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القرآن الكريم وإصالح األمة
قيس الجهضمي
�إن «الدين هو يف الأ�سا�س ذلك الن�شاط الروحي املنظم للحياة امل�شرتكة بح�سب هدف �أ�سمى هو اخلري العام» ،والتاريخ يذكر �أنَّ الدين كان �أداة للنهو�ض
والتطور ومكافحة الظلم والف�ساد ،لذا يتناول الكاتب عبد املالك �أ�شهبون يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم «القر�آن الكرمي يف الإ�صالح الإن�ساين
واالجتماعي» دور الإ�سالم يف جمال الإ�صالح والتوجيه الإن�ساين مبا يوفر للنَّا�س حياة �سعيدة ومنظمة وخالية من الظلم والف�ساد.
والإ�سالم يف معناه اال�صطالحي هو «اخل�ضوع واالنقياد لأمر
اهلل والت�سليم لق�ضائه و�أح �ك��ام��ه وال��ر��ض��ا ب �ه��ا» ،و�أوام� ��ر اهلل
واالن�صياع لها حتمل يف طياتها �إرادة الإ�صالح ومقاومة الظلم
وال�ف���س��اد ،والإ� �ص�ل�اح ا��ص�ط�لاح��ا ي��دل ع�ل��ى «ت �ق��ومي م��ا �إع ��وج،
وترميم ما تداعى» وه��ذا ا ألم��ر قائم على ال�صريورة الزمنية
التاريخية ،والكاتب يرى �أن الإ�صالح املطلوب الآن هو �إ�صالح
الف�ساد على �أ�س�س ما و�صلت �إليه الإن�سانية املتقدمة وهي التي
ت�شمل كل جماالت احلياة خ�صو�صا الدينية وال�سيا�سية.
فعلى ال�صعيد الإن�ساين جاء الإ�سالم لإ�صالح ال�صفات ال�سيئة
بالإن�سان وا�ستبدال ال�صفات احل�سنة بها ،لذلك ثار يف البداية
على العادات والتقاليد والأعراف ال�سيئة املوجودة عند العرب،
منها التطري من املولود الأنثى ،وو�أد البنات ملّا ظنوا �أنه حني
ي ��رزق ال��رج��ل ب��أن�ث��ى ف�ك��أن ال�ع��ار ُج�ل��ب ل��ه ،ف�ه��ذه الأم ��ور كلها
حرمها الإ�سالم لأنها اعتداء على حق الأنثى باحلياة ،و�أ�صلح
النظام ب�أن �سوى بينها والرجل يف احلقوق والواجبات ،و�شرع
الطالق يف حال انعدام االن�سجام بينهما ،وجعل لها ن�صي ًبا من
املرياث بالعدل.
�أم ��ا ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د االج �ت �م��اع��ي ف���س�ع��ى الإ� �س�ل�ام �إىل ح�صول
كل �إن�سان على كفايته من امل�أكل وامللب�س وامل�سكن ،و�أال يكون
يف ال��دول��ة �أن��ا���س ف �ق��راء ،وه ��و ه�ن��ا مل ي�ج��ز للغني اال�ستئثار
وا�ستحواذ املال كله دون �أن يفكر ب�أفراد جمتمعه ،كما �أنه �أو�صى
باالهتمام باليتامى وتنمية �أموالهم وحت��رمي �أكلها بالباطل،
و�شدد الإ�سالم على �أال يتعاون امل�سلمون مع املف�سدين وال�سفهاء
يف الأموال ،لأ َّن الأموال هي من �أ�سا�سيات قيام الدولة وقوتها،
كما �أنه نهى عن �أكل الأموال بني النا�س بالباطل ،و�أمر امل�سلم
بالتو�سط واالعتدال يف الإنفاق ،ويذكر الكاتب �أن علماء �أ�صول
الدين ق�سموا املقا�صد والغايات �إىل ثالثة :ال�ضروريات وهي
امل�صالح ال�ضرورية لوجود الإن�سان ماديا ومعنويا ،واحلاجيات
وه ��ي امل �� �ص��ال��ح ال �ت ��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا الإن �� �س ��ان ال� �س �ت �ق��ام��ة ح�ي��ات��ه،
والتح�سينات التي يرتقي بها الإن���س��ان نحو مزيد م��ن ال�سعة
وال�ف���ض��ل ،ويف ال�صعيد ال�سيا�سي ق��ام الإ� �س�لام بتعديل نظام
احلكم القائم على القبيلة وعاداتها و�أعرافها والتي يف بع�ضها
جائرة وظاملة� ،إىل نظام الت�شاور بني احلاكم واملحكوم واالحتاد

وعدم التنازع ،وال�سعي المتالك القوة والت�أهب للقتال يف حال
الطوارئ.
