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في�صل احل�ضرمي

يف مقاله «املعروف واملنكر :الأ�صول والتطورات وامل�شكالت املعا�صرة» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -يبحث املفكر ر�ضوان ال�سيد �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية باجلامعة اللبنانية ،ن�ش�أة مبد أ�
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واحل�سبة ،وتطورها عرب احلقب املتوالية ،و�صو ًال �إىل الأزمنة احلديثة ،ثم يدر�س بعدها الق�ضايا ال�سيا�سية املت�صلة به يف الواقعني العربي والإ�سالمي.

ُّ
ي�ستهل الكاتب مقاله با�ستعرا�ض الأ�صول الأوىل للمفهوم ،مورداً
ال�صيغ الثالث التي وردت بها مفردتا «املعروف» و»املنكر» يف القر�آن
الكرمي؛ ففي ال�صيغة الرئي�سة« :االق�ت�ران» ،ي��رد ذك��ر املفردتني
� �س��و ًّي��ا يف �آي� ��ات؛ م �ث��ل« :ي� ��أم ��رون ب��امل �ع��روف وي �ن �ه��ون ع��ن امل�ن�ك��ر»
(التوبة ،)71:و»كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س ت�أمرون باملعروف
وتنهون عن املنكر» (�آل عمران .)110:ويف ال�صيغة الثانية ،يرد ذكر
مفردة «املعروف» دون ذكر مفردة «املنكر» ،من قبيل« :ف�أم�سكوهن
مب �ع��روف �أو ��س��رح��وه��ن مب �ع��روف» (ال �ب �ق ��رة� ،)231:أم ��ا ال�صيغة
ال�ث��ال�ث��ة ففيها يقت�صر ال��ذك��ر ع�ل��ى م �ف��ردة «امل�ن�ك��ر» دون م�ف��ردة
«املعروف»؛ مثل« :كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه» (املائدة.)79:
وت�ت���س��م ��ص�ي�غ��ة االق� �ت��ران ،وال �ت ��ي ه ��ي م��و� �ض��وع م�ق��ال��ة ال�ك��ات��ب،
ب�شموليتها وعموميتها؛ �إذ يذكر الكاتب �أنها ت�صبح الإ�سالم نف�سه
�أحياناً� ،أو تكون الدعوة التي جاء بها الأنبياء جميعهم ،وهي دائماً
مقرونة ب�أل التعريف� ،أو بكلمة «العهد» ال�شتهارها بني النا�س كما
لو كانت �أم��راً فطريًّا ال خالف حوله� ،أو عرفاً عامًّا مُتفقاً عليه
كما يرد يف «مفردات القر�آن» للراغب الأ�صفهاين .لكن بينما كان
االت�ف��اق مُنعقداً ح��ول �أهمية الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر،
ف ��إ َّن تعريف اللفظتني ظ � َّل مو�ضع خ�لاف يف �أو� �س��اط املف�سرين
وعلماء الكالم والفقهاء .فمِنهم من قال ب�أ َّن املعروف هو ما وافق
ُ�صطلحي
ال�شريعة ،و�أن املنكر هو ما خالفها .وارت�أى الفقهاء يف م
ْ
املعروف واملنكر تعبرياً عن امل�صالح واملفا�سد� .أ َّم��ا املتكلمون فقد
ذهبوا �إىل �أ َّن املعروف هو ما ح�س َّنه ال�شرع ،و�أ َّن املنكر هو ما قبَّحه
ال�شرع ،بينما �أوك��ل املعتزلة �أم � َر التح�سني والتقبيح للعقل دون
ال�شرع.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أ َّن الأم ��ر ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن املنكر يف ال�ق��ر�آن
وال�سنة جاءا يف الغالب موجهني �إىل الأمة �أو جماعة امل�سلمني ال
الأف��راد� ،إال �أن امل�سلمني عموماً اعتربوه واجباً فرديًّا �أي�ضاً .وملا
كانت اخلالفة منذ القرن الأول للهجرة قد �أ�صبحت ممثلة الأمة
واجلماعة ،فقد راح��ت حتد من تدخل الأف��راد يف م�س�ألتي الأم��ر
والنهي ،وق��د جنحت يف احل��د من اجلهاد ال�ف��ردي املتمثل بجهاد
ال�ط�ل��ب ،ال��ذي ه��و �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال الأم ��ر ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي عن
املنكر .لكنها مل ت�ستطع منع الأفراد من احل�سبة بالداخل ،والتي
تطورت عن عملية مراقبة الأ�سواق ل�ضبط �سلوك التجار و�أ�صحاب
احلرف؛ مما دفعها لاللتفاف حول الأمر عرب حتويل احل�سبة �إىل
م�ؤ�س�سة رقابية تخ�ضع لإدارة ال�سلطات العامة ،موظفة خلدمة

غر�ضها هذا حديث املنازل الثالث امل�شهور« :من ر�أى منكم منكراً
فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه؛
وذلك �أ�ضعف الإميان» ،والذي يوفق بني حق النهي عن املنكر وحق
اخل�صو�صية ،وبني احلق وهيبة ال�سلطات ،كما ي�ؤكد على وجوب
تق�صد �أخف ال�ضررين.
