت الكائنات، بني كائنًا اإلنسان بدا حتى واملعنى
الكلمة»، كان البدء «يف اآلية: شعاره للحوادث تفسري عن الذهن ل تحوَّ وعندئٍذ األجرام؛
مبدأ وهو أال مستحدث آخر وبتعبري البيئة، مبدأ قوامه تفسري إىل البطل، العبقري يعني
وعندئٍذ العناية. مقام امليكانيك يقوم بحيث واملجتمعات، األحياء تطوير يف البيئة تأثري
املعرفة هذه استخدام ثم الحوادث، بني الثابتة املناسبات عن الكشف العقل ديدن أصبح
اإلنسان. وجود حكمة تقيصِّ من بدًال اإلنسان، مشيئة طوع البيئة جعل بُغية باألسباب

موقفها يف األخرى اختلفت قد والحديثة، الوسطى القرون الحضارتني؛ من كالٍّ أن ومع
واألخالق، الفن إىل صبوتها يف واستندت مبدأ، الوجدانية التجِربة األوىل اتخذت الحقيقة، من
تقدُّمها. يف دعامًة والصناعة العلم متخذًة (الفيزيائية)، الكونية التجِربة عىل الثانية وقامت
األحياء رها؛ تطوُّ حدا من كل يف مرتقاها، غاية ويف ظهورها مبدأ يف واحدًة الحقيقة تبقى
والطبيعة. الوجدان واملحسوس، الحس انكشافها؛ قطبا افرتق وإن والعبقرية، االبتدائية
تتجىلَّ حيث العبقرية، ويف االبتدائية األحياء يف الذاتي التوليد الحقيقة وحدة إىل ويرمز
وبني الحياة بني بتجاوب يتم والنهاية البداية بني النمو نمط وإن وحرية. إبداًعا الحياة
إخضاع من تمكَّن الحضارة أسباب يف تقدَّم إذا اإلنسان بأن يوحي ا ممَّ البيئة، منبِّهات
وهي الدولة يدعو ما وذلك وازدهارها، شخصيتها لنمو صالحًة وجعلها ملشيئته، الظروف
ق يُحقِّ أن أعضائها من لكلٍّ يتيرسَّ بحيث البيئة، معالم تنظيم إىل الواعية املجتمع شخصية
مًعا: أمرين فيستلزم ذلك تحقيق ا وأمَّ إمكانياتها. حدود يف مواهبه ويُمارس استعداداته

املواطنني. بني الفرص تكافؤ (١)
الراهنة. التاريخية املرحلة وبني الجمهور بني االنسجام وإيجاد (٢)

األول فاملظهر سيايس. وآخر فردي مظهر مظهران؛ فله الفرص تكافئ مبدأ ا وأمَّ
حد حتى شخصيته نمو بأسباب الفرد تجهيز هي التي املجتمع، وجود حكمة تُمليه
به لته أهَّ ما منهم كلٍّ ممارسة أجل من التعاون إىل يدعو القومية األخوة مبدأ إن كمالها.
منواله عىل ينسج مثاًال األرسة نفسها العناية قدَّمت ولقد ومواهب. استعدادات من العناية

االجتماعية. العدالة تحقيق يف الدولة رجل
نظام عىل تقوم العامة الوظائف إن الدولة. طبيعة فتُلزمه السيايس املظهر ا وأمَّ
وذلك مقامها، رفعة مع متناسبة الت مؤهِّ يُمارسها ممن تطلب مراتبه من كلٌّ رتب، ذي
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هذا ق يتحقَّ وكيف العامة. باملهام للقيام املواطنني بني من أهليًة األكثر اصطفاء يوجب
املواطن يُؤدِّي كيف بل مماثلة؟ رشوًطا األمة أبناء جميع فيه يُمنح لم مجتمع يف الغرض
عىل العامة سات املؤسَّ تكون وهل الغرض؟ عن تربيته اقترصت إذا بتمامها وظيفته

الدولة؟ وضع يف استعداداته حسب كلٌّ يشرتك لم إذا الجماعة مقياس
الفرص تكافئ مبدأ عىل ِكيانها يقوم التي االجتماعية العدالة يف رأينا أوجزنا أن وبعد
التاريخية واملرحلة الجمهور بني االنسجام إيجاد هو آخر مبدأ إىل ننتقل املواطنني، بني
التاريخية املرحلة من األمة إن فقلت: مجازية، بصورة األمور يف رأيي صت لخَّ كنت الراهنة.
أبناؤها يزهو األمة فكذلك للموسم، بمالءمتها تنمو البذرة أن فكما موسمها؛ من كالبذرة
واستقطاب البيئة رموز فقه باالنسجام نعني ونحن القائمة، الحضارة مع بانسجامهم
العلوم يف ص تتلخَّ بصددها نحن التي التاريخية املرحلة كانت وملَّا فيها. الفكر تيَّارات
عىل يقوم معها الوجدان انسجام أصبح فقد واالقتصاد، الصناعة يف وتتبلور واآلداب،

كنهها. وإدراك مقوِّماتها يف ل التأمُّ
بمنتوجها؟ وتغمرنا بسياستها تكتنفنا التي الحضارة مقوِّمات إذن هي وما

لنفس مظهران والوجود املعقول أن هي فرضية، عىل الحديثة الحضارة تقوم
فرضية املحاكمة. لصدق معيار والتجِربة التجِربة، قه تُحقِّ العقل يبنيه فما الحقيقة؛
عىل الذهن فيه يدأب ريايض-ميكانيكي، بنيان عن الوجود له ف فتكشَّ اإلنسان افرتضها
إذا بحيث ،raison الرياضية الحجة وبني Cause الطبيعية العلة بني قة الشُّ تقريب
وإذا له. معادلة رياضية صيغة إيجاد إىل الذهَن دعا املعقول حدود متخطيًا الواقع ظهر
عىل ضوءًا املتجلِّية املعرفة ألقت جديدة، معرفة عن القريحة تفتق الصناعة أخذت ما
التأثري مثال عىل الحضارة نمو يف التأثري يتبادالن والعمل املعرفة تُصبح وهكذا املستقبل.

الجسد. رمزها وبني الحياة بني املتبادل
ما كل وأصبح الحديثة، الثقافة رائد العقل أصبح املتقدِّمة؛ الفرضية صالح ظهر وملَّا
الشعور هي األساسية العقل خاصة كانت وملَّا ونقده. لتمحيصه لسلطانه، يخضع عداه
مالزمته يف يظهر كما البرشي، للطبع مالزًما الشعور هذا وكان الخطأ، من للحقيقية املميز
ع موزَّ العقل بأن االعتقاد نجم فقد بسواء، سواءً والعوام النوابغ عند الرياضية للمبادئ
إياها سلبه أن بعد كرامته اإلنسان إىل أعاد اعتقاد من له يا البرش. بني متساوية بصورة
له يا اإلنسانية! الطبيعة يف قارصة نظرة بتأثري واهية، بحجة والرجعيون اإلقطاعيون
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مشيئته، حسب مصريَه منهم كلٍّ تعيني يف للحرية آدم بني صالح به ثبت اعتقاد من
العام! املصري تعيني حق يف وملساواتهم

فبدت كوامنها، من الحياة فيه تفتَّحت حتى االستبداد من اإلنسان تحرَّر إن وما
باملكان الزمان إلحاَق إيضاحها دعا بداية الواحدة، األمة أبناء جميع تشمل األخوة رابطة

بامليكانيك. ُر التطوُّ
بني ثابتة مناسبة قاعدتها الوجود، يف أصيلة نظرة الحديثة، الحضارة هي تلك

واألقوام. األنواع ر تطوُّ يف تتجىلَّ قة خالَّ حرية وشعارها األشياء،

والرتبية التعليم يف الحديثة الدولة شأن (4)

العربي اللسان

الرتاب وأن البذرة، من املوسم بمثابة األمة من التاريخية املرحلة أن سبق فيما بيَّنَّا لقد
لساننا، يف ص يتلخَّ تراثنا كان وملَّا األمة. عبقرية فيه تتجىلَّ الذي املظهر هو القومي
العمل آثرنا فقد كلماتنا. يف املتضمنة للمعاني استجالءً األدبية-االجتماعية حياتنا وكانت
أنه العربي اللسان مزايا وأوىل ومزاياه. الخاص اللسان هذا طابع إىل بالتنبيه نبدأ بأن
طبيعية، أصوات إىل بنشأتها ترجع العربية الكلمات أن بالبدائي نعني ونحن بدائي،
هذه من يُستثنى ال إلخ. … وإخاء وإخوة أخ الكلمات: ترجع مثًال «األخ» صوت فإىل
كالفرنسية أخرى لغة كلمات مع كلماتنا قورنت وإذا لساننا. يف واحدة كلمة القاعدة
تحوير من حصلت قد الفرنسية فالكلمات اآلخرين؛ وبني بيننا االختالف تبنيَّ — مثًال —
أخرى لغة كلمات تحوير من بدورها حصلت قد كانت الالتينية والكلمات التينية، كلمات
يف جذور لها ليس التاريخ يف طافيًة املذكورة اللغات تبقى وهكذا الهندو-أوروبية. هي

الطبيعة.
بها خاص تكوين العربية لألمة التالية: النتيجة عليها تقوم ذكرها املتقدِّم امليزة إن
اإلنسانية. ظهور مع بدأ التاريخ مرسح عىل العربية األمة ظهور إن أي األصالة؛ وهو
األلفاظ كانت عهٍد عن الحيوانية، عن التحوُّل نقطة عىل هذا بظهورها تدلُّ العربية واألمة
تُفصح كلمات فيه األلفاظ هذه أصبحت عهد إىل طبيعية، عبارًة الهيَجان عن تُعربِّ فيه

النفس. يف معاٍن من يجيش ا عمَّ
والطابع اللغات. بني من وحده نسيج بدئي، أنه هي العربي؛ للسان أخرى وميزة
الكلمات، بني االشتقاقية الصلة (١) التالية: الخصائص عىل يقوم اللسان لهذا البدئي
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منها املحسوس عن ة املعربِّ الكلمات يجعالن بينها مشرتك مصدر إىل الكلمات هذه ورجوع
تعريف مثًال «ذكاء-الشمس» فكلمة منها. املعقول املجرَّد عن يُعربِّ ملا باإلشارة تعريًفا
ِقبل من ُوضعت قد تكن لم العربية اللغة يف االشتقاقية والعالقة النفس. يف للذكاء باملجاز
أجابت حدس إنها بل والخطأ، اإلصابة من الخاص اجتهاده طابع فتحمل الناس، أحد
أن األمر يف ما وكل مبارشة. عضويًة إجابًة والصورة، املعنى انكشافها: عىل به الحياة
تُشريان و«عامي» «نابغ» وكلمتا العوام. لجمهور رائًدا كان بيانًا وأبلغ حدًسا األوضح
أنسجة وبني الحواس بني العالقة مثال عىل مدلولهما بني العالقة أن إىل باشتقاقهما

وحسب. االستجابة وضوح يف اختالف األخرى، الجسد
الخيال وشأن ذاتها. الحياة عىل دلَّت إنسانية ثقافة إنشاء أمر املتقدِّمة امليزة عن نتج
النبات. بذور يف الحياة كوامن استجالئها يف الطبيعية البيئة كشأن املعنى استجالء يف هنا
النفس، انكشاف قطبا وهما واملحسوس، املعقول أن هي العربي للسان الثانية وامليزة
َواْألَْرَض َمَواِت ﴿السَّ اآلية: وكأن تبادلهما. من الذهن فينمو بينهما، فيما التأثري يتبادالن
بني بتجاوبه الوجدان انكشاف نمط عىل باملجاز تدل صورة َفَفتَْقنَاُهَما﴾ َرتًْقا َكانَتَا
«حرية» فكلمة (األرض). والطبيعة (السماوات)، األعىل املأل واملحسوس، الحس قطبيه؛

الغرية. بحرارة الشعور بطريق الطبيعة، يف الحرارة إىل الذهن هت وجَّ مثًال
عن فضًال متكاملة، بيانية أداة نحو نموِّه بنمط محتفًظا العربي اللسان ظل هكذا
وبنهج األصيلة الحياة بوجهة محتفًظا ظل هكذا بل الطبيعة. يف بجذورها كلماته احتفاظ

اإلنسانية. تكوين
من تتألَّف كلماته من كالٍّ أن هي اللغات؛ من غريه عن لساننا بها يتميَّز ثالثة وميزة
الروح. من الجسد بمثابة املعنى من والصوت تألُّفهما. قوام ومعنى مرئي وخيال صوت
ويف الحروف، نظام ويف الحروف، ويف الحركات، يف تظهر واملعنى الصوت بني والعالقة
حدوثها صدى هو الذي املعنى عن الفتح حركة تُعربِّ اإلعراب ففي للغة؛ العامة القواعد
الصوت، خروج عند اللسان ركون من تحدث إنها إذ الركون، معنى عن أي الفم، يف
اإلمكان، عالم يف فاندراجه الية الفعَّ عن انقطاعه عن تعبريًا املايض الفعل يُظهر معنًى
الصوت بني والعالقة عليه. الفعل وقوع يحتمل لكيما ركونه عن تعبريًا املفعول يف ويظهر
وهو الفم، يف حدوثه معنى عن يُعربِّ مثًال «غ» فحرف أيًضا؛ الحروف تشمل واملعنى
يوحي أيًضا هو الكلمة يف الحروف ونظام إلخ. … غرب غار، غاص، غاب، الغيبوبة: معنى
الخارج نحو الداخل من االنتقال بمعنى الظهور، بمعنى توحي مثًال «نب» فكلمة باملعنى؛
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الخارج، عن واآلخر الصميم، عن يُعربِّ األول و«باء»، «ن» حرَفيها من كلٍّ لحدوث تبًعا
نبق، نبت، «نب»: من املشتقة الكلمات عىل يرسي املعنى هذا الفم. يف حدوثه بحسب كلٌّ
التصغري فقاعدة املبدأ؛ لنفس تخضع ذاتها النْحوية والقواعد إلخ. … نبأ، نبغ، نبع، نبك،
الياء مع الفتحة عىل الثاني الحرف وُجزم الية، بالفعَّ إيذانًا األول الحرف فيها ُضمَّ مثًال
تُعربِّ كما الصوت، تدافع من تحدث الضم حركة ألن ذلك الرتاجع؛ عن التقلُّص، عن تعبريًا

التقلُّص. معنى عن الجزم عىل الياء مع الفتحة
الحرف عىل والكرسة الية، الفعَّ معنى الحرف عىل الضمة تُفيد املجهول الفعل وكذلك
من فليس الفاعل. فعل احتماله حالة ومعنى املايض، يف الفعَل الفاعِل ل تحمُّ معنى الثاني

حيٍّا. وبعثه املعنى إيحاء يف الكلمة تأثري سحر لسحًرا»، البيان من «إن قيل إن عجب
تُضفي امليزة هذه الصوت. حدوث سبَّب الذي اليشء خيال فهو املرئي الخيال ا وأمَّ
من للون ِلما وذلك اإليحائية، قوتنا من ي تُنمِّ أنها عن فضًال الشعر، من ُحلًَّة الكلمة عىل
صوت قرع ا فلمَّ الشعر. يف باملجاز الصور كمثَل هنا املرئي الخيال مثَل ودقة. وضوح
تمثيًال إلخ، … وخروًجا وخرًقا خربًا مجراه يف املاء تأثري الذهن تمثَّل اإلذن، املاء خرير
ثقافتنا تكوين يف هام أمر املتقدِّمة امليزة عن نتج وخرج، وخرق خرب أفعال عنه نتج
أسد، ذلك: عن مثاَلني وإليك متميِّزة، واضحًة املعاني بروز أي املرتادفات، فقدان وهو
يحمي أسد فاألسد األخرى؛ عن متميِّزًة حالًة تُفيد الكلمات هذه من كلٌّ غضنفر، سبع،
عندما غضنفر وهو فريسته، يفرتس عندما سبع وهو سد)، فمن ساد من (أسد غابته
خيال بحسب اللمعة معنى األوىل تُفيد و«عقل» «ذكاء» وكلمتا وجهه. غضون فتنفر يهجم
خيال بحسب الربط الثانية وتُفيد «الشمس». ذكاء الحسية، صورتها يف املتجيلِّ نشأتها

(العقال). الحسية صورتها يف املتجيلِّ نشأتها
التي املزايا عن ثقافتنا مصري عن أهميًة تقل ال العربي للسان أخرى مزايا هناك
بني العالقة مثال عىل العربية الكلمات بني االشتقاقية العالقة أن منها ذكرها؛ تقدَّم
معنى هو الذي اإللهام نحو الذهن موجها عىل تحمل األنغام أن فكما األنشودة، يف األنغام
عالقتها يف يعيها من ذهن ه تُوجِّ العربية الكلمات فكذلك القصيدة، مبدع الفنان تجِربة
إىل العربية الكلمات من كلٍّ نزوع أيًضا ومنها وجودها. مصدر الحدس نحو املشرتكة،
بني االشتقاقية العالقة يف تظهر املثالية النزعة هذه سالمتها. رشوط بها تستكمل صيغة
يف األمر واقع يُدرك العربي الذهن فكان الحسية. صورتها هي التي و«ِحق» «َحق» كلمة
جرنه. من حقه، من العظم عالقة مثال عىل «الحق» كماله هو الذي األعىل املثل من عالقته
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نفوس يف القلق يبعث املجتمع فكذلك األلم، صاحبه نفس يف بعث زاغ إذا العظم أن وكما
الحسية بصورتها تدل «رحمان» كلمة كانت وإذا حقيقته. عن فيه الواقع زاغ إذا أعضائه
من باشتقاقها تدل «شيطان» كلمة فإن وتجلياتها، الحقيقة بني العالقة عىل «الرحم»
األعىل. املثل كمال وبني املزوَّر الواقع بني العربي، نفس يف أشدَّه التضاد بلوغ عىل «شط»
من هل بل األنبياء؟ من اآلالف العربية األمة أنجبت أن عجب من فهل ذلك وبعد
املتجلية؟ الحقائق ضوء عىل اإلنسانية نظَّموا وأن الوجدان، أغوار أبناؤها سَرب أن عجب
معنى استيقظ أن منذ التاريخ مرسح عىل بقاؤها األمة؟ هذه خلود يرجع آخر لسبب وهل
يف والزمان املكان قيود عىل اإلنسان ينترص رموز إىل الطبيعية األصوات فتحوَّلت الحياة،

األعىل. املثل ورائدها الطبيعة يف جذورها إنسانية إنشاء
من فريق كان بينما عنه. تتوارى ثم التاريخ مرسح عىل تظهر األمم كانت «بينما
أمته، بمقوِّمات محتفًظا تراثه يف يقبع آخر فريق كان الحضارة، موكب يف يشرتك العرب

الحضارة). يف رسالتنا (من اإلنسانية» نحو العروبة رسالة أداء يف لدوره مرتبًِّصا
واإلنسانية، الطبيعية وجهتَيها يف الحضارة مقوِّمات عىل املالحظات نسوق إذ ونحن
املنطوية املبادئ وعي أهمية إىل الناشئة توجيه عن املسئولني تنبيه ذلك من نقصد
انسجامها يف الشخصية نمو من املفاهيم وضوح إن املواطنني. شخصية تكوين يف عليها
من ل، بالتأمُّ الذهن يرتقي أن هي الوضوح ووسيلة الجسد. نمو يف القوت بمثابة وعمقها
دون اآلراء يف الغموض يحول أال مًعا. والعمق االنسجام به يتم ارتقاءً املبادئ، إىل املعارف
منه تشكو ما ذلك أليس منفصمة؟ والعمل النظر بني الصلة ويجعل الشخصية، نمو
املرحلة بوجهة بتضافرها توحي كانت وإن الرموز يف املبثوثة املعاني إن جميًعا؟ الناس
وإنما املبادئ. إىل الذهن يرتِق لم ما عرف حالة عىل مبهًما يبقى اإليحاء أن إالَّ التاريخية،
الكتب، وضع ويف الربامج تنظيم يف العرص مقوِّمات تُظهر أن هو التعليم يف الدولة شأن
رفعة مستوى إىل الناموس) (عهد العرف من االرتقاء سبيل للناشئة د تُمهِّ إنها بحيث

