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مقــــال

ـــتبداد وحتقيق مقا�صد ال�شريعة
والغايات �إىل اجلمود على املنقوالت ،و�ضعف اجلر�أة على الإبداع بدءًا من
�إنكار الأ�شاعرة �أ ّن �أفعال اهلل تعاىل «معللة» ب�أغرا�ض �إىل �إهمال املقا�صد
واحلكم يف �أدوات االجتهاد املعا�صر.
الف�صل الثاين :ما معنى «املرجعية الإ�سالمية» يف �سياق الدولة املدنية؟
ه��ذا الف�صل ي�ط��رح مقا�صد ال�شريعة كمرجعية ل�ل��دول��ة مبعنى :غاية
ال��وج��ود ،وم���ص��در الأخ�ل��اق ،وم�ستند ال�ف�ك��ر ،وع�لام��ة ال���ص�ح��ة ،وم��رد
اخلالف ،ودليل الربهان ،ومركز احلركة ،ومعيار النجاح.
ويناق�ش عدد ًا من املرجعيات الإ�سالمية املختلفة:
مرجعية التاريخ الإ�سالمي :بع�ض الذين يتناولون ال�سيا�سة ال�شرعية
يف ع�صرنا يرجعون �إىل �أح��داث تاريخنا الإ�سالمي منذ عهد اخلالفة
ال��را��ش��دة �إىل زم��ن العثمانيني ،ك��ي ي�ستدلوا ع�ل��ى م�شروعية ق ��رار �أو
م�ؤ�س�سة �أو نظام م��ا يتعلق بال�سيا�سة .لكن منهج كتابة التاريخ نف�سه
�شابته عدة �إ�شكاالت حالت دون اال�ستفادة من تاريخ املُ�سلمني احلقيقي،
فقد طغى عليه الت�أريخ لل�سلطة على ح�ساب الت�أريخ للح�ضارة والن�شاط
العلمي والفني والنقابي والثقايف واحلراك االجتماعي.
وي�شري امل�ؤلف �إىل اجتاهات خمتلفة يف التعامل مع امل��وروث التاريخي،
االجت ��اه ال�ط��وب��اوي ال�ت�م�ج�ي��دي ،امل�ن�ه��ج ال�ت�بري��ري االع �ت ��ذاري ،االجت��اه
النقدي الإ�صالحي ،االجتاه النقدي التفكيكي.
مرجعية الفقه الإ�سالمي :ينظر كثري من الباحثني يف م�سائل ال�سيا�سة
من وجهة نظر الإ�سالم يف هذا الع�صر على �أ ّنها م�سائل تنتمي ح�صرياً
�إىل «باب» �أو ف�صل ال�سيا�سة ال�شرعية يف الفقه الإ�سالمي .ومعنى الفقه
هو الفهم والت�صور والإدراك الذي يعرب عن فهم الفقيه حلكم اهلل تعاىل
ولي�س بال�ضرورة «حكم اهلل» نف�سه ،و»�إج�م��اع الفقهاء» دليل م� ّدع��ى يف
م�سائل كثرية.
و�أح��د الأ��س�ب��اب الرئي�سية لتزايد اجل�م��ود وم�ق��اوم��ة التجديد يف الفقه
الإ��س�لام��ي �أن دائ ��رة «ال�ق�ط�ع��ي» �أو «ال �ث��واب��ت» ظ�ل��ت تتو�سع ع�ل��ى م��دى
القرون ،وزعم الزاعمون �أن «باب االجتهاد» قد �أغلق.
ول �ك��ن م ��ذاه ��ب ال�ف�ق��ه الإ� �س�ل�ام ��ي ن�ف���س�ه��ا ه ��ي ت �ط��ور ت��اري �خ��ي طبيعي
الختالف الزمان واملكان ،وظهرت يف ع�صر ما بعد الر�سول اجتهادات عدة
لل�صحابة ،ومع تو�سع الدولة الإ�سالمية ،واجه ال�صحابة خربات جديدة
بتفاعلهم مع �أقوام جدد من ح�ضارات خمتلفة(�ص.)101
مرجعية ال�سنة النبوية ال�شريفة :وال�سنة هي ما رواه ال�صحابة وو�صل
�إل�ي�ن��ا م��ن �أق ��وال النبي حممد « و�أف�ع��ال��ه وت�ق��ري��رات��ه .و�إذا دل احلديث
ال���ش��ري��ف ع�ل��ى ح�ك��م ال ورود ل��ه يف ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،ف ��إ ّن
املذاهب كلها تقبل الأخذ باحلكم الذي ينطق به احلديث ،على �أال يكون
احلكم خا�صاً بالنبي».
