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قاسم درزی
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خلاصة
ّ
يعتبر ماركس ويبر من ابرز المنظرين الذين تطرقوا الى مفهوم العقلانية وتصنيفها .يصف ويبر اربعة انيواع مين العقلانيية وهيي العقلانيية العمليية والنظريية
والذاتية والصورية .يری «ويبر» انه من الممكن ان تكون بعض انواع العقلانية غير رشيدة من وجهة نظر الأخرين .كما انيه قيدم شيكلين مين العقلانيية
الصورية والذاتية .کما يری ويبر ،ا ّن التركيز كثيراً على العقلانية الصورية امر غير رشيد من وجهة نظر العقلانية الذاتية .لكن «جورج ريتزارد» يشير في
عمله البارز«التنشئة الماكدونالدية للمجتمع» الى العقلانية الأقتصادية غير الرشيدة والتي تهيمن على المجالأت الأجتماعية ايضاً .من وجهة نظره ،فان
العناصر التي تعتبر رشييدة مين حييث الأقتصياد وتعتبير سلسيلة مطياعم ماكدوناليدز رميزاً مناسيباً لهيذه العقلانيية ،امير غيير رشييد مين الناحيية الأجتماعيية
والأخلاقية وهي تسبب انهيار القيم الأجتماعية .ويمكن ان يكون لتعميم نم «ريتزارد» هذا على الحكم الرشيد نتائج مفيدة؛ لأن النظرة السائدة فيي
الحكم الرشيد هي ايضاً مشهد اقتصادي وسياسي ،وكان للمنظورات الأجتماعيية والأخلاقيية اقيل التياثير عليى تشيكيل هيذه النظريية .يمكين للمفياهيم
والتعاليم الموجودة في القران ونهج البلاغة ان توفر عناصر اخلاقية سامية للعقلانية التي تشكل اساس الحكم الرشيد.
الكلمات المفتاحية :القران ،نهج البلاغة ،العقلانية ،الحماقة ،ماكس ويبر ،جورج ريتزر ،الأخلاق.

 استاذ مساعد في جامعة شهید بهشتی (الکتاب المسئول) )(ghasemdarzi@yahoo.com
 الباحث حدیثة في نهج البلاغة )(psepost09@gmail.com
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 .9المقدمة واشكالية البحث
يعتبر الحكم موضوعاً مهماً جداً واليذي لدييه القيدرة عليى البحيث
فييي عييدد ميين الحقييول العلمييية مثييل العلييو م السياسييية والأقتصييادية
والدينية وعلم الأجتماع والعلوم الأ نسانية وغيرها .ومما لأ شك فيه
ا ّن هييذه المقوليية سييتتطرق ا لييى تفسييير العناصيير الأ ساسييية للحكييم
الرشيد استناداً ا لى الفرضييات المسيبقة لكيل مين هيذه الأتجاهيات
بالنسيبة لليي"العقلانية" .ومميا ليأ شيك فييه ا ّن عصير ميا بعيد الثيورة
الصناعية يتضمن وجهات نظر مختلفة تماماً حول العقلانيية مقارنية
بالفترة التي سبقته .ا ّن مك ّو نات مثل الأ نتاجية ،والقدرة على التنبؤ،
والقدرة على الحساب ،والتجرييد مين الأ نسيانية هيي مين بيين ا هي ّم
المك ّو نات العقلانية والتي حل ّت في العصير الحيديث محي ّل عناصير
العقلاني ة الكلاسيكية والتقليدية .وتيدخل هيذه العناصير الأقتصيادية
تماماً في صراع خطير مع القيم الأجتماعيية .وقيد حياول الكثييرون
ا ن يشيروا ا لى هذا التباين بين التوجهات الأقتصادية والأجتماعية.
ويعتبر الحكم الج ّيد ايضاً من اهم المؤ ّهلات التي لعبت دوراً هامياً
فييي العلاقيية بييين الييدول والشييعوب فييي العهييد المعاصيير .وعلييى نفييس
المنيييوال ،بيييذلت محاوليييأت كثييييرة لتعزييييز الحكيييم بشيييكل منهجيييي
فتشكّلت الدول وتغلّبت الحيياة الحضيرية عليى طيرق الحيياة اليأخرى.
ومع تشكيل الحكومات ،طيرح الفلاسيفة انماطياً مختلفية مين الحكيم
واسيييتخدمها الحكيييام ،وليييأ سييييما الأسييياليب الأشيييتراكية والليبراليييية
والشيوعية والتشاركية .ولكن الخليل والنيواقص الموجيودة فيي كيل مين
هذه الأساليب منعتها من التعميم على مستوى العالم ،وذلك حتى عيام
9101م حيث اقترح البنك الدولي حلا ً اكثير فعاليية لتحسيين الأوضياع
الأقتصيييادية ،وعليييى ميييدى عقييييد او عقيييدين ،تيييم تعيييديل المقتييييرح
واسييتكماله ،واخييذت فييي نهاييية المطيياف ثليياث ركييائز اساسييية فييي
يت
الأعتبييار :الدوليية والمجتمييع المييدني والقطيياع الخيياص ،واقتييرح سي َّ
سيييمات هامييية لتحقييييق الحكيييم الرشييييد .يعتقيييد هؤليييأء المنظّيييرون ا ّن
المشاركة النشيطة لهذه الركائز الثلاث يمكن ان تخليق حكومية ج ّييدة
للمجتمعات.
وتبين دراسة هذه الخلفية الموجزة ايضياً ا ّن المنظيورين الأقتصيادي
والسياسييي همييا ميين اهي ّم النقيياط الأساسييية فييي تشييكيل نظرييية الحكييم
الرشيد .ولذلك ،يبدو من الضروري اجيراء بحيث مناسيب لأسيتخلاص
عناصر العقلانية في الحكم الرشيد .ومن الضروري ايضاً اقتراح عناصير
بديليية للعقلانييية القائميية علييى الأقتصيياد .ويبييدو ا ّن دراسيية المقترحييات
الهامة المتعلقة بهذه المسيالة فيي القيران ونهيج البلاغية تقي ِّدم الأخلياقَ
والتعالي َم المبن ّية عليهما باعتبارها اه ّم مكونات هذه العقلانية.
 .2مفهوم الحكم الرشيد
يعتبر الحكم الرشيد احيد القضيايا الهامية متعيددة الأختصاصيات والتيي
يض
اثيييرت فييي العهييد المعاصيير لأصييلاح حاليية الأقتصيياد ،واقتييرح بعي َ
المك ِّونات والعناصر لهذا الغرل" .الحكم الرشيد" هو مصطلل يتيالف