القدس). روح (عهد متأللئًة املعاني

العلم

وللمعرفة الراهنة. الحضارة قوام هي العلمية واملعرفة العلم، موضوع هي الطبيعة
تدرَّب ومتى الحقيقة. إقرار يف مرجًعا العقل تجعل أنها أهمها عديدة، مزايا العلمية
أو قبولها يف اإلنسانية، الشئون يف حكًما نفسه اتخاذ إىل نزَّاًعا أصبح العلم عىل العقل
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الحديثة، اإلنسانية مقوِّمات هي التي املفاهيم نتجت هذه العلم مزايا عن إنكارها. يف
هي العلمية للمعرفة أخرى مزية والحرية. املطلقة، اإلنسان وقيمة اإلنسانية، كالكرامة
وحدة بتخطِّيها مؤكِّدة واألديان، لألوطان املغلقة الحدود تتخطَّى مطلق، شمول ذات أنها
قيمة يف اإلنسان تساوي بمعنى املساواة، مفهوم يرجع هذه املزية إىل اإلنسان. بني نوع

كأداة. لإلنسان اإلنسان استخدام تحريم عنها نتج مزية املطلقة. اإلنسان
إىل وميله واالستقالل، التفرُّد إىل ميله املتبايننَي؛ اإلنسان ميَيل العلم ي يُنمِّ هكذا

اإلنسان. بني اآلخرين مع االنسجام
ا فأمَّ اإلنسانية. الشخصية تنمية يف شأنها العلوم من زمرة لكل فإن ذلك عن وفضًال
فيها يشرتك صفة من املعقول، إىل املحسوس من الذهن نقل فهو الرياضية العلوم شأن
ولهذه الخليقة. تاج يُصبح بحيث املخلوقات، بني بها ينفرد صفة إىل األخرى، األحياء مع
املثل وبني املحسوس الواقع بني واضًحا الفرق إظهار هو آخر تأثري العلوم من الزمرة

مثًال. الدائرة تعريف وبني اللوح، عىل مرسومة دائرة بني املعقول،
أضغاث من الذهن فنقل والوهم؛ الواقع بني حد وضع فهو الطبيعية العلوم شأن ا وأمَّ
الثقافة، تكوين يف األهمية بالغ تأثري الزمرة ولهذه اإلنسان. قوت مصدر البيئة إىل أحالم
من لإلنسان وقاية خري لكان الطبيعية؛ العلوم أساس هو الذي التنافذ عدم مبدأ ُفهم فلو
خفية أرواح عىل منطويًة إياها فهمه يف الوجدان غرار عىل الطبيعة فهم يف الذهن ضالالت
حادثة لكل كان فإذا بالخيال. التشخيص إىل نزَّاعة وميول حرة إرادة عىل الوجدان انطواء
الحادثة تُِزح لم ما الطبيعة، مرسح عىل الخفية األرواح تظهر فكيف حيِّزها، طبيعية
سواء تخضع واألشياء هي أصبحت حيًِّزا؛ الروح أشغلت ومتى هي؟ فتشغله حيِّزها عن
الفعل بني املساواة ملبدأ الطبيعة مبادئ من آخر ملبدأ مناقًضا أَوليس املادة. لقوانني بسواء
مناقًضا ذلك لك بدا إذا ولكن وزن؟ له ليس بما الوزن) (ذو املوزون يُزيح أن وردته،
الغذاء بطريق مقتبسة، عنارصها أدوات أنشأت بأعضاء تستعني هذه فإن الحياة، ملبدأ

الطبيعة. من
العلم ليس الحضارة. مصري يف األقوام تضامن عن يكشف أن فهو التاريخ شأن ا وأمَّ
الحقيقة قوام هي التي املفاهيم إن اإلنسان. لبني املشرتك الرتاث يُؤلِّفان لوحدهما والفن
يف األقوام لتعثَّرت التبادل هذا ولوال وأمة، أمة بني الخربة بتبادل تتجىلَّ أيًضا اإلنسانية

األعىل. املثل نحو صعودها
األعالم عن بأمثلة الناشئة يمدُّ أنه منها األوىل؛ عن شأنًا تقل ال أخرى مهام وللتاريخ
مثاًال األعالم أحد يتخذ إذ الناشئ إن الشخصية. إنشاء سبيل لهم فيُنري والعباقرة، كأبطال
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النمو من شخصيته بلغت إذا بحيث عنها، ويكشف استعداداته يستجيل حذوه يُحذى
الصقالة بإقامة يبدأ العمارة؛ إنشاء كمثَل الشخصية إنشاء مثَل القدوة. عن استغنى أشده

الحجارة. من البناء أركان تقوم عندما عنها يستغني ما رسعان ولكنه الخشب، من
الكتب وضع يف رجالها من املسئولون يشرتك عندما بأمَرين تهتم أن الدولة وعىل
يستجيل أن منهم لكلٍّ يتيرسَّ بحيث أمتهم، شخصية معالم إظهار أوًَّال: للناشئة؛ التاريخية
بني االنسجام الصميم من تجىلَّ ا ممَّ فيحصل املتجلية، املعالم ضوء عىل حياته كوامن
تنظيم ثانيًا: أعىل. كمثل أمتهم مقوِّمات عىل نفوسهم منطويًة الجميع ويظل اإلخوان،
عىل العالم من األمة جعل إىل بعض من بعًضا تقاربها يُؤدِّي بحيث التاريخية الحوادث

اإلنسانية. األمور إرشاقه عىل تتفتَّح مركًزا األشياء، من األحياء مثال
مقوِّمات فيها ص فتتلخَّ الطبيعة، مع اإلنسانية التقاء نقطة وهي الجغرافيا، ا وأمَّ
لعوامل كنتيجة األرض سمة إيضاح يف امليكانيكية الوجهة تظهر (١) الحديثة. الحضارة
بني متبادل تأثري عن ناشئًا ر التطوُّ بإظهار الديناميكية الوجهة تظهر (٢) طبيعية.
هي وطنًا هذه تُصبح بحيث البيئة، معالم يف األمة عبقرية ص تتشخَّ (٣) والبيئة. الحياة
بني املنتوج التبادل بنمو األفق يف اإلنسان نجم يرتفع (٤) الجسد. من الروح بمثابة منه

األقوام.
بيئتهم حدود من الناشئة نقل يف األثر أبلغ التدريس يف والجغرافيا التاريخ وإلرشاك
من له يا والزمان. املكان يف املرتامية اإلنسانية آفاق إىل ومنه أمتهم، أفق إىل الخاصة

الشخصية! معالم ويُثبِّت الخيال ي يُنمِّ انتقال
مستكملني املجتمع أعضاء تجعل التي األسباب يف التنا تأمُّ من بعًضا ييل فيما نُقدِّم

الدولة: بواجبات للقيام التهم مؤهِّ رشوط

بحيث الوعي، مستوى إىل سليقًة الحياة نسجته بما ترفع أن الرتبية مهمة (١)
نمو من بالحقائق الشعور مثَل إن مصريه. تعيني يف العناية مع يشرتك أن للمرء يتم
يزداد عادات إنشائه يف تقدُّمه بنسبة ذاتًا ينمو واملرء الجسد. نمو من الغذاء كمثَل النفس
اإلنسانية الحقيقة تجعل التي املفهومات تحديد يف تقدُّمه وبنسبة البيئة، مع موائمًة بها
مقوِّمات تماسك وإىل الطبيعة، يف قدًما الحياة رسوخ إىل يُؤدِّي النهَجني وكال بيِّنة، واضحًة

الشخصية.
قيام الحياة إمكانيات تنسيق عىل معيَّنة معالم ذات شخصيًة املرء نمو يقوم وهكذا

املعجم. يف املسجلة الكلمة عىل القصيدة
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اإلنسان يُضفي كان ا عمَّ مستقلًة بذاتها، قائمًة املعارص للعقل الطبيعة تبدو (٢)
خاضعًة جملتها، ويف أجزائها يف معقولًة له تبدو الخاصة. واعتباراته راته تصوُّ من عليها
الجوهر، (الذرة، املمكن األصغر الحد نحو رها تطوُّ اتجاَهي يف املوجودات تقيصِّ يف لنزعته
واملنظومة الشمسية، املنظومة يف األرض املمكن، األكرب والحد الكهربائية)، الشحنة
له ليس ما إىل نزعته يف العقل كان هكذا الذرة، من الجوهر بمثابة هي أفالك يف الشمسية
من باشتقاقها تدل نفسها «مادة» وكلمة املادة. يف محققًة ماهيَّته مقتضيات يجد نهاية،
الطبيعة، يف الحديثة الحضارة نظرة وبني العربي الحدس بني الرأي يف االتفاق عىل «مدَّ»
يلتبس حتى املكان، يف االنتشار إىل مادتها بحكم تنزع الطبيعية الحوادث كانت إذا ولكن
واآليات. كاألحياء ماهيَّتها رشوط استكمال إىل تنزع أخرى ظواهر فإن باإلمكان، واقعها
افرتض إليها، للناظر تبدو كما (الطبيعة) املستديرة األفق صورة ح يُوضِّ أرسطو قام ا فلمَّ
يف املثبتة (اليد انجذاب مركز (١) تعاكسهما: من االستدارة تحصل معاكَسني مبدءَين
الخيط). من اآلخر بالطرف املرتبط الجسم (انطالق االنطالق (٢) الخيط)، طرَيف أحد
بنية عىل تدل األفق استدارة فإن الصورة، من الطبيعة مفهوم الحديث العلم حرَّر وإذا

للظواهر. محوًرا ذاتها جعل إىل االستقطاب، إىل نزعتها يف نفسه اإلنسان
يف الطبيعي واملنهج وشئونه، اإلنسان فهم يف الرحماني املنهج املنهجني؛ التباس إن
اعتقاد يرجع االلتباس هذا فإىل األقوام. تردِّي يف األول السبب هو والحوادث، األشياء فهم
نحن نُحدث كما تُحدثها خفية قًوى عىل منطوية الطبيعية الحوادث بأن االبتدائية األقوام
االلتباس وإىل االلتباس؟ هذا غري آخر سبب للسحر وهل اإلنسانية. حياتنا مظاهر بإرادتنا

الخواطر. وبتوارد بالسلوك واألخالقي الفني اإلبداع تفسري أمر يرجع نفسه
والعطف الحقيقة فهم عىل النية عقد أي املحبة، الرحمانية: املعرفة سبيل أن بيد
تكشف آدم هبوط وأسطورة والعصيان. التمرُّد إىل ال االستسالم، إىل تدعو املحبة إن عليها.
املستنطق موقف اتخاذ تها مهمَّ الطبيعية الحوادث ا وأمَّ للمعرفة. اإلنسانية الوجهة عن
الجانب الفهم هذا من الغرض كان إذا سيَّما وال عليها، والتمرُّد عنها االستقالل أي منها،
أوغل ضاللة من وهل والصناعة. العلم بني العالقة يف الحالة تظهر كما املشكلة، يف العميل

األنانية؟ إيثار من باملصلحة الواجب التباس من الرتدِّي يف
رواية بطل يقظان» بن «حي اإلنسانية: باألمور األشياء التباس عىل مثًال نرضب
الزبَد أن منه ظنٍّا املاء بها املتعثِّر النهر مجرى من الصخور يرفع كان حني طفيل، ابن
تحقيق عن املرء يُعيق الذي الوجه عىل الغضب بوادر تُعربِّ كما الغضب، حالة عن يُعربِّ

أغراضه.
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كان الذي الروماني الطفل باألشياء: اإلنسانية األمور التباس عىل آخر مثًال ونرضب
عىل بالرضب يلهو كان وكأنه اليوناني، الفيلسوف سينيك عبده ساق عىل بالَقُدوم ينقر
إنك لك وقلت نهيتك أَما سيِّده: البن سينيك قال الساق انكرست وملَّا الحطب. من عود

ستكرسها؟
الدرس ألقي كنت الذي الصف تالميذ يف رأيي عن تالميذي أحد سألني يوم ذات (٣)
نُظهر صعيد إىل السؤال ننقل أن األفضل من أرى إنِّي بالقول: السؤال عىل فأجبت فيه،
مثَل ذاتها. أنفسكم يف رأيكم عن اإلفصاح أمر لكم أترك وأن هي، ما عىل رسيرتكم لكم
أوالدها، هناء يف هناءها تجد التي األم كمثَل وأفكارها معتقداتها من الكريمة النفس
من العقيمة النفس ا وأمَّ كمالهم. حد بها يبلغون التي النشأة لتنشئهم جهودها فتُوقف
الوصول أجل من اإلنسانية باألمور تتقنَّع أفراخها، عىل تعيش التي القطة تُشبه األفكار
تحقيق أجل من لديها بما تجود التي النفوس أمن أنتم؟ الزمرتنَي أي فمن أغراضها. إىل
اإلنسانية بمظاهر تتقنَّع التي الخسيسة الدنيئة النفوس زمرة من أم اإلنسانية، العليا امُلثُل

الخاصة؟ أغراضها إىل الوصول بُغية
الحالة يف فهي واملساومة؛ الفن باألنام: عالقتها يف الحياة تنهجهما منهجان هناك
من الفنان إن أخرى. ملآرب كأداة تُدركها الثانية الحالة ويف لذاتها، األشياء تُدرك األوىل
عىل لها املحققة العبارة إنشاء عىل يدأب الولد، فؤادها ثمرة من كاألم اآليات، نفسه بنات
املعاني منها انبعثت األنام، مع التعاطف عىل النية عقدت إذا النفس إن وجه. أحسن
منها انبعث بما فالتزمت البيئة، رموز يف املتضمنة واملعاني اآلخرين، صميم يف املنطوية

ببنيها. األم التزام
كاملة. الحياة نمو إىل تُؤدِّي التي األسباب إعداد تها مهمَّ الفنية، الرتبية هي تلك
مسلك فيؤثر التاجر ا وأمَّ االزدهار. معنى إىل الزهر» «ُكم من باشتقاقها تُشري كمال وكلمة
من بدًال إليه، املؤدية الوسائل عن النظر بقطع املآرب بلوغ إىل املؤدي املسلك املساومة،

واألخالق. الفن يف ببهائها لذاتها الحياة انكشاف
الفنية العرب نظر وجهة تُجمل َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىل اْلَمثَُل ﴿َوَلُه اآلية: (٤)
تقصري يُالحظ لم ِمنَّا ومن هللا. خليفة بحق هو كماله حد عمله أبلغ من فكل الكائنات؛ يف
تدل أَوال والعادات؟ الذهنية الصور سلسلة تحت من املنبثق اإللهام عن البيانية العبارة
كالينبوع الوجدان أعماق من انبثاقه يف اإللهام أن عىل «نبع» الحسية بصورتها «نبغ» كلمة
املجرى، بمثابة منه الجاهزة والصور املألوفة العادات وإنما الصخرة. تحت من ره تفجُّ يف
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انجلت ما ومتى الرتقيع. ال الحياة، طريق هو الكامل اإلنشاء املاء. صفاء تُعكِّر التي الرتبة
الفن يف التحفة إيجاد طبيعتها، بمقتىض العمل عىل النفس عزيمة ثبتت بيِّنًَة واضحًة اآلية
إلذكاء بها يُستعان وسيلة خري والفنون اآلداب يجعل ا ممَّ املجتمع، يف اإلصالح وتحقيق
عنها؟ األحوال واقع يُقرصِّ كاملة، الهندسية األشكال العقل يُنشئ أفال األعىل. املثل إىل امليل
األشكال إنشائه يف العقل انطالق حرية الحرية، ذوق امِلران هذا من املرء يكتسب أَوال

عرضية؟ طارئة شوائب من ينقصها ا عمَّ مستقلًة والقيم،
بالبصرية بلوغه حد إىل الكمال، إىل امليل إزكاء عىل والرياضيات اآلداب تتضافر هكذا

املرشقة. اآليات ضوء عىل الراهنة الحالة اعوجاج وتقويم
بانطالقها تُزكي (العبارات) والبوادر الحياة، كوامن بنموه يستجيل الجسد (٥)
من االجتماع لحالة وتمييًزا بالنشوة. تفيض النفوس يجعل االجتماع وكذلك املشاعر،
حالتَي يف املفرد تفخيم صورة عىل السالم جمع صيغة العربي الذهن إنشاء العزلة حالة
إيجاد يف األقوام تفنُّن كان هنا ومن «مؤمنة-مؤمنات». «مؤمن-مؤمنون»، واملؤنث، املذكر
تاريخ يف األثر العظيمة الذكرى عودة إالَّ العيد ليس إذ األعياد، فيها تتكرَّر التي املناسبات
قلوبهم وفاضت اإلخوان اجتمع ومتى اإلخوان. الجتماع مناسبة أيًضا وإنها بل األمة،
متحرِّرًة األفراد، بني الحواجز حدود متخطيًة الفيض، ينبوع إىل النفوس ارتقت بالنشوة؛
من القلق يأخذ فإن وزعر. أثرة من يُرافقهما وما والجمود كالضمور االنفراد، شَطط من
املنوي الفكرة من العامة واالجتماعات املوت، تجهل الحياة إن النسغ. جفَّ فقد النفس،

البذور. لزرع املعدَّة باألرض تكون ما أشبه للجمهور إيحائها
يكشف الجسد أن فكما امليول، من الجسد كمثَل املعاني من الخيال مثَل (٦)
الخيال إن وبفسحته. بأصالته املعاني، يستجيل الخيال فكذلك الضامرة، امليول بنموِّه
الرحماني االتصال وسيلة وهو انسجامها. ومحل للمعاني قة املحقِّ الصور التقاء محل
تُقاس كما الناس مراتب تُقاس الخيال فسحة فعىل البيئة. رموز فقه ووسيلة باآلخرين،
العربي الذهن يُِرش ألم الحيوانية. األنواع مراتب التكرار، من ِخلًوا الجسد، نمو مدى عىل
الذهن هذا يُكمل أولم «لم». أرومة من «لئيم» كلمة الخيال؟ وضيق اللؤم بني العالقة إىل
هو الحليم فكان «حل»، أرومة من الحلم هو الذي اللؤم نقيض باشتقاقه اللؤم يف حدسه

كواجبات. حاجاتهم نفسه من فتنبعث اآلخرين، حالة بالخيال ص يتقمَّ الذي
بما تلتزم النفس وكانت يعيها، من نفس يف معانيها تبدر رموًزا املجتمع كان وملَّا
متناسبًا الجماعة بمصري الفرد ارتباط أصبح فقد فؤادها، بمهجة األم التزام عنها يبدر
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الحياة مظاهر شتات جمع يف الخيال مثَل ذاتها. الرموز انتظام مع الخيال، ُفسحة مع
األوضاع املتمثِّلة املعاني تبدر ما وبنسبة الواحدة، األنشودة أنغام جمع يف كمثَله العامة،

األنشودة. يف اإليقاع نربة بمثابة املجتمع يف الفرد يُصبح فيها، العامة

العامة الثروة تنظيم يف الدولة ة مهمَّ (5)

لألمة. الحيوي املجال هي األرض (١) اآلتية: املسلَّمات إىل تستند نتبنَّاها التي النظر وجهة
يف بعًضا بعضهم يكفل األرسة، من اإلخوة بمثابة منها هؤالء بأبنائها، األمة تقوم (٢)
درء عىل يُساعد بما حدودها تُعنيِّ اجتماعية، وظيفة الخاصة امللكية (٣) واملحنة. السؤدد

األمة. شخصية عن باإلفصاح الجماعة رسالة أداء وعىل الوطن، عن الخطر
استثمار إىل ينزع كسول، ل متطفِّ فهو البنيان، متباينة طبيعة ذو اإلنسان وإن هذا
غيور، الوقت ذات يف وهو الخاصة. مآربه بلوغ يف أداًة اتخاذهم وإىل اآلخرين، جهود
نفوس بها اختلجت مشاعر — التجاوب بهذا — فيها فتنبعث الجماعة مع نفسه تتجاوب
أو عنهم الحيف لرفع دعوة من الشعور هذا طبيعة تقتضيه ما عىل فيُجيب اآلخرين،
ذي الرحماني التكوين هذا يف الناس يشرتك لم ولو العامة. األوضاع اعوجاج تقويم
بنشأتهما تُشريان و«جود» «كرم» وكلمتا معنًى. من والجود للكرم كان ملا املثالية، الصبوة

متعالية. آفاق ذات إنسانية نحو املغلقة أنانيته حدود يتخطَّى اإلنسان أن إىل اللغوية
خصمه عىل اإلجهاز عن الفارس امتناع إىل الكر، عن االمتناع إىل تُشري «كرم» فكلمة
اإلغالق االمتناع، معنى عن هنا يُعربِّ الذي هو «كر» ب امللحق «م» وحرف عليه. يكر عندما

املقدرة». عند «العفو املأثور: املثل إليها يرمز حالة تلك مخرجه، بحسب
اآلخرين: أجل من املبذول الجهد معنى إىل «جد» من باشتقاقها تُشري «جود» وكلمة
منها يتخذ فإنه األشياء، حيازة عىل يحرص العربي كان وإذا املوجود». من «والجود

والفضيلة. الفيض بني العالقة هنا ومن األخالق، مكارم عن بها يكشف وسيلًة
موقفه منهم وقف نفسه، يف الرحمة باب اآلخرين عن أغلق فإذا اإلنسان، هو كذلك
نفسه يف أعمق هذه األخوة دعوة أثقالهم. حمل إىل مال معهم تعاطف وإذا األشياء، من

مصلحني. أو إصالًحا التاريخ شاهد ملا الدعوة هذه ولوال الحاجات، إىل ميله من
بحيازتها، سواه من أحق األرض إشغال إىل اإلخوان من األسبق يجعل األخوة ومبدأ
من مصدًرا باحتكاره الجماعة، إىل أساء قد يكون حقه استثمار عن تخلَّف إذا أنه غري
يف قرصَّ ممن األرض تسرتدَّ أن للجماعة يحق هذه والحالة العامة. الخريات مصادر
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صالًحا أكثر هم الذين اِلُحوَن﴾، الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض ﴿أَنَّ العامة: الثروة نحو واجبه
الستثمارها.

