أديان
مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدويل لحوار األديان
أديان مجلة نصف سنوية حول الدراسات الدينية تصدر باللغتني العربية واإلنجليزية عن مركز الدوحة لحوار
األديان .واملجلة تركز عىل الحوار بني األديان ،والعالقات بني اإلسالم والديانات األخرى.
يف عامل يتخلله سوء التفاهم الديني ،ومامرسات العنف ،واختطاف التعاليم الدينية من قبل األيديولوجيات
السياسية ،تأمل مجلة أديان أن توفر فضاء للتالقي والتفاكر حول املشرتكات العامة واملقاصد املشرتكة لألديان
الكربى يف العامل .وعنوان املجلة يوحي بحقيقة الوحدة الروحية يف التنوع الديني التي ميكن أن توفر مفتاحاً
لتعمق الفرد يف معتقده الديني ،وكذلك مجاالً لالنفتاح عىل املعتقدات األخرى .فالقرآن يوحي بوحدة اإلميان،
وسعى للحقيقة يف إطار التنوع الديني:
'' ...لكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم فاستبقوا الخريات
إىل لله مرجعكم جميعا فينبئكم مبا كنتم فيه تختلفون''.
(املائدة )٤٨
مبا أن مجلة أديان مجلة دولية متخصصة ومرتبطة مبركز الدوحة الدويل لحوار األديان فإنها تجد إلهامها يف
الرسالة العاملية لإلميان بإل ٍه واحد ،يف معناها الواسع ،كام أنها تسعي ملشاركة مختلف الديانات التي لها مبادىء
وقيم مشرتكة يف داخل هذا اإلطار املفهومي الواسع.
وتشجع املجلة الدراسات املقارنة والتبادالت بني األديان بروح الحوار واالغتناء املشرتك .وهدفها هو الرتويج
للتفاهم بني املؤمنني مبختلف األديان ،وبدراسة واكتشاف األسس الالهوتية والروحية املشرتكة بينهم ،وعالقاتهم
البناءة املتبادلة يف املايض ،والحارض ويف املستقبل ،ودراسة وتفهم أفضل ألسباب الرصاعات بينهم ،والتحديات
التي يواجهونها عند االلتقاء باملجتمعات العلامنية والغنوصية امللحدة.
وباإلضافة إيل ذلك ،تود املجلة أن تحيي األفق العاملي لإلسالم وتؤكد عليه ،وذلك برعاية دراسات يف العالقات
بني اإلسالم والديانات والحضارات األخرى يف مجاالت التاريخ ،والفنون ،والدراسات الدينية .ويف هذا أيضاً مسعى
لتفعيل الخطاب الفكري يف اإلسالم ،وذلك يف إطار ارتباط تفاعيل ومثمر بني اإلسالم والديانات األخرى.
واملقاالت املنشورة يف مجلة أديان هي عىل مسئولية كتابها بصورة كاملة ،وال تعرب بالرضورة عن اتجاهات يتبناها
مركز الدوحة الدويل لحوار األديان .وهي ت ُنرش يف إطار حوار مستمر حول األديان ،وال ت ُؤخذ بأنها تعرب عن
مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
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االفـتـــتاحــ ّية
نالحظ اليوم أن الثقافة الدينية باتت تنظر
إىل العمل من زاويتني :األوىل باعتباره نعمة،
والثانية باعتباره نقمة؛ أو باعتباره أما هبة
إلهية ،يف بعض األحيان ،أو وسيلة تهذيب يف
أحيان أخرى .وهذه النظرة الدينية املزدوجة
لظاهرة العمل ،تبدو جلية يف واقعنا املعارص،
وعىل وجه الخصوص من خالل وجود ظاهرتني
داخل النظام االقتصادي العاملي :ظاهرة
االستغالل من ناحية ،وظاهرة اإلبداع والنشاط
املتنامي بوترية مطردة من ناحية أخرى.
من املؤكد أن اهتاممات العمل طغت عىل
جوانب أخرى يف حياة الناس اليوم ،لدرجة أن
البعض يذهب إىل القول بأن العمل تحول يف
عرصنا إىل دين جديد ،عىل أقل تقدير يف مناطق
واسعة من العامل ال تسري حسب النظام الديني.
ورغم الفراغ الذي تركه انعدام االهتامم بالجانب
الروحي والتوافق عىل القيم الدينية ،يالحظ أن
النشاط املهني ،يكاد ميأل هذا الفراغ ،ليعطي
معنى للحياة من ناحية ،ولريبط األشخاص
بعضهم ببعض من خالل شبكة من املهام تقوم
عىل التعاون املتبادل.
وخري مثال لذلك هو ما نراه عرب العامل من
العمل اإلنساين الهائل املتسق واملعقد ،الناتج
عن االلتزام واإلبداع والعمل الدؤوب ،من خالل
حركة دامئة ورسيعة التطور.
وبالرغم من أن التعلق بالعمل أصبح مرتبطاً
بنوع من الحامس يكاد يرقى إىل درجة العبادة،
مام يفقد العمل دوره التقليدي ،يف بعض
األحيان ،ليتحول إىل مصدر ظلم واستغالل
وتسلط.
والحقيقة أن سبب هذا السلوك يعود إىل الثورة
يف وسائل اإلنتاج مثل استخدام التكنولوجيا
والتشغيل اآليل ،مع إدخال املعلوماتية يف كثري
من مجالت املهنية ،مام يسلب الطابع اإلنسان
من الكثري من املجاالت املهنية بسبب الثورة
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املعلوماتية.
وبالتايل يف كثري من األحيان أصبح دور العمل
منحرصا ً يف تلبية رضوريات الحياة ووسيلة
ملجرد البقاء عىل قيد الحياة ،منقطعة بذلك عن
االهتاممات األساسية واألخالقية ،وعىل خالف
مع القيم األخالقية والسعادة الروحية.
وإذا تأملنا تاريخنا اإلنسان ،نرى أن االستثامر
يف العمل من منطلق ديني كان هو القاعدة.
يف الحضارات ما قبل عرص الحداثة ،كان
تقديس العمل هو السمة املشرتكة ،وهذا ما
يظهر جلياً ،كذلك لدى الرجل املتدين ،فالعمل
هو الفعل أو اإلنتاج ،ويف كال الحالتني ينطوي
العمل بصبغة من التقديس .ولذا كان ال بد أن
ينفذ العمل "بإسم الله" ،بحيث ال يتم التغيري
فقط عىل املستوى الشكيل والرسمي ،ولكن
عىل املستوى النوعي والروحي أيضاً .أضف إىل
ذلك أنه عندما يكتمل العمل روحياً ،ميكن أن
يتم التحول جوهرياً ،كام يتجىل ذلك بوضوح
يف حالة الرتابط الوثيق ،واسع النطاق ،بني
الفنون والروحانيات .وينطبق هذا عىل األفراد
والجامعات عىل حد سواء ،مثل النقابات،
والقبائل أو الطبقات االجتامعية.
كام يرتبط العمل مبفهوم الهوية ،والناس
الذين ال يعملون ،أو نسوا كيف يعملون أو
ال يهتموا بالعمل ،سيفقدون كرامتهم ومعها
هويتهم الحقيقية .وال يعترب العمل هنا مسألة
مفخرة وطنية أو مجرد تراث رسمي ،بل هي
أحد القضايا املصريية .وهي من القضايا الهامة
للحفاظ عىل املوروث الثقايف والديني .وهذا ما
يدلل عىل أن "غاندي" قد أدرك جيدا ً العالقة
الوثيقة بني الهوية الروحية لألمة ونوع عملها
عندما اختار عجلة الغزل شعارا ً للحملة التي
أطلقها إلحياء الرتاث والحضارة الهندية.
وحتى حني ما يندرج العمل ضمن القيم
الدينية ،نادرا ً ما يعترب يف حد ذاته فعالً دينياً

أو نتاجاً دينياً .ذلك أن األعامل الدينية تتمثل
يف األساس يف الطقوس والصلوات والسلوكيات
األخالقية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف ميكن
الربط بني العمل املهني واألعامل الدينية؟
والجواب يستدعي عدة مالحظات:
املالحظة األوىل هي أن عمليتا الصالة والتأمل
ميكن اعتبارهام نوعاً من العمل ،وهام يف
كل األديان ،واجب جامعي ،وكذلك دعوة
للخصوص .ونجد هذا حتى يف األديان التي ال
تقبل بالرهبانية ،مثال ذلك "أهل الصفة" يف
صدر اإلسالم ،والذين كانوا انقطعوا للعبادة.
ألن اإلنسانية املتنوعة املشارب ،تكون كذلك
متنوعة يف ميولها املهنية.
واملالحظة الثانية هي أن مثة فكرة خاطئة
وغامضة تدعي وجود تعارض بني عملية التأمل
والعمل.
القرآن يقرر يف هذا املجال يف اآلية التالية:
“ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر الله” ،عدم
وجود ذلك التعارض .وبالتايل يدحض وجهة
النظر السطحية املعارصة ،والتي تزعم انعدام
التوافق بني العبادة والعمل املهني ،وكام تزعم
عدم امكانية أن يحل كل منهام محل اآلخر ،أو
يتساوى الطرفان.
أما املالحظة الثالثة هي أن املامرسات الدينية

وما يتكون منها من الشعور الديني ،يتناقض
رصاحة مع الغش املهني والسلوكيات الالَ
أخالقية .ويف هذا املعنى ،يشكل الدين مدرسة
الرتبية األخالقية ،سواء يف الجانب املهني أو يف
النواحي األخرى للحياة.
ويف املقابل غياب ارتباط وثيق أو إدماج بني
املامرسات الدينية واألخالقيات املهنية ،ما
هي إال داللة عن وجود فهم خاطئ عميق
للمامرسات الدينية أو يف التعامل معها.
وباإلضافة إىل هذه االعتبارات األساسية ،ميكن
القول أن األخالقيات املهنية الشاملة ،ال محالة
تعرتف برضورة منح العمل نوع من التقديس
النسبي غري املطلق .كام يعترب العمل ،من هذا
املنظور ،واحدا ً من أهم أبعاد حياتنا ،ولكنه ال
يزال مقيدا ً بالقيم الروحية ،واملبادئ األخالقية
العليا ،التي تحدد نفوذ وحقوق ومتطلبات
العمل.
وتبقى هذه املبادئ هي الضامنة عىل أن يبقى
العمل هو وسيلة للحياة وليس غاية لها.
باتريك لود
التعريب  :د.محامدي عيل محامدي
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لقاء مع الكاردينال أوناييكن
يشغل الكاردينال أوناييكن حاليا منصب رئيس
األساقفة الكاثوليك يف أبوجه بنيجرييا ،وهو
شخصية ساهمت وما زالت يف الحوار املسيحي
اإلسالمي ،وهو من األصوات القليلة املدافعة عن
جدوى الحوار وأهميته يف دعم إرساء السالم
وحل النزاعات .ويف هذا اللقاء الذي قام به
فريق من املركز الدوحة الدويل لحوار األديان،
يقدم فيه رئيس األساقفة بعضا من تأمالته حول
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"أخالقيات العمل".
األديان التقليدية اإلفريقية ال تختلف كثريا عن
املسيحية و اإلسالم ,ولذا ميكننا القول بأن األديان
التقليدية التي كنا ندين بها مل تكن وثنية  ،كنا
نعبد الله من خاللها ،ومن هنا استطعنا أن نقرأ
الكتاب املقدس بدون عناء.
والدي كان مفتونا بسرية السيد املسيح ومن هنا
صدقه وآمن به ،ألن املسيح مل يأيت بإله جديد.
الكتاب املقدس رغم أنه مل يتحدث كثريا عن
املسيح إال إنه حكا لنا عن املعجزات التي ظهرت

قدر صاحبها .فإذا أخذنا مثال الحرفيني الذين
كانوا يجمعون بني الوظيفة والفن ليس له مكان
أو فرصة يف ساحة العمل اليوم كام أنه مل يعد
لتخصصات املايض وجود اليوم .لقد طرأ تغريا
جذري يف مفهوم العمل اليوم ،وأكرث من يعاين
من هذه الحالة هم فئة الشباب.
وإذا رجعنا إىل دور الدين فأنه ال ميكنه أن يوقف
هذه العملية ،أقىص ما ميكن للدين أن يقوم به
هو أن ينصح ويوجه صناع القرار إىل يجاد بيئة
مشجعة للعمل .الناس ليسوا عبارة عن آالت
إنتاج ويحتاجون إىل تعامل تحفظ لهم كرامتهم،
ومن املثري لالستغراب أن بعض األعامل تعترب
أكرم, ،أرفع قدرا ،من غريها يف هذه األيام.
أما دور الدين فهو تنبيه أرباب العمل إىل أن
إرادة الله تكمن يف إعطاء العامل حقوقهم
كاملة.
مهام بلغ مستوى الرقي يف املجتمع ،فإنه ما مل
يستويف الشباب حقهم يف مجال العمل حتى
الشعور بالريض من ظروفهم ستصيبهم حالة من
اإلحباط ستدفعهم يف كثري من األحيان إىل طريق
العنف.
ينبغي أن يدرك الناس بأن السعادة تعتمد عىل
قدرة معرفة املرء بنفسه ،وميكن أن تكون سعيدا
مع امتالك الحد األدىن ،مع املعرفة العميق
لنفسك ،وبالتايل ال يحتاج الناس إىل الكثري
ليكونوا سعداء.

عىل يديه ،وهي الدالة عىل أفعال الله من حولنا،
علام بأن املعجزات هي يف األصل خاصة لله.
كام أنه نؤكد بوجوب إتباع املسيح يف أقواله و
أفعاله ألن أفعاله تجسيد ألقواله.
يوجد يف أفريقيا قساوسة وراهبات نذروا حياتهم
للعمل من أجل لله باعتبارهم مسيحيني ،يف
نظري ميكن اعتبار العمل الدنيوي أيضا عمال من
أجل لله.
ومام الشك فيه هو أن الكسل صفة سلبية ,وإذا
مل يقم الجميع بالقيام بأعاملهم اليومية عىل
أحسن وجه ،اعترب ذلك معصية ألوامر الله.
يحتفل الناس يف أفريقيا كثريا باأليام املقدسة،
ويف نظري إذا انتهت العبادة ،ينبغي للناس أن
ينترشوا ألعاملهم الدنيوية و تجارتهم و معاشهم.
يف القرون الوسطى كان جميع الناس يشتغلون،
ولكن وجدت يف عرصنا ظاهرة جديدة وهي
البطالة ومن الصعب السيطرة عليها .ومن منظور
املسيحية العمل يهدف إىل عامرة األرض باعتبار
اإلنسان خليفة لله ،وهذا يعني أنه رسن هدف
واضح لحياة اإلنسان .نريد أن نحقق عمال يريض
ذواتنا .عند ما نفقد العمل ،ينظر إىل الحياة بأنها
غري عادلة .ويلقى ذلك الظرف مسؤولية كربى
عىل عاتق الدولة لتوجيه الناس ومساعدة  ،من
يرغب ويقدر عىل إيجاد العمل .ويف هذا الصدد
يقول بولس بأن من ال يريد العمل ينبغي أن ال
يأكل ،وهذا املثل ينطبق عىل الكسول.
ومرة سألني بعض الشباب عن حالة الشخص
الذي له رغبة يف العمل ولكن ال يستطيع الحصول التعريب  :د.محامدي عيل محامدي
عليه ،وال يجد ما يأكل ،فهذا مأساوي جدا .تغريت
النظرة إىل العمل يف عاملنا املعارص ،حيث مل يعد
العمل يحمل تلك القيمة النبيلة التي ترفع من
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أخالقيات العمل يف اإلسالم
لقاء مع األستاذ عىل محي الدين عىل
القرداغي
الحوار
أجرت مجلة أديان التابعة ملركز الدوحة الدويل لحوار
األديان مع الشيخ عيل محي الدين القرداقي ،األمني
العام إلتحاد العاملي علامء املسلمني.
 -1مكانة العمل وفلسفته يف اإلسالم.
العمل هو الركن األسايس يف اإلسالم ،كام أن اإلميان هو
تصديق املتحقق من خالل العمل الصالح ،سواء كان
ذالك العمل دنيويا أو أخرويا.
من جانب آخر ينقسم اإلسالم إىل جانب عقدي
(أركان اإلميان الستة) ،وإىل جانب عميل (أركان اإلسالم
الخمسة) .ذكرت كلمة "عمل" يف القرآن الكريم أكرث
من  200مرة .ومفردة "عمل" تشمل جميع أنواع
العمل ،كام أن الحضارة ال تتحقق إىل من خالل العمل،
والسيام العمل النافع.
فإذا كان الهدف من خلق اإلنسان هو تعمري الكون،
فال يتحقق ذلك إال من خالل العمل الجاد ،ولذا كان
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العمل ركيزة أساسية من املنظور اإلسالمي.
وعىل هذا األساس قامت فلسفة العمل يف اإلسالم،
فهي تسعى لتوجيه العمل لخدمة ومنفعة اإلنسان
ولخدمة البرشية بصفة عامة .وهذه الفلسفة ترتبط
بالله و العقيدة ومرتبطة مبا ينفع الخليقة.
 -2هل ميكن اعتبار العمل عبادة ،وكيف نوازي بني
العمل املادي والعبادة الروحية -ما هي الضوابط؟
من النظرة اإلسالمية يعترب العمل عبادة ،وهو ينقسم
إىل نوعني :عمل يدخل يف صميم العبادة مثا الصالة
والصيام ،من ناحية ،والعمل الدنيوي من ناحية أخرى.
هو آخر أيضا يعترب عبادة ،ألنه يحقق الرسالة والهدف
الذي خلق الله من أجله اإلنسان ،ومن هنا سمى
الرسول صىل الله عليه وسلم العمل عبادة ،ووصف
الشخص الذي يعمل ويتعب ،بأنه يف حال جهاد يف
سبيل الله .وليس هناك تناقض وازدواجة يف اإلسالم بني
العمل الديني والدنيوي ،فكله ديني إذا أخلصت النية
الله يف العمل ،فعىل اإلنساين أن يعمل آلخرته ودنياه
معا ،قال تعاىلَ ” :ربَّ َنا آتِ َنا ِف ال ُّدنْيَا َح َس َن ًة َو ِف ِ
اآلخ َر ِة
َاب ال َّنار “[سورة البقرة ،اآلية .]201
َح َس َن ًة َو ِق َنا َعذ َ
 -3الحقوق والواجبات بالنسبة ألرباب العمل والعامل
وما هي حدود تلك العالقة بني االثنني؟
الحقوق والواجبات تقوم يف اإلسالم عىل نظرية
"الحقوق املتقابلة" ،حتى بني الله عز وجل وعباده.
فرض الله سبحانه عىل ذاته العلية حقوقاٌ وهو
متفضل بها ،وكذلك فرض عىل عباده حقوقاً عليهم
أن يفعلوها .فنظرية الحقوق املتبادلة نظرية أساسية
يف اإلسالم.
يجب عىل أرباب العمل أن يوفروا أسباب العيش
الكريم للعامل ،كام يجب أن تكون الرواتب مناسبة
ملستوى ونوعية العمل ،وكذلك متطلبات املعيشة ،وان
يكون تعاملهم مع العامل تعامال إنسانيا وأخالقيا يليق
بكرامة اإلنسان بدون أي تجريح أو أي تعدي ينال من
كرامة اإلنسان.
فكرامة اإلنسان والحفاظ عىل حقوق العامل فريضة
رشعية يف نظر اإلسالم ،وعىل أرباب العمل أن يوفروا

