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 السياسيّ  اإلجتماعومقاصد  الطبيعة اإلنسانّية
 حسن جابرد. 

 

 احلرّيّة. ،اإلرادة ،البالء ،الفطرة ،مقاصد القرآن ،السياسيّ  اإلجتماع ،سانّية: الطبيعة اإلناملفردات املفتاحّية

 
 

بيد  .القليلة املاضية، على امتداد القرون النهضة األوروبّيةاهتمام معظم مفّكري باستأثرت الطبيعة البشريّة 
، كما هو القدمي واجلديدبل إىل العهَدين إىل املعاينة الشخصّية،  فقط يستندهلذه الطبيعة مل  ءأّن توصيف هؤال

هؤالء مبقاربة هذه  يكتف  مل و . 2التسامحفي رسالته ن لوك يف و وج، 1الالهوت والسياسةحال اسبينوزا يف 
السبل اآليلة إىل وإّّنا رموا من وراء ذلك إىل البحث يف الطبيعة جملّرد إبرازها، وبيان استعصاءات تركها وشأهنا، 

يُنزع منها دون أن ممكًنا من  البشريّ  اإلجتماعجعل من انزالقها. وبالتايل، هتذيبها، أو وضع قيود فّعالة للحّد 
 تها.يّ عناصر حيو 

أن ينبغي ما هو كائن إىل ما  جتاوزاس على النحيّث الذي  ،اخلطاب األخالقيّ لقد أدرك هؤالء أّن 
يتمّتع به من قدرة مبا  فاإلنسان ؛صقع النفسللجم امليول، والغرائز، والدوافع القارّة يف  وحده ايكن كافيً مل يكون، 

اإلظهار يف عن اجلرأة، أحيانًا، فضاًل ومهارة اخلداع والتضليل،  واحلجب للنوايا واحليلة والتخّفي على املكر
 الضبط. علىلكان عصيًّا وخياراته، لو ُخلِّي  هذا اإلنسان ،والتحّدي

 
تضمن احلّد األدىن املخارج اليت هؤالء املفّكرون على النظر يف انكّب هذه اإلشكالّية املستحكمة، إزاء 
 أم مّتت مراعاته. ينّ الد اخلطاب األخالقيّ  هذه املخارجسواء جتاوزت  ،اجملتمعيّ  من اإلستقرار
 

وعالًجا، وصًفا من خطابه للحديث عن الطبيعة اإلنسانّية، واسًعا حيّ زًا  القرآن الكرميأفرد املقابل، يف 
املشتغلني يف الختبار القدرة على املوازنة بني مقتضيات احلياة املاّديّة والقيم اإلنسانّية. غري أّن وجعل الدنيا ميدانًا 

يستحّقها، جلهة التعامل مع تلك الطبيعة، ومقاصده األمهّّية اليت السياسّي  اإلجتماعيولوا مل الفكر اإلسالمّي 
 سلطة وازعة. ترعاهإطار قانويّن يف  ،وكيفّية احلّد من مجوحها

غري احملدود على احلواجز املختلفة اليت متارس الضغط ال تن الطبيعة، مبا تكّنه من قدرة على التجاوز، ف
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خمّلفًة دمارًا  ،تنهارأحيانًا كثريًة و  ،ما تفقد تلك احلواجز القدرة على املقاومة، فتتصدّعوغالًبا وجهها. نصبت يف 
تزيد من مناعة الدفاعات، كي ال من هنا، كان البحث عن الوسائل اإلضافّية اليت عن احمليط. النفس، فضاًل يف 

 ُتظهر الطبيعة ما فيها من طغيان واستعداد للفساد واإلفساد.
ال تنفّك تكشف عن نفسها كّلما أحبر اإلنسان يف فهي ميدان واسع للنظر والتفكري. ذاهتا، والطبيعة، 
 ظّل فهم متوّسع ومتزايديف  ،صيغة ثابتة للعالج إىل ميكننا الركونال  ،لذلكجلجها. و عاملها، وخاض يف

 خلفاياها.
ميكن من مرّكبة من مستويات خمتلفة، بل هي يسهل التعامل معها،  بسيطةً  ليست حقيقةً إذاً، فالطبيعة، 

