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تأويــالت قرآنّيـــة وهيمنـــة سياسّية:
 إصــــــالح الفـكـــــر اإلســــالمـــــّي��1

ماسيمو كامبانيني���

�صالم املعا�رص وهو فكر ا�صطبغ  �صالح��ّي يف الإ ي�صتعر���ض الباحث قراءَة ن�رص حامد اأبي زيد للفكر الإ

يَة اأبي زيد  �ص��ويّل« عنه. ولئن خال��ف روؤ بال�صتمراريّ��ة - ب��راأي اأبي زيد - ل��ول انحراف »الفكر الأ

خوان امل�صلمني، عل��ى �صبيل املثال ل احل�رص، اإّل اأنّه وافقه عل��ى اأهّميّة التاأويل القراآيّن،  ال�صلبيّ��ة اإىل الإ

�صالمّي. كما وا�صتعان الباحث باآراء  ة املقاربة املو�صوعاتيّة، يف اإعادة تركيب الفكر ال�صيا�صّي الإ وبخا�صّ

�صالحيّة« عند عبده واخلويل واأركون وخلف اهلل و�رصو�ض  اأبي زيد اأثناء تقليبه ملختلف الطروحات »الإ

ديّة التاأويالت للقراآن – مبا هو منتج ثقايّف –، ول�رصورة تطوير  وغريهم، اإّل اأّن الثابت يظّل اإقراره لتعدُّ

يديولوجيّة يف املجتمع، ك�صبيٍل اإىل اإ�صالح الفكر الدينّي. العالئق ال�صو�صيو�صيا�صيّة والأ

، للباحث �مل�صصرصّي �ملتميِّز ن�رص حامد �أبي زيد، عر�ضًا 
���

»
ّ
�ضالمي جتصصُد يف كتاب »�إ�ضالح �لفكر �لإ

�ضصصالم �ملعا�رص من �لقرن �لثامن ع�رص �إىل �لقصصرن �لع�رصين. ويجمع بني   يف �لإ
ّ
�ضالحي بّنصصاًء للفكر �لإ

�أطصصر�ف �لكتاب خيصصط �ملناق�ضِة �لنقدّية للتاأويصصالت �ملعا�رصة للقر�آن �لكصصرمي، �إذ �لتاأويل �لقر�آيّن جدُّ 

. بالتايل، تاأتي هذه �ملر�جعصصة لتعالج، باأ�ضلوٍب 
ّ
�ضالمصصي  �لإ

ّ
عادة تركيب �لفكصصر �ل�ضيا�ضي  لإ

ٍّ
�أ�ضا�ضصصي

، منطلقًة من �لتف�ضري �لقر�آيّن، يف ت�ضمنٍي 
ّ
�ضالمي  �لإ

ّ
نقصصدّي، �ملنظور�ت �جلديدة يف �لفكر �ل�ضيا�ضصصي

فكار �أبي زيد. لأ

د �أبو زيد، يف غصصري حملٍّ من كتابه، على �أهّمّية �إعادة �لنظصصر يف �لقر�آن ومر�جعة �لتقليد من  ُي�ضصصدِّ

خصصالل �لتاريخّيصصة historicity و�ل�ضياقّيصصة، معترب�ً هذه �ملر�جعصصة من �أهّم �لتحّديصصات �لتي يو�جهها 

�ضالحّية  صصرون �مل�ضلمصصون �ليوم. كما وي�ضصصري �إىل �ل�ضتمر�ريّة �لتصصي ت�ضطبغ بها �حلصصركات �لإ �ملفكِّ

جمّلة العامل امل�صلم، �لعدد 99، 2009.  ���

�أ�ضتاذ �لفل�ضفة يف جامعة نابويل للدر��ضات �ل�رصقّية.  �2�

 Nasr Abu Zayd, Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis (Amsterdam: Amsterdam University  ���

ن ف�ضاعد�ً، �أقتب�ص �أرقام �ل�ضفحات يف �لن�ّص بني هاللني. Press, 2006).  من �لآ
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ين �ملعا�رصين، يف حني يرى �إىل �حلركات  بصصدء�ً بال�ضاه ويّل �هلل يف �لقرن �لثامن ع�رص و�نتهصصاًء باملف�رصِّ

، كانحر�ٍف عصصن هذه �ل�ضتمر�ريّة. يكمن �أ�ضل هذ� 
ّ
�ضالم �ل�ضيا�ضي �ضولّيصصة و�لر�ديكالّية، �أي �لإ �لأ

�ضصصالح« عند كّل من �ل�ضاه ويّل �هلل وحمّمد عبد  �لنحصصر�ف و�لتعار�ص يف �ملقاربات �ملختلفة لص »�لإ

 غري �لقادر على 
ّ
�ضالم �لعربي �ضالمّية«، �أّما �لثاين فلالإ ّول منوذٌج لص »�لدينامّية �لثقافّية �لإ �لوّهاب: فالأ

�لتغريُّ )�ل�ضفحة ���.

