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من �أجل نه�ضة عربية �إ�سالمية جديدة
�أمين البيماين

�ساعد االمتداد اجلغرايف للح�ضارة العربية والإ�سالمية وانفتاحها وتوا�صلها مع احل�ضارات الأخرى على بناء نه�ضة عظيمة �أُ�شري لها بالبنان ،ولكن كان للقيم
املُ�ستمدّة من مقا�صد ال�شريعة و�أ�صول الدين الدور الأكرب يف �صقل الأخالق الإن�سانية يف فرتات خلت .وهنا ُنحاول حتليل وتف�سري مقال (نور الدين خمتار
اخلادمي) واملن�شور يف جملة التفاهم بعنوان« :القيم الأخالقية الإن�سانية ومقا�صد ال�شريعة يف ع�صر النه�ضة العربية والإ�سالمية».
�إ ّن الباحث بعمق تتج ّلى لديه الر�ؤية الوا�ضحة حول تر�سيخ وت�ضمني
مقا�صد ال�شريعة ومو�ضوعاتها يف القيم الأخالقية الإن�سانية ،ولذلك
ف���إ ّن ه��ذه املقا�صد تعترب مثل ال��وع��اء �أو احلا�ضنة لتلك القيم ،ولكن
بعدة م�ستويات كما �سنذكرها تباعاً.
فهناك (م�ستوى مقا�صد ال�شارع) ع ّز وج�� ّل ،وهي املقا�صد التي ت�شري
�إىل الهدف من وراء اخللق والأم��ر من قِبل اهلل �سبحانه وتعاىل ،وال
ي�سعنا �إال �أن ُن�شري �إىل االرت��ب��اط الوثيق بني مقا�صد ال�شارع والقيم
الأخالقية الإن�سانية ،حيث �ضمن اهلل من جهة حقوق الإن�سان ،وحفظ
وخ ْلقه ُ
كرامته وك ّرم عقله َ
وخ ُلقه بامل�ستوى الذي يُعينه على �أن يكون
عبدًا �صاحلاً خمل�صاً له عز وجل } َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم {(الإ�سراء:
 .)70ومن جهة �أخرى جت ّلت مقا�صد ال�شرع يف تقرير وظيفة الإن�سان
ور�سالته يف احلياة ودوره يف �إعمار الأر�ض ،واحلكم مبا �أنزل اهلل تعاىل }
َو�أَنِ احْ ُكم َب ْي َنهُم ِبَا �أَن َز َل َّ
الل ُ{ (املائدة� ،)49 :إ�ضافة �إىل الأمر بالتنوّع
ا�س �إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍر َو�أُن َثى
بينهم والتعارف واالندماج }يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
وَجَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوبًا َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا} (احلجرات ،)13 :و�أن ي�ستقروا �إىل
ْ����ض مُ�سْ َت َق ٌّر َومَ�� َت��ا ٌع ِ�إ َل
�أن يرث اهلل الأر���ض ومن عليها { َو َل�� ُك�� ْم ِف َ ْ أ
الر ِ
حِ ني{(الأعراف ،)24 :و�ضمن كل هذه الأمور بالدين الإ�سالمي الذي
ّ
ينظم حياة امل�سلم ويوجّ هها كدين �شامل جامع مانع اختاره اهلل للنا�س
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}ال َي ْو َم �أك َمل ُت لك ْم دِينك ْم َو�أتم ُْت َعل ْيك ْم ِن ْع َمتِي َور َِ�ض ُ
الِ�سْ ل َم
يت لك ُم إ
دِي ًنا{ (املائدة.)3 :
ثم هناك (م�ستوى ق�صد املكلَف) .وهو الإن�سان الذي ا�ستخلفه اهلل يف
هذه الأر�ض ،ورغم الت�سل�سل الذي بينهما ف�إ ّن ق�صد املكلَف يعترب رديفاً
يف الذكر والبيان لق�صد ال�شارع ،وق�صد ال�شارع �إىل ق�صد املكلَف ي�شمل
عدّة �أمور وهي:
� .1أن يكون ق�صد املكلَف مبنياً على الإمي��ان ب�أركانه ال�ستة وعقيدته
ال�صحيحة و�سائر متطلباته ،وبالتايل النهي عن ال�شرك �أو الكفر باهلل
تعاىل.
َ
ّ
� .2أن يكون ق�صد املكلف يت�سم ب�سمات الإخال�ص وجوهره �صفاء النية،
بعيداً عن النفاق وحب الظهور والرياء }وَا َّل ِذ َ
ين يُن ِف ُقو َن �أَ ْموَا َل ُه ْم ِر َئا َء
ا�س{ (الن�ساء.)38 :
ال َّن ِ
ً
َ
� .3أن يكون ق�صد املكلف مبنيا على احل��ب وامل���ودّة والتوا�ضع والبعد
عن الكراهية واحلقد ،وكذلك الرحمة مع �سائر املخلوقات �إال مع من
ينتهك مبد�أ الرحمة ويع ّذب النا�س وي�ؤذيهم ،واالمتناع عن الكرب مع
النا�س �إال يف حالة جمابهة ظامل �أو طرد طاغية وحمتل.