من كلمتين هما "الحكم" و "الرشييد" ،وبيدون معرفية معنيى الكلمتيين
والغرل من اسيتخدامهما ،فيا ّن ا َّي كليام ميرتب بهيذا التركييب يكيون
غير مكتمل .لذا ،سنقوم اولأ ً بشرح المفردات ثم نع ِّرف المصطلل.
"الحكييم" فييي مصييطلل "الحكييم الرشيييد" يتنيياول كيفييية تفاعييل
الحكوميييات والمنظميييات الأجتماعيييية اليييأخرى وكيفيييية تفاعلهيييا ميييع
المواطنين وكيفية اتخاذ القرارات في هذا العالم متزايد التعقييد (بليامبتر
انييييد غراهييييام9111 ،م ،)2 :وبالتييييالي فييييا ّن الحكييييم يتعلييييق بقضييييايا
اجتماعية .وينبغي ان يوضع في الأعتبار ا ّن الميل اليى هيذه القضيايا ليأ
يقتصر على الحكومات ،فهناك جهات فاعلية اخيرى فيي هيذا الصيدد،
مثيييل وسيييائل الأعليييام ،واليييأجهزة العسيييكرية والدينيييية ،والمؤسسيييات
الأقتصادية وغيرها ،وفيي بعيض الأحييان ،تيؤدي هيذه الجهيات الفاعلية
دوراً هاماً في توجيه القضايا الأجتماعية (المصدر نفسه).
ويعتبيير الييبعض ايضياً ا ّن الحكييم عبييارة عيين في ِّن قيييادة المجتمعييات
والمؤسسيييات .ويتضييي ّمن الحكيييم التفاعليييات بيييين ُالبنيييى والعملييييات
والتقاليد التي تحدد كيفية تنفيذ السلطة وكيفية اتخاذ القرارات وكيفيية
تفاعل المواطنين واصحاب المصالل الأخرين (المصدر نفسه.)4 :
ويتب ي ّين ميين خلييال هييذه التعيياريف حييول الحكييم ا ّن حصييرها فييي
الحكومات امر خاطئ تماماً ،وفيي المواقيف اليأخرى التيي ليأ تسيتطيع
فيهيييا الحكوميييات القييييام بهيييا ،فيييا ّن الجهيييات الفاعلييية اليييأخرى تقيييوم
بنشاطات في هذا الصيدد .وبطبيعية الحيال ،فيي الحاليأت التيي يكيون
فيها الحكم في يد الحكومة ،تكيون الجهيات الفاعلية اليأخرى نشييطة
ايضاً ،ويت ّم تقسيم الصيلاحيات فيي الحكومية بشيكل ميا .ليذلك ،فيا ّن
حصيير الحكييم فيييي الحكومييات امييير خيياطئ تمامييياً ،ونظييراً للظيييروف
المختلفة ،فمن الممكن ان نتصور جهات فاعلة مختلفية .وييؤ ّدي هيذا
التصور حول الحكم الى النقص في الأتجاهات التيي تقيوم بتعريفيه مين
الأعلى الى الأسيفل .ان التعرييف مين اليأعلى اليى الأسيفل يعنيي نظيرة
الحكوميييية للشييييعب ،وفييييي هييييذه النظييييرة ،يمكيييين للحكومييييات ادارة
المجتمعات وحدها وتوجيه عمليية صينع القيرار .واليأن وقيد اظهرنيا ان
الييأمر ليييس كييذلك ،يمكيين للجهييات الفاعليية الأجتماعي ية الييأخرى ان
يتييدخلوا فييي هييذه العملييية .ويمكننييا ان نييدرك فييي هييذه الحاليية التمييايز
الأساسيييي بيييين الحكيييم 9والحكومييية( 2المصيييدر نفسيييه ،)5 :وتسييييطر
الحكومات عليى جيزء مين الحكيم ،ويشيمل الحكيم ايضيا مجموعيات
اوسع من الحكومات كيذلك .وهكيذا ،يمكين تصيور ثلاثية انيواع مين
5
الحكيييم :الحكيييم العيييالمي4؛ والحكيييم اليييوطني 3وحكيييم الشيييركات
(المصدر نفسه.)0 :
1- Governance.
2- Gverment.
3- Global Governance.
4- National Governance.
5- Corporate governance.
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القييانون92؛  )4مكافحيية الفسيياد( .94كوفمييان واخييرون2111 ،م.)7 :
وشملت هذه السمات  941بلداً في الفترة الواقعية بيين 2112-9114م
(لندمان.)42 :2114 ،93
وتجييدر الأشييارة الييی ا ّن اسييتخدام کييل ميين هييذه العناصيير السييتة
يختلييف وفقياً للسيياق الييذي يطييرح فييه الحكييم الرشيييد .ويركييز محييور
الحکم الرشيد المحيدد مين قبيل بعيض المراکيز الأکاديميية مثيل البنيك
الدولي9112( 95م) ،والأتحاد الأوروبي 9110( 94م) ،والخطة الشياملة
للحد من الفقر وتحقيق التنمية في فيتنيام ،97عليى الجوانيب الأقتصيادية
والأدارييية .وقييام اخييرون بتحديييد هييدفهم فييي التنمييية السياسييية مثييل:
"الوكاليية الدولييية للتنمييية فييي الولأيييات المتحييدة" و "جامعيية سيييدني
للتكنولوجيا" .وفي الوقت نفسه ،اختار برنامج الأمم المتحدة الأنميائي
اثنييين ميين الأهييداف الأنمائييية الأقتصييادية والسياسييية الرئيسييية للحكييم
الرشيييد (لنيييدمان ،المصييدر نفسيييه؛ جاسييبي ونفيييري2111 ،م.)01 :
ولذلك ،فا ّن السياق الذي يت ّم فيه وضع الحكم الرشيد سيكون له تياثير
قوي على السمات التي ييت ّم التركييز عليهيا فيي هيذا المجيال (لنيدمان،
المصدر نفسه.)43 :
وهنيييا ،تتموضيييع الحكومييية اليييى جانيييب الجهيييات الفاعلييية المدنيييية
الييأخرى .قييد تكييون الحكومييات اكثيير تيياثيراً فييي توجيييه المجتمييع ميين
الجهييات الفاعليية الييأخرى ،ولكيين فييي كثييير ميين الحالييأت ،ميين غييير
المحتمل ان تتاثر الحكوميات ،بيل تكيون الجهيات الفاعلية اليأخرى هيي
التييي تتييدخل فييي العملييية .فييي بعييض الأحيييان نييرى مشيياركة الحكوميية
وغيرهيا ميين الجهيات الفاعليية فييي الحكيم .ولكيين ليأ ينبغييي ان ننسييى ا ّن
الحكومية تلعيب دوراً رئيسيياً فييي هيذا التفاعيل (قليي بييور.)07 :2113 ،
وفي مثل هذه الحالة ،ستتغير ادارة الحكومة من اسيلوب "اليأدارة العامية"
الى "الحكومة العامية" .ويؤكيد الحكيم العيام عليى القييم القانونيية والقييم
الشرعية بدلأ ً من القيم الأقتصادية والكفاءة المجيردة ،واقامية الديمقراطيية
فييي المجتمييع اميير مهييم بالنسييبة لييه (المرجييع نفسييه) .ومييع تضيياؤل دور
الحكومييات فييي الأقتصيياد ،لييم تكيين كفيياءة الأقتصيياد مرتبطيية بمشيياركة
الحكومات تماماً ،ولأ يمكن ان يركز تقدم الأقتصاد عليها وحدها.

اميا مصييطلل "رشييد" فييي "الحكيم الرشيييد" فهيو مصييطلل ق َيمييي،
مؤسسيييه غييامض نوعياً مييا ،ولييم يييتم
وكمييا اشييار الييبعض ،فان ّيه تعريييف ّ
التطييرق اليييه (دبيياغ و نفييري ،)40 :9400 ،وميين الواضييل انييه وبييالنظر
الى ا ّن مفهوم "الرشيد" يعتميد بشيدة عليى الخلفييات الثقافيية ،فيا ّن ليه
معييان مختلفيية فييي كييل ثقافيية؛ فعلييى سييبيل المثييال تعتبيير التوجهييات
الجماعية رشيدة في ثقافة ،والتوجهات الفردية رشيدة في ثقافة اخيرى،
وترتكز بعض الثقافيات عليى نظيرة « سييادة اليأب» للانسيان ،واليبعض
الأخر على نظرة «سيادة الأم» .اذن ما هو المعنى الصحيل لي«الحكم
الرشيد» في هذا المجال؟! ومن الواضل ان ّه وبسيبب صيمت المنظّيرين
حول مفهوم "الرشيد" في هذه العبارة ،فا ّن الأمر سيكون صعباً بالنسيبة
التوجه يدل على ا ّن «الرشد» فيي
لغيرهم من العلماء .ولكن معقل هذا ّ
مجييال الأقتصيياد ذات مغييزی و معنييی .فييالحكم الرشيييد كييان وسيييلة
لتحسييين الظييروف الأقتصييادية للمجتمعييات النامييية .وخلاف ياً للحلييول
الأخرى ،كان الحل يقوم على تمكين الحكوميات ولييس عليى تقلييص
دورها او اضافة سلطة حكومية لتنظيم الأقتصاد .ا ّن اليدخول اليى مبيدا
"الحكييم الرشيييد" يمكيين ان يسيياعد كثيييراً علييى التغلييب علييى هييذا
الغمول وتمهيد الطريق اما طرح قضية "حكم الأخلاق".
تعود فكيرة «الحكيم الرشييد» اليى السينوات التيي اعقبيت الحيرب
العالمييية الثانييية وشييهدت انهيييار البلييدان المسييتعمرة واحييداً تلييو الييأخر،
وبعد ذلك ت ّم ايلاء الأهتمام لمفاهيم «الأسيتقلال» و«الحريية» و«حيق
الشييعوب فييي التييدخل فييي تقرييير مصيييرها» كمفيياهيم اساسييية (غانييت،
 .)257-245 :2114وا ّدى هييذا التغيييير فييي اليينهج الييى ظهييور مفيياهيم
اساسية مثل حكومة التنمية 4والحكم الرشييد .7وكيان الهيدف الرئيسيي
لجهود حكومة التنمية هو تحقيق التنمية المسيتدامة مين خليال الجميع
بييين مختلييف الوظييائف الحكومييية (المصييدر نفسييه) .وشييملت هييذه
الوظائف ابعاداً مختلفة مثل الأبعياد الأقتصيادية والأجتماعيية والسياسيية
والثقافية والدينية والبيئية (المصدر نفسه).
وكما يعتقد مؤسسو هيذه النظريية ،فقيد كانيت المباحيث التجاريية
والأقتصادية مؤثرة جداً في هذا التصميم واستهدافه (كوفميان واخيرون،
المصييدر نفسييه .)0 :وبالتييالي ،فييا ّن العناصيير الرئيسييية السييتة هييي-9 :
1
الصييييوت والأسييييتجابة0؛  - 2الأسييييتقرار السياسييييي وانعييييدام العنييييف
(والأرهيياب)؛  - 4فعالييية الحكوميية91؛  -3كفيياءة القييوانين99؛  5سيييادة

 -9-2دراسة جدوى نم الحكم الرشيد في الأسلام
وكما اش َير سابقاً ،فا ّن نميوذج «الحكيم الرشييد» يتضيمن سيتة عناصير
رئيسية تتمحور حول الركائز الثلاثية وهيي الحكومية والمجتميع الميدني

6- Development Administration.
7- Good Governance.
8-Voice and Accountability.
9- Political Stability and Absence of Violence.
10-Government Effectiveness.
11- Regulatory Quality.

