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بغداد

تــفــســـيــره من أوجه مـــخــتــلــفــة
واحلــــكم عــــلى نــــوعه بــــحـــسب
تـقـاطع الـرؤية والـنـظـرة من فـكرٍ
آلخـر ومن عــصـرٍ آلخـر من حـيث
السلبية واإليجابية. في اجملتمع
ـفـهـوم الـهـنــدي مـثالً ال وجــود 
. بـل يــــدور احلــــديث عن الــــشــــرّ
ـــعـــانـــاة الـــتي ســــمـــات األلم وا
تـرافق حيـاة البـشر على األرض.
أمّـا من وجـهـة نـظـر أتـبـاع بوذا
فهناك حديث عن توازن قائم ب
طـاقـة سـلـبـيـة وأخـرى إيـجـابـيـة
كـامـنـة في بــاطن اإلنـسـان. فـهـو
فـي نـــظـــرهـم يـــشـــكـل جـــزءًا من
العـالم ويجـب ببـساطـة توجـيهه
عــبـر إمــاتـة كلّ أنــواع الـرغــبـات
ـــكن أن جتــلب مـــعــانــاة الــتي 
ومـشاكل وآالمـا لإلنسـان الذي ال
ينجح في حتقيقها. فيما يختلف
مــفـــهــوم الــغـــرب الــذي يــرى أن
مــعــانــاة اإلنـســان تــأتي بــسـبب
ـشاكـل التـي تلـفه مـن كلّ حدب ا
ــكن أن وصـــوب ومــنـــهـــا مـــا 
يُــعـــزى إلى أســـاس اجــتـــمــاعي
بـــحت أو اقـــتـــصـــادي طــار أو
سـيـاسيّ مـسـتـفـحل. ولـلـفالسـفة
ـــدرســـة نـــظـــرتُـــهـم أيـــضًـــا. فـــا
الفلـسفية لسـبينوزا مثالً تذهب
في تـصـوّرهـا بـكـون " كل إنـسان
يسمّي خيراً ما هو مالئم له هو
ويــسـمّي شـراً مــا ال يـسـرّه". أمّـا
تومـا األكـويـني ويـتفـق معه في
الـــرأي الــــعــــديـــدُ مـن مـــفــــكـــري
الكـنـيـسـة الكـبـار مـنـهم الـقديس
أغــســطـيــنــوس فــهــو يـرى فــيه
عنى "عدمًا وسـلبًا للـخير" أي 
آخـر هــو "غـيــاب لـلـخــيـر". ولـكن
نـصف الـقول إنّ في يـبـقى من ا
الـنـفس الـبـشـريـة صـراعًـا دائـمًا
بــ الـشـرّ واخلــيـر تـمــامًـا كـمـا

الــســلــبـيــة الــكــامــنـة الــتي شبّ
وشابَ علـيهـا في محـيط عائـلته
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في رأي بـعض أصــحــاب الـفــكـر
والالّهـوت والــفـلــسـفــات يـكـمن
الشّر في طبيـعة النفس البشرية
وفي إرادته الـضـعـيـفـة وفي كـنه
ذاته التي ال تـقـوى على مـقـاومة
ـــارس الـــشــرّ مـــكـــايـــدِه. ومَـن 
يـصـبح عـبدًا لـه من حـيث يـعلم
أو ال يـعــلم. وهــو لــدى الــبـعض
منهم ذا مفهوم جدليّ نسبي قد
يـخــضع لــطـبــيـعــة اجملـتــمـعـات
والـظـروف الــتي تـعـيــشـهـا هـذه
األخـــيــــرة في ســـيــــاق عـــصـــور
تــخـــتــلـف في الــفـــكــر والـــرؤيــة
لألشــــيـــاء واألحــــداث وكـــذا في
الــتــطـــبــيق الـــيــومي لــلـــحــيــاة
وبــحـسب الــطــبـيــعـة الــبـشــريـة
عـيـنـهـا. أي أنّ الـشـرّ ومـفهـومُه
هو كلّ ما يضـادّ اخلير وال ينفع
ّا يُعدُّ سلـبيًا في سيرة البشـر 
األ والشـعـوب الطـبـيعـية وفي
ســـلــوكــهــا الـــيــومي. وقــد نــرى
تصنيـفات عديدة للشرّ وفق رأي
بـعض الــفالسـفـة مـنــهـا مـا هـو
طبـيعي وأخالقي ومـيتـافيـزيقي
أي مـاورائي ومــنـهــا مـا يُــنـظـر
إلـيه بـكونه دافـعًـا شكـلـيًا نـابـعًا
عرفة بفاعلية عن اجلهل وعدم ا
تــأثــيــره وخــروجًــا عن ســلــوك
الطـبيعـة البـشريـة أو فيه شيء
ّــا يــعــزّز الـــنــزعــة الــفــطــريــة
إلحلاق األذى لـدى اإلنـسـان غـير

