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التجديد اإلسالمي والقيم األخالقية من وجهة
نظر بعض المفكرين المعاصرين
فاطمة بنت ناصر

هذا املقال هو تلخي�ص و ُمراجعة ملقال الكاتب ناجي حجالوي واملن�شور يف جملة التفاهم والذي يحمل عنوان« :الدين باعتباره �أخالق ًا و�إح�سانا لدى بع�ض املفكرين
امل�سلمني املعا�صرين» .ي�ستهل الكاتب بالتذكري بدور القر�آن يف �إزالة الأوهام من ر�ؤو�س النا�س والتي كانت تخو�ض يف عامل الغيب ومن ثم يو�ضح الكاتب �أن القر�آن
حتيز مو�ضوعي ًا للغيب الذي ميكن للعقل �أن يقتنع به! .ورغم �أنها جملة جاءت يف �سياق ا�ستفتاحي قبل البدء يف املو�ضوع الرئي�سي �إال �أنها ت�ستحق الت�أمل .فالإ�سالم
بال�شقني اللذين �صنفهما الكاتب :النبوة (احلق والباطل) والر�سالة (احلالل واحلرام /الطاعة والع�صيان) تت�ضمنان ،وخا�صة �شق النبوة ،الكثري من �أمور الغيب،
كق�صة الإ�سراء واملعراج ،فهذه مث ًال �أحد �أمور الغيب التي ال يت�صورها العقل.

ينتقل الكاتب بذكر ف�ضل العلماء امل��ذك��وري��ن يف ال�ق��ر�آن
ب�أنهم يعلمون ت��أوي�ل��ه بعد اهلل ت�ع��اىل ،ق��ال ت�ع��اىل « :وما
ي�ع�ل��م ت ��أوي �ل��ه �إال اهلل وال��را� �س �خ��ون يف ال �ع �ل��م» .وق ��د �أدىل
ال�ع�ل�م��اء امل�سلمون يف �شتى ال�ع���ص��ور ب��دل��وه��م يف ال�ت��أوي��ل
وال�شرح واختلفوا واتفقوا على مر الع�صور� .إال �أن جمال
البحث هنا فيما اتفقوا عليه ب��الإج�م��اع وه��و « امل�ع��روف»
الذي يعد من القيم املقرونة بال�صالح والإ�صالح وي�شمل
خ�يره الإن �� �س��ان مهما اخ�ت�ل��ف دي�ن��ه وع��رق��ه .وال زال �أم��ر
تطبيق الإ�سالم  -ال�صالح لكل زم��ان ومكان  -مل يتحقق
بال�شكل ال��ذي يطمح �إليه كل م�سلم ،رغ��م كل مابذل من
اجتهادات .وي�ستعر�ض الكاتب اجتهادات حديثة ملفكرين
معا�صرين وهم حممد �شحرور وبرهان غليون  -وه�شام
جعيط .ورغم قيمة ما �أدلوا به �إال �أن �أ�سماءهم بعيدة عن
�شيوخ ال��دي��ن وه��م �أق ��رب للمثقفني منهم �إىل املت�صدين
للم�شهد الديني.
حممد �شحرور
يرتكز حممد �شحرور يف عمله �إىل �شرح م�ضامني القر�آن
�آي ��ة ب ��آي��ة وت ��دب ��ره وم �ق��ارب��ة الآي� ��ات ب�ظ��روف�ه��ا وب��ال�ت��اري��خ
املرتبط من الأدي��ان الكتابية حيث �إن القر�آن جاء متمماً
ومكم ً
ال لهذه الديانات .ويقول يف ذلك� « :إن الإ�سالم هو
الت�سليم بوجود اهلل واليوم الآخر ،و�إذا اقرتن هذا الت�سليم
ب��الإح���س��ان وال�ع�م��ل ال���ص��ال��ح ك ��ان �صاحبه م�سلماً�� ،س��واء
ك��ان م��ن �أت �ب��اع حممد ال��ذي��ن �آم �ن��وا� ،أو م��ن �أت �ب��اع مو�سى
الذين هادوا� ،أو من �أن�صار عي�سى الن�صارى ،ومن �أي ملة
�أخرى من هذه امللل الثالث»  .فهو يرى �أن التكاليف من
�صالة وغريها الهدف منها حتقيق غايات قيمية تتمثل
يف ال�صالح ،فال�صالة التي ال تنهى عن الفح�شاء واملنكر
مل حتقق غايتها الرئي�سية فاهلل غني عن تقدمي عبادات
�شكلية دون �صالح و�إعمار حقيقي للأر�ض .و�أن العالقة
التي يدعو �إليها القر�آن بني الفرد وربه هي عالقة تنعك�س
على �سلوكيات الفرد وتعامله مع حميطه ومع الآخرين.
ف��الأخ�لاق هي مامييز الإن�سان عن بقية املخلوقات وهي