و�أ�ضاف بع�ض املالكية واحلنابلة �صنفني �آخرين �إىل �أفعال النبي ،هما
�أفعال يفعلها «بالإمامة» �أي بو�صفه قائداً ،و�أفعال يفعلها بـ»الق�ضاء»� ،أي
بو�صفه قا�ضياً.
وك��ي يعترب احلديث ال�شريف �صحيح النقل ،ال بد �أن يكون �صحيحاً يف
�سنده ومتنه معاً ،وكي يعترب احلديث �صحيح املنت يجب �أن يكون متنه
�صحيح ال�ل�غ��ة ،و�أال يتعار�ض م��ع ح��دي��ث �آخ ��ر ،و�أال يتعار�ض م��ع العقل
والقيا�س بحيث ال ميكن التوفيق بينهما ،والت�صحيح من جهة ال�سند
يتطلب ع��دداً من ال�شروط ،فحامل احلديث ال بد �أن يكون بالغاً ،و�أن
يكون معروفاً بال�ضبط �أي ق��وة ال��ذاك��رة ،وحتى ي��روي احلديث الب��د �أن
يكون ال��راوي بالغاً م�سلماً تقياً �ضابطاً ،و�أن يكون ال�سند مت�ص ًال بينه
وبني النبي  -لي�س فيه انقطاع� ،أي يف لقاء كل را ٍو ب�شيخه.
مرجعية ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي :ال�ق��ر�آن ال��ذي ب�ين �أي��دي�ن��ا ال�ي��وم ه��و امل�صحف
نف�سه الذي كانت عليه الن�سخ التي �أقرها اخلليفة الثالث عثمان بن عفان،
و�أم��ر بحرق كل الن�سخ الأخ��رى قطعاً للنزاع يف �أيّ تفا�صيل .ويخو�ض
امل�ؤلف يف بحث مف�صل عن �أنواع الألفاظ وموقف املذاهب الفقهية منها

والتق�سيمات املعتمدة(�ص .)119مرجعية مقا�صد ال�شريعة :حيث تتكامل
املرجعيات :يُحدد هذه املقا�صد باملنهج الذي يكون �أ�ص ًال مرجعياً رئي�ساً
يف ق�ضايا ال�سيا�سة .ف�إنزال ال�شريعة مل يكن عبثاً ولكنه لتحقيق م�صالح
وغايات و�أهداف ومعانٍ معينة .فالعدل ورفع الظلم مق�صد «عام» ورئي�س.
الف�صل الثالث :الدولة املدنية �سيا�سي ًا :التعددية يف
�ضوء مقا�صد ال�شريعة
ه ��ذا ال�ف���ص��ل ي�ف��ّ��ص��ل يف م��و��ض��وع اخل�صي�صة ذات الأول ��وي ��ة يف امل��رح�ل��ة
احلالية� ،أال وهي :التعددية ال�سيا�سية.
ف�سنن اهلل تعاىل ودر�س التاريخ وحقائق الواقع تدلنا على �أ ّن التعددية يف
معناها احلقيقي �ضرورة �سننية وثقافية واجتماعية قبل �أن تكون نظاماً
حزبياً نتفق �أو نختلف معه ،وهو يرى �أ ّن التعددية املجتمعية والثقافية
هي ال�ضمان واحلماية والأ�سا�س لتعددية �سيا�سية حقيقية.
ويتحدث ع��ن خ��دم��ة املنهج ا َ
حل ��ريف يف خ��دم��ة اال��س�ت�ب��داد ،واحل��ق �أ ّن ��ه ال
توجد ن�صو�ص �شرعية مبا�شرة �سواء يف القر�آن �أو ال�سنة حتدد مالمح
نظام �سيا�سي �إ�سالمي معني ،وال �آلية عمل هذا النظام تداو ًال لل�سلطة وال
حتديداً لل�سلطات وال �صنعاً للقرار.