َّ
لكن �أ�شكال الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مل تقت�صر على جهاد
الطلب ومراقبة الأ�سواق ،و�إمنا تعدتها لت�صبح ذريعة للمعار�ضة
ال�سيا�سية واخلروج والثورة على ال�سلطة القائمة� .إذ يورد الكاتب
مثالني على ذل��ك هما االحتجاجات التي واجهها �أم�ير امل�ؤمنني
عثمان بن عفان من قبل وف��ود م�صر والكوفة والب�صرة ،وكذلك
م��ا وق��ع ب�ين �أم�ير امل��ؤم�ن�ين علي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب واملحكمة الذين
خرجوا عليه رافعني �شعار «الأم��ر ��ش��ورى ،والبيعة هلل عز وجل،
صال عقدياً
والأمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،والذي �سي�صبح �أ� َ
عند الزيدية واملعتزلة فيما بعد.
مل تعترب ال�سلطات هذه املعار�ضة ال�سيا�سية �أمراً باملعروف ونهياً
عن املنكر ،بل عدتها «فتنة» وان�شقاقاً يف الدين والأمة اللذين تعد
وحدتاهما مق�صدين احت�سابيني تقوم عليهما �شرعية االجتماع
الإ��س�لام��ي .ومل ي�سر الفقهاء يف ه��ذا االجت��اه يف ب��ادئ ا ألم ��ر؛ �إذ
�إ َّنهم مل يعتربوا املعار�ضة ال�سيا�سية فتنة �أو �شقاً لوحدتي الأمة
والدين ،بل اعتربوها مطلباً �شرعياً يف الأ�صل ،و�إن مل تكن �أمراً
ب��امل�ع��روف ون�ه�ي�اً ع��ن امل�ن�ك��ر ل��وج��ود �شبهة امل�صلحة ال�شخ�صية.
ول�ك�ن�ه��م ��س�ي��واف�ق��ون ع�ل��ى رب�ط�ه��ا ب��ال�ف�ت�ن��ة ب�ع��د ذل ��ك ب���س�ب��ب من
خوفهم على وح��دت��ي ال��دي��ن والأم ��ة ،خ�صو�صاً بعد �أن جن��م عن
املعار�ضة مقتل عثمان وعلي ،وما تبع مقتلهما من ظهور الفرق
واالن�شقاقات يف الدين.