�إ ّن ق�صد املكلَف له ات�صال عميق وت�أثري مبا�شر وكبري يف بناء القيم
الأخالقية الإن�سانية والتي ترتكز على ح�سن الفهم ،والرغبة يف حتقيق
الأف�ضل يف القول والفعل ب���إرادة �إن�سانية كبرية ،و�إ ّن هذه الإرادة لهي

الركن املتني للنه�ضة احل�ضارية.
ثم هناك (م�ستوى املقا�صد ال�ضرورية واحلاجية والتح�سينية) ،وهو
ما يُ�شري ب�شكل �أكرث و�ضوحاً �إىل امل�صالح من حيث حت�صيلها وتفعيلها
وفق ال�شريعة الإ�سالمية ،واملفا�سد ودر�ؤها ودفعها عن النا�س وحياتهم
وم�صاحلهم .ف�أمّا املقا�صد ال�ضرورية فهي ما تقوم عليه حياة الإن�سان
من ماء وغذاء وهواء وحقوق الإن�سان ال�ضرورية ،وبدونها ال ت�ستقيم
حياته و�صحته� .أمّا املقا�صد احلاجية فهي التي ت�صعّب احلياة وت�صبح
ذات م�شقة كبرية عند انعدامها مثل املهن واحلرف التي ُتك�سِ ب الإن�سان
ق��وت ي��وم��ه وتعينه ع��ل��ى �إع��م��ار الأر�����ض ،ول��ك��ن ال يفنى ال��وج��ود عند
فقدانها .بينما تهدف املقا�صد التح�سينية �إىل حت�سني حياة النا�س من
ّ
والتح�ضر والتمدّن ،مما يعطي
حيث الرخاء والراحة والتطيّب والتن ّزه
احلياة جما ًال �آخر وراحة �أكرب� .إن هذه املقا�صد الثالثة لها دور كبري يف
تر�سيخ القيم الأخالقية الإن�سانية من خالل:
 .1امل��ق��ا���ص��د ال�����ض��روري��ة ت��ر���سّ ��خ م��ا ه��و ���ض��روري م��ث��ل ك��رام��ة الإن�����س��ان
وحرمة االعتداء عليه ،والعدل والإح�سان بني النا�س والوفاء بالعهود
الل �إِ َذا عَاه ُّ
َدت ْ{ (النحل.)91 :
} َو�أَ ْو ُفواْ ِب َع ْه ِد ّ ِ
 .2املقا�صد احلاجية تر�سّ خ ما هو حاجي مثل ّ
احلث على العمل وك�سب
الرزق ،ومُعاملة العاملني والبعد عن ك ّل ما ي�سبب �إحراجاً وم�شقة يف
العي�ش.
 .3امل��ق��ا���ص��د التح�سينية ت��ر���سّ ��خ م��ا ه��و حت�سيني م��ث��ل التحية و�إك���رام
ال�ضيف واخلدمة التطوّعية ،والت�آلف والت�آزر بني املجتمعات والتوا�صل
بينها.
امل�ستوى الرابع هو (م�ستوى املقا�صد اخلم�سة) ،وهي كالتايل:
(ح��ف��ظ ال��دي��ن) .ويف�ضي �إىل ح��ف��ظ ال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي �أ�س�سها
و�أق ّرها الدين ،ولها دور كبري يف تقرير القيم الأخالقية النابعة من
العقيدة وال�شريعة مثل قيم العدل والأمانة واحلرية والكرامة و�صلة
الرحم وب��ر الوالدين } َو َق َ�ضى َر ُّب َ��ك �أَ َّل َت�� ْع�� ُب��دُوا �إِ َّل �إِ َّي���ا ُه َو ِب��ا ْل��وَا ِل�� َد ْي ِ��ن
�إِحْ �سَ ا ًنا{ (الإ�سراء.)23 :
(حفظ النف�س) .وتعني حفظ النف�س الإن�سانية م��ن خ�لال �إكرامها
وعدم �إهانتها ،وتوفري معا�شها ودوائها وتقدير دورها يف عمارة الأر�ض
وعدم �إهالكها }و ََل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم �إِ َل ال َّت ْه ُل َكةِ{ (البقرة.)195 :
(حفظ العقل) .وهو البعد عن كل ما يذهب ويف�سد العقل كال�شعوذة
ن��ا ْ َ
وال�سحر واجلهل والدجل واخلمر}يَا �أَ ُّي�� َه��ا ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��وا ِ�إ َّ َ
ال ْم ُر
َالَ ْز َل ُم رِجْ ��� ٌ��س م ِّْ���ن عَ��مَ��لِ ال��� َّ��ش�� ْي َ��ط��انِ َف��اجْ �� َت�� ِن�� ُب��و ُه
َالَن���� َ���ص���ابُ و ْ أ
وَا ْلَ�� ْي�����سِ �� ُر و ْ أ
َ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِحُ ون { (املائدة .)90 :كذلك البعد عن املهاترات ال�سيا�سية
والإعالمية والفكرية والفل�سفية واجلدلية والدينية ،وهو ما يُ�ساعد
على بناء القيم الأخالقية الإن�سانية مبا يعود بالنفع على الإن�سانية.