ويُعطي مناذح للحَ رفية يف فهم ن�صو�ص الوالء والبيعة والعهد والطاعة،
م�ست�شهداً مب��ا كتبه ع�ث�م��ان ب��ن معلم و�أح �م��د �إم ��ام ال �ل��ذان ي�ق��والن �إ ّن
احلركات والأحزاب الإ�سالمية ال تخلو من املحذورات (�صر  ،)154وذكرا
منها ال ��والء وال �ب�راء ع�ل��ى م��ا مل ي�ع�ق��ده اهلل عليه م��ن ال�ك�ي�ن��ون��ة داخ��ل
احل��زب ،وا�ست�شهدا بقوله تعاىل« :وامل��ؤم�ن��ون وامل�ؤمنات بع�ضهم �أولياء
بع�ض ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر».
يف املقابل انتقد د� .صالح ال�صاوي ا�ستح�ضار الوالء وال�براء يف مو�ضوع
«التعددية ال�سيا�سية يف الدولة الإ�سالمية» .ور�أى د .القر�ضاوي يف تلك
النظرة ا َ
حلرفية تب�سيطاً .
وي�ت�ط��رق امل ��ؤل��ف �إىل ا َ
حل��رف�ي��ة يف م�ف�ه��وم ال�ب��دع��ة وال���س�ن��ة ،وق��د ناق�ش
ال�ق��ر��ض��اوي يف كتابه «ف�ق��ه ال��دول��ة يف الإ� �س�لام» مفهوم ال�ب��دع��ة ،فقال:
«احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أنى وجدها فهو �أحق النا�س بها .وقد حفر الر�سول
« خ�ن��دق�اً ح��ول امل��دي�ن��ة ،ومل ت�ك��ن م�ك�ي��دة ت�ع��رف�ه��ا ال �ع��رب� ،إمن ��ا ه��ي من
�أ�ساليب الفر�س �أ�شار بها �سلمان ،واتخذ الر�سول» خامتاً يختم به كتبه،
حني قيل له �إ ّن امللوك ال يقبلون الكتاب �إال �إذا كان خمتوماً ،واقتب�س عمر

نظام اخلراج ،ونظام الديوان ،واقتب�س مُعاوية نظام الربيد» (�ص.)167
وعلق ال�شيخ حممد الغزايل على القائل �إ ّن التعددية احلزبية واالنتخابات
بدعة ،ب�أ�سلوبه اخلا�ص قائ ًال« :قال يل متعامل كبري �إن االنتخابات بدعة!
قلت له :و�سفك الدم وا�ستباحة احلرمة هو ال�سنة؟ قال� :إن الغوغاء ال
ر�أي لهم .قلت� :أمل يكن ه��ؤالء الغوغاء �سواد اجليو�ش املقاتلة مع هذا
وذاك؟ قبلناهم مقاتلني ومل نقبلهم ناخبني؟».
ويتحدث عن ا َ
حلرفية يف تقليد النظم ال�سيا�سية التاريخية ،م�شرياً �إىل
م��وق��ف �أب��و الأع�ل��ى امل ��ودودي ال��ذي ي�برر ت�صور احل��اك��م املطلق امل�ستبد،
فالأمري ال يلزم بامل�شاورة �أ�ص ًال على �أن كرثة العدد لي�ست ميزاناً للحق
والباطل ،فالأمري يف ت�صوره ميكنه �أن يخالف �أهل ال�شورى كلهم ويق�ضي
ب��ر�أي��ه امل�ن�ف��رد ،ول�ك�ن��ه ذك��ر �أ ّن ع�ل��ى جمل�س ال���ش��ورى �أن ي��راق��ب الأم�ير
مراقبة �شديدة ولهم �أن يعزلوه �إن اتبع الهوى .من هنا يت�ساءل الكاتب
هل يقت�صر الهوى على امل�ستوى الفردي دون اال�ستبداد؟
بعدما ف��رغ من املنهج احل��ريف ،ينتقل �إىل معالج املنهج الثاين ل�شرعنة
الواقع امل�ستبد �أال وهو املنهج التربيري الذي يعتذر حلقائق م�سبقة دون
�أن يحاول حت�سينها �أو نقدها �أو تغيريها (�ص.)174
ً
فمث ًال جعل حممود حممد طه «حتقيق اال�شرتاكية» مق�صدا للإ�سالم
نف�سه ،بينما �أ َّو َل حممد خلف اهلل مفهوم ال�شورى على �أ ّنه «�سلطة ت�صويت
الأغ�ل�ب�ي��ة» ،فيما بحث عبد ال�ع��زي��ز �سا�شادينا ع��ن الأ� �ص��ول الإ�سالمية
للتعددية الدميقراطية يف ال�ق��ر�آن .م�ستنتجاً �أن �أي �اً م��ن ال�ت��أوي�لات ال
ي�صح دلي ًال.
