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الخالفة مدخل لتجديد الدورة الحضارية
زينب الكلبانية
من بني عنا�صر القوة يف الن�ص القر�آين� ،أ َّنه �أعاد �صياغة فل�سفة احلياة بطريقة ربط فيها الإن�سان بخالقه بطريقة مزدوجة ،فمن جهة جعله م�شدودا �إىل ال�سر الإلهي يف انتظار اللحظة
ال�سرمدية ،التي جتعل من هذا الكائن ال�ضعيف قريباً من القوة املطلقة ،وغري حمدودة يف املكان �أو الزمان ،لكنه يف املُقابل يُعيد القر�آن الكائن الب�شري �إىل قلب ال�صراع ،ويجعل منه
�إن�ساناً مكلفاً بخالفة اهلل على الأر�ض ،وهذا ما ناق�شه الباحث �صالح الدين اجلور�شي يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «ق�ضية التكليف بني امل�س�ؤولية ودعوى احلق».
و�أ�ضاف الكاتب �أ َّن م�صطلح اخلالفة له �أبعاد كثرية ومعانٍ مُتعددة ،ومن يقت�صر على ظاهر الكلمة قد ينتهي به املطاف �إىل �إ�سقاط ال�شكل على املعنى ،وتغليب ظاهر اللفظ على جوهره،
فيخرجه عن �سياقه ،وقد يفرغه من حمتوياته� ،أو ينحرف به يف اجتاه يختلط فيه احلق بالباطل� ،أو يقلل من �أهميته ،ويقوم بت�سطيح م�ضمونه.

ق��د ُي��ف��ج���أ امل��رء عندما ي��ع��ود �إىل بع�ض تفا�سري ال��ق��ر�آن،
ويطلع على ما ورد من معانٍ تخ�ص خالفة الإن�سان على
ف�سر قوله ت��ع��اىل�(( :إين جاعل يف
الأر����ض ،فمنهم م��ن َّ
الأر����ض خليفة)) �أي؛ ق��و ًم��ا يخلف بع�ضهم ً
بع�ضا ،قرنًا
بعد ق��رن ،وج��ي ً
�لا بعد ج��ي��ل ،معتمدًا يف ذل��ك على الآي��ة
الكرمية ((وهو الذي جعلكم خالئف الأر�ض)) فهو مل ير
يف العبارة �سوى قانون التعاقب والتحقيب الزمني� .أما
البع�ض الآخر فذهب �إىل اختزال الأمر يف دور القا�ضي،
ح�ين ر�أى �أ َّن اخلليفة ه��و ال��ذي يف�صل ب�ين النا�س فيما
يقع بينهم من املظامل ،ويرد عنهم املحارم وامل�آثم.
�أم���ا اخل�لاف��ة مب��ف��ه��وم �أ���ش��م��ل ف��ه��ي �أو ًال دل��ي��ل ع��ل��ى ثقة
اخلالق يف خملوقه� ،أخرجه من العدم ليجعل منه كائنا
ا�ستثنائيا يف قدرته وذك��ائ��ه ،وبنيته النف�سية والروحية
والعقلية ،ولقد حول اهلل �ضعف الإن�سان �إىل قوة ،عندما
�أكرمه وفو�ضه لتويل �ش�ؤون الدنيا والتحكم يف ُمقدرات
الأر������ض ،وذل���ك بتكليف م��ن��ه ���س��ب��ح��ان��ه ،ال ت�ستطيع �أي
ق��وة �أن متنعه ع��ن القيام ب��ه��ذه املهمة ،مهما ك��ان حجم
الأخطاء التي ارتكبها� ،أو تلك التي �سريتكبها م�ستقبال،
ولقد حاولت املالئكة فعل ذلك ،رغم �أنَّها جبلت على عدم
االعرتا�ض على �إرادة اهلل؛ لكنها مل ُتفلح.