 حمّددة للفصل والوصل بينها.لوصول إىل منهجّية اخالل حتليلها، ومقاربة خمتلف شرائحها، 
 الطبيعة ومسارات تكاملها

يصعب حصرها وفق املعاينة فرعّية، تشّعب عنهما مسارب ي مساران أساسّيان ملسرية التكامل اإلنسايّن، ثَّ 
شرطًا يُ َعدُّ فأحدمها قد ني؛ ليسا منفصلَ  –املشار إليهما–واملساران ّية للتجربة اإلنسانّية. اإلجتماعالتارخيّية و 
من تفصيل مسلك ولبيان ذلك، ال بُّد  .أو يتنافران العامّ يتكامالن مع النظام الكويّن أهّنما قد إاّل لآلخر، 

 ين، وأوجه التكامل بينهما، والنظام العاّم.املسارَ 
 الماّديّ ّي المسار التكامل .1

اإلجناب. ذروهتا يف تستبطنه النواة األوىل كإمكانّية خترج إىل الفعل، بصورة تدرجيّية، إىل أن تبلغ وهو االجّتاه الذي 
عليه بذرة النبات، من كبري، ما تنطوي مياثل، إىل حّد هذا املسار و تسلك طريق فنائها إىل أن تتالشى وتنتهي. ثّ 

الثمرة اليت إىل أن تصل منتهاها يف  ،وّفرت هلا الظروف املناسبةإذا ما ت ،استعدادات خترج إىل حّيز الفعل بالتدريج
 تلك البذرة.لتلك اإلمكانّية املذخورة يف عنوان اكتمال املسار التدرجيّي هي  الثمرة، أي، فتكون األخريةتنتجها. 

 يف دورة احلياة احليوانّية. تهميكن مالحظاألمر عينه و 
 التحّقق الفعليّ ال يشّكل سوى شرط وجود لوظيفة أخرى هي بيد أّن املسار املاّدّي للطبيعة اإلنسانّية 

القتضاء ين مانًعا يشّكل أحد املسارَ مع مالحظة إمكانّية أن  ،ينفرد هبا اإلنسان عن سائر املخلوقاتاليت للماهّية 
 عملّية جدلّية بالغة التعقيد.اآلخر يف 
حال يف ، يقد تضح لتوفري شروط البقاء واستمراريّة احلياة،وجودها حمرًّكا يُعّد الغرائز والشهوات، اليت ف
خالفًا صقع النفس، القارّة يف  ،مبختلف جتلّياهتااالستثمار األمثل للطاقات اإلبداعّية،  أمام مهامّ عائًقا طغياهنا، 

 تستجيب لغرائزها بالقدر املطلوب.للمخلوقات األخرى اليت 
تتيح له حرّيّة أن اليت  ،يفعليفعل أو ال امتالكه إرادة أن يف  ،من بني الكائنات مجيًعا ،ينفرد اإلنسانو  

يرتّتب على ذلك من اضطراب، قد مع ما من احلاجات أو جتاوزها، اللتزام الضرورّي جيعله قاباًل  مايقّدر األمور، 
 ال تقف حدود تأثريه على الفرد نفسه، بل تتعّداه لتصيب اجملتمع برّمته باخللل والفساد.
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 ،أّهلته خلوض جتربة القدرة على الضبط والتقدير الصحيح لألموراليت يتمّيز هبا اإلنسان هي واإلرادة اليت 

اإلرادة ال ومبا أّن  أو االنسياق وراء هوى النفس، فيقع التنافر مع ذلك النظام.مع النظام الكويّن، تالًيا، لتّتسق، 
متهان للغرائز والشهوات، واإل اإلستجابةفقد ُزّود اإلنسان بإمكانّية إذا توّفر هلا شرط القدرة، تكون فاعلًة إاّل 

 والتحّكم فيها.الضبط القدرة على الوقت عينه، يف وأُعطي، لسطوهتا. 
 