للعامل األجواء النفسية واإلنسانية املناسبة للقيام
بأعاملهم يف أتم وجه.
أما واجبات العامل فهي تتلخص باإلخالص يف العمل
والوالء واالنتامء ،وأن يقوموا بواجبهم يف ضمن ما حدد
لهم من مهام يف بنود العقد أو ما يقتضيه العرف ،إن
مل يكن عقد مكتوب .وأي تفريط يف ذلك يتحمل
العامل مسؤولية املرتتبة عىل ذلك .كام ال يجوز للعامل
أن يفرط يف العمل حتى بسب العبادات ،وإذا فرط يف
وقت الدوام يكون األجر الذي يحصل عليه محرما أو
مكروهاً حسب نوعية التفريط.
 -4هل التعامل مع العاملة يختلف ،مابني عاملة
املنازل وعاملة الرشكات؟
هناك فروق عرفية بني هذين النوعني من العامل سواء
يف الرشيعة اإلسالمية أو القوانني الوضعية.األعراف،
إذا مل تكن متعارضة مع الرشيعة اإلسالمية ،والعرف
يعتمد حتى يف اإلجتهاد.
فمن هنا جرت العادة أن العمل يف املنزل يختلف عن
العمل يف الرشكة ،سواء كان من الناحية األخالقية أو
الجانب اإلئتامنية واألمنية ،أو من ناحية األمانة.
يف هذه الحالة يجب عىل رب املنزل أو ربة املنزل
توفري األجواء املساعدة ألداء العمل من مسكن أو
مأكل أو الوسائل الحياتية األخرى .وأرى أن مسؤولية
العامل يف املنازل أصبحت أكرب اليوم من العامل يف
الرشكات ،وذلك أن العامل يف املنازل أضحوا من
أهل البيت ،وبالتايل يجب عليهم أن ال يبوحوا بأي
رس من أرسار البيوت ،ويجب عليهم أن يعملوا املهام
املطلوبة ،كام ال يجوز لهم أن يعتدوا عىل كرامة أهل
البيت أو أعراضهم أو أن يخونوا األمانات ،أو يعتدوا
عىل األموال.
فحتى بالنسبة للوقت الذي يقضيه العامل والعاملة يف
البيت قد يكون اكرب ويف هذا يتبع األعراف املتعارف
عليها يف املجتمع.
وكذا عىل رب العمل بالنسبة للمنزل أن يوفر املكان
والوقت وكل أسباب الراحة للعامل والعاملة.
أما بالنسبة للرشكات عادة هناك عقود تنظم العمل.

وبالتايل يجب عىل الطرفني أن يلتزما بواجباتهام ،و
إذا مل يوجد هناك عقد أو كان العقد شفوياً أو وجد
العقد ولو كان ناقصا ،فعىل الطرفني استكامل الرشوط
املتبقية من خالل األعراف.
 -5توصيات ونصائح ألرباب العمل وللعامل.
أويص الطرفني بتقوى الله تعاىل وباإلحسان الذي أشار
إليه النبي صىل الله عليه وسلم بقوله (أن تعبد الله
كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك) ،وهذا يقتيض
اإلخالص والتسامح واإلتقان واإلبداع ،حتى لو كان رب
العمل ظاملاً ال يجوز عىل العامل أن يغش أو يفرط يف
واجبات العمل ،كذريعة لذلك.
وعىل رب املنزل أن ال يكلف العامل مبا ال يستطيعون،
وأن يطعمه من نفس األكل الذي يأكل منه ،إذا كانوا
يعيشون معه داخل منزله.
كام يجب معاملتهم بالعدل واإلحسان :والِعدالة تعني
القيام بالحقوق املتقابلة ،بأن يعطي ما عليه من
الحقوق ليأخذ ما له من واجبات ،وال يأخذ يشء إال
بحق ،وال يطالب إال بحق ،وهذا يتطلب أن تكون بنود
العقد واضحة ،مفصلة يف ما يتعلق بحقوق وواجبات
الطرفني ،كام تعني العدالة أن ال يكون أي استغالل أو
غش أو تدليس أو تغرير أو تضليل.
واإلحسان يعني بالنسبة لرب العمل توفري املرتب
املناسب والتعامل األجود و التسامح ،أما بالنسبة
للعامل ،فإن اإلحسان هو القيام بالعمل املطلوب منه،
والحفاظ عىل ارسار رب العمل أو أرسار املنزل لعاملة
املنزل.
وبالخالصة اإلحسان والعدالة واجب عىل الطرفني عىل
السواء.
أجرى الحوار د .محامدي عيل محامدي
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نداء أشاريا
رسي سوامنتان
املجتمعي
السانياسني والواجب
ّ
كل الطوائف
يوجد عدة ماليني من السانياسني من ّ
يف الهند .هم ال يعيشون بالكسب ،أي ال يزاولون
أي "عمل ُمنتج" كام نفهمه يف العادة ،بل يعيشون
ّ
عىل الهبات التي يتفضّ ل بها عليهم أرباب البيوت.
ويف هذه البالد ،فإ ّن الفكرة الرائجة عن السانياسني
هي أنّهم ،كام عا ّمة املتس ّولني ،ال يساهمون يف الرثوة
القوميّة ،بل يتطفّلون عىل املجتمع .وقد ت ّم مؤ ّخ ًرا
العزم عىل إنشاء منظّمة تعرف بـ"ساندو سانغ" الهند
كلّها بغية تثمري خدمات أعضائها ،أي السانياسني ،يف
الحركات الخرييّة االجتامع ّية .وهكذا ،يُوظَّف ،لهذه
الغاية ،بعض املنتمني إىل طبقة السانياسني كدعا ٍة
ومخصصات جيدة.
ر َّحل تُدفَع لهم مكافآت
ّ
وبنظرة عا ّمة وغري منحازة إىل الظرف هذا ،عىل
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املرء أن يق ّر بوجود عدد كبري للغاية من السانياسني،
وأ ّن بعضهم بالفعل عالة عىل املجتمع .وليس األمر
مبُحبَّب .لكن ،عىل هذا األساس ،هل علينا أن نق ّر بأ ّن
السانياسني ،باعتبارهم طبقة ،متس ّولون متطفّلون،
وينبغي تصفيتهم؟ وهل نستطيع مبوجب الترشيع
املح َدث أن مننع السانياسني من استجداء طعامهم
والحال أنّهم مدع ّوون إىل ذلك؟
كل
إ ّن الحياة التي تدعو إليها الساسرتا  ،توجب عىل ّ
فرد أن مي ّر مبراحل من العمر أربع ،وهي كام ييل:
براهامشاريا آرساما وجريهاستا آرساما وفانابراستا
آرساما وسانياسني آرساما .يف هذه املراحل األربع،
يحق
وحدهم الرباهامشاريّون (املبتدئون) والسانياسني ّ
للربهام ،بل يجب عليهم ،االستجداء .فالـرباهامشاري،
ظل معلّمه ،أو جوروكوالفاسا ،عليه أن يستجدي
تحت ّ
كل يوم إىل
الطعام املطبوخ له وملعلّمه ،فيذهب ّ
قائل
كل منزل أن تعطيه ً
بضعة منازل ويسأل س ّيدة ّ
(بالسنسكريتيّة) .:والغاية من استجداء الطعام هنا
مزدوجة .فالطالب ،بدايةً ،يُحفظ يف وقته ويدخر

حتى يفي مبتطلّبات التعلّم الشاقّة ،ويستبطن ،من
إحساسا باالتّضاع ،يتلقّى به العلم ،فيثمر ذه ُنه.
ث ّم،
ً
كل التالميذ – أوالد امللوك ضم ًنا.
فرض عىل ّ
االستجداء ٌ
ويعطى الطعام امل ُـستجدى إىل املعلّم الذي يوزّعه عىل
أتعاب (تكاليف)
طلبته .مل يكن مث ّة ،يف تلك األيّام ،من ٍ
دراس ّية .بل يُلزم الطلبة ،عند انتهاء الدراسة ،بإعطاء
التعويض .وعاد ًة ما كان امللوك والنبالء يساعدون
الطلبة الفقراء عىل إيجاد التعويض هذا ،فيتق ّدم به
التالميذ بـباكتي صادقة.
كام أ ّن الساترا تفرض عىل السانياسني العيش عىل
حصله من طعام مطبوخ (طبيخ) .إذ يجب عليه
ما يُ ّ
كل
االنخراط املستدام يف تأ ّمل الـبارا-أمتن ،متج ّر ًدا من ّ
ذهني آخر ،قد يدعوه إىل السعي وراء الدنيا.
نشاط
ّ
فالسانيايس الذي ميتهن العمل ،يريد به العيش ،أو
أي "نشاط منتج" ،لن يصري "براهمنيتياس"
يزاول ّ
شخصا تركّز ذهنه عىل "البارا-أمتن") ،وهو األمر
(أي
ً
الوحيد الالئق به ،بحسب الساترا .وقد ورد ،عىل
وجه الدقّة ،أ ّن عدد البيوت التي يجدر بالسانياسني
كل
كل يوم هي سبعة ،فيقف عند ب ّوابة ّ
ورودها يف ّ
بيت م ّد ًة ال تزيد عن ما يُحتاج إليه يف حلب بقرة،
يحصله من هذا الطريق .وإن مل
ويرىض مبا يستطيع أن ِّ
يحصل ،فيصوم .ويُالحظ ،يف هذا الصدد ،أنّه ،يف حني
ّ
ينبغي عىل السانياسني أن يرىض بقليل الطعام ،فإ ّن
الرباهامشاري يحتاج إىل ما ال بأس به من القوت كيام
ينهض مبا يقتضيه التعليم املتطلّب.
هذا ،يف حني يجب عىل الرباهامشاري والسانياسني
االستجداء ،فإ ّن املجتمع يقع عليه الواجب
املقابل بأن يحفظهام بهبة الطبيخ لهام.
"Yatischa brahmachaareecha pakvaanna
 ،"swminaavubhauهو ما يُقال (يف السنسكريت ّية).
أن هاتني الفرقتني تنفع املجتمع نفعا كبريا .يحرز
الربهمخاي يحرز من خالل وضعه ،التواضع ،وكذلك
الكل عىل
السال َم ،اللذين يحتاجهام يف انكبابه ّ ّ
دراساته ،فيصري بها (دراساته) ،الحقا عض ًوا يف مجتمعه
الحق هو ذاك الذي يتج ّرد من
ذا نفع .السانيايس ّ

ثروته وموقعه ليعتنق السانياسا ،ال ذاك الذي يصري
سانيايس هربًا من هموم العائلة ،أو لوذًا بالتس ّول
هي العيش .والصدقة " بيكشو" إنّ ا
الذي يجد فيه ِّ
ت ُعطى أل ّول هذين .وال يصري سانيايس حقًّا إلّ من سلك
هذا الدرب املختار والعالَم ال ب ّد له من السانيايس
يبي
املقدام الذي مييض وقته متأ ّم ًل األسمى .فهو ّ
درب الحياة األرفع .ولن يكون السانياسني ،بهذا ،كثريي
العدد بحيث يعجز املجتمع عن صونهم.
كل السانياسني الذين تراهم حولك بأعباء
مل ينهض ّ
كل
السانياسا الحقّة .يف زمن البوذيّة ،كان لزا ًما عىل ّ
أحد أن يكون بيكشو (سانياسني) مل ّدة مع ّينة ،عىل
الروحي .والبيكشو ،إذا ما أراد ،يستطيع
سبيل التأ ّدب
ّ
أن يؤوب إىل الحياة العلامنيّة بعد استيفاء امل ّدة .لكن
يظل كثريون عىل ما هم عليه بيكشوس طوال حياتهم
ّ
ّإل أ ّن مثال الرهبان البوذيّني قد اتّبعه أولئك الذين ال
هي العيش ،حيث
تستهويهم حياة الروح ،بل يرومون ِّ
ال ك ّد يف طلب الرزق.
إ ّن هذه املقاربة التاريخيّة تعلّل كرثة
الـباراديسس يف الجنوب ،والـسادهوس يف الشامل
وكال الفريقني ،يفتقران إىل مؤ ّهالت السانياسا الحقّة،
ولـم يندرجا يف السامربادايا ،أو يف رهبنة ُمصا َدق
عليها ِمن قبل من له األهليّة ،فال يستطيعان تركيز
الذهن عىل األسمى ،بل يستجدون لقمة العيش كأهل
الدنيا .،الش ّحاذون من هذا الصنف هم املتطفّلون
حري بنا ّأل ننزع
عىل املجتمع والجديرون بالتصفيةّ .
السويقات التي تحمل ال َح َّب ونحن نسعى يف اقتالع
كل
الحق رصيد إيجا ّيب يف ّ
العشب الضا ّر .،السانيايس ّ
مجتمع ،وال ينبغي أن يُدان من حيث هو عالة غري
منتجة يف املجتمع وميكن أن نتع ّرف عليه من خالل
الداندا والكامندالو اللتني يظهرهام من خالل سلوكه
بني الناس.
ليس املراد تأسيس رهبنة أو رابطة لجامعة السانياسني
إ ّن تشكيل الرابطة ليس سانيايس الكشانا .بل عىل
السانيايس أن يعيش يف عزلة ،بعي ًدا ما أمكن ،عن الحياة
الدنيا .إ ّن تأسيس الرابطة سوف ينزل السانياسني إىل
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مستوى أهل الدنيا ،وسيحرفهم عن فروضهم املتّصلة
بـاآلرساما.
أجدين موافقًا مع االقرتاح القائل بأنه ال يعيش حياته
حلن
متس ّولً ّإل من كان طال ًبا أو سانياسيا .ومث ّة ّ
ملشكلة املتس ّولني ذوي القدرة :توفري فرص العمل
عىل نطاق واسع؛ و تبديد الفروق يف مستوى العيش
بني األغنياء والفقراء ويف حني يقع األ ّول عىل عاتق
الدولة ،فإ ّن الثاين هو من واجب الناس أنفسهم إ ّن
رفع مستوى العيش مبا هو شعار يف زمننا الراهن ،عاد ًة
ما ينتهي إىل حيا ِة رفاهيّة تعيشها القلّة االجتامعيّة
الحقّة تكمن يف نبذ الرتف ،والعيش باقتصاد ،ومراعاة
البساطة يف املأكل وامللبس ،ومراعاة املستوى الذي
مم يُتاح إىل عا ّمة الناس .فالالزم يف مجال
يقرتب ّ
اللباس هو ما يحفظ الحشمة ،ويقي من الح ّر والربد.
ويكون املأكل بحيث يُشبع الجوع ،ال بحيث يُشبع
القليل الذي تحتاجه هو األباريجراها
َ
اللذّة .فأن تأكل
الحقّة أ ّما الرثوة القوميّة فينبغي تسخريها يف التط ّور
العلمي املنتج ،والدفاع عن البلد ،ال يف إغراء الناس
ّ
بالحياة املرتفة وعليه ،ينبغي إنزال املستوى إىل ح ّد
العيش البسيط ،عوض رفعه إىل املستوى امل َرتف عندها
كل أحد.
فقط تتوافر الرثوة يف البالد بحيث تكفي ّ
ينبغي تحويل فائض الرثوة الذي بني يدي األفراد
وحري بفائض الرثوة
ملساعدة ذوي العوز بني الناس،
ّ
يف األ ّمة أن يُستعمل لتحسني ظروف البالد املـُع َدمة
واملتخلِّفة ،ال ،كام يحصل يف يومنا ،ملساعدة أولئك
الذي يلتزمون األيديولوجيا التي ننتمي إليها ،أو أولئك
الذي ميكن االستناد عليهم كحلفاء يف حالة الحرب.
كل أهل ٍ
بلد أم َرهم عىل العيش عىل ما
فلو جمع ُّ
ينتجه بلدهم ،فلن يرتفع مستوى العيش بشكل
معييش
مصطنع .وتلك البلدان التي تتمتّع مبست ًوى
ّ
مرتفع ،معتمد ًة يف ذلك عىل أسواق البلدان األخرى،
تعيش يف خوف مزمن من الكساد .بارتفاعهم إىل مثل
هذا االرتفاع يف مستواهم ،باتوا اآلن وهم يخشون
السقوط .وهذا ما سيكون مصرينا أيضً ا ،إذا ما قلّدنا
باقي األمم يف هذا الصدد.
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إ ّن رابطة السانياسية تناقض مع القول
السابق بل الواجب عىل املجتمع صو ُن السانياسني
كل من لجأ إىل االستجداء
الحقّيقني .يجب تزويد ّ
مهنةً .من غري الالئق أن ت ُدان القلّة التي التزمت
السانياسا آرساما ،مبعايري اآلرساما التي فرضتها ،عىل
أنّها طفيليّات تعيش عىل حساب املجتمع وليس
بالئق ،كذلك ،مأسسة السانياسني يف منظّمة ألداء ما
يليق بالدولة أن تؤ ّديه.
 29ترشين الثاين (ديسمرب)1957 ،
رفاه املجتمع
عندما نفكّر يف الدارمابو َرم أدينام ،فمن الجحود ّأل
نتذكّر س ّيد فايديسواران كويل .فبحسب ما يؤث َر يف
هذا املعبد ،فإ ّن جاتايو كان قد غ ّنى متجي ًدا لـرسي
بارا ِمسوارا املدفون يف هذا الرضيح ،ومت ّجد اإلله نفسه
بالريج فيدا .يُعرف هذا املكان بـ"بولريوكفيتور" .أ ّما
"بول" فتعني الطري (جاتايو) ،وأ ّما "إيروك" فتعني
الريج فيدا .ومث ّة يف تاميل نادو معابد قد م ّجدتها فيدا
أخرى أيضً ا .إنّها التمجيدات التي ،من خالل الفيدا
مانرتا ،تعطي األلوهيّة للمعبود (الوثن) أو اللينجا يف
كل
املايضّ :
املعبد .لطاملا ك ّرس الق ّديسون العظامء ،يف
ّ
إنجازاتهم الروح ّية .يف بعض املعابد ،فإ ّن اللينجا من
الرمال؛ بَ ْي َد الطاقة الروح ّية التي تدفّقت فيها ،عرب
الق ّديسني العظام ،صانت مجد هذه اللنيجات .ومن
هنا التعبري ،يف السنسكريتيّة ،ما معنا" :أن قلبي نقي"
" ،"Ven manale sivamaahiالذي يظهر يف إحدى
األغاين .Saivaite
الرب ليخلُصنا من أمراضنا املا ّديّة
إنّنا نحتاج رضيح ّ
والذهن ّية وهذا هو مغزى العبارة (يف السنسكريت ّية)
ما معناه" :أين نصف ميلء" "ara naamme
 ."choozhgaإنّني أرى أ ّن اسم هارا (شيفا) بدأ يرسي
كل مكان يف املدينة.
يف ّ
إ ّن مادااليا ديفااليا سامايا براشارا نيليام هي هديّة
دارمابو َرم آدينام إىل مدينة مدراس ،وأثره فاعل يف نرش
التديّن بني الناس .عندما يف نفكّر يف اآلدينام املزدهرة،