لقد ا�ستغربت املالئكة �أن يكون خليفة اهلل خملوقا مزدوج
الطبيعة ،يتمتع بالقدرة على فعل ال�شر مثلما هو قادر
ع��ل��ى ف��ع��ل اخل�ي�ر ،مل ي��خ�تر اهلل ك��ائ��ن��ا ن��وران��ي��ا م��ف��ط��ورا
ع��ل��ى ع��ب��ادة اخل��ال��ق دون ت���ردد �أو ت��ف��ك�ير ُم�����س��ب��ق ،ول��ه��ذا
احتار املف�سرون ،وحاولوا �أن يبحثوا عن ت�أويل يزيل هذا
اال�ستغراب عن �سلوك املالئكة ،وبقيت هذه الت�أويالت دون
الغو�ص يف املعاين العميقة ملوقف املالئكة ،ولقد عربت
املالئكة عن خوفها من طاقة العنف والتدمري الكامنة
يف طبيعة الإن�سان قو ًال وم�شاعر وقدرة ،وع ّدت ذلك دلي ً
ال
على �أهلية املخلوق للقيام مبهمة اخلالفة التي يجب �أن
تكون  -ح�سب اعتقادها  -قائمة على ر�سالة احلب واخلري
فقط.
اخلالفة ال تتحقق �إال �إذا كانت معها حرية يف االختيار
وال����ق����رار وال���ت���وج���ي���ه ،وه��ن��د���س��ة ب���ن���اء احل���ي���اة ال��ف��ردي��ة
واجلماعية ،فالذي لي�ست له حرية الإرادة والتخطيط

وال��ت��ن��ف��ي��ذ ،ال ُي��ك��ن �أن ي��ك��ون ك��ائ��ن��اً م��ك��ل��ف��اً� .صحيح هو
مطالب بطاعة خالقه ،واتباع املنهج الرباين الذي و�ضع
ٌ
ً
ل��ه؛ لكنه �أي�����ض��ا ُم��ن��ح ح��ري��ة االخ��ت��ي��ار ب�ين القبول بذلك
طوعاً ،ورف�ض ِه ب�إرادته.
كما �أ َّن اخلالفة م�س�ؤولة عن الأفعال؛ لأ َّن املفطور على
الفعل واملجرب عليه لن يتحمل تبعات ما يقوم به ،مثله
يف ذلك مثل الآلة التي تنجز ما تريد م�شغلها ،تعمل دون
�أن تعي بذلك ،يف حني �أن الإن�سان كائن ُمري يف �أفعاله،
وم��ن ثم فهو م�س�ؤول عنها �أم��ام اهلل و�أم��ام النا�س بحكم
ك��ون��ه اج��ت��م��اع��ي��اً ب��ط��ب��ع��ه ،يعي�ش ���ض��م��ن جم��ت��م��ع خا�ضع
ملنظومة قيمية وت�شريعية ت�ضبط حركته ،وتقيد �سلوك
�أفراده.
واخلالفة � ً
أي�ضا جمال مفتوح للت�شبه بالإله الأعظم ،ويتم
ذلك يف حالتني� ،سواء عند التقرب من اهلل عرب العبادة
وفعل اخل�ير� ،أو عند ال��غ��رور واالع��ت��زاز ب��الإث��م يف حلظة
القوة ،واالنفراد بالقيادة ،واعتقاد امل�ستبد �أنّه قد �أ�صبح
ر ًبا بني قومه ،يريهم ما يراه ،وال يحق لهم خمالفة ر�أيه
�أو اخلروج عنه ،وطاعته يف كل ما ي�أمرهم به ،دون نقا�ش
�أو جدال ،وخري مثال على ذلك الطاغية فرعون.
اخلال�صة من هذا ال�سياق �أن خالفة الإن�سان يف الأر�ض
تتجاوز الكثري من املعاين املجردة التي وردت بالكثري من
التفا�سري ،والتي �أفرغت امل�صطلح من م�ضامينه العميقة،
و�أف���ق���دت���ه ال�����ش��ح��ن��ة اخل�ل�اق���ة ال��ت��ي ول���ده���ا ذل���ك امل�شهد
العظيم ،ال���ذي ارت��ق��ى يف ه��ذا امل��خ��ل��وق م��ن ح��م���أ م�سنون
�إىل م��رت��ب��ة جعلته ي��ت��ق��دم بقية امل��خ��ل��وق��ات ،مب��ا يف ذل��ك
مالئكة الرحمن .وعندها ي�ستح�ضر الإن�سان دالالت هذا
التكرمي ،فاملنتظر �أن تتغري نظرته لذاته ول��دوره ب�شكل
جوهري؛ �إنه لي�س جمرد رقم عابر يف هذا الكون الف�سيح،
ومل يكن حيواناً ناطقاً كما ادع��ى بع�ض الفال�سفة ،ومل
يخلق لكي ي�أكل ويتنا�سل وينهب و ُي�سيطر� ،إمن��ا مهمته
�أن يعمر الأر���ض ،و�أن يحميها من عوامل االندثار ،لي�س
ف��ق��ط ب��ه��دف ���ض��م��ان ب��ق��اء ال�����س�لال��ة ،و�إمن����ا ل��ك��ي يحمي
توازنات الكون ،وير�سخ قيم التنوع والتكامل يف الطبيعة
واحلياة الإن�سانية.