كالتمّلك والتناسل ومحاية   ،لتفّرعها إىل عدد كبري من امليول ،األمهّّيةغريزة البقاء ما عداها يف وتتصّدر 
 ستحوذ على معظم السلوك اإلنسايّن.يكاد يالتعبري عن هذه الغريزة وتفّرعاهتا أّن إاّل وغريها،  الذات

 
إطار سلطة وقد أهلمت هذه التعبريات بعض املفّكرين األوروبّ ّيني إىل البحث عن ضوابط قانونّية يف 

 بعدإاّل  ،أّن الطبيعة اإلنسانّية مل تنحرف عن طبيعتها اخلرّية فروّسو، مثاًل، يرى .اسالنمن مجوح وازعة، للحّد 
لكّية ظهور

ُ
 .امل

يتعّلق بغريه فهو ما و فهو خري،  إليهميّت بصلة ما كّل   يعترباإلنسان إىل القول بأّن هوبس يذهب فيما 
 تكون وظيفته األوىل توفري األمن. ،يتنازل اجلميع لكيان سياسيّ أن ينبغي ولذلك  شرّ 

 
قد للطبيعة ضوابطها اليت ّن أهل تُرَك اإلنسان ملصريه املضطرب؟ أم  ، إزاء هذا الواقع،يبقى السؤال

نتقال إىل املسار من اإلال بُّد  ،يكبح اندفاعة النفس املنفلتة؟ ولإلجابة عن هذا السؤالمن اللجم، متارس لونًا 
 .الثاينالتكاملّي 

 المسار التكاملّي المعنويّ  .2
بساطة املسار يكمن يف بني اإلنسان وسائر املخلوقات احلّية األخرى، االختالف اجلوهرّي إىل أّن سابًقا، أشرنا، 

لدى األخري هو شرط لوظيفة استمراريّة الوجود املاّدّي أّن إىل و  ،اإلنسانته يف وتركيبيّ لدى احليوان،  التكامليّ 
 ة فيه.بلورة ومتثل املاهيّ أمسى وأرفع، هي 

ْنَساَن َلف ي ُخْسٍر{، 1}َأْحَسن  تَ ْقو مٍي{عن  القرآن الكرمي يتحّدث وحني املراد ليس فإّن ، 2أو أّن }اإْل 
}إ الا الاذ يَن  ؛كلتا اآليَتنييلي ستثناء الذي بدليل اإلوإّّنا اإلمكانّية املاهويّة املفطورة فيه، اإلعجازّي، اخللق املاّدّي 

 .3َآَمُنوا{
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  –بني خمتلف املخلوقات بل التوازن والتفاعل– التكامل العامّ الكون أّن والواضح من منظومة الفطرة يف 
 تتحّرك فيه سائر املخلوقات.املدار العاّم الذي خارج إطار وضع الفطرة اإلنسانّية يف  قيتحقّ ال 

 
{}اْلَفَساُد  تتحّدث عناآليات القرآنّية اليت و  َا َكَسَبْت أَْيد ي النااس  الربط بني عن و ، 1يف  اْلبَ رِّ َواْلَبْحر  مب 

مبسار فطرته، اإلنسايّن  اإللتزامو  ،العامّ نتظام الكويّن تأكيد العلقة بني اإل إّنا، 2اإلنساينّ  اإلجتماعالك اهلالرتف و 
 جتاوز.بعد كّل القيم تلقائيًّا شيفرة" تصدره "صورة نداء داخلّي، يف متارس حضورها القوّي اليت 

خمتلف املواقف واألعمال يستشعر الناس توازنه، أو رجحانه، يف ميزان احلّق الذي والفطرة اإلنسانّية هي  
حرتاس من اخللل، أو قابلّية الفرد لإلإزاء هذا امليزان، يف ويظهر اختالف الناس، تفرتض حضور احلّق فيها. اليت 
عينها هي  3أبت السماوات واألرض واجلبال محلهاواألمانة اليت وجتاهله. األذن عن مساع النداء الداخلّي صّم 
}َوَما أُبَ رُِّئ  ،هتفو النفس إليهااليت  غوايات اهلوى والزينة والزخارفالرغم من بلصوت احلّق،  اإلستجابةأمانة 

ي إ نا الن اْفَس أَلَماارٌَة ب السُّوء {  .4نَ ْفس 
 

أعطاها اإلنصات إىل جرس التجاوز أو جتاهله، اختبار إرادته يف حّق اإلنسان يف هي اليت  واحلرّيّة،
 .5التاّمة لنداء احلقّ  اإلستجابةعًن مبراحة الضمري، يف  ةً حني اعتربها حمصور معًًن آخر، عمانوئيل كانط 