من االقتصاد علماء به قام تشبُّث كل عن النظر برصف صنوان، وامللكية العمل إن
يف املبذولة القوى عن الذكاء فصل يجوز وهل الذكاء. عن العضلية القوى تمييز أجل
املستنرية أي املقصودة، الية بالفعَّ العمل عرف العربي الذهن إن العمل؟ إنجاز سبيل
«ملك» كلمة اشتق إنه املذهب؛ نفس والعملة امللك تعريف يف الذهن هذا ذهب وقد بالذكاء.
وإنه املسلوك. الطريق: من واملليل إعدادية. أوىل خياطًة خاطه الثوب: مال مل، «ملة»: من

العمل. من (النقد) «عملة» كلمة اشتق
تقدَّم ا ممَّ نستنتج ونحن الثروة. مصدر يف نظره وجهة عىل العربي الذهن دلَّ هكذا
بتطاوله واآلخر حقه، حماية عن بتقصريه األول الجماعة؛ عىل عالة هما واملحتكر األجري أن
أولهما والنفرة؛ بالقرف الشعور يُثريان باالعتدال ن يُِخالَّ إذ وهما اآلخرين، حقوق عىل

بانتفاخه. واآلخر بضموره
البيئة أراجيف عن واالستقالل وهي الحياة، يف عميقًة جذوًرا للملكية وإن هذا
الراقية الحيوانية األنواع أليست الزمان. عرب األحياء ر تطوُّ تالزمهما عىل ويدل يتالزمان،
األحياء اختالف أيرجع مثًال؟ كالرباغش االبتدائية األحياء من البيئة ألراجيف خضوًعا أقل
الذي الجسد يف أي الطبيعة، يف ارتكازها قاعدة يف اختالفهما غري لسبب ر التطوُّ مراتب يف

الحياة؟ انكشاف محل هو
األرض ألحق ألنه فذلك الخليقة؛ وبتاج األرض، يف هللا بخليفة اإلنسان ب لُقِّ وإذا
وكما بالطبيعة؟ املجتمع اتصال بمدى الحضارة تُقاس أَوال له؟ امتداًدا فجعلها بالجسد
تفتُّح إىل بها املجتمع اتصال بنقاط أيًضا األرض تدعو امليول، بنموِّه الجسد يستجيل
تقدُّم فإنه األقوام، من كلٍّ ثقافة انكشاف غري تاريخ لإلنسانية كان وإذا العامة. الحياة
اإلنسانية: لظهور الالزمة الرشوط امللكية عن نتج وهكذا الطبيعة. يف بمجاله اإلنسان
وظهور الحياة، يف الكامنة القوى من وانطالق البيئة، عن باملصري االستقالل االستقرار،

إلخ. … الجماعة أرومة عن نموِّها يف منفردًة الشخصية
تجعالن آفتان طبيعته بحكم تقتنصه أال االعتدال؟ حدود عىل اإلنسان يبقى هل ولكن
مستِقالٍّ الثروة؟ ادِّخار وآفة األرض عىل االستيالء آفة الجماعة، وعىل عليه وباًال امللكية من
وقد والفسحة. العمق ِكيانه قطبَي بني االنسجام خلق يف وجود، حكمة تقتضيه ا عمَّ
لم التي الحيوانات الجيولوجية، األدوار يف املندثرة الحيوانات هذه الحياة شطط إىل ترمز

79



امُلثىل الجمهورية

ما إىل البرشي الطبع بها يهبط أخرى آفة وثمة الجثة. كرب مع الرأس بنيتها يف يتناسب
كأداة. اإلنسان ألخيه اإلنسان استخدام وهي أال البهيمة، دون

من جوها يف يفيض بما ذكرها، تقدَّم التي اآلفات من أعضاءها تقي األرسة إن
املصلحة قرن ذرت إذا حتى املصلحة، رابطة عىل فيها األخوة رابطة ق بتفوُّ مشاعر،
طغيان من للحدِّ العام الوجدان لجأ النسب؛ مبدأ عىل ِكيانه يقوم مجتمع يف الخاصة

الوراثة. طريق عن واالصطفاء التهذيب إىل األنانية

وك��ن��ًزا ذخ��ًرا ال��ح��م��د ون��ت��خ��ذ ال��ق��رى ح��ق ون��ع��رف ن��ض��ي��ف

الجاهلية: يف قيل ما كأهجى لألعىش التايل البيت وذُكر

خ��م��ائ��ص��ا ي��ب��ت��ن غ��رث��ى وج��ارات��ك��م ب��ط��ون��ك��م م��الءً ال��م��ش��ت��ى ف��ي ت��ب��ي��ت��ون

مبدأ بجعلها طامسة، املزايا يف اإلخوان بني الفروق تجعل ذلك مع األرسة ولكن
تطمس حيث األوىل؛ الحياة خلية كمثَل بذلك مثَلها األقارب. بني سائًدا األشياء شيوع

والوظائف. األعضاء بني الفوارق
امللكية تُصبح الجوار؛ رابطة إىل النسب، رابطته عن املجتمع ل يتحوَّ عندما أنه غري
كهذا مجتمع يف اختلط إذا ولكن فذَّة، الفردية ظهور وسائل من وسيلًة فيه الخاصة
حدود عىل وتقترص الرحمانية، العاطفة تنحرس عندئٍذ الهجناء؛ وكثر باألصيل، الدخيل
عهد إليه آل كما بعًضا، بعضهم يفرتس ذئاب إىل املواطنون ل يتحوَّ وعندئٍذ العائلة،

اإلقطاع.
ِكيان يُقوِّض الجسد، يف الرسطان بمثابة املجتمع من فهو املحتكر، املستبد ا وأمَّ

وخيانته. بلؤمه املجتمع
ْرنَاَها َفَدمَّ اْلَقْوُل َعَليَْها َفَحقَّ ِفيَها َفَفَسُقوا ُمْرتَِفيَها أََمْرنَا َقْريًَة نُّْهِلَك أَن أََرْدنَا ﴿َوإِذَا
الشخصية صقل هي التي األساسية، وظيفته عن تحوَّل إذا امللك، هو كذلك تَْدِمريًا﴾.

الطبقات. تنازع عىل قائمًة وجعلها األمة ِكيان إفساد إىل األخالقية، الفضائل وإظهار
من بالدنا إليه انتهت وما الهمة، ويُضعف البصرية يُعمي كالهما وخنوع، استبداد
يبعث التملُّك نظام يف الفساد كان فإذا امللكية، توزيع مساوئ عىل يدل إنما وخراب بؤس
النظام هذا اعتدال فإن املعوزين، عند الحياة يف الزهد ويُسبِّب املحتكرين، عند الرشاهة

العواصف. حدة أشجارها تثلم غابة إىل التيارات، بها تعبث صحراء من اململكة ل يُحوِّ
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باإلصالح؟ نبدأ األمرين بأي نتساءل امللكية، يف نظرنا وجهة أوضحنا أن وبعد
موارد يف االستقالل من املستوى إىل ورفعه كمواطن، وبإعداده ح الفالَّ حالة أبتحسني
أم تنفيذه، عىل اإلرشاف ويف القانون وضع يف لالشرتاك ًال مؤهَّ يُصبح بحيث حياته،
األخوة مبدأ من اإلصالح مرشوع نستوحي ُدمنا فما الزراعة؟ يف العمل أسلوب بتحسني
األخالقية السياسية الوجهة نرى ومنَعة، سؤدد ذات عربية دولة إيجاد مبدأ ومن القومية،

العامة. الثروة إنماء من أهميًة أكثر
اإلصالح يبدأ أن نرى فإننا حني، فالَّ البالد ُسكَّان من املائة يف وثمانون خمسة كان وملَّا
إليه، يأوى الذي بيته يملك ًكا، ُمالَّ حني الفالَّ من كلٌّ يُصبح بحيث الزراعية، امللكية بتحديد

التايل: الوجه عىل الغرض هذا ق يتحقَّ أن ونرتئي قوته. منها يستمد التي ومزرعته
كان، أي باسم امللك تسجيل من التسجيل دوائر به تمنع قانونًا الحكومة تستصدر أن
كإجراء. بآخرين االستعانة دون مباًرشا استثماًرا األرض استثمار عىل مقدرته حدود يف إالَّ
مًعا؛ أمَرين االعتبار بنظر آخذًا املحافظة، مجلس يُعيِّنها االستثمار عىل املقدرة وحدود
وللمزارع الطبيعة. بحكم بهم يلتزم الذين ذويه املزارع وإعالة للزراعة، األرض قابلية
بواسطة ال املبارش االستثمار وهو العام، املبدأ يُراعي أن عىل آلخر ملكيته ينقل أن يف الحق
املدينة يمد الريف يبقى التبدير وبهذا رعاع، إىل املواطنني ل تُحوِّ التي الوساطة األجراء.

واالنتكاس. التدنِّي من فيقيها قوية، نشيطة بعنارص
التعاونية الجمعيات بها فتقوم نفقات، من ر التطوُّ لهذا يلزم وما الزراعة ر تطوُّ ا وأمَّ
تدريب وهي أال عنها، نغفل أالَّ يجب إنسانية وجهة وللتعاونيات الفردي. املال رأس مقام
وما املواطنني. بني التعاون روح إنماء وعىل السياسية، الحياة ممارسة عىل حني الفالَّ
اإلخوان مع القيام أجل ومن الفردية، نزعتنا من للحدِّ الروح هذه إىل العرَب نحن أحوجنا

متعاونني! الكربى باملشاريع
واقتصادية، وأخالقية سياسية مبارشة نتائج الزراعية امللكية تحديد عن تنتج وهكذا
الصناعة يف امللك، يف دة املجمَّ األموال استثمار منها مبارشة، غري نتائج عنها وينتج

والعمران.
العلمية، بالخربة حني الفالَّ بتقدُّم منوط به التقدُّم فأمر الزراعة، يف العمل أسلوب ا وأمَّ

الحديثة. لآللة استخدامهم مدى ويف
تُصبح أنها إالَّ املواطنني، بني املنافسة دواعي من كانت وإن املصلحة إن الحقيقة يف
تبعث أفال القرابة. عامل جانب إىل الجماعة، ِكيان أزر شد يف عاِمًال وانتظمت، اتسقت إذا

سحره؟ للحق كما جاذبيتها لها أليس االهتمام؟ وتُثري اللذة املصلحة

81



امُلثىل الجمهورية

عىل تقوم التي األخوة جانب إىل جديدة أخوة املواطنني بني املصالح اتفاق لفي إنه
مبدأ عىل بيننا العالقات جاهليتنا يف — العرب نحن — نُقيم ُكنَّا فإذا الرحمانية، العالقة
املصالح مبدأ عىل عالقاتها تُقيم الحديثة الدول من بعًضا فإن درجاتها، وعىل القرابة

وانسجامها.
رابطة خالف عىل بذلك وهي الدائم، بتقدُّمها بميزتني؛ تتميَّز املصالح رابطة إن حتى
ا ممَّ العقل وبتحريرها القرابة، دائرة اتساع مع تتناسب بصورة تتضاءل التي النسب

العواطف. من رصًفا انطالقه عن يعوقه
ذات فذًة الفردية ظهور وسائل من وسيلًة الخاصة املصلحة مبدأ كان إذا ولكن
يف املتنافسني ورشاسة رشاهة من الحد أمر فإن تقدُّمية، مجتمعات وظهور معيَّنة، معالم
وبقوة البصرية بوضوح تتميَّز هيئة إىل يدعو املصالح، بني االنسجام وأمر العمل، ميدان

الجماعة. استقالل وعن الفرد حرية عن الخطر به تدرأ بما األوىل تها مهمَّ الشكيمة،
تعيني يف االشرتاك حق يف املواطنني مساواة يضمن القومية األخوة مبدأ وإن هذا
حيازة يف بعضهم حياة مرافقة كانت إذا الحق هذا اإلخوة يُمارس فكيف العام، املصري
فهو الحياة قانون ا وأمَّ البرش، من املصطَفني السماء بها تمد نعمة البطولة إن اآلخرين؟
معالجتها مستوى إىل فريتفع العامة لألمور غ يتفرَّ وهل البقاء. أجل من الظروف مسايرة
كان إذا الخطر عنها تدرأ أن الدولة تستطيع وكيف املعيشة؟ بأسباب متملًِّكا يكن لم من
لم إذا حقيقتها عن تُفصح أن لألمة يتسنَّى كيف بل اإلرادة؟ مشلويل أعضائها معظم
من عبقريته عن يُعربِّ أن فرد لكل يسمح الذي املستوى الحرية، مستوى عىل أبناؤها يكن
منهم كلٌّ استكمل إذا يقَوون واألعضاء بأعضائها، تقوى الدولة إن الخاصة؟ نظره وجهة
العالم؟ مرسح عن األمم زوال عن ِعَربًا التاريخ لنا يُقدِّم ألم الخاصة. طبيعته رشوط
ملوك أبناؤها دولة بوجه الصمود عىل ورعية ملك بني ُموزَّعون أبناؤها دولة تقوى فهل
تتألَّف التي األمة أن عىل وَمِلك ِمْلك كلمتَي باشتقاقها أجدادنا عبقرية تدلَّنا ألم أحرار؟

اململكة؟ عن امللك دفاع الوطن حياض عن منهم كلٌّ يُدافع مالكني، من
حدود عن املواطنني خروج منها امللكية، نظام يف الخلل عن تنتج أخرى ونتائج
قرصَّ وإذا الحقد، شعور نفسه يف بعث غريه حق أحد اغتصب فإذا اإلنسانية، الفطرة

وخنع. ذلَّ حقه حماية عن املظلوم
الرعاع. من وأخرى املستبدِّين من طبقة بني للتنازع مرسًحا الوطن يُصبح وهكذا
اللص مظهر يف يظهر إنه بحيث خلسة، أتعابه ثمرة اختالس بدأ ح الفالَّ انحدر ومتى
املوبقات. من وغريها والنفاق الكذب إىل لجأ حياته بأود القيام عن قرصَّ هو وإذا السابق.
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الصناعة

راجح الحس مرهف كان الجاهلية. يف العرب عرَّافات من عرافًة الكاهن سطيح كان
الحوادث، َسرْي يف التأثري من يتمكَّن ال كان ذلك ومع باملستقبل، ويتنبأ الرؤيا يُفرسِّ العقل،
من فيتحوَّل نموِّه رشوط يستكمل لم هيكله ألن وذلك مشيئته؛ حسب مجراها فيُبدِّل

البيئة. ظروف يف به ينفذ عظمي جهاز إىل غرضوف
أمة كل حالة عن بالتعبري تصدق أسطورة من لها ويا الجاهلية. األسطورة هي تلك
التاريخية املرحلة مع نتجاوب أخذنا أيًضا نحن صناعتها! رشوط تستوِف لم معارصة
تعيني عن بالعجز نشعر ذلك مع ولكننا تياراتها، ونستقطب اآلراء، منها نقتبس الراهنة،
ألن إالَّ ذلك وما اإلنسانية؛ مصري يف األخرى األمم مع االشرتاك وعن مشيئتنا، وفق مصرينا

ِكيانها. رشوط بعُد تستكمل لم صناعتنا
موكب يف السري بأسباب تمدُّها الطري؛ من الريش بمثابة األمم من اآللة إن قيل
عدد بمقياس العالم مرسح عىل ظهرت صناعتها؛ رشوط األمة استكملت ومتى الحضارة.

أبنائها.
السائق سيطرة السيطرة، إىل االتِّكال من الناس تحويل منها أخرى؛ مزايا وللصناعة
الصناعة بني االختالف بخصوص العرص مفكِّري أحد قاله ما وإليك اآللة. عىل (الشفور)

كمهنة. يمارسهما من عىل تأثريهما حيث من والزراعة
تحت يبقى الزرع، به يستنبت غيثًا واستدراره الغيم جلب عن عاجًزا ح الفالَّ دام «ما
تستويف عندما الغاية بلوغ يتأكَّد السائق أن حني يف العناية، عىل متَِّكًال القدر، رحمة
بتحوُّلها السيطرة إىل االتِّكال من الجمهور عقلية تتحوَّل وهكذا وظيفتها؛ رشوط سيارته

الصناعة.» إىل الزراعة عن
مستوى من ترفع أنها وهو املعارصة، الشعوب مصري يف آخر تأثري وللصناعة

األخري: العرص يف اإلنتاج ر تطوُّ عن األرقام ببعض جدوًال وهاك املعيشة،
عرش، التاسع القرن مطلع يف طن ماليني بعرشة الحجري الفحم إنتاج ر ُقدِّ «فقد
واملحروقات البرتول من طن ماليني أربعة العالم وأنتج ،«١٢٠١٦» عام مائة بعد وأصبح
والصلب للحديد اإلنتاج يتجاوز ولم ١٩٢٧م. عام طن مليون و٢٨٠ ١٨٨٠م، عام لغاية
عاًما. ٥٠ خالل تقريبًا مرات عرش تصاعد وقد ١٨٣٠م. عام طن ألف ١٣٧٥ والفوالذ
عام منذ إالَّ األملنيوم وال العرشين، القرن بداية منذ إالَّ الصناعة يف املطَّاط يُستعمل ولم
وسائل يف التقدُّم نفس األطنان. بماليني الرئيسية األولية املواد هذه إنتاج ويُقدَّر ١٩٠٩م.
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١٩٢٠م عام فأصبح ١٨٤٠م، عام الحديدية الخطوط من كم ٢٦٧٩ يوجد كان النقل،
ألف وأربعمائة ماليني تسعة العالم يف البحرية الحمولة كانت كم. ألف وثالثمائة مليونًا
الواليات يف املباعة الربيد طوابع وكانت طن. مليون ٦٨ وأصبحت ١٨٤٠م، عام طن
مليون». ١١٢٣٦ إىل ١٩١٣م عام فارتفعت ونصف، بمليون تُقدَّر ١٨٥٠م عام املتحدة
يف الحديثة للصناعة كان ا ممَّ اإلنتاج عىل العامل قدرة يف بلغ أثًرا العمل توزيع وكان

ذلك: نمو عن لنا يكشف آخر جدوًال هاك العالم. إنتاج تقدُّم
زيادًة اإلنتاج عىل العامل قدرة زادت الضخمة اآلالت واستعمال العمل توزيع «بفضل
بواسطة يصنع كان مثًال اآلُجر فعامل األوىل؛ املحدودة طاقته مع متناسبة غري هائلة،
٢٢ الحديثة اآللة بواسطة إنتاجه بلغ فقد اآلن ا أمَّ اليوم، يف قرميدًة ٤٥٠ القديمة األدوات
العرص يف رجل ٥٤٠ بعمل يقوم اليوم الزجاج صناعة يف والعامل يوميٍّا. قرميدة ألف
واآلالت الغذائية. األوعية صناعة يف رجًال ٥٣٣ وعمل القوارير، صناعة يخص ما يف القديم
بوسعها كان فما القديمة األدوات ا أمَّ الدقيقة، يف التبغ من لفافة ٢٥٠٠ تصنع الحديثة
وتحسني الحاجيَّات أسعار تدنِّي أمر يرجع اإلنتاج يف التقدُّم هذا فإىل ،٥٠٠ من تصنع أن

