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التعايش اإلنساني يف ظل القيم
اإلسالمية الخالدة

٣

مودة الحوسنية

يرى الأ�ستاذ �أحمد الزعبي يف مقاله (الر�ؤية القر�آنية ل�صالح الإن�سان والعامل) املن�شور يف جملة التفاهم �أنَّ الفطرة هي �أ�سا�س يف الت�صور الإ�سالمي للر�ؤية الكونية
وملقاربة العقل الفقهي ملقت�ضيات الوجود الإن�ساين على الأر�ض ،وهي معروفة عند �أهل الأديان جميع ًا وت�شمل مظلتها كل القيم الإن�سانية التي وردت يف القر�آن،
كامل�ساواة والكرامة والرحمة والعدل والتعارف واملعروف ،وتق�صد اخلري العام.
يف ال�تراث الإ�سالمي كثري من الكتابات ح��ول االختالف بني
املتكلمني والفقهاء يف التفا�ضل بني قيمتي الرحمة والعدل
وكالهما قيمة ق��ر�آن�ي��ة ك�ب�رى .وق��د م��ال فقهاء ك�ث�يرون �إىل
تقدمي الرحمة وقد عدوا ذلك �أمراً حت�سينياً؛ بينما ر�أى فريق
منهم �أن احلاالت تختلف بني احلاجي والتح�سيني لكل منهما
بح�سب ال�ظ��روف .وق��د ذه��ب بع�ض املف�سرين �إىل رب��ط قيمة
التعارف باملعروف ،ور�أوا فيها حاجة تارة �أو حت�سينا وا�ستح�ساناً
ت��ارة �أخ ��رى .هناك �إذن ر�ؤي ��ة للعامل يف الن�صو�ص والتجربة
الإ�سالمية الو�سيطة م�ستواها الأ�سا�س ال�ضروريات التي تقوم
عليها احل�ي��اة الإن�سانية العامة وتقع فوقها القيم القر�آنية
ال�ك�برى ،وت��أت��ي يف امل�ستوى الثالث م�ستوى امل �ب��ادرة واختيار
الأف���ض��ل والأح���س��ن احل��اج�ي��ات والتح�سينيات؛ فال�ضروريات
اخلم�س ه��ي امل�ه��اد ال��ذي تقوم عليه حياة النا�س فيما بينهم
على اختالف الديانات والأمم والتنظيمات والدول واحلاجيات
والتح�سينيات هي خ�صو�صيات التجربة الإ�سالمية و�إمكانيات
امل�ب��ادرة .يف فقه العي�ش هناك احلريات الدينية التي حكمتها
مبادئ ثالثة :عدم الإكراه ومبد�أ املُعاملة باملثل يف كل الأحوال،
واخل�ير والإح���س��ان �إىل الآخ��ري��ن ،وامل�ب��د�أ الثالث ال�ق��ول بحق
و�شرعية ديانات الوحي ال�سابقة على البعثة املحمدية ،ويف �ضوء
هذه املبادئ حتدد م�ساحات التعامل مع الآخ��ر املختلف دينيا
بو�صفها �أ�سا�س ال�صالح واملعاملة واال�ستقرار.
يُعد �أبو حنيفة �أول من و�ضع �آلية �سيا�سية وقانونية م�ستمدة
م��ن ال�ف�ق��ه الإ� �س�لام��ي و�أ� �ص��ول��ه ل�ت�ح��دي��د وج ��ه ال�ع�لاق��ة بني
املجتمعات امل�سلمة وم ��ا ي�ج��اوره��ا م��ن جمتمعات م�ع��ادي��ة يف
الأغلب ،وقد تاله يف ذلك الإم��ام الأوزاع��ي ،وقد ا�ستند الإمام
�أبو حنيفة يف ذلك �إىل �إيحاءات قر�آنية ونبوية ت�شري �إىل وجود
فرق بنی دار ي�سود فيها الإ�سالم ودار ال ي�سود فيها الإ�سالم.
الدافع الذي دفع فقهاء الإ�سالم �إىل تف�صيل �أحكام الدور زال
متا ًما ،وبات امل�سلمون ي�أمنون على دينهم يف دول غري م�سلمة.
وعليه ف��إن ع�صرنا هذا مل يعد يحكمه منطق ال��دور؛ بل بات
يحكمه منطق الدول ومنطق القانون الدويل املعا�صر وميثاق
الأمم املتحدة .وانتقلت فيه الب�شرية من ثقافة القطيعة �إىل
ثقافة التعاي�ش ،وم��ن ثقافة تطاحن اجل�ي��و���ش �إىل تطاحن
الأ� �س ��واق والأف �ك ��ار ،وح�ي��ث يعي�ش م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  400مليون
م�سلم يف دول غري مُ�سلمة ،ويتمتعون يف �أغلبها بكافة حقوقهم
ك�م��واط�ن�ين ك��ام�ل�ين ،دون �أي خ ��وف ع�ل��ى دي�ن�ه��م ،ح�ي��ث باتت
القوانني املحلية والقانون الدويل حتميهم كما حتمي غريهم