 
 اإللتزامبسبب يبقى موجب للتأنيب الداخلّي حينما ال يتحّقق إاّل ال عند كانط، ة، يّ فالشعور باحلرّ 

صوت احلّق، اإلصغاء إىل ميتلكها اإلنسان، ورهافته يف واحلساسّية القويّة اليت مبقتضيات احلّق وتعبرياته املختلفة. 
يبقى وتر ل ،7والتذكري ،6للهداية، موضوًعا وجلّ  جعله اخلالق، عزّ والذي التعبري القرآيّن، مها املقصودان بالتقوى يف 
 يسرتيح على شدو حلنه املؤمنون.تلك احلساسّية مشدوًدا، 

  
العدالة ك  من معني احلقّ صورة منظومة قيم، تتفرّع كّلها يتسّنم التوحيد ناصيتها ترتّشح يف والفطرة اليت 

تشّكل بصورة جلّية، املنظومة الفقهّية، مل تربز يف اليت  ،وتشّكل هذه القيموتكافؤ الفرص.  واحلرّيّة والكرامة
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صورة من جهة، ولتفجري اإلمكانات اإلبداعّية املذخورة يف  ،ستخالفاإل وظيفةَ ألداء اإلنسان الشرط الضرورّي 
 أخرى.استعدادات، من جهة 

 اهللو احملّصلة، يقصد منها يف مجلة إرشادات الواقع، يف هي،  القرآن الكرميعليها ينطوي والتشريعات اليت 
إطار اجتماع يف  ،ستعدادات لدى اإلنسانيصلح الستخراج املكنون من االتوفري املناخ املالئم الذي أعلم، 
 فاعل وخاّلق.إنسايّن 

ني الشروط ران جمتمعَ يوفّ مستَويني، يف ستخالف، سبيل حتقيق مقصد االيف ، يرتّقى القرآنوالتشريع يف 
 :ب التايلاملناسبة وفق الرتتي

 . مستوى إزالة الموانع الماّديّة1
من وضع القيود على الطبيعة اإلنسانّية، بغية احلّد  ،التكليفّيةخطاب األحكام يف  ،الكرمي القرآنيتوّخى ال 

ختبار قدرة اإلنسان على الالنفس حملاربتها، أو فالطبيعة مل تودع يف تبلورها، أو قوننة التعبريات املختلفة حلقيقتها. 
التشريع الذي بيد أّن لتأخذ طريقها إىل الفعل. ستثنائّي، هذا املخلوق اإليف رست، غُ وإّّنا معاندهتا، أو خنقها. 

نسياب املتوازن تعوق اإلقصد إىل رفع األصر اليت كما شاءته طبيعته، أي يكون هو، اإلنسان على أن حّض 
والزنا للحفاظ على ليحافظ العقل على فّعالّيته،  ،مسكرفكان حترمي اخلمر، وكّل  .مليول الكامنةاأو  ،للطاقة

ختدم مقصد حترير إىل آخر األبواب الفقهّية اليت ّي، اإلجتماععتداء، والقتل، حلماية األمن لنسل، والسرقة، واإلا
 ستخالف، وهو متخّفف من األعباء األّولّية، النفسّية واملاّديّة.مشروع اإللينطلق يف  اإلنسان

  
 اإلنسان عنين ال باب الضروريّات الدينّية واإلنسانّية اليت هذه املقاصد يف  1لقد صّنف الشاطيب

أن تبدأ من مسؤولّية حترير إرادة الفرد، ال بّد مبعًن أّن  .رتقاء إىل املستوى الثاينلإلمتهيًدا حرتاز هبا ما أمكن، اإل
 الرجوع إىل سلطة اجلماعة.ة أداء منظومة التكاليف، من دون إلمكانيّ ف نفسه، من املكلّ 

 . مستوى إزالة الموانع المعنويّة 2
ة الدقّ بيد أّن . من املستوى الثاينهو أقرب للشأن الفردّي تناولناه باقتضاب، الذي  ،املستوى األّول من األحكام