كام الدامابو َرم آدينام ،علينا أن نتذكّر بامتنان خدمة
املؤسسني العظامء ،وتضحيتهم ،االجتهاد يف ذكرهم
ِّ
الخاص .إ ّن أفضل ما قد يقوم به املسؤولون اآلن عن
املؤسسني.
هذه اآلدينام هو السري عىل خطى أولئك ِّ
والنتائج الط ّيبة تصدر حتّى عندما ي ّدعي شخص ما
العمل كام لو كان متديّ ًنا ملتز ًما .ومث ّة يف السنسكريت ّية
آية تقول إ ّن آثار عبادة شيفا هي التي تهب اإلنسان
الدنيوي ،كالخيل والفيلة أمام داره ،والنساء
كل غناه
ّ
ّ
الجميالت اللوايت يخدمن يف منزله .والتعبري (يف
السنسكريت ّية) "،"Siva Poojaa vidheh phalam
كل الغنى
الذي يرِد يف تلك اآلية ،يظهر بحيث يقول إ ّن ّ
يتأت عن مزاولة البوجا بشكل خاطئ .واملراد بذلك
ّ
أ ّن البوجا ،عندما متا َرس بشكل صائب ،تصل باإلنسان
لص ٍ
رئيس ا ّدعى اإلخالص،
إىل الله .ومث ّة حكاية عن ٍّ
كل يوم،
وكان ميارس البوجا بعناية تجاه اإلله شيفا ّ
يك يجذب انتباه ملك تلك البالد .وبعد أيّام ،جاء امللك
بنفسه ليسلّم عىل امل ّدعي .وهذا ما فتح أعني السارق
عىل الحقيقة .فإذا استطاع با ّدعاء اإلخالص أن يجعل
مخلصا
امللك يزوره ،فإنّه قد يصل إىل الله لو صار
ً
لهحقًّا.
ولذا نقول إنّه يجب تدريب اللسان عىل ذكر الله دو ًما.
فام نفكّر فيه يف أوقات يقظتنا ،نراه يف أحالمنا .وكذلك
كل حال،
اللسان ،إذا ما د ّربناه عىل ذكر اسم الله يف ّ
رضع إىل الله من تلقاء نفسه يف تلك اللحظة
فسيت ّ
التي تغادر فيها الحيا ُة الجس َد ،وعندما يستحيل عىل
امل ّيت تذكّر الله واع ًيا.
كل
بعض الناس ال يرى العناية اإللهيّة رضوريّةً ،بل ّ
ما يحتاجه اإلنسان هو السلوك الحسن .إنّها رؤية
خاطئة .فالسلوك الحسن من غري تق ًوى كالزهرة من
غري رحيق وعندما كان أهل هذا البلد يحاربون من
أجل االستقالل ،ويق ّدمون التضحيات الج ّمة ،كان
وكل يشء آخر بع َدها".
شعار الناس حينها "البلد أ ّو ًلّ ،
وكانت يل فرص سألت يها القادة ما إذا كان صوابًا
كل هذا الرتكري عىل البلد ،وتأخري الله والدين إىل
ّ
فكل
الخلف ّية .وكان جوابهم أ ّن االستقالل إذا حصلّ ،

لنحس اليوم
يشء سيتبعه .وهذا ما مل يحصل .وإنّنا
ّ
كل نواحي الحياة ،وبات
أثر هذه املقاربة الخاطئة يف ّ
صعبًا التحكّم حتّى بالصبية.
لقد شهد التاريخ صعود اإلمرباطوريّات وهبوطها لقد
رأينا مؤ ّخ ًرا ماذا جرى لقوم ّية هتلر يف أملان ّيا املنزلة
السياس ّية أمر متأرجح ال بأس بالتايل بالرتكيز عىل
معي فحسب فالسلطة السياسيّة إذا ما
البلد إىل ح ّد ّ
خرسناها ميكن استعادتها؛ أ ّما خسارة الروح فتودي
كل يشء .إذا ما خرسنا ق ّوة الروح ،ال بلد
إىل زوال ّ
ينجو .لقد حيك يل أ ّن رئيس الوزراء نهرو ،يف زيارة
مدرس ّية منذ ع ّدة سنوات ،طلب من الجميع الجلوس
ديني ،ولك ّنه دعاهم إىل الوقوف ،كام
عند أداء نشيد ّ
الوطني.
ينبغي لهم بطبيعة الحال ،عند أداء النشيد
ّ
هذا ما يشهد عىل الرتكيز املفرط عىل السياسة .أقلّه
أيّام غانديجي [غاندي] كان الناس يغ ّنون الراما نام.
وحتّى هذه اختفت اليوم.
إنّنا نحتاج إىل نعمة الله لرندأ أمراضنا الذهنيّة .يجب
أن ميتأل قلبنا حبًّا إذا ما أردنا نبذ الرشور ،مثل الشهوة،
والغضب ،والبغض ،والجشع من قلوبنا .فالله يقيم يف
كل واحد م ّنا؛ إلّ أنّنا ندفعه إىل الخلف بطمعنا
قلب ّ
وبأهوائنا املختلفة .بإخراج هذه األهواء مستعينني
بالحب ،يصري قلبنا صافيًا ليقيم الله فيه .فقط بتطوير
طاقتنا باإلخالص إىل الله نستطيع أن نطلب الرخاء
الدائم ،للفرد وللمجتمع ،ولأل ّمة ،وللعامل .دعونا ،إذًا،
نط ّور إخالصنا إىل الله من أجل رفاهنا ورفاه العامل.
 30آذار (مارس)1958 ،
التعريب  :محمود يونس
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العمل بني ال ُخلُق الدين ّية وقيم الحداثة :قراءة يف التجربة اإلسالم ّية
1
يل بن مبارك
ع ّ
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يكتسب العمل قيم ًة إنسان ّي ًة مل ّحةً ،به تتح ّدد
إنسانيّة اإلنسان ،ومن خالله يسود العمران ،وتزدهر
كل الحضارات القدمية
الثقافات .ولذلك ،اهت ّمت ّ
واملعارصة بالعمل ،فش ّجعت عليه ،ووضعت القوانني
واملؤسسات املرشفة عليه .ويعكس العمل
الضابطة له،
ّ
مجموع ًة من الحاجات األساس ّية التي يسعى صاحب
العمل ،أو العامل ،إىل تحقيقها .فمنذ العصور القدمية،
أدرك أصحاب اإلقطاع والنبالء أه ّميّة ما يق ّدمه
اآلخرون من خدمات وأشغال ،وحاولوا االستفادة
من مجهودهم وخربتهم ،واستغالل طاقاتهم مقابل
وتجسد ذلك من خالل
أبسط األجور ،وأحقر الهبات.
ّ
استعباد الناس ،واسرتقاقهم ،وتسخريهم للعمل مدى
العمل
الحياة .وحتّى يكتسب أصحاب األعامل رىض ّ
املست َغلّني املستضعفني ،وضعوا لهم مجموعة من
رشع
املنظومات األخالق ّية والدين ّية ،ت ُك ّرس الخنوع ،وت ّ
االستعباد ،وتجعل من التم ّرد واالحتجاج والتوقّف عن
خدمة السيّد معصي ًة وشذوذًا.
مل تكن أخالق العمل عندها غري معزوف ٍة جميل ٍة،
وحزينة ،ألّفها أصحاب املال واألعامل ،واستمتع بها
الكادحون البؤساء .وجاءت الديانات التوحيديّة
اإلبراهيم ّية لتصدح باسم أولئك املستضعفني،
وتكشف عن همومهم وأحالمهم .ولذلك ،كان أتباع
الديانات يف أغلبهم من عا ّمة الناس ومستضعفيهم.
وحاولت التقاليد الدين ّية اإلبراهيم ّية ،اليهوديّة
واملسيح ّية واإلسالم ّية ،أن تع ّدل من املنظومات
األخالق ّية السائدة من دون أن تقطع معها .فالثورة
الهي .ويحتاج تغيري
يف مجال األخالق ليست باألمر ّ
املنظومات األخالقيّة قرونًا من الزمن .ولذلك جاء
األنبياء والق ّديسني إلمتام مكارم األخالق ،كام جاء
النبوي الرشيف .2وقد انتقدت تعاليم
يف الحديث
ّ
وبشت
األديان التوحيديّة الظلم والقهر واالستغاللّ ،
وأسست ألخالق جديدة
بالعدل والكرامة واالعتدالّ ،
تش ّجع عىل العمل والكسب الحالل واإلنتاج واإلبداع
االجتامعي؛ ولكن ،هل من
وتحقيق التنمية واالستقرار
ّ
السهل عىل أصحاب األعامل ،وأهل اإلقطاع ،واألغنياء،

واملرتفني ،واملحظوظني ،واالنتهازيّني ،أن يقبلوا بتغيري
األخالق السائدة ،والقيم املتوارثة؟ حاول هؤالء
قصارى جهدهم أن يحتووا األنساق الدينيّة بعد أن
فشلوا يف محاربتها والقضاء عليها ،واستقطبوا بعض
رجال الدين ترغي ًبا وترهي ًبا ،وأث ّروا بطريقة أو بأخرى
يف إرساء تعاليم دين ّية جديدة ،وأخالق بديلة تكاد
الديني األصيل ،كام
تقطع مع نصوص التأسيس والفكر
ّ
تجسد يف تجاربه األوىل .ويشمل هذا الكالم مختلف
ّ
الديانات اإلبراهيم ّية ،وغريها من الديانات األخرى.
وربا
أصبح رجال الدين يسكتون عن الظلم والقهرّ ،
ي ّربرونه .فبحثوا عن الحجج والرباهني ،وأ ّولوا النصوص
كام يحلوا لهم ،واختفت أخالق الدين السمحة
أمام هيمنة الجهل والتخلّف واالستبداد ،واختفت
ج ّراء ذلك مح ّفزات العمل واإلبداع ،فرتاجعت األ ّمة
وتخلّفت ،أل ّن الشعوب التي ال تعمل ال ميكن لها أن
تتق ّدم.
الحضاري،
ك ّنا نعتقد ،يف عصور الظلامت والتخلّف
ّ
أ ّن األخالق السائدة املش ّوهة تعكس حقيقة الدين،
وأنّها أفضل أخالق توجد يف الكون ،وأقربها إىل تعاليم
الديانات اإلبراهيميّة ومقاصد الرشيعة .ومل يكن
جيل بعد
اعتقادنا غري وهمٍ حافظنا عليه ،وتوارثناه ً
جيل ،حتّى دقّت نواقيس الصدمة الحضاريّة الكربى .إذ
خرج العرب من بوتقة ثقافتهم املغلقة التي استم ّرت
قرونًا من الزمن ،وانفتحوا ،مرشقًا ومغربًا ،عىل الغرب
وثقافته ،فاستقبلوه واف ًدا ،ث ّم سافروا إليه مستكشفني،
وحطّوا رحالهم يف عواصم أوروبا ،فكانت الصدمة،
وكانت الحرية؛ تزعزع الوهم ،واكتشف ر ّواد اإلصالح
والنهضة أ ّن الغرب تق ّدم أشواطًا وحقّق نهضته يف
مختلف املجاالت .تط ّور االقتصاد ،وازدهرت الثقافة،
العلمي ،وتهذّب سلوك الناس،
وانترش التعليم والبحث
ّ
وتساءلوا سؤالهم الخطري :ملاذا تق ّدموا وتأخّرنا؟
وصدم ر ّواد النهضة العربية أكرث حينام أدركوا من
ُ
رس نجاح األوربيّني يف
خالل املعاينة واملعارشة أ ّن ّ
وحب العمل .هم
النهضة والتق ّدم يكمن يف األخالق ّ
وجدوا يف أوروبّا قو ًما يعملون وال يكلّون ،يجتهدون
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يف أعاملهم ،ويتقنون مهنهم ،ويلتزمون باملواقيت
رض
واملواعيد ،ويحاولون قدر املستطاع تج ّنب ما ي ّ
الناس .العمل عندهم عبادة ،له طقوسه وتعاليمه،
وال ميكن االستهانة بها ،أو الرتاخي بشأنها ،ونتج عن
وتحسن أحوال الناس ،وازدهار
العمل وفرة املنتوج،
ّ
املعامر والعمران ،وترسيخ أركان الدولة ،وتحقيق
االجتامعي .مل تكن هذه القيم يف
األمن والسلم
ّ
حقيقتها ّإل ص ًدى لألخالق اإلسالم ّية األصيلة ،ال ّداعية
دو ًما إىل تحصيل املصالح ودفع املفاسد .مل تكن أخالق
والرقي غري مقاصد الدين
العمل املحفّزة عىل النهضة
ّ
بش بها الوحي ،وتح ّمس لها املؤمنون األوائل.
التي ّ
وازدادت الحرية حري ًة إىل درجة أ ّن أح ّد ر ّواد الفكر
رصح دون تر ّدد" :هناك يف الغرب وجدت
اإلصالحي ّ
اإلسالم ومل أجد املسلمني ،ويف البالد العرب ّية وجدت
املسلمني ومل أجد اإلسالم" .3ويعكس هذا الكالم صدم ًة
وألـم .إذ ف ّرط املسلمون يف قيمهم اإلبداع ّية األصيلة،
ً
بينام ارتكز غريهم يف حداثتهم عىل هذه القيم ذاتها،
قيم حداثيّ ًة كونيّ ًة بامتياز.
فط ّوروها ،وجعلوا منها ً
مل يكن حديثنا عن العمل من خالل ال ُخلُق الدينيّة
حق القصد.
وقيم الحداثة اعتباطيًّا .بل قصدناه ّ
فال ُخلُق الدين ّية اإلسالم ّية ال تتناقض يف مقاصدها
وروحها مع قيم الحداثة املرتبطة بالعمل واإلبداع.
وعىل هذا األساس ،سنحاول أن نتجاوز األفكار الدين ّية
املش ّوهة ،وأن نج ّدد الوصل مع القيم األصيلة ،كام
عبت عنها نصوص التأسيس .إذ عكست التجربة
ّ
وحسا حضاريًّا
اإلسالميّة التأسيسيّة وعيًا أخالقيًّا،
ًّ
رفي ًعا ،حفّز املسلمني عىل العمل واملثابرة .ولك ّننا
ندرك صعوبة دراسة التجربة اإلسالميّة معزول ًة عن
بق ّية التجارب ال ّروح ّية .لذلك ،حاولنا يف هذا العمل
املقارنة ،واستحضار تجارب دين ّية إبراهيم ّية أخرى،
ساهمت بدورها يف تطوير املنظومة األخالق ّية املتعلّقة
بالعمل واإلنتاج.
ولنا أن نتساءل :كيف ميكن أن ننظر إىل العمل من
أي م ًدى
منظور ال ُخلُق اإلسالميّة وقيم الحداثة؟ وإىل ّ
تؤسس مقارب ًة ثقافيّ ًة
استطاعت التجربة اإلسالميّة أن ّ
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وروح ّي ًة تُ ّيز فيها بني أخالق العمل ومتطلّبات اإلميان؟
أ ّو ًل :أه ّم ّية العمل يف ديانات التوحيد :املرشوع
اإلسالمي منوذ ًجا
ّ
العمل مسأل ًة أساس ّيةً،
َ
اهيمي
ر
اإلب
الديني
الفكر
اعترب
ّ
ّ
ومطل ًبا حيات ًّيا ال مر ّد عنه .ولذلك ش ّجعت النصوص
الدين ّية التأسيس ّية عىل العمل ،وترك التواكل ،واالعتامد
عىل الذات .فاإلنسان ،حينام يعمل ،ويبذل مجهو ًدا يف
عمله ،يشعر بكيانه ،ويحقّق وجوده يف هذا الكون.
النبوي" :ما أك ََل أح ٌد طعا ًما ق ُّط
وكام جاء يف األثر
ّ
4
خ ًريا من أ ْن يأك َُل من عمل يده"  .فالعمل يحقّق
الكرامة والع ّزة ،ويجعل من املرء قويًّا ثابتًا ،ال يخضع،
وال يهادن ،وال يتذلّل .وعىل العكس من ذلك ،يرمي
التواكل والكسل باإلنسان يف أحضان ّ
الذل والهوان،
فيصبح تاب ًعا ،ضعيفًا ،مهت ّز العقل والوجدان .وهنا
ندرك فلسفة فرض العمل يف الديانات اإلبراهيم ّية
أخص .ولنا يف سرية األنبياء
عمو ًما ،واإلسالم بصفة ّ
خري مثال وأبلغ عربة .إذ مل ي ُحل اصطفاء األنبياء
دون اضطالعهم بأعامل تفتح لهم أبواب الرزق،
وتحقّق لهم الكرامة واالستقالل .ولذلك اشتغل نوح
بف ّن النجارة .وكذلك حال زكريّا .وكان لقامن ميتهن
الخياطة ،كام هو حال إدريس .ووجد داوود يف صناعة
الدروع مورد رزق له ،فعمل واجتهد يف هذا املجال.
صل الله عليه
نبي اإلسالم استثنا ًء ،بل اشتغل ّ
ومل يكن ّ
وسلّم برعي الغنم والتجارة .وكان يجهد نفسه ،ويتقن
عمله ،ألنّه كان عىل يقني بأ ّن العمل عبادة؛ "ومن
أمىس ًّ
كال من عمل يديه أمىس مغفو ًرا له" .5ويف هذا
السياق ،يتن ّزل نداء املسيح" :اذهب إىل النملة أيّها
حكيم؛ هي التي ليس لها
الكسالن .تأ ّمل طُ ُرقها ،وكن
ً
قائد ،أو عريف ،أو متسلط ،وتع ّد يف الصيف طعامها،
وتجمع يف الحصاد أكلها .إىل متى تنام أيّها الكسالن؟
متى تنهض من نومك قليل نوم بعد قليل نعاس ،وطي
اليدين ً
قليل للرقود فيأيت فقرك كساع ،وعوزك كغاز".6
مل يكن العمل يف عرف األنبياء غري اختبار ملا تحلّوا به
من قيم أخالقيّة ربّانيّة ،استحالت تعاليم وع ًربا وحاف ًزا