يف املقابل �أ�شار �إىل تاليف را�شد الغنو�شي وحممد خامتي خلط�أ التربيريني
حيث مت تبني الدميقراطية دون ت�أويل مبا�شر لن�صو�ص القر�آن و�إمنا عن
طريق اال�ستدالل املنطقي.
ويلفت �إىل �أن مثل هذه التربيرات وقع يف التاريخ الإ�سالمي ثم �أ�ضحت
اليوم جزءاً ال يتجز�أ مما يح�سبه النا�س «ت�شريعاً �إ�سالمياً ي�صعب نقده،
وعلى �سبيل املثال الأحكام ال�سلطانية للماوردي.
�إن ن�صو�ص الكتاب وال�سنة ال يجوز �أن تكون �أداة يف يد ذوي ال�سلطة املادية
�أو الناعمة حتى يربروا بها ما ي�شا�ؤون ،وال يجوز �أن تعاق عن �أداء دورها
املتجدد مع الأجيال القادمة حينما تتجدد حياة النا�س ومعاي�شهم.
ويختم ب ��أن التغيري احلقيقي املن�شود يف ال�ع��امل العربي والإ��س�لام��ي ال
بد �أن يبد أ� بتغيريين مهمني يف بناء الإن�سان وبناء الدولة .و�أن الدولة
املدنية التعددية مرحلة �ضرورية لتجاوز اال�ستبداد الع�سكري والأمني
ب��ال�ق��رار ال�سيا�سي ،واح�ت�ك��ار ال�سلطة مل�ج��رد التحكم يف و��س��ائ��ل العنف
الر�سمية.
وي�ح��دد �أن �أك�بر م�شكالت ال�برام��ج «الإ��س�لام�ي��ة» املعا�صرة ه��ي الرتكيز
على الق�ضايا اجلزئية التي تخ�ص املتدينني �أكرث من الرتكيز على البعد
الإن���س��اين ال��ذي ي�شمل الق�ضايا وال�ه�م��وم ال�ك�برى وه��ي �أوىل يف امليزان
الإ�سالمي احلقيقي .م�شدداً على مقا�صد ال�شريعة وهي منظومة القيم
الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي ت�ع ّ�بر ع��ن ال�ع��دل واخل�ي�ر واحل��ق واجل�م��ال والأخ�ل�اق،
وت��رت��ب الأول��وي��ات ال�سيا�ساتية بطريقة �أخ�لاق�ي��ة ،وت��دف��ع ال�ق��رار العام
ن�ح��و ت�ك��ام��ل املنهجية وت�ع��دد �أب �ع��اده��ا ،وت���ص��ل ال�ضمري الإن���س��اين ب��اهلل
تعاىل(�ص.)287
----------------ال �ك �ت��اب :ال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة :ن�ح��و جت ��اوز اال� �س �ت �ب��داد وحت�ق�ي��ق
مقا�صد ال�شريعة
امل�ؤلف :جا�سر عودة
النا�شر :بريوت :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر ،ط2015 ،1
ال�صفحات� 319( :صفحة).