العالم». يف املعيشة مستوى
اإلنتاج، يف والتقدُّم ال، العمَّ حياة عىل طرأ الذي ر التطوُّ اإلدراك تمام نُدرك ولكي
حني عرش التاسع القرن مطلع يف الطبقة هذه عليها كانت التي الحالة بني مقارنًة نُقيم
الصدد هذا يف غريان الدكتور يقول اليوم. هذا يف حالتها وبني الحديثة، الصناعة ظهرت

ييل: ما
ال أن معناها عنده فالحياة جهوده؛ ثمار من يشء العامل عىل يُعوَّض يكن «لم
من أدنى معيشته ومستوى والبطاطا، الخبز وغذاؤه كاف، غري فأجره الجوع، من يموت

ساعة.» ١٥ اليومي عمله ساعات معدَّل الناس، طبقات سائر مستوى
كرامته العامل به يحفظ الذي الحد لألجور، األدنى الحد تعنيَّ فقد اليوم ا وأمَّ
كان ما نصف من بأقل انتهت حتى تتناقص العمل ساعات أخذت وقد اإلنسانية،
يسمح الذي الحد إىل إلنزالها األمم جميع عند تبذل والجهود قديًما. العامل بها يعمل
بفضل ال العمَّ نال ذلك عىل وعالوة ويعالجها. العامة للشئون غ يتفرَّ أن كمواطن للعامل
متعلِّقًة أخرى وحقوًقا الجماعية، كالعقود باستقرارهم، متعلِّقًة حقوًقا الحديثة الصناعة
وما الحديثة الصناعة بفضل كله ذلك كان قبل. من بها يحلمون يكونوا لم برفاهيتهم،
عىل الحصول أجل من التعاون ال للعمَّ به ت يرسَّ تنظيمات من الصناعة هذه إليه دعت
حتى االنطالق، إىل نزعتها واشتدَّت األمم بعض الية فعَّ اندلعت وإذا أحسن. مستقبل
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وليس اإلنتاج، يف للتقدُّم حتميًة نتيجًة إالَّ ذلك فليس األخرى؛ عن مختلف بمظهر ظهرت
اإلنتاج، مستوى يف أي املعاش، يف االختالف رمز إالَّ رشق، والرشق غرب الغرب القول:
عن الوسطى القرون يف مفكريهم أحد لسان عىل تساءلوا أن أيًضا للعرب سبَق فقد وإالَّ

األملان. وخمول نشاطهم بني االختالف أسباب
وهو املعارصين، لتفسري ببساطته يُشبه والغرب، الرشق بني لالختالف التغريُّ وكان

مثًال. أملانيا يف الطقس برود إىل البالد، طبيعة إىل األسباب إرجاع
شعوب أكثر اليوم أصبح أجدادنا، ِقبَل من بالبالدة ُعرف الذي األملاني الشعب ولكن
نمط يف الصناعة بتأثري الشعب هذا مصري عىل طرأ الذي التبدُّل وكان الية. فعَّ العالم
الية فعَّ بصدد األملان مفكري أحد «كزرلنك» قاله ما وهاك الطبيعية، بيئته يف ال معيشته،

مواطنيه:
عىل روايتني السنة يف يُؤلِّف ح فالَّ كل أصبح بحيث النشاط األملاني الذهن بلغ «لقد
ما صحائف جنب إىل جنبًا ُرصفت ولو نزعات. من نفسه تختلج ا عمَّ بهما يُفصح األقل،

األرض.» حول ُمغلًَّفا لكانت سنة كل يف األملان يُؤلِّفه
تأثري ا وأمَّ الحياة. يف الكامنة القوى تحرير عىل الحديثة الصناعة تأثري كان هكذا
تأثريه من وزنًا بأقل فليس قيود، من يُرهقه كان ا ممَّ الجمهور تحرير عىل الصناعة
من جهودهم وتنسيق ال العمَّ لتنظيم السبيل الصناعة دت مهَّ لقد الرفاهية. نمو عىل
الكريمة النفوس يُداعب حلًما الديمقراطية لظلت التمهيد هذا ولوال أفضل، مستقبل أجل
امللوك استبدال ومن املساواة، إىل الطبقات نظام من الحديثة الشعوب انتقلت فإذا فحسب.
والعلم الصناعة إن الحديثة. الصناعة بفضل تمَّ قد االنتقال فإن الحرية، إىل واألمراء
شيوعهما بمبدأ يُزيالن أخذا الكائنات، يف الراهنة الحضارة نظر وجهة مقوِّما هما اللذين
ما فتجعالن اإلنسانية، اآلن حتى به تتعثَّر كانت ما مسلَّماتهما. عىل الرأي بإجماع أو
يف هللا خليفة وهو الخليقة، تاج اإلنسان أن وهي راهنة، حقيقًة األديان به تُبرشِّ كانت

األرض.
عىل الجديدة اإلنسانية تثبيت يف سببًا املصلحة أجل من ال العمَّ نضال كان وهكذا
الغرابة وجه وما نفسها. األحياء مثال عىل تام تكوين ذات مجتمعات خلق ويف األخوة، مبدأ
الحضارة تقدُّم تجعل أيًضا هي وإنها األمومة؟ بغريزة اللذة العناية ترفق أفلم األمر؟ يف
سبيلها تعرتي التي الصعوبات عىل تغلَّبت الحياة كانت وهل الشخصية. باملصلحة مقرتنًا

الحضارة؟ ونرش الحياة إدامة سبيل يف املبذولة جهوده عىل باللذة الفرد تكافئ لم لو
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شعار أصبح املصلحة، دعائم عىل األخوة فتثبت نضالهم يف ال العمَّ انترص وملَّا
باملصري، اإلخوان تالزم ن يتضمَّ الذي املبدأ الفرص، تكافئ مبدأ الحديثة املجتمعات
األمم مع وباالشرتاك حقيقتها عن باإلفصاح أمتهم رسالة تحقيق عىل جميًعا بتعاونهم
تشرتك األمنية لهذه تحقيًقا األنشودة. يف النغمة بمثابة فيه هي عالم إيجاد عىل األخرى
يكفل الذي املستوى املواطنني، معيشة مستوى تعيني يف العمل وأرباب ال العمَّ مع الدولة
واستعداداته مواهبه حدود يف العامة املصلحة خدمة وعىل كرامته عىل املحافظة منهم لكلٍّ
الضمانة: رشوط له نت وتأمَّ العامل أجرة حدود تعيَّنت األمنية لهذه وتحقيًقا الخاصة.
املساوئ العمل توزيع من للحد العناية هت وجَّ األمنية لهذه وتحقيًقا والبطالة. املرض
التعليم أصبح وإذا باآللة. ملحقًة أداًة منه فتجعل حياته، مرافق اإلنسان عىل تُضيِّق التي
انقالب من الصناعة أحدثته ما إىل يرجع فالفضل العايل، إىل الحضانة من انًا ومجَّ إلزاميٍّا

العامة. الحياة رشوط يف
مطلًعا نفسها الحديثة الحضارة طلعت فقد كذلك؟ األمر يكون أن املستغرب أِمَن
هذه يف تظهر أَولم حتمية. لقوانني الخضوع يف والذرة األفالك فيه أسفرت ميكانيكيٍّا
والتجِربة التجِربة، قه تُحقِّ العقل يبني فما ثابتة؟ والطبيعة العقل بني العالقة الحضارة
بني نسبيًة رابطًة يكن لم إذا الحضارة هذه يف القانون مفهوم وما املعرفة. لصدق معيار
يمكن أفليس اآلخر؟ يف معادًال تحويًرا األول يف تحوير كل يُصبح عالقًة واملعلول، العلة
بحسب مجراها وتحويل الطبيعية الحوادث يف ل التدخُّ رس الصناعة؟ رس املطلع هذا يف

اإلنسان. مشيئة
العقل، شيوع مبدأ أي البرش، بني السليم الذوق شيوع بمبدأ التسليم أمر إن حتى
وأداء كاإلخالص األخالق قواعد رسوخ إن حتى والعمل. املعرفة بني التالزم ذلك إىل يرجع
عىل الناس تدرُّب إىل يرجع ذلك كل … املشرتكة األهداف تحقيق عىل والتعاون الواجب

والصناعة. العلم
الحياة. من «اإلكسري» بمثابة األمم من الصناعة أصبحت وهكذا

ثانيًا. والعامل أوًَّال، الصناعة إزاء الدولة موقف عىل هنا حديثي سيقترص مالحظة:
يف متخلِّفون العرَب نحن ألننا فذلك للصناعة؛ الصدارة موقع حديثي يف جعلت وإذا
من التخلُّف لهذا ما أحد عىل يخفى وهل الحضارة. موكب عن الراهنة التاريخية املرحلة
جيشنا؟ عتاد يف األغيار إىل مفتقرين ُكنَّا إذا العابثني عبث من وطننا نصون فكيف نتائج؟
األمة تتمكَّن وهل غرينا؟ أيدي يف االستثمار وسائل كانت إذا بالدنا خريات نستثمر وكيف
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من الصناعة يف املتخلِّفة األمة أليست غريها؟ حوزة يف اقتصادياتها بقيت إذا مصريها من
فقط؟ الحلم حدود عىل املصري يف استقالله يبقى الذي كالسجني االستعمار،

الواجب من أصبح فقد معيَّنة، تاريخيٍة لظروف مجاراًة حصل قد استقاللنا كان وملَّا
حدود عىل أي الصناعة، حماية حدود عىل مقتًرصا الدولة ل تدخُّ هذه والحالة نُبقي أن علينا
تحت لألجنبي نخضع باألمس نكن أفلم وازدهارها. نموِّها عىل ع يُشجِّ بما الرضائب تنظيم
فإذا عندنا؟ السياسيني بعض قلوب يف معشعًشا االستعمار نفوذ يزل ولم الوصاية؟ ستار
استخدمه الصناعية، شئوننا يف ل التدخُّ حق — بالفعل لها مرتوك وهو — للحكومة تُرك

رنا؟ تطوُّ لعرقلة أي األجنبي، ملصلحة هؤالء
أمرين: العام املصري يف اشرتاكه يتطلَّب مواطن ككل فهو العامل ا وأمَّ

املصلحة مراعاة مع التاريخية، املرحلة ظروف تُعيِّنه الرفاهية من مستًوى (١)
والكرامة.

أجلها. من وللعمل العامة القضايا يف ل للتأمُّ فيه ف يترصَّ الوقت من فراًغا (٢)
التعاون عىل أبنائها تدريب يتم وريثما الصناعية، إمكانياتها عن بالدنا ف تتكشَّ وريثما
تنظيم أمر الدولة عاتق عىل يقع العظيمة، باملشاريع تقوم رشكات يف بعض مع بعًضا
الدولة تكون وبذلك والكرامة؛ الحرية لهم تكفل التي الرشوط ال، للعمَّ الحياة رشوط
غري إىل مبارشًة عالقته من واإلنتاج، العامل بني العالقة يف االنقالب وطأة من فت خفَّ قد
قد أيًضا وتكون صني، املتخصِّ بني باملنتوج والتبادل ص التخصُّ جوِّها يف يسود مبارشة
فرديته نمو عليه تُعرقل التي املساوئ تلك الحديثة، الصناعة مساوئ العامل عن درأت
اآلخرين، مصالح وبني الخاصة الفرد مصلحة بني االنسجام يكفل ما إن طبيعيٍّا. نموٍّا
من وكلٌّ الواجب، ورسوخ االجتماعي الشعور نمو هو الجماعة، مصلحة وبني بينها أو
ذلك ومع الوراثة. بطريق يثبته الزواج يف اصطفاء وإىل ترعاه، تربية إىل يفتقر األمَرين
مع يتناسبان املشرتكة، للمصلحة واإلخالص املشرتكة األهداف تحقيق عىل التعاون فإن
ليس الثروة من الغرض وإن الرشكاء. أذهان يف واضَحني والواجب، الحق مفهوَمي مثول
األخالقي الشعور وتأكيد العمل بإتقان البديع الحس إزكاء بل فحسب، الحاجات سد

أيًضا. املجتمع أثقال بحمل

معالم ذات شخصية إىل ألحالمه، مسرتسل شبح من بالعمل اإلنسان ل يتحوَّ وهكذا
بيِّنة.
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املكان، وقوعها ومحل طبيعية ا إمَّ إنها فقلت عامة، التجِربة يف رأيي عن ت عربَّ قد كنت
و«األنام»، «أنا» بني وجدانيًة مشاركًة تبدو وهي الوجدان. تَجلِّيها ومحل رحمانية ا وإمَّ
نة املتضمَّ املعاني أيًضا منها وتنبعث اآلخرين، نفوس بها تختلج التي املشاعر منها تنبعث
فإن التجِربة، يف طارئًة والوظيفة الشكل بني العالقة تبقى وبينما حية. البيئة رموز يف
القصيدة عالقة أو بالرؤية، العني كعالقة الرحمانية، التجِربة يف أصيلة املذكورة العالقة

بالنية. العمل عالقة أو بإلهامها،
مثال عىل أصيلًة كانت وإن الرحمانية، التجِربة يف والوظيفة الشكل بني العالقة ولكن
إنشاء يف ُحرٍّا ًال تدخُّ اإلرادة ل تدخُّ فإن مثًال؛ كالخجل الهيجان يف ببوادره الشعور عالقة
اللغات اختالف يف جليٍّا األمر يظهر كما األصالة، محل املصطلح إحالل إىل يُؤدِّي العبارة
من هذا العبارة ر تطوُّ إىل الطبيعية، الهيَجان عبارة يف الكلمات جذور أن من الرغم عىل
البيئة، يف املتبلورة اإلنسانية معالم فهم تُرجع داللة، ذي رمز إىل بمعناها تبعث صورة
وضع يف عليها اصطلحوا الذين نظر وجهة وبني الذهن بني بتوافق مًعا؛ بأمرين منوًطا
املجتمع ُكنه إىل الذهن نفوذ مدى إن أي الرموز؛ تنسيق محل الخيال وبفسحة الرمز،

والهمة. األصالة مع يتناسب
تمثَّلت من تحث اإلخوان أذهان يف ترتسم التي االجتماعية األوضاع أن ذلك عن ينتج
وعندئٍذ املعنى، هذا وضوح يف تفاوتوا هم وإن مشرتك، معنًى بدور االستجابة عىل لديهم
العامة، األوضاع بمعاني مثقلة نفوسهم الروح، يف إخوانًا الواحد املجتمع نفوس تُصبح
العامة. الحياة معنى والدة يرجو منهم وكلٌّ الجماعة، عنه ض تتمخَّ بما يشعر منهم كلٌّ
النفس من املعنى انبعث ومتى املوسم. بقرب تُبرشِّ سبَّاقة أزهار العوام من النوابغ وإنما

بأوده. القيام بأمر أمه الطفل إلزام وعمًال قوًال الحقيقة بأمر ألزمها
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من منبعثًا معنًى تبدو رحماني-مثايل، بنيان ذات االجتماعية الحياة تبدو هكذا
قة املحقِّ العبارة بإنشاء ماهيَّته رشوط استكمال إىل ينزع نزعة، ذا معنًى وتبدو النفس،
ببعض، بعضهم يلتزم وأعضاء رشكاء منهم املنبعث املعنى بنعمة تُصبح والناس له.

األمثل. الوضع بمقتضيات الجميع ويلتزم
ق التحقُّ إىل تنزع االجتماعية، الهيئة أعضاء بني املشرتكة الرحمانية التجِربة هي تلك
ثقافة أصول هي وتلك تحقيقها، سبيل يف إخوانًا العمل عىل فيهم تجلَّت الذين فتحمل

العامة. حياتها ومصدر قيمها نظام األمة،
مفتقًرا الفرد أصبح فقد االستعدادات، يف ونظاًما استعدادات الحياة كانت وملَّا هذا
والقبح الحياة. منظومة وبني الحاجات بني االنسجام تحقيق أجل من الجماعة ملعونة
الجسد بنية يف االعتدال إىل العودة عىل اإلرادة يحثَّان الحقيقة، عن الواقع زيغ وهما والظلم
من نستمدُّهما مثاَلني وهاك األعىل. املثل ضوء عىل يحثَّانها املجتمع، بنية يف العدالة وإىل

نظرنا. وجهة من اإلفصاح عىل بهما نستدلَّ أن محاولني الخاصة، خربتنا
األحيان. غالب يف دوري أنتظر كنت طفل، وأنا ق الحالَّ دكَّان إىل أذهب كنت حينما
أرى كنت وكلَّما ًال، متأمِّ الشارع بجانب كريس أول عىل أجلس كنت دوري انتظار يف وأنا
إذا الكتَفني بني وأُسوي األحدب، ظهر أُقوِّم كأن بالخيال؛ الخلل أُقوِّم كنت خلًال فيهم
حتى الخلل وإصالح املعوجِّ تقويم أواصل وكنت إلخ. … اآلخر عن منخفًضا أحدهما كان
الواقع إصالح غري تفسري من املرهق العمل لهذا فهل مأخذ. كل مني يأخذ التعب كان
عنه تشف مستنسخ من نُسخ األفراد لكأن حتى للبرش؟ املثىل الصيغة ضوء عىل املنحرف

املسطرة.
الذي الحديث إىل أستمع وكنت والدي، مكتب عىل أتردَّد كنت طفًال كنت وحينما ثانيًا:
بأنه حديثه من استشفيت إذا عليه الثورة عن أرتدع كنت وما موكِّليه. وبني بينه يدور كان
والدتي من والدي طلب لقد حتى أكرب، أجر عىل الحصول أجل من األمور تقدير يف يُبالغ
بالعدالة الشعور يطغى هكذا املحاماة. يف أعماله إىل أسيئ لكيال البيت؛ يف تحجزني بأن
واجبات اآلخرين حقوق تبدو هكذا بل منهم، األطفال حتى الناس عند املصلحة عىل
العربي الذهن اشتق وإذا والحاجات. املصالح مستوى فوق من النفس، يف عٍل من منبثقًة
وإذا بالنظم. العدالة عالقة حدًسا أدرك فقد «العدد»، عد فمن عدل، من «عدالة» كلمة
حدسه عىل دلَّ فقد الجسد، يف واالعتدال الفرس ِعدَيل املصدر ذات من الذهن هذا اشتق
لنظام مجازية صورة هو إنما الجسد وظائف نظام وإن املجتمع. يف الحقوق نظام يف
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هذه نظام يعرتي بما واالجتماعية الجسمانية حياتنا مقوِّمات عن نكشف ونحن املجتمع.
خلل. من أو عطب من املقوِّمات

معانيها تدعو املرتسمة األوضاع وكانت األذهان، يف ترتسم املجتمع أوضاع كانت وملَّا
أصبح وقد املجتمع، عنه ض يتمخَّ بما حوامل النفوس أصبحت فقد الوجدان، يف البدور إىل
ا عمَّ فيكشفون بالوالدة، املتعثِّرة النفوس اإليحاء بطريق يُساعدون أعضائه من السبَّاقون
﴿النَِّبيُّ واألماني اآلمال محط اآلخرين من بعضهم يُصبح هكذا حالة. من هذه ض تتمخَّ
نفسها الحياة كمثَل ق التحقُّ إىل نزعتها يف اآليات َمثَُل أَنُْفِسِهْم﴾. ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي أَْوَىل
اآليات شفق عىل يقوم الذهن فكذلك عطبها، م تُرمِّ الحياة أن وكما الجسد. إنشائها يف
األعضاء عىل محتوم كقدر العام اإلصالح يظهر وهكذا املعوج، الواقع النفس عن املنبلجة
املجتمع واقع بني العالقة إىل تُشريان و«حق» «واقع» وكلمتا الوالدة. عند املخاض ظهور
متقاربًة العامة األوضاع ارتسمت ما وإذا حقه. من العظم عالقة مثال عىل حقيقته وبني
الشمس تسطع كما النفس يف الحقيقية األوضاع هذه وجود حكمة بزغت الذهن، يف
إنها واألغراض. الحاجات فتبهت بهائها، أمام والغرائز امليول تذبل وعندئٍذ الظهرية، يف
تحقيقها عىل النفوس تدأب أمنية إنها مستفاضة. صورة منها االجتماعية األوضاع حقيقة،
األمر واقع يُطابق ما قدر وعىل فأبلغ. إياها بتمثُّلها أبلغ االجتماعية، الهيئة بإنشائهم

