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االستخالف والعمران
في النهج القرآني

ناصر الكندي

يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم «اال�ستخالف والعمران يف �ضوء الوعي بقيم و�سنن النهو�ض وال�سقوط» ي�ستعر�ض الباحث �سعيد �شبار مفهومي اال�ستخالف
والعمران من ناحية الإعمال غري العلمي ال�ستخدام هذين املفهومني ،ذلك �أنه طال هذه املنظومات والقيم �إهمال �شبه كلي ملنطق ا�شتغال ال�سنن والقوانني املتحكمة
يف �صياغة وبناء النماذج والكيانت احل�ضارية ،و�أ�صابها اختزاالت وت�ضييقات عدة حدّ ت من معانيها امل�ستوعبة وامل�ؤطرة للوجود الإن�ساين ككل.

ومن هذه االختزاالت ح�صر مفهوم اخلالفة ب�أ ّنه التدبري
مل���ص��ال��ح ال �ع �ب��اد يف امل �ع��ا���ش وامل� �ع ��اد ،مب ��ا ي�ح�ق��ق ك�سبهم
و�سعيهم وف��ق ه��داي��ة ال�شرع وك��أ ّن�ه��ا غاية اال�ستخالف
واملق�صد الأع �ل��ى� ،أ ّم ��ا ب�ش�أن مفهوم ال�ع�م��ران فقد فهم
ك�أ ّنه ك�سب دنيوي حم�ض و�سعي يف الأر���ض وتفاعل مع
�سنن الكون فقط ،وك��أن��ه مقطوع ال�صلة ب�سنن الدين.
وي ��ؤك ��د ال �ب��اح��ث � ّأن � �س��وء ف�ه��م ه��ذي��ن امل�ن�ظ��وم�ين �أدى
�إىل اخل�لاف والفرقة وحتكم النموذج امل ��ادي يف البناء
العمراين واحل�ضاري ،وتراجع الوعي مبنظومة القيم
وال�سنن ال�ضابطة يف عمليات النهو�ض وال�سقوط.
ي� �ت� �ن ��اول ال� �ب ��اح ��ث � �س �ع �ي��د � �ش �ب ��ار ب �ع ��د ذل � ��ك م �ف �ه��وم��ي
اال� �س �ت �خ�لاف وال �ع �م ��ران ��ض�م��ن ال� � ��دالالت الإن �� �س��ان �ي��ة
واحل�ضارية اجلامعة ،فقد �أث��ار التعبري باال�ستخالف
يف ا آلي��ة الكرمية «� ّأن جاعل يف الأر���ض خليفة» خال ًفا
بني العلماء ميكن �إجماله يف �أمرين :القيام بالتكاليف
والواجبات ،ومبادئ تكرمي الإن�سان وتف�ضيله وتزويده
بالقيم املنا�سبة لأداء دوره وواجبه اال�ستخاليف .واخللف
يف ل�سان العرب يكون بالتحريك للخري والت�سكني لل�شر.
وت ��أت��ي مبعنى ال�ن�ي��اب��ة ع��ن ال�غ�ير �إ ّم ��ا مل��وت��ه �أو لعجزه.
واخل�لاف��ة ع�ن��د اب ��ن خ �ل��دون ب ��أ ّن��ه ال�ن�ي��اب��ة ع��ن �صاحب
ال���ش��ري�ع��ة يف ح�ف��ظ ال��دي��ن و��س�ي��ا��س��ة ال��دن�ي��ا ب ��ه .و�أ� �ش��ار
الباحث �إىل دالالت �أخرى �أو�سع ملفهوم اال�ستخالف وفقا
لثالثة من��اذج�� :س��ؤال املالئكة هلل عن �سبب ا�ستخالفه
لآدم ف �ك��ان ذل ��ك م ��ن ب ��اب امل �� �ش ��ورة ،وجت ��رب ��ة الإن �� �س��ان
امل �ت �ج��ددة ح�ي�ن ي�ت�ع��ر���ض ل�ل���ش�ج��رة امل �ح��رم��ة ا� �س �ت �ع��دادًا
للمعركة الأر��ض�ي��ة ،وق ��درة الإن���س��ان بف�ضل م��ن اهلل �أن
يت�صرف يف خملوقات الأر�ض بوجوه عظيمة ال تنتهي.
يخل�ص الباحث من كل ه��ذا �إىل � ّأن اال�ستخالف �أو�سع
معنى ودالالت وتعبريا عن مراد اهلل تعاىل من الإن�سان
يف هذه املهمة ،وهي ال تنح�صر فقط يف ممار�سة ال�سلطة
واحل �ك ��م ،ف��اخل�لاف��ة وج ��دت خل��دم��ة الإمي � ��ان وال�ت�ع� ّب��د
وال �� �ص�لاح والإ�� �ص �ل�اح وال���س�ع��ي ب��احل��ق وال �ع ��دل وف�ع��ل
املعروف واخلري�...إلخ .وي�ضيف �شبار ب�أ ّنه لي�س مطلوبا