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عن الدولة املدنية وجتاوز اال�ســــ
�أحمد الزعبي *

يحاول هذا الكتاب تقدمي �أفكار تنبع من فهم مقا�صدي و�سنني لتعزيز ما ُي�سمى هنا «دولة مدنية مبرجعية مقا�صدية» .ويف هذا ال�سياق ينقد
د .جا�سر عودة الأطروحات الإ�سالمية احلالية يف جمال ال�سيا�سة ويحاول ت�صوير خطوط عري�ضة لنموذج مدين تعددي وهذا الهدف بالن�سبة
�إليه هو هدف مرحلي ولي�س نهاية املطاف يف الإ�صالح املن�شود ،الذي ال يكتمل �إال بتجاوز هذه الدويالت امل�ستوردة نف�سها ،وهو التجاوز الذي ال
يتناق�ض مع ال�شعور الوطني.
كما يرى امل�ؤلف �أنّه ال بد من العودة �إىل �شكل من الوحدة الإ�سالمية الوا�سعة وامل�ؤثرة يف م�سار الب�شرية .وبر�أيه ،هذه الوحدة العامة لن تتحقق
من دون خطوة مدنية الدولة والتخل�ص من كابو�س اال�ستبداد ب�صوره كافة و�إعادة تعريف النظام ال�سيا�سي ليكون و�سيلة لتحقيق م�صالح النّا�س
و�سيا�سة تنوعهم بحكمة و�سالمة.
ويف �سياق البحث نف�سه ر�أى د .عودة �أهمية خا�صة ملراقبة �أ�صولية ومراجعة نظرية لق�ضية ت�سيي�سه� ،أال وهي ق�ضية «املرجعية الإ�سالمية»
وال�س�ؤال :ماذا نعني باملرجعية الإ�سالمية يف �ش�ؤون ال�سيا�سة وجمتمع اليوم؟ بات �س�ؤا ًال مهم ًا ولإجابته �أثر كبري يف تطوير النظام املن�شود الذي
نطلق عليه ا�سم «�إ�سالمي».
الكتاب :التق�سيم وامل�ضمون
يتوزع الكتاب على ثالثة ف�صول :ف�صالن نظريان وف�صل تطبيقي.
�أم��ا ال�شق النظري الت�أ�صيلي ،فيبحث يف ف�صلني مو�ضوعني؛ �أولهما
ف�صل يف منهجية حتليل املفاهيم ال�سيا�سية ويتناول مفهوم الدولة
امل��دن �ي��ة ،وث��ان�ي�ه�م��ا؛ ف���ص��ل ي�ب�ح��ث يف �أ� �ص ��ول وم�ن�ه�ج�ي��ة احل �ك��م على
«امل��رج�ع�ي��ة» يف امل�ج��ال ال�سيا�سي ب�ن��ا ًء ع�ل��ى م�ق��ارن��ة ن�ق��دي��ة ملرجعيات
�إ�سالمية خمتلفة ،منتهياً �إىل طرح مقا�صد ال�شريعة كمرجعية يف تلك
ال�ش�ؤون.
�أم��ا الف�صل التطبيقي فيتناول ت�صور «ال��دول��ة املدنية» املن�شودة من
بُعد التعددية ال�سيا�سية ال�شاملة باعتبارها اخلطوة الثورية الأ�سا�سية
التالية للتخل�ص من �آفة اال�ستبداد.
«ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام» كانت �صيحات ال�شارع العربي ،وا�ستمر
احللم �شهوراً ظن خاللها من ظن �أ ّن «اليا�سمني هزم البندقية» ،و�أن
ال�سلمية �أق��وى م��ن ال��ر��ص��ا���ص» ،و�أ ّن «الأم ��ة ق��د ع��ادت �إىل الإ��س�لام»،
ولكن� ،سرعان ما ا�صطدم احللم بالواقع وك�شفت احلقيقة اخليال،
وات�ضح �أن «النظام» امل�ستبد عميق ومتغلغل يف املجتمعات العربية.
�صار الإن�سان الثوري العربي بني فكرين نقي�ضني �أحالهما م�رّ� :إما
فكر «�سلمي» ��س��اذج ي�ضحي ب�أف�ضل �شباب ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،و�إم��ا فكر
عنيف ومنحرف اجتذب �ضحايا الإرهاب الغربي.
م��ن هنا يدعو الكاتب �إىل تغيريين مُهمني :الأول على �صعيد بناء
الإن�سان ،والثاين بناء الدولة.