م �ن��ذ ال �ق ��رن اخل��ام ����س ال �ه �ج��ري ب � ��د�أت ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة
ب��ال�ت�ف�ك��ك ،و��ض�ع�ف��ت احل��رك��ات العلمية واق�ت���ص��رت ع�ل��ى �شرح
امل �ت ��ون وت�ل�خ�ي���ص�ه��ا وت ��راج ��ع الإب� � ��داع وال �ت �ج��دي��د ،ث ��م طمعت
الدول اال�ستعمارية بهذه الدولة« ،ولئن كانت دوافع امل�ستعمر
اقت�صادية يف ال��درج��ة الأوىل ف�إنها مل تكن تخلو م��ن حوافز
دينية متثلت يف البعثات التب�شريية» ،وكان �أ�صحاب الإ�صالح يف
تلك الفرتة جامدي الأفكار ومل ينطلقوا �إىل اجتاهات منطق
احل���ض��ارة اجل��دي��دة� ،إذ يرتكز االجت ��اه اجل��دي��د على مبد�أين:
العقالنية وال�ن�ظ��رة ال�ن�ق��دي��ة ،وب�ه��ذه ال��ر�ؤي��ة اجل��دي��دة يقوم
امل�صلح باالجتهاد يف م�ستوى النوازل املعا�صرة و�صناعة قراءة
حقيقية للواقع ،ويذكر الكاتب �أن االنتكا�سات يف حتقيق م�شروع
ومار�سات امل�سلمني �أنف�سهم �أما
النه�ضة هو ناجت من �أح��وال ُ
القر�آن الكرمي فهو ال�سبيل ال�صحيح للإ�صالح.
وينتقد ال�ك��ات��ب علماء امل�سلمني ب��أن�ه��م ه��م م��ن �ضمن �أ�سباب
االنحطاط والتخلف يف الدول الإ�سالمية ،حني مل ي�سرت�شدوا
بجوهر الدين ومل يتمكنوا من حتويل �آيات القر�آن �إىل ن�شاط
اجتماعي و�سيا�سي وثقايف �إن�ساين بر�ؤية معا�صرة ،و�أنّ علماء
الإ�سالم حددوا �شروطا ثالثة جلعل الإ�سالم يتكامل دينا ودنيا
عليهم الرتكيز عليها وه��ي :الأول معرفة معهود العرب لأ َّن
القر�آن جاء بلغتهم ،الثاين :املعرفة ب�أ�سباب النزول ،الثالث:
املعرفة مبقا�صد ال�شرع ،ولكي يكون الدين �صا ً
حلا لكل زمان
ومكان البد من جتديده ،و�أن الدين ت�شوه عندما حتالف رجال
الدين وال�سلطة لتحقيق م�صاحلهم الذاتيه �أو الطائفية.
�إ َّن ا��س�ت�خ��دام �أ��س�ل��وب الق�صة يف الن�ص ال �ق��ر�آين ه��و لتو�ضيح
الأه ��داف ال�سامية ب�ين ال�ن��ا���س ،ولي�س على امل�سلم �أن ي�ضعها
يف �إط ��ار الأدب و�إمن ��ا ي�سعى ال�ستخال�ص احلكمة منها و�أخ��ذ
ال �ع�ب�رة ،وه �ن��ا ي�ت�خ��ذ ال�ك��ات��ب م��ن � �س��ورة «ال�ق���ص����ص» من��وذج �اً
للتو�ضيح �أن فهم املوعظة القر�آنية وا�ستخال�ص احلكم منها
ه��و �سبيل الإ� �ص�لاح ل�ه��ذا املجتمع ،فهو يو�ضح �أن ك�ث�يرا من
الق�ص�ص القر�آنية كانت متثل حالة ال�صراع بني امل�ست�ضعفني
وامل�ستكربين ،ومنها �سورة الق�ص�ص التي حتوي على ق�صتني

�أ�سا�سيتني وهما ق�صة فرعون الطاغية بال�سلطة وق�صة قارون
املتجرب باملال ،وكالهما يف الإثم �سواء لإذاللهما النا�س لتحقيق
م�صاحلمهما ال�شخ�صية.