12- Rule of Law.
13-Control of Corruption.
14- Landman.
15- World Bank.
16- European Commission.
17- Comprehensive Poverty Reduction and Growth in VietnamStrategy.
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تخصصیتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2
فصلیتان علمیتان – ّ

والقطاع الخاص .والواقع ا ّن «الحكم الرشيد» يبرز ميع التفاعيل الميؤثر
بين هذه الركائز الثلاثية ،والمظياهر الرئيسيية لهيذه الركيائز هيي العناصير
السييتة التييي ذكرناهييا ميين قبييل .وبطبيعيية الحييال ،فييا ّن الدوليية بمعناهييا
الحديث ،تتمحور حول هذه الركائز .ومن اجل دراسة جيدوى تحقييق
الحكم الرشيد في الأسلام ،علينا اولأ ً ان ننظير فيميا اذا كيان هنياك اثير
لهذه الركائز التي يقوم عليها هذا الحكم في العالم الأسلامي في عصير
الوحي .ومن الواضل ا ّن وجيود مثيل هيذه المفياهيم الحديثية فيي ذليك
الوقيييت ليييم يكييين ممكنييياً .ا ّن "الحكومييية" و "المجتميييع الميييدني" و
"القطاع الخاص" هي الركائز الرئيسية التي لأ يمكين العثيور عليهيا فيي
المجتمع الأسلامي في صدر الأسلام .ومع ذلك ،كييف يمكين للميرء
ان ينظر في امكانية تنفيذ «الحكيم الرشييدن» فيي تليك الفتيرة؟ بطبيعية
الحال ،من الضروري ان نلاحظ انه ليس من الضروري ان يعتبير وجيود
هذه العناصر امراً جيداً او ان يكون غيابها عيبياً فيي الأسيلام .بيدلأ ً مين
ذلك ،تقوم الفكرة على ان تنفييذ «مفهيوم حيديث» فيي عهيد تقلييدي
تماماً سيكون امراً غير دقيق وغير صحيل ابداً.
والنقطة الأخرى هي ا ّن هدف "الحكم الرشيد" هيو عليى التيوالي:
الأقتصيياد والسييوق  -السياسيية  -الثقافيية .والييدور الييذي تلعبييه الجوانييب
الأقتصادية والسياسية في مجيال الحكيم الرشييد لين يكيون ليه بالتاكييد
دور في التعليم والثقافة .ولكن في المواقف ما بعد الأقتصادية وميا بعيد
السياسييية ،فييا ّن الثقافيية والعلاقييات الأجتماعييية تلعييب دوراً محوريياً .ا ّن
اسيتعرال الخطييوط العريضيية للقيييم الأسييلامية يشييير الييى ا ّن التوجهييات
الأقتصادية وميا بعيد الأقتصيادية تسيود فيهيا ،ومين ثيم فيا ّن احيد اضيرار
التطبيييق الميكييانيكي "للحكييم الرشيييد" علييى المفيياهيم الأسييلامية هييو
انعكاس القيم ،وانعكاس القيم هنا يعني ا ّن مكانة الأقتصاد والثقافة فيي
الخطاب الأسيلامي قيد تغييرت ،وسيوف يلعيب الأقتصياد دوراً محوريياً
وستكون له الأولوية.
وللاسف ،وعلى الرغم من هذا الضرر ،فيا ّن اليبعض ُمصير عليى ان
يط ّبق مثل هذا التك ُّييف وينفيذ مبيادئ الحكيم الرشييد فيي المجتمعيات
الأسييلامية لكيين هييذا الييأمر عييانى ميين بعييض نقيياط الضييعف الرئيسييية.
تطرق هؤلأء الأفراد ،وبغض النظر عن الأختلاف الخطابي بين الأسيلام
والغرب ،الى تطبييق نظريية الحكيم الرشييد والمبيادئ الأسيلامية ،اليأمر
الييذي ميين المييرجل ان يكييون غييير صييحيل ،وذل ي بسييبب اختليياف
الأسييس والقواعييد واهييداف الخطيياب الأسييلامي والغربييي (انظيير :شيياه
ابادي و جامه بزركي .) 40 :2194 ،وقد قلَّل البعض ايضاً من نطياق
"الحكم" بتصورهم النياقص ليه ليشيمل "الحكومية" فحسيب وتجياهلوا
المجالأت الأخرى التي يتدفق الحكم فيها .واستناداً الى ذلك ،تطرقيوا
الى مبادئ الحكم الرشييد وقواعيده (انظير :نيادري14 :2199 ،؛ شياه
ابييادي و جامييه بزركييي ،المرجييع نفسييه؛ سييردارنيا و شيياكري:2193 ،
 .) 04وحدث هذا التشويه لأ ّن كلمة " "Governantترجميت اليى
اللغييية الفارسيييية عليييى انهيييا "حكومييية" .وميييع ذليييك ،فيييا ّن مصيييطلل

"الحكومة" باللغة الفارسية له معنى خاص بالحكومات ،ولكي ّن الكلمية
اللاتينييييية ليسييييت كييييذلك ،وهييييي ذات تمييييايز اساسييييي عيييين كلميييية
"."Government
ا ّن الأشكالأت الميذكورة فيي هيذه الدراسية ،وفضيلا ً عين اساسيها
الخيياطئ ،فهييي المفتيياح لتغطييية مفيياهيم المجتمييع التقليييدي بمفيياهيم
العصيير الحييديث .ليييس هنيياك شييك فييي ا ّن هييذا الييأمر سيييظهر صييورة
كاريكاتيرية للاسلام ،وعلى اي حال فلا يمكن اعتبياره مييزة للاسيلام.
ا ّن استحالة تطبيق نم الحكم الرشييد فيي العيالم الأسيلامي فيي عصير
الوحي لأ يعني عيدم وجيود انمياط اخيرى فعالية فيي تليك الفتيرة .ومين
المؤكييد ا ّن هنيياك العديييد ميين الأنميياط الييأخرى غييير "الحكييم الرشيييد"
والتي كانت سيائدة فيي تياريخ العيالم الأسيلامي ،ولهيا خصيائص بيارزة
تتخطيييى الوقيييت وتمنحهيييا امكانيييية التطبييييق فيييي العصييير الحيييديث.
"الأخلاق" عبارة عن مقولة ما بعد زمنية وما بعد دينيية يمكين اعتبارهيا
وجهياً مشيتركاً لجمييع البشيير كنميوذج للحكيم .و"الحكيم الأخليياقي"
مقوليية متداوليية كثيييراً فييي الأسييلام ،واذا القينييا نظييرة علييى حكييم النبييي
(ص) وعليي (ع) فسيوف نلياحظ ميدى اهميية هيذا النميوذج .ويعتقيد
مؤلف هذه السطور ا ّن الأدارة الأخلاقية لأ تعاني مين الكثيير مين اوجيه
الغمييول والعيييوب التييي يعيياني منهييا "الحكييم الرشيييد" ،ويمكيين ميين
خلييال الممارسيية العملييية اسييتغلالها بكفيياءة اكبيير .وميين الضييروري ان
نييولِّي اهتمام ياً لهييذا الجانييب ،لييأ ّن اقتييراح نميياذج بديليية للاتجاهييات
الأقتصادية لأ يقتصر على العالم الأسلامي ،وقد ناقش الكثيرون بالفعيل
ضييرورة وجييود مثييل هييذا الشيييء فييي الغييرب .لييأ بييد ميين الأشييارة الييى
الأختليياف بييين منظييورين مختلفييين حييول العقلانييية ،وهمييا العقلانييية
الأقتصادية والعقلانية الأجتماعية ،وذلك قبل تناول "الحكم الأخلاقي"
كبديل عن "الحكم الرشيد" .يمكن لهذا القسم ان يفسر التناقض بيين
طبيعية هييذين النييوعين ميين العقلانييية ويشييرح ضييرورة اسييتبدال العقلانييية
الأجتماعية بالعقلانية الأقتصادية .ونعتقد ا ّن الحكم في الأسلام ،وقبيل
ان يكيييون متوافقييياً ميييع العقلانيييية الأقتصيييادية ،فهيييو مليييائم للعقلانيييية
الأجتماعية.
 .4العقلانية الأجتماعية امام العقلانية الأقتصادية
تعتبر العقلانية 90مين اهيم الأنجيازات بالنسيبة للانسيان الحيديث .كيان
للعقلانييية فييي البداييية علاقيية عميقيية مييع الأنسييانية والعلمانييية .كانييت
الأنسانية الركن الأساسي لمكونات العقلانية التيي رتّبتهيا وكيان التجيرد
من التقدس ،الذي كان قيراءة شيائعة للعلمانيية ،اساسياً اخير للعقلانيية.
ولكيين دراسيية نتييائج العقلانييية فييي العصيير الحييديث ميين وجهييات نظيير
مختلفة تشير اليى مفارقية اساسيية .العقلانيية ،والتيي تحتيوي فيي بعيض
النماذج على جميع مك ِّوناتها ،تعتبر في نميوذج اخير غيير رشييدة ابيداً.
18- Rationality.
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العقلانية والحماقة في الحكم الرشيد...