ل يف �أهّمّية وِجَدِة �لتاأويصصالت �لقر�آنّية �جلديدة، من �ل�ضيِّد �أحمد  و�لكتصصاب مبعظمه تدقيٌق مف�ضّ

�ضكوري �إىل حمّمصصد �أركون. وقد كان �ل�ضيِّد  خصصان وحمّمد عبده �إىل �أمني �خلصصويل وتالمذته، ومن �لإ

�أحمصصد خصصان �أّول من �أثصصار م�ضاألة »�إيجاد م�ضاحصصة لتاأويل �لقر�آن بلغة معا�صصرصة، ودح�ص �خلر�فات 

ية،  حاديث �لنبويّة �ل�ضعيفة و�ملخرتعة. »بهكذ� روؤ �ضالمّية« ونقد �لأ �ل�ضائعة جّد�ً يف �ملجتمعات �لإ

كان ل بّد من حترير �لتف�ضري �لقر�آيّن من �لتقليد« )�ل�ضفحة 28(. �أّما حمّمد عبده، 

... فلم ياأخذ القراآن اإىل اأبعد من القرن ال�صابع، وبالتايل األغى كّل حماولة للمقارنة بني القراآن والعلم. وكان اأهّم ما قّدمه يف 

هذا املجال، اإ�رصاره على اأّن القراآن لي�ض كتاب تاريٍخ اأو كتاب علم؛ بل هو كتاب اإر�صاد. وبهذا، ل ي�صتقيم اأّي بحٍث عن دليٍل 

ّن احلوادث التاريخيّة الواردة فيها تُعَر�ض  خذ بال�رصديّات القراآنيّة كوثائق تاريخيّة، لأ لنظريّة علميّة فيه. من ناحية ثانية، مل يُِجز الأ

باأ�صل��وٍب اأدب��يٍّ و�رصديٍّ لغايتَي الوعظ والتذكري فح�صب. فكان عبده وا�صحاً للغاي��ة يف تفريقه بني »التاأريخ« والق�ص�ض القراآيّن 

)ال�صفحة 32(.

؛ ُولدت 
ّ
�ضالمي هصصذ�، ولعبت جمّلة »�ملنار«، �لتي ��ضتلهمت �أفكار عبده، دور�ً مهّمًا يف كلِّ �لعامل �لإ

مام« و»�ملنصصري« �أّكدتا على  يف �إندوني�ضيصصا، علصصى �ضبيل �ملثصصال، جمّلتان �إ�ضالحّيتان حتصصت ��ضَمي »�لإ

�ضالم« )�ل�ضفحتان ��42-4.  »�حلاجة �إىل تاأويل �لقر�آن و�ل�ضّنة، وهْجر �لتقليد، وبالتايل تطهري �لإ

 ودوره يف �لعامل �ملعا�رص.
ّ
�ضالمي هد�ف �ملعلنة، بعُث �ملجتمع �لإ وكان �آخر �لأ

وبالن�ضبة �إىل �أمني �خلويل، فقد عا�ص يف م�رص يف �لفرتة �لتي �ضبقت �حلرب �لعاملّية �لثانية، عندما 

كانصصت »رياح �لتجديد تتخّلصصل �حلياَة �مل�رصيّة« )�ل�ضفحصصة 54(، وكان مقتنعًا بصصاأّن »�لعرب ر�ضو� 

ر�ً �لربط بني در��ضة  «، فطّبق »منهج �لتجديد«، مطوِّ
ّ
�ضالم على �أ�ضا�ص تقييمهم للقر�آن كن�صٍّ �أدبي بالإ

دب، من ناحية، و�لتف�ضري �لقر�آيّن من ناحية �أخرى. وهكذ�، »�إن كانت نظرّية  �للغصصة و�خلطاب و�لأ

عجاز �لتقليدّية منبنية على فكرة �لبالغة �لتقليدّية، فاإّن هذه �لفكرة يجب ��ضتبد�لها بنظرّية بالغّية  �لإ

 ]�ملعا�رص[. وتقت�ضي هذه �ل�ضلة، �ضلصصًة �أخرى بعلم �لنف�ص يف 
ّ
دبي لٍة بالنقصصد �لأ �ص ل�ضِ �ضِّ جديصصدة توؤ

�ضتاطيقا[« )�ل�ضفحة �55.  وعلم �جلمال ]�لإ
ّ
دبي عالقة متو�زية مع تلك �ملوجودة بني �لنقد �لأ

 ودر��ضته �ضمن �ضياقاته منطلقًا من 
ّ
�ضالمي رث �لإ بدوره، ُي�ضاهم �أبو زيد يف �إعاد �لتفكري يف �لإ
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مات �أدبّية ونقديّة، ولكن جمادًل، �أي�ضًا، باأّن، مقدِّ