ال�ع�ن���ص��ر امل���ش�ترك ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ك��ل ال�ب���ش��ر م�ه�م��ا اختلفت
�ألوانهم و�شرائعهم.
برهان غليون
يرى برهان غليون �أن فهم الذات مرتبط مبدى ا�ستيعابنا
للح�ضارة و�أن ه��ذا اجل��ان��ب ال�ت��اري�خ��ي ال م�ف��ر م�ن��ه غري
�أن ال�ت��أخ��ر الكبري احلا�صل بيننا وب�ين غ�يرن��ا م��ن الأمم
يجعلنا يف ح��ال��ة ع ��دم ف�ه��م وع ��دم ات� ��زان .وي ��رى �أن �أه��م
و�أف�ضل حم��اوالت التجديد هي تلك القائمة على �إحياء
القيم حيث �إن القيم ال تتغري بتغري �أحوال الزمان .وكون
�أن العامل تغري وابتكر نظما لتحقيق قيم العدالة وغريها
كالدميقراطية والعلمانية  ،جند االجتهادات ت�سعى �إىل
امل��وازن��ة بينها وب�ين امل ��وروث ك��امل��وازن��ة ب�ين الدميقراطية
وال���ش��ورى والعلمانية وال�ع�ق��ل .وب��ره��ان غليون ال يوافق
على هذا النوع من املحاوالت للموازنة فهي يف نظره تعيق
التجديد لتكون رهينة املا�ضي حت��اول �إح�ي��اءه دون �إجن��از
حقيقي .فال�سلفيون م��ن �أت�ب��اع ه��ذا ال ��ر�أي ي�سخرون كل
جهدهم يف حماولة تكييف املا�ضي على احلا�ضر ولي�س يف
التجديد والإبداع .ونحن يف �أم�س احلاجة كما يرى غليون
�إىل �إع��ادة ت�شغيل املنابع القيمية التي توقفت عن العمل
م��ن زم��ن ط��وي��ل� .إن ف�شل الإ� �ص�لاح ك��ان لأ��س�ب��اب عديدة
�أهمها :
 -١تدخل اال�ستبداد ال�سيا�سي يف الدين وفر�ض ما ينا�سبه
بالقوة على اجلموع.
 -٢ان �ع��دام ن�ظ��ام ال�ت��وح��د ال��داخ�ل��ي وت �ف��رق ال��دي��ن ل�شيع
و�أحزاب �شتى ال يوحدها �صوت واحد.
وي ��رى غليون �أن �إح �ي��اء القيم الأخ�لاق�ي��ة ��س��وف ي�ساهم
مب �� �س��اع��دة ال �� �س �ي��ا� �س��ة ح �ي��ث � �س �ي��وف��ر ع�ل�ي�ه��ا ال �ك �ث�ير من
متطلبات �صون الأمن واملحافظة عليه؛ لأن القيم حا�ضرة
يف النفو�س وال حتتاج للرقيب بل �ستكون عوناً له ودرع��ا
ح�صينا .ف�إن كانت الدولة تعمل بتطبيق القانون فاملجتمع
يعمل بالإح�سان وتطبيقه .كما �أن �إح�ي��اء القيم ومفهوم
الإح�سان يلغي حواجز الفرق واملذاهب فهي متفقة عليها.

كما �أن الإح�سان ال��داع��ي �إىل العفو وال�صفح «و�إن تعفوا
وت�صفحوا فهو خري لكم» �أق��رب للكمال و�صالح املجتمع
من تعزيز قيم الث�أر الب�شري القائم على االنتقام الآين:
العني بالعني وال�سن بال�سن .كما �أن الإح�سان خريه �شامل
ال يقت�صر على البلد الذي ي�ضمه بل هو مبد�أ �إن�ساين ين�شر
اخل�ير �أينما ح��ل �صاحبه .وي��رى غليون �أن التجديد لن
يت�أتى �سوى بعزل الهيمنة التي تفر�ضها ال�سلطة الدينية
على النا�س بالإ�ضافة �إىل ترميم �شامل ي�ستهدف النظم
املدنية والدينية والثقافية والقيم الروحية والعلمية.
ه�شام جعيط
يرى ه�شام جعيط �أن الت�أخر الذي مرت به ح�ضارتنا ناجم
عن �إغالق باب االجتهاد .كما �أنه يرى التجديد الذي قمنا
به خيانة للأ�صل حيث ن�سف بع�ض املفكرين من �أمثال �أمري
علي ن�صو�صاً ثابتة كتعدد الزوجات ونظام ال��رق يف �سبيل
التكيف مع مقت�ضيات الع�صر .ويرى جعيط �ضرورة العودة
للأ�صل الت�شريعي والبدء بالإقرار �أو ًال بامل�ساواة بني الذكر
والأنثى ليكون الت�شريع امل�صحح مبنياً على �أ�سا�س �سليم.
كما �أن��ه من ال�ضروريات كبح تدخل ال�سلطة وتالعبها يف
الدين ملا يخدم م�صاحلها ،وقد �ساهمت ال�سلطة على مدار
عمر اخلالفة الإ�سالمية يف خفت �صوت قيم الإ�سالم حتت
�سطوة القوة وامللكية .ومن �أهم تلك القيم املهدورة والتي
تعد قيمة �أ�سا�سية يف الإ�سالم هي قيمة حرية (االختالف)
التي �شوه معناها كحال العديد من القيم الأخ��رى .فمن
املهم �إعادة ت�أويل القيم الإميانية لتعود خماطبة ومنطقية
للب�سطاء ولأ�صحاب العقول الراجحة على حد �سواء.
وبهذا قد نخل�ص �إىل �أن ا�ستنها�ض القيم الأخالقية الإ�سالمية
م��ن خ�ل�ال اج �ت �ه��ادات ج��دي��دة ل �ق ��راءة ال�ن����ص ال �ق ��ر�آين م�ه��م بل
� �ض��روري ل�ل�غ��اي��ة لتحقيق م�ق��ول��ة ��ص�لاح�ي��ة الإ� �س�ل�ام ل�ك��ل زم��ان
وم�ك��ان .فاحلديث ع��ن الإ��ص�لاح م��ن خ�لال فتح الكتب القدمية
ل�ي����س �إ� �ص�لاح��ا ،ب��ل الإ� �ص�ل�اح �أن ن�ف�ت��ح ت�ل��ك ال�ك�ت��ب ون�ت�ع��ظ من
هفواتها ل�صياغة م�سار جديد يت�صل بالقدمي ولكن على �أ�س�س
�أكرث متانة و�شفافية.
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