من الأقليات .ف�إذا كان ر�سول اهلل ي�أمر بالكف عن حماربة قوم
ملجرد �أن م�سجداً ب��رز من بني عمران مدينتهم �أو �أذان��ا �سمع
يرتفع من �شوارعهم ،فما بالنا بالدول الغربية �أو غريها التي
باتت تعج بامل�ساجد واملراكز الإ�سالمية ويطبع فيها امل�صحف
وت�ؤ�س�س فيها اجل��ام�ع��ات الإ��س�لام�ي��ة وي��ر�أ���س فيها امل�سلمون
البلديات وال� ��وزارات ويتمتعون فيها بحرية دينية و�سيا�سية
يفتقدها الكثري من امل�سلمني يف بلدانهم امل�سلمة.
بني اهلل والإن�سان يف القر�آن
باالعتماد على علم الداللة �سعى امل�ستعرب الياباين تو�شيهيكو
�إيزوت�سو ملعاجلة الكيفية التي يرى فيها القر�آن الكرمي بناء
عامل الوجود واملكونات الرئي�سة للعامل وكيف يرتبط بع�ضها
ببع�ض م�ستنداً �إىل النظام املفهومي ال ��ذي يح�ضر ب�ق��وة يف
ال�ق��ر�آن ،وهو يو�ضح �أن التعابري املفتاحية التي ت��ؤدي وظيفة
حا�سمة يف �صياغة نظرة القر�آن �إىل العامل لي�س منها ما كان
جديدًا ومبتكراً،بل كانت كلها تقريبا م�ستخدمة قبل الإ�سالم.
وعندما �شرع الوحي الإ�سالمي با�ستخدامها كان النظام كله
هو الذي �صدم م�شركي مكة بو�صفه �شيئا غربيا وغري م�ألوف
وغ�ير مقبول ،ولي�س الكلمات الفردية واملفهومات نف�سها� ،إذ
الكلمات نف�سها كانت متداولة يف القرن ال�سابع امليالدي� ،إن مل
يكن �ضمن احلدود ال�ضيقة ملجتمع مكة التجاري؛ فعلى الأقل
يف واحدة من الدوائر الدينية يف اجلزيرة العربية ،ما ج َّد هو
فقط �أن��ه دخلت �أنظمة مفهومية خمتلفة ،والإ��س�لام جمعها
ودجمها يف �شبكة مفهومية جديدة متاماً كانت جمهولة �سابقاً.
ويرى �إيزوت�سو �أن ا�سم «اهلل» مل يكن البتة جمهوال لدى عرب
ما قبل الإ�سالم �إذ ن�سمع بع�ض امل�شركني يقول( :ما نعبدهم �إال
ليقربونا �إىل اهلل زلفى) والفكرة الأ�سا�سية هي فكرة ال�شفاعة
التي �أدت وظيفة يف غاية الأهمية يف تاريخ التفكري الديني بني
ال�ع��رب وامل�سلمني منذ العهود اجلاهلية الأوىل �إىل الع�صور
الو�سطى ،عندما �شغلت �أذه��ان علماء الكالم امل�سلمني .مبعنى
�أو�ضح ف�إن النظام املمتد عرب ع�صور زلزل زلزاال �شديدا عندما
�أعلن النبي �أ َّن هذا الإل��ه الأعلى مل يكن فقط الأعلى باملعنى
الن�سبي ل�ل�أع�ل��ى يف الت�سل�سل ال�ه��رم��ي؛ ب��ل ه��و الأع �ل��ى على
الإطالق ،وقد �أثر الت�صور الإ�سالمي اجلديد هلل الأعلى ت�أثريا
عميقا يف البنية الكلية للنظرة �إىل ال�ع��امل .كما �أن التغيري
طال املخلوقات فوق الطبيعية :املالئكة ،واجلن ،وال�شياطني.
وبح�سب �إيزوت�سو ف�إ َّن اهلل لي�س فقط الوجود الأعلى؛ بل �أي�ضا