�أما الإن�سان ،فقد �أكدت الأحداث �أ ّن عندنا م�شكلة كربى يف بنائه خلقياً
وفكرياً وثقافياً ودينياً و�صحياً ومهنياً واجتماعياً .وات�ضح �أ ّن الإ�صالح
ال�سيا�سي اجلزئي يف �أعلى �سلم ال�سلطة لن يُغري اال�ستبداد ولن ي�صمد
من دون �إ�صالح تعليمي وثقايف واجتماعي وفني و�إعالمي.
�أم��ا «ال��دول��ة» يف ال�ع��امل العربي ،ف�أثبتت الأح ��داث �أن خل ًال ف��ادح�اً يف
بنائها وال يعزز �إال اال�ستبداد والف�ساد بكل �أنواعه ،واال�ستبداد الأمني
والع�سكري بالقرار ال�سيا�سي.
وي��رى �أ ّن اخلطوة الأوىل للخروج من اال�ستبداد هو يف الو�صول �إىل



وعي �شعبي اجتماعي و�سيا�سي ي�ضمن بناء دولة مدنية «تعددية» تبنى
�سيا�ساتها على �أ�س�س �أخالقية.
وي��دع��و �إىل ث��ورة �أخ�لاق�ي��ة ،لأ ّن الأزم ��ات يف ب�لادن��ا �أخ�لاق�ي��ة ،لذلك فهو
يعجب لأنا�س يقولون �إ ّن «�إرهاب الدولة الذي يُ�صفي املعار�ضة ال�شرعية
ج�سدياً وينتهك حركاتهم م�شروع �أخالقي».
كما �أن بع�ض الإ�سالميني ميار�سون ال�سيا�سة اال�ستبدادية وعلى الطريقة
امل�ك�ي��اف�ل�ل�ي��ة ال�ت��ي ت�غ�ل��ب ��س�ي�ط��رة احل��اك��م وا��س�ت�ق��رار ك��ر��س�ي��ه ع�ل��ى ح��دود
الأخالق وامل�صلحة العامة احلقيقية.
ومن ثم ينتقل ليحدد معامل �أزمة الفكر الإ�سالمي ،الذي يُركز على البعد
اخلا�ص باملتدينني فقط ،ويهمل البعد العام والق�ضايا التي تهم ال ّنا�س
كل ال ّنا�س.
من هنا يدعو امل�ؤلف للبحث عن مقا�صد ال�شريعة ،والتي هي منظومة
القيم الإ�سالمية وال�ت��ي متلي �ضبط املمار�سات بطريقة �أخ�لاق�ي��ة .بعد
ذلك ينتقل �إىل اخللفيات التاريخية لال�ستبداد ،حيث يروي التاريخ كيف
انحرفت القيادة ال�سيا�سية للأمة بعد اخلالفة الرا�شدة ،كيف حتول مال
اهلل ال��ذي ه��و م��ال الأم��ة �إىل م��ال احل��اك��م ،وكيف حتولت امل�س�ؤولية �إىل
مغنم ،والنيابة �إىل ت�سلط ،وال�شورى �إىل �شكليات ،واجلماعية الأممية �إىل
فردية م�ستبدة ،واخلالفة الرا�شدة �إىل ملك ع�ضو�ض.
وعلى الرغم من ازده��ار احل�ضارة الإ�سالمية يف املجاالت الأخ��رى كلها،
فقد مرّت الأمة الإ�سالمية يف جمال ال�سيا�سة بتاريخ طويل من اال�ستبداد
بالأمر وف�ساد احلكم.
وي�شري عودة �إىل �أ ّن التعددية ال�سيا�سية من ال�سمات الأ�صلية للمجتمعات
الب�شرية غري اال�ستبدادية كما يت�صورها الإ�سالم ،ات�ساقاً مع فطرة النا�س
و�سنن اهلل ودر�س التاريخ.
ويحدد هدف هذا البحث ،حماولة تقدمي �أفكار تنبع من فهم مقا�صدي
و�سنني لتعزيز ما ي�سميه «دولة مدنية مبرجعية مقا�صدية».