�ض بع��د ماأ�َص�َصِة التقليد النبوّي  �صِّ اإب�صتمولوجي��ا �صياغة ال���رصع تاأ�ّص�صت على اأ�ص�ض ال�صتقراء وال�صتنب��اط من الن�ضِّ املوؤ

)ال�صنّ��ة( وجعل��ه م�صاوياً للقراآن يف �صلطته ال�رصعيّة)�(. ]...[ هذا ما عنى اأّن ال�رصيعة منتج ب�رصّي ل اإلهيَّ فيها. ول ي�صتطيع اأحد 

دب ال�رصيعّي ملزمة لكلِّ اجلماعات امل�صلمة، بغ�ضِّ  اأن يّدع��ي �صّحته��ا مبعزل عن الزمان واملكان. ]...[ اأن تّدعي اأّن جمموع��ة الأ

ن�صانيّة والتاريخيّة. بهذه احلالة، ل �رصورة  النظ��ر ع��ن الزمان واملكان، يعني، بب�صاطة، اأن تعزَو القدا�صة اإىل عمليّة اإنتاج الفكر الإ

ت�صتدع��ي تاأ�صي�ض دول��ة ثيوقراطيّة تُدعى »اإ�صالميّة«. كما اأّن طلب��اً كهذا مبثابة نداٍء اأيديولوجيٍّ لتاأ�صي���ض �صلطة دينيّة- �صيا�صيّة 

خالقّي للقراآن )ال�صفحات  ّدي اإىل نظاٍم دكتاتوريٍّ �صيطايّن على ح�صاب البع��د الروحايّن والأ غ��ري قابلة للم�صاءلة؛ وه��ذا ما �صيوؤ

.)95-93

دب و�نتهصصاًء بتلصصك �ملتعلِّقصصة بال�ضيا�ضة،  قصصد تبدو هصصذه �لفرت��ضصصات، بدء�ً من تلصصك �ملرتبطة بصصالأ

 �ملعا�رص، 
ّ
�ضالمي ز علصصى حاجٍة ل حمي�ص عنها للفكصصر �لإ جريئصصًة و��ضتفز�زيّصصًة للتقليدّيني، لكّنها ُتركِّ

ر�ت �لتاريخّية  ة؛ �أن ُي�ضائَل �لقيمصصة �ملطلقة لص »�ل�رصع« مبعزل عصصن �لتطوُّ  خا�ضّ
ّ
 و�ل�ضيا�ضصصي

ّ
�ل�رصعصصي

للح�ضار�ت.  

طار، �لو��ضع و�ملتو�فق عليه، ثّمة من �لنقاط �ملهّمة ما ي�ضتحقُّ معاجلًة م�ضهبة.  ويف �ضمن هذ� �لإ

رهم �أبو زيد عاليًا، حمّمد �أحمد خلصصف �هلل )تويّف �998(. وكخلف �هلل،  فمصصن �لكّتصصاب �لذين يقدِّ

يجصصادل �أبصصو زيد �ضّد �لقر�ء�ت �ل�ضيا�ضّيصصة �أو �ملعيارّية للقر�آن، �لذي يرى فيه كتابصصًا �إر�ضادّيًا روحانّيًا 

، م�ضدر �إلهاٍم للم�ضتغلني يف حقول �لفنون و�لعلوم، 
ّ
�ضالمي و�أخالقّيًا؛ كتابًا مّثل، يف طول �لتاريخ �لإ

ن�ضان و�هلل )�ل�ضفحة �75. وحلقة و�ضٍل �ضخ�ضّية بني �لإ

وكان خلصصف �هلل مبدعًا يف �إيجاد �أ�ضاليب جديدة يف �لتحليل �لنقدّي ودر��ضة �لقر�آن يف �ضياقه. 

ر�ً يف جمموعة �لق�ض�ص   متجذِّ
ّ
دبّية. فقد جصصاء حتليله �ل�ضياقي ولكصصّن كثريين يعتقدون �أّنه �أغرق يف �لأ

 
ّ
�ضلي . »هذ� ما يجعصصل �لتحليل بح�ضب �ل�ضياق �لأ

ّ
�لقر�آنّيصصة و�إعادة بنائها بح�ضب ت�ضل�ضلها �لزمني

�ضالمّية – ممكنًا«. من وجهة �لنظر هذه، »فاإّن  ر �لر�ضالة �لإ  وتطوُّ
ّ
– �حلالة �لنف�ضّية و�لعاطفّية للنبي

د عليه خلف �هلل« )�ل�ضفحتان  كِّ  �لذي يوؤ
ّ
[ ينتهك �لُبعَد �ل�ضياقصصي

ّ
 ]�ملو�ضوعاتي

ّ
�لتحليصصل �ملو�ضوعي

 للباك�ضتايّن 
ّ
55-56(. �أخ�ضى �أّن مقاربًة كهذه تنتج خ�ضارًة حمتملًة للمعنى. �أّما �لتحليل �ملو�ضوعي

ف�ضل �لرحمن، على �ضبيل �ملثال، فهو م�ضاٍو يف �جلدوى، بل رمّبا كان �أكرث فائدة.