(حفظ الن�سل) .ومت ّثلت ه��ذه اخلا�صية يف نعمة عظيمة حفظت هذا
احل���ق ون ّ��ظ��م��ت��ه �أال وه���ي (الأ�����س����رة) ،وال��ت��ي حت��ف��ظ ال��ع��ر���ض والن�سل
واحل�سب والن�سل والأوالد }و ََل َت ْق ُت ُلوا �أَو َْل َد ُك���مْ{ (الإ�سراء ،)31 :وال
ينظر فيها �إىل حاالت ال�شذوذ الزائغة عن هذا الدين.
(ح��ف��ظ امل����ال) .وه���ي جم��م��وع��ة الأخ��ل�اق ال��ت��ي حت��ف��ظ امل���ال كتنميته
وا�ستثماره وزيادته ،والبعد عن الفنت والرِّبا } يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا َل
َت�أْ ُك ُلوا ال ِّربَا �أَ ْ�ضعَا ًفا مُّ َ�ضا َع َف ًة{(�آل عمران )130 :والر�شاوي وال�سرقات
و�أك���ل امل��ال بالباطل وه�ضم حقوق النا�س يف �أم��وال��ه��م .وت�ساعد هذه
اخل��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى ح��ف��ظ �أخ�لاق��ي��ة الك�سب وال��ت��ج��ارة ،وال��ب��ي��ع وال�����ش��راء،
وال�����ص��دق والأم��ان��ة يف امل��ع��ام�لات ال��ت��ج��اري��ة ،مم��ا ير�سّ خ ويبني احلياة
املالية للإن�سان على القيم امل�ستمدة من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
ي���أت��ي بعد ذل��ك (م�ستوى و�سائل املقا�صد) .وتتم ّثل يف �أجن��ع الطرق
يف عملية الو�صول �إىل القيم الأخالقية وتر�سيخها .فيمكن للإن�سان
اختيار �أف�ضل الو�سائل املختلفة لتحقيق الأم��ن العام ،والتوا�صل بني
ال�شعوب وت��راب��ط املجتمعات واحل�����ض��ارات ،مم��ا يُ�سهم ب�شكل كبري يف
ت�شكيل ال�صيغ والطرق الناجعة يف عمليات بناء قيم الأخالق وف�ضائل
الإن�سان.
امل�ستوى ال�ساد�س هو (م���آالت �أفعال النا�س) .وهي مت ّثل ما ت�ؤول �إليه
�أف��ع��ال النا�س و�سيا�سات ال���دول وال��ق��وى الإقليمية والعاملية .والقيم
الأخ�لاق��ي��ة الإن�سانية ال��ي��وم ج��دي��رة بالبحث ومعاجلة اخل��ط��ر ،حيث
طغت امل���ادة وك�ث�رت احل���روب ،وزاد حجم الظلم واال���س��ت��ب��داد والقمع،
وهُ���ِ��ض��م��ت احل��ق��وق الإن�����س��ان��ي��ة ،وه���و م����آل خ��ط�ير ل��ل��غ��اي��ة ع��ل��ى القيم
الأخالقية الإن�سانية مما ينبغي التو�سّ ع يف درا�ستها وحتديد �أ�سبابها
وطرق مواجهتها.
امل�ستوى الأخ�ير هو (م�ستوى امل��وازن��ات والأول��وي��ات املقا�صدية) .وهو
وزن امل�صالح واملفا�سد للو�صول �إىل غاية القيم الأخالقية الإن�سانية،
ول��ذل��ك ت��ق��دّم م�صلحة الأك�ب�ر على الأ���ص��غ��ر ،وال��ع��ام��ة على اخلا�صة،
والدائمة على امل�ؤقتة ،والأهم على الأقل �أهمية ،وتتوقف حرية الفرد
عندما تبد أ� حرية اجلماعة ،ولذلك حتديد هذه الأولويات ير�سم طريقاً
وا�ضح املعامل لأخالق �إن�سانية وقيم �إ�سالمية متجددة با�ستمرار.
�إ َّن م��ا �آل��ت �إل��ي��ه الأم���ة العربية والإ���س�لام��ي��ة ال��ي��وم م��ن ت�شتت و�ضياع
لهو �شيء ينبغي �إعادة النظر فيه ،وذلك من خالل بناء نه�ضة عربية
�إ���س�لام��ي��ة ج��دي��دة م��رت��ك��زة ع��ل��ى ال��ب��ع��د امل��ق��ا���ص��دي للقيم الأخ�لاق��ي��ة
الإن�����س��ان��ي��ة� .إن �إح��ي��اء مقا�صد ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة �سيكون و�سيل ًة
ناجعة للغاية من �أجل نه�ضة عربية �إ�سالمية مبنية على قيم �أخالقية
�إن�����س��ان��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ن��واح��ي ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة والتعليمية
والفكرية والق�ضائية واالجتماعية والإدارية والبيئية.
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