تعد فكرة خالفة الإن�سان هلل يف الأر�ض من كربى الأفكار

امللهمة ،والقادرة على �إح��داث التغيريات العظيمة ،لي�س
فقط لواقع امل�سلمني يف مكان ما ،ولكنها فر�صة مفتوحة
لكل من ُيريد �أن يحد من تدهور احلياة الإن�سانية ،ويعيد
ل��ه��ا ال����دفء واحل���ب وال��ق��وة ال��ن��اب��ع��ة م��ن ال����ذات املمتلئة
بالقيم اخلالدة.
�إ َّن رب���ط اخل�ل�اف���ة وال��ت��ع��م�ير م���ن ���ش���أن��ه �أن ي�����ض��ع ح��دا
ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ه��ي��م��ن��ة ،ال��ت��ي م��ي��زت امل�����س�يرة ال��غ��رب��ي��ة منذ
�أرب��ع��ة ق��رون على الأق���ل ،فاال�ستعمار يف املفهوم الغربي
هو ال�سيطرة على �أرا���ض��ي الآخ��ري��ن و�أوط��ان��ه��م من �أجل
االن���ف���راد ب�ثروات��ه��ا ل�����ص��ال��ح الأم����ة امل��ه��ي��م��ن��ة ،يف ح�ين �أن
التعمري هو عملية ال حم��دودة ،تتجاوز م�س�ألة التنا�سل
لإب��ق��اء اجل��ن�����س ال��ب�����ش��ري ،لتغطي �أب���ع���ادا ك��ث�يرة ي�صعب
ح�صرها يف فعل واحد ،يقول القر�آن الكرمي ((هو �أن�ش�أكم
م��ن الأر������ض وا���س��ت��ع��م��رك��م ف��ي��ه��ا)) ف��ب��ع��د خ��ل��ق��ه��ا بجميع
ثرواتها و�أ���س��راره��ا ،طلب من الإن�سان -نتيجة تفوي�ضه
للخالفة� -أن يتوىل تعمريها والت�صرف يف كل ما فوقها
وحت��ت��ه��ا� .أي مكنه م��ن جميع ال�����ص�لاح��ي��ات ال��ت��ي جتعله
�سيدا و�صاحب ق��رار ،وه��و ما ع�برت عنه كلمة الت�سخري
التي وردت يف القر�آن الكرمي يف كثري من املواقع ك�شرط
من �شروط حتويل اخلالفة �إىل تنفيذ و�إجناز.
لكن الإن�سان اخلليفة لن يتمكن من تعمري الأر����ض �إال
�إذا ا�ستعمل العقل و�أح�سن ا�ستثماره ،واكت�شف القوانني
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة ومل ي�����ص��ط��دم ب��ه��ا ،ث���م اح��ت�رم تلك
القوانني وخ�ضع ملنطقها الداخلي ولقواعدها ال�صارمة؛
لأن���ه مبخالفته لها -وه���و ق���ادر على ذل���ك -ي�ضع نف�سه
والأر�����ض يف خم��اط��ر ق��د ت����ؤدي �إىل االن��ت��ح��ار اجل��م��اع��ي،
ولهذا يذكره القر�آن بالقاعدة احلامية لوجوده(( :وال
تف�سدوا يف الأر����ض بعد �إ���ص�لاح��ه��ا)) .والإ���ص�لاح هنا ال
يعني تعوي�ض دور الإن�سان يف التعمري ،و�إمن��ا هو �إ�شارة
�إىل القوانني الناظمة للحياة والطبيعة واملجتمع ،وبذلك
تكون اخلالفة تفوي�ضاً مطلقاً يف دالالت��ه الرمزية حتى
يثق الإن�سان الفرد يف ذاته وقدراته على ت�أثيث الوجود؛
لكنه يف احلقيقة مقيد بقوانني الطبيعة و�أحكام الوجود
الإن�ساين.
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