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صفر  1441هــ  -أكتوبر ٢٠١٩م

الرؤية التاريخية اإلسالمية ومنظومتها القيمية
هنية الصبحية
ُي�ؤ ِّكد الأكادميي واملفكِّر اللبناين م�ست�شار حترير جملة «الت�سامح» ر�ضوان ال�سيد يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -حتت عنوان «منظومة القيم واحلياة الأخالقية يف الر�ؤية
قيم ورموز ومرجعيات لإعطاء احلياة الإن�سانية معناها يف نطاق حرية االختيار الإن�ساين ..وقد ت�ض َّمنت درا�سته �أحكا َم
الإ�سالمية»� ،أنَّ القيم الكربى يف الد�ستور القر�آين هي ٌ
القيمة يف القر�آن ،والقيم والتجربة الإ�سالمية ،واملتكلمني والقيمة والعمل ،و�أخريا الفقهاء والقيمة بني الدوافع والغايات.

ويعد �أحد �أهم القيم يف الد�ستور القر�آين الوجود الإلهي
وال��وح��دان�ي��ة؛ �إذ تت�شكل م��ن خم�س قيم �أ�سا�سية؛ تتمثل
يف وح��دة اخللق ،والرحمة ،والعدل ،واخل�ير العام ووقوع
الفعل الإن�ساين بني النية والغاية .فالقيمة الأوىل تتمثل
يف �أن وحدة اخللق تنتج من وحدة اخلالق ،وتندرج حتتها
امل���س��اواة ب�ين الب�شر و�أم ��ام ال��رب وفيما بينهم� .أم��ا وح��دة
اخللق ،فتتمثل يف وح��دة الب�شرية من �أج��ل وح��دة العامل
الإن�ساين .والقيمة الثانية تتمثل يف الرحمة ،ويعد هذا
امل�صطلح رم ��زا للهبة الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي تعد قيمة م��ن قيمه
الأخالقية؛ فالعالقة بني الب�شر متثل الت�ساوي يف القيمة
واحلقوق والواجبات ،و�أن الرحمة هي التي حتكم العالقات
التي تقوم بينهم يف الأ�سر والقبائل وال�شعوب والأمم.
�أم��ا القيمة الثالثة ،فتتم َّثل يف قيمة ال�ع��دل ال�ت��ي حتكم
عالقة اهلل تعاىل بعباده وعالقة العباد فيما بينهم ،وهي
قيمة م�ستقلة ومت�ث��ل �أح ��د خ�ي��ارات احل��ري��ة املنبثقة من
امل�ساواة� ،أي �أن الإن�سان ميلك احلرية يف �أن يكون رحيما
وواجبا عليه �أن يكون عادال؛ لأ َّن العدل امل�ستقل هو ق�سيم
الرحمة ولي�س بديال لها .كما ُيثل اخلري العام القيمة
الرابعة ،ويقت�ضي معناها العميق للنف�س الب�شرية وللفعل
الإن �� �س��اين ،وي�ع��د ال�ن����ص ال �ق ��ر�آين ��ص��ري�ح��ا ب��أب�ع��اد املعنى
وم ��ا ينبغي �أن ي���س��ود ب�ين ال�ب���ش��ر يف جم ��ال معنى الفعل
ومقا�صده« :فا�ستبقوا اخلريات» .و�أخريا القيمة اخلام�سة
التي تعترب قيمة معيارية ومقيا�سية تعني �أن فعل الإن�سان
غ��اي��ة واحل�ك��م عليه م��ن حيث �أ��ص�ل��ه ومقا�صده يف القيم
الأخ ��رى ،وق��د �أو�ضحت الن�صو�ص القر�آنية والنبوية �أن
احل�ك��م ع�ل��ى ال�ف�ع��ل م��ن ج��ان��ب اهلل ت�ع��اىل يح�صل بعلمه
بالنية ومب��ا ي�ترت��ب على الفعل م��ن �أم ��ور تتعلق بالقيم
الأخرى؛ ولهذا فقد اعتربت احلكم على الفعل الإن�ساين
قيمة من القيم؛ كونها مقت�ضى الظاهر يف عالئق الب�شر
بع�ضهم ببع�ض.