ا ّن الأقتصيياد وعلييم الأجتميياع مجالييأن يخضييعان للبحييث علييى وجييه
التحديد في هذا الصدد.
ويعتبر ماكس ويبر من ابيرز اليأفراد اليذين تطرقيوا لتحدييد العقلانيية
وتصيينيفها .ميين وجهيية نظيير ويبيير ،تُ َق َّس يم العقلانييية الييى اربعيية انييواع:
عملييية ،نظرييية ،ذاتييية ،تصييويرية (ويبيير 9140 ،م) .يعتقييد ويبيير ا َّن اييية
طريقة للحياة تحكم الأنشطة الدنيوية فيما يتعليق بالمصيالل البراغماتيية
والأنانييية للييافراد هييي العقلانييية العملييية (كييالبرغ. )9959 :9101 ،
ولكن العقلانية النظرية تنطوي عليى السييطرة عليى الواقيع بشيكل واع،
من خلال بناء مفاهيم دقيقة ومجردة ،وليس من خلال الأفعيال الفرديية
(المرجع نفسه) .وهيو ينظير اليى جمييع اشيكال اليأدراك المجيرد عليى
هييذا النحييو ميين العقلانييية (المرجييع نفسييه .)9952 :العقلانييية الذاتييية
مشييابهة جييداً للعقلانييية العملييية ،ولكنهييا تختلييف تمام ياً عيين العقلانييية
النظريييية (المرجيييع نفسيييه .)9955 :والعقلانيييية الذاتيييية مثيييل العقلانيييية
توجيه الأفعييال مباشييرة الييى الأنميياط (المرجييع نفسييه) ،ولكيين
العمليييةِّ ،
اختلافها عن العقلانية النظرية يكمن في عدم حدوث هذ التوجيه عليى
اساس الحلول المتاحية فيي الحيياة اليوميية ،ولكين عليى اسياس "قيياس
القيمييية "91اليييذي يحيييدث فيييي الماضيييي والحاضييير والمسيييتقبل هنييياك
(المرجييع نفسييه) .ويقيير ويبيير بييا ّن هييذا النييوع ميين العقلانييية لييه نطيياق
محييدود جييداً فييي حييياة الأنسييان (المرجييع نفسييه) .ولكيين ويبيير يعتبيير
العقلانية الصورية ذات طبيعة مختلفة تماماً عن اشكال العقلانية الثلاثة
السييابقة .ميين وجهيية نظييره ،العقلانييية العملييية والنظرييية والذاتييية تتجيياوز
العصور والحضارات ،ولكن العقلانية الصورية تيرتب بمجاليأت الحيياة
البشييرية ،مثييل مجالييأت الأقتصيياد والقييانون والعلييوم التجريبييية ،وهيكييل
السلطة ،وكذلك الشكل البيروقراطي ،ولأ يمكن رسم حدودها الأ ميع
التحول الصيناعي (المرجيع نفسيه .)9950 :ويعتقيد ويبير ان المبيررات
النظرييية جميعهييا فردييية ،وتحصييل علييى شييرعيتها فييي نهاييية المطيياف
بواسيييطة العقلانيييية الصيييورية بالأحالييية اليييى القيييوانين والقواعيييد العامييية
(المرجع نفسه) .ومن وجهة نظره ،فان الشكل الأكثر عقلانية للسيلطة
هو الشكل الصوري (المرجع نفسه).
ويبييدو ا ّن العقلانييية العملييية والصييورية تييرتب ارتباط ياً وثيق ياً بالتفسيييرات
التقليدييية للحكييم الرشيييد؛ وبعبييارة اخييرى ،فييي الحكييم الرشيييد ،فييا ّن الييأمر
يتعلق اساساً بتحقيق مصيالل اليأفراد والشخصييات المقصيودة ،ولكين هيذه
المصالل تكتسب الشرعية من خلال القوانين العامة والبيروقراطية .وبالمثيل،
فييا ّن طييرح مباحييث الحكييم الرشيييد يتعلييق بييالثورة الحديثيية ومييا بعييد الثييورة
الصناعية ،وكذلك فا ّن العقلانية الصيورية تتعليق بيالفترة نفسيها بميا يتناسيب
مييع قواعييد الأطييار الزمنييي نفسييه .ولييذلك ،فميين المتوقييع ان يكييون لهييذا
الشييكل ميين العقلانييية تيياثير كبيييير علييى تشييكيل نظرييية الحكييم الرشييييد.
19- valuepostulat.

وبالأضييافة الييى ذلييك ،فييا ّن مفكييرين مثييل ريتييزر ،كمييا سيينناقش فييي وقييت
لييأحق ،انشييؤوا صييلات متينيية بييين هييذا الشييكل ميين العقلانييية والتوجهييات
الأقتصادية في العصر الحديث .وقد تم ايضاً تقييم سريان هذه العقلانيية فيي
المجالأت الأجتماعية على ان ّه ضار جداً.
قبييل الأشييارة الييى نظرييية ريتييزر حييول ُالبعييد الأجتميياعي للعقلانييية،
يجب ان نقول ا ّن مفكراً اخر و هو «مانهايم» قيد اثّير ايضياً فيي مجيال
العقلانيييية .اوليييأً ،اوضيييل «مانهيييايم» الفيييرق القييياطع بيييين العقلانيييية
والحماقة ،ون ّقحه فيما بعد و قام بتعريفه من جدييد .يعيرف «مانهيايم»
العقلانييية فييي مييييجال المييييجتمع فييي البداييية :مجتمييع يحتييوي علييى
الأفعييال الثابتيية والروتينييية فيمييا يتعيييلق بالييييمواقف العادييية والمحيييددة
(مانهيييايم)994 :9144 ،؛ ليييذلك ،اذا كانيييت سيييمة "الأفعيييال الثابتييية
والروتينييية" تتعلييق بالحالييأت الغائبيية ،فسييوف نواجييه الحماقيية .ويعتقييد
مانهايم انه وخلال هذه الفترة ،فان السمات العقلانية تتكسر وتسيتبدل
بسمات غير رشيدة في المجتمع (نفس المرجع .)995 :ويعتقيد ريتيزر
ا ّن هذه السمات التي ارادها مانهايم تبدو وكانها مشابهة لما دعاه ويبير
بي "البيروقراطية" (ريتزر .)90 :9110 ،وفي فيي تقسييم مماثيل لتقسييم
ويبيير وعلييى الييرغم ميين وجييود تمييايز طفيييف ،يعيييد مانهييايم النظيير فييي
مقس يماً اياهييا الييى نييوعين :ذاتييية وصييورية .وتييرتب العقلانييية
العقلانييية ِّ
الذاتية بالتفكير ،كما ا ّن العقلانية الصيورية تيرتب بالعميل .ومين وجهية
نظره ،فا ّن العقلانية الذاتية هي فعل التفكير الذي يعرل رؤى ذكية في
التفاعل بين الأحداث في موقف معيين (المرجيع نفسيه :9145-9131
 .)54ويتمثل التمايز الرئيسيي لهيذا التعرييف ميع تعرييف ويبير للعقلانيية
الذاتية فيي ا ّن تقسييم ويبير متعيدد المجاليأت؛ ويشيمل الفعيل والتفكيير
والقيم في حين ا ّن ما يراه مانهايم هو موضوعي وذهني تمامياً ،وبالتيالي
فا ّن العقلانية الذاتية لدى مانهيايم هيي اكثير بسياطة وسيهولة مميا يفكير
فيه ويبر .ويعرف مانهايم العقلانية الصورية على النحو التالي :مجموعية
ميين الأفعييال [ ]...المنتظميية بطريقيية تحييدد الغييرل المطلييوب سييلفاً،
وكذلك فا ّن كيل عنصير فيي هيذه المجموعية يقبيل منزلية ودوراً صيورياً
(المرجييع نفسييه .)54 :لييذلك ،فييا ّن كل يا ً ميين العناصيير الموجييودة فييي
المجموعيية المطلوبيية فييي مثييل هييذه العقلانييية ،لييه دور مح ي ّدد ومكانيية
لتحقيق هدف المجموعة .وهكذا ،نلياحظ ا ّن ماكدوناليدز والشيركات
التابعيية لهييا تسييعى لتحقيييق الهييدف المنشييود ،ميين خلييال ميينل كافيية
العناصيير الموجييودة فييي مجموعتهييا دوره ومنزلتييه المناسييبة والعمييل وفييق
الفعيييل العقلييياني الصيييوري (ريتيييزار .)29 :9110 ،يعتقيييد مانهيييايم ا ّن
التحول الصناعي يقود المجتمعات باتجاه النم ِّو العقلاني الصوري .فيي
الواقع ،يعتقد مانهايم ا ّن العقلانية الصورية ترييد تثبيي العقلانيية الذاتيية
(المرجييع نفسييه .)22 :وهييذا الشيييء هييو شييكل اخيير ميين اشييكال مييا
يييدعوه ويبيير "حماقيية العقلانييية" .حتييى الييأن ،تمكّنّيا ميين الأشييارة الييى
اشكال العقلانية والتفسير النسبي لمقولية "حماقية العقلانيية" .اميا اليأن
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تخصصیتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2
فصلیتان علمیتان – ّ