ة. واملرسَّ النشوة مشاعر النفوس من تنبعث الحقيقة،
وبني عليها إقباله بني هو الحق، وبني حاجاته بني موقفه تعيني يف حرٌّ اإلنسان ولكن
من الخيال أن سيَّما وال الية، للفعَّ كبت اإلعراض ويف إحياء، اإلقبال ففي عنها؛ إعراضه
ق، للتحقُّ نزعته إزكاء حيث ومن إياه، استجالؤه حيث من اإلنسانية، الشئون يف الحدس
يف الهيَجان بوادر مثال عىل أو رها، وتطوُّ امليول نمو عىل تأثريه يف الجسد مثال عىل
اإلله باريه مثال عىل اإلنسان بأن االعتقاد كان هنا ومن املشاعر. انكشاف عىل تأثريها
اإلنسان مثَل مصريه. تعيني يف العناية مع به يشرتك خيال إبداع اإلبداع، عىل القدرة يملك
إىل تُؤدِّي التي الطبيعية الرشوط إعدادها يف العناية كمثَل بالخيال الحدس استجالئه يف

الكائنات. نسيج يف نفوذ ذي حي إىل ر مصوَّ من الجنني تحويل
شخصيته إنشاء يف العناية مع فاشرتاكه الحدس، إبرائه عند اإلنسان شأن يقف وهل
مخطًَّطا الحارض يف املمثَّلة أمانيه ومن ذكريات، املحفوظة تجاِربه من يُنشئ أَوال ذاتًا؟
وفق الطبيعية البيئة االستقالل بهذا فيجعل والزمان، املكان مقتضيات عن به يستقل
الجملة يف جذورها صور إىل يستند املخطَّط ويرسم الخيال يُنشئ إذ إنه مشيئته؟
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ذات عادات إيجاد وهو أال واإلله، اإلنسان بني آخر شبَه ظهور كان هنا ومن العصبية.
مبدًعا املرء يُصبح وهكذا البقاء. إىل الكائنات تنزع كما املبدعات، حفظ إىل تنزع نزعات

ملبدعاته. وحافًظا
صميم من قيمه انبثاق بني واملساومة، االنبثاق بني يتأرجح الحياة، نظام هو ذلك
لوجهة تبًعا البيئة مع املساومة وبني األعضاء، أشكال عن الحياة هذه تتفتَّح كما الحياة

األحياء. إليها اتجهت التي النظر
مثايل رحماني بنيان ذات دولة نوَعني؛ إىل باملبدأ الدول تقسيم كان هنا ومن

والسياسة. االقتصاد عىل ِكيانها يقوم ودولة األخالقي. الطابع فيها يغلب (انبثاقي)،
الدولة تلك هللا، عبد بن محمد أسسها وضع التي الدولة عىل الثقافة طابع يظهر أفلم
أثناء دماءهم أجدادنا بذل إذ حتى العالم؟ يف رسالتها نرش أجل من العرب جاهد التي
العرب ديار تطهري أمر ا وأمَّ البرش. بني عربي عدل إقامة يبغون كانوا فإنما الفتوحات،

للعالم. العروبة رسالة عن طبيعيٍّا نتاًجا نتج فقد البيزنطي، الفاريس النفوذ من
وتنفيذية ترشيعية ثالث؛ سلطات عىل الدولة سلطان يُوزَّع بأن العادة جرت
امرئ كل فإن الحقيقة ا وأمَّ الجمهورية. كتابه أفالطون وضع منذ ذلك وكان وقضائية.
يف الحق إحقاق إىل ينزع وهو قيمها، نظام وعىل أمته، ثقافة بذور عىل نفسه تنطوي
عىل سلطان ذات هذه إنسانيته مقوِّمات وإن اآلخرين. بني حَكًما يكون أن وإىل نفسه،
أَْرَسْلنَا ﴿َلَقْد اآلية: املتقدِّمة الحقيقة إىل وتشري بمقتضاها. العمل إىل تدعوها اإلرادة،
ِباْلِقْسِط النَّاُس ِليَُقوَم (الرشيعة) َواْلِميَزاَن اْلِكتَاَب َمَعُهُم َوأَنَْزْلنَا (الثقافة) ِباْلبَيِّنَاِت ُرُسَلنَا
عربي، كل نفس ترتقبه كانت هللا عبد بن محمد نفس تحمل كانت ما وإن (القضاء)﴾.
وعمًال. قوًال عنه اإلفصاح عىل القدرة ويف البصرية بوضوح بينهم فيما الناس تفاوت وإن
باألحداث يُنبئ كان ذلك كل … قار ذي ووقعة الفضول وحلف مكة فقهاء ومؤتمر

املقبلة.
نزعتني؛ عىل اإلنسانية تجِربته تنطوي االجتماعية الهيئة يف عضو كل كان إذا ولكن
نفس عىل ليستا النزعتني فإن بموجبها، يعمل وأخرى التجِربة، معنى بها يستجيل نزعة
(االستقطاب االستجالء إىل امليل عليه يتغلَّب من فمنهم الجميع؛ عند الوضوح من املستوى
يف الحَكم فهو الجمهور ا وأمَّ (القيادة). العمل إىل امليل عليه يتغلَّب من ومنهم الذهني)،
اإلرادة شطط من الحد ويف الحقائق، استجالئهم يف النوابغ عند الخيال شطط من الحد

القادة. عند األهواء إىل واستسالمها
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«قانون»، بكلمة املعارصين نحن نعني ا عمَّ بهما ون يُعربِّ كلمتنَي عىل أجدادنا اصطلح
األمر يف أجدادنا حدس نستجيل ونحن والسنة. الرشيعة هما؛ عليهما املصطلح والكلمات
الرشيعة معنى عىل نستدل اللغوي. اشتقاقهما نظر وجهة من املذكورتنَي الكلمتنَي بتحليل
وهي األوىل، وضوح من تزيد أخرى حسية صورة وهناك «الشارع»، الحسية بصورتها

املنهل. إىل املؤدي الطريق أو السابلة، مورد بمعنى املرشعة
واملرشعة والشارع الرشيعة، اشتقاق مصدر هو الذي املنطوييفرشع فالحدس وإذن
بالذهن متقاربًة استقطابها يُؤدِّي التي العالقات تلك الناس، بني العالقات معنى ن يتضمَّ

النفس. يف متجليًة اإلنسانية الحقيقة إىل
االجتماعية. القواعد مبدأ لنا ينكشف «فقه»؛ كلمة مع «رشيعة» كلمة نقرن وعندما
«فقه» كملة إن تقدَّم. بما نعني ما تبيان عىل الكلمة بتحليل أيًضا هنا نستعني نحن وها
التي الفقاقيع خيال ن تتضمَّ وهي فقفق. فق، املاء: غليان صوت إىل باالشتقاق ترجع
األرومة: ذات إىل ترجع التي األفعال فيه تشرتك هذا الفقاقيع وخيال داخلها، عن تتفتَّح
اإلنسانية الحقيقة بأن يوحي ما وذلك إلخ. … النقف فقص عينَيه، الكلب فقح الدملة، فقأ
من تدرك ال انبثاًقا، الصميم من تنبثق تجليٍّا، للنفس تتجىلَّ الرشيعة مبدأ هي التي
للناس صيغت اإلنسانية الحقائق من مجموعة هي الرشيعة فإن ذلك عىل وبناءً الخارج،
هو اإلنسانية الشئون يف املنهج وإن بعض. مع بعًضا عالقاتهم يف يسلكونها قواعد يف

(اإلحساسات). الحدس عىل تقوم التي التجِربة ال الفقه،
الصدد، هذا يف الحديث إىل أخرى مرًة نعود األشياء من اإلنسانية للشئون وتمييًزا
بمعناهما توحيان وإدراك» «فقه وكلمتا األشياء. ونُدرك اإلنسانية الشئون نفقه إننا فنقول:
وتوحي معناه، عن تفتَّحت األمر النفس فقهت االنبثاق: بمعنى األوىل توحي الخاص؛
كلمة فإن واإلدراك، الفقه بني املنهج يف االختالف هذا ومع الغرض. بلوغ بمعنى الثانية
عالقة إىل فتُشريان اللغوية، النشأة نفس إىل باالشتقاق ترجعان «شئون» وكلمة «يشء»
األشياء فإن اإلنسانية، الحقيقة تجليات الشئون كانت فإذا بمشيئتنا. والشئون األشياء

والغرائز. بامليول حدودها ترتسم صور
أو كانت كونيًة الحقيقة يرى اإلنسان أن عىل يدلُّ العربي اللسان كان إذا ولكن
أن تعني ال الداللة فإن مجازية، بصورة ملتبسًة الخاصة، بنيته خالل من أخالقية،
يلتبس ا عمَّ الحقيقة استقالل غري مغًزى من العلم النتصار وهل بذاتها. ليست الحقيقة
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املعقول التباس من الحاصل الوهم بإزالة الحديثة الحضارة تبدأ أفلم أوهام؟ من بها
ناثًرا الغرب، إىل الرشق من يوميٍّا املتنقل الكوكب بمظهر الشمس (ظهور باملحسوس
للحضارة الطبيعية الوجهة كانت وإذا اإلنسان). سبيل إنارة أجل من الفضاء يف ضياءه
األجرام بني من جرم فيها واألرض الشمسية، املنظومة باكتشاف بدأت قد الحديثة
معنى إىل النفوذ عىل معرفتها ف تتوقَّ الحضارة لهذه اإلنسانية الوجهة فإن السماوية،
الحقائق عن للتعبري الفقيه بها استعان التي املجازية، العبارة خالل من اإلنسانية الشئون

املتجلية.
ونهج الطبيعية، الحوادث نهج النهَجني؛ التباس من اإلنسان خالل كان وهكذا
الوهم، من عليها الدخيلة بالصور الحقيقة الناس من كان ما بقدر اإلنسانية، الشئون
للحرارة املعادن يف التمدُّد «نسبة النسبية، وقوامها باملكان، قائمة الكونية الحقيقة أن هو
يف االختالف وعن املكان. فوق من النفس يف تبدر مطلقة اإلنسانية الحقيقة وأن مثًال».
األوىل اتِّصاف منها هامة؛ أمور نتجت الكونية الحقيقة وبني اإلنسانية الحقيقة بني النشأة
يرجع القدسية بالصفة الكونية الحقيقة اتصاف إىل بالدنس. والثانية القدسية، بصفة
مرتادفتان املحمدية والرشيعة املوسوية «الرشيعة والديانة. الرشيعة بني االلتباس أمر
أيًضا. والعلم السحر التباس يرجع وإليها واإلسالمية»، املحمدية وللديانة املوسوية للديانة
األوىل أن الكونية؛ والحقيقة اإلنسانية الحقيقة بني االختالف عىل ترتتَّب التي النتائج ومن
إىل نزوعها يف اإلنسانية لحقيقة معرفًة ال الواجب، وليس االلتزام إىل الدعوة ن تتضمَّ
ل التأمُّ أدَّى ولو األسباب، يف ل التأمُّ حدود عىل دعوتها تبقى الكونية الحقيقة بينما العمل،

القوانني. هذه عىل الصناعة إقامة وإىل الطبيعة اكتشاف إىل
مستجلني الوجدان أغوار يسربون الذين طريقة األبطال، طريقة فهي نة السُّ ا وأمَّ
إذ هذا الوجدان أغوار سرب منهج املسيح ص يُلخِّ اإلنسان. نفس عليها املنطوية الحقائق
الحق. أنا الحياة، أنا عبارة: إليه يُضيف هو إذ القول م يُتمِّ ثَمَّ ومن الطريق، أنا يقول:
ومن الحياة، ينبوع إىل ارتقى البطل سبيل سلك من أن القول بهذا يعني املسيح فكأن
صنوان، والحقيقة اإلنسانية أن عىل يدل لقول إنه متألألً. الحق له تجىلَّ املستوى هذا بلغ

الحقيقة. ه بتفقُّ وجودها حكمة تبلغ الحياة وأن
رشم (من رشيًما يبدأ األحياء من كالٍّ أن فكما للحياة، امتداد الرشيعة أن والحقيقة
الهضم (أجهزة معيَّنة وظائف ذات أعضاء الرشيم من يتربعم ثَمَّ ومن رسم)، بمعنى
العالقات قوام هي معاني االجتماعية الهيئة أعضاء النفوس من تنبثق فكذلك والتنفس)،

94



الدولة سلطات

إىل ترجع القدسية فإن بالقدسية، األعضاء عن املنبثقة املعاني تميَّزت وإذا اإلخوان. بني
مغلقة. دائرة وحاجاتها امليول، دائرة فوق من املعاني نشأة

عند اللمس بحس الحساسية تبدأ كما بالعرف تبدأ بسيطة، بدايًة الرشيعة تبدأ
حدس من العرف ل تحوَّ فيها، نوابغ ظهور االجتماعية للهيئة تيرسَّ ما إذا ولكن األحياء،
وعندئٍذ القدس؛ روح عهد إىل الناموس عهد من الحدس وينتقل ة. نريِّ بصرية إىل مبهم

الجسد. يف األخرى الخاليا من العني بمثابة العوام من النوابغ يُصبح
وليس األعضاء، بني مشرتكة رحمانية تجِربة عىل االجتماعية الهيئة تقوم هكذا
هنا ومن اإلخوان. نفس من منبثقة اإلنسانية، التجِربة هذه معاني إال والقوانني العرف
يف واجب كلمة تعني أال الرحماني. البنيان ذات املجتمعات يف والرشيعة األخالق التباس
املخرج. هذا إىل «باء» حرف بإلحاق «وج»، من «وجب» االنبثاق، معنى العربي اللسان

الثبات. إىل األخالقي الطابع ذات املجتمعات نزوع هنا ومن
أموره، العقل وهو األنام، من اإلنسان موقف به يستعني آخر مبدأ ثمة ولكن
أفق يف املرشقة األماني املستقبل ومن ذكريات، املحفوظة التجارب املايض من فيستحرض
سلم العواقب يف نظر من األشياء. الناس به يُجابه مخطَّط وتلك هذه من فينشأ الحياة،

النوائب.
من تبلور ما الحياة عىل بالحرية فيُعوض الطبيعة، تُالئم أداًة العقل يُصبح وهكذا
وهو أال للترشيع، آخر مصدر وهناك البيئة. مقتضيات بحسب األعضاء، يف إمكانياتها
أو الحياة، يف ع املرشِّ نظر وجهة يه نُسمِّ الذي املوقف األشياء، من جملًة اإلنسان موقف
النازية وأملانيا الشيوعية روسيا بني املعارص الترشيع اختلف وإذا الكائنات. يف فلسفته
املادية الفلسفة من كلٍّ بني اإليقاع نربة يف االختالف إىل يرجع فذلك الديمقراطية، وإنكلرتة
لطبيعة وتبًعا (الفرد). الروحانية والفلسفة (العرق)، الحيوية والفلسفة (االقتصاد)،
تلتبس االنبثاقي الطابع ذات الرشيعة ففي ر؛ للتطوُّ االستعداد يف الرشائع تختلف النشأة
االستعداد فيقل وإذن بالحياة، ملتصًقا القانون أصل العرف فيبدو بالواجبات، األحكام
بالقدسية اتصف إن الترشيع من النوع هذا إن الزمن. لعاديات املقاومة تكثر للمساومة،
األخالق، كمثَل َمثَلُه االستبداد، فإىل املطلق، إىل يجنح فإنه االنبثاقية، نشأته بطابع

االجتماعية. الهيئة أعضاء الناس نفوس يف املنطوي الحدس من املبدأ من مستوًحى
وذلك بالغاية، عالقتها يف بالوسائل األحكام تلتبس العقيل الطابع ذات الرشيعة ويف
تتقدَّم مرونة، ذات أيًضا يجعلها ما وذلك املساومة، مبدأ عىل تقوم كهذه رشيعًة يجعل ما

البيئة. ر تطوُّ مع تالؤمها يف
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تجِربة معنى عىل تقوم القصيدة، مثال عىل فهي العقيدة من املستوحاة الرشيعة ا وأمَّ
املستفاض اإللهام عىل القصيدة تقوم كما املوضوعة، األحكام عىل رواءه املضفي ع املرشِّ

الجماعة. عند معانيها عىل متعارف كلمات عىل
أصبحت فقد البيئة، لظروف مفرسًة استجابًة الذهن استجابة العقيدة كانت وملَّا
إعاقتها أسباب من سببًا جمودها، أسباب من سببًا شمولها، ويف تماسكها يف ككلٍّ متانتها

الحوادث. مجرى تحوُّل مع التكيُّف عن الحياة
إلرادة تخضع األحوال كل يف فهي مختلفة، أصول إىل بالنشأة ترجع الرشيعة أن ومع
إن الطبيعي. القانون وبني املدني القانون بني االختالف سبب هو وذلك الحرة، اإلنسان
مثًال، املعِدن يف الحرارة كتأثري مباًرشا تأثريًا بعض يف بعضها يُؤثِّر الطبيعية الحوادث
يخضع الذهن يف يتمثَّل ما وكل الذهن، يف متمثِّلة رات تصوُّ عىل املدني القانون يقوم بينما
القانون إن حتى عنه، أعرضت هي إذا ويضمر فتبنَّته، عليه أقبلت إذا يزكو لإلرادة،
حاجاتها، وبني امليول بني العالقة إن اإلنسانية. القوانني عن بمستثنًى ليس االقتصادي
الحاجات دامت ما اإلرادة، ل لتدخُّ تخضع ذلك مع فهي الشعور، عن مستقلًَّة كانت وإن

الذهن. يف ماثلة صور إىل ترجع نفسها
اإلرادة. تُقرُّه قانون إىل العناية، مشيئة يف نشأة ذي عرف من الرشيعة تطوَّرت هكذا
وضعها؟ من إليها ترمي التي الغاية وما وضعها؟ يتم وكيف الرشيعة يضع الذي من
عليها التي املسلَّمات لبعض موجًزا عرًضا فيستلزم األول السؤال عىل اإلجابة ا وأمَّ
اإلنسانية النفس أن هي املسلَّمات هذه وأوىل اإلنسانية. الشئون يف الحديث التفكري يقوم
الحقيقة ملعرفة ل مؤهِّ عقل عىل وتنطوي الغرائز، عىل الجسد انطواء مقوِّماتها عىل تنطوي
أن عىل دليل خري والعلم الفضيلة، إىل صبوة ذي وجدان عىل وتنطوي الخطأ، من ولتميُّزها
كما املتقدمة. النظر لوجهة مصداق والصناعة التجِربة، تُؤكِّده سليًما بناءً العقل يبني ما
ولنزعة الرش، من الخري لتميُّز الوجدان، صالح عىل دليالن هما وعمرانه املجتمع نمو أن

ِكيانها. رشوط النفس تستكمل بها التي الفضائل إىل اإلنسان
بإرادته مصريه اإلنسان تعيني حرية الحرية، وهي األوىل تُالزم أخرى مسلَّمة وهناك
وهو ورشه، خريه بني الفصل يف الحَكم هو اإلنسان أن يعني وذلك سلطة؛ كل عن مستقالٍّ
اجتماعيٍّا اإلنسان دام وما طبيعتها. رشوط حياته به تستكمل ما كل تقرير يف املرجع

اآلخرين؟ عن باملصري يستقل فكيف جمعي، عمل حصيلة حاجاته دامت وما بالطبع،
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الثالثة واملسلمة بعرضهما، تقدَّمنا اللتني للمسلَّمتنَي مالزمة ثالثة مسلَّمة تبدو هكذا
الحقيقة إلدراك األهلية يف متساوين الناس ليس العامة، اإلرادة تُمثِّل الرشيعة أن هي
وإذا الجماعة. مصري تعيني يف االشرتاك يف أيًضا متساوون إنهم فحسب، الخري وملعرفة
الشكيمة قوة ويف البصرية، وضوح يف بل الحياة، مقوِّمات يف التفاوت فليس الناس، تفاوت
التي األسس من أساًسا السلطة» مصدر «الجمهور املسلَّمة أصبحت وهكذا الحقيقة. لدعم