القيم والتجربة الإ�سالمية
و ُي�شري ر�ضوان ال�سيد �إىل القيم والتجربة الإ�سالمية يف
ذل��ك ،ويدعمها بنموذج اخللق الرفيع ملحمد �-صلى اهلل
عليه و�سلم -الذي ُيثل ا ُ
خل ُلق القر�آين ،مبعنى ال�سجايا

التي ترتتب عليها الأفعال ،وحتمل ال�سجايا م�ضمونني؛
�أح��ده�م��ا يتعلق بالفطرة الإن�سانية والقيم ال�ت��ي ذك��رت،
والآخر متعلق باملحيط الإن�ساين الذاتي والعام ،وكالهما
ي�ت��أث��ر بالتعلم وال�ت��أق�ل��م م��ع ال�سائد يف الأ� �س��رة واملحيط
القريب واملجتمع .فالر�ؤية للعامل متلك ُبعدين؛ �أحدهما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �� �س �ل��وك يف امل �ح �ي��ط ال �ق ��ري ��ب ،والآخ� � ��ر يتعلق
ب��امل�ف��اه�ي��م وال �ت �� �ص��ورات ال�ك�ل�ي��ة ل�ل�خ�ير وال���ش��ر وت��رت�ي�ب��ات
ال �ع��امل الإن �� �س��اين ،وت�ت�م�ث��ل يف جم ��ال ال �ت ��أم��ل وال���س�ل��وك،
وق��د ع�بر عنهما ال�ق��ر�آن باملعروف واملنكر .وهنا يت�ساءل
ال�سيد :هل امل�ع��روف واملنكر �أم ��ران اجتماعيان ُيكت�سبان
بالتعلم والتال�ؤم� ،أم �أن لهما �أبعادا فطرية وذهنية ودينية،
ت�ستند �إىل الإح�سا�س ا ُ
خل ُلقي الذي يتملك الإن�سان وي�ؤثر
يف ت�صوراته الكلية ذات الأولويات غري التعليمية ،والذي
ُيكن �أن يطلق عليه العقل الب�شري الغريزة �أو الدافع
نحو ال�شيء ح�سب ر�ؤي��ة احل��ارث بن �أ�سد املحا�سبي ،كما
دع��ا �إىل تعميق ال�ت��وا��ص��ل ب�ين الإن���س��ان وال �ع��امل ،وبذلك
�سيتحقق الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بهذا التوا�صل
اال�سرت�شادي واال�ستك�شايف يف ذاته؟
املتكلمون والقيمة والعمل
تعدَّدت ال�سياقات والنقا�شات عند املتكلمني والفقهاء؛ �إال
�أ َّن هنالك �أرب� � َع م�سائل ميكن ال�ترك�ي��ز عليها؛ فامل�س�ألة
الأوىل متعلقة ب��ال��وح��دان�ي��ة وال �ن �ب��وة ،وت�ه�ت��م بت�صحيح
مفهوم الوحدانية وعالقة الإن�سان باهلل ،وامل�سائل الأخرى
ارت�ب�ط��ت بالقيم ف�ع�لاق��ة الإمي ��ان بالعمل يعني ال�ت�لازم
الكامل بني الإمي��ان والعمل اخل َّ�ير ،اعتبارا ب��أن املع�صية
كالقتل �أو �إه �م��ال ال���ص�لاة خ��روج��ا ع��ن الإمي ��ان ،ووجهة
نظر �أخرى ترى �أن هنالك انفكاكا بني الأمرين؛ باعتبار
�أ َّن الإمي ��ان ت�صديق يت�ضمن القيم والف�ضائل الأ�صلية
امل�ستندة �إىل التوحيد ،و�أخرى تعترب العالقة بني الإميان
وال �ع �م��ل ع�لاق��ة ت��وت��ر دائ� ��م؛ ح�ي��ث ال ي��وج��د �أي ان�ت�ظ��ام
كامل بني الإمي��ان والعمل ،ورغ��م التعقيدات البحثية يف
ه��ذه النقطة �إال �أن��ه ذو �أهمية بالغة؛ �إذ يناق�ش جماالت
الوعي الإن�ساين وت�أثريها يف ال�سلوك عن طريق الأ�شكال
املختلفة للوعي؛ في�ؤكد ال�سيد �أن اهلل تعاىل هو م�صدر

القيم ال�ك�برى النابعة م��ن ال��وح��دان�ي��ة والإمي� ��ان ،وبهذا
ف�إن احلرية الالزمة للفعل الإن�ساين ت�صبح ذات فعاليات
�أخرى ال تتعلق بالإيجاد و�إمنا تتعلق بالقدرة على التمييز
بني احل�سن والقبيح.