للدخول يف ملّة اإلميان والتوحيد .فأفضل دعوة للدين
السوي النافع
ما ارتكزت عىل األخالق الطيّبة ،والسلوك
ّ
للبالد والعباد .ارتبط عمل األنبياء بالج ّد واإلتقان
واحرتام املواقيت وااللتزامات والصدق يف القول
والعمل .وما ُس ّمي رسول اإلسالم األعظم بالصدوق ّإل
صل
لصدقه يف عمله ،قبل الجهر برسالته .فقد ُعرفّ ،
الله عليه وسلّم ،بأمانته وإخالصه وصدق أقواله .كام
الرب يف الكون ،ومقاصد رسالته،
ّ
جسد األنبيا ُء تعاليم ّ
خلق الله البرش للمجاهدة والنضال من أجل تحصيل
األرزاقُ " :ه َو ٱل َِّذي َج َع َل لَ ُك ُم ٱألَ ْر َض َذلُوالً فَٱ ْمشُ وا ْ
ِف َم َناكِ ِب َها َوكُلُوا ْ ِمن ِّر ْز ِق ِه َوإِلَ ْي ِه ٱل ُّنشُ و ُر" .7وتعني
هذه اآلية ،فيام ذهب القشريي يف تفسريه ،لطائف
اإلشارات" :إذا أردتم أن ترضبوا يف ِ
األرض َس َّه َل عليكم
ذلك" .8فالله سخّر لنا األرض وما فيها الستغاللها
والعمل فيها فيام ينفع الناس ،ويدفع عنهم الرضر.
خلق الله البرش للعمل واملثابرة .وهذا ما نستشفّه من
الرب آدم ووضعه يف
ّ
قصة الخلق والتكوين" ،إذ أخذ ّ
9
ج ّنة عدن ليعملها ويحفظها" .
الطريف أ ّن القرآن تح ّدث عن العمل يف صيغ مختلفة
يف عرشات املواضع .إذ احتوت آي القرآن حديثًا عن
العمل من خالل مشتقّاته الرصف ّية املختلفة :عمل،
ويعملون ،وتعملون ،وعملوا ،وأعاملهم ،ويعمل،
وغريها .وجاءت هذه املصطلحات يف سياقات دالليّة
مختلفة ،ودلّت عىل معاين متباينة ومتغايرة ،فأكّدت
بذلك أ ّن العمل ال نهاية له .فمجاالت العمل مختلفة
ومتع ّددة ،وكلّها عبادة إذا التزمت مبنفعة الناس،
وحفظ مالهم وعرضهم وحياتهم وكرامتهم ،فالعمل،
كام جاء يف لسان العرب ،املهنة والفعل .10ويف الحديث
عن الفعل دعوة للمساهمة يف تعمري األرض وبناء
الحضارة ،وتلك هي رسالة املؤمن.
اإلسالمي
ندرك من خالل ما سبق أ ّن العمل يف املرشوع
ّ
ال ميكن فصله عن األخالق .فالعمل بدون أخالق ال
رض
معنى له ،وال فائدة منه .وقد يتح ّول إىل آفة ت ّ
الناس ،أو خراب يد ّمر البالد والعباد .فصناعة األسلحة
املد ّمرة عمل ت ُنفق يف سبيله األموال الطائلة ،وت ُسخّر

من أجله املوا ّد والهمم ،ولكن قد ينتج عن هذا العمل
عواقب وخيمة ،فيُستعمل يف دمار البلدان ،وتدمري
العمران ،وتل ّوث املحيط ،وانتشار الفنت والحروب.
فالرشكات الحربيّة تبيع السالح ذاته لع ّدة أطراف
متناحرة ،فيقتلون بعضهم بعضً ا .وهذا ما نلحظه
بجالء اليوم يف العراق وسوريا واليمن وليبيا بعد أن
عصفت بهم رياح التغيري يف الوطن العر ّيب.
حينام تختفي األخالق ،يصبح العمل سال ًحا ذا ح ّدين،
رض .لذلك أكّدت الديانات اإلبراهيم ّية
قد ينفع وقد ي ّ
األخالقي املصاحب
يف نصوصها التأسيسيّة عىل البعد
ّ
للعمل .فالعمل بدون أخالق كالجسد بدون روح .ويف
هذا اإلطار اعترب أبو حامد الغ ّزايل "ال ُخلُق عبارة عن
هيئة يف النفس راسخة ،عنها تصدر األفعال بسهولة
ويرس ،من غري حاجة إىل فكر ورويّة".11
ويقوم تعريف الغ ّزايل لألخالق عىل مفارقة بني بعد
متغية ومتب ّدلة،
ثابت وآخر متح ّرك .فأعامل اإلنسان ّ
واملرء يجتهد طوال حياته يف إنجاز ع ّدة أعامل
وربا متناقضة يف بعض األحيان،
متشابهة ومتباينةّ ،
لك ّن أخالقه راسخة ومتجذرة فيه ،تو ّجهه الوجهة
كل مفسدة ،وتج ّنبه الرضر
السقيمة ،وتحذّره من ّ
واإلرضار .تعكس األخالق الراسخة ضمري املؤمن
ونفسه الل ّوامة .وتعطي األعامل قيم ًة مضافةً ،ومع ًنى
إنسان ًّيا يقوم عىل املح ّبة واالحرتام .ولذلك ،ال ميكن
فصل األخالق عن األفعال ،فالسلوك "مظهر ال ُخلُق،
ومرآته ،ودليله".12
تتّصف األخالق ،حسب الغ ّزايل ،بالرسوخ .وهذا ال يعني
التغي والتط ّور .فاألخالق
أ ّن األخالق ال تخضع لقانون ّ
تغيها
تتغي ،ولك ّن ّ
– كام هو حال بقيّة املنظومات – ّ
بطيء ،ألنّها ترتبط مبارشة بضمري الجامعة وعاداتهم
وتقاليدهم .ولذلك ،ع ّرفت املعاجم العرب ّية األخالق
بأنّها "العادة والسج ّية واملروءة والدين والطبع".13
يتغي" .مبعنى أنّهم
وقد ًميا قالت العرب" :ما بالطبع ال ّ
تط ّبعوا عىل مجموعة من األخالق ّيات ،من قبيل الكرم،
وحب العمل ،ونرصة املظلوم .فهذه قيم ثابتة يف بناء
ّ
الشخصيّة .ولذلك ،مل يقطع اإلسالم مع أخالق ما قبله،
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بل جاء الرسول يك يت ّمم مكارم األخالق .وكذلك فعل
املسيح وغريه من رموز األديان وقادتها.
الحق
ارتبطت األخالق بصالح الناس" ،وكان الله الصالح ّ
وطبيعته الصالح" .14فالعمل الصالح مرتبط بذات الله
اإلسالمي عن العمل
وصفاته .ولذلك تح ّدث الوحي
ّ
الصالح وأعامل الصالحني .والصالح أن تكون ناف ًعا
تحب لنفسك .فليس امله ّم أن
لغريك،
وتحب له ما ّ
ّ
يزعم املرء أنّه ذو دين وأخالق ،بل األه ّم من ذلك أن
االجتامعي ،وكيفية
تنعكس تلك األخالق عىل سلوكه
ّ
أدائه أعامله ،فالداعي بال عمل كالرامي بال سهم ،كام
يل بن أيب طالب ،واإلميان بال أعامل
يقول اإلمام ع ّ
ميّت ،كام قال املسيح .15ولنا يف تاريخ انتشار اإلسالم
خري شاهد عىل ما نقول .فقد استطاع اإلسالم أن يدخل
ع ّدة مناطق يف العامل دون إراقة قطرة دم واحدة .إذ
انترش اإلسالم يف اندونيسيا وماليزيا وغريها من الدول
بفضل ما أظهره الت ّجار املسلمون ،ومن صا َح َبهم،
حضاري راسخ .وقد اكتشف
من أخالق نبيلة وسلوك
ّ
فيهم السكّان املحلّيّون نظافة القلب ونظافة الهندام،
ووجدوهم عند الحاجة خري نصري ومعني ،طابقت
أقوالهم أفعالهم ،فق ّربوا الناس من اإلسالم ،واعتنقوه
وتح ّمسوا لتعاليمه الداعية دو ًما إىل العمل واملثابرة.
وبنا ًء عىل ما سبق ،نحتاج اليوم إىل مراجعة ذواتنا،
وإعادة النظر يف مفهوم الدعوة يف ح ّد ذاته .فالدعوة
ال تكون بالرتهيب والتخويف والتهديد وقطع الرؤوس
ومامرسة العنف والتظاهر بقيم ال يعكسها السلوك،
وال يؤيّدها الواقع .الدعوة تكون بتطابق األخالق مع
املنجز من األعامل .وصاحب ال ُخلُق الدينية الناضجة
واملتوازنة ال يحتاج إىل الوصف والكالم .فسلوكه
وصف وأعامله خري كالم .كادت تنحرص رسالة آدم
ٌ
عليه السالم بعد خلقه يف العمل واملثابرة ،ولك ّنه نيس
رسالته ،فكانت الخطيئة ،وكان العقاب.

املداخل األخالق ّية اإلسالم ّية املحفّزة عىل العمل .فهي
كثرية ومتن ّوعة ومن الصعب حرصها .بل ال نبالغ إذا
ذهبنا إىل القول بأ ّن رسالة اإلسالم عمو ًما هي رسالة
عمل .فالدعوة إىل العمل هاجس الوحي األبرز.
وأخالق النب ّوة أخالق عمل بامتياز .لذلك كان الرسول
أساسا يف الصدق
ُخلُقه القرآن .وتتمثّل هذه األخالق ً
يف العمل وإتقانه ،والقيام بأعامل تط ّوعية تنفع األفراد
والجامعات.

 .1الصدق يف القول واإلخالص يف العمل
َ
الصدق عىل رأس القيم األخالق ّية
مل يكن اختيارنا
حق القصد.
املتعلّقة بالعمل صدفةً .بل قصدناه ّ
اإلسالمي تح ّدث عن الصدق والصادقني يف
فالوحي
ّ
16
مواضع مخلفة  ،وجعل من الصدق ركيزة اإلميان،
كل إحسان .فغاية املؤمن
ومحور اإلسالم ،وجوهر ّ
أن يكون صادقًا مع الله واملجتمع ونفسه .وبقدر ما
يتحقّق الصدق ،يصبح اإلنسان رساليًّا ناف ًعا يف محيطه،
لكل رضر يصيبه ،ويصيب غريه .ويُعترب الصدق
داف ًعا ّ
كل عمل .فال فائدة من
اإلسالمي جوهر ّ
يف املرشوع
ّ
عمل ال صدق فيه .وحينام يختفي الصدق يف العمل،
ومتكسب ،ال يفكّر
يتح ّول املرء إىل متح ّيل ومنافق
ّ
ّإل يف الربح والرثاء .وما الصدق يف أبسط معانيه ّإل
موافقة القول للعمل .وهذا يعني أ ّن الكالم مرآة
العمل ،والعقد الذي توافقت عليه مختلف األطراف.
النص ّية.
فالكلمة التزام ال ّ
يقل أه ّم ّي ًة عن االلتزامات ّ
واملؤمن يلتزم بأقواله مهام كانت تداعيتها .وهذا
رأسا عىل
األمر انقلب يف مسرية حضارتنا اإلسالميّة ً
عقب .فأصبح االلتزام بالوعود أم ًرا ناد ًرا .إذ كرث الكالم
وقلّت األفعال .وهذا أمر يؤسف له .فغياب الصدق
يف األقول نتج عنه غياب اإلخالص يف العمل .فشاع
التواكل والتكاسل والتحايل .لذلك ارتبط الصدق
تبي
باألخالق يف الثقافة اإلسالميّة .وحاول ابن ّ
علن ّ
ثان ًيا :املداخل األخالق ّية اإلسالم ّية املحفّزة عىل العمل :العالقة بني املصطلحني فقال" :الصدق أصل واإلخالص
العمل وفق املقاصد
كل يشء ،واإلخالص ال يكون ّإل
فرع ،والصدق أصل ّ
ال ميكن يف هذا الح ّيز
ّ
البحثي الض ّيق أن نتناول مختلف بعد الدخول يف األعامل ،واألعامل ال تكون إالّ بهام".17
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وندرك من خالل هذا الكالم أ ّن األعامل الصالحة
واملفيدة تُعترب غاية الغايات ،ومقصد املقاصد.
فالديانات ناضلت من أجل ترسيخ هذه القيم.
واإلسالم دعا أتباعه إىل العمل والك ّد دون التفريط
وكل عمل ال يقوم عىل الصدق
يف الصدق واإلخالصّ .
تصيبه األمراض واالضطرابات .فالصدق ،كام جاء عىل
ومحل األحوال،
لسان ابن قيّم الجوزيّة" ،روح األعاملّ ،
والحامل عىل األحوال ...وهو أساس بناء الدين ،وعمود
فسطاط اليقني ...ودرجته تالية لدرجة النب ّوة التي هي
أرفع درجات العاملني".18
ونفهم من كالم ابن الجوزي أ ّن الصدق ميثّل
محور النب ّوة ،وروحها املتواصلة إىل يوم الدين؛ به
يتواصل العهد ،وتتج ّدد التعاليم ،وتتحقّق املقاصد.
فالصادقون ،مهام كانت انتامءاتهم الدين ّية واملذهب ّية
والفكريّة ،ورثة األنبياء ،وصوتهم املتج ّدد .فالصدق ال
دين له وال وطن .ولذلك ميكن اعتبار الصدق يف العمل
كل األديان
منشو ًدا إنسانيًّا ناضلت من أجل تحقيقه ّ
والحضارات .وعىل هذا األساس ،دعت الديانات
اإلبراهيم ّية إىل ال ّرب باعتباره إحسانًا إىل األهل والجوار
وبق ّية الناس .وأكّد القرآن الكريم قيمة ال ّرب يف عالقته
بالصدق واإلخالص .وآية ذلك أ ّن "الصدق يهدي إىل
ال ّرب ،وال ّرب يهدي إىل الج ّنة"19؛ و"طوىب لِل ُمضطَ َهدي َن
الس َموات" .20فالصدق يجعل
الب ف ِإ َّن لَهم َملكوتَ َّ
عىل ِ ّ
من املؤمن با ًّرا ،ويجعل من العمل ،مهام كان نوعه ب ًّرا
وتق ّربا من الله .ويصبح العمل من هذا املنظور عباد ًة
تقل أه ّم ّية عن بق ّية العبادات .ويستطيع العمل
ال ّ
من خالل هذه الخلفيّة األخالقيّة أن يحقّق اإلتقان
والتميّز.
 .2إتقان العمل وااللتزام باملواقيت
ال ميكن فصل اإلتقان عن قيمة الصدق يف العمل.
فالصادق يف أقواله ،املخلص يف أعامله ،ال ب ّد أن يتقن
ما أنجز .فاإلتقان نتيجة طبيع ّية لتطابق األقوال مع
عمل
األفعال .واإلتقان ،يف أبسط مفاهيمه ،أن تنجز ً
وفق ما اتّفقت فيه مع املستفيد من العمل .فالعمل