الحديثة. املجتمعات عليها تقوم
وتجاِربنا التنا تأمُّ املعارصة الحضارة يف عليها املتعارف املسلَّمات إىل نُضيف ونحن

الخاصة.
والحاجات الغرائز بني املغلقة الدائرة يتخطَّى بأنه األخرى األحياء عن اإلنسان يتميَّز
وبني بينه املشرتك الرحماني البنيان صعوده يف اإلنسان ويفقه والحرية. الحق صعيد إىل
هي التي باآليات الوجدان يزدان وعندئٍذ األعىل)؛ (املأل الحسية التجارب وراء ما يف األنام،
عضًوا هو يُصبح وعندئٍذ بالنجوم؛ السماء تزدان كما الرحماني، البنيان بها يتجىلَّ معاٍن
منبعثًة اآلخرين حقوق تبدو وهكذا اآلخرين، وبني بينه العالقات يف وحكًما عليا هيئة يف

العالم. ويف نفسه يف الحق إحقاق إىل تدعوه واجبات نفسه من
يف ينجم اآلتية؛ املراحل عىل تتم ذات إىل األحياء بني حي من اإلنسان استحالة إن
صورة يف الحدس ص يتشخَّ ثَمَّ ومن نظام، ذا حدًسا املشرتك الرحماني البنيان نفسه
وإىل عنها اإلفصاح إىل اإلرادة الصورة تدعو وأخريًا ماهيتها، رشوط استكمال إىل تنزع

طبيعتها. تقتضيه بما ثُمَّ القائم، الواقع تعديل
قواعد إىل املستحيلة حقائقه وتحويل الرحماني البنيان طبعة فإن تقدَّم ما عىل وبناءً

اإلنسانية. الطبيعة مقوِّمات هي عالقاتهم، يف الناس عليها يملك (رشيعة)
العرف ينبثق الرشيعة، صنع يف يُساهمون جميًعا كلهم املواطنني إن القول وصفوة
حقوقيًة قواعد فيجعلونه الخاطر، عفو تجىلَّ ما منهم النوابغ ح ويُوضِّ سليقة، نفوسهم عن
إيضاح يتم به الذي الخيال إنشاء عىل الذهنية القدرة يف بينهم فيما والتفاوت بيِّنة. واضحًة
مرجًعا الجمهور يُصبح بحيث بينهم، مشرتك فهو نفسه الحدس ا وأمَّ النظام. يف الحدس
غري معنًى من السياسية للتجِربة وهل النابهني. خيال يف الشطط من الصواب تميُّز يف
ما وإذا الخاصة؟ حياته يف املرء بها سيخضع التي الرشيعة إنشاء يف املساهمة معنى

البهيمة. دون منزلته هبطت األغيار؛ أداة أمىس حتى غريه، ملشيئة حريته عن تخىلَّ
إبالغ عىل بعض مع بعضهم بالتعاون ملزمون املواطنني اإلخوان أن تقدَّم ا عمَّ ينتج
العام، املصري تقرير يف وعي عن للمساهمة له يُؤهِّ الذي املستوى الحرية، مستوى منهم كلٍّ
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بني االصطفاء يتم وكيف االجتماعية. والعدالة الفرص تكافئ مبادئ مراعاة يستلزم وذلك
يف الناشئة تتساَو لم إذا اإلخوان، بني (الرتتيب) الرتيب النظام ذات العامة للمهام اإلخوان
يضمن لم من لها غ ويتفرَّ العامة، الشئون فهم مستوى إىل يرتفع وهل املعيشة؟ رشوط
وضع يف الجماعة ظهراني بني املقيم الدخيل يشرتك وهل االقتصادية؟ حياته مقوِّمات

الرشيعة؟
اإلخوان بني الرحماني للتجاوب نتيجًة النفوس يف تبدر معاٍن جملة الدولة كانت فإذا
إنشاء يف للمساهمة استعداًدا أقل عليهم الدخيل فإن اإلنسانية، البيئة وبني وبينهم

َقْوِمِه﴾. ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما العامة: سات املؤسَّ
زعم فإنه بالنزاهة، يتصف الدخيل أن األوربية الهندية األقوام أعالم زعم ما ا وأمَّ
البنيان وأن إنسانية، معرفة كل إىل السبيل هي الرحماني) (التعاطف املحبة أن عىل يدل

املحبة. إىل املدخل هو القربى ذوي بني املشرتك
ا عمَّ األم تنفصل فقد ولدها؛ من األم كمثَل الجمهور من العني) (من األعيان َمثَُل
متَِّصًال يظل قلبها ولكن العالم، عن — النوم أثناء — حواسها تنقطع حتى بها يُحيط
شتان الجمهور. نزعات التقاء محل الوجه) (من القوم ُوَجهاء يبقى وكذلك كبدها، بمهجة
األمومة! مشاعر يُداعب الذي املتبنَّى الولد وبني األحشاء، عنه ض تتمخَّ الذي الولد بني
بجملة الرشيعة إنشاء يف نفوسهم عن املنبعثة املبادئ عن يُعوِّضون األخالط كان وإذا
العالقات حدود عىل يبقى النجاح فإن الحياة، يف النظر وجهة مع العقل يشرتك قوانني
الرحماني، البنيان يف الحدس عىل ساتها مؤسَّ القائمة األصيلة األمة أن غري االقتصادية،
متَّصفني نوابغ بإنجاب جديرة كهذه وأمة األغيار. عىل مغلقًة جذورها، عمق بمقدار تبقى
عن بصائرهم تنكشف نوابغ بإنجاب جديرة كهذه أمة والعزيمة. والبصرية بالنزاهة
الحياة كمثَِل الرشيعة َمثَُل للحقيقة. الظمآنة النفوس تنهل بحيث العامة، الحياة مقوِّمات
أنماط بني واألغوار، السطح وبني بالرفعة، متفاوتة آفاق بني انكشافها يرتاوح نفسها،
العبارة عنها تنفق وبني باالقرتان) الخواطر توارد باملادة، (التفكري املادة عليها تُسيطر

لألصالة. مقياس والعمق
الحادة األزمات يف تُجيب والدخالء املواطنني بني املشرتكة الحياة فإن تقدَّم ما ومع
الدخيل عقد إذا اللهم مستحبة، قاعدًة بعُد فيما يُصبح الذي الحدس عن النفوس بتفتُّح

الجماعة. أماني مع التعاطف عىل النية
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ييل: بما عليه فنجيب الثاني السؤال ا وأمَّ
من نموه يف الجسد بمثابة الحدس من والخيال بالخيال، الحدس الذهن يستجيل
يف الشمس) بمعنى ذكاء (من الذكاء شفق عىل يهتدي والذهن االستعدادات. عن الكشف
الحدس يتضح وهكذا الغذاء. اختياره يف بالنشوة الجسد اهتداء الخيال، عنارص اختياره
يستلزم وذلك العبارة، ر تطوُّ مراحل وبني مصدره بني التجاوب بصدق العبارة، بصدق
من تتحوَّل بها التي العبارة إنشاء متابعة يف الذهنية القدرة ومن األصالة من كافيًا قسًطا

ة. نريِّ البصرية إىل مبهم معنًى
عن يُعيق ذلك كل والعته، لم) (من واللؤم شب) (من الشباب أن ذلك عن وينتج

الرشيعة. إنشاء يف املساهمة

ال��ش��ب��اب ال��ج��ه��ل َم��ِظ��ن��ة ف��إن ج��ه��ًال ق��ال ق��د ع��ام��ر ي��ُك ف��إن

«النابغة»

ُعرضًة تجعله نموِّه رسعة دامت وما األماني، طريق س يتلمَّ الشباب دام ما ال؟ وكيف
الحقائق استجالء عن عاجًزا جسده لقدر خاضًعا يبقى الشباب إن واألهواء. للهيجان
الحق حجبها يف األهواء وَمثَُل ر. التطوُّ رسيع نموُّه يبقى ما بقدر السياسية، االجتماعية

عابرة. فرتات يف خال ما الرؤية، عن الشمس حجبها يف الربيع غيم كَمثَِل النفس عن
سنًة «٢٤» ال حوايل الجسد استقرار بعد فيما نموَّها ل تُؤهِّ العصبية الجملة وإن هذا
إعداًدا اإلنسان عند العمر من الطويلة الفرتة هذه يف املتفرِّعة الخاليا أليست العمر. من
املعالم واضح يُصبح الشباب يف مبهًما بدا قد ما وهكذا سياسية؟ اجتماعية حياة لقواعد

املجتمع. أعباء يف املساهمة بمعنى الكاهل من والكهولة الكهولة، يف
وإىل االستبداد إىل فيجنح اإلنسانية، الحياة قواعد فيه ضمرت فقد اللئيم ا وأمَّ
األشياء، مثال عىل أداة رحمانيٍّا، معهم التعاطف عىل القدرة فقدان من إخوانه، اتخاذ
باألعباء القيام عن ا ً مقرصِّ يجعله ما وذلك للجرائم، مصدًرا الشاذ سلوكه يُصبح بحيث

العامة.
قواعد به ح يُوضِّ إنشاءً العبارة يُنشئ بها التي القدرة إىل ذهنه فيفتقر املعتوه ا وأمَّ

اإلنسانية. الحياة
والرتف. الفاقة أوالهما: الحق، دعمها يف اإلرادة بهما تتعثَّر آفتان هناك
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إن حاجة! إليه بي كانت من قالت: عينَيك؟ يف الناس أعظم من اليمامة: لزرقاء قيل
من األهلية األكثر اختيارهم يف هؤالء يُعيق اآلخرين حياة بمرافق املواطنني بعض تملك

الدولة. أعمال سري يف الخلل يُسبِّب ما وذلك القومية، الندوة يف يُمثِّلهم
ِيف أَْرَسْلنَا ﴿َوَما العامة: الحياة من اآلخر الجانب يف الخلل سبب إىل تُشري آية وهناك
وخري نظام، كل آفة الرتف إن َكاِفُروَن﴾. ِبِه أُْرِسْلتُْم ِبَما َّا إِن ُمْرتَُفوَها َقاَل إِالَّ نَِّذيٍر ِمن َقْريٍَة
ويرتدع الحق، عىل اإلرادة تثبت اآلراء تأللئ ويف االعتدال، واضحة اآلراء رؤية لبقاء وسيلة
إرادة تظهر ما قدر وعىل واإلرغام). (اإلغراء املصالح لطغيان االسرتسال عن صاحبها
ض يتمخَّ ا عمَّ تعبريها يف صادقًة الرشيعة تأتي األمة، ممثيل أهواء عن مستقلًَّة الجمهور

حقائق. من الجماعة نفوس
الحيطة تدعو بحيث قصد، غري أو قصد عن الحق عن اإلرادة تتوه فقد ذلك ومع
من ثقته الجمهور سلب يستلزم وذلك بينة، واضحة مبادئ عىل ممثليه النتخاب الجمهور
خطر الجمهور بها يتقي أخرى تدابري هناك بينهما. عليه اتُّفق ا عمَّ وا قرصَّ هم إذا ممثليه
وأن األمة، مجلس عىل القانون اقرتاح مواطن لكل يحق أن وهي أمانيه، عن ممثليه تقصري
يف املواطنني من فريق يشرتك أن رشيطة األمة، مجلس أقرَّه قانون عىل االعرتاض له يحق
ويُدعى الجمهور عىل األمور تُعرض كأن العام؛ االستفتاء بطريق االعرتاض، يف أو االقرتاح

البلدية. دوائر من دائرة يف الرأي إلبداء مواطن كل
تقرير يف ُحرٍّا مواطن كل فيُصبح الجمهور، إىل الترشيعية السلطة تعود وهكذا

املواطنني. ألماني صادقًة صورًة الرشيعة تُصبح وهكذا شاء. حسبما مصريه
نفسها، الحياة غاية هي الرشيعة غاية إن فنقول: الثالث السؤال عىل نُجيب واآلن
العرف، لعهد الواعية الشخصية هي إنما والدولة الحياة، كمال غاية إالَّ اإلنسانية وليست
إىل ثانية جهة ومن جهة، من األمة، عبقرية انكشاف إىل تُؤدِّي التي الوجهة يف له هة واملوجِّ
باملواطنني، يقوم معنًى الدولة فإن ذلك ومع التاريخية، الطبيعية الظروف عىل السيطرة

التالية: الرشوط تستويف ما بمقدار كمالها من تقرتب الرشيعة يجعل ا ممَّ
الخاصة. حياته رشوط املواطنني كل استكمال أوًَّال:

طبيعية. أو كانت إنسانيًة البيئة، ظروف عىل املجتمع سيطرة ثانيًا:
القصيدة. من اإللهام بمثابة ذاتها الرشيعة من هي التي األمة، عبقرية تجيلِّ ثالثًا:

االزدهار منهم كلٍّ ببلوغ يقَوون وهؤالء املواطنني، أعضائها بقوة الدولة تقوى
أصبح فقد مشرتكة، جهوًدا إعدادها يتطلَّب املواطنني من كلٍّ حاجات كانت وملَّا والحرية.
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تضمن التي الحدود يف الحاجات عىل الحصول ألعضائها تُيرسِّ أن الدولة عىل املرتتَّب من
نفس عنه ض تتمخَّ ملا املثىل الصورة هي الدولة كانت وملَّا هذا والكرامة. الصحة لهم
إغراء كل من أعضائها وقاية الدولة واجب من أصبح فقد مشرتكة، أماٍن من الجمهور
يجعل ما وذلك املشرتكة، لألماني املمثِّلة الصورة عنارص اختيار يف إرادتهم يُضلِّل وإكراه
املواطنني، طبيعة مقتضيات وبني األمة، حقيقة مستلزمات بني االنسجام إيجاد السياسة
طبيعية ظروف يف ق تتحقَّ ونزعات ميول ذي واقع وبني األماني، فيه ص تتلخَّ أعىل مثَل بني
عىل املواطنني تُبقي أن هي واألساسية األوىل الدولة وظيفة تُصبح وهكذا معيَّنة، تاريخية
عبيد يكونوا أن من فتقيهم اإلنسانية، الفطرة مقوِّمات حدود عىل والعدالة، االعتدال حدود

اآلخرين. عبيد أو نزواتهم
املؤدية األسباب وإعداد الحرية عىل الجمهورية تدريب عند تبقى الدولة ة مهمَّ تكن لم
والعزة السؤدَد إليه تهدف ما أول تهدف إنها بل مستواها، عىل املواطنني وإبقاء إليها
العدة إعداد عليهم يجب الحيوي، مجالهم لحماية املواطنني شكيمة تكفي ال القومية.

والصناعة. العلم تقدُّم مع يتناسب ق والتفوُّ العتاد، يف للمتفوِّقني الغلبة إن أيًضا.
كمالها، حد املواطنني كفاءات بإبالغهم األمة مصري عن املسئولني جدارة تظهر
الدولة رجال يقف املعارصة. الحضارة إمكانيات حدود يف الوطن خريات وباستثمارهم
عليها يُسيطر لعبته، من الشطرنج فن يف البارع موقف السياسية الطبيعية الظروف من

فيها. ف الترصُّ يف حر هو ما بمقدار
فأوضح، أوضح ذاته استجالء بُغية ملبدعاته، ًها وموجِّ مبدًعا معنًى الحياة كانت وملَّا
يف االجتماعية سات واملؤسَّ العامة الحياة مظاهر توجيه العليا الدولة ة مهمَّ أصبحت فقد
املستجىل املعنى نزوع إالَّ األمة وليست فأعمق. أعمق الوجود أغوار بها تسرب التي الوجهة
املواطنني نقل الدولة شأن إن اإلنسانية. الشئون بطابعه تنطبع ًقا تحقُّ التحقيق، إىل
املصري ويف مصريه يف منهم كلٌّ ف يترصَّ ذوات إىل بالسليقة ينساقون املجتمع، يف أعضاءً
عفو الحياة فيها املتبلورة اإلنسانية املفاهيم تنقل أن شأنها أن كما حريته. بملء العام
اإلعداد، حدود يف تبقى الشأن هذا يف الدولة ة مهمَّ ولكن متأللئة. بيِّنة آيات إىل الخاطر

العناية. محراب هو الذي الصميم يف ل التدخُّ دون
والواجبات مقرتنتنَي، والفضيلة السعادة تبقى ِكيانها رشوط املستكملة الجمهورية يف
اإلنسانية، املقوِّمات يف متساوون إخوان املواطنون كهذه، دولة يف منسجمتنَي. املصالح مع
فإن بينهم، املراتب تفاوتت وإن العامة. املصلحة تحقيق يف مصلحته يرى منهم كلٌّ
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أثقال رفع ويف األمة، حقيقة استجالء يف اآلخرين سبق ملن املثالية، الحساسية لدى الوالية
الجمهور.

جميع فيه يشرتك فن إنها والواجبات. الحقوق من الحياة إنشاء يف الرشيعة إن
والعدالة املجموع. أماني فيهم د تتجسَّ ملن والهداية الته، مؤهِّ بحسب منهم كلٌّ املواطنني،
الجماعة. خدمة يف املواهب ملمارسة الحاجة مع الرفاهية تتناسب بحيث الكفاءات نظام يف
باألساليب منهم كالٍّ فتمد الحرية، صعيد إىل الغريزة من باملواطنني الدولة ترفع هكذا
َمثَُل األمة. شخصية إنشاء يف ويشرتك شخصية، األعىل املثل ضوء عىل يُنشئ تجعله التي
الته مؤهِّ بحسب كلٌّ املجموع، رواء أعضاؤه تعكس األنشودة، كَمثَِل للجمهورية الجميع

مواهبه. مستوى ومن

األحكام إصدار وظيفة أو القضائية السلطة (2)

الرش حدس أن يعني وذلك املصدر، نفس من تان مشتقَّ و«رشارة» «رش» كلمتا (١)
العدوى. بصدد الحديث يف ورد ما وهاك الفتنة. العدوى: معنى ن يتضمَّ

رضت تُنكر فلم ظهرت إذا ولكن صاحبها، إالَّ ترض لم أخفيت إذا الخطيئة «إن
العامة.»