يصصن و�عترب �أّنها �أخفقت يف  فقصصد عمد ف�ضل �لرحمن �إىل نقد �ملقاربصصة »�لذريّة« لعدٍد من �ملف�رصِّ

يديولوجية الو�صطيّة« �ل�ضادر عام ��99. مام ال�صافعَي وتاأ�صي�ض الأ يتقّدم �أبو زيد بنقٍد قا�ٍص للغاية �ضدَّ �ل�ضافعَي يف كتابه »الإ  ���
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يات خمتلفة  ( على �لتعاطي مع مفصصرد�ٍت معّينة لآ
ّ
فهصصم �لوحدة �لتحتّية للقر�آن يف �إ�رص�رهصصا )�لعملي

مبعصصزل عن غريها. ودفعت �حلاجة لدر��ضة �لقر�آن كوحدة، كبنية، بف�ضل �لرحمن �إىل بلورة �أ�ضلوٍب 

ّول مصصن حقيقة �لقصصر�آن �لتاريخّية، من �ملبصصادئ �لكلّية �ملقبولصصة، من وجهة  ذي وجهصصني: ُي�ضتصصقُّ �لأ

ن�ضانّية؛ و�لثاين يت�ضّكل مصصن تطبيق مبادئ متتالية على �مل�ضتوى  خالقّية و�لالهوتّية، من �لإ �لنظصصر �لأ

 ،
ّ
�لعملي

اإّن عمليّة التاأويل التي نقرتحها هنا تت�صّكل من حركة مزدوجة، من الظرف احلايّل اإىل زمن القراآن، ومن ثَمَّ اإىل احلا�رص جمّدداً. 

خالقّي-الجتماعّي للجزيرة العربيّة اأيّام النبّي. ]...[ فالقراآن  لهّي، من خالل عقل النبّي، على الظرف الأ فالقراآن هو اجلواب الإ

�صالميّة َظَهرا يف �صوء التاريخ وعلى خلفيّة اجتماعيّة-تاريخيّة. فهو جواٌب على هذا الظرف. ]...[ تتاألُف  وتكوي��ن اجلماعة الإ

وىل تبداأ من فهم معنى القراآن ككّل كما وفهمه من  وىل من احلركة الأ اأوىل احلركت��ني املذكورت��ني اأعاله من خطوتني ... اخلطوة الأ

يٍَغ ذات اأغرا�ض  جوبة املحّددة واإعالنها َك�صِ جوبة لظروٍف حمّددة. اخلطوة الثانية هي التعميم من هذه الأ لِّف الأ خالل املباين التي توؤ

وىل تبداأ  اأخالقيّة- اجتماعيّة عاّمة ميكن »تقطريها« من ن�صو�ض معيّنة يف �صوء اخللفيّة املُعلنة عادًة. ]...[ ويف حني اأّن احلركة الأ

ية العاّمة  م��ن خ�صو�صيّ��ات القراآن اإىل انتزاِع ومنهجِة املبادئ العاّمة والقيم والغايات البعيدة امل��دى، فاإّن الثانية تبداأ من هذه الروؤ

ن؛ اأي اأّن العاّم يتج�ّصد يف ال�صي��اق التاريخّي-الجتماعّي احلايّل  ي��ة املحّددة التي يُ�صار اإىل �صياغته��ا وحتقيقها الآ لت�ص��ل اإىل الروؤ

وامللمو�ض)�(.

ي�ضمن ف�ضل �لرحمن حتلياًل �ضياقّيًا- مو�ضوعّيًا دومنا تخلٍّ عن �لتطبيق praxis، يف حني �أّن خطاب 

ّول ياأتي �ضيا�ضّيًا، مّتجهًا �ضوب حتويل �ملجتمع،  خلصصف �هلل ياأتي �أدبّيًا فح�ضب. بالتايل، فموقصصف �لأ

خر فكريًّا فقط. يف حني ياأتي �لآ

ره �أبصصو زيد عاليًا ولكّنه ينطوي على نف�ص عيوب  ٌر �آخر يقدِّ ثصصّم هناك حمّمد �أركون – وهو مفكِّ

 »unthought صصر فيصصه صصر فيصصه thinkable«، »�لالُمفكَّ خلصصف �هلل، يف ر�أيصصي. �إّن نظرّيتصصه يف »�ملفكَّ

 لهي نظريّة ر�ئعة وقادرة على ر�ضد 
ّ
�ضالمي  يف �لفكر �لإ

�2�
»unthinkable و»�مل�ضتحيصصل �لتفكري فيه

، من مثل �ضعوبصصة �لتعاطي مع مفاهيَم كالعلمانّية، 
ّ
 �لكال�ضيكي

ّ
�ضالمي خطصصاء �ملالزمة للتفكري �لإ �لأ

�لتاريخانّيصصة و�مل�ضصصاو�ة �جلن�ضّية. ومع هذ�، فهي تظلُّ مترينًا لغوّيًا مطويّصصًا يف �ضفحات �لكتب. و�أنا 