تعاقد .ومن أخالق ّيات التعاقد الوفاء للعهد ،وااللتزام
ببنود العقد ورشوطه – وإن كان شفاهيًّا .فالكالم
بدوره تعاقد ملزم ملن يعرف قيمة الكالم .وجاء يف
القرآن الكريم" :يٰأَيُّ َها ٱل َِّذي َن آ َم ُنوا ْ أَ ْوفُوا ْ بِٱلْ ُعقُو ِد".21
اإلسالمي "ا ل َِّذي َن ُه ْم ألَ َمانَاتِ ِه ْم
وامتدح الوحي
ّ
22
َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعونَ"  .و"هذه صفة أخرى من جالئل
تنحل إ َىل فضيلتني ،هام فضيلة أداء
صفات املؤمننيّ ،
23
األمانة التي يؤمتنون عليها ،وفضيلة الوفاء بالعهد" .
ونفهم من خالل تفسري ابن عاشور أ ّن إتقان العمل
يرتبط بالوفاء بالعهود ،وااللتزام مبا ضبط من مواقيت
ورشوط.
وال غرابة أن نجد عرشات النصوص الدينيّة تحثّ عىل
اإلتقان يف العمل ،وتجعل منه عنوان صدق وأخالق،
وبابًا من أبواب االميان واإلحسان .وجاء يف األثر
يحب من عامل إذا عمل أن
ّ
النبوي" :إ ّن الله تعاىل ّ
24
حسن"
يحب إذا
الله
ن
"إ
آخر،
حديث
يف
جاء
كام
.
ّ
يُ
ّ
25
عمل أحدكم ً
عمل أن يُتقنه" .
بكل أصنافه .وقد يكون
الغش ّ
يتناقض اإلتقان مع ّ
الغش يف األقوال ،أو األفعال ،أو يف كليهام .وجدير
ّ
الغش انترشت يف أيّامنها هذه
ّ
بالذكر أ ّن ظاهرة
بكيف ّية تش ّد االنتباه .وناد ًرا ما ال يتع ّرض اإلنسان يف
مس هذا
العرص الحديث إىل ّ
الغش والتحايل .وقد ّ
املرض جميع القطاعات مبا يف ذلك الدين ،والتعليم،
العلمي ،وغريها من املجاالت التي
والطب ،والبحث
ّ
ّ
الغش .وأصبحنا اليوم نرى رجال
يُفرتض أنّها تتناىف مع ّ
دين ليس لهم من الدين غري الشكل ،يدعون الناس
إىل قيم ويأتون بخالفها ،ويستغلّون العاطفة الدينيّة
للتكسب والتزيّن وتحصيل االمتيازات واملناصب،
ّ
واستحال بعض رجال التعليم ت ّجا ًرا وسامرسةً ،مي ّيزون
بني الطلبة ،ويحتكرون بعض العلم لتقدميه إىل نخبة
من طلبتهم يف إطار دروس خصوص ّية تد ّر عليهم
األموال والهدايا .وكرثت رسقات األعضاء واملتاجرة بها
الطب ،وأصبحت بعض املستشفيات تق ّدم
يف مجال
ّ
رضر منها املرىض،
خدمات طبيّة بائسة ورديئة قد يت ّ
وربا انتهى بهم املآل إىل الوفاة.
فيزداد حالهم سو ًءاّ ،
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حال .إذ ت ُنفق أموال
العلمي أفضل ً
ومل يكن البحث
ّ
علمي ال يُق ّدم منفع ًة للبالد
طائلة من أجل بحث
ّ
والعباد .وكم من باحث يكتفي باستعارة ما ذكره غريه،
أو رسقة مجهود قام به آخرون .ونكتشف من خالل
هذه النامذج البسيطة أ ّن العمل يشكو أزم ًة أخالق ّي ًة
حا ّدةً .إذ تراجعت أخالق العمل النبيلة القامئة عىل
مقاصد الدين ،واستُبدلت بأخالق جديدة تقوم عىل
الوصول ّية واالنتهازيّة والرثاء الفاحش.
ال ينحرص اإلتقان يف حسن القيام بالعمل فحسب .بل
فكل عمل
يكمن أيضً ا يف احرتام املواقيت املتّفق عليهاّ .
يستغرق م ّد ًة زمنيّ ًة مح ّددةً ،يقع االت ّفاق عليها ،ويلتزم
الجميع بها .وما قس ُم القرآن بالعرص والفجر والضحى
إلّ دليل عىل أه ّم ّية الزمن يف املنظومة اإلسالم ّية.
ازدهر املسلمون ،وش ّيدوا حضار ًة عمالقةً ،حينام كانوا
يحرتمون املواقيت واملواعيد .ومل يجد هارون الرشيد
غري ساعة يهديها لشارملان ملك فرنسا .فالساعة دليل
حق استثامر.
عىل احرتام الوقت ،والرغبة يف استثامره ّ
فالوقت كالسيف إذا مل تقطع به قطعك .وإذا تهاونت
به تراجعت وتخلّفت .وال نبالغ إذا قلنا بأ ّن احرتام
الغرب لعنرص الزمن كان سبب تق ّدمه وتف ّوقه .وميكن
مؤسسةً ،بسبب تهاون يف
للمرء أن يقايض ً
شخصا ،أو ّ
نصوصا
احرتام املواقيت واألزمنة .ونجد يف كتب السرية
ً
كثري ًة تؤكّد أهمية املواقيت يف الثقافة اإلسالم ّية.
ارتبط اإلتقان يف العمل بالكفاءة والقدرة عليه .فمن
غري الالئق أن يشتغل املرء يف مجال ال يفهمه .فكم
من ن ّجار ال يفهم النجارة ،وكم من ب ّناء ال يحسن ف ّن
البناء ،وكم من مسؤول ال يفقه شؤون اإلدارة والقيادة،
كل
أشخاصا يشتغلون يف ّ
ومثل ذلك كثري .بل قد نجد
ً
مجال ،ومييلون حيثام مال العمل املطلوب .وينتج
عن غياب الكفاءة ضعف املنتوج ورداءته يف أغلب
رضر ال ّناس بسبب غياب الحرفية
األحيان ،وغالبا ما يت ّ
وهيمنة املتطفّلني ،وعىل هذا األساس أكّد اإلسالم
فكل عمل له صاحبه ،يتقنه
عىل كفاءة العاملنيّ ،
ويبدع فيه ،وينفع ال ّناس من خالله ،ولك ّن املشكلة
ميت لها بصلة،
أ ّن البعض يتطفّل ،فيقوم بأعامل ال ّ
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وانترشت هذه الظاهرة املفزعة اليوم .إذ أفرز الفساد
القائم يف املجتمعات العربيّة منظوم ًة جديد ًة قامئ ًة
عىل املحسوب ّية والرشاوى .وأصبح املرء يلتحق بهذا
العمل أو ذاك ال لكفاءاته العلم ّية والعمل ّية ،بل
بسبب وساطة اعتمدها أو رشوة ق ّدمها .وينتج عن
غياب الكفاءة انعدام االتقان وخراب العمران ،لذلك
النبوي" :إذا ُو ّسد األمر إىل غري أهله
جاء يف الحديث
ّ
26
فانتظر الساعة" .
مجازي يُقصد منه انتشار
وانتظار الساعة تعبري
ّ
النبوي
الفوىض وارتباك الكون .ويعكس هذا الحديث
ّ
رؤي ًة معرف ّي ًة استرشاف ّي ًة عميقةً ،تحتوي بُع ًدا عمران ًّيا
استرشافيًّا .فالرسول األعظم كان يدرك خطورة غياب
الغش والالمباالة
الكفاءة يف مجال العمل .فحينام يسود ّ
يختل العمران
واالستهانة بأعامل الناس ومصالحهم ّ
ويتهاوى .ومل يكن هذا الكالم من باب املبالغة ،بل
كان حقيقةً .ونحن ندرك اليوم أ ّن تق ّدم الغرب مل يكن
يف واقع األمر غري تق ّدم يف أخالقيّات العمل ،وحرص
فكل عمل يقوم به من كان قاد ًرا
األعامل يف الكفاءاتّ .
عليه من حيث القدرات الجسم ّية واملعرف ّية والف ّن ّية،
فال فائدة من عمل ال إنتاج فيه وال إبداع ،وال إنتاج
دون اعتامد الكفاءات يف اختيار القامئني عىل األعامل،
فصاحب الكفاءة ينتج دون ملل أو كلل ،ويبدع دامئًا
فيام يُنتج ،فيزدهر االقتصاد وتتق ّدم البالد .أ ّما حال
البالد اإلسالم ّية فيدعو إىل الشفقة؛ تخلّف واضطراب
حضاري وإنتاج ضعيف .ومر ّد ذلك يف اعتقادي
وموت
ّ
يعود إىل االستهتار بقيم العمل ،وضعف املردوديّة،
وتراجع الحرفيّة .وحينام نقارن أنفسنا باألمم املتق ّدمة،
ندرك البون الشاسع بني ما ننتجه وما ينتجون ،وما
يحصل من فائدة عندنا وما يحصل من فائدة عندهم.
 .3الرفق وحسن املعاملة
اإلسالمي بالرفق وحسن
تقرتن األعامل يف املرشوع
ّ
املعاملة ،فالعالقة بني العامل وصاحب العمل ال ب ّد أن
تقوم عىل التوادد والرتاحم .فامللك لله .وما البرش ّإل
أوصياء عىل هذا امللك .ومن املؤسف أن يتح ّول امللك

إىل لعنة وجربوت ،يستغلّه بعض امليسورين وأرباب
األعامل إلذالل العاملني عندهم ،وبخسهم حقّهم،
واستغاللهم ،وتتح ّول عالقات العمل مبوجب ذلك إىل
عالقات ما ّديّة تخضع فقط إىل ثنائ ّية الربح والخسارة.
ولذلك عملت املنظومة اإلسالم ّية كام هو حال بق ّية
الروحي يف
املنظومات اإلبراهيم ّية عىل دعم البعد
ّ
العمل ،وتأكيد البعد اإلنسا ّين ،فأخالق العمل ترتبط
رجل سم ًحا إذا
بكل األعامل التي ننجزها ،و" َر ِحم الله ً
ّ
27
باع وإذا اشرتى وإذا اقتىض" .
وتعني السامحة يف األعامل حس َن األدب والرفق يف
املعاملة؛ "إ ّن الرفق ال يكون يف يشء ّإل زانه ،وال يُنزع
يرسخ اإلسالم هذه القيم
من يشء ّإل شانه" .28وحتّى ّ
كل قطاع بتعاليم مخصوصة .فتح ّدث
خص ّ
حضاريّةّ ،
عن أخالق الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم
والتمريض والبناء وغريها من مجاالت الحياة ،ونهى
الغش يف امليزان؛ " َويْ ٌل �لِّلْ ُمطَ ِّف ِف َني ال َِّذي َن
التجار عن ّ
إِذَا اكْتَالُوا َع َل ال َّن ِ
اس يَ ْستَ ْوفُونَ" .29ودعاهم إىل
الصدق يف القول ،واإلخالص يف العمل ،وعدم املبالغة
يف تحصيل األرباح ،ونصيحة الناس ،وبيع الصالح
واملفيد ،ومساعدة املحتاجني .ولقد استأنس املسلمون
بهذه القيم النبيلة ،فاعتمدوها سلوكًا ،وسافروا بها
إىل ع ّدة بلدان .فكانوا مثالً يحتذى به يف األخالق
والصدق وحسن املعاملة .وكانوا بأخالقهم العمليّة
سب ًبا يف دخول ع ّدة أمم إىل اإلسالم.
 .4أه ّم ّية العمل التط ّوعي يف املنظومة اإلسالم ّية
حارب اإلسالم الفكر املا ّد ّي الرصف ،فالعالقات يف
مجال األعامل واملعامالت ال تخضع دامئًا إىل جدل ّية
الربح والخسارة .فالعائد املا ّيل مفيد عند العمل ،ولكن
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان .فمعاين الحياة تتجاوز
حدود املا ّدة لتحتضن اإلنسان يف مفهومه العا ّم .فالذي
يغرس شج ًرا يسهم يف تعمري الكون وترسيخ العمران؛
غرسا ،أو يزرع زر ًعا ،فيأكل
"ما من مسلم يغرس ً
30
منه طري أو إنسان أو بهيمة ّإل كان له به صدقة" .
ونالحظ بجالء أ ّن هذه التعاليم ال تخضع لقانون الربح

كل األحوال ،وال يخرس
والخسارة .فالعامل رابح يف ّ
مطلقًا مهام كان مدخوله املا ّد ّي ،أل ّن العمل عبادة
كل حني ويوم الحساب .وعىل هذا
وصدقة ،تؤيت أكلها ّ
األساس ال ترتبط قيمة العمل مبدخوله املا ّيل املبارش،
بل تكمن قيمته يف ذاته .وهنا يتن ّزل نداء الرسول
األعظم" :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة،
فاستطاع ألّ يقوم حتّى يغرسها ،فليغرسها ،فله بذلك
أجر" .31فقيمة العمل ال تكمن يف مردوده فحسب ،بل
الوجودي .وبنا ًء عىل ما سبق ،نفهم
األخالقي
يف بعد
ّ
ّ
عي يف اإلسالم وغريه من الديانات
فلسفة العمل التط ّو ّ
اإلبراهيميّة.
تنبّهت أغلب الحضارات القدمية إىل أه ّميّة العمل
التط ّوعي القائم عىل منفعة الناس دون مقابل ما ّيل
أو امتيازات أخرى ،فخري الناس أنفعهم للناس .ونجد
صدى هذه التعاليم يف الديانة املسيح ّية .إذ ش ّجع
املسيح عىل القيام بأعامل دون انتظار املقابل املا ّد ّي.
وجاءت دعوته رصيحةً" :م ّجانًا أخذتم م ّجانًا أعطوا"32؛
و"ما جئت ألُخدم بل ألَخدم" .33فالحياة ليس فقط
كسبًا وارتزاقًا ،بل هي أيضً ا نفع وأخالق .ومن املفيد
أن تنفع غريك ،وتدفع عنه الرضر؛ "ال يؤمن أحدكم
يحب لنفسه" .34ولذلك ش ّجع
يحب ألخيه ما ّ
حتّى ّ
الرسول األعظم عىل إناطة األذى عن الطريق ،ودفع
املفاسد واألرضار ،ونظافة املحيط ،ورحمة الكبري
والصغري ،وغريها من األعامل التط ّوع ّية النبيلة.
فكل
ونخلص بالقول أ ّن العمل قيمة أخالق ّية كون ّيةّ .
الشعوب تتّفق عىل رضورة إتقان العمل وحسن
معاملة اآلخرين واحرتام املواقيت واملواعيد وتج ّنب
الغش والتحيّل .واستحالت هذه القيم وج ًها من وجوه
ّ
املعاصة .وال خيار لنا
الحداثة ،وعنوانًا من عناوين
َ
ّإل أن نحافظ عىل هذم القيم ونط ّورها ،ونجعل منها
سل ًوكا ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا .فثقافة العمل لبنة أساس ّية
يف بناء الشخص ّية وتربيتها .ونحتاج اليوم إىل الرتبية
عىل العمل ،يف األرسة واملدرسة والجامعة واملجتمع،
يحب العمل ،ويعشق اإلتقان،
علّنا نصنع ً
جيل جدي ًداّ ،
ويجتهد من أجل منفعة اآلخرين وراحتهم.
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أخالق ّيات العمل يف رؤي َتي العقل والنقل
1
محمود الذوادي

تعريف العمل
يُقصد مبصطلح العمل ،يف العلوم االجتامعيّة ،املعنى
أي نوع من أنواع العمل ،بدن ًّيا
الشامل الذي يتض ّمن ّ
كان ،أوعقل ًّيا ،أو عمل اآللة أو القوى الطبيع ّية.
وبالتحديد يقسم العمل إىل أصناف فرع ّية تتلخّص
/فكري ،وعمل
يل
يف التايل :عمل
ّ
ّ
يدوي ،وعمل عق ّ
2
إداري ،وعمل بسيط ،وعمل
متخصص  .ومن جهة
ّ
ّ
أخرى ،يُع ّرف علم االجتامع العمل بأنّه ذلك النشاط
الذي يُنتج من خالل البرش يف عامل الطبيعة ،وبفضله
يحافظون عىل بقائهم .وال ينبغي التفكري يف العمل
باعتباره يقترص فقط عىل العمل املدفوع األجر .فقد
نقدي متدنٍّ ،ومل
كانت الثقافات التقليديّة ذات نسق
ّ
يكن هناك سوى عدد محدود ج ًّدا من الناس الذين
نقدي .ويف املجتمعات الحديثة
يعملون لقاء أجر
ّ
نفسها ،ال يزال هناك العديد من أمناط العمل املنز ّيل –
نقدي أو رواتب.
التي ال تنطوي عىل الحصول عىل أجر ّ
للتغيات الكثرية التي عرفتها ظاهرة العمل يف
ونظ ًرا ّ
املجتمعات البرشيّة عرب العصور ،فإنّه الب ّد من أخذ
ذلك بعني االعتبار يف اإلطار الفكري الذي سيت ّم فيه
تحليل العمل وأخالق ّياته من خالل نصوص اآليات
القرآنيّة عىل الخصوص.3

تعريف األخالق ّيات
تنصب
تعني مفردة األخالقيّات األحكام القيميّة التي
ّ
رش.
عىل األفعال اإلنسانيّة ،من حيث هي خري أو ّ
الخلقي ،بهذا االعتبار ،هو ذلك السلوك الذي
فالسلوك
ّ
تب ّناه املجتمع وأق ّره يف املامرسة .إنّه سلوك يتك ّون من
تبي لألفراد كيف يجب
مجموعة من القواعد التي ّ
رصفوا يف الحاالت واملواقف التي تعرِض لهم من
أن يت ّ
دون أن يخالفوا يف ذلك ضامئرهم ،أو ال ُع َ
رف السائد
يف مجتمعهم.4
موضوع البحث
ليس من املبالغة القول إ ّن دراسة العلوم االجتامع ّية
لظاهرة العمل يف املجتمعات البرشيّة بلغت أوجهايف
القرنني العرشين والحادي والعرشين،األمر الذي أ ّدى
إلىاالهتامم بقضايا مختلفةيف مجال العمل والشغل،
مثل أخالقيّات العمل ،وش ّدة االنهامك فيه (برن آوتْ ).
ونظ ًرا أله ّم ّية موضوع العمل يف املجتمعات املعارصة،
املجلت الفرنس ّية قد أصدرت اليوم عد ًدا
فإ ّن إحدى ّ
خاصا مبوضوع العمل ،تحت عنوان" :تغيري
ً
كامل ًّ
5
العمل ( 20طريقة لتحسني نوع ّية الحياة يف العمل)" .
نقترص هنا عىل ذكر بعض مواضيع العمل التي كتب
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الخاص للمجلّة ،املشاركون
فيها وعنها ،يف هذا العدد
ّ
املختصون يف ميدان ظاهرة العمل يف العرص الحديث:
ّ
والتغي؛ مواجهة الضغط يف العمل؛
العمل والوقت
ّ
هل نستطيع إدارة األمور عرب الثقة؟؛ العمل،
حلن لكسب
التنظيامت ،الشغل :النامذج األوروب ّية؛ ّ
امللف حول
الرهان ض ّد البطالة؛ وغريها .ينتهي هذا ّ
العمل برؤية العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية بفهرسة
مخترصة ألبرز العنارص التي يعرفها العمل يف القرنني
املهني
العرشين والحادي والعرشين ،مثل االنهامك
ّ
رش العرص الحديث ،أو مرض
(برن آوت) املعروف ب ّ
العرص الحديث،وضغط/وطأة العمل والثقة يف مكان
االجتامعي السائد بني العاملني ،وغري
العمل ،واملناخ
ّ
ذلك من الظواهر املقرتنة بأصناف العمل املختلفة،
واملتخصصة،واملنترشة يف املجتمعات املتق ّدمة عىل
ّ
الخصوص.
ومن جهة أخرى ،يطمح هذا البحث إىل تقديم
خريطة الستعامل كلمة عمل يف آيات القرآن الكريم،
سع ًياوراء كشف الحجاب عن وجوه أخالق ّيات العمل
يف اإلسالم ،باعتبار أ ّن القرآن هو املصدر األول للدين
اإلسالمي يف شتّى املجاالت .كام سوف نع ّزز ذلك ،من
ّ
اإلسالمي ،لدى العلامء
الفكر
يف
ورد
آخر،مبا
حني إىل
ّ
والفقهاء،حول العمل .ونستعني أيضا برؤية العلوم
االجتامعيّة حول العمل وأخالقيّاته .ميثّل ابن خلدون
مسلم يف الكتابة عن العمل ،يف مق ّدمته
رائ ًدا عرب ًّيا
ً
الشهرية برؤية علم العمران البرشيّالجديد،الذي
تحتضن مفاهي َمه ومقوالته ونظريّاته املستحدثة
يعب صاحب املق ّدمة عن
ُ
أبواب املقدمةوفصولهاّ .
ابتكارات علمه الجديد يف الجمل التالية":وكأنّهذا
مستقل بنفسه .فإنّه ذو موضوع ،وهو العمران
ّ
علم
البرشي واالجتامع اإلنسا ّين ،وذو مسائل ،وهو بيان ما
ّ
يلحقه من العوارض واألحوال لذاته واحد ًة بعد أخرى.
كل علم من العلوم ،وضع ًّيا كان أو عقل ًّيا.
وهذا شأن ّ
واعلم أ ّن الكالم يف هذا الغرض مستحدث الصنعة،
غريب النزعة ،غزير الفائدة ،أعرث عليه البحث ،وأ ّدى
إليه الغوص" .6لندع تحليالت صاحب املق ّدمة تفصح
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لنا عن ظاهرة العمل وأخالق ّياتها من خالل رؤية علم
البرشي الجديد النشأة يف القرن الثالث عرش
العمران
ّ
ميالديًّا.
حديث ابن خلدون عن العمل
يفرد ابن خلدون الباب الخامس من مق ّدمته للحديث
عن الكسب والرزق اللذين يؤ ّمنان معاش اإلنسان.
يع ّرف ابن خلدون الرزق بأنّه ذلك اليشء الذي تعود
منفعته عىل الشخص ،وت ُلبّي مصالحه وحاجاته .7أ ّما
الكسب فهو ذلك اليشء املمتلَك نتيجة سعي املرء
وقدرته .يؤكّد صاحب املق ّدمة عىل رضورة السعي/
كل من الرزق والكسب" :اعلم أ ّن
العمل يف اقتناء ّ
الكسب إنّ ا يكون بالسعي يف االقتناء،والقصد إىل
التحصيل ،فال ب ّد يف الرزق من سعي وعمل...فالب ّد
من األعامل اإلنسانيّة يف ّ
كل مكسوب ومتم َّول" .8يرى
ابن خلدون وجود عالقة وثيقة بني العمل والعمران
البرشي":واعلم أنّه إذا فُقدت األعامل ،أو قلّت
ّ
بانتقاص العمران ،تأذّن الله برفع الكسب .أال ترى إىل
يقل الرزق والكسب
األمصار القليلة الساكن ،كيف ّ
فيها؟" .9ث ّم يأيت ابن خلدون لتوضيح الصلة بني الرزق
والكسب وما يس ّميه املعاش فيقول":اعلم أ ّن املعاش
هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي يف تحصيله ،وهو
مف َعل من العيش .كأنّه ملا كان العيش الذي هو الحياة
ال يحصل ّإل بهذهُ ،جعلت موض ًعا عىل طريق املبالغة.
ث ّم إ ّن تحصيل الرزق وكسبه إ ّما أن يكون بأخذه من
يد الغري ،وانتزاعه باالقتدار عليه ،عىل قانون متعارف،
ويُس ّمى مغر ًما وجبايةً" .10إذًا ،فالعمل أساس للمعاش/
للحياة يف مجاالتها املختلفة ،مثل الفالحة والتجارة
والصناعة .يُلخّص صاحب املق ّدمة هذه املالحظات
يف قوله":فهذه وجوه املعاش وأصنافه ،وهي معنى ما
ذكره املحقّقون من أهل األدب والحكمة كالحريري
وغريه ،فإنّهم قالوا’ :املعاش إمارة وتجارة وفالحة
وصناعة‘".11
ونظ ًرا إىل أ ّن العمل هو السبيل السليم للرزق
والكسب ،فإ ّن ابن خلدون يش ّن هجو ًما عىل من

