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 الكوميديا اإلنسانية
 مشاركة فاطمة احلكيمة

نفتح جهاز الكمبيوتر، ونلج إىل مواقع األخبار، مث نطالع مقاالت وأعمدة حول "سلوٍك عدواينٍّ  
" يف العاَلم من حولنا؛ مثَّ نرسم باللون األمحر املناطق الساخنة، وباألخضر املناطق الباردة؛ فتشتدُّ  عدائيِّ

، وأنَّ أغلب اللون األخضر يقع على حريتنا أنَّ أغلب اللون األمحر يقع على ج غرافية العاَل اإلسالميِّ
جغرافيات ُملحدة )الصني، اليابان...(، وتقع جغرافية الديانات السماوية ــ املسيحية غالبا ــ بني اللونني؛ 

 .حىت وإن كانت غالبا هي الصانعة للنار، واملصدِّرة للرمضاء
  تيكية بين عقيدتنا وسلوكنا، بخاصة أوان الفتن؟ثم نتساءل: هل توجد عالقة تلقائية أوتوما

مبعىن أنَّه، هل مبجرَّد أن يسجَّل امسك حتت خانة "مسلم" تصبح مستسلما هلل، مساملا لعباده، أي 
 "مسلما" امسا ومعىن؟

وهل املسلمون، فيما هم فيه اليومم، جمرمون مذنبون، أم هم الضحايا املظلومون، أم هم مزيج بني ذاك 
 وذلك؟

يقرر علي عزت بيجوفيتش أنَّ هذا السؤال، وهذه اجلدلية، وهذا التشويش "حتريِّ عقول املفكِّرين اجلادِّين، 
 ."حىت أكثرهم استنارة

واملقرَّر لدى "علماء األفكار" أنَّ سلوك اإلنسان ليس بالضرورة وليد اختياره الواعي وعقيدته املدرمكة. 
ه، ومواقفه اليت تشكلت يف مراحل الطفولة"، وهو كذلك منسوب فهو يف كثري من األحيان مثرة "تنشئت

"األفكار اليت انطبعت عنده من خالل سياقه التارخيي، واالجتماعي، والنفسي" بتعرب مالك بن نيب... 
  ..."وهو ما نسميه يف أدبيات منوذج الرشد أثر مباشر: "للوعاء احلضاري" و"للنسيج احلضاري

ــ مثال ــ يف بيئة شيوعية، يكون أقربم إىل السلوك اجلشع ِمن الذي نشأ يف بيئة  فما من شك ّْ أنَّ من نشأ
مفتوحة اقتصاديًّا؛ وأنَّ من ترَّبَّ على مبادئ ليبريالية يكون ألصق باألنانية الفردية ممن ترَّب على التجمع 

، وحلل فعل "البداوة" واالجتماع. ولقد عاجل ابن خلدون يف مقدمته أثر البيئة والتنشئة يف سلوك األفراد
  .على اإلنسان حتليال بديعا
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يقول بعض النقَّاد: "يوجد ملحدون على أخالق، ولكن ال يوجد إحلاد أخالقي"، وباملقابل نستنتج أنه: 
"يوجد معتنقون للدين على غري أخالق، ولكن ال توجد أخالق منفصلة متاما عن فكرة اإلله واخللود"؛ 

  ...نسان بالدين ذات مستويني: عقديٌّ تعبديٌّ، وسلوكيٌّ أخالقيٌّ وهذا يعين أنَّ عالقة اإل
وليس االلتزام باملستوى األول )العقدي التعبدي( مقدِّمة ضرورية لاللتزام باملستوى الثاين )السلوكي 
األخالقي(؛ كما أنَّ التحلي باملستوى الثاين ال يعين أنَّ صاحبه منقطع متاما عن املستوى األول. "فكل 

ُلق محيد له جذور يف الدين"، سواء أدرك الناس ذلك أم َل يدركوا، "وليس كل تعبد مثمرا للخُلق خ
: "من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر، مل يزدد من اهلل إالَّ احلسن بالضرورة"؛ ولذا نقرأ يف احلديث الشريف

 ."بعدا
يفرِّق بني "الصفات اإلميانية، والصفات  ولكنا جند جوابا أكثر وضوحا لدى بديع الزمان النورسي، حني

: "إنَّ اخلري الصادر من الكافر هو مثرة صفات إميانية انغرزت فيه وبقيت آثارها  الكفرية"، ويقول معىنى
عليه؛ وإنَّ الشر الذي يصدر من املسلم هو نتيجة الصفات الكفرية اليت ترسبت يف نفسه، وَل ميحها 