�ً يف �لعالئق   �لتقليدّي. فتغيري �لعقصصول يتطّلب تغريُّ
ّ
�ضالمي ُك يف قدرتها على تغيري �لعقصصل �لإ م�ضصصكِّ

 Antonio Gramsci يديولوجّية يف �ملجتمع، كمصصا جادل �أنطونيو غر�م�ضي �ل�ضو�ضيصصو- �ضيا�ضّية و�لأ

 Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago and London: Chicago University Press, ص��الم واحلداث��ة� ف�ضصصل �لرحمصصن، الإ  ���

1982), 5-6
The Unthought in Contemporary Islamic و Muhammad Arkoun, Lecture du Coran (Paris: Maisonneuve, 1982( ،نظصصر�  �2�

   Thought (London: al-Saqi, 2002).
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رين �أن يعرفو� متطلِّبات �جلماهري ويقودوهم مبقت�ضى هذه �ملعرفة، ول ينبغي  . على �ملفكِّ
���

ذ�ت مّرة

فكارهم، بل �أن يختلطو� ويتعّلمو� من �جلماهري �لفقرية  بر�ج �لعاجّية« لأ للفال�ضفة �أن يعي�ضو� يف »�لأ

رون ]يجب �أن يكونو�[ �ضهصصد�ء �أحياء على �جلماهري. �إّل  يف �إفريقيصصا و�آ�ضيا و�أمصصريكا �لالتينّية. �ملفكِّ

«، ناظر�ً �إىل ]وُمدينًا[ كلَّ �لتيار�ت 
ّ
 �ملعا�رص يف »�لعملي

ّ
�ضالمي �أّن �أركون ُيعادي �نخصصر�ط �لفكر �لإ

.
�2�

»du combat د�مّية �ضالمّية �ملعا�رص على �أّنها »�ضِ �لإ

يديولوجيا، وهي نقطة ح�ضا�ّضة عند غر�م�ضي. ولعّل �أهّم  ومن �مل�ضائل �ملهّمة، كذلك، فعالّية �لأ

طار، »لقد بنى  يديولوجيا هو عبد �لكرمي �رصو�ص. يقول �أبو زيد يف هذ� �لإ ٍر تعاطى مع م�ضاألة �لأ مفكِّ

�رصو�صصص موقفه على مفهوم �لن�ضبّية �لثقافّية« )�ل�ضفحة �7(. لكّن �لن�ضبّية �لثقافّية قد تكون مفهومًا 

 �أّن كاّلً منها 
ّ
ديّة �لتاأويالت تعني بهام و�لغمو�ص �إىل درجِة طم�ص �أّي هوّيصصة ثقافّية. فتعدُّ غايصصًة يف �لإ

حتتفصصظ مبعناهصصا �خلا�ّص )وهذ� ما ي�ضدق علصصى �أفر�ٍد معّينني – �أو ح�ضصصار�ٍت بعينها – مبا هم ذو�ٌت 

متحاورة ومتفاعلة، ولكن �أي�ضًا حمتفظة بهوّيتها �ملحّددة، كما ي�ضري �إىل ذلك ح�ضن حنفي يف نظرّيته 

دّية  مر، �إّن علينا تفادَي �خللط بصصني �لن�ضبّية �لثقافّية �لعدمّية وبني تعدُّ (. يف و�قع �لأ
���

يف �ل�ضتغصصر�ب

�لتاأويالت �مل�ضموح بها هرمنوطيقّيًا. �لن�ضبّية �لثقافّية تعني �أن ل تاأويل ي�ضّح. �أّما �لهرمنوطيقا �لبّناءة 

 
ّ
. بالفعل، هذ� هو �ملدى �حلقيقي

�4�
فتعنصصي �أّن كلَّ �لتاأويالت ت�ضرتك يف جانب من جو�نب �حلقيقصصة

.
�5�

ملقولة �بن ر�ضد يف »ف�ضل �ملقال« باأّن »�حلّق ل ي�ضاّد �حلّق«

، على �ضصصوء جدلّيات �لن�ضبّية �لثقافّية مصصع �لهرمنوطيقا �لبّناءة، ما يقولصصه �أبو زيد من �أّن  وي�ضصصحُّ

�ضويّل فهو ن�ّص �أ�ضصصويّل، وللن�ضوّي فهو ن�صٌّ ن�ضوّي...   يعك�ص �ل�ضيوعّية، ولالأ
ّ
»�لقصصر�آن لل�ضيوعي

 �أو بريء”« )�ل�ضفحة ��9. �أّما �أنا 
ّ
�إلصصخ« )�ل�ضفحة �9(. لكّنه يقرُّ باأّنه لي�ص من تاأويصصٍل “مو�ضوعي