. السويّ
في ضــوء الــتــبـــاين في تــقــديــر
مـفـهـوم الـشــرّ يـكـون االخـتالف
أيـــضًـــا في الـــنــظـــرة إلـــيه وفي

مــوضــوعــة الــشــرّ فـي صــفـوف
البشـرية لـها بدايـة وليـست لها
نـهــايـة. فـقـد تـنــاولـتـهـا األلـسن
وسـالت بـســبـبـهــا أحـبـار مألت
كـــتـــبًــــا وأوراقًـــا ومــــجـــلّـــداتٍ
وتطـرقت إلـيـها أديـان وفالسـفة
ووعّــاظ لــلـتــعــريف به وبــآثـاره
الــــســـــلـــــبـــــيــــة عـــــلـى األفــــراد
واجملـتــمـعـات عـلى الـسـواء. بل
غـدا مــفــهـوم الــشـر مـن أسـئــلـة
عقدة. فالشرّ منذ األزل احلياة ا
في تـطوّر مـذهل لم ولن تكـبحه
كلُّ احملـاذيـر والـنـصح وأشـكـال
الـتوعـيـة والتـربيـة. كـما خـبرته
األ والــــــشـــــــعــــــوب أفــــــرادًا
ومـجــتـمــعـاتٍ بـأنــواعٍ وأشـكـالٍ
مـخــتـلــفـة تــأتـيــهـا بــالـتــعـاسـة
واألذى ســـــــواءً عــــــبــــــر أدوات
وظـواهـر طـبيـعـيـة ليس لـلـبـشر
فيهـا يد أو أخرى تقـترفها أياد
بشـرية ألسباب مـعلومة وأخرى
تــبـــقى مـــجــهـــولــة كـــاحلــروب
وأدوات الدمـار وأشكال الـفساد
الــقــائــمــة. فــاإلرهــاب والــعــنف
ـعـاصر ـنـا ا ـنـتـشـران في عا ا
الـيــوم مـثالً يُــعـدُّان مـن أخـطـر
أشـــــكــــــال الـــــشـــــرّ ومـن أدواته
الـضاربـة حـالُهـمـا حال مـفـهوم
الــقــتل والــتـخــريب والــتــدمــيـر
وأنــواع الــســلــوكــيــات األخـرى
ط الـتي تـوصـف بـكـونـهـا من 
كلّ مــا هـو غــيــر أخالقي ســائـد
في اجملـتــمـعــات الـســويـة. وقـد
اتــخــذ الــشــرّ أشــكــاالً ووســائل
تـفــنّنَ بـهــا أصـحـابُه ومــنـفـذوه
واخملــطـطـون له ســواءً بـسـواء.
فــهل يـخــضع مـفــهـومُه لـثــقـافـة
الـدين واجملـتمع ونـوع الـتـربـية
ا عـليـها الـفرد "الـشرّير" التي 
ومـن ثمّ عـلـى غـرائــزه ورغــبـاته