الوجود الأوح��د اجلدير با�سم الوجود باملعنى الكامل للكلمة
التي ال �شيء يف العامل كله ميكن �أن ي�ضادها ،وتتجلى �أمناط
العالقة بني اهلل والإن�سان يف �أربع �صور:
-1عالقة وجودية :هي بني «اهلل» من حيث هو امل�صدر املطلق
للوجود الب�شري ،الإن�سان من حيث هو املمثل لعامل الوجود
الذي يدين بوجوده هلل.
-2ع�لاق��ة ات�صالية :وهاهنا اهلل والإن���س��ان يكونان داخلني يف
ات�صال حمكم �أحدهما بالآخر واهلل طبعا هو الفاعل من خالل
ات�صال متبادل.
-3عالقة الرب  -العبد :جتلى يف العبودية.
 -4عالقة �أخ�لاق�ي��ة� :إذ �إن �أح��د امل�لام��ح الأك�ث�ر ج�لاء للفكر
ال��دي�ن��ي ال ��ذي ن���ش��أ يف ال �ع��امل ال���س��ام��ي ه��و �أن م�ف�ه��وم «اهلل»
�أخالقي �أ�سا�سا .ولأن��ه يف هذه النظرة هلل ذاته �أخالقي �أ�سا�سا
البد للعالقة بني اهلل والإن�سان �أي�ضا من �أن تكون ذات طبيعة
�أخالقية؛ فاهلل يعامل الإن�سان بطريقة غاية يف الرحمة ،هذه
احلقيقة البدنية حتدد �سلفا اال�ستجابة ال�صحيحة الوحيدة
املنتظرة من بني الب�شر ،وتلك اال�ستجابة هي ال�شكر.
القر�آن و�صالح الب�شرية
توجه اخلطاب القر�آين يف الدعوة لل�صالح �إىل الب�شر عموماً،
كما خاطب الذين �آمنوا مع ترجيح عددي لل�صنف الأول ،وقد
تو�سع الق�ص�ص القر�آين يف مقاربة ما يعده �صالحاً للب�شرية
ت��ارة ب�ضرب الأم �ث��ال ع��ن الأمم ال�ب��ائ��دة لتجنب م��ا وقعت به
وت�سبب بهالكها ،و�أخرى باحل�ض على مكارم الأخالق والقيم
التي من �ش�أنها احلث على ال�صالح واال�ستقامة ووحدة الفطرة
الإن�سانية ،ومن هذه القيم:
 -1النظر والت�أمل يف ملكوت اهلل
� -2صون الفطرة
 -3حماربة اخلرافة والع�صبية
 -4التعاي�ش �أ�سا�س الإ�صالح
القر�آن الكرمي خطاب �إىل النا�س كافة من غري �أن يتحيز �إىل
�أمة بعينها وال �أن يف�ضل �أمة على �أمة ،فالقر�آن الكرمي يريد
للنا�س �أن ينظروا لأنف�سهم على �أنهم �أ�سرة �إن�سانية واحدة على
هذه الأر�ض ،مهما اختلفوا يف اللون والل�سان ومهما تباعدوا يف
الأوطان ،فينبغي �أن ي�سود بينهم ما ي�سود بني الأ�سرة ال�صغرية
من احلب والتعاي�ش والوئام.
mawada88alh@gmail.com