دّية خطاأً �أو خطر�ً ذ�تّيًا. بل تكمصصن �مل�ضكلة يف كيفّية تعاي�ص هذه �لتاأويالت  فصصال �أرى يف هذه �لتعدُّ

�ملختلفة. هنا ُت�ضاهم مقاربة �أبي زيد �جلديدة للقر�آن كص »خطاب« يف حلِّ بع�ص �لعقد،

ماً[ البُْعَد التاريخ��ّي والنقدّي من خالل اإعادة قراءة نقديّة  �ص��ل، �رصعت يف تاأيي��د فكرة النظر اإىل القراآن كن�ضٍّ ]مقدِّ يف الأ

لعل��وم القراآن التقليديّة، خامت��اً باأّن القراآن هو نتاٌج ثقايّف، مبعنى اأّن الثقافة واملفاهيم املاقب��ل اإ�صالميّة تعاد �صياغتها عن طريق بناء 

ن�صايّن ... وركّزت على البعد  لهّي الإ لغ��وّي حم��ّدد. ]...[ ويف عام 2000 ]...[ عر�صت مفهوم القراآن كم�صاحٍة للتوا�ص��ل الإ

العم��ودّي للوح��ي، اأي على العمليّة التوا�صليّ��ة بني اهلل والر�صول والتي اأنتجت القراآن. وقد اأنت��ج هذا التوا�صل العمودّي الذي 

Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, critical edition by Valentino Gerrantana (Torino: Einaudi, 1975( ،نظر�  ���

Muhammad Arkoun, La pensée arabe (Paris : Presses Universitaires de France, 1991�.  �2�

مة يف علم ال�صتغراب )�لقاهرة: �لد�ر �لفّنّية، ���99. ح�ضن حنفي، مقدِّ  ���

Gianni Vattimo, Oltre l’interpretazione (Roma-Bari: Laterza, 2002(،نظر�  �4�

Massimo Campanini, ”Averroes“ Hermeneutics of the Qur’an,“ forthcoming in the Proceedings of the ،نظصصر�  �5�

 international conference Averroès et les Averroismes, edited by Jean Baptiste Brenet (Paris: Vrin, 2007).
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ا�صتم��ّر طيلة ع�رصين عاماً عدداً م��ن اخلطابات. ]...[ ويف العام 2004، اأخذُت اأطروحتي خطوًة واحدًة اأبعد، منتقاًل من البعد 

فقّي يتخّطى القوننة canonization، اأو ما يعتربه بع�ض الباحثني ن�رصَ النبيِّ لر�صالة  فقّي. وما اأعنيه بالأ العمودّي للقراآن اإىل ذاك الأ

الق��راآن بع��د تلّقيه اإيّاها. ما اأرمي اإليه هو البعد املُن��دكُّ يف بنية القراآن والذي جتّلى يف عمليّة التوا�صل الفعلّي. ل ميكن اإدراك البعد 

يته ك� »خطاب« )ال�صفحتان 98-97(. يته ك� »ن�ّض« اإىل روؤ يتنا الهيكليّة املفاهيميّة للقراآن من روؤ فقّي اإّل اإذا حتّولت روؤ الأ

�إّن �لقر�آن كخطاب، �أو كنظام تخاطب، ي�ضري �إىل �أّن هناك و�ضائل هرمنوطيقّية �ضّتى للو�ضول �إىل نف�ص 

ديّة �لتاأويصصالت، ولكّنه، دون ريب، ي�ضتفيد  لنا �لقول بتعدُّ بذرة �حلقيقصصة. كنظام تخاطب، هو يخوِّ

 �ضبيهًا، نوعًا ما، بالبعد 
ّ
فقي مصصن مقاربة مو�ضوعّية كتلك �لتي عند ف�ضل �لرحمن. يبصصدو يل �لبعد �لأ

.
���

ّ
�ملو�ضوعي

. هناك ر�أيت 
�2�

 �ملعا�رص«
ّ
�ضالمي �أّمصصا نظرّية �رصو�ص، فقد ناق�ضتها باإ�ضهصصاب يف كتابي »�لفكر �لإ

قّل يف كتابه �لبارز »�لعقل، �حلّرّية  قناع وموبوٌء بالتوليفّيصصة syncretism، على �لأ �أّن منهجصصه قليل �لإ

خرى يف متناويل(. على �ضبيل �ملثال، �أنا ل   )مل تكن �أعمالصصه �لفار�ضّية �لأ
���

�ضالم و�لدميقر�طّيصصة يف �لإ

�أرى �أّنصصه ميكن �إيجاد �أر�ضّية م�ضرتكة بني �ل�ضوفّية وفل�ضفة �لعلم. كما �أرى �إب�ضتمولوجياه ]�رصو�ص[ 