ـسـاعـدة الـتي من وكلّ األدوات ا
شـأنـهـا تـدمـيـر الـنـفس واجلـسد
مـعًـا ومـنهـا تـدمـير اجملـتـمـعات
وإفــسـاد األخالق الــعــامــة. لـدى
احلـكم عـلى أيّ فـعلٍ شـرّيـر إذن
ــعــرفــة ال بــدّ من تــوفـــر شــرط ا
ـــرتـــكب. أي أنّ بـــفـــعل الـــشـــرّ ا
ـــعـــرفـــة عــــنـــصـــري الـــوعـي وا
ضروريّـان لفـرز أعـمال الـشرّ عن
اخلـيــر بـفــضل نـوافــذ الـتــربـيـة
وأدوات الـتـوعـيـة الـتي تـقـودهـا
فعالـيات دينيـة نابعة من حرص
األديـان عـلى تـقـو اجملـتـمـعات
ونشـر قـيم السـلم األهـلي وبذور
اخلــــيـــر والــــرحــــمـــة واحملــــبـــة
والـصـفـاء بـ الـنـاس. هـنا تـقع
ـسـؤوليـة الـكـبـرى عـلى الـعـقل ا
النـاضج للـكائن الـبشـري والذي
يبقـى الشفـيع األهمّ في الـتمـييز
والفـرز ب مـا هـو خيـر وصالح
وما هو عكسُه حيث تقوده هذه
ــعـرفــة إلى الـوقــايـة من الــشـرّ ا
ـتنـوعـة التي وأعـوانه وأدواته ا
كثـرت وانتـشـرت في عالم الـيوم
عــبــر وســائل عــديــدة بــعــضُــهـا
تــتـســلّل وهـي بـثــيــاب احلـمالن
ـــعـــرفـــة اخلـــاطـــفـــة. وهـــنـــاك ا
الـسـلـبـيـة بـالـشـرّ وأدواته حـ
ـــارســـة يـــوغـل اإلنـــســـان فـي 
أنـواع مـنه بــالـرغم من مــعـرفـته
ثـله علـيه وعلى باخلـطأ الـذي 
غيره. وهذا من باب الضعف في
الـتــحــكم بـالــغــرائـز الــبــاطـنــيـة
الـدفـيـنـة الـتي يـحـرص اإلنـسـان
ـــارســتـــهــا الـــضــعـــيف عـــلى 
بـدوافع خـاصـة تـخـضع لـلـحـالة
الـــقــــائـــمــــة لــــدى أمـــثــــال هـــذا
الشـخص فتقودُه نـحو السقوط
ـارســة الـشـرّ في اإلثم أي في 
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تــتــزاحـم األســئــلــة حــول كــثــرة
أنــواع الــشــرّ في الــعــالم. ولــكن
شيئًا كبـيرًا منها يقع على عاتق
الطبيعة ما يشكّل حتديًا صعبًا
بــحـدّ ذاته في تــفـســيـر مــاهـيّـته
وأســـبـــابه. في الـــعـــالـم تـــكـــثــر
احلــــروب والـــزالزل والــــكـــوارث
الطبيـعية وأنواع القتل واإلبادة
واالستغالل والقـهر التي ال تبدر
عـــلى بــــالِ أحـــد. لـــيــــست هـــذه
نحـها مزيدًا جديـدة بل إنّ ما 
من الـقــلق الـبــشـري والــتـسـاؤل
الفكري تطوّرُ أدواتها وأنواعها

وأشـكالـها وحتـدياتـهـا للـبشـرية
بــالــرغم من تــطّــور وسـائـل هـذه
األخـيرة في مـقارعـتهـا وأساليب
الـتـعــامل مـعـهـا. فـهـذه جـمـيـعًـا
سـتبقـى لغزًا مـا عاشت البـشرية
ومـهــمــا تــطــورت وتــفـاعــلت مع
مـوجـباتـها وسـلـبيـاتهـا جـميـعًا
ولن يجد الفالسفة والالهوتيون
كن أن تفـسيـرًا واحـدًا موحـدًا 
يـقـتنع بـه الفـكـر الـبـشـري مـهـما
بلغ من تطور وعصرنة وحضارة
. ومــا تـــشــهــده وتــفـــوّق عــلــمـيّ
مـنــاطق ســاخـنــة من الــعـالم في
هـذه األيام ومـا مـرّت به الـعـديد
من بـلــــــــــدان الـعـالم في سـابق
الـــســــــــــــنـــ واأليــــام تـــشـــكل