املنظومة الشاملة تستهدف الصياغة املتكاملة ّن ، ألالفصل الكامل بني اخلاّص والعامّ القول باستحالة تقتضي 
 قات واملوانع.قدر من املعوّ  احلياة بأقلّ دورها يف لتؤّدي لسلوكها،  للشخصّية والضبط العامّ 

حنن الذي كاملستوى الثاين يصعب تصّور اشتغاهلا الكامل خارج دائرة العاّم، بعض التكاليف غري أّن 
التوازن يف  أعرتاف باحلقوق، وتفعيل مبدفالعدالة، واإل .ّيةيتمحور حول القيم الفطريّة األساسوالذي بصدده، 
يتخرّي سبيله، وحرّيّة أن يكون هو هو، أن وتطّلعاته، وحّقه يف  عرتاف باإلنسان، وقدراته،واإلالسياسّي،  اإلجتماع

ال تتّم خارج إطار سلطة حترص على مراعاة هذه اس، النالفرص مع سائر ته يف ومساواوفق إمكانّياته الذاتّية، 
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 القيم.
اإلنسان أن خترج تسمح للطاقات املذخورة يف اليت هي ومالئم، مبا تشيعه من مناخ صّحّي وهذه القيم، 

ا الفساد، واإلكراه، يغشاهبيئة اإلبداع أو إطالق إمكاناته يف  يستحيل عليه املرءف بإرادة األفراد واجلماعات.
 ستضعاف.والظلم، واإل

رفع املوانع يوّفرها "احلرّيّة اليت  ةحال خروجه عن مسمرًة يف  ؛صورة مبطّنةالعبوديّة يف  قد يعيش اإلنسانف
 .وإطالقها استثمار إمكاناته الكامنةبينه وبني جهوده يف السياسّي  اإلجتماعحيول وأخرى حني املاّديّة"، 

 السلطة السياسّية والطبيعة اإلنسانّية
ني ما عرّب عنه الن جمتمعَ يشكّ أن نرسم املساَرين األساَسني للشخّصية اإلنسانّية، اللذين فيما سبق، حاولنا، 

ينفرد هبا اإلنسان عن سائر املخلوقات، إىل خاّصّية اإلرادة اليت أيًضا، وأشرنا، ب }َأْحَسن  تَ ْقو مٍي{.  الكرمي القرآن
 أو معاندته واخلروج عليه.واالّتساق مع األصل،  اإلستجابةتتيح له حرّيّة واليت 

 
 ،الدنيويّ  اإلختبارتوفري شروط وبالتايل، . هلا أو التنّكر للطبيعة إمكانّية اإلصغاءهنا، اإلرادة، بواملقصود 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{ للخلقليكون مقصًدا  الكرمي القرآنيرفعه الذي   .1}ل َيب ْ
 وزيّن له املال، واجلنس، وامليلاإلنسان نفًسا أّمارًة بالسوء، مداه، أودع اهلل تعاىل يف  وليأخذ اإلختبار

حلبة صراع فكان أن ُوضع اإلنسان يف والتجرّب.  نفعال والغضبعن قّوة اإلفضاًل  ،،2ستعالء والتسخريلإل
 وحّب التمّلك، من جهة، وقيم التوحيد واحلّق، من جهة أخرى. والزينة هواء، والتعّلق بالعرض الدنيويّ تتجاذبه األ

الرتجيح وخترّي يف مهمًّا يلعب فيه العقل دورًا فرتض أن يُ وومضنًيا، سيكون صعًبا  اإلختبارومبا أّن 
ليعضد القيم  ،وإنزال الكتب، 3دأب على بعث األنبياءومن باب الرمحة، اخلالق عّز وجّل، فإّن  ،املصاحل احلقيقّية

اإلنسان حبياة تعاىل  ووعد .4ميليه الضمري اإلنساينّ مبا  اإللتزامالدائم بضرورة  عرب التذكري ،الفطريّة باملزيد من القّوة
بعد يناله اإلنسان إاّل وتكون مبثابة استحقاق ال والصراع،  اإلختبارتنعدم فيها اجملاهدة، ويرتفع فيها ، أخرى هانئة