فسوف نحاول تقديم وصف اكثير تفصييلا ً لمقولية "العقلانيية" والتميييز
بين العقلانية الأجتماعية والأقتصادية ،مع شرح موجز لنظريية ريتيزر فيي
هذا الصدد.
21
وقييد كييان لريتييزر البحييث الييأكثر تيياثيراً لأظهييار العناصيير الرئيسييية
للعقلانية في الأقتصاد وتناقضها مع العناصر الأجتماعيية .ويرتكيز كتابيه
الهيييام "ماكدونالديييية المجتميييع" عليييى مبيييدا وهيييو ان سلسيييلة مطييياعم
ماكدونالييدز ليسييت سييوى اسييتعارة تنطييوي علييى بعييض الرغبييات العاميية
التي تميز مليامل المجتميع اليأمريكي المعاصير (ريتيز.)911 :9114 ،
وبعبييارة اخييرى ،فييا ّن مك ِّونييات العقلانييية التييي تهيييمن علييى ماكدونالييدز
تنتشيير اقتصييادياً فييي المجتمييع الييأمريكي وبقييية العييالم .وتتيياثر مك ِّونييات
العقلانية في هذا النموذج كثيرا باراء مهندس ميكانيكي امريكي ُييدعى
تايلور .وهذه العناصير هيي :زييادة الأنتياج والقيدرة عليى التنبيؤ والقيدرة
الحسييابية ،واسييتبدال التكنولوجيييا البشييرية باللاانسييانية (ريتييزر:9114 ،
919؛ ايضيييا :المؤليييف نفسيييه :9110 ،مقدمييية) .اقتصييياديات هيييذه
العناصر العقلانية نشطة جداً وحيويية ،وسيوف تيتم الموافقية عليهيا مين
قبل ا ِّي خبير اقتصادي .يمكن رؤية هذه العناصر بسيهولة فيي مختليف
فييروع ماكدونالييدز .ويييرى ريتييزر انييه نييادراً مييا يييتم تنفيييذ عناصيير هييذه
العقلانييية فييي المجتمعييات غييير الأقتصييادية .ومييع ذلييك ،فييا ّن لهييذا
المشييروع ايضييا سييمات غييير عقلانييية تسيياهم فييي تجريييد الظييواهر ميين
الأنسييانية وجعلهييا متشييابهة (المؤلييف نفسييه :9110 ،مقدميية) .يشييير
ريتيييزر اليييى ميييا يسيييمى باليييي"حماقة العقلانيييية" (ريتيييزر919 :9114 ،؛
المؤلف نفسه :9110 :مقدمة).
تتمتييع سلسييلة مطيياعم ماكدونالييد للوجبييات السييريعة ميين الجانييب
الأقتصادي بجميع مؤشِّ رات العقلانية ،ولكن مين منظيور اكثير شيمولأً،
وميييع مراعييياة العناصييير الأجتماعيييية ،فسيييوف نلييياحظ فيهيييا نوعييياً مييين
"اللاعقلانية" .انخفال القيمة الغذائيية ،ارتفياع نسيبة اليدهون ،وجيود
المييواد المضييافة الضييارة هييي ميين اه ي ِّم عيييوب هييذه الوجبييات الغذائييية
السريعة .ونلاحظ انتشيار هيذه الحماقية او "اللاعقلانيية" فيي المجتميع
التعليمييي ومواق يع التواصييل الأجتميياعي .ميين وجهيية النظيير الأقتصييادية
والفوائييد الظاهرييية ،قييد يكييون ميين العقليياني جييداً وجييود الشييبكات
الأفتراضية ،ولكين هنياك الكثيير مين العواقيب التيي ليأ يمكين التغاضيي
عنها .في كتابه المهم بعنوان "وحيداً ،سوياً" ،اشار تيركل الى العناصر
الأجتماعييية للشييبكات الأجتماعييية حيييث يييرى ا ّن التكنولوجيييا جعلييت
الأتصيالأت الأفتراضيية تحي ُّل محي َّل التواصيل وجهياً لوجيه .هيذا البييديل
لأعقليياني تمام ياً ولييأ يمكيين ان يكييون لييه اثييار التواصييل وجه ياً لوجييه.
يسعى علم الأجتماع الى فهم طبيعة المجتمع وطبيعة التفاعل البشري،
ويمكن ان يؤ ِّدي هذا الفهم الى تحسيين نوعيية التفاعيل والتواصيل بيين
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افراد البشر .وتبي ِّين دراسية مك ِّونيات العقلانيية الأقتصيادي ُة ا َّن «العقلانيية
الأجتماعية» صارت ضحي ًة و ُمداس ًة في معظم الحالأت.
ا ّن هييذا التفصيييل فييي بحييث العقلانييية والتعبييير عيين التمييايز بييين
العقلانية الأقتصادية والعقلانية الأجتماعيية يهيدف اليى اثبيات ا ّن هنياك
تميييزاً اساسيياً بيين التوجييه الأقتصيادي والتوجيه الأجتمياعي الأخليياقي.
وقد يؤ ِّدي هذا التمايز في المواقف الى اختلافات جوهريية فيي العناصير
الرئيسييية لهييذا المنظييور الخيياص .وفيمييا يتعلييق بييالحكم الرشيييد ،فييا ّن
المنظورين الأقتصيادي والسياسيي ليأ يزاليأن مهيمنيين حتيى اليأن .وقيد
لعبييت وجهييات النظيير الأخلاقييية والأجتماعييية دوراً اقيي َّل فييي تشييكيل
العناصيير الرئيسييية لنظرييية الحكييم الرشيييد .لييذلك ،يبييدو ميين الضييروري
اعادة تعريف هذه النظرية من وجهة نظر اخلاقية واجتماعية.
 .3بيان العناصر الأخلاقية للعقلانية في الحكم الرشيد
في الجزء السابق ،ذكرنا ا َّن الحكم الرشيد هو مفهوم حيديث يقيوم عليى
تحسين الوضيع الأقتصيادي للبليدان .وعليى ميدى عقيد مين اليزمن ،ا َّدى
مؤسسييي هييذا النمييوذج بالأسييس غييير
تح ي ُّو ُل هييذا المفهييوم الييى اهتمييام ِّ
الأقتصادية والثقافية .ولذلك ،تم اضافة الدعائم التالية :المجتميع الميدني
والقطاع الخاص الى "الحكومة" .ولكين ميرة اخيرى ،تلعيب الحكوميات
دوراً محورياً ،ويصبل الأقتصياد تتويجياً للتعياون بيين هيذه الركيائز الثلاثية.
ولكن اهمية الثقافة وتفوقها على الأقتصاد دفعت بنا اليى التطيرق لنميوذج
اخر من الحكم ،نموذج يتجاوز الزمن والي ِّدين ويمكين ان يعطيى للبشيرية
جمعيياء .ا َّن بيييان العناصيير الأخلاقييية للعقلانييية يرسييم صييورة اكثيير شييمولأ ً
وانسانية لما طرح حول العقلانية.
والحكم هنا ،كما ذكرنا سابقاً ،هو عملية اتخاذ القرارات وانفاذها
او منيع اجيراء القيرارات المتخييذة .وللحكيم مجاليأت مختلفية :الييأدارة
التشاركية والدولية والوطنية والمحلية .وليذلك ،فيا َّن النظيرة الأجتماعيية
للحكم تبين ا َّن الحكومات ليست سوى جزء مين الحكيم ،والمجتميع
المييدني هييو جييزء رئيسييي ميين هييذا الحكييم ،وبالتييالي فييالحكم يشييمل
العلاقييات الشخصييية وتيياثير الييأفراد فييي اتخيياذ القييرارات وهكييذا .ا َّن
الحكم لأ يقتصر عليى رؤسياء الحكوميات ،وا ُّي شيخص يمكنيه التياثير
علييى عملييية صيينع القييرار وتنفيييذ القييرارات ،يخضييع لمفهييوم الحكييم.
وتعتبيير الأخلاقيييات ايضياً المحييور المركييزي للحكييم فييي هييذه العبييارة،
والتي يمكن ،بحكم طبيعتها ،ان تستخدم على نطاق واسع.
والتوجه الى الحكم من منظيور الأخلياق هيو التقييد بالأخلياق فيي
جميع اشكال الحكم من اجل النجاح في عملية صنع القيرار وتنفييذه،
وعلى اي حال ،ينبغي الأ تؤدي اية مصلحة الى التضحية بالأخلياق او
تجاهلها .في التعبير عن انواع العقلانيية ،اعتبرنيا ان "السييطرة الواعيية"
واحدة مين العناصير الرئيسيية للعقلانيية النظريية ليي«ويبير» .وكيذلك فيي
التوجه الأخلاقي فسوف تكون الأخلاق مسيطرة ايضاً .وبعبارة اخرى،
كما هو الحال فيي العقلانيية الحديثية ،فيا ّن التجيرد مين الأنسيانية كيان

العقلانية والحماقة في الحكم الرشيد...