تحضّر. ًا للعالم ا مشهدًا مؤ
من وجهة نظر أصـحاب الفلسفة
والالهـوت هــنـاك مـا يُـعـزى إلى
الـشرّ األخـالقي في وصف أنواع
اجلـــرائـم والــــفــــســـاد والــــقــــتل
وارتــكــاب الـــفــواحـش وأشــكــال
كن أن تـلـحـقـها األضـرار التـي 
الـيد الـبـشريـة ضدّ نـظـيرتـها في
اخلــلق. وهـنـاك الــشـرّ اجلـسـديّ
الذي يـتعرّض له الكـائن البشري
ـتــلـكـاته في أعـضـاء جــسـمه و
بقصد أو بغير قصد سواءً بفعل
أبـنـاء جــلـدته الـبــشـر أو بـسـبب
عـنــاصــر الــطـبــيــعـة مـن حـرائق
وفـيـضــانـات وزالزل وأعــاصـيـر.
ـكن الـتكـهّن وهـذه األخـيـرة ال 
بحدوثها في الكثير من األحيان

ـانــويـة ومــنه اسـتــعـداد تــراه ا
اإلنـسان لفعـل أيّ منهمـا بحسب
الـظـرف زمـانًــا ومـكـانًـا وحـكـمًـا
على احلـدث واحلادث. فـاجملتمع
لم يأتي بـشروره من ال شيء بل
دخـــلت عـــلـــيه بـــفـــعل اإلنـــســان
وأعـــمــــاله ورغــــبـــاتـه وتـــهـــوّره
وكــبـريــائه أي بــبـســاطـة بــفـعل
إرادته. ألــيـــست "الــنــفس أمّــارة

بالسوء"?
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بـالتـوازي تختـلف الرؤيـة بشأن
مـفـهـوم الـشـرّ في األديـان أيـضًا.
فالـصراع ب قوى اخلـير والشرّ
" قــــــائم مــــــادامت "األنــــــا واألنتَ
تـتنافـسان بسـبب قوان ثـنائية
اجلـسـد والـروح ومـتـطلـبـاتـهـما.
وهـــذا مـــا يــشـــيـــر إلـــيه بـــولس
الــرسـول بــإشـارته إلـى الـصـراع
. ومن نـظـرته الـقـائم بـ االثـنـ
الفكـرية البعـيدة الرؤية إلى هذه
سيحية الثنائية تنطلق أخالق ا
في تعـاليـمهـا وأدبيـاتهـا باجتاه
تـعـزيــز كلّ مـا هـو خــيـر وحـسن
لـلـكـائن الـبشـري وبـدعـوتـها في
أبـجـديـاتـهــا لالبـتـعـاد عن الـشـرّ
وأدواته وعـــنــاصــره وأشـــكــاله.
وتـشــاطـرهـا في هـذه الـرؤيـة مع
االخــتالف في جــزئــيــات مــنــهـا
أديان تـوحيـدية وغـير تـوحيـدية
أخرى انطالقًا من أنّ الشرّ قاتل
وزائل وال يـبقى للـذكرى الطـيبة
غيرُ ما هـو صالح وجيّد في نظر
فسدون البـشرية. فاألشـرار هم ا
في األرض وعلـيهم نقمـة السماء
ولــــعــــنــــة الــــله اخلــــالق وأمّــــا
الصـاحلون فَـلَـهُم اجلزاء الـطيّب
من ربّ األكــــــوان والـــــدعـــــاء من
. وفـي كــلـــتــا ـــؤمـــنــ عـــبــاده ا
احلــالــتــ يـــقع عــلى اإلنــســان
الــــعـــــاقل بـــــحــــسب الـــــنــــظــــرة
ــوحــدة الــتــوحــيــديــة لألديــان ا
ــيّـــز بـــ الـــشــرّ الــثـالثـــة أن 
واخلــيـــر. ولـــعلّ مـــا تـــوصي به
الــوصـايـا الـعــشـر في الـتــعـالـيم
الــيـهــوديـة والـتي تــتـمــسك بـهـا
سيحيـة كثيرًا وجوهريًا وأقلَّ ا
منـها في اإلسالم هي خيـر مثالٍ
لـــلــدعـــوة لألعـــمـــال الــصـــاحلــة
ولـلتـحذيـر والنـهي عن أضدادها
ّـا يــوقع في شــراك الـشــيـطـان
وإبــلــيس اخلــنّــاس الــوسـواس.
وهـــــذا مـن بـــــاب الــــــتـــــعــــــريف
والتـوعيـة والـتربـية عـلى اخلُلُق
عـصـية احلـميـدة وتـرك أبـواب ا

