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املرتكزات الإ�سالم َّية كجزء من منظومة القيم الإن�سان َّية
كاملة العرب َّية

ال ُنبالغ � ْإن قلنا �إ َّن بعثة النبي حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -كانت �أ�شبه بالثورة الأخالقية ،ثورة على ال�سائد من القيم مل ت�شهدها جزيرة العرب م�سبقا.
على �أننا عندما نتحدث عن قيم �أخالقية �أو �إن�سانية �أتى بها الدين احلنيف ،ال نعني �أن جمتمع العرب قبل الإ�سالم «اجلاهلية» كان خاليا من القيم
الإن�سانية؛ ففي ذلك املجتمع الب�سيط كانت ت�سود قيم ال�شجاعة والكرم ،وال نن�سى حلف الف�ضول الذي عُقد لإغاثة املظلوم ،والذي �أثنى عليه النبي حممد،
وقال عنه« :لو دُعيت به يف الإ�سالم لأجبت» .ومما يدل على �أن القيم الإن�سانية وجدت عند العرب �سابقا هو احلديث املروي عن النبي حممد «�إمنا بعثت
لأمتم مكارم الأخالق».
يف مقاله «القيم الإن�سانية يف مرتكزات ال�شريعة الإ�سالمية» ،حتدث جا�سم حممد زكريا يف جملة الت�سامح عن �أربع من املرتكزات الإ�سالمية؛ هي :فردانية
التوحيد ،و�ضرورة العدل ،وكرامة الإن�سان ،ونهائية الإ�سالم والقيم الإن�سانية فيها.
بد�أ احلديث بفردانية التوحيد وافتتحه بعبارة «�إنَّ توحيد
اهلل �-سبحانه وتعاىل -هو امل�صدر الأول لتحرير الإن�سان
من ربقة القيود التي ا�صطنعها» ،وهذا الربط بني التوحيد
وحترير الإن�سان �صادقٌ �إىل حد بعيد؛ فالتوحيد ح َّرر
الإن�سان من قيود الوهم واخلرافة ،ومن �أفكار خاطئة حول
املوت والبعث ،فتعدد الآلهة مثال ارتبط ب�أ�ساطري وخرافات
عديدة ا�ستحوذت على النا�س؛ فكل �آلهة كان لها طقو�س
وعبادات خا�صة بها.
َ
حت َّدث الكاتب بعدها عن ك ْون التوحيد ح�سم ال�صراع
بني الدين والعقل وحرر الإن�سان من ال�صراع بني الدين
والعلم ،دون �أن يو�ضح لقارئ املقال الكيفية التي اتبعها
الإ�سالم حل�سم هذا اجلدال بني العلم والدين والعقل،
والذي ال يزال باملنا�سبة َم ْو�ضع جدل م�ستمر �إىل يومنا
هذا .كما كان �أي�ضا من الأف�ضل لو دعم مقولته هذه ب�أمثلة
يو�ضحها للقارئ.
َ
ارتبط توحيد اهلل �سبحانه وتعاىل بطاعته وعدم ع�صيانه
حر يف �أن يطيع اهلل من
كما يو�ضح الكاتب ،و�أنَّ الإن�سان ٌّ
عدمه ،وهو بذلك يتحمل م�س�ؤولية فعله؛ فاهلل ال ُيجرب
�أحدا على طاعته وال يجربه على مع�صيته .وحديث الكاتب
حول هذا املو�ضوع يجرنا للحديث حول م�س�ألة اجلرب
واالختيار يف الفكر الإ�سالمي التي كانت مدار جدل بني
املذاهب الإ�سالمية لقرون عديدة ،والتي �أمتنى �أن الكاتب
طرحها ملا لها من �أثر يف مو�ضوع التوحيد -ال يت�سع املقال
للحديث عن هذا املو�ضوع ب�شكل مف�صل ،ولكن �س�أ�ستعر�ض
املو�ضوع ب�شكل مب�سط جدا.
بداية ..ف�إنَّ اجلدل حول اجلرب واالختيار ظهر بعد انفتاح
امل�سلمني على علوم اليونان ،وبعد درا�سة علماء امل�سلمني
للفل�سفة اليونانية ،والتي ناق�ش فيها فال�سفة اليونان هذه
امل�س�ألة ،ف�أرادوا �أن يعرفوا ما ر�أي الإ�سالم يف هذا املو�ضوع.
تفاوتت �آراء املدار�س الإ�سالمية يف هذا املو�ضوع؛ فهناك من