يسعى للحصول عىل ذلك بغري العمل ،مثل الذين
يبتغون األموال من الدفائن والكنوز ،إذ هي ليست
كل البعد عن
الطبيعي .ومن ث ّم ،فهي بعيدة ّ
باملعاش
ّ
ُمثُل أخالق ّيات العمل السليمة" :اعلم أ ّن كث ًريا من
ضعفاء العقول يف األمصار ،يحرصون عىل استخراج
األموال من تحت األرض ،ويبتغون الكسب من ذلك".12
يعب عن خلل ومرض يف
فهذا النوع من السلوك ال ّ
العقول والنفوس فحسب،بل هو أيضً ا منحرف عن
وسائل العمل الطبيع ّية للحصول عىل املعاش بواسطة
الرزق والكسب.والذي يحمل عىل ذلك يف الغالب،
زياد ًة عىل ضعف العقل ،إنّ ا هو العجز عن طلب
املعاش بالوجوه الطبيع ّية للكسب ،من التجارة والفلح
والصناعة ،فيطلبونه بالوجوه املنحرفة ،وعىل غري
الطبيعي ،من هذا وأمثاله ،عج ًزا عن السعي
املجرى
ّ
يف املكاسب ،وركونًا إىل تناول الرزق من غري تعب وال
نصب يف تحصيله واكتسابه" .13ويخلص صاحب كتاب
قائل" :فيحتاج من
العربمن انتقاده ملثل ذلك السلوك ً
وقع له يشء من هذا…أن يتع ّوذ بالله من العجز
صل
والكسل يف طلب معاشه كام تع ّوذ رسول الله ّ
الله عليه وسلم من ذلك".14
كلمة العمل يف القرآن الكريم
يتجاوز ذكر كلمة عمل يف آيات القرآن الكريم 300
م ّرة يف أشكال مختلفة ،كالفعل واالسم وغريهام من
مشتقّات فعل "عمل" .لنذكر اآلن ع ّينة من تلك اآليات
التي ت ُستعمل فيها كلمة "عمل" يف صيغها املختلفة:
" َوقُلِ ا ْع َملُوا ف ََس َ َيى الل ُه َع َملَ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه" [سورة
التوبة :اآلية ]105؛
"يَا أَيُّ َها ال ُّر ُس ُل كُلُوا ِم َن الطَّ ِّي َب ِ
ات َوا ْع َملُوا َصالِ ًحا"
[سورةاملؤمنون :اآلية ]51؛
" َو َم ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِم ْن َذكَ ٍر أَ ْو أُنْثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَ ِئ َك
يَ ْد ُخلُو َن الْ َج َّنةَ" [سورة النساء :اآلية ]40؛
"ال َِّذي َخل ََق الْ َم ْوتَ َوالْ َحيَا َة لِيَبْلُ َوكُ ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن
َع َم ًل"[سورة امل ُلك :اآلية ]2؛
ُ
َ
"أَ ِّن الَ أُ ِضي ُع َع َم َل َعا ِملٍ ِم ْن ُك ْم ِم ْن َذكَ ٍر أ ْو أنْثَى" [سورة

آل عمران :اآلية ]195؛
"أُولَ ِئ َك ال َِّذي َن َح ِبط َْت أَ ْع َملُ ُه ْم ِف ال ُّدنْيَا َوا َآل ِخ َر ِة"
[سورة آل عمران :اآلية ]22؛
" َوإِ ْن كَ َّذبُ َوك فَق ُْل ِل َع َم ِل َولَ ُك ْم َع َملُ ُك ْم" [سورة
يونس :اآلية ]41؛
الصالِ َح ِ
ات فَ ُي َوفِّي ِه ْم أُ ُجو َر ُه ْم"
" َوأَ َّما ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
[سورة آل عمران :اآلية ]57؛
معنيا مفردة العمل
تشري اآليات القرآنيّة إىل أ ّن كلمة "عمل" تُستعمل
يف معنيني رئيس ّيني يف سور القرآن.ففي الصنف األول
تفيد معظم اآليات إىل أ ّن مفردة عمل يف أشكالها
املتع ّددة تعني السلوك أو الفعل.
أ ّما املعنى الثاين لفعل "عمل" فهو يفيد العمل كنشاط
البرشي عىل املستويات املا ّديّة وغري
يُبذل فيه الجهد
ّ
املا ّديّة لتحقيق أهداف معيّنة .يبدو أ ّن أكرث اآليات
تعب ًريا عن هذا املعنى هي اآلية  105من سورة التوبة.
كل من يو ّد إبراز قيمة
إنها اآلية األ ّم التي يرجع إليها ّ
العمل يف أخالق ّيات اإلسالم .وهناك مرشوع ّية لذلك.
فاآلية متثّل مناشدة للرسول وللمؤمنني يف صيغة األمر
(وقُل اعملوا) .وال يخفى يف هذا السياق أ ّن اآلية هي
من سورة التوبة ،وبالتايل فدعوتها القويّة أله ّميّة
العمل ميكن تأويلها عىل أ ّن العمل هو فعل لصالح
التوبة عىل املسلمني ،مثله مثل ما ورد يف آية سابقة
لها يف نفس السورةُ ":خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َص َدقَ ًة تُطَ ِّه ُر ُه ْم
َوتُ َزكِّي ِه ْم ِب َها" [اآلية .]103
ومن جهة أخرى ،فهناك يف القرآن الكريم آيتان ال
تُستعمل فيهام كلمة عمل ،لكن مضمونهام يشري بق ّوة
إىل مدى أه ّميّة العمل .فآية سورة الجمعة[اآلية ]10
دنيوي بعد
تحثّ بشفافيّة كاملة عىل العمل كواجب
ّ
أداء الفريضة الدين ّية (صالة الجمعة)" :فَ ِإذَا ق ُِض َي ِت
شوا ِف األ ْر ِض َوابْتَغُوا ِم ْن فَضْ لِ الل ِه َوا ْذكُ ُروا
َّ
الصالَ ُة فَانْتَ ِ ُ
الل َه كَ ِث ًريا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحونَ" .ففعال "فَانْتَ ُِ
شوا ِف األ ْر ِض
َوابْتَغُوا ِم ْن فَضْ لِ الل ِه"هام يف صيغة األمر ،ويفيدان
الدنيوي بعد صالة الجمعة مبارشة .أي إ ّن اآلية
العمل
ّ
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ال تدعو أن يكون يوم الجمعة يوم إجازة كاملة كام
هو معمول به يف معظم املجتمعات اإلسالميّة اليوم.
ويف ذلك إشارة واضحة إىل مناداة القرآن الكريم بقيمة
العمل ،وحثّه وحرصه عليها.
أ ّما اآلية الثانية التي تشري إىل أ ّن السعي والعمل أمران
مطلوبان من كافّة الناس هي اآلية  15يف سورة امللك:
" ُه َو ال َِّذي َج َع َل لَ ُك ُم األ ْر َض َذلُوالً فَا ْمشُ وا ِف َم َناكِ ِب َها
َوكُلُوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه" .فاإلشارة هنا إىل أه ّميّة السعي
والعمل عىل وجه األرض إشارة واضحة املعامل ال تكاد
تحتاج إىل بيان .فاألمر بامليش (فامشوا يف مناكبها،
أي األرض) هي دعوة رصيحة وملّحة عىل بني البرش
ليك يتب ّنواالحركة والنشاط يف الحياة الدنيا عىل وجه
هذه األرض للحصول عىل الرزق والكسب بالتعبري
الخلدو ّين .وهكذا  ،فآيتا سورت َيامللكوالجمعة تتض ّمنان
مناشد ًة قويّةًلرفع َعلَم أخالقيّات االلتزام بالعمل
والك ّد مرفرفًا يف املجتمع املسلم وغريه .وبعبارة
أخرى ،فاإلنسان يفقد إنسان ّيته الكاملة إن هو مل يت ّنب
العمل كسلوك دائم مدى الحياة .فيجوز بهذا الصدد
صياغة أولويّة العمل لإلنسانبتعديل مقولة الفيلسوف
ديكارت املشهورة "أفكر ،إذًا ،فأنا موجود" لتصبح يف
مقولة هذا البحث":أعمل،إذًا ،فأنا إنسان" .وبالتأكيد،
متثّل أطروحة هذه الصيغة الفكريّة املبتكرة لعالقة
العمل بإنسانيّة اإلنسان ذاتها أسمى أخالقيّات العمل.
العمل = سلوك
كام ذكرنا من قبل ،فأغلب ّية اآليات القرآن ّية تستعمل
كلمة العمل ومشتقّاتها يف معنى السلوك .وهي
تشبه بهذا االعتبار منظور علم النفس السلويكّ
كل ما يفعله الناس
(البيهيفيوريزم) الذي ينظر إىل ّ
تقريبًا عىل أنّها أمناط سلوكّية ألفعال بني البرش .ومن
ث ّم ،فمفردة العمل ومشتقّاتها ذات أبعاد فسيحة ج ًّدا
يف الرؤية القرآن ّية تتجاوز املعنى الض ّيق واملحدود
الفكري،الذي يقوم
للعمل ،ذلك الفعل املا ّد ّي ،أو
ّ
به الناس بدون أجر ،أو مقابل أجر ،كام هو سائد
يف املجتمعات الحديثة عىل الخصوص .وهكذا يجوز
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القول إ ّن أخالق ّيات العمل يف القرآن تتع ّدى البعد
كل السلوكيّات البرشيّة
املا ّديّأو الفكريّللعمل لتشمل ّ
رض الناس ومجتمعاتهم .وبعبارة أخرى،
التي تنفع أو ت ّ
فالقرآن يتب ّنى منظو ًرا ذا آفاق رحبة بالنسبة ملعنى
كل
كلمة "العمل" وفروعها .أي إ ّن العمل يض ّم ّ
سلوك ّيات األفراد والجامعات واملجتمعات ،وما يرتتّب
عنها من أخالق ّيات تعمل لصالحهؤالء جمي ًعا أو ض ّدهم.
وبهذا التص ّور الرحب ملعنى العمل يف املنظور القرآ ّين
لكل
ميكن القول بأ ّن النظر للعمل كسلوك عا ّمشامل ّ
أنشطة الناس يجعل من العمل الق ّو َة األوىل املح ِّركة
لنبض حياة هؤالء ومجتمعاتهم وحضاراتهم عىل وجه
القرآن للعمل باعتباره
ّ
الكرة األرض ّية .فهذا التص ّور
لكل معامل
سلوكًا عا ًّما يجعله يشبه املاء كأساس رضوريّ ّ
الحياة .أي إنّه كام ال تتحقّق الحياة عىل وجه األرض
كل الكائنات واملخلوقات دون ماء ،فإ ّن الجنس
يف ّ
البرشي يفقد تأ ّهله للخالفة يف هذا العاملوالكون إذا
ّ
كل
مل يلتزم بأخالق ّيات العمل كسلوك عا ّم يشمل ّ
أفعال األفراد واملجتمعات والحضارات.وبتعبري العلوم
االجتامع ّية ،يجوز القول إ ّن مفهوم العمل يف القرآن
قد ح ّول هذا املفهوم من الشكل الض ّيق واملحدود
(امليكرو) املستعمل يف بحوث العلوم االجتامعيّة إىل
كل
الشكل الواسع الكبري (املكرو) ،ليشملمعنى العمل ّ
أنشطة بني البرش .أي إ ّن العمل يف هذا التص ّور يصبح
عص ًبا للحياة لدى األفراد واملجتمعات والحضارات.
فكسب رهان النجاح والفالح يف مسرية هؤالء ال ميكن
أن يت ّم عىل الوجه األفضل ّإل عندما يتح ّول مفهوم
العمل من "امليكرو" إىل "املكرو".
اإلميان والعمل
هناك ما يقرب من خمسني آية قرآنية يتالزم فيها
اإلميان بالعمل الصالح ،مثل الع ّينة التالية:
الصالِ َح ِ
ات لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َو ِرز ٌْق
"فَال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
الحج :اآلية ]50؛
كَرِي ٌم" [سورة ّ
الصالِ َح ِ
ات لَ ُن َك ِّف َر َّن َع ْن ُه ْم
" َوال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
َسيِّئَاتِ ِه ْم" [سورةالعنكبوت :اآلية ]7؛