يعمل كمحور رئيسي في العقلانية ،ونحن نعتبير الأخلياق مين العناصير
العليييا للانسييانية ،وسييوف نقييوم بتقييديم بييديل عيين هييذا التجييرد ميين
الأنسانية .ولسوء الحظ ،فقد ادى هذا التجرد من الأنسيانية اليى نشيوء
ازمة اخلاقية عميقة في العهد المعاصر .تنتهك المبيادئ الأخلاقيية فيي
كل جزء من العالم على اساس المبادئ الدينية وغير الدينية ،مما يؤدي
الييى ازمييات وطنييية وعييابرة للحييدود للبشيير المعاصييرين .وتشييمل هييذه
الأزمييات طائفيية واسييعة ميين القضييايا :ميين الأزمييات البيئييية الييى حالييأت
انتهاكات حقوق الأنسيان وميا اليى ذليك .واهيم عاميل فيي ظهيور مثيل
مرجحية عليى المصيالل
هذه الأزمات هو ا ّن المصالل الفردية  -القومية َّ
التييي تتجيياوز الوطنييية والييدين .وللاسييف فقييد راينييا ا َّن هييذه الأفضييليات
اصبحت في بعض اشكال العقلانية واضحة تماماً وتعتبر مين خصيائص
العصيير مييا بعييد الصييناعي .ويبييدو ا َّن افضييل طريقيية للنجيياح فييي هييذه
الأزمات هيي النظير فيي وجيود قواسيم مشيتركة بيين اليأعراق والأدييان.
الأخلاقيات هي واحدة من اه ِّم هذه القواسم المشتركة.
ا َّن نسبية معنى "الرشيد" في عبارة «الحكم الرشيد» جعليت معنيى
الحكم الرشيد مختلفاً من ثقافة الى اخرى ،بافتراضيات مختلفية .نحين
نرى في الواقع حكومات مختلفة تماماً بيل متناقضية .ولتحقييق الحكيم
الرشيد ،يمكن التضحية بالأخلاق في كثير مين الحاليأت ،ليأ ّن ميا هيو
مهم في الحكم الرشيد هو ان يقوم الخاضعون له بتقييمه بشكل جييد.
ا ّن الأثار التي تتركها هذه القاعدة على مجموعة خارجة عن السيادة لأ
يقصدها مص ِّممو الحكم الرشيد في المقيام اليأول .ولكي َّن الأخلاقييات
ايض ياً ذات مصييالل عييابرة للحييدود .و َث َّم ي َة تمييايز هييام اخيير بييين هييذين
النييوعين ميين الحكييم وهييو ا َّن الحكييم الرشيييد لييأ يعييالج بييا ِّي حييال ميين
الييأحوال ظييروف نشييوء الحكييم ،ويصييبل لكييل شيييء لييه مغييزى بعييد
الوصول الى السيادة ،ولذلك اذا كيان الحكيم يقيوم ايضيا عليى مبيادئ
غير اخلاقية ،يمكن تصور الحكم الرشيد .ولك َّن الأمر ليس كذلك في
القاعييدة الأخلاقييية ،وليييس ميين الممكيين كسي ُير المبييادئ الأخلاقييية ميين
اجل تحقيق القاعدة .في هذه الحالة ،اذا كان هناك حكم رشيد ،فلين
يكون هذا الحكم اخلاقياً .سوف نناقش بمزيد من التفصيل هيذا اليأمر
من خلال شرح الحكم الأخلاقي في القران ونهج البلاغة.
 .5العناصر الأخلاقية للعقلانية في الحكم الرشيد في القيران والسينة
النبوية
ا َّن الأهتمام ببحيث "الأخلياق" فيي عهيد النبيي (ص) يمكين ان يين ِّقل
يس النظرييية لحكييم الأخليياق .ويحظييى موضييوع
الييى حييد كبييير الأسي َ
الأخلاق في حياة النبي (ص) باهمية خاصة ،اهمية تجعل النبيي (ص)
هييو اولييأ وقبييل كيي ِّل شيييء علييى خُ لُييق عظيييمَ « :و انَّييكَ لَ َعلييى خُ لُييق
َعظييم»(القليم .)3:ا َّن اتصيياف النبيي بيالخلق العظيييم ييد ّل عليی تعاليييه
وتفوقه علی الأخلاق .هذا التعبير المجيازي يشيير اليى حكيم الأخلياق
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في جميع جوانب حياة النبيي (ص) .هنياك بيراهين قرانيية اخيرى حيول
هذا الموضوع ،ومنها قوله تعالى فيما يتعلق بالنبي (ص)« :فَبما َر ْح َمية
ْيت َفظليا غ َ
َضيوا م ْين َح ْوليك
َلييظ الْ َق ْليب لأَنْف ُّ
ْيت لَ ُهي ْم َو لَي ْو كُن َ
م َن اللَّيه لن َ
(»...ال عمران .)951:هذه العبارة تشير بوضوح الى ا َّن الأخلاق قيد
سييادت فييي جميييع انميياط حييياة النبييي (ص) ،وانييه ليييس ميين الممكيين
العثور على حالة تؤدي الى تشتت الناس مين حوليه .ا َّن بيروز الأخلياق
في حياة النبي (ص) هو المعجزة الثانية للنبي (ص) بعيد القيران الكيريم
(بهشييييتي 55 :9404 ،؛ المرجييييع نفسييييه .)14 :9401 ،والملفييييت
للانتباه هنا هو ا َّن الحكم الأخلاقي يينعكس جليياً فيي حياتيه .ليو كيان
يمكيين للمصييالل الحكومييية وغييير الحكومييية التضييحية باخليياق النبييي
(ص) ،فهييل كييان ميين الممكيين ان يرتقييي الييى هييذه المنزليية الأخلاقييية
الرفيعة؟ ا َّن اهميية الأخلياق فيي حيياة النبيي (ص) تجعيل مين الممكين
ييرجل "حكيم الأخلياق" فيي حيياة النبيي (ص)
للمراقب الخيارجي ان ِّ
على "الحكم الرشيد" .ومن الممكن ان نجد مواقف ليم تيدر مين قبيل
الحكومة بطريقة مقبولية للجمييع ووفقياً لقواعيد الحكيم الرشييد ،ولكين
الأخلاق المعجزة للنبي (ص) تغلبت على جميع هذه الأوبئة والمحن،
وكانت عاملا ً في خلق المودة والألفة بين قلوب المؤمنين.
ولأ يقتصر حكيم الأخلياق فيي حيياة النبيي (ص) عليى تعامليه ميع
المؤمنين فحسب ،بل كان يتعاميل ميع الكفيار والمشيركين ايضياً .لقيد
النبي (ص) وصية غريبة وهيي ان يعفيو عين الكفيار ويصيفل
اوصی الل ُه َّ
عنهمَ « :و َّد كَثير م ْن اَ ْهل الْكتاب لَ ْو َي ُير ُّدونَ ُك ْم م ْين َب ْعيد ايميان ُك ْم كُفَّياراً
اصيف َُحوا
َح َسداً م ْن عنْد اَنْفُسه ْم م ْن َب ْعد ميا ت ََبي َّي َن لَ ُهي ُم الْ َحي ُّق فَيا ْعفُوا َو ْ
(» ...البقره .)911:ا َّن ما هو مهم جداً في هذه العبارة هو الفرق بين
"العفييو" و "الصييفل" ،حيييث اوصييى تعييالى بكييل منهمييا .العفييو هييو
المرحلة الأولى وهو رادع للعقوبة ،وفي المرحلة الثانيية يياتي "الصيفل"
سيييء فييي القلييب للشييخص( .الراغييب
حيييث لييم يعييد هنيياك شييعور ِّ
الأصييييييييفهاني304 :9392 ،؛ مصييييييييطفوي .)411 /4 :9341 ،ا َّن
نصييحة الليه تعيالى لنبييه (ص) بيان يتعاميل ميع الكفيار بيالعفو والصييفل
رغم انهم ارادوا له السوء  -والنبيي (ص) سيتصيرف بالتاكييد عليى هيذا
النحو -يشير الى مدى تجلِّي الأخلاقييات فيي حياتيه .ومين المؤكيد ا َّن
النبييي (ص) هييو الأسييوة الحسيينة للمييؤمنين ،وينبغييي علييى الجميييع ان
يحكم هذا الشكل من التعامل حياتهم.
وهناك ايات اخرى في القيران الكيريم تؤكيد عليى المعنيى نفسيه ليي
"الصفل"( .الزخرف 01:و 00؛ الحجر )05:حيث يوصي الليه تعيالى
النبي بان يعفو عن اضطهاد الكيافرين ليه ويصيفل عينهم .29وفيي سيورة
الحجيير يوصيييه اللييه تعييالى بسييلوك مشييابهة لكنييه يؤكييد علييى "الصييفل
َاصف َْل َع ْن ُه ْم َو ُق ْل َسلام ف ََس ْوفَ َي ْع َل ُمو َن
َ -29و قيله يا َر ِّب ا َّن ه ُؤلأء َق ْوم لأ ُيؤْم ُنو َن * ف ْ
(الزخرف01 :و)00
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فصلیتان علمیتان – ّ