إىل معرتك الصراع مبثابة  من اجلّنة ،5، عليه السالموقد كانت حكاية خروج آدمالكدح، وخترّي املصاحل احلقيقّية. 
 .على اإلنسان التزامه ليستحّق اجلّنةينبغي املكّثف عن املسار الذي التعبري الرمزّي 
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 .23، اآلية الزخرف؛ سورة 165، اآلية األنعامسورة  2 
 . 63اآلية النحل، سورة  3 
 .21، اآلية الغاشيةسورة  4 
َُما الشاْيطَاُن َعن َْها فََأْخَرَجُهَما مم اا َكانَا ف يه   5  نٍي{}فََأَزهلا اآلية ، البقرة ؛ سورةَوقُ ْلَنا اْهب ُطوا بَ ْعُضُكْم ل بَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يف  اأْلَْرض  ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع إ ىَل ح 

36. 



[7] 

 

 2والطغيان 1العاجل اس إىل حبّ النميل أّن وبصورة حامسة،  ،بّينت ة لإلنسانبيد أّن التجربة التارخييّ 
هو ة، التذكري الدائم وتأنيب الضمري وقدرة العقل على إدراك املصاحل احلقيقيّ  ، رغميبقى ،4والكفر 3والظلم

 الراجح.
والفساد والظلم واالستعباد اس ملمارسة البغي النة كبرية لدى ومع وجود إمكانيّ إزاء هذه احلقيقة، 

التدمري وبالتايل  ،اإلستقرارلعدم ا تالفيً  ،هذا املأزق اإلنساينّ ة اخلروج من ة كيفيّ رحت إشكاليّ طُ واالستضعاف، 
 ة.للبشريّ  الذاتّ 

تكون مبثابة قّوة ضبط  ،ة منذ آالف السنني على ضرورة وجود سلطة وازعةأطبقت البشريّ الواقع، يف 
يضيع كيال  ،ما أمكن وللحيلولة دون مجوح النفس ،تعضد الفطرة والعقل والدين لكبح اندفاعة اهلوى ،ةإضافيّ 
 ظلمات الباطل.يف  احلقّ 

ة منذ اضطرت إىل البشريّ  ادرجت عليهاليت  ،ةعن هذه السرية العقالئيّ عليه السالم  وقد عرّب اإلمام عليّ 
عليه السالم يطلقها أمري املؤمنني ة مل الالبُّديّ  هذهلكن  ".أو فاجربَ ّر  ،اس من أمريللنال بُّد " :بقوله ،اإلجتماع

 هلا. العقالئيّ املسوّغ  تعترب حبقّ وإّّنا أردفها جبملة وظائف، من املقاصد والغايات،  فةً متخفّ 
هو العمل على حتقيق املستوى ، األمري() مربّر وجود السلطةأّن  عليه السالم، من قول اإلمام،والواضح، 

 .5قني عن إجنازهويعجز األفراد متفرّ تستدعيه الفطرة، من املشروع الذي الثاين 
أو املعاندة  اإلستجابةيف  ،اهتميّ اس حلرّ النملمارسة  من املعطى الواقعيّ وبوحي ون، رون الغربيّ حاول املفكّ 

 ،عطى لوحش كبري امسه الدولةويُ ، هوبس كما فعل  ،ة اإلرادةي ّ اإلنسان من س  الح حرّ جيّردوا أن لصوت الطبيعة، 
 .6واألمن نتظام العامّ مقابل تأمني اإل

إىل البحث عن حيّدها شيء، ال اهتم اليت اس وأنانيّ النمن مجوح  هبدف احلدّ  اودائمً والبعض ذهب، 
يكون  ،فلجأ إىل صيغة عقد اجتماعيّ إىل ظلم السلطة،  اهلروب من الظلم الفرديّ  يتجّنب فيهاضمانات أخرى 

رأى يف البعض الثالث و . 7ة(رستقراطيّ األواآلخر مجاعة صغرية تّتسم بالشرف والتسامي ) ،أحد طرفيها اجملتمع
 اجلماعة الصغرية.الضمانة الوحيدة لتجّنب استبداد الفرد أو ليه، من خالل ممثّ حكم الشعب، 

ق هذه كانت تؤرّ ة اليت وإّّنا اإللفات إىل اإلشكاليّ  .أفضلغ الصي ليس تقومي أيّ هنا، ما حنن بصدده، 
                                                           

