
 الحكم على األشياء 

تعودنا منذ الصغر ، وذلك بحكم ثقافتنا املتوارثة ونظم التعليم في بالدنا، أن نقوم بإصدار األحكام على الغير  

والفكر الجديد واألوضاع الحياتية املستجدة من دون أن نمرر تلك األحكام على العقل كي يحكم على عقالنيتها  

لناحية االخالقية. وفي ضوء عدم وجود مؤسسات في  من الناحية العلمية، والضمير كي يحكم على سالمتها من ا

أوطاننا نرجع إليها حين نواجه تحديا شخصيا او مجتمعيا او وطنيا كي يزودنا بما نحتاج إليه من معرفة علمية  

وتجربة عملية، فإن معظم االحكام أصبحت تأتي جزافا، ما جعلنا نرتكب أخطاء كثيرة تسببت في وقوع ما نعانيه  

خلف علمي وتكنولوجي، وفقر اجتماعي وثقافي ومادي، وحاجة ماسة لرؤية علمية ننطلق منها نحو  اليوم من ت

 تطوير املجتمعات العربية وتحرير اإلنسان العربي.  

سرع"، وذلك إليمانه بأن اإلنسان املفكر ال يخطئ  
َ
ُمت قال الفيلسوف األملاني جوته "إن الخطأ هو قرار 

اإلنسان وقدراته العقلية على التوصل إلى الحقيقة والحكم الصائب على األشياء   عادة. كان جوته يؤمن بإنسانية

مشكالت  من  طريقه  يعترض  فيما   
ً
مليا للتفكير  الوقت  من  يكفي  ما  نفسه  يمنح  أن  وذلك شريطة  واالفعال، 

ماالت املتوقعة  وتحديات. أما الثقافة األمريكية فتدعو إلى التفكير بهدوء واستعراض كل الخيارات املمكنة واالحت

قبل إصدار أي حكم، ولذا تقول ملن تعترض طريقه مشكلة عويصة، "نام عليها"، أى دع القضية تتخمر في ذهنك 

 أياما قبل أن تصدر حكما قاطعا بشأنها. 

 مع 
ً
 نتيجة لحماس غير مبرر، أو نتيجة لفكر صبياني غير ناضج، أو انسجاما

ً
الحكم املتسرع يأتي غالبا

وتقاليد مجتمعية مترسخة في الوجدان عفى عليها الزمن منذ زمن بعيد. كما أن من املمكن ان   قواعد سلوكية

تأتي األحكام املتسرعة بناء على ِحكٍم قديمة مستمدة من أزمنة بائدة، وتجارب تراكمت عبر مئات السنين قبل 

 ها قبل ان نسمع بها باجيال.  أن تتطور العلوم الحديثة وتصل إلينا، ما يجعلها أحكاما وتجارب فقدت صالحيت

التطور   أن  إال  الذي أفرزها،  للزمن  القديمة كانت صالحة  الكثير من االحكام والحكم  أن  املؤكد  إن من 

العلمي والتحول االجتماعي والثقافي عبر العصور يتسبب في فقدان كل قديم ملا كان له من صالحية، حتى اإلنسان 

وظروفها وأساليب العمل وقيم واإلنتاج فيها، والتعرف على حقائق جديدة  والحيوان. كما أن تغير نظم الحياة  



 في قدرته على مواجهة تحديات الحياة والتعامل معها بكفاءة. وهذا  
ً
أثبتها العلم الحديث يجعل كل قديم مشكوكا

حياة أعضائه  يعني ان اعتماد مجتمع على تقاليٍد وحكٍم قديمة هو بمثابة مغامرة متهورة قد تعود بالضرر على  

ومستقبلهم. نعم، إن باإلمكان استخدام حكم املاض ي وتقاليده كوسائل للحكم على األشياء واألفعال، لكن هذا  

األمر يحتاج إلى إعادة خلق ظروف حياة املاض ي الذي ولدت التقاليد والحكم املعنية في أحضانه. وحيث أنه ال  

وفكر وتقليد يتجاوزه الزمن يفقد صالحيته، ما يجعل ضرره    يمكن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، فإن كل ش يء 

 املتوقع اكثر بكثير من منافعه املحتملة. 

 على شخص أو في قضية قبل استيفاء كافة املعلومات املتوفرة عن  
ً
لذلك وجب علينا أن ال نصدر حكما

الناس. إن كل حكم خاطئ هو    املوضوع املعني، وذلك من أجل تجنب الوقوع في الخطأ، ولوم أنفسنا او غيرنا من

 
ً
حكم ظالم، وإن كل حكم ظالم هو إدانة للمجتمع ولثقافته ولنظام القضاء فيه، سواء كان نظام القضاء رسميا

 يعتمد على األعراف والتقاليد. إن إصدار أحكام متسرعة قبل دراسة القضية املعنية بعناية من شأنه،  
ً
أم عرفيا

 في إضعاف احتماالت التوصل إلى رأي صائب.   ليس فقط تقوية احتماالت الوقوع
ً
في الخطأ، وإنما التسبب أيضا

وهذا من شأنه برمجة العقل الذي يتصرف بسرعة على إتباع طرق ملتوية غير علمية وغير منهجية في التفكير، 

 وتعويده على القبول باإلشاعات والخرافات وحكايات األجداد باعتبارها حقائق ثابتة ال تقبل الشك.

إن اإليمان باإلشاعات والخرافات ُيسهم في تفش ي الشك املتبادل بين أعضاء املجتمع الواحد، ما يضعف  

عوامل الوحدة والثقة بين الناس... ثقة الشعب بالسلطة، وثقة السلطة باملثقفين وقادة الرأي في املجتمع، وحتى 

مواقف الرأي العام سهلة، ما يمكنهم من توجيه  الثقة بعامة الناس. وهذا من شأنه أن يجعل مهمة املتالعبين في  

الجزء األكبر من عامة الناس وجهة قد تتعارض مع مصالحهم ومصالح أوطانهم. إن الشك في اآلخر والتشكيك 

في أقواله أو أهدافه أو نواياه، وامليل نحو إدانة الغير من الناس من دون برهان قاطع، خاصة ممن نختلف معهم  

والرؤية الرأي  الكبت في  تستمرؤ  حكم  نظم  ظل  وفي  والتسلط.  االستبداد  نظم  دعم  في  يسهم  أن  شأنه  من   ،

والتسلط يندفع الكثير من العقائديين إلى تقليد النظام القائم والتوجه نحو كبت اآلخر، وبالتالي حرمان الناس 

االتهامات للغير بناء على   من حقوقهم، خاصة حرية التفكير والتعبير عن آرائهم وميولهم. كما أن القيام بتوجيه

أقوال ال تؤكدها أفعال، أو بسبب تعرض املجتمع ملوجة عارمة من التطرف العقائدي البعيد عن العقالنية من  



 من اعتبار "املتهم  
ً
 حتى تثبت براءته"، وذلك بدال

ً
شأنه أن يدفع املجتمع، من حيث ال يدري، إلى اعتبار "املتهم مذنبا

 ".  بريئا حتى تثبت إدانته
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