معّلقصصًة يف مكاٍن ما بصصني �لذ�تّية و�ملو�ضوعّيصصة. ول �أرى د�عّيا جلد�له بخ�ضو�صصص �ل�ضلة �ملبا�رصة بني 

، �أتت �لثورة �لعلمّية على  �لفال�ضفصصة و�لعلماء �ليونانّيني وبني �لعلماء و�لعلمانّيني �ملعا�رصين )على كلٍّ

ر�ضطوّيصصة[ هي �لعلم ملا يْقصصُرب من ع�رصة قرون(. �أ�ضصصف �إليه �ضّد- ر�ضطويّصصة بعدمصصا كانت ]�لأ �لأ

�ضالم و�ملارك�ضّيصصة مل يكونو� لينتجو� تاريخصصًا مغاير�ً لو ن�ضاأو�  تاريخّيتصصه حني يعلصصن �أّن �مل�ضيحّية و�لإ

م �أّن �رصو�ص، يف  ل يف ماهّياتهصصم. �إّنه ملثرٌي للتهكُّ ّنهم غري قابلني للتحوُّ يف ظصصروف و�صصرصوط خمتلفة لأ

�ضالم، وهو تاأويل يرف�ضه معظصصم �لد�ر�ضني، �إ�ضالمّيني وغري  « لالإ قولصصه هذ�، يتقّدم بتاأويٍل »ماهصصويٍّ

�أ�ضالمّيصصني. كمصصا ل يبدو �أّن ثّمصصة حماّلً للتاريخ يف فكره: »�إّنصصه يجادل باأّن قيمصصًا كاحلّريّة، و�لعد�لة، 

ديان بل �نتمت �إىل منظومات خارجة  و�حلقوق، و�ل�ضدق، و�حرت�م �لغري و�أ�رص�بها، مل تن�ضاأ د�خل �لأ

عن �أ�ضا�ص )ماهّية( �لعقائد �لدينّية. تكون هذه �لقيم، �أو، بتعبرٍي �أدّق، �لتف�ضري�ت �لتي حُتبى بها، نتاَج 

.  بطبيعة �حلال، يحقُّ 
�4�

ديان هذه �لقيم وتدجمهصصا يف منظوماتها �لَعَقِديّة« . ثّم تتبّنى �لأ
ّ
عقصصٍل جمعي

�ضالم ل يقت�رص على هرمنوطيقا �أفقّية بل �أي�ضًا على م�ضاو�ة �جتماعية �أفقّية. بتعبري ح�ضن حنفي: »�لتوحيد هو عملّية  من �ملفيد �أن نتذّكر �أّن �لإ  ���

توحيصصد يف م�ضتقبصصل فعٍل �كتمل يف �ملا�ضي. �إّنه يعني حرّيصصة �لوجد�ن، رف�ص �خلوف، ونهاية �لنفاق و�لتعار�صصص. "�هلل �أكرب" �إمّنا تعني حتطيم 

ل �لوحي  ن�ضانّية �أن حتوِّ مم مت�ضاوون قبالة �ملبد�إ �لو�حد. ل مزيصصد من جمتمعاٍت طبقّية �أو عن�رصيّة. وظيفصصة �لإ �ل�ضتبصصد�د. فصصكلُّ �لب�صصرص وكلُّ �لأ

مام و�خللف، ل �لفوق و�لتحت. و�لنا�ص �لثوريّون يعي�ضون يف بعٍد �أفقيٍّ ل عمودّي«.  – كلمة �هلل – يف �لبنية �ملثلى للعامَل. فُبعد� �حلياة هما �لأ
               Peuples  Méditerranées, n. 21, October-De يف ،»Des Ideologies Modernistes à l"Islam Revolutionnaires« ،ح�ضصصن حنفي

cember 1982, 3-13; here 12.  
Massimo Campanini, Il pensiero islamico contemporaneo (Bologna : Il Mulino, 2005), 103-112.  �2�

 Abdolkarim Soroush, Reason, Freedom and Democracy in Islam (Oxford and New York: Oxford University Press,  ���

.(2000
 Ali Paya, ”Recent Developments in Shi’i Thought,“ in Islamic Democratic Discourse. Theory, Debates and Philosophical  �4�
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حدهم �أن يعترب �رصو�ص »م�ضلحًا«  يٍّ كان �أن يكون ل�أدرّيًا agnostic، لكّنني ل �أري كيف ميكن لأ لأ

يديولوجيصصا. فهي لي�ضت بال�رصورة »وعيصصًا مقلوبًا«، بل  دينّيصصًا. ثّمصصة لديه �ضوء فهصصٍم عميق مل�ضاألة �لأ

.propositional attitude ميكنها �أن مُتثِّل، بتعبري �أنطونيو غر�م�ضي، جمّدد�ً، موقفًا ق�ضوّيًا

ولعّلي �أجد �أّن هرمنوطيقّيات جمتهد �ضب�ضرتي �أكرث �إثارًة لالهتمام من �رصو�ص لكونه �أكرث ت�ضلُّعًا 