ْنَساُن َعُجواًل } 1   .11، اآلية اإلسراء{؛ سورة وََكاَن اإْل 
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 السبيل. هذاذلت يف بُ الرغم من اجلهود اجلّبارة اليت ب، تستثري املزيد من األسئلةال تن واليت  ،ريناجملموعة من املفكّ 
وسنرتك األمر كامل شروط نضجه، يستوف مل ا أن نقّدم تصّورً هذه املقاربة املقتضبة، يف ال نريد، 

تفرتض الوقوف هنا، طبيعة املعاجلة، أّن  إاّل تعاىل.  اهلل إن شاءاألشهر املقبلة، كتاب يف لبحث كامل سيصدر يف 
 ،الوقت عينهويف  ،جتاهلهيستطيع أحد ال  ة كواقعمسألة التعامل مع الطبيعة اإلنسانيّ على مكامن االستعصاء يف 

 ليه أو تستدعيه تلك الطبيعة.ما متُ ة لكّل ستجابة التلقائيّ ة لإلعدم جتاهل اآلثار السلبيّ 
ال مندوحة من يعتقد أّن تهم مقابل أمنهم، يّ بتنازل األفراد عن حرّ أي ، ستبداديّ اإل قال باحللّ فمن 

أّما من  .ختياربسلب املواطنني إرادة اإل إاّل  ،واالستعالء ،واجلشع ،والطغيان ،إىل العدوان حماصرة امليل اإلنساينّ 
ال تصطدم الذي  إىل احلدّ  ،ممارسة ما متليه عليه طبيعتهة الفرد يف يّ فقد ذهب إىل القول حبرّ ة، قراطيّ و الدميختار إ

 ة التعامل مع الطبيعة.ة لكيفيّ القانونيّ وبني هذين احلّلني تعّددت الصيغ ة اآلخرين. يّ حبرّ 
 :الكرمي القرآنملقاصد ا وفقً  تقنني،ة عمليّ  ال ضابطني أليّ يشكّ ميكن أن ة حّدين ثّ أن ، مبدئيًّاما نراه، 

إطار ات واستعدادات يف متّكن اإلنسان املستخلف من استخراج ما أمكن من قابليّ ة اليت يّ احلرّ . ١
 .مقاصد اخللق

 املستوى الثاين(.) واملعنويّ  ،املستوى األّول() أشكال اجلنوح الغرائزيّ لكّل ضبط ال. ٢
إشاعة ، 1اسالنبني  يّ اإلجتماعمبوجب العقد تكون وظيفة القانون، إطار هذين الضابطني، ويف 

وهو متحّرر من أغالل الظلم والقهر  ،اإلستخالفّيةة ممارسة وظيفته مناخات مالئمة توّفر لإلنسان إمكانيّ 
من آفاق  يّ السياس اإلجتماعوّلده يضوء ما لعمارة األرض يف ومشحون بطاقة السعي من جهة،  ،يّ اإلجتماع

، اإلسالميّ  يّ اإلجتماعة يف ة للممارسة السياسيّ ولدى مراجعة التجربة التارخييّ . ، من جهة ثانيةة متجّددةتنمويّ 
السلطنة حّّت اهنيار و ني السلطة مويّ األمنذ استالم ، التاريخ اإلسالميّ مل تقم يف ، باملعًن التعاقديّ الدولة، يتبنّي أّن 

 ،ميكن البناء عليه ن األوىل مثااًل و دون أن تكون السنوات األربعمن  حبدود ألف وثالثئة سنة،أي ة، العثمانيّ 
 حكمت معظم هذه السنني.النعدام الضوابط اليت 

فون فكان أن أُتعب املكلّ ، ةً الفقهاء من املذاهب كافّ عمل  ،اإلستخالفّيةوقد أعاق عدم وضوح املقاصد 
 .نها اخلطاب القرآينّ يتضمّ ة اليت رسم هلم املسارات التكامليّ دون أن تُ من ، ةع األحكام اجلزئيّ تتبّ يف 

ذاهلني عن ملرتكزات اإلميان وأصول العقيدة،  حياكة النسيج النظريّ انشغل علماء الكالم يف املقابل، يف 
 تصلح فيها النفوس أو تفسد.اليت  ،بل البيئةيشّكل الوعاء، الذي  السياسيّ  اإلجتماع