الفقهاء والقيمة بني الدوافع والغايات
كما ناق�ش ال�سيد املقاربات الفقهية للفقهاء ،و�أو�ضح من
خاللها �أن بع�ض الفقهاء ينطلقون م��ن الن�ص الديني
ويهتمون بتنظيم العالقات بني الب�شر ،كما �أن مباحثهم
تتناول �أم��ر التطبيق املبا�شر للأحكام القر�آنية والنبوية
يف حياة الإن�سان ،لكي تكون �أخالقية ومنتظمة وحمققة
للم�صالح ،و�أمر الغايات العامة للت�شريع الإلهي واملقروءة
من تلك الأحكام .كما ي�شري �إىل �أن الفقهاء يف الأمر الأول
يحكمون على الأف�ع��ال الإن�سانية يف العبادات واملعامالت
من منطلق الن�ص واالجتهاد �أثناء الت�أويل .ويف اجلانب
الآخ��ر ،جند �أ َّن الفقهاء املعنيني بفل�سفة الت�شريع يطلق
عليهم علماء �أ�صول الفقه؛ حيث ي�صلون �إىل حتديد �أمور
وغ��اي��ات وم�صالح �أ�سا�سية خم�س للت�شريع الإل�ه��ي؛ وهي
النف�س وال�ع�ق��ل وال��دي��ن والن�سل وامل�ل��ك ،ويهتم الفقهاء
بتقدمي ال��دي��ن يف ه��ذه اخلما�سية الت�شريعية؛ ك��ون��ه هو
ال ��ذي ح ��دد ه ��ذه الأول ��وي ��ات م��ن خ�ل�ال ق ��راءة ن�صو�صه؛
فالد�ستور ال�ق��ر�آين من خ�لال ال�شرع الإلهي له �أولويات
ي�سعى لتحقيقها م��ن �أج��ل �صون احل�ي��اة الب�شرية والتي
تتمثل يف النف�س� ،أي حفظ احل�ي��اة الإن�سانية منذ عقد
ال ��زواج وح�ت��ى ال��وف��اة وم��ا ب�ع��ده��ا ،كما �أن لل�شرع �أحكاما
وتوجيهات يف كل مرحلة من �أجل حفظ احلياة الإن�سانية،
�أم��ا العقل املق�صود بوظائفه يف حماية احلياة الإن�سانية
من عدة جوانب ،فهو املُكلف ويقوم على فهم ال�شرع ،وهو
الذي يدبر حياة الإن�سان يف الوعي والت�صرف.
و�أخ �ي�را ..يت�ساءل ال�سيد ع��ن ا��س�ت�ق��راء الفقهاء �إذا كان
ا� �س �ت �ق��راء ت�ن�ظ�ي�م�ي��ا �أو ق �ي �م �ي��ا ،وي��و� �ض��ح �أن اال� �س �ت �ق��راء
التنظيمي هو املتعلق باحلكم على الفعل �إذا كان حالال �أم
حراما؟ �أما حتديد احلقوق فيعترب م�س�ألة قيمية متعلقة
ب���ص��ون احل �ي��اة الإن���س��ان�ي��ة � �س��واء يف ا��س�ت�خ�لاف الإن���س��ان
وكرامته وعمله و�إن�سانيته.
heenosaid@gmail.com