الجميل" .22جميع هذه التوصيات تشير الى انه ينبغي ان يكيون سيلوك
النبييي (ص) مبنيياً علييى الأخليياق ،وكييذلك الييأمر ميين الناحييية العملييية.
وتجييدر الأشييارة الييى انييه وبالنسييبة للحالييأت التييي كانييت تنييدلع فيهييا
الحرب بين النبي (ص) والمشركين ،فقد انزليت لأجلهيا توصييات مين
الله يامر فيها بعدم الخروج عن دائيرة الأخلياق .يقيول تعيالىَ ...« :و
ل يأ َي ْجيير َمنَّ ُك ْم شَ ي َنا ُن َق ي ْوم َعلييى اَل يأ َّ َت ْعييدلُوا ا ْعييدلُوا ُه ي َو اَ ْقي َير ُب للتَّ ْقييوى»
(المائده .)0:ويقول كذلكَ ...« :ف َمين ا ْع َتيدى َع َلي ْي ُك ْم فَا ْع َتيدُوا َع َل ْييه
بمثْل َما ا ْع َتدى َع َل ْي ُكم» (البقره ،)913 :مما يدل عليى تاسييس حكيم
اخليياقي حتييى اثنيياء الحييرب مييع الأعييداء .وهنيياك ايضييا عبييارات اكثيير
عمومية في هيذا الصيدد ،حييث ييامر الليه قائليا ً...« :ادفيع بيالتي هيي
احسين»(المؤمنييون14:؛ فصيلت )43:او حيييث يقييول الليه فييي وصييف
ين َي ْمشُ و َن َع َلى ا ْلأ َ ْرل َه ْونًيا َواذَا
عباده الحقيقيينَ « :وع َبا ُد ال َّر ْح َ َٰمن الَّذ َ
خَ ييا َط َب ُه ُم الْ َجيياهلُو َن َقييالُوا َسيلَا ًما» (الفرقييان .)44:كمييا توجييد حالييأت
تشير بصراحة الى حقوق الأنسان ولأ تدعو فق الى احترام حقوق غير
يجع
المسييلمين الييذين لييأ ينييوون ش ي َّن حييرب علييى المسييلمين ،بييل تشي ِّ
المسلمين ايضا على التعامل معهم بمو َّدة ومسياعدتهم( .الممتحنية1 :
سس النظرية لقاعدة الأخلاق فيي
و  .)0ك ُّل هذه امثلة دقيقة توضِّ ل الأ َ
المجتمييع ميين وجهيية نظيير القييران الكييريم .وميين الواضييل ا َّن التقاليييد
العلوية والتقاليد النبوية تتماشيى تمامياً ميع هيذه المبيادئ الأخلاقيية .ليأ
يبييدو ا َّن هنيياك ا َّي اعتقيياد عرقييي او دينييي يييرفض مثييل هييذه المبييادئ
الأخلاقية .ا َّن تحقييق اليأدارة الأخلاقيية بحكيم تعريفهيا ،هيو النميوذج
الأسمى للحكم.
 .4العناصر الأخلاقية للعقلانية في الحكم الرشييد مين وجهية نظير
نهج البلاغة في السيرة العلوية
عندما نقول با َّن العناصر الأخلاقية هي عناصر تتجاوز اليدين ،فهيذا ليأ يعنيي
انه لأ علاقة لهيا بالليه ،ولكننيا ليأ نعتبرهيا فقي ناشيئة عين اليأرادة التشيريعية
لله .وتعتبر الأخلاق بهذا المعنيى مسيت ِّمدة مين ارادة الليه التكوينيية ،وتسيتند
الييى "الأنسييانية" و "العقييل" و "الييأرادة" الأنسييانية (فنييايي.)532 :9412 ،
هذا العقل الذي ُي َع َّب ُر عنيه فيي الرواييات بيي "الحجية الباطنيية" ،يمكين ليه ان
يكون معتبيراً بالأسيتقلال جنبياً اليى جنيب ميع الرسيل والأئمية( 24الکلينيي،
 .)94/9 :9317يع ِّب ير علييي (ع) عيين هييذا الشيييء بييي «العلييم المطبييوع»
فيقول« :الْع ْل ُم ع ْل َمان َم ْط ُبوع َو َم ْس ُموع َو َلأ َي ْنفَي ُع الْ َم ْسي ُمو ُع اذَا لَي ْم َي ُكين
الْ َم ْط ُبييوع» (الش يريف الرضييي543 :9393 ،؛ امييدي .)991 :9391 ،ا َّن
التضيياد بييين المطبييوع والمسييموع يشييير الييى ا َّن العلييم المطبييوع كييامن فييي
الفطيرة البشييرية ويتوقييف تياثير العلييم الممسييوع علييه .ويؤيييد بعييض شييارحي
َاص َفل
السا َع َة َلأت َية ف ْ
ل َو ما َب ْي َن ُهما الأ َّ بالْ َح ِّق َو ا َّن َّ
َ -22و ما خَ َل ْق َنا َّ
السماوات َو ا ْلأ َ ْر َ
الصف َْل الْ َجمي َل (الحجر)05:
َّ
 -24ا َّن للَّه َع َلى النَّاس ُح َّج َت ْين ُح َّج ًة َظاه َر ًة َو ُح َّج ًة َباط َن ًة فَاَ َّما الظَّاه َر ُة فَال ُّر ُس ُل َو ا ْلأَنْب َي ُاء َو
ا ْلأَئ َّم ُة (ع) َو َا َّما الْ َباط َن ُة فَالْ ُعقُول.

نهج البلاغة هيذا اليأمر معتبيرين ا َّن العليم المطبيوع عليم غرييزي وفطيري ليأ
يحتاج الى التعليم (ابن ابي الحديد254 /91 :9313 ،؛ خيوئي ،لأتيا /29
 .)324وبطبيعيية الحييال ،قيي َّدم ميييرزا حبيييب اللييه خييوئي ،فييي بيييان اكثيير
تفصيييلا ً ،مثييل هييذا "الضييمير الأخليياقي" ،والييذي تتموضييع مقابلييه القواعييد
الأخلاقييية المشييار اليهييا فييي الكتييب الأخلاقييية (خييوئي ،المصييدر نفسييه:
 )323مثييل هييذا التقابييل بييين "الضييمير الأخليياقي" و "القواعييد الأخلاقييية"
الواردة في الشريعة ،عبيارة عين مؤشير اخلياقي ،ليه طيابع يتجياوز اليدين وليأ
يقتصر على دين معين ،وانما يكمن في الطبيعة البشيرية ويشيترك فييه جمييع
البشر .وهذا هو نفس العقيل ذاتيه اليذي قيال عنيه النبيي (ص)" :ان الليه ليم
يخليييق شييييئاً اسيييمى منيييه" (صيييدر اليييدين الشييييرازي،)941 /2 :9404 ،
ولذلك فا َّن القواعيد الأخلاقيية المسيتمدة مين الطبيعية البشيرية مشيتركة بيين
جميييع البشيير ،لييأ يمكيين العثييور علييى مييا يناقضييها ،كمييا انهييا مهيمنيية علييى
القواعييد الييأخرى ،وفييي حاليية ظهييور خليياف بينهييا وبييين القواعييد القائميية
الأخرى ،فسوف تكون القواعد الأخلاقية هي السائدة.
في الحكم الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقيية ،تهييمن الأخلياق
علييى كييل شيييء فييي جميييع الحالييأت والمواقييف ،ولييأ يمكيين ان نييرى
القواعد الأخلاقية تتعرل للقمع .ليست هناك مصلحة اعلى من تطبيق
الأخليياق فييي المجتمييع ،حتييى انييه قييد يييتم التضييحية بالوصييول الييى
الحكوميية لأجييل تنفيييذ الأخليياق ،لأنييه اذا تي َّم التضييحية بالأخليياق فييي
سبيل الحكومة ،فسوف تبدا الحكومة بالفساد على المدى الطويل بليا
شك ،ولكن اذا سيادت الأخلياق ،فيا َّن الحكومية سيتتزيَّن بهيا وتسيتمر
الى الأبد .ويلاحظ مثل هذا الأمر في سيرة الأمام علي (ع) الى اقصى
حد ممكين .ويتسياءل الكثييرون لمياذا ليم يبيذل عليي (ع) جهيداً منيذ
البداية للحصول على الحكومة التي كانت من حقه؟ والجيواب واضيل
جييداً وفقيياً لمييا تقييدم ذكييره :لييم ُي َضيي ِّل علييي (ع) بالأخليياق لبلييوغ
الحكومة .وتقتضي الأخلاق ان يكيون الحياكم مقبوليأ ً مين قبيل الرعيية
و ُيختار من قي َبلهم ،فعنيدما وجيد انيه ليم يكين هنياك مثيل هيذا القبيول،
تخلَّى عن الأمر مؤقتاً حتى يحين وقته .ولهيذا قيال علييه السيلام عنيدما
اقبل الناس على مبايعته " :لَ ْو َلأ ُح ُضيو ُر الْ َحاضير َوق َييا ُم الْ ُح َّجية ب ُو ُجيود
ال َّناصر َو َما اَخَ َذ اللَّ ُه َع َلى الْ ُع َل َماء اَلَّأ ُيقَا ُّروا َع َلى كظَّية َظيالم َو َليأ َسيغَب
َم ْظلُوم َلأَلْ َق ْي ُت َح ْب َل َها َع َلى غَارب َها َولَ َس َق ْي ُت اخ َر َها ب َكاْس اَ َّول َها َو َليأَلْ َف ْي ُت ْم
ُدن َْييياكُ ْم َهييذه اَ ْز َهي َد ع ْنييدي مي ْين َع ْف َطيية َع ْنييز " (خوئي،لأتييا.)992 /4 :
نلاحظ في هذه العبيارة ا َّن سيبب قبيول الحكيم هيو القبيول العيام ،وقيد
ذكر ايضاً انه لم يبد اي اهتمام بالحكم في البداية .فمن هو افضل من
علي (ع) لمنصب الخلافة؟ يرى امير المؤمنين ايضاً ا َّن الأخلياق ذات
اولوييية علييى الخلافيية .ولولييأ هييذه النظييرة لمييا بقيييت الأخليياق العلوييية
خالدة .وتعتبر طريقة تعامل عليي (ع) خليال حكميه ميع الخيوارج مين
افضل الأمثلة على الحكم الأخلاقي في العهيد العليوي .كيان الخيوارج
يعتقييدون ا َّن خليفيية المسييلمين ،علييي (ع) كييافر (البغييدادي:9311 ،
 )72لقد كانوا دائماً مح اهتمام الخليفة ،حتى انيه امير لهيم بالميال

العقلانية والحماقة في الحكم الرشيد...