اختزال اإلنسان ببعض ما يف بيد أّن  .الطبيعة اإلنسانّية ، بدقّة،ني قد المسواالغربيّ أّن يعن ما تقّدم ال 
 ،تالفيف النفسغاص أهل العرفان والتصّوف يف فيما  ،للبحث عن املخارجلتحفيز العقول ا كان كافيً طبيعته، 

املخارج والتفكري يف  ،للبناء عليها واستخالصاهتم أهل السلوك من اإلفادة من تأّمالت وبداًل ووجلوا إىل عمقها، 
                                                           

 أي الدستور.  1 
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 أهّنا علوم ملخلوقات أخرى.وك ،ة األخرىة والعمليّ عزل معارف املتصّوفة عن سائر العلوم الفقهيّ مّت  ،املناسبة
وحماوالت  .على الفهم الشامل عصّيةً تبقى  حماوالت مقاربتها،كّل الرغم من بة، الطبيعة اإلنسانيّ و 

تتبّدى  ،ادائمً ا يؤّهلها لتكون خمتربً وهذا ما ة البحث فيها، يزيد من جاذبيّ فايا هذه الطبيعة خعن الكشف الدائم 
ا دائمً ا هذه احلقيقة حينما جعل حياة األفراد ميدانً  الكرمي القرآنوقد عكس ة. صورة متظهرات تدرجييّ حقيقتها يف 

السبب ولعّل قبل استنفاذ خمتلف ألوان البالء. فرد ة كّل مباهيّ  النهائيّ صعوبة البّت يعن ما ، بتالء(اإلختبار )لال
 ،أحسن صورة ظاهرة للعيانيعود إىل ميل اإلنسان ليكون يف  ،العميق للحقيقةهذا التواري يكمن يف الذي 

 توّفر له األمان وتضمن املصاحل.وينتزع الثقة اليت  ،ليتجّنب النفور ،لرضى اآلخرينا استجالبً 
كثري من األحيان، يف يلجأ، بل قد  .ضمريُ حجب حقيقة ما ع بقدر كبري من املهارة يف يتمتّ فاإلنسان 

والضعف إلخفاء القّوة التكرّب أو التعظيم، معرض الرغبة يف التواضع يف  يفتعل كأن  ،ضمريُ إىل إظهار نقيض ما 
 وهكذا. ،والفقر لتمويه الغًنوالزهد حلجب الرتف، أو العكس، 

ب تتطلّ  ،حلظات حرجةيف  اإلختبار وضع مظاهر املكر الكثرية على حمكّ يف تكمن هنا، ة االبتالء، يّ أمهّ و 
حماولة للمراوغة إىل  يّ سيحيل أ، د اخلطاب القرآينّ يؤكّ كما ، "االبتالء"راد واطّ ا. مباشرً ا أو سلوكً  ،احامسً ا موقفً 

 .حظًّا سيكون أمر التفّلت منها أقلّ  ،يلبث أن تتلوه اختبارات أخرىال  ،تقّ ؤ مد جناح جمرّ 
يزيد من  ماغري ظاهرة، ما تكون  اغالبً اليت  ،حقيقة الطبيعة املراوغة لإلنسانيؤّكد ات اإلختبار توايل و 

ما تكون   عادةً اليت  ،األساسّيةإىل بعض احملّكات  اخلطاب القرآينّ  ألفت وقدغموض األفراد بصورة عاّمة. 
 قد يلحظها املشرتع احملّكات السالفةو والتعّلق بالبنني.  ،النساء( حبّ ) واجلنساألرض،  يف والعلوّ  ،كاملال  ،كاشفةً 

هذه املقاربة السريعة  .ما أمكن ،سطوهتامن ة للحّد ة للعالقات اجملتمعيّ أو صياغة قانونيّ  ،عقد اجتماعيّ  أيّ يف 
شأن ذلك، يف  شأنهاالشتغال فيه، يف ا املسلمني تأّخروا كثريً أّن  أظنّ  .حلقل متكاملا عامًّ ا لتكون إطارً قد تصلح 

      .ة األخرىسائر احلقول العلميّ 
 


