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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

العدل واإلحسان في مقاربة تجديدية
زهرة السعيدي
يقول ف�ضل الرحمن مالك يف كتابه «الإ�سالم و�ضرورة التحديث» �إن ما ي�شهده عامل امل�سلمني من تعرث وانعدام جناعة الأدوات الفكرية املعتمدة �إمنا يرجع �إىل
«االفتقار �إىل املنهج ال�صالح لفهم القر�آن»؛ لذلك كتب �أحمد النفري بح ًثا بعنوان «العدل والإح�سان يف القر�آن الكرمي ..مناهج النظر والت�صرف» ،يف جملة «التفاهم»،
مقرتح ًا فيه حتقيق قراءة جتديدية للمفاهيم املفتاحية يف القر�آن با�ستخدام �أدوات فكرية خمتلفة �أ�سقطها على مفهومي العدل والإح�سان.

وقبل اخلو�ض يف مناق�شة مفهومي العدل واالح�سان يف
�إط���ار امل��ق��ارب��ة التجديدية ال��ت��ي اقرتحها ال��ك��ات��ب ،دعونا
ف�سر بها املف�سرون
�أو ًال نلقي نظرة على الطريقة التي ّ
الأوائل هذين املفهومني ،حتى نتمكن من مالحظة الفرق
يف التعاطي مع القر�آن ومفاهيمه بني التفا�سري القدمية
واملنهج التجديدي املقرتح.
العدل والإح�سان يف املنهج التجزيئي
ي��رى ال��ط�بري �أن ال��ع��دل -يف الآي��ة «�إن اهلل ي���أم��ر بالعدل
والإح�����س��ان»  -ه��و الإن�����ص��اف ب��ح��ق اهلل يف الإق����رار بنعمه
وح��م��ده عليها ،وم��ن ه��ذا املنطلق ف����إن الأ���ص��ن��ام ال تنفع
وال تعطي ل��ذل��ك ف���إن حمدها وعبادتها الب��د و�أن���ه جهل
غري من�صف .باملخت�صر يعتقد الطربي �أن العدل مرادف
ل�شهادة �أن ال �إل��ه �إال اهلل ،و�أن الإح�����س��ان ه��و ال�صرب على
طاعته فيما �أم��ر ونهى .وال يختلف تف�سري الزخم�شري
ك��ث�يراً ع��ن تف�سري �سابقه ال��ط�بري ،فهو ي��رى �أن العدل
هو ال��واج��ب ،والإح�سان هو الندب �أو التطوع .وكذلك ال
ي�ضيف ال��رازي ال�شيء الكثري على ه��ذه التفا�سري ،حيث
ر�أى �أن العدل هو �شهادة �أن ال �إل��ه �إال اهلل والإح�سان هو
القيام بالفرائ�ض� .أما حممد الطاهر عا�شور ،فقد تبنى
ذات املنهج يف تف�سري العدل والإح�سان ،لكنه تعمق قلي ً
ال
ف��ي��ه ،ف��ق��ال �إن ال��ع��دل ه��و وج���وب �إع��ط��اء احل��ق ل�صاحبه،
ور�أى �أن الإح�سان يختلف عن العدل يف الدرجة فقط فهو
«ما كان حمبوباً عند املعامل به ،ومل يكن الزماً لفاعله»،
ويقول �إن «�أعلى الإح�سان ما كان يف جانب اهلل تعاىل.»..
�إذن ،ن�لاح��ظ م��رة �أخ���رى �أن تف�سري ع��ا���ش��ور ي��ت��واف��ق مع
تفا�سري �سابقيه ،لكنه �أك�ثر تف�صي ً
ال لأن��ه بهذا التفريق
ال��ن�����س��ب��ي ب�ي�ن ال���ع���دل والإح�������س���ان «ي��ج��ع��ل الآي�����ة ج��ام��ع��ة
لأ���ص��ول الت�شريع فيما يتفرع م��ن �ش ّعب نظام املعامالت
االجتماعية».
ال �أعتقد �شخ�صياً �أن طريقة التف�سري هذه -والتي حتاول
رب��ط ال��ع��دل والإح�����س��ان بالعقيدة وال�شريعة -قا�صرة �أو
حمدودة ،لأ�سباب �س�أذكرها الحقاً ،لكن للكاتب ر�أي �آخر،
فهو ي��رى �أن ه����ؤالء املف�سرين ق��د اق��ت�����ص��روا على املعنى