  ."مربوط دائما بالصفات اإلميانية، والشرَّ معقود أبدا بالصفات الكفريةإسالمه؛ ومن مثَّ فإنَّ اخلري 
ويسمي عبد احلميد أبو سليمان الصفات اإلميانية "صفات األصحاب"، والصفات الكفرية "صفات 
األعراب"؛ ويُرجع شقاء األمَّة إىل "تغلُّب صفات األعراب فيهم على صفات األصحاب"؛ مث يذكر أنَّ 

امتاز باحلنني إىل صفات األعراب، فضُمرت صفات األصحاب، وتغلَّب االستبداد واجلور  العهد األموي
 .على احلق والعدل

ويقارب األستاذ فتح اهلل كولن املشكلة "بقاعدة كلية" تفسر هذا التوجيه، وهي أنَّ "اخلريية رهينة 
الشرُّ شرٌّ سواء اقرتفه مسلم أم  بصفاهتا" ال مبوصوفاهتا؛ فاخلري خرٌي، سواء صدر من مسلم أم من كافر، و 

كافر. وهذا بالطبع ال يعين أنَّ اهلل يتقبل اخلري من غري املؤمن يف مستوى اجلزاء األخرويِّ؛ ذلك أنَّ 
القبول رهني بالتقوى: "إمنا يتقبل اهلل من املتقني". أمَّا يف مستوى الثمرة الدنيوية واالستخالفية فالقاعدة 

 هي:
ِء ِمنّْ عمطماء رمب ك وممما كمانم عمطماء رمب ك َممّْظُورىاُكالًّ منُِد  هم }  ِء ومهمُؤالم ِل }، {ُؤالم ليّْسم بِأمممانِيُِّكمّْ ومالم أممماينِّ أمهّْ

دّْ لمُه ِمنّْ ُدوِن اللَِّه وملِي اى ومالم نمِصرياى   {الِّْكتماِب ممنّْ يـمعّْمملّْ ُسوءاى ُُيّْزم ِبِه ومالم ُيِم
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ان الفنت واخلالفات والصراعات تكون َمكًّا للمرء فيفضح مكنوناته، ويصدر منه خالف ما واحلقُّ أنَّ أو 
يُظهر؛ إال أن يكون صادقا، وتبدو اهلوة غالبا بني تعبُّده وسلوكه؛ وهو ما يفسر الكثري من "الظلم"، 

داث اليوم، و"الغيبة"، و"الكذب"، و"االفرتاء"، و"النميمة"... اليت نقرأها ونسمعها لألسف حول أح
وهي تصدر ممن ينتسب إىل "اإلسالم" يف حقِّ من ينتسب إىل "اإلسالم"؛ وهلذا عد القرآن الكرمي 
النفاق تردٍّ إىل أسفل سافلني، وجعل من أكرب املقت أن يظهر اإلنسان خالف ما خيفي: "كرب مقتا عند 

 ."اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون
الفنت، ولنِقسها مبعايري القرآن الكرمي والسنة الطاهرة، ولنحذر من فلنراجع إذن أقوالنا وأفعالنا أوان 

ترسُّبات األفكار املطبوعة فينا بوعٍي أو بغري وعٍي، جرَّاء الرتبية واإلعالم والسياسة... فقد تنتقم انتقاما 
شديدا، وقد تستيقظ فينا مثل التنني، ذلك أن األفكار املخذولة جتثو على النفس، وتنقضُّ على 
صاحبها من الداخل، مثل "ثعابني البطن"، مث تزهق روحه رويدا رويدا، إىل أن يرتدى يف اهلاوية ويهلك، 

  ...من حيث ال يدري
حيية، فتالزم صاحبها وحتميه، مث تنقذه يف أسوء الظروف واألحوال؛ وأكرُب فكرة 

ُ
أمَّ األفكار احلية امل

 .توحيدحيويةى عرفتها البشرية على اإلطالق هي: فكرة ال
  .لقد غربت الشمس حقا، ولكن الدفء الذي يشع يف جوف الليل مصدرُه مشس النهار السابق"

  .إننا نظل نستشعر الدفء يف الغرفة بعد انطفاء النار يف املدفأة
 ."إنَّ األخالق ديٌن مضى، كما أنَّ الفحم يف باطن األرض حصاد قروٍن ماضية

" مدويا يف مجيع أ ركان األرض، مهما اكفهرَّت السحب، ومهما ادهلمت الليايل، وسيبقى صوت "احلقِّ
"؛ ذلك أنَّ "الصدق" ال يفهم  وسيكون "الدين" أبدا مصدرا لكلِّ "خري"، والتنكر له مصدرا لكلِّ "شرٍّ
إالَّ باعتبار "إلٍه"، و"حياٍة أخرى"، وشيء "فوق املادة والفناء"... وإالَّ، فإنَّ الصادق يكون مهرجا، أو 

 .انا، أو أيَّ شيء آخر... إالَّ أن يكون إنسانا كرمياهبلو 
 د / حممد باباعمي      منقول عن