يرى الكاتب �أن �سورة الق�ص�ص ترتابط �آياتها وتتعا�ضد لت�شري
للغايات وامل�ق��ا��ص��د العظيمة ،فهي كلها ترتبط م��ع الآي ��ة 83
منها على وج��ه اخل�صو�ص لتقول خال�صة العِرب ،حيث يقول
تعاىل« :تلك ال��دار الآخ��رة جنعلها للذين ال ُي��ري��دون عل ًوا يف
الأر���ض وال ف�سادا والعاقبة للمتقني» .ويق�سم الكاتب حتليله
لها �إىل مبحثني مركزيني :الأول يف عبارة الآي��ة :ففي �سورة
الق�ص�ص خا�صة ي�أتي البيان القر�آين بتعقيب قوي ومدو على
�آفة اال�ستكبار� ،سواء بال�سلطة كفرعون �أو باملال كقارون ،وهذه
الق�صة تركز على �أهمية التزكية وال�سمو ب��الأخ�لاق ،وتقومي
ال���س�ل��وك ،وم ��ن �أه ��م م�ق��ا��ص��ده��ا جت�ن��ب ال�ع�ل��و مم�ث� ً
لا يف ثيمة
اال�ستبداد ،وجتنب الأخ��ذ بغري احل��ق ممث ً
ال يف ثيمة الف�ساد،
وبالتايل ت�شري لتجنب االت�صاف ب�صفة املتجرب �أو الفا�سد.
�أما املبحث الثاين يف �إ�شارة الآية فت�شري �إىل النهاية امل�أ�ساوية
التي �آلت �إليها م�صائر كل من فرعون وق��ارون ،كما �أنها تفتح
الآية على �آفاق ت�أويلية رحبة ودالة� ،إىل �أنه ما من دولة �سقطت
�أو ح�ضارة احت�ضرت� ،إال وكان �أهم �أ�سباب انحطاطها �أو زوالها
عاملني ب��ارزي��ن :اال��س�ت�ب��داد وال�ف���س��اد ،وه�ن��ا ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن
�سبب ت�أخر امل�سلمني هو �ضعف ا�ستيعابهم هذه املعاين وتركهم
ال��رج��وع �إىل ال �ق��ر�آن وفهمه ان�ط�لاق��ا م��ن ج��وه��ر ال��دي��ن ،كما
ه��و حا�صل الآن يف �أغ�ل��ب ال ��دول العربية الإ��س�لام�ي��ة فكل ما
فيها نقي�ض لهذه املعاين ،وي�ؤكد �أن «اال�ستئنا�س باال�ستبداد
والف�ساد ومهادنتهما ي�ؤديان �إىل تر�سيمهما وت�أييدهما ،لأنهما
مبثابة الطاعون» .و�أرى �أن الكاتب يف حماولته جمع العلماء
على فهم ال �ق��ر�آن بطريقة ع�صرية ت�سعى لإ� �ص�لاح الأنظمة
الإن�سانية داخل الدول الإ�سالمية هي بعني االعتبار ،لكن �أي�ضاً
وج��ب النظر حلقيقة ال�ع�لاق��ة ب�ين العلماء وال�سا�سة و�إمي��ان
كل واحدٍ منهم بفاعلية الآخر يف طريق الإ�صالح؛ �إذ �إن هناك
دوال ت�أخذ باالعتبار القول الديني داخل �أنظمة الدولة بينما
�أخرى تتجاوز هذا الأمر ،و�أرى �أنه على كال الطرفني �أن ي�سعى
لالن�سجام بقراءة جامعة دينية�-سيا�سية للو�صول �إىل مناطق
الإ�صالح و�إزالة الظلم والف�ساد عن حياة الإن�سان.
qabuazan@gmail.com

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