احل��ريف واكتفوا باللغة والأث��ر يف تفا�سريهم .حيث يقول
�إن ال��ن��م��اذج ال��ت��ف�����س�يري��ة ال��ق��دمي��ة ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا خا�صية
التف�سري التجزيئي؛ لذلك فهي مل حتدد طبيعة مفردتي
العدل والإح�سان �إذا كانا م�صطلحني قر�آنيني لهما داللة
حم�سومة �أم �إن��ه��م��ا مفهومان مفتوحا ال��دالل��ة؟ يجيب
الكاتب ع��ن ه��ذا ال��ت�����س��ا�ؤل م��ن خ�لال البحث يف املفاهيم
ال��ق��ر�آن��ي��ة م��ع �أخ���ذه يف االع��ت��ب��ار طبيعة كونها ج���زءا من
معجم قر�آين كامل.
العدل والإح�سان يف املنهج الرتكيبي
ُي��ن��اق�����ش ال��ك��ات��ب م��ف��ه��وم ْ��ي ال��ع��دل والإح�����س��ان م��ن خ�لال
موقع املفردتني يف اللفظ القر�آين ،ويحاول اقرتاح داللة
لهذا املوقع .لنبد�أ بعر�ض مالحظات الكاتب �أو ًال ومن ثم
حتليلها؛ يالحظ �أو ًال �أن جذر «ع د ل» له ح�ضور �أقل من
جذر «ح �س ن» يف الن�ص القر�آين بن�سبة عالية جداً .حيث
�إن ج��ذر «ح �س ن» ورد يف � ١٩٤آي��ة مبختلف م�شتقاته ،يف
امل��ق��اب��ل ف����إن ج��ذر «ع���دل» ورد يف � ٢٨آي���ة ف��ق��ط .ويالحظ
ثانياً �أن ال�صيغة اال�سمية تغلب على مادة «ح�سن» ب�شكل
الفت خا�صة يف الآيات املدنية ،مثال« :ح�سنى»« ،ح�سنات»،
وت�ستعمل مع �أف��ع��ال من قبيل «�آت��ى» و«ج���اء» ،مثل« :من
ج���اء ب��احل�����س��ن��ة ف��ل��ه خ�ير م��ن��ه��ا» ،ويف ه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى �أن
الإح�����س��ان ل��ه ط��اب��ع تفاعلي ب�ين ع��امل��ي الغيب وال�����ش��ه��ادة.
كما تتج�سد ال�صيغة اال�سمية جلذر «ح�سن» �أي�ضاً يف ا�سم
الفاعل الذي ورد يف � ٣٩آية؛ مثل« :واهلل يحب املح�سنني»،
و�أي�ضاً ورد ب�صيغة امل�صدر «�إح�سان»� .أما بالن�سبة لل�صيغة
الفعلية فقد وردت يف � ٢٤آي��ة مثل�« :إن �أح�سنتم �أح�سنتم
لأنف�سكم» ،يقول الكاتب �إن لل�صيغ اال�سمية دالل��ة تفيد
الثبوت ،وه��ذا ما تثبته اللغة العربية �أي�ضاً؛ لأن «اال�سم
ب�أنواعه يدل على ما يثبت به املعنى لل�شيء ب�صورة قارة
وم���ؤك��دة»� ،أم��ا ال�صيغة الفعلية فهي تفيد التدرج .لذلك
ي�ستخل�ص الكاتب �أن قيمة الإح�سان -اعتماداً على موقعها
يف الن�ص القر�آين -تدل على الثبات والتدرج ،لذلك فهي
مفهوم من�ضبط املعنى.
�أ�سقط الكاتب ذات املبد�أ على جذر «ع د ل» ،وا�ستخل�ص �أن

الن�ص القر�آين عمل على تو�سيع داللة العدل حتى تتجاوز
معناها اللغوي ال��ذي ي��دل على «�أداء احلقوق مب�ساواة»؛
ف�أ�صبحت ذات دالالت وا�سعة ت�شمل حقوق اهلل والإن�سان
وتت�شعب �إىل املجاالت العقدية ،والقيمية ،واالجتماعية...
وغريها.
ُي��ك��ن ال��ق��ول هنا �إ َّن الإح�����س��ان قيمة �أخ�لاق��ي��ة م�ؤ�سِ �سة،
بينما العدل �إج��راء يجب اتخاذه وتعيينه لدى املجتمع؛
لذلك ف�إن الفوارق الكمية بني مفردتي العدل والإح�سان
تدل على �أن الن�ص القر�آين �أوىل القيم الأخالقية امل�ؤ�س�سة
�أه��م��ي��ة �أك��ب�ر ح��ت��ى ت�تر���س��خ يف ن��ف��و���س الأف�����راد وت���ؤه��ل��ه��م
للجانب التطبيقي (العدل).
ما ُييز املنهج الرتكيبي هو �أنه ينظر للن�ص القر�آين على
�أن��ه ن�ص متنا�سق وك��وين؛ حيث جمع امل��ق��ارب��ات القدمية
واملقاربات احلداثية ،ففي حني �أن املقاربات القدمية ترى
مث ً
ال �أن العدل هو �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،وترى املقاربة
احل��دي��ث��ة �أن للعدل دالل���ة مدنية فقط ال تتعدى كونها
تعبرياً عن االنتظام االجتماعي وال�سيا�سي ،ي�أتي املنهج
الرتكيبي ليو�ضح �أن العدل هو هدف �شامل يف املنظومة
القر�آنية.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن��ن��ي ال �أ���س��ت��ط��ي��ع �إال �أن �أت��ف��ق م��ع الكاتب
فيما �أورده يف بحثه حول املنهج الرتكيبي؛ حيث �إنه يبدو
يل منهج �سليم ،لكني ال �أ�ستطيع كذلك �أن �أعترب املنهج
التجزيئي قا�صر ل�سبب ب�سيط؛ وهو �أن هذا املنهج ظهر
يف وق���ت ك��ان��ت احل���اج���ات ف��ي��ه خم��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث ك���ان امل�سلم
ي��ح��اول فهم عالقته م��ع اهلل ،م��ا ل��ه وم��ا عليه ،لكن الآن
وب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح الإ����س�ل�ام ج���زءاً م��ن احل��ي��اة االجتماعية
وال�سيا�سية و�أحياناً االقت�صادية اختلفت احلاجات وظهرت
مقاربات تنا�سب هذه احلاجات .وهذا يحدث كثرياً حتى يف
الثقافات الأخرى؛ فمث ً
ال اختلف مفهوم الزواج يف �أوروبا
والواليات املتحدة عما كان عليه قبل � 50سنة ،لأن ثقافة
املجتمع وتركيبته الدميوغرافية اختلفت ف�أ�صبح لزاماً
ت��ق��دمي ت��ع��ري��ف �آخ���ر ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم ح��ت��ى يتنا�سب م��ع كل
الهويات اجلندرية يف املجتمع.
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