الف�صل الأول :التحليل املنظومي للمفهوم املركب
ي�شري امل��ؤل��ف �إىل احل��اج��ة امللحة �إىل جت��دي��د و�إع ��ادة النظر يف املنهجية
التي بُني عليها علم «ال�سيا�سية ال�شرعية» كما ر�سمت مالحمه الكتب
وال ��درا� �س ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ت��راث�ن��ا الإ� �س�ل�ام��ي ،ح�ي��ث ن�ت�م�ك��ن م��ن امل�ق��ارب��ة

الإ�سالمية والأخالقية ال�سلمية للمو�ضوعات املطروحة يف واقعنا املعا�صر.
وقد انحدرت �إلينا كلمة التحليل  analyseيف علوم ال�سيا�سة من كلمة
�أنالو�سي�س اليونانية التي تعني احللحلة �أو التفكيك والذي يخطر يف بال
املرء حني ي�صادف كلمة التحليل هو حتويل ال�شيء �أو نقله �إىل مكونات
�أب�سط �أو تق�سيم ال�شيء �إىل �أج��زاء �أب�سط وه��و ما جن��ده يف القوامي�س
اللغوية.
وجاء كتاب �أر�سطو فكان تطوراً نوعياً يف طريقة التق�سيم �أو التجزيء �إذ
قدم فيه لأول مرة مفهوم البنية �أي الربط بني املكونات منطقياً.
وير�صد تطور املفهوم وجتدده عرب الزمن ،وي�شري �إىل جتدد �سنة اهلل يف
خلقه وحكمه على عباده ونعمته وف�ضله ،فلي�س هناك �شيء �ساكن وثابت
�إىل الأب��د �سواء �أك��ان يف العامل امل��ادي �أو ال�ع��وامل املعنوية ،بل �إ ّن الدين
نف�سه يتجدد فهماً وتنزي ًال وتطبيقاً ويف احل��دي��ث�« :إن اهلل يبعث على
ر�أ���س كل مئة عام لهذه الأم��ة من يُجدد لها �أم��ر دينها» .ولكن املفاهيم
ال�سيا�سية الرئي�سية تتجدد ببطء وال تتغري �إال عرب القرون بتغيري ما
تطلق عليه الفل�سفة املعا�صرة «ر�ؤية العامل» (�ص .)39
وقيم املجتمع ت�شكل ج��زءًا �آخ��ر من «ر�ؤي��ة العامل» التي �أث��رت يف تعريف
مفاهيم ال�سيا�سة والنظم التي قامت عليها.
بعد ذلك يتطرق امل�ؤلف �إىل ا�ستيعاب تعدد �أبعاد املفهوم يف الواقع املعي�ش،
وه �ن��اك وج ��وه �أو ج��وان��ب �أو �أب �ع��اد ل�ك��ل م�ف�ه��وم ،وه��ي زواي ��ا م��ن النظر
للمفهوم نف�سه ولي�ست بال�ضرورة �أج��زاء تكونه برتكيب معني وال من
ق�ضية �سيا�سية �أو �سيا�ساتية معا�صرة �إال ولها �أبعاد متعددة ينبغي �أن
تدخل كلها يف حتليل تلك الق�ضية والتعامل معها ،كالبعد االجتماعي
واالقت�صادي والأمني والبيئي والإعالمي �إلخ.
و�أما تاريخياً فقد حدث َخ ْل ٌط يف قطعية الثبوت بني ما رُوي تواتراً ككتاب
اهلل تعاىل والأحاديث املتواترة .وت�صحيح املفاهيم يف هذه املجاالت مهم
يف �سبيل فتح الباب للتعددية يف الفهم والتنزيل.
وي�شدد الكاتب على �ضرورة االهتمام بالبعد املقا�صدي والقيمي للمفهوم،
فقد عا�ش العقل الإ�سالمي طوي ًال يف �ضعف �أو انعدام ل�س�ؤال «ملاذا؟» مما
�أدى �إىل االقت�صار يف حتليل املفاهيم وامل�صطلحات على دالالت الألفاظ
�أو ال�ع�لاق��ات ال�سببية ف�ق��ط ،وان�ت�ه��ى بنا الق�صور يف البحث يف املعاين