الجماعة؟ إىل عليه واملعتدى املعتدي حدود أذاها يتعدَّى فتنة إىل الرش ل يتحوَّ أَوال
عند الحقد غليل إطفاء أي الرشارة، من املاء بمثابة الرش من إذن هي القضاء ة فمهمَّ

الناس.
من اللغوي الكلمة تكوين إىل بالنظر الحق، من االنتقاص تُفيد «ظلم» وكلمة (٢)
واالنتقاص، التحديد عن حدوثه بحسب يُعربِّ الذي الحرف «ظل»، ب «م» حرف إلحاق
لكلٍّ للسماء، بالتكوين مماثل العربي الحدس يف املجتمع فكان الشفتني. بانغالق وذلك
املواطنني؛ أحد عىل اعتدى ما وإذا مدارها. الكواكب من لكلٍّ كما (ظله)، فلكه أعضائه من
املنبعث والقلق النفوس، جميع يف قلًقا الحقوق نظام يف خلل من يُحدثه بما االعتداء سبَّب
حماية عن املظلوم تقاعس إذا ولكن نصابه، إىل وإرجاعه الحق إحقاق عىل يحملهم
الحق من تان مشتقَّ و«حقارة» «حق» والكلمتان والحقارة. بالحقد الشعور انتابه حقيقته؛
حقه، اسرتداد عىل العمل عن الفرد ف توقُّ فتعني األوىل ا أمَّ و«راء»؛ «دال» حرَيف بإلحاق
من كلٍّ حدوث يُوحي ملا تبًعا وذلك به، استهان من ملشيئة استسالمه فتعني الثانية ا وأمَّ

و«راء». «دال» املتقدَمني الحرَفني
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أو اعتدى ممن نصابه إىل الحق إرجاع معنى نان تتضمَّ و«جزاء» «قصاص» وكلمتا
قصَّ من باشتقاقهما وذلك املجتمع، يف ظله هو الذي قدره من فانتقص غريه، عىل تطاول

. جزَّ ومن
هي األخرية وهذه املصدر، نفس من تان مشتقَّ «حق» وكلمة هي «حق» وكلمة (٣)
اللغوية النشأة هذه عىل وبناءً له. باإلشارة والتعريف الحق ملفهوم الحسية الصورة
العظم خروج أن وكما جرنه، أي العظم، من الحق بمثابة اإلنسان من الحق فإن للكلمة،
النفس. يف القلق يبعث الحقيقة، عن الواقع تقصري فكذلك النفس، يف القلق يبعث حقه من

والتقصري. الهبوط معنى وقع من باشتقاقها تُفيد نفسها واقع وكلمة
وهي الحقيقة فإن العربي، الحدس يف مثالية نزعة من «حق» كلمة نته تضمَّ ما ومع
انكشاف حدود الحيوي، املجال ألجدادنا بالنسبة تعني كانت استفاضته، أو الحق تجيلِّ

الشخصية.
ب��ي��ن��ا ب��ي��ن ي��س��ق��ط ال��ق��وم وب��ع��ض ح��ق��ي��ق��ت��ن��ا ن��ح��م��ي

القيس» «امرؤ

األمة أماني عن اإلفصاح يف قدرته قدره ويتبع قدره، مع اإلنسان حق يتناسب هكذا
الجماعة. خدمة يف أو

فقد واجبًا؛ نفسه من ينبثق اآلخر حق وكان رحماني، بنيان ذا اإلنسان كان وملَّا
املظلوم، عن الحيف رفع إىل الدعوة ن فيتضمَّ الحمية، يُثري الحق عىل االعتداء أصبح
وبأمر الحقوق، نظام عىل الحراسة بأمر الجمهور عن نيابًة املكلَّفة الهيئة هو والقضاء

النظام. يف الخلل إحداث له نفسه ل تُسوِّ بمن التنكيل
النظام. يف االتزان إىل الفرس، ِعدَيل الحسية: بصورتها تُشري «عدالة» وكلمة (٤)
وتعبريًا بالسن. والسن بالعني العني املأثورة: الحكمة تبدأ هنا ومن امليزان، شعاره حدس
َفاْعتَُدوا َعَليُْكْم اْعتََدى ﴿َفَمِن ثْلَُها﴾، مِّ َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ اآليات: وردت الحقيقة هذه عن

إلخ. … ِبِه﴾ ُعوِقبْتُْم َما ِبِمثِْل َفَعاِقبُوا َعاَقبْتُْم ﴿َوإِْن َعَليُْكْم﴾، اْعتََدى َما ِبِمثِْل َعَليِْه
الكلمتنَي كلتا أن األمر غريب ومن اإلنصاف. وهي أال للعدالة، مرادفة كلمة وهناك
عىل يقوم اإلنصاف أن وإالَّ وعد. النصف العدد، حدس نان تتضمَّ و«العدالة» «اإلنصاف»
القيمة يف املتفاوتة الوظائف ظهور قبل االبتدائية، حالته يف املجتمع فيُمثِّل التساوي
ومن الكلمة. يف والرأفة الحنان معنى يرجع األرسة يف النشأة هذه وإىل الجماعة. لخدمة
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أعضاء بني العالقة يف الحقوق، يف نظام هي العربي الحدس يف العدالة أن عىل نستدل هنا
اإللهام عىل تقوم هذه واألنشودة؛ املجتمع بني التكوين يف الشبه يبدو هنا ومن املجتمع.
ا وأمَّ القيم. من بنظام تتجىلَّ ُمثىل حقيقة عىل يقوم وذاك اإللهام، به يتجىلَّ نظام وعىل

النظام. يف بالخلل شعور فهما والظلم القبح
عىل االعتداء أصبح فقد العصبية، الجملة يف قاعدة ذات مفهومات القيم كانت وملَّا
العادل الحكم يكون عندئٍذ املعتدي. شخصية يف الخلل إحداث يف سببًا الحقوق نظام
الحقيقة عن وتعبريًا الجريمة. جرَّاء من الحاصل العطب ترميم يف عامًال الكفاءة بطريق

اْألَْلبَاِب﴾. أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم اآلية: نزلت املتقدِّمة
ًال تأمُّ الجريمة، يف الحق ضوء عىل ل التأمُّ إىل اللئيمة النفس القصاص يدعو هكذا
هنا الحياة شأن الجريمة. جرَّاء من العصبية الجملة يف غارت التي القاعدة به تبعث

يعرتيها. عطب كل ترميم يف كشأنها
كلمة باشتقاقه صاحبها الجريمة، مالحقة يف حدسه عن العربي الذهن يُعربِّ ألم
مثل الحقيقة، نفس إىل باشتقاقها تُشري أخرى كلمات وهناك «جر». من نفسها «جريمة»
كلمة اشتُّقت الحقيقة نفس عن وتعبريًا ذنب». من «ذنب وكلمة العقب»، من «عقاب كلمة

املصدر. نفس من و«الثوب» هي «ثواب»
الخلل مقدار عامل عامَلني؛ إىل يعود الجريمة وزن تعيني أمر فإن ذلك عىل وبناءً
واملقاومة (النية الجريمة اقرتافه أثناء املجرم وعي مدى وآخر الحياة، نظام يف أُحدث الذي
ذلك إىل تُشري «رسقة» وكلمة تنفيذها). أثناء الجريمة عىل مقاومته من النية اها، تلقَّ التي
اآلخرين حق مقاومة املقاومة، عن املعربِّ «قاف» وحرف العمل، بمعنى «رس» من برتكيبها

الجريمة. لعمل
عْفوية. بصورة الحق إحقاق يف أجدادنا اختارها التي الطريقة وإليك

وكان والنزاهة، بالبصرية معروفني ُحكَّام إىل إرادتهما بملء يلجئان املتخاصَمني فإن
الحَكم وكان عليها، املختلف القضية عدالة يف حدسه توضيح عىل بالعرف يستنري الحَكم

الوجدان. وقرار العرف سلطة غري سلطة كل عن مستقالٍّ
نقتدي أن يجب الحق، إحقاق إىل نزعتنا فيها د تتجسَّ دولة ظل يف نعيش الذين ونحن
أن فيجب القضاة ا وأمَّ العرف. مقام القانون يقوم أن عىل الشأن، هذا يف أجدادنا بُخطى
ر تتوفَّ أن رشيطة النوَّاب، أي عة، املرشِّ الهيئة بأعضاء أسوًة املواطنني النتخاب يخضعوا
مدة خالل املحاماة ممارسة وشهادة الحقوق، يف إجازة التالية: األمور للقضاء ح املرشَّ يف
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أخرى وتزكية املحامني، نقابة ِقبَل من املهني السلوك ُحسن يف وتزكية القانون، يُحدِّدها
الدستور مبدأ عن القايض يشط ولئال العامة. القضايا يف أمامهم رافع الذين القضاة من
املجلس يُمثِّل عام مدٍَّع إلرشاف يخضع أن يجب الدستور، عىل أُقيمت التي والقوانني

والخاصة. العامة األحوال يف العدالة ق تحقُّ مراقبة يف الترشيعي
البنيان ومنها األخالقية، اإلنسان مقوِّمات منها عوامل محصلة القانون كان وملَّا
من الحرة اإلرادة تُقيم ما ومنها الحياة، يف املجتمع نظر وجهة ومنها للمجتمع، الرحماني

إلخ. … عهد
عن مضمونها فابتعاد ر، للتطوُّ ُعرضًة القوانني أصبحت فقد كذلك، األمر كان ملَّا
من بهيئة االستنارة إىل القايض يدعو ا ممَّ الجماعة، نفوس يف الحي القائم الحقوق نظام
يستعني كان هنا املحلَّفني ونظام األزمان. تبدُّل مع ره تطوُّ يف للوجدان املمثِّلني املحلَّفني

العدالة. رشوط األحكام تستكمل وعندئٍذ بابل، يف أحكامهم يف ُقضاتنا به

واألحكام القوانني تنفيذ وظيفة أو التنفيذية السلطة (3)

التجربة كانت وملَّا اإلرادة. عىل ممًىل واجب فيها والعمل وعمل، معرفة اإلنسانية التجِربة
بينهم، مشرتًكا رأيًا معرفتها أصبحت فقد اختربوها، الذين بني وجدانيًة مشاركًة اإلنسانية
األكثر ويقوم األخوة، مبدأ عىل املجتمع يقوم وهكذا تحقيقها. إىل يتسابقون نزعة وعملها
يف منهم كلٌّ يجمع ملوًكا الناس كل يُصبح هكذا بل والقدوة، بالهداية بينهم من رشًدا
عنهم ينوب بينهم من أهليًة األكثر أن إالَّ التنفيذية، والسلطة الترشيعية السلطة شخصه

فعلية. ممارسًة السلطة ممارسة يف
الواجب روعة بغري ليست الهالة فإن القدسية، من هالًة يحمل السلطان بدأ وإذا
الهيئة أمنية فيه املمثلة الطبيعية)، الحوادث سلسلة فوق (من السماوية النشأة ذي
من كلُّ أصبح فقد ذاته، تحقيق إىل نزعته يف الحق هو السلطان كان وملَّا االجتماعية.
«شيطان» كلمة العامة الرأي يشتق أفلم الناس. عند السخط مثار االنحراف فيه د تجسَّ
فرعون أسطورتَي إن الطغيان؟ من «طاغوت» كلمة الرأي هذا يشتق أَولم الشطط؟ من
ومسيطر»، «نبي بكلمتَي الحالتنَي بني اإلسالم ميَّز وقد لألذهان. ماثلتنَي تزاال لم ونمرود
قال وقد أَنُْفِسِهْم﴾. ِمْن ِباْلُمْؤِمِننَي أَْوَىل ﴿النَِّبيُّ صاحبها فيُصبح الواجب د تُجسِّ األوىل
تُمثِّل والثانية املتخاصمني.» وجوه إىل ينظر وال الحق، «يقول الصدد: هذا يف املسيح
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عىل أهواءه أمىل أي سطر، من املسيطر يردعها. أخالقي رادع بال الحكم شهوة انطالق
األخالقي، بقدره الشعور هاتنَي؛ بامليزتنَي يتمتَّع من عىل تنعقد فالرئاسة إذن اآلخرين.
ألماني ممثِّلني األمور عن املسئولون يُصبح وهكذا الجماعة. مصري يف النفوذ عىل واملقدرة

لتحقيقها. السعي ودائبي األمة
الحدس يف الدولة رجل أن عىل «الرأس» الحسية بصورتها تدل «رئيس» وكلمة
واملثالن واإلرادة. العقل ملتقى الرأس كَمثَِل بذلك َمثَلُه الجماعة، آمال محل العربي،

األمر: يف العربي الحدس عن يكشفان اآلتيان
أشقاهم. القوم وسيد همه. طال همته علت من

العامة: الشئون إدارة خصوص يف األودي األفوه شعرائنا أحد لسان عىل ورد ما وإليك

س��ادوا ��ال��ه��م ُج��هَّ إذا َس��راة وال ل��ه��م َس��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ي��ص��ل��ح ال
ف��ازدادوا ال��ق��وم أم��ر ذاك ع��ل��ى ن��م��ا أم��ره��ُم ال��ن��اس َس��راة ت��ولَّ��ى إذا

اإلمارة: لزوم يف آخر قوًال وإليك
محمد). (النبي أحدهم روا فليؤمِّ سفر يف ثالثة خرج إذا

عن املسئولون بها يتحىلَّ أن يجب التي الصفات يف أجدادنا خربة من بعًضا وهاك
العامة: الشئون

ع��ج��م م��ل��وك��ه��ا ُع��رب تُ��ف��ل��ح وم��ا ب��ال��م��ل��وك ال��ن��اس وإن��م��ا

«املتنبي»

ن��تَّ��ك��ل األح��س��اب ع��ل��ى ي��وًم��ا ك��رم��ت أح��س��اب��ن��ا وإن ل��س��ن��ا
ف��ع��ل��وا م��ا م��ث��ل ون��ف��ع��ل ت��ب��ن��ي أوائ��ل��ن��ا ك��ان��ت ك��م��ا ن��ب��ن��ي

الليثي» «املتوكل

ذلك: يُؤيِّد ما للعمل الكفاءة يف الرسول قال وقد
خان فقد منه؛ للمسلمني أصلح من ويجد رجًال فوىلَّ شيئًا املسلمني أمر ويل «من
إَِىل اْألََمانَاِت وا تَُؤدُّ أَْن يَأُْمُرُكْم هللاَ ﴿إِنَّ املعنى: بذات التالية اآلية ت فرسَّ وقد ورسوله.» هللا

بأْكفاء؟ لها ملن الوظائف اجعلوا أي أَْهِلَها﴾،
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م��ض��ط��ل��ع��ا ال��ح��رب ب��أم��ر ال��ذراع رح��ب درك��ُم ل��ل��ه أم��رك��م وق��ل��دوا
ج��زًع��ا ب��ه م��ك��روه ع��ضَّ إذا وال س��اع��ده ال��ع��ي��ش رخ��اء إن م��ت��رًف��ا ال

الدولة: لرجل األساسية الصفات عن التايل الحديث يف إفصاح أيَّما الرسول أفصح وقد
الشهوات.» حلول عند العقل ويُحب الشبهات، ورود عند النافذ البرص يُحب هللا «إن
بأمره يُناط أن يجب إنه أوًَّال: ييل؛ ما الحكم يف أجدادنا تجاِرب من نستخلص ونحن
من ُحرٍّا انتخابًا الهيئة انتخاب يتم أن وثانيًا: الجماعة. أماني تمثيل يف عريقة هيئة إىل
املمثِّلة الترشيعية السلطة وأن سلطان، كل مصدر الجمهور أن اعتبار عىل الجماعة، ِقبَل

أمامها. ترصفاتها عن ومسئولة لها امتداد التنفيذية والسلطة أصل، للجمهور
مجلس بانتخاب النيابي املجلس يقوم أن فهي الغرض إىل املؤدية الوسيلة ا وأمَّ
املديرين هيئة املحافظات من كلٌّ ينتخب وأن للدولة، العامة الشئون بإدارة املكلَّف الوزراء
األمة مجلس بني العمل تنسيق أجل ومن باملحافظة. الخاصة الشئون بإدارة املكلَّفني
املوكول السلطة ممثِّيل سلوك مراقبة أجل من جهة، من املحافظات مجالس من كلٍّ وبني
نائب انتخاب أمر النيابي املجلس عىل يرتتَّب ثانية جهة من القانون. تنفيذ أمر إليهم
يكونوا أن فهو املوظفني الختيار األسايس الرشط ا وأمَّ باملهمة. بالقيام الجمهور عن ينوب

أخالقي. وآخر فني معنًى معنيان؛ وللكفاءة للمهام. أْكفاء
ييل: بما شعرائنا أحد وصفه كما اإلنسان كان ملَّا ولكن

ت��ق��ن��ع ق��ل��ي��ل إل��ى تُ��َردُّ وإذا ��ب��ت��ه��ا رغَّ إذا راغ��ب��ة ال��ن��ف��س

كذلك، األمر كان ملَّا َربِّي﴾. َرِحَم َما إِالَّ وءِ ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ اآلية: وصفته وكما
مراقبة يف املمثلة الهيئة الهيئة، مع االشرتاك السلطان صاحب الجمهور عىل وجب فقد
فيما الناس تبادل من خري للمراقبة وسيلة من وهل العامة. الشئون إدارة عن املسئولني

الحرية؟ من جو يف الخربة بينهم
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منحوتة فهي «جمهورية»، كلمة ا فأمَّ و«مثىل». «جمهورية» كلمتَي معنى بتحديد نبدأ
إدارة يف رأيهم عن أعضاؤه يُفصح الذي املجتمع فتعني جهر، الغفري) (الجم جم من
«ديمقراطية»؛ لكلمة واملعنى بالتكوين مماثلة «جمهورية» وكلمة جهارة. العامة الشئون
واالختالف بنفسه. شئونه يُدير الذي املجتمع فتُفيد يونانيتنَي، كلمتنَي من منحوتة هذه
بني البنية يف االختالف إىل يرجع و«ديمقراطية» «جمهورية» كلمتَي بني املعنى ن تلوُّ يف
املعرفة وعندهم الطبيعية، األشياء يف ل بالتأمُّ تفكريهم يتصف فهؤالء واليونان؛ العرب
اإلنسانية املعارف وعندهم الوجدانية، األمور إىل التهم تأمُّ تتجه وأولئك العمل، عن تستقل
تُشري كما الوجدان، أغوار سرب إىل يُشري باألنبياء مفكريهم واتصاف العمل. إىل حيًة تنزع
يف «واجب» وكلمة مظاهرها. ويف الطبيعة يف ل التأمُّ إىل اليونان أعالم عند حكيم كلمة
من الوجدانية الحالة انبثاق االنبثاق، معنى عىل «وج» من باشتقاقها تدل العربية اللغة

بالعمل. حقيقتها رشوط استكمال إىل نزَّاعة النفس
َمَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىل اْلَمثَُل ﴿َوَلُه اآلية: يف ورد املعنى «مثايل» بكلمة نعني ونحن
وحرف الزهر، ُكم من كُمل نفسها. «كمال» كلمة تكوين وفق الكمال معنى أي َواْألَْرِض﴾،
بُرعم صورة من مستوًحى إذن هو فالكمال النمو. معنى هنا يُفيد «كم» ب امللحق «ل»
وبني اللوح، عىل مرسومة دائرة بني نُفرِّق إذ ونحن بالزهرة. ِكيانه رشوط يستكمل
الواقع بني االختالف إىل التفريق بهذا نُشري سليًما، بناءً العقل يبنيه الذي الدائرة تعريف
ال مشكالت حل عناء الذهن عىل ر يُوفِّ األعىل للمثل هذا املختار واملعنى املثىل. آيته وبني
عالم أحدهما عامَلني، افرتاض عن تنجم التي املشكالت وهي أال تحتها، من للعقل طائل

أفالطون. فعل كما املثل، عالم واآلخر الوقائع،
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قد دولة ِكيانها، رشوط مستكملة دولة هي املثىل فالجمهورية تقدَّم، ما عىل وبناءً
للعالقات باالستجابة وذلك الدائرة، تعريف يبني كما شائبة، كل من متحرِّرة العقل بناها

االجتماعية. الهيئة أعضاء بني القائمة
آلية صريورة) من صورة كلمة ن تتضمَّ ما (مع صورة الدولة أن الحقيقة ويف
املجتمع)، (أعضاء اإلخوان بني الرحماني للتعاطف كاستجابة النفس من تنبثق مثىل،
ن يتضمَّ الذي املولدة)، (الخلية الرشيم كمثَل الدولة آية مثل العامة. األوضاع وبني وبينهم
املجتمع، وبني الكائن بني التكوين يف للشبه ونظًرا الحي. الكائن مستقبل كاستعدادات
يف األمة فكأن املصدر. ذات من الجنني» و«عقد «عقيدة» كلمتَي العربي الذهن اشتق

الوجود. صميم من رحمانية تجِربة بل جديدة، حياة بداية العربية الحدس
األمم أصبحت فقد آلخر، قوم من العمق يف تتفاوت الرحمانية التجاِرب كانت وملَّا
الرحمانية التجِربة عمق ويُقاس الرفعة. يف بعض عن يتميَّز بعضها التكوين؛ مختلفة
عن بعضها يختلف املضمار هذا يف واألمم اإلنسانية. بالشئون املتعلِّقة املعارف بوضوح
يستقر وفريق األعىل، املثل طريق س يتلمَّ فريق الشيخوخة؛ عن الشباب اختالف بعض
رسالتها، أداء إىل نزعتها شدة ويف األمم استقالل يف التفاوت كان هنا ومن األعىل. املثىل فيه
يدأب أمنية، مستفاضة األمة حقيقة إالَّ الدولة وليست أغوارها. عمق مع متناسبة شدة
بنية يف األمة ثقافة قواعد واإلهمال الهجانة بتأثري غارت ما إذا حتى تحقيقها، عىل األبناء
َمثَلُهم يُصبح وعندئٍذ ِلبوسها؛ حالة لكل يلبسون رعاع إىل املواطنون استحال أبنائها؛
بها فرتفع ريشها، تُنبت كانت التي القدرة لنفاد املزابل، عىل تُربَّى التي الدواجن كمثَِل
عنقودها، من انفرطت قد عنب حبَّات كمثَل َمثَلُهم يُصبح عندئٍذ بل العالية، األجواء إىل
الهيكل عن لهم تُعوِّض قوقعًة الرعاع يُنشئ وقد األقدام. تحت للدوس إالَّ تصلح تعد فلم
انقضاء بعد ما إىل تبقى التي كالديدان يُصبحوا حتى الصميم، يف املتضائل العظمي