قال �إنَّ الإن�سان خالق لأفعاله -منها �أفعال اخلري وال�شر -فيها عادال مبا جتبله عليه فطرته ومبا تعود عليه االجتماع
مثل :املعتزلة .وهناك من ذهب �إىل �أن الإن�سان ُمرب يف كل الب�شري وتعارف عليه ،وال �أق�صد هنا �أنه لي�س بحاجة ملا
�أموره ال حول له وال قوة يف �أفعاله؛ مثل :اجلربية ،والتي و�ضحه اهلل -عز وجل -يف القر�آن من نظام يحقق العدالة.
تبنى الأمويون ر�أيها وفعلوا ما فعلوه بحجة �أنهم جمربون
يف �أفعالهم تلك؛ لكي ال يحا�سبهم �أحد عليها .وهناك من
كرامة الإن�سان
الفِرق من تبنت موقفا و�سطا� ،أال وهو �أن الإن�سان مكت�سب ذكر الكاتب هنا عدة �أدلة للداللة على عناية الإ�سالم
للفعل وخمتار له ،لكنه لي�س خالقه ،وتندرج حتت هذا �أغلب بكرامة الإن�سان؛ منها :متييزه بالعقل عن �سائر املخلوقات
املذاهب الإ�سالمية.
وا�ستخالفه يف الأر�ض ،و�سن الت�شريعات له منذ والدته
ومنذ دعوة النبي �إبراهيم عليه ال�سالم �إىل التوحيد وحتى وحتى مماته ،كما عظم الإ�سالم من فعل قتل النف�س من
ظهور الأديان الإبراهيمية ،كان التوحيد ما بني �أفول جعلها ق�ضية فردية �إىل ق�ضية تخ�ص الإن�سانية كلها.
وظهور غري را�سخ بقوة بني النا�س ،لكن ما مييز الإ�سالم ومن مظاهر حفاظ الإ�سالم على كرامة الإن�سان �أنه حافظ
�أنه اعترب التوحيد الركيزة الأ�سا�سية التي تندرج حتتها على كرامة الأ�سرى من امل�شركني ،ومل ي�أمر بقتلهم بحجة
باقي الركائز والتي �شدد عليها ،ويف املقال ذكر الكاتب بع�ضا �أنهم �أعداء� ،إمنا كان القانون الإلهي وا�ضحا يف هذا ال�ش�أن
من اقتبا�سات امل�ست�شرقني حول التوحيد يف الإ�سالم.
(ف�إما منًّا بعد و�إما فداء).
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بالعدل حتى مع املخالفني؛ فالعدل مطلوب من احلاكم
للرعية ومن الأب لأبنائه ،ومن املدر�س لتالميذه ،وبني
النا�س بع�ضهم لبع�ض.
والعدل يف الإ�سالم ال يعرف جاها وال ن�سبا وال عرقا وال
لونا؛ فهو عام �شامل جلميع النا�س .وذكر الكاتب يف املقال
اقتبا�سا يقول« :لذلك؛ ف�إن حتديد ما هو العدل وما هو
الظلم واجلور� ،إمنا هو من �ش�أن خالق الإن�سان ،وال حق
ملن �سواه �أن ي�ضع للنا�س مقيا�سا للعدل والظلم؛ �إذ لي�س
من املمكن �أن ي�ضع الإن�سان لنف�سه نظاما يتجرد فيه عن
نقائ�صه الب�شرية ويحقق العدل» .وال �أرى �أن هذه املقولة
�صحيحة كلها؛ فالإن�سان يعلم املواقف التي يجب �أن يكون

نهائية الإ�سالم
نهائية الإ�سالم هي �آخر ركيزة �إ�سالمية ناق�شها الكاتب،
وتتجلى نهائية الإ�سالم -كما ذكر الكاتب -يف �إقرار الإ�سالم
بالر�ساالت والنبوات ال�سابقة� ،شمولية العقيدة الإ�سالمية
لكل الق�ضايا الكربى التي �شغلت الفكر الإن�ساين
مثل الألوهية ،وامل�صري ،والنبوة ،والكون .وخ�صو�صية
امل�صطلحات الإ�سالمية لكل الظواهر الإن�سانية والكونية..
لكن الكاتب مل يذكر هنا ما القيمة الإن�سانية يف نهائية
الإ�سالم؟
وختاما� ..أورد الكاتب هنا قيما عظيمة متيز بها الإ�سالم،
وركز عليها يف تعاليمه ملا لها من �أثر يف الفرد واملجتمع،
لكن يغلب على املقال الأ�سلوب امل�ستهلك يف و�صف مرتكزات
ال�شريعة ،كما �أنَّه مل يوفق يف الربط بني مرتكزات ال�شريعة
وبني قيمتها الإن�سانية ومل يبينها بيانا ح�سنا للقارئ.
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