الصالِ َح ِ
ات ِم َن الظُّل َُم ِت فلسفة فكرة العمل يف القرآن
"لِيُ ْخر َِج ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
اعتام ًدا عىل ما سبق بيانه ،ميكن إبراز بعض املعامل
إِ َل ال ُّنورِ"[سورة الطالق :اآلية .]11
الخاصة املميِّزة للرؤية القرآنيّة للعمل .فآيات الذكر
الفقري يف العقيدة اإلسالم ّية
فمعروف أ ّن العمود
ّ
ّ
هو مبدأ التوحيد .أي اإلميان بالله الواحد األحد الذي الحكيم ال يقترص حديثها عىل املعنى الض ّيق للعمل،
،أوالفكري ،الذي يقوم به
الجسدي
تلخّصه سورة اإلخالص أحسن تلخيص" :ق ُْل ُه َو الل ُه ذلك النشاط
ّ
ّ
الص َم ُد * لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه اإلنسان .بل هي تفسح املجال واس ًعا ورح ًبا ملعنى
أَ َح ٌد * الل ُه َّ
بكل أنواعه ومستوياته.
البرشي ّ
كُفُوا ً أَ َح ٌد" .ونظ ًرا لأله ّميّة القصوى لفكرة التوحيد العمل ،ليشمل السلوك
ّ
واليدوي ّإل جزء صغري
والجسدي
الفكري
املطلق ،فإنّالقرآن يؤكّد أ ّن باب الغفران مفتوح للناس وما العمل
ّ
ّ
ّ
البرشي الكبري والواسع .ويتمثّل
ما عدا املرشكني ،كام تربز هذه اآلية [ ]116من سورة ومحدود من السلوك
ّ
ش َك ِب ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن أه ّم معامل خصائص العمل يف الرؤية اإلسالميّة يف
النساء" :إِ َّن الل َه الَ يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْ َ
َذلِ َك لِ َم ْن يَشَ ا ُء" .وبعبارة أخرى ،فاإلميان بإله واحد اقرتان العمل يف القرآن باإلميان .وكام وقع ذكره ،لقد
كل يشء ورد لفظ العمل مقرونًا باإلميان يف أكرث من سبعني من
اإلسالمي هو بيت القصيد ،وأساس ّ
يف الدين
ّ
كل املق ّدسات يف آيات القرآنالكريم .تح ّدث العديد من علامء اإلسالم
يف العقيدة اإلسالم ّية .فهو أقدس ّ
عن الحكمة من ذلك .فأوضح اإلمام أبو حامد مح ّمد
اإلسالم.
ومن ناحية ثانية ،يجوز تأويل معاين عيّنة اآليات الغ ّزا ّيل رأيه يف هذا االقرتان ،يف كتابه إحياء علوم الدين،
بديل له ،وال
الثالث املذكورة ،وبق ّية اآليات الكثرية التي يقرتن فيها أ ّن العمل ال ينوب عن اإلميان ،وال يقوم ً
اإلميان بالعمل الصالح ،أ ّن ذلك اإلميان التوحيديّيفقد يندمج فيه .أي إنّه "مزي ٌد عليه" ،وقائم بذاته بجانب
أعامل/سلوك ّيات اإلميان ،متم ّيز عنه" :العمل بالجوارح من اإلميان وال
ً
مصداق ّيته إذا مل يفعل صاحبه
صالحة .ويعني ذلك أ ّن تلك اآليات القرآن ّية تنادي يت ّم دونه .والعمل وراء اإلميان ،ال من نفس اإلميان.
التوحيدي) مع الجانب والعمل ليس من أجزاء اإلميان وأركان وجوده ،بل هو
النظري (اإلميان
بانسجام
ّ
ّ
15
به"
يزيد
عليه،
مزيد
 .كام تح ّدث العلامء عن معنى
يل للمؤمنني) ،واملتمثّل يف العمل
امليدا ّين(السلوك الفع ّ
الصالح يف الحياة .ينطبق هذا أيضً ا عىل مفهوم العمل "الصالح" بالنسبة لنداء آيات القرآن بالعمل الصالح.
عمل ما ّديًّا أو فكريًّا يقوم به اإلنسان .تطالب يرى الشيخ يوسف القرضاوي أ ّن العمل الصالح
باعتباره ً
كل صناعة ،أوحرفة ،تس ّد حاج ًة يف املجتمع،
أخالق ّيات اإلسالم أن يكون مثل ذلك العمل املا ّد ّي أو يتمثّل يف ّ
رضها .فعىل سبيل أو تجلب له نفًعا حقيق ًّيا .كام أنّإتقان العمل رشط
ّ
الفكري صال ًحا ،يخدم البرشيّة وال ي ّ
رضوري ليكون ذلك العمل صال ًحا يف الرؤية اإلسالم ّية.
يف
النووي
السالح
صناعة
أجل
من
ّالعمل
ن
إ
املثال،
ّ
ّ
العرص الحديث عمل بعيد عن خدمة صالح اإلنسانيّة .يرى الفياليل أ ّن أبلغ ما قيل يف العمل الصالح هو ما
ومن ث ّم ،فهو عمل غري صالح يف أخالقيّات رؤية جاء عىل لسان القرضاوي" :فليس الفرد الصالح يف
القرآن ،ومنه اإلسالم بصفة عا ّمة .وهكذا ،فالعمل اإلسالم هو الذي يعتزل الحياةيف صومعة يع ّمر اآلخرة
الصالح يف شكلَيه املا ّد ّي والسلويكّ ميثّل أولويّ ًة كربى بخراب الدنيا ،ولك ّنه الذي يعمل للحياتني ،ويجمع
يف أخالق ّيات اإلسالم .والدليل عىل ذلك هو اقرتانه بني الحسنيني" .يع ّزز القرضاوي رأيه هذا بآية قرآنية
التوحيدي ،القاعدة األوىل الصلبة التي يُبنى مشهورة بندائها للمسلم للعمل لصالح اآلخرة والدنيا
باإلميان
ّ
يم آت ََاك الل ُه ال َّدا َر ا َآل ِخ َر َة َوالَ ت َ ْن َس
اإلسالمي.
عليها العمران
م ًعاَ " :وابْتَغِ ِف َ
ّ
ن َِصي َب َك ِم َن ال ُّدنْ َيا َوأَ ْح ِس ْن ك ََم أَ ْح َس َن الل ُه إِلَ ْي َك َوالَ
16
تَبْغِ الْف ََسا َد ِف األ ْر ِض إِ َّن الل َه الَ يُ ِح ُّب الْ ُمف ِْس ِدي َن"
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[سورة القصص :اآلية .]77
يقارن الفياليل بني ما يس ّميه الرؤية التأليفيّة ملفهوم
اإلسالمي،وبني النظرة التبعيضيّة للعمل
العمل يف الفكر
ّ
املألوفة يف أدب ّيات العلوم االجتامع ّية املعارصة .فريى
تو ّج ًها صاع ًدا نحو إدخال مزيد من القيم اإلنسانية
عىل النظرة االقتصاديّة للعمل من أجل فسح املجال
رح ًبا للقيم األخالق ّية ،لصالح العامل وبيئة عمله" :حتّى
املتمسكة بقانون السوق
يف أدبيّات املدرسة الليرباليّة
ّ
االقتصادي
وسيادة منطق الربح ،قد تح ّول الفكر
ّ
عن اعتبار العمل سلع ًة متداول ًة يف أسواق العرض
والطلب ،تُق َّدر قيمتها بحسب مقاييس الجدوى املال ّية
فحسب ،كام أقلع نهائ ًّيا عن اعتبار العامل نفسه
بضاع ًة معروضةًللبيع يف أسواق النخاسني".17
العمل يف الرؤيتني اإلسالم ّية والغرب ّية
يدافع الفياليل بق ّوة عن أخالقيّات العمل يف املنظور
اإلسالمي ،فهو يرى أ ّن نظرتنا للعمل تهيمن عليها
ّ

مراجع

الرؤية الغرب ّية .فمفاهيم العمل عندنا كعرب ومسلمني
ال تزال تشوبها الثنائيّة واالزدواجيّة الواردة من الثقافة
اإلسالمي
الغربيّة .يعتقد الفياليل أ ّن معامل الفكر
ّ
حول أخالق ّيات العمل هو املخرج وطريق النجاة لنا
كأفراد ومجتمعات من الفقر والتخلف":ويدلّنا الفكر
اإلسالمي،
اإلسالمي ،وتؤكّد تجاربنا يف ربوع الوطن
ّ
ّ
عىل امتداد القرن الحايل ،أ ّن اإلنسان وحده وسيلة
النجاح ،وليست وفرة األموال وال املخزون يف أوطاننا
من موارد الطبيعة ومن
احتياطي الطاقة".18
ّ
اإلسالمي
ويخلص الفياليل إىل إبراز حسنات الفكر
ّ
اختص هذا الفكر
مبا له عالقة بالعمل وقضاياه":فقد ّ
حافل
حقل معرف ًّيا ً
بأنّه فتح للتدبّر يف مفهوم العمل ً
بإثارة القضايا األساس ّية ،وس ّن الضوابط الحاكمة يف
سعي اإلنسان بني الوجوب واالستحقاق ،وبني اإلكراه
والح ّريّة ،وبني العبادة واملنافع الدنيويّة ،وبني الخفاء
والعلن .وال نعلم أ ّن مراجع ًة أخرى ،سابقة أو الحقة،
اإلسالمي،
دينيّة أو وضعيّة ،جاءت مبا جاء به الفكر
ّ
من مثل هذا التأصيل ملفاهيم العمل ،ومن فتح أبواب
االجتهاد بني العلامء والجدال بني فقهاء الكالم".19

 1عامل اجتامع ،جامعة تونس.
 2أحمد زيك بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتامع ّية (بريوت :مكتبة لبنان ،)1986 ،الصفحتان  447و.448
3
J.F. Dortier, 2014, ‘Travail, le temps du changement’, Les Grands Dossiers, NO 36, Sciences Humaines, p. 13-6.
 4معجم مصطلحات العلوم االجتامعيّة ،مصدر سابق ،الصفحة .139
.2014 ,Dortier 5
 6عبد الرحمن بن خلدون ،مقدّمة ابن خلدون (بريوت :دار الكتب العلميّة ،)1993 ،الصفحة .29
 7املصدر نفسه ،الصفحة .300
 8املصدر نفسه ،الصفحتان  300و.301
 9املصدر نفسه ،الصفحة .301
 10املصدر نفسه ،الصفحتان  301و.302
 11املصدر نفسه ،الصفحة .302
 12املصدر نفسه ،الصفحة .303
 13املصدر نفسه ،الصفحة .304
 14املصدر نفسه ،الصفحة .306
 15مصطفى الفياليل ،مجتمع العمل (بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،)2002 ،الصفحة .397
 16املصدر نفسه ،الصفحة .398
 17املصدر نفسه ،الصفحة .399
 18املصدر نفسه ،الصفحة .400
 19املصدر نفسه ،الصفحة .401
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األخالق يف العمل الصحا ّيف
1
فوزي غبارة
ال ميكن نسيان تاريخ  30سبتمرب  2005لدى كثري
من املسلمني :إنّه التاريخ الذي نرشت فيه صحيفة
"جيالند-بوسنت  "Jyllands-Postenالدامنارك ّية
اليميني
املحافظة ،والقريبة من أوساط رئيس الوزراء
ّ
الحاكم آنذاك ،آندرز فوغ راسموسن Anders Fogh
 ،Rasmussenرسو ًما كاريكاتوريّ ًة مسيئ ًة للرسول
صل الله عليه وسلّم ،باسم ح ّريّة التعبري،
الكريمّ ،
واحرتام التجربة الدميقراط ّية للدامنارك.
مم أثارته
مل تكن هذه األزمة هي األخرية ،وذلك بالرغم ّ
من ردود أفعال جاءت يف بعض األحيان عنيف ًة ج ًّدا،
فقد نرشت مجلّة "شاريل إيبدو "Charlie Hebdo
رسم مسيئًا للرسول الكريم
الفرنسيّة الساخرة أيضً ا ً
عىل صفحتها األوىل لتسخر من عمل ّيات "النحر" التي
تنفّذها الدولة اإلسالم ّية يف العراق والشام (داعش)
ض ّد خصومها.
ت ُعترب هذه األزمات يف واقع األمر أزمات أخالق ّية ،أكرث

منها أزمات إعالميّة .فهي تشكّك يف أخالقيّة العمل
مم تشكّك يف تحقّق قيم مثل الح ّريّة
الصحا ّيف أكرث ّ
واملهن ّية يف الصحافة.
ولعل أفضل من يفكّك عنارص هذه األزمة األخالقيّة
ّ
اإلعالمي ،عىل شمول ّيته ،واملجال الصحا ّيف،
املجال
يف
ّ
الفرنيس الراحل
عىل خصوص ّيته ،هو عامل االجتامع
ّ
بيار بورديو  .Pierre Bourdieuففي كتابه الـ ُمعنون
حول التلفزيون :تأثري الصحافة Sur la Télévision:
 ،L'emprise du journalismeالذي صدر يف باريس،
سنة (19962رأى بورديو أ ّن التلفزيون تح ّول من أداة
لتسجيل األحداث إىل أداة لخلق الواقع ،وذلك من
خالل زيادة نسبة مشاهدة الربامج ونرشات األخبار
لزيادة مداخيل اإلعالنات ،حتّى أصبح األمر مبثابة
إعالمي" لدى القنوات التلفزيون ّية ،والنتيجة
"هوس
ّ
التجاري فرض نفسه
الحتم ّية لذلك هي أن املنطق
ّ
عىل الوظيفة الثقاف ّية للتلفزيون وساهم يف تحريف
األخالقي عا ّمةً.
أثره
ّ
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األخالقي هوالوظيفي
املنطقي لهذا الخلل
االستتباع
ّ
ّ
ّ
مثل ،أصبح من الوسائل األكرث فاعليّ ًة
أ ّن التلفزيونً ،
يف التحكّم باملجتمعات الحديثة وضبطها ،وأدا ًة
الرمزي" الذي تستغلّه الطبقات
من أدوات "العنف
ّ
االجتامع ّية السائدة واملهيمنة لخدمة مصالحها
ومكتسباتها خارج معايري األخالق ذاتها.
الخاص ،ميكننا أن نطرح السؤال
من هذا املدخل
ّ
األوسع يف هذا املقال :هل هناك أخالق يف الصحافة؟
هل هناك أخالق يف الصحافة؟
ُع ِّرفَت األخالق بأنّها قيم ،أو منظومة قيم ،تع َّرف عليها
رش ،وتحاول
اإلنسان باعتبارها جالب ًة للخري وطارد ًة لل ّ
الفلسفة الليرباليّة أن تعطيها مع ًنى نسبيًّا يخضع
للواقع ،ولفهم الناس ،ولطبيعة البيئة االجتامعيّة،
لتؤكّد بذلك أنّها ليست من الـ ُمطلَقات .ولهذا قيل
عن األخالق إنّها شكل من أشكال الوعي اإلنساين ،أو
مجموعة من القيم واملبادئ التي تح ّرك األشخاص
والشعوب ،مثل العدل والح ّريّة واملساواة ،بحيث
ترتقي إىل درجة تصبح معها مرجعيّ ًة ثقافيّ ًة لتلك
الشعوب لتكون سن ًدا قانونيًّا تستقي منه تلك الدول
الخاصة بها.
األنظم َة والقوانني
ّ
تتمظهر إشكال ّية األخالق يف الصحافة يف مستويني
متكاملني :يتصل املستوى األول يف رضورة تحديد
مفهوم هذه األخالق أ ّو ًل ،ومرجعيّاتها ثانيًا (دينيّةً ،أم
عرفيّةً ،أم قانونيّ ًة وضعيّةً) ،ومبادئها ثالثًا (ملزم ًة أم
غري ملزمة)؛ ويرتبط املستوى الثاين بالحاجة إىل ترجمة
كل
هذه األخالق إىل قوانني وتنظيامت تح ّدد مسؤول ّية ّ
طرف مشارك يف العمل الصحا ّيف.
اقي،
ووفق املعنى السابق ،فإ ّن الكاتب
واألكادميي العر ّ
ّ
مثل ،يف مقال له نرشه عىل
الدكتور صابر بابان ،يرىً ،
الشخيص ،تحت عنوان "أخالقيّات املهنة
موقعه
ّ
اإلعالم ّية" ،أ ّن أخالق ّيات املهنة الصحاف ّية تتلخّص
يف خمسة أسس هي :الصدق (الحقيقة هي املحور
لإلعالمي) ،واحرتام الكرامة اإلنسان ّية (نرش
املح ِّرك
ّ
ميس الكرامة الفرديّة والجامع ّية
األخبار ال يجب أن ّ
للناس والثقافة والدين) ،والنزاهة (تقديم الخرب
والصور بنوع من الحياد ،وتج ّنب الخلط بني الخرب
والتعليق واإلعالن) ،واملسؤول ّية (الحرص عىل ص ّحة
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الخرب ،والتحقّق من دقّته ،والحذر عند نرشه) ،والعدالة
(توخّي الحكمة يف عرض األخبار والصور ،واالبتعاد عن
أساليب املبالغة والتهويل واإلثارة).
ورغم أ ّن كث ًريا من الكتّاب يتوسعون يف تحديد مفهوم
األخالق يف العمل الصحا ّيف ويف تفريع مرجع ّياته
اكتامل
ً
واملبادئ التي يقوم عليها ،فإ ّن املحاولة األكرث
يف هذا الباب هي ،حسب رأينا ،تلك التي وضعها
الكردي ،رشورت آيدر ،من معهد
اقي
ّ
األكادميي العر ّ
ّ
األخالق ّيات العامل ّية ،والتي وردت تحت عنوان "املعايري
األخالق ّية للعمل الصحا ّيف" ،3حيث حدد  10معايري
وحق الجمهور يف معرفة
عا ّمة هي احرتام الحقيقة ّ
الحقيقة وااللتزام باملوضوع ّية وعدم الخلط بني الرأي
والخرب وعدم اللجوء إىل طرق ملتوية يف الحصول عىل
املهني مع مصادر املعلومات
املعلومات والتعامل
ّ
السيايس والعمل الصحا ّيف
النشاط
وعدم الخلط بني
ّ
وتصحيح األخطاء وعدم استخدام املهنة كسالح وعدم
استغالل املهنة للحصول عىل مكاسب شخص ّية وعدم
الخلط بني املا ّدة اإلعالنيّة واملا ّدة التحريريّة واحرتام
األشخاص وخصوصيّاتهم.
ومن خالل هذه التحديدات الدقيقة للمعايري األخالقيّة
يف العمل الصحا ّيف ،ميكننا أن نستنتج الدالالت التالية:
 .1املعايري األخالق ّية هي يف جانب كبري منها ذات
مرجع ّيات دين ّية (الصدق؛ النزاهة؛ االحرتام؛ االلتزام؛
العدالة) .وهي تتّسم بالصفة االختياريّة للصحايف
وفق قناعته الذاتيّة .كام أنّها يف جانب آخر منها
ذات مرجع ّية قانون ّية (املسؤول ّية؛ تصحيح األخطاء؛
املهني) .وهي تتّصف
عدم استغالل املهنة؛ التعامل
ّ
باإللزام ّية ،وتستوجب تنفيذ العقوبات القانون ّية
حق الصحا ّيف يف حال املخالفة.
املح ّددة يف ّ
 .2تختلف املسؤوليّة القانونيّة ،يف العمل الصحا ّيف ،عن
املسؤوليّة األخالقيّة باختالف أبعادهام .فاملسؤوليّة
القانون ّية تتح ّدد بترشيعات ،أو قوانني ،أ ّما املسؤول ّية
األخالق ّية فهي أوسع وأشمل ألنّها تت ّعلق بعالقة
اإلنسان بخالقه وبنفسه وبغريه ،فهي مسؤول ّية ذات ّية
أمام ربّه وضمريه .وهنا ،فإ ّن الرقابة تكون ذات ّيةً،
والرادع أيضً ا ذايتّ.
 .3إ ّن أخالقيّات املهنة الصحافيّة هي فئة فرعيّة
من منظومة األخالق بصفة عا ّمة .وامل ُـامرِس ملهنة