ميين بيييت المييال ،ولييم يميينعهم ميين الصييلاة فييي المسيياجد( .الطبييري،
74 /5 :2191؛ ابيين حيييون )414 /9 :9405 ،وهنيياك عييدة حالييأت
اخييرى ميين التعامييل الأخليياقي مييع الخييوارج فييي تلييك الفتييرة( .انظيير:
الشريف الرضي ،المصدر نفسه.)551 :
ولكن ذروة الحكم الأخلاقي في السييرة العلويية تكمين فيي تعامليه
مييع معاوييية .حيييث قييال " :واللييه مييا معاوييية بييادهى منّييي ،ولكنّييه يغييدر
ويفجر ،ولولأ كراهية الغدر لكنت من ادهيى النياس ،ولكين كي ّل غيدرة
فجرة ،وك ّل فجرة كفرة ،ولك ّل غادر لواء يعيرف بيه ييوم القيامية ،والليه
ما استغفل بالمكيدة ،ولأ استغمز بالشيديدة [(" ]...خيوئي ،المصيدر
نفسيييه .)404 /92 :وهنيييا يجسيييد عليييي (ع) بشيييكل صيييريل حكيييم
الأخليياق حيييث يييرفض الحيليية والمكيير فييي السياسيية ،وهييذا يعنييي انييه
يجب عدم التخلي عن الأخلاق حتيى اميام العيدو وليأ يجيب التمسيك
بالحيلة والمكر .فهل يعنيي هيذا غيير ا َّن الأخلياق تسيود كافية جوانيب
حياة علي (ع)؟
ولييأ يقتصيير حكييم الأخليياق فييي السيييرة العلوييية علييى فتييرة حكمييه ومييا
َتخلَّلها من احداث لأ تحصى ،بل يشمل جمييع تفاصييل حياتيه الشخصيية
والأجتماعية .وكيان عليي (ع) مين اهي ِّم المستشيارين والميؤثرين فيي عمليية
صنع القرار وتنفيذ القيرارات فيي عهيد الخلفياء الثلياث ،بمين فييهم الخليفية
الثيياني الييذي قييال" :لولييأ علييي لهلييك عميير" (الحيير العيياملي ،مقدميية21 :؛
فيض الأسلام ،ليأ تيا )31/9 :واستشيارة عمير لعليي (ع) فيي محاربية اييران
(الشريف الرضي )214 :9393 ،واليروم (المصيدر نفسيه .)912 :نلياحظ
من خلال ميا صيرح بيه عليي (ع) فيي هيذين الميوقفين انيه ليو ذهيب عمير
لحرب ايران والروم لقتل ولكان مقييتله يصييب في مصليييحية عليي (ع) لأنيه
قاتييل زوجييييته وبنييت رسييييول اللييه ولكييان ميين المحتمييل بشك ييييل كبييير ان
ييييصل الى الخيييلافة ،ومع ذلك فيا َّن الأخلياق تتفييوق عليى المييييصالل هنيا
ويجب التقيد بها.
اذا نظرنا الى هذه الأدلة فسوف يتبادر اليى اليذهن السيؤال التيالي :هيل
باستطاعة هذه السيرة ادارة المجتمع وتوفير ظيروف معيشيية جييدة للشيعب؟
ويصييبل هييذا السييؤال بييارزاً عنييدما نييدرك ا َّن عليياً (ع) ،حيياول تطبيييق هييذه
الأدارة ،لك ّن ذلك لم يمنعه من المرور بفترة مليئة بيالتوتر والهجيوم المسيتمر
من قبل الفئات المعارضة .ور ّداً عليى هيذا السيؤال ،يجيب القيول :صيحيل
ا َّن هيذا الكليام ليأ غبيار علييه مين حييث الشيؤون الظاهريية المتعلقية بالنيياس
العاديين ،ولكي َّن راس الميال الأجتمياعي والمواقيف الشيعبية تجياه الحكومية
نمت بشكل متزايد فيي عهيد عليي (ع) .عنيدما كيان النياس ييرون بياعينهم
الحكم الأخلاقي ،لم يكن امامهم من خيار سيوى الثقية بالحكومية ،وكيانوا
تصب فيي
ينفذون اوامر علي (ع) ويتقبلونها برحابة صدر ،حتى لو لم تكن ُّ
مصلحتهم .ا َّن الفترة القليلية لحكومية عليي ليأ تسيمل لنيا بيالنظر اليى نتيائج
هذا الشكل من الحكم ،ولكن دراسة ولو كانيت غيير كاملية ليم تجير حتيى
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الييأن فييي هييذا الصييدد ،وكييان الهييدف ميين هييذا المقييال ان يجسييد شييرحاً
موجزاً جداً لهذا النوع من الحكم.
وميين المسييلم بييه انييه لييأ يجييب اعتبييار علييي (ع) مسييتقلا ً فييي هييذا
الشان ،ومن الواضل انه تلميذ النبي (ص) ومن ِّفذ اوامره .ولذلك يجب
السنَّة النبوية الشريفة.
التفتيش عن جذور الحكم الأخلاقي في ُّ
 .7الخاتمة
 )9يذكر ماكس ويبير اربعية انيواع مين العقلانيية :العمليية ،النظريية ،الذاتيية،
والصورية .كما ا َّن مانهايم يرى ا َّن لها شكلين؛ ذاتيي وصيوري .ووفقياً
ليأراء هؤلييأء المن ِّظيرين ،فيا َّن هييذه الييأنواع ،وخاصية الصييورية والذاتييية،
يمكيين ان تكييون منافسيية تمام ياً لبعضييها الييبعض ،والفعييل الييذي يعتبيير
عقلانياً في واحدة منها يعتبر لأعقلانياً في الأخرى.
 )2تم َّكن جورج ريتزر من التطرق الى "حماقة العقلانية" بشكل جيد ،موضح ًا
ا َّن العناصر الرئيسية للعقلانية في الأقتصياد وتنفييذها فيي المجتميع ،ييؤدي
الى تراجع العلاقات الأجتماعية وتجريد البشرية من الأنسانية.
" )4الحكييم الرشيييد" مقوليية اثارهييا البنييك الييدولي منييذ عييام 9101م لتحسييين
الوضع الأقتصادي لبعض البلدان .وكان هذا اليأقتراح ،اليذي تضيمن فيي
البداييية توصيييات اقتصييادية فق ي  ،قييد قييرر بعييد فتييرة ميين الوقييت خفييض
مسيياهمة الحكومييات فييي اصييلاح العملييية الأقتصييادية واضيياف ركيييزتين
اخريين هما :المجتمع المدني والقطاع الخاص الى "الحكومة" واعتبر ا َّن
اصلاح الوضع الأقتصادي للمجتمعات يتوقف على المشاركة الصيحيحة
لهذه الركائز الثلاث .ا َّن المنظور الأقتصادي فيي نظرييات الحكيم الرشييد
واضل تماماً ،ويتبع محور هذه العناصر من الناحية السياسية.
 )3ا َّن العوائق الرئيسية التي تعيق التنفيذ واسع النطاق "للحكم الرشييد"
هي .9 :مركزية الحكومة في الركيائز الثلياث لهيذه النظريية تجعيل
التحيييزات فييي الركيييزتين الييأخريين تعتمييد ايضيياً علييى القيييرارات
الحكومييية؛  .2الغمييول فييي معنييى "رشيييد" فييي عبييارة الحكييم
الرشيييد يجعييل هييذا الحكييم نسييبياً يعتمييد علييى الظييروف الثقافييية
لمختلييف المجتمعييات وتغيراتهييا؛  .4غاييية الحكييم الرشيييد هييي
الأقتصيياد ،وهييذا الحصيير يعنييي الحييد ميين مفهييوم حكييم الظييروف
الأقتصييادية للمجتمعييات .فييي حييين ان الثقافيية والظييروف الثقافييية
تعتبر اكثر اهمية.
 )5على الرغم من اوجه القصيور المهمية فيي نظريية "الحكيم الرشييد"،
فقييد دعييا بعييض العلميياء الييى التعامييل معهييا فييي مجييال القضييايا
الأسيييلامية ،ولكييين الأختلييياف الخطيييابي العمييييق بيييين الخطييياب
الأسلامي وخطاب "الحكم الرشييد" يجعيل هيذا اليأمر غيير مليائم
ابداً من الناحية المنهجية.
" )4الحكم الأخلاقي" هو نموذج يمكن استخدامه كبديل ليي "الحكيم
الرشيد" .ان طابع الأخلاق المتجاوز لليدين والعيرق يجعيل مليامل
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"الحكيييم الأخلييياقي" مفهومييياً .والحكيييم الأخلييياقي هيييو محيييور
الأخلاق فيي عمليية صينع القيرار وتنفييذ القيرارات .وتعنيي مركزيية
هذا التعريف ان المصالل اليأخرى لين تتفيوق عليى الأخلياق ،بيل
ستكون الأخلاق هي التي تحكم كل شيء.
 )7ان دراسة القران ونهج البلاغة تطلعنا جيداً على حكم الأخلياق فيي
حييياة النبييي (ص) وعلييي (ع) ،كمييا ان دراسيية مييدلول المفيياهيم
الواردة فيي هيذين الكتيابين يمكين ان تفسير جييداً الأسيس النظريية
للحكم الأخلاقي.
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