كـــمــــا حـــصل بـــاألمس الـــقـــريب
بسبب أعاصير التسونامي التي
ضربت أندونيسيا وقبلها بعض
ــتــحـدة الــواليــات األمــريــكــيــة ا
وغيرها من بـلدان العالم. وهناك
مـا يلـحق بحيـاة اإلنسـان بسبب
الــتــقــادم في الــسنّ أو األمـراض
السـيّــمــا تــلك الـتـي تـســتــعـصي
مـعـاجلتُـهـا عـلـى الطـب الـبـشري
وأدواته. نـــــظـــــرة الــــفـالســـــفــــة
والالهـــوتــيـــ إزاء فــعل الـــشــرّ
وأنـواعـه تـصــطــدم بــعــنــصـرين
: صانعُ الشرّ ومتحملُه. مختلف
ولكنّ ما يحيّرهم أكثر أنّ صانع
الـشـر ومـرتـكـبَه ال يـبـالي بـاألذى
ـكن أن يـلـحقه فـعـلُه على الذي 
ـكن أن ــقـابل. فـيــمـا  الـطـرف ا
يبدي الشخص الواقع عليه نوعُ
ـرتـكَـب ضـدّه شـيـئًـا من الـشـر ا
الــصــبـر والــتــحــمّل بــالــرغم من
قسوة الفعل وتأثيره عليه وعلى
حــــيــــاته وحــــيــــاة مَن يــــعــــيش
وسطـهم. وهذا النـوع من البشر
ــألــوف قــد يــبــدو خـــارجًــا عن ا
البشري ولكنه قائم في التاريخ.
ومثالنا على هذا ما وقع من ألم
وشرور واذى لـصـفيّ الـلـه أيوب
الـذي ابــتاله ربُّه بــحـيث انــعـزل
ـــــوجب إرادة عن اجملـــــتـــــمـع 
ربّانـية فائـقة عن الـطبـيعـة. ولنا
من هذه األمثلـة في العهد القد
(الــتــوراة) ومــا يــســردُه الــعــهـد
اجلــديــد (اإلجنــيل) الــكــثـيــر من

ــــصــــابــــ ــــرضى وا ــــاذج ا
بــــعــــاهــــات مـن الــــذين كــــانــــوا
يـــضــــطــــرون لـــلــــعــــيش خـــارج
اجملـــتــمــعـــات أي خــارج أســوار
ـدن اآلهلـة بحجـة أنَّ ابتالءَهم ا
بـــتـــلك األمـــراض كــانـت تــشـــكل
عـقــابًـا إلـهــيًـا لــهم من الــسـمـاء.
وهــذا مـــفـــهـــوم خــاطـئ نــاقـــشه
الـــفالســفـــة والالهـــوتـــيــون ولم
يـجـدوا إجـابـة شـافـيـة حلـصـول
تلك األعمال ألشخاصٍ محدودين
من بشر دون غيرهم. ففي الوقت
الــذي وجــد فــيه الــبــعض مــنـهم
جتــربـةً أو اخـتـبـارًا من الـسـمـاء
أي من الــــــــله اخلــــــــالق بــــــــحق
خـلـيـقـته رأى الـبـعض اآلخـر أنّ
ذلك يشكّل ظلمًا لفئة بشرية دون
أخــرى وتــعــدّيًــا أخالقــيًــا بــحق
إنــســان طــبــيـعـيّ بــريء. فــمـا ال
ـــكن قـــبــولُه مـن وجــهـــة نــظــر
إنسـانية سويّـة أن يرى البعض
في األلم الـــذي يــرمــز إلى الــشــرّ
ـبـتـلى به خـارج عـقـوبـة لـلـفـرد ا
خــيــاره وإرادته.  في مــنــظــارنــا
كن اعـتبار الـبشري الـيوم هل 
الــشــرّ عــقــوبــة أو فــضــيــحــة أو
ـبــتـلى به? قـصــاصًـا لإلنــسـان ا
تبـقى اإلجـابـة على هـذا الـسؤال
أكـثــر جـدلـيــة ونـســبـيـة وقــابـلـة
لـلـنــقـاش والـتــفـسـيــر والـتـأويل
بحـسب طبـيعـة الثـقافـة والرؤية
الــفــكــريــة واألرضــيــة الــديــنــيــة

لصاحب الرأي والفكر.