وجودها. حكمة فيهم تفقد الحياة ولكن أخرى، أدوار إىل الجيولوجي دورها
اجتماعية. سة مؤسَّ يف منها كلٌّ يتبلور الوظائف، من جهاز الدولة إن الواقع ويف
من كالٍّ أن كما األمة، ِكيان عىل تأثري من لها ملا بالنسبة األهمية يف تتفاوت والوظائف
بها، للقيام املواطن إعداد حيث من منزلتها مع مناسبة، حياتيًة رشوًطا يستلزم مراتبها
يقوم املجتمع كان وملَّا املهمة. مستوى عىل البقاء عىل يُساعده الذي املعاش نمط حيث ومن
استلزم فقد الرتب، يف واملتفاوتة النوع يف املختلفة الوظائف من نظام وعىل األخوة عىل
اإلنسانية، كرامته منهم كلٌّ بها يكفل اإلخوة، بني متساوية عامة رشوط إقامة أمر ذلك

األمة. خدمة يف كمالها حد واستعداداته مواهبه إبالغ عىل تُساعده خاصة ورشوط
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باملصري متكافلني أفرادها أصبح فقد مثايل، رحماني بنيان ذات الدولة كانت وملَّا
اختصاصه عالقة حدود يف لآلخرين بالداللة منهم كلٌّ يقوم الجسد، أعضاء تكافل

العامة. باملصلحة
ومبدأ الفرص، تكافئ مبدأ مبدءَين؛ تراعي الصالحة الدولة فإن ذلك، عىل وبناءً
وخلق العامة. للحياة املواطنني إعداد يف متساوية رشوط إقامة أي االجتماعية، العدالة
من التعاون عىل املواطنني إعداد أوًَّال يستلزم وذلك والواجبات، الحقوق بني االنسجام
ألن األعضاء من كلٍّ وإعداد جهة، من واالزدهار النمو الحياة يُساعد بما البيئة إنشاء أجل
الشئون يف ة نريِّ بصرية ذا جعله وذلك ثانية، جهة من السياسية الحياة رشوط يستويف
وللمصلحة للحق واألهواء امليول إخضاع يف إرادته أزر بها يشد شكيمة وذا اإلنسانية،

العامة.
يصبو التي األمنية عن اإلنسان يقرص كما مثلها عن تقرص التاريخية الدولة ولكن
ال الذهن متناول يف وعنارصها القصيدة كانت فإذا األعىل؟ املثل الواقع يستنفذ وهل إليها.
وعنارصها الدولة بواقع فكيف البيان، قوة من الشاعر بلغ مهما إلهامها، رشوط تستويف
تستعني الحياة إن مثالها؟ عىل الصدق كل بصدق يُجيب أن اإلنسان إرادة عن خارجة
خلد (من الخالدة الحقيقة استجالء عىل والزمان املكان ظرَيف عىل القائمة بالصريورة

العبارة. يف إيقاع كل البذيء بطابعها تتحدَّى ذاتها الحقيقة بينما استقر)، بمعنى
لألوضاع الفرد إدراك ووسيلة األفراد، بأعضائها تقوم إنسانية كتجِربة الدولة إن
العبارة زاغت فإذا العبارة، هي االجتماعية الهيئة أعضاء وبني بينه وللتعاطف العامة
الحقائق يرى وكأنه الذهن أصبح بل باهتًا، مبهًما العامة الحياة مقوِّمات يف الحدس أصبح
عن وتاهت اإلرادة تردَّدت غامًضا الحدس كان ومتى ضباب. وراء من الدولة مصدر
الشئون إدارة عىل والتعاون التفاهم عن الناس تقصري عىل تدل بابل وأسطورة قصدها.
جف التي الرباري يف الرمال تعصف كما املجتمع، يف األهواء تعصف وعندئٍذ العامة.

نباتها.
ملوضوع اإليجابية الناحية نتناول الدولة، يف االنحراف عن الكالم يف أسهبنا أن وبعد
الواعية. األمة شخصية هي الدولة أن إىل الكتاب هذا من آخر مكان يف أرشت قد كنت بحثنا.
فيما تختلف األحياء، مثال عىل األمم أن ومروءة، حرية العروبة كتابي: يف بيَّنت قد وكنت
االستقالل حيث ومن الوجود، أغوار سرب عىل أبنائها مقدرة بمعنى العمق، حيث من بينها
يف ملآربهم واستخدامها الطبيعة نسيج يف أبنائها نفوذ مدى بمعنى البيئة، ظروف عن

111



امُلثىل الجمهورية

وفنونها وآدابها، وعرفها، (لغتها، ساتها بمؤسَّ ذاتها عن تُفصح عقيدة األمة وإن الحياة.
وظائف ذات أعضاء من مؤلًَّفا جسًدا بنموِّها الرشيم عىل املنعقدة الحياة إخضاع إلخ). …
الصورة إنشاء إىل الفنَّان يدعو النفس من املنبعث اإللهام أن وكما لبعض. بعضها م متمِّ
كمعنًى األمة فكذلك قها، ويُحقِّ ذاته عن بها يُفصح إلخ)، … فنية أنشودة أو (قصيدة،
العْفوي العرف طور من رها تطوُّ يف الدولة َمثَُل ق. تتحقَّ بها دولة إقامة إىل أبناءها تدعو
اإلنسان كمثَِل ومراميها، ألغراضها واعية حكومية سات مؤسَّ يف املتلورة الرشيعة طور إىل
انعقدت ما وإذا واألهواء. امليول لزمام املالكة املستنرية اإلرادة إىل السليقة من انتقاله يف
ذكرياته من يُنشئ هو وإذا تحقيقها. عىل يدأب أمنية اإلنسان عند تستفيض الحياة عليه
عبقريًة أبنائها نفوس يف تتجىلَّ أيًضا هي األمة فإن األمنية، ضوء عىل شخصيته وآماله

األعىل. املثَل إىل يرتقون ق التحقُّ بهذا وهم ق، تتحقَّ بها التي الدولة إيجاد إىل تدعوهم
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اختلف وإذا وأحرار. عبيد صورة عىل قديًما تُطرح واملواطنني الرعاع مشكلة كانت
إىل االختالف مرجع فإن والعبيد، الرعاع مشكلة عن التعبري يف األقدمني عن املعارصون
خاصة. بصورة العلم العوامل هذه ومن اإلنسان، قدر رفع يف تشرتك التي العوامل تطبيق
يف األخوة مبدأ جانب إىل اإليمان يف األخوة مبدأ أقرَّت قد السماوية األديان كانت
خاصًة لإلنسان، أساسية صفًة العقل اتخذت قد الفلسفة وكانت آدم). (أسطورة النشأة

املبدأ. يف متساوين الناس يجعل ما وذلك األخرى، األحياء عن له ومميِّزًة به
األخوة قوامه مجتمع إقامة يف والفالسفة املصلحني أمنية جعل فقد العلم ا وأمَّ
جميع بني وبانتشاره الحقائق، اكتساب يف الدائم بتقدُّمه وذلك شبهة، كل فوق اإلنسانية
وحريته سلوكه، تنظيم يف حريته للحرية، اإلنسان أهلية مبدأ التقدُّم بهذا مؤكًِّدا األوساط،

الدولة. سلوك تنظيم يف املجتمع أعضاء إخوانه مع االشرتاك يف
رغم كأداة، اآلخر اإلنسان جنسه ابن اإلنسان اتخذ كيف املرء يتساءل ذلك ومع
أحد تنازل كيف املرء ويتساءل والعدالة؟ الرحمة بعاطفتَي البرش العناية به زت جهَّ ما

ملشيئته؟ ومطيًة عبًدا له فأصبح إنسانية مقوِّمات وعن كرامته عن لآلخر الناس
اإلنسان؛ بني تاريخ يف الكارثة ظهور بداية عىل ننا تدالَّ و«عجمي» «عربي» كلمتَي إن
عن املرء أعرب املبهم، املغلق معنى الثانية والكلمة اإلفصاح، معنى ن تتضمَّ األوىل فالكلمة

وأبان. عنها أفصح نفسه:
وكلمة صات. الظبي عر صات بمعنى «عر»، أرومة من مشتقة نفسها «عربي» وكلمة
وهكذا املاشية. تُثريه الذي الغبار أي العجاج ومنها «عج»، إىل باالشتقاق ترجع «أعجمي»
زت جهَّ وقد اإلبهام. من املشتقة بيهم كلمة من باملعنى متقاربًة «أعجمي» كلمة تُصبح
النوع، حدود يف وتنتقل املشاعر بها م تتجسَّ كأداة (العبارة) بالبوادر األحياء العناية
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تبعث لم فلو الهيجان، يف الشعور بوادر من بادرة هو والصوت اآلخرين. إىل حيًة وتنتقل
حصل وملا اإلخوان، بني تفاهم حصل ملا املعنى؛ يكتنف الذي وبالشعور بمعناها البادرة
للغة امتداد إالَّ الكالم لغة وهل بعض، عن بعضهم الحيف، درء عىل تعاون بينهم فيما

الهيجان؟ يف الطبيعية الظواهر
بني العبارة يف االختالف إىل أدَّى متنوِّعة طبيعية لبيئة الحياة موائمة مبدأ ولكن

اآلخر. النوع رسيرة يف يجول ما األنواع أحد عىل استغلق بحيث األحياء،
تبقى كما الصيني، عىل مغلًقا الزنجي وجه يبقى اإلنسان؛ بني بني األمر وكذلك
من وأخرى للتفاهم أداة بني ة قَّ الشُّ بُعد إن الزنجي. الذهن عىل مغلقًة الصينية اللغة
إىل الحيوانية األنواع بني االختالف يُؤدِّي كما األقوام. بني الرحمة مشاعر انحجاب دواعي

لألضعف. األقوى افرتاس
الِحَكم فبعض الحرية. ها أهمُّ بمزايا الحيوان عن يتميَّز اإلنسان فإن ذلك عن فضًال
الِحَكم هذه ومن الخاصة. طبيعته مقوِّمات يف إنسانيته، يف اإلنسان حدس عن تُفصح
الخليقة، تاج وإنه اإلله، باريه مثال عىل ُخلق قد اإلنسان إن هي: الدهر عىل ثباتًا وأكثر
عامله، يبني اإلنسان أن هي حقيقة من مستوًحى والحدس األرض. يف هللا خليفة وإنه
عىل الحيوان عند الحياة تقوم الوالدة. منذ جاهزًة اها يتلقَّ طبيعته، يعيش الحيوان بينما
اإلنسان بينما مغلقة، دائرة يف يدور الكائن يبقى بحيث محدَّدة، معيَّنة أغراضها غرائز
أو الوجدان ساحة يف ظهورها حيث من ملشيئته، تخضع ذهنيًة صَوًرا األشياء يتمثَّل
ساير هو وإذا األرباب. من ربٍّا هو يُصبح إلرادته، رات التصوُّ املرء وبإخضاع عنه. أفولها
راعى هو وإذا بنانه. طوع البيئة جعل اآللة؛ إنشائه يف الطبيعية الحوادث مقتضيات
ينفذ هكذا فأوضح. أوضح ذاته كنه استجىل ببنيته؛ املتعلِّقة رات التصوُّ إنشائه يف العناية
وهكذا غاياته. وفق حوادثها مجرى فيُغريِّ الطبيعة، صميم إىل ينسجه بخيال اإلنسان

مصريه. يف العناية مع فيشرتك سلوكه، ينسجه بخيال اإلنسان يُعنيِّ
بهذه فإنه للبيئة، السيد الرب منزلة إىل الحرة باإلرادة يرتفع اإلنسان كان إذا ولكن
يُعامل وعندئٍذ شاء؛ هو إذا إخوانه وبني بينه الرحماني التعاطف يحجب الحرة اإلرادة

األشياء. من يشء وكأنهم جلدته بني
املستقبل اإلنسان يتمثَّل العقل. وهي الحيوان، عن اإلنسان بها يتميَّز أخرى وميزة
يُقدِّر التمثيل هذا يف إدراك. وحدة يف إليها ية املؤدِّ والوسائل الغاية كتمثيل الحارض، يف
رس يكمن التمثيل هذا يف الغرض. بلوغ أجل من بذلها املطالب الجهود حدًسا اإلنسان
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ذي وبني الكريم الطبع ذي بني اآلخرين، عىل ل التطفُّ وبني املروءة بني البنية يف االختالف
وخطر تعب من يُرافقها وما الصعوبات اقتحام إىل ينزع الذهن كان فإذا اللئيم. الطبع
املشتقة «امرؤ» وكلمة الوطن. بناة من امرؤ الذهن هذا صاحب فإن الهدف، سبيل يف
اليونانية-األوروبية. الشعوب عند مواطن بمعنى اتُّخذت التي الكلمة هي املروءة من
اآلخرين إىل فيلجأ واألخطار، املصاعب أمام عزيمته تخور الذي ذاك فهو ل املتطفِّ ا وأمَّ
قلبه — الوسائل اختيار عند — أغلق إذا اللؤم حد ل املتطفِّ يبلغ وقد األَرب، بلوغ يف
مسئوليتها يف يشرتك شاذة حالة كأداة. فاتخذه اإلنسان، أخيه وبني بينه التعاطف دون
إالَّ والعبودية (االستثمار) االستغالل وليس الثاني. ونذالة األول لؤم واملستَغل، املستِغل

الشاذة. للحالة املؤسفة النتائج من نتيجًة
والكلمتان «حر». كلمة تُقابل «عبد» كلمة كانت والرعاع؟ العبيد بني الفرق وما
والحر الحياة. قواعد عليه مفروضة ُمقيَّد، فالعبد واالنطالق؛ القيد بني التضاد تُوحيان
وتعاسة، ضمور العبودية يف ِكيانه. صميم عن املنبعثة الحياة يُمارس سجيته، عىل منطلق

ة. ومرسَّ ازدهار الحرية ويف
فيُصبح الحر الحظ يخون فقد العبد؛ إىل بُكليتها ترجع ال العبودية يف املسئولية ولكن
شأن للصدفة كان وملَّا عبًدا. فبيع أُرس حني البرشي الفكر قمة ألفالطون وقع كما عبًدا،

البرشي. الوجدان عليها ثار فقد العبودية، يف
الحقوق. حماية الحماية، معنى تعني «سيد» وكلمة السيد. فيُقابلهم الرعاع ا وأمَّ
سيد فالرجل املصدر؛ ذات من والسيد هي املشتقة األسد هي للسيد الحسية والصورة
حماية عن الرجل قرصَّ وإذا غابته. حمى إذا أسد والسبع (عشريته)، حقيقته حمى إذا
عن يتخلَّفون الذين أولئك هم والرعاع والحقارة. الحقد لون اعرتاه أي أسود، حقيقته
أن دون املارَّة من السبَّاقني بأقدام يلتصق الذي كالوحل فيُصبحون حقوقهم، ممارسة
الذي العنب حب كمثَل أمتهم ثقافة عن تخلُّفهم يف الرعاع مثَل اإلبداع. عناء أنفسهم يُكلِّفوا
الحيوانات كمثَل ترديهم يف الرعاع مثل باألقدام. للدوس إالَّ يصلح فال العنقود، من يفرط

َلبوسها. حالة لكل يلبَسون إنهم القوقعية، إىل العظمي الهيكل ذات عن تحوَّلت التي

والرعاع العبيد (1)

كل إن وسناءً. بهاءً الحياة تكتسب ساميًا الهدف يكون ما قدر عىل بأهدافها. الحياة
إىل القرآن نبَّه وقد ومثاًال. له قدوًة الحياة هذه أصبحت املسيح حياة عىل تعرَّف امرئ
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قطبا يلتقي وهكذا العمر). (أرذل املتاع سقط من تُصبح املعرفة؛ معني فيها تنضب حياة
من السنني بعدد تُقدَّر ال الحياة إن الحقيقة: هذه إقرار يف واإلسالم املسيحية ِديانتَي
الحياة إليه تسعى ما ولو تحقيقها. إىل تسعى التي أهدافها بسمو بل صاحبها، عمر
نوع يُهيمن حيث االبتدائية، األشكال عىل عاكفًة لظلَّت القوى؛ يف التوازن حفظ البقاء،
بنسبة بالخطر عالقاته املهددة العايل النوع إىل البيئة، مع عالقته يف املستقر التوازن ذي
الزاهي. الواضح إىل املبهم الغامض من االرتقاء رها تطوُّ يف الحياة تتوخَّ لم لو بها، تشعُّ

بقوله: الحياة قصد عن املتنبي شاعرنا عربَّ وقد

األج��س��ام م��راده��ا ف��ي ت��ع��ب��ت ِك��ب��اًرا ال��ن��ف��وس ك��ان��ت وإذا

عن يتحوَّل كيف بل األهوال، تتقاذفها أداًة فأصبح شأنه عن اإلنسان تخىلَّ وكيف
غريه. ملآرب مطية إىل سؤدده

فيه الدنيئة امليول فانفالت الرتب، ذي الحياة نظام يف الخلل من العبودية تأتي
ل تحوُّ من العبودية وتأتي شهواته. عبد اإلنسان يُصبح وعندئٍذ الرفيعة؛ امليول والية من
نفوس يف يجول ما مع نفسه تتجاوب األعضاء من كلٌّ حيث األخوة، رابطة عن املجتمع

باملسود. السيد رابطة إىل اآلخرين،
تجعل التي األخوة رابطة فيها تُصبح استحالًة املجتمع استحالة من العبودية تأتي
باألشياء؛ اإلنسان عالقة اآلخرين، نفوس يف يجول بما نفسه تتجاوب األعضاء من كالٍّ
إىل حاجاته تتحوَّل أًخا ال الخاصة، ملآربه يستعملها أداًة اإلنسان يف اإلنسان يرى وعندئٍذ
عندئٍذ بل الضعيف، استخدام إىل القوي يجنح وعندئٍذ الحياة. صميم من منبعثة واجبات

منه. أقوى هو ملن عبًدا الضعيف يُصبح
. مرتدٍّ دنيء الحالتنَي يف فهو لغريه، عبًدا كان أو شهواته عبد اإلنسان أكان وسواء
اإلخوان، بني اإلنسانية للعالقات الناظم الحق عن بإعراضه اإلنسان؟ يرتدَّى وكيف
وكلمة الحرب» من «حرية كلمة واشتقاق األحياء. مرتقى غاية الحرية عن وبإعراضه
عديدة أسباب هناك اإلنسانية. بمستوى االحتفاظ صعوبة إىل يشري النبال»، من «نبيل
أسباب إنها الرتبية. وفساد والهجانة، املتدنِّي، الزواج منها واالنتكاس؛ التدنِّي عىل تُساعد
املجتمع، أعضاء بني الروابط ترتاخى بحيث األولية، الغرائز إىل الحياة تقلُّص إىل تُؤدِّي
للجماعة. املشرتكة العليا املثُل عن ُمعِرًضا الخاصة، قوقعته يف مرتديًا منهم كلٌّ ويُصبح
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يف سببًا البعض نذالة فتُصبح الزمان، عاديات ضد الصمود عىل املجتمع يقوى ال وعندئٍذ
املغريين. أيدي يف فريسًة اآلخرين سقوط

الرق. نظام عىل الثورة دواعي ملن اآلخرين خطيئة عن مسئوًال امرئ اتخاذ إن
الشعوب أديان نشدها التي املثالية اإلنسانية، اآلفة هذه عىل الثورة عىل يحض كان ا وممَّ
صالة، كل عند مآذنهم أعىل من املسلمون يُردِّدها عبارة يف صة امللخَّ املثالية تلك السامية،
األخري كمال األعىل. املثَل وبني الواقع بني تُميِّز عبارة الرسل. وآخر هللا خلق أول وهي:
الدائرة عن اللوح عىل املرتسمة الدائرة تقصري مثال عىل الكمال، هذا عن األول وتقصري

شائبة. كل من ِرصًفا العقل يبنيها التي
البيئة تُحدثه عما مستقالٍّ مثالية، صيغة يف البرشي الجنس غريزة صيغت وهكذا

األقوام. بني اختالف من
مقوِّمات عن لالنحراف والنتائج األسباب عن والرعاع، العبيد صدد إىل نعود هنا وها

اإلنسانية. الفطرة
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