وي��رى الكاتب �أ َّن النقا�شات الكربى حول عالقة الإمي��ان بالعمل
وعالقة الدين بالدولة ،قد تراجعت بعد القرن الرابع الهجري/
احل ��ادي ع�شر امل�ي�لادي ،بفعل ��س��واد فكرة تق�سيم العمل وظهور
ن�ظ��ام امل ��دار� ��س ال�ق��ائ��م ع�ل��ى الأوق � ��اف ،ك�م��ا بفعل ق ��وة م�ؤ�س�ستي
الق�ضاء واحل�سبة .و�سيظل الو�ضع على ه��ذه احل��ال �إىل مطلع
ال �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع���ش��ر امل �ي�ل�ادي/ال �ث ��ال ��ث ع���ش��ر ال �ه �ج��ري؛ حيث
�ستظهر يف الهند الإ�سالمية فتاوى الهجرة التي حت�ض النا�س
على ترك ديارهم بذريعة �أنها مل تعد ديار �إ�سالم ب�سبب ا�ستعمار
الإجنليز لها .ومل متثل هذه الفتاوى ظاهرة جديدة؛ �إذ �إن لها
�سوابق عديدة يف التاريخ الإ�سالمي ،فقد ظهرت يف �صقلية �إبان

ا�ستعادتها من قبل النورمانديني يف القرن الثاين ع�شر امليالدي،
ويف الأن��دل����س فيما ب�ع��د .ومل تقت�صر ه��ذه ال�ف�ت��اوى على الهند
وحدها بل �شملت �أي�ضاً اجلزائر وال�سودان وليبيا ودو ًال �إ�سالمية
�أخرى كانت حينها واقعة حتت اال�ستعمار.
ظلت فتاوى الهجرة �شائعة حتى نهاية العقد الثاين من القرن
الفائت؛ حيث �سي�شكل �سقوط اخلالفة العثمانية منعطفاً حا�سماً
يف م�سار الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ �إذ يذهب الكاتب �إىل
�أن �سقوط اخلالفة كان بالن�سبة ل��ذوي الذهنية الدينية مرادفاً
ل�سقوط دار الإ�سالم وانتفاء ال�شرعية عن كل مكان ،وهو ما دفع
بال�صحويني الإ�سالميني �إىل حماولة �شغل ال�ف��راغ امل��زع��وم عرب
ت�أ�سي�س تنظيمات الأم��ر باملعروف والنهي ع��ن املنكر ،كما فعلت
جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر �سنة  ،1928واجلماعة الإ�سالمية
يف الهند �سنة  .1941وقد دعا التنظيمان يف كتاباتهما الأوىل �إىل
ال�سعي لإقامة الدولة الإ�سالمية التي ت�ستعيد ال�شرعية واخلالفة
الزائلة ،كما لو كان اال�ستعمار قد �ألغى الدين ذاته.
وبح�سب الكاتب ،ف��إ َّن الأ�صوليات االحت�سابية مل تتقدم �إىل قلب
امل�شهد �إال بعد �أن فقدت ال��دول��ة الوطنية ،بفعل الف�شل الذريع
للع�سكريات العربية ،ال�شعبية اجلارفة التي كانت قد حققتها زمن
الكفاح �ضد اال�ستعمار و�إر�ساء �أ�س�س الدولة احلديثة يف فرتة ما
بني احلربني .ويلفت الكاتب النظر �إىل ثالث حتوالت خطرية مل
يكن لها وجود من قبل؛ وهي :خوف النا�س من الدين بعد �أن كان
خوفاً عليه من قبل ال�صحويني ،واخل��وف على ال��دول��ة الوطنية
«الفا�شلة والقمعية» بعد �أن كان خوفاً منها ،و�أخرياً خوف العامل
من الإ�سالم وخوف امل�سلمني من عدوانية العامل.
ل�ك� َّ�ن ال�ك��ات��ب ر��ض��وان ال�سيد يبقى متفائ ً
ال بخ�صو�ص �إمكانية
التغيري ال��ذي ي��راه منقذاً للدين وللمجتمعات امل�سلمة على ح ٍّد
�سواء؛ فنجده يقرتح �ضرورة النهو�ض ب�إ�صالح ديني عميق ينت�شل
الدين من وهم اال�ستيالء على ال�سلطة با�سمه ،وهو اقرتاح يت�سم
بالعمومية والإبهام فيما يخ�ص الكيفية التي �سيمكن بوا�سطتها
حتقيقه .كما يدعو الكاتب النخب الدينية �إىل الت�صدي لعمليات
«حت��وي��ل امل�ف��اه�ي��م» ال �ت��ي حت ��رف ب�ه��ا ال���ص�ح��وي��ات والأ� �ص��ول �ي��ات
مفاهيم اجل�ه��اد وال�ه�ج��رة واجل�م��اع��ة وال���ش��رع�ي��ة .و�أخ �ي�راً ف�إنه
يدعو �إىل قراءة نقدية للموروثات الدينية واخلطابات املعا�صرة
حولها.
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