يف ت��د ّي��ن الإن���س��ان التماهي الكلي م��ع �أي م��ن املفاهيم
والقيم امل�ق��ررة يف ال��دي��ن ،فذلك غ�ير ممكن ،وه��و فوق
اجلهد والطاقة الب�شرية ،لأن تلك املفاهيم تنتمي �إىل
ع��امل امل�ط�ل��ق ،ال�ك��ام��ل ال�ت��ام امل�ستوعب ل�ل��زم��ان وامل�ك��ان.
ومن نتائج عدم العودة �إىل هذه الدالالت �أن مت اختزال
الدالالت واملعاين ال�شاملة لال�ستخالف �إىل نظم حمددة
يف ال�سلطة واحلكم والتجبري ال�ضيق لهذه املمار�سة.
وم��ن املعاين ال�ضيقة لال�ستخالف التوقف عند حدود
ور� �س��وم ت��اري�خ�ي��ة معينة يف اخل�لاف��ة مبعناها ال�ضيق،
�أي ممار�سة لل�سلطة واحلكم ،وحماولة نقلها كما هي،
�أي نقل وا�ستن�ساخ جت��رب��ة اخل�لاف��ة واحل�ك��م كما م� ّرت
يف التاريخ املا�ضي �إىل الع�صر وال��واق��ع ال��راه��ن .فاملراد
م��ن احل�ك��م �إق��ام��ة ال �ع��دل ورف ��ع ال�ظ�ل��م و��ض�م��ان ك��رام��ة
وحقوق النا�س وحتقيق ال�سلم ،ولي�ست اخلالفة مطلوبة
لذاتها ،وهذا يطابق كالم حممد عابد اجلابري يف �أحد
كتبه � ّأن ال�شريعة ال تطبق من من �أجل ال�شريعة و� ّإنا
من �أجل حكمتها .فكيف يطلب من اخلالفة من خالل
مناق�ضة �أ�صل التوحيد يف حتريره للنا�س من العبودية،
ومناق�ضة مقا�صد ال�شريعة يف حفظها للأمن و�صوتها
للأنف�س والأموال والأعرا�ض!
وبخ�صو�ص العمران ،ف� ّإن الباحث ي�ؤكد على � ّأن الإن�سان
خلق من طني كداللة على �أ�صله الأر�ضي ونفخ فيه من
روح اهلل كداللة على �أ�صل فطرته الإميانية املتجاوزة
ل�ل�م��ذاه��ب ال�ت�ط��وري��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والأن�ثروب��ول��وج�ي��ة
احلديثة .وهناك دور وظيفي تقوميي للقيم وال�سنن يف
بناء العمران واحل�ضارة ،والإ�شكالية تكون حني تختزل
هذه الوظائف ك�شعارات بال م�ضامني مثلما هو احلال
يف االجتاهات الفكرية وال�سيا�سية والدينية التي ترفع
�شعارات جوفاء بال م�ضمون .ومن خالل عالقة الإن�سان
ب��ال �ك��ون و�إدراك� � ��ه ل�ل���س�نن ال�ف��اع�ل��ة ف �ي��ه ،ي�ت�ح��دد من��وذج
احل�ضارة والعمران� :أهو تفاعل �سلمي تعاريف �إ�صالحي،
�أم هو تفاعل �سلبي �صدامي حتكمي يراعي م�صالح دون
�أخ ��رى؟ � ّإن ه��ذا ال��وع��ي بالقيم وال���س�نن اال�ستخالفية