خاص ًة من املشكالت ذات
الصحافة يواجه أنوا ًعا ّ
يتعي عليه أن يتعلّم كيف
طبيعة أخالقيّة .لذلكّ ،
منهجي ليتّخذ القرارات املناسبة
يتعامل معها بشكل
ّ
له .وهنا ميكن القول إ ّن القاعدة الجوهريّة ألخالق ّيات
مثل ،ال
املهنة ،واملتمثّلة يف فصل الخرب عن التعليق ً
تخص القانون ،أو الترشيع ،بل تدخل ضمن مجال
ّ
أخالقيّات املهنة تحدي ًدا.
 .4الخالصة األه ّم ،وفق هذا الفهم ،هي أ ّن املامرسة
اإلعالم ّية يجب أن توضع يف سياق تقاطع أربعة حقول
أساس ّية هي:
نصوصا ترشيع ّيةً ،ولوائح
أ .حقل القانون :باعتباره
ً
نصا رصي ًحا ال يقبل
تنظيم ّيةًُ ،م َد َّون ًة وسارية املفعول ًّ
التأويل.
ب .حقل األخالق :ويُراد به مجموع القيم والنواميس
واألعراف التي تتوافق الجامعة بشأنها ،ويتقاطع يف
وبالرمزي ،وهي غري ُم َد َّونة
االجتامعي بالثقا ّيف
صلبها
ّ
ُّ
يف الغالب.
ج .حقل األخالقيّات :هي مجموع القيم التي تُستنبط
مرجعيّتها من حقل القانون ،ومن حقل األخالق ،لك ّنها
التوجيهي.
ال تخضع للتدوين بحكم طابعها
ّ
د .حقل أخالق ّيات املهنة :مجموع املعايري التي غال ًبا
ما يس ُّنها الفاعلون فيام بينهم ،دومنا تدخّل كبري من
القانون .هي مزيج من القانون ومن األخالق ومن
األخالقيّات .وهي أيضً ا طريقة يعتمدها الفاعلون
لتحديد قواعد اللعبة فيام بينهم .ويُع ّد ميثاق الرشف
املهني جز ًءا منها.4
ّ
بعد التم ّعن يف االستنتاجات السابقة ،ميكن القول إ ّن
"املبادئ األخالق ّية (يف العمل الصحا ّيف) ال ب ّد أن تكون
نابع ًة من اإلعالم ّيني أنفسهم ،حتّى يستطيعوا االلتزام
تعب عن ضامئرهم املهنيّة .ولذلك،
وأخيا ّ
بها ،ألنّها أّولً ً
5
فهم األقدر عىل تص ّور مشكالتهم ومواجهتها" .
ويف العمل الصحا ّيف ميكن الحديث عن ع ّدة مواثيق
املهني؛ منها دول ّية ،مثل ميثاق
رشف ،أو أدلّة للسلوك
ّ
رشف الفيدرال ّية الدول ّية للصحاف ّيني؛ ومنها إقليم ّية،
مثل ميثاق رشف الصحا ّيف العر ّيب الت ّحاد الصحافيّني
العرب؛ ومنها وطنيّة ،مثل ميثاق رشف الصحافيّني
األردنيّني ،أو املغاربة ،أو املرصيّني ،أو غريهم؛ ومنها
املؤسسة اإلعالم ّية
داخل ّية ،مثل املواثيق التي تضعها ّ

املهني،
للعاملني فيها ،كام هو حال ميثاق الرشف
ّ
املهني لقناة الجزيرة.
ودليل السلوك
ّ
وما يجمع هذه املواثيق جمي ًعا هو أنّها "نابعة من
اإلعالم ّيني أنفسهم بدون ضغوط من الحكومة ،وليس
لها قوة قانون ّية ،وإنّ ا أخالق ّية".6
وبهذا املعنى ،فإنّه ميكن تعريف أخالق أو آداب املهنة
( )Professional Ethicsيف الصحافة بأنّها مجموعة
من القواعد واآلداب السلوكيّة واألخالقيّة التي يجب
أن تصاحب الصحا ّيف املحرتف يف مهنته تجاه عمله،
ككل ،وتجاه نفسه وذاته أيضً ا.
وتجاه املجتمع ّ
ولتجسيد هذه املعايري الجامعة ،ت ّم اإلعالن عن "مبادئ
الخاصة مبامرسة مهنة الصحافة" ،وهي
الدول
االتّحاد ّ
ّ
تسعة مبادئ ميكن تلخيصها يف ثالثة مبادئ أساسيّة
وكل ما سوى ذلك
هي :الحقيقة ،والح ّريّة ،والنزاهةّ .
يغي شيئًا من شمول ّيتها.
تفصيل منها ،وتفريع عنها ،ال ّ
كام ت ّم إنشاء "مركز أخالق ّيات وسائل اإلعالم الدول ّية
كل دول
( ")CIMEلتدريب الصحاف ّيني املحرتفني يف ّ
العامل عىل األخالقيّات الصحافيّة ،وتنظيم النقاش بني
صحافيّي العامل حول هذه األخالقيّات.
بل إ ّن هناك خدم ًة دوليّ ًة م ّجانيّ ًة ملساعدة الصحافيّني
املحرتفني يف العامل ،من الذين يجدون صعوبة يف
تقدير املواقف األخالق ّية أثناء تغطيتهم لألخبار ،وذلك
ليتّخذوا القرارات األخالق ّية املناسبة لهم ،والربنامج
مدعوم من قبل "نادي شيكاغو هيدالين Chicago
و"مؤسسة هاورد وأرسوال دابني
،"Headline Club
ّ
"Howard and Ursula Dubin Foundation
األمريك ّيان.
وخالصة القول ،إ ّن مجال الصحافة واإلعالم تع ّرض
خالل العقود القليلة املاضية إلكراهني اثنني :واحد
مرتبط مبا ميكن تسميته باقتصاد السوق ،وقد تسبّب
يف خلق "ثقافة سوق" أ ّدت إىل زعزعة الثوابت
األخالق ّية للعمل الصحا ّيف؛ وثان متثّل يف الطفرة
التكنولوج ّية التي تس ّببت يف " َد َم ْق َرطَ ِة" اإلعالم ،ونشأة
الصحافة االجتامع ّية التي ّأسست بدورها سل ًّم جدي ًدا
لألخالق الصحاف ّية.
أي أخالق صحاف ّية نتحدّ ث؟
عن ّ
ميكن تلخيص قض ّية األخالق يف الصحافة يف خمس
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دوائر متداخلة :الدائرة األوىل هي األصغر ،ومتثّل
املعايري األخالقيّة لألفراد الذين يح ّددون لنا ماذا نقرأ
ونسمع ونرى .إنّهم ح ّراس الب ّوابة ،وأمناء الهيكل،
وأعوان الرقابة الذات ّية واملوضوع ّية .الدائرة الثانية
بكل وسيلة إعالم ّية.
الخاصة ّ
متثّل املواثيق األخالق ّية
ّ
الدائرة الثالثة متثّل املعايري املهنيّة واألخالقيّة التي
تضعها الهيئات الصحافيّة ،مثل نقابات ،أو جمعيّات
الصحاف ّيني .الدائرة الرابعة متثّل الفلسفات اإلعالم ّية
الخاصة باإلعالم.
لكل دولة ،وقوانينها
األساس ّية ّ
ّ
والدائرة الخامسة تشمل املعايري والحدود األخالق ّية
التي يسمح بها الناس ،أو يرفضون تخطّيها.
لك ّن الثورة اإللكرتونيّة يف مجال اإلعالم "امت ّدت
لتشمل أخالقيّات العمل الصحا ّيف ،ومراجعة مفاهيم
املهني التي
ظلّت لسنوات مق ّدس ًة يف مواثيق الرشف
ّ
ظهرت عىل الصعيد الدو ّيل منذ عام  ،1913ولنذكر
عىل سبيل املثال لخصوص ّية ،أو ما يعرف بالخطوط
الحمراء السياس ّية ،أو الشعار املق ّدس ،كام هو شائع
مثل .ويف هذا الصدد ،فإ ّن مجموع ًة من
يف املغرب ً
العناوين اإللكرتونيّة املعروفة ،واألكرث زيار ًة يف املغرب،
ومتس ببعض املق ّدسات".7
تتجاوز الخطوط الحمراءّ ،
االجتامعي
لقد انتقلنا مع صحافة مواقع التواصل
ّ
(فيسبوك ،تويرت ،يوتيوب ،منتديات ،مواقع الدردشة
وغريها كثري) ومع الصحافة اإللكرتونيّة (املواقع
اإللكرتونيّة ،الصحف التفاعليّة ،املد َونات الشخصيّة
وغريها كثري) من صحافة تقليديّة خاضعة ملعايري
أخالق ّية واضحة ،وفق ما ت ّم تحليل عنارصه الكربى
سابقًا يف هذا املقال ،إىل صحافة جديدة "رقم ّية" ،غري
أصل ،وال تلتزم بها ،وال
تقليديّة ،ال تعرتف باملعايري ً
بال.
تحرتمها ،وال تلقي لها ً
بهذا املعنى ،فإ ّن الصحافة االجتامعيّة عمو ًما،
خصوصا ،تح ّولت إىل "سلطة خامسة"
واملد ّونات
ً
تراقب أداء "السلطة الرابعة" ،ممثَّل ًة يف اإلعالم
مم ُيكن معه القول
الرسمي
التقليدي
ّ
والخاصّ ،
ّ
ّ
إ ّن هذه "الصحافة الجديدة صحافة تفاعل ّية ،وفضاء
مفتوح لآلراء الح ّرة العابرة للحدود ،واملساهمون يف
هذا الفضاء الواسع أكرث عد ًدا من الصحافيّني املحرتفني
عىل مستوى العامل أضعافًا مضاعفة ،والناشطون
منهم يشخّصون مشاكل مجتمعاتهم ويراقبون أداء
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السلطات األربع األخرى وينتقدونها".8
ومثلام يتاميز الخرب املنشور يف الوسيلة اإلعالميّة
أي وسيلة
اإلكرتون ّية عن الخرب نفسه املنشور يف ّ
إعالم ّية تقليديّة بأنّه خرب قابل للزيادة والتطوير يف
عكسا عن صفة الثبات أو
كل لحظة ،ومع ّ
ّ
كل قارئً ،
أي وسيلة
الجمود التي يتّصف بها الخرب املنشور يف ّ
إعالميّة تقليديّة ،فإنّه من "املالحظ أيضً ا أ ّن اإلنرتنت
جعلت اإلنسان أكرث جرأة يف التعبري ،واملمنوع بات
مم ساهم يف تحرير البرشيّة ،ولن يكون
مسمو ًحا بهّ ،
أي كان أن يضع ح ًّدا لتدفّق املعلومة .فالرئيس
مبقدور ٍّ
األمرييكّ األسبق بيل كلينتون وعد يو ًما الكونغرس بأنّه
سيحض مرشوع قانون من أجل ضبط املامرسة يف
ّ
الرقمي خالل سنة ،وبعد مرور سنة جاء يعتذر
العامل
ّ
ويقول إنّه ال ميكن إنجاز املرشوع أل ّن الواقع يتق ّدم
أكرث من رسعتنا".9
إ ّن أغلب محاوالت ضبط املعايري األخالق ّية للمواقع
اإللكرتون ّية ،واملد ّونات ،وفرض احرتام تقن ّيات التحرير
اإلعالمي عليها ،باءت بالفشل تقريبًا .والسبب هو أ ّن
ّ
معظم ما يُنرش يف هذه الوسائل االت ّصاليّة الحديثة
ميكن االطّالع عليه ،بل وتحريره ،واإلضافة إليه ،من
خالل الهواتف الذك ّية ،واألجهزة اللوح ّية ،وأجهزة
الكمبيوتر املحمولة ،دون رقابة ،أو تدخّل من أحدّ ،إل
أساسا.
من الضمري :وهنا املشكلة ً
طالب رئيس "شبكة األخالقيّات الدوليّة" ،إيدن
أخالقي ملستخدمي
وايت ،أكرث من م ّرة ،بوضع ميثاق
ّ
يغي من الواقع ش ًيئا .فالناس
اإلنرتنت ،لكن ذلك مل ّ
االجتامعي
مازالوا يرثثرون عىل مواقع التواصل
ّ
بكل ح ّريّة ،ويتناقلون أخبا ًرا كتبوها ،أو ص ّوروها،
ّ
مم يتداولون أخبا ًرا تبثّها الصحف ،أو
بأنفسهم ،أكرث ّ
والخاصة .بل إ ّن
التلفزيونات ،أو اإلذاعات الرسميّة
ّ
األمر تط ّور ليصبح هذا النوع "املنفلت" من اإلعالم
الجديد هو املح ِّدد للمعايري األخالق ّية الجديدة التي
يجب القبول بها" :عدم الدقّة ،وانتهاك خصوص ّيات
اآلخرين ،والتشهري بالشخص ّيات العا ّمة ،والتحريض
الكل عىل
عىل الكراهية والعنف ،واالعتامد
ّّ
املصادر املجهولة ،والخلط بني الخرب والرأي ،واالتّهام
بالخيانة والعاملة ،ونرش صور املوىت ،وانتهاك املعايري
اإلعالم ّية".10

ويف هذا الوضع املضطرب ،أصبحت املعايري األخالق ّية،
يف العمل الصحا ّيف ،خاضع ًة للشخصان ّية ،ومتم ّيز ًة
بالنسب ّية ،ومتّصفة بصفة املؤقّت حتّى يثبت العكس.
رس ق ّوة الحمالت اإلعالم ّية
ومن هنا ،ميكننا أن نفهم ّ
املنسقة التي تقودها الصحافة الجديدة عىل اإلعالم
ّ
كل السلطات التقليديّة،
التقليدي ورموزه ،بل عىل ّ
ّ
مبا فيها السلطة السياس ّية (ثورات الربيع العر ّيب أبرز
أمنوذج لذلك) .فهذه الصحافة الجديدة "املتم ّردة" عىل
كل أخالق ّيات املهنة الصحاف ّية قادت ثورات اجتامع ّي ًة
ّ
وسياس ّي ًة فارق ًة يف التاريخ املعارص .فبني سنتَي 2009
و 2010ساهم موقع "تويرت" يف تحشيد املتظاهرين ض ّد
إعادة انتخاب الرئيس اإليرا ّين السابق أحمدي نجاد،
فوقعت ما ُس ّميت آنذاك بالثورة الخرضاء أل ّول م ّرة
بعد الثورة اإلسالم ّية التي أطاحت بحكم الشاه سنة
 .1979وبني سنتَي  2010و ،2011قاد موقع "فيسبوك"
التونيس
و"املد ّونات" ثور ًة ربيعيّ ًة ض ّد ُحك َمي الرئيس
ّ
مم أدى إىل خلعهام من السلطة.
والرئيس
املرصيّ ،
ّ
وكام يُقال بأ ّن "أوىل الضحايا يف الحرب هي الحقيقة"،
فإ ّن أوىل ضحايا اإلعالم الجديد هي املعايري األخالق ّية
التقليديّة ،لك ّن الواقع يقول أيضً ا إ ّن هذا اإلعالم
كل السقوف املتدنّية التي وضعها
الجديد تجاوز ّ
مم كان
اإلعالم
التقليدي ،وصنع سقوفًا أعىل بكثري ّ
ّ
وربا
مسمو ًحا به .وهي سقوف ال تح ّدها ّإل السامءّ .

التقليدي
هنا مكمن اإلشكال :إ ّن األخالق يف اإلعالم
ّ
كانت منضبط ًة بسياقات دين ّية واجتامع ّية وثقاف ّية
كل دولة باختالف
واقتصاديّة واضحة ،وتتحكّم يف ّ
ظروفها ،لكن اآلن أصبحت األخالق أكرث نسب ّي ًة من ذي
قبل ،ألنّها مل تعد تلتزم باإلكراهات الدينيّة والثقافيّة
الفردي للشخص
واالجتامعيّة العا ّمة ،بل بالتقدير
ّ
الذي يُنشئ الخرب ،أو يكتب الرأي الذي يراه بنفسه،
ال بعيون مجتمعه .كام أصبحت األخالق ،يف املجال
الخاصة
اإلعالمي ،أخالقًا ُمعولَ َم ًة ال تخضع للرشوط
ّ
ّ
الديني واملوقف السيايس
الرأي
ة
ي
ر
فح
دولة.
بكل
ّ
ّ
ّ
ّ
لكل الناس ،وال مجال ملنعه ،أو
أ ْمست حقًّا مكتسبًا ّ
تحجيمه ،إلّ بتأنيب الضمري ،ومن هنا عدنا إىل البداية:
األصل الظاهر هو الذات ّية والفردان ّية ،لك ّن السبب
الكامن وراء ذلك هو الدين ،تصديقًا لقول رسول الله،
صل الله عليه وسلّم ،يف الحديث الذي رواه اإلمام
ّ
النبي،
أحمد عن وابصة بن معبد ريض الله عنه ،أ ّن ّ
صل الله عليه وسلّم ،قال لهِ " :جئْ َت ت َْسأَلُ ِني َع ْن ال ِ ِّْب
ّ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َواإلثمِ  ،فقَال نَ َع ْم ،ف َج َم َع أنَامل ُه ،ف َج َع َل يَ ْنك ُُت ِب ِه َّن
ِف َص ْدرِي َويَق ُ
ُول ،يَا َواب َِص ُة ْاستَف ِْت قَلْ َب َكَ ،و ْاستَف ِْت
نَف َْس َك ،ث َالثَ َم َّر ٍ
ْس،
ات :ال ِ ُّْب َما اط َْمَن َّْت إِلَ ْي ِه ال َّنف ُ
َ
الص ْدرَِ ،وإِ ْن أفْتَ َاك
َوا ِإلث ْ ُم َما َح َاك ِف ال َّنف ِْسَ ،وت َ َر َّد َد ِف َّ
اس َوأَفْتَ ْو َك".
ال َّن ُ
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عيل بن مبارك باحث جامعي تونيس مختص يف الحضارات واألديان وخبرييف حوار األديان ،وهو
عضو فريق البحث "حوارالثقافات" بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس.
كام له عضوية يف عدة جمعيات ومنظامت وطنية ودولية ،شار كفي عدة ندوا تدولية داخل
تونس وخارجها .وألف عدة مقاالت وكتب بالعربية والفرنسية يف حواراألديان والدراسات املقارنة
يف مجال الفكر الديني ،كام يساهم يف إدارة تحرير يف املجلة اللبنانية الصادرة بالغة الفرنسية:
" "Débat leومجلة "دراسات أندلسية" التونسية.
benmbarek.alii@yahoo.fr
محمود الذوادي درس يف بالد عديدة عرب العامل منها كندا والجزائر والسعودية وتونس وماليزيا
وسلطنة عامن .ألف  24كتاباً باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية أو باالشرتاك مع آخرين
.ترجم كتابني منا لفرنسية واإلجليزية إلىالعربية .نرشباللغات الثالثة أكرث من  200دراسة وبحثاً
ومقاالً ومراجعات كتب .تتمحور كتبه حول ستة مواضيع رئيسية :املجتمع التونيس ،الفكر
العريب اإلسالمي ،الفكرالخلدوين ،عامل الرموز الثقافية" ،التخلف اآلخر"،الجرمية واإلنحراف.
إجتهد د.محمود الذوادي فابتكر نظرية الرموز الثقافية (اإلنسان كائن ثقايف بالطبع) ومجموعة
من املفاهيم لدراسة بعض الظواهر من واقع املجتمعات العربية ،مثل" :التخلف اآلخر"
و"اإلزدواجية اللغويةاألمارة".
m.thawad@yahoo.ca
فوزي غبارة هو باحث جامعي بصدد اإلعداد لرسالة دكتوراه بجامعة السوربون الفرنسية تحت
عنوان "اإلسالم األورويب" .وهو صحايف مقيم يف قطر.
ghabarafouzi@hotmail.com
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