العمرانية نبهت �إل�ي��ه تعاليم الإ��س�لام منذ وق��ت مبكر
م�ث��ل ��س�ن��ة «ال �ت �ع ��ارف» و» ع ��دم الإف �� �س ��اد» و»الإ�� �ص�ل�اح»
و»الت�سخري».
وي�شرتط الوعي ب�سنن التغري من ال�سلبي �إىل الإيجابي
ب ��أن يغري النا�س مبا يف �أنف�سهم ت�سليما ملا ن�صت عليه
الآيةّ �« :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم»،
ويكون هذا التغيري يف م�س�ؤولية الإن�سان يف ك�سبه و�سعيه
تبعا حلرية اختياره ،وذلك بعد البيان والإر�شاد �إىل �سبل
ال���ص�لاح واال��س�ت�ق��ام��ة ووج�ه��ة اال��س�ت�خ�لاف وال�ع�م��ران،
وع�ل��ى الإن �� �س��ان ب��ذل اجل�ه��د وال �ك��دح م��ن �أج ��ل ا�ستبانة
تلك ال�سبل ب�إعمال ما �أودعه اهلل فيه من و�سائل الوعي
والإدراك ،عقال وقلبا ،و�سمعا وب�صرا ،وعلما وتعلما.
ف�ل��ذل��ك ق ��رن اال��س�ت�خ�لاف بالعلم وال�ت�ع�ل��م ،ف ��اهلل خلق
�آدم وعلمه الأ�سماء ثم ا�ستخلفه على الأر�ض ودعاه �إىل
عمارتها وفق دليل الهداية والإر�شاد.
وينبه ال�ب��اح��ث ب� �� ّأن ه�ن��اك م�ساحات حتتل ح� ّي��زا واف��را
يف اخلطاب القر�آين تتعلق ب�آيات الأنف�س و�آي��ات الآف��اق
ك�أنها لي�ست من �آي��ات الن�ص وم�شموالت �أحكامه ،فلم
ينظر �إليها على �أ ّنها �أحكام تكليفية موجبة للفعل مثل
الأح�ك��ام الأخ��رى ،و� ّأن �إهمالها �أو �سوء �إعمالها ترتتب
عليه مفا�سد وم�ضار ت�ستوجب عقوبات ت�شمل الكيان
ن�صه ب�سنة
اجلماعي واحل�ضاري ككل .ويختتم الباحث ّ
اال�ستبدال وال�ت��داول احل�ضاري بني ا ألق��وام وال�شعوب،
فقد ن ّبه القر�آن �إليها يف �أكرث من �سياق و�آية مثل قوله
تعاىل« :و�إن تتولوا ي�ستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا
�أم �ث��ال �ك��م» و��ض�م��ن ��س�ن��ة اال� �س �ت �ب��دال ه �ن��اك اال� �س �ت��دراج
والإم�لاء للمخالفني لل�سنن ال�شرعية �أو املهملني لها،
ظانني � ّأن ال�سنة الكونية كفيلة لوحدها ببناء الن�سق
احل���ض��اري امل�ط�ل��وب ،حتى �إذا ظ� ّن��وا �أ ّن�ه��م متكنوا منها
�أت��اه��م اهلل ب ��أم ��ره .وه �ن��اك �أي ��ً��ض��ا � �ش��روط ت��وف��ر القيم
املعنوية ولي�ست املادية فقط لال�ستخالف ،ومبد�أ ن�صرة
اهلل ولزوم هديه.
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