يف �لفل�ضفصصة و�لهرمنوطيقا بدء�ً بديلثي Dilthey و�نتهاًء بغاد�مر Gadamer )�ل�ضفحة 66 و�ملقاطع 

ِل، �عتباُر �أّن »كلَّ م�ضاكل �حلد�ثة �ضتحلُّ باإدخال بع�ص �أدو�ت  �لتي تلي(. ولرمّبا كان �إفر�طًا يف �لتفاوؤ

ّن »�لن�صَّ  ديّة �لتاأويالت لأ حو�ل، يبيح تعدُّ �لهرمنوطيقا ومبادئها �إىل �لتف�ضري �لقر�آيّن«، لكّنه، باأّي �لأ

جوبة �لتي يريد.  �ضئلة �لتي ُعِر�ضت عليصصه يف حني �أّن �جلميع يجد يف �لقر�آن �لأ يجيصصب فقط على �لأ

�ضالم يف  �ضالم«. كما �أّن �ل�ضب�ضرتي يفهم متامًا »ت�ضيي�ص �لإ وهصصذ� ما ي�ضمح بتاأويٍل دميقر�طصصيٍّ يف �لإ

�ضالم يّتجه �ضوب �لدنيا« بالن�ضبة �إليه )�ل�ضفحة �68. �لعديد من �أجز�ء �لعامل«، وبالتايل فص »�لإ

من �لو��ضح �أّن �لظو�هرّية phenomenology و�لهرمنوطيقا هي �أدو�ت و�آلت لفهم �لقر�آن. 

دنى قابلة للت�ضيي�صصص، وُت�ضيَّ�ص يف �لعديد من �خلطابات  بيصصد �أّن حمتويصصات �لن�ّص �ضيا�ضّية، �أو باحلدِّ �لأ

م بها �لتفا�ضري �ملعا�رصة. وهذه لعبة خطصصرية يف عامٍل غارٍق بالفو�ضى كعاملنا. كما  �لدنيويّصصة �لتي تتقدَّ

 
ّ
 حمّمد كانت �ضيا�ضّية، وقد �أبرز حمّمد عابد �جلابري م�ضاهمتها يف بنية �لعقل �ل�ضيا�ضي

ّ
�أّن مهّمة �لنبي

 – كما �لدين 
ّ
�ضالمي حو�ل �أن ننفي �لبعصصد �لدنيوّي عن �لدين �لإ . ول ميكننا بحاٍل من �لأ

���

ّ
�لعربصصي

�ليهصصودّي. و�لدنيوّية �صصرصورة يف �حلقبة �ملعا�رصة؛ وحّتى �مل�ضيحّيصصة و�لكاثوليكّية »تّتجهان �ضوب 

�لدنيصصا«، وتتدّخالن �أكرث فاأكصصرث يف �ل�ضيا�ضة يف �لوليات �ملّتحدة و�أوروبا. ل تعدو �لعلمانّية �لغربّية 

 يعتمد�ن بكثافة على مفاهيم 
ّ
 �لغربي

ّ
كوَنها �أ�ضطورة، �إِذ �للغة �ل�ضيا�ضّية �لغربّية وحّتى �لتطبيق �ل�ضيا�ضي

ّخر�ً علصصى ت�ضيي�ص �مل�ضيحّية  . وقد حّث �لبابصصا بنديكتو�ص �ل�ضاد�ص ع�رص موؤ
�2�

و�فرت��ضصصاٍت لهوتّية

.
���

ّ
وروبي �ضالم و�لتنوير �لأ ب�ضكل عاّم و�لكاثوليكّية ب�ضكٍل خا�ّص يف معر�ص �إد�نته لكّل من �لإ

ومصصن �مل�ضائل �ملهّمصصة، �لدميقر�طّية. ولكن ما �لصصذي تعنيه �لدميقر�طّية؟ عصصّرف �لباحثون �أنو�عًا 

 
�5�

، »�لدميقر�طّيصصة �ضبه-�لتوتاليتارّية«
�4�

مصصن �لدميقر�طّيصصات من قبيصصل »�لدميقر�طّيصصة �لتوتاليتاريّصصة«

Perspectives, ed. M. Muqtader Khan (Lanham: Lexington Books, 2006), 131-132
حمّمد عابد �جلابري، العقل ال�صيا�صّي العربّي )بريوت: مركز در��ضات �لوحدة �لعربّية، ���99.  ���

Carl Schmitt, The Concept of the Political (Chicago and London: Chicago University Press, 1996�.  �2�

ر�جع خطاب �لبابا �ملثري للجدل �لذي �ألقاه يف جامعة ريغن�ضبورغ يف �2 �أيلول 2006.  ���

J. L. Talmon, The Origin of Totalitarian Democracy (New York: Praeger, 1960�.  �4�

 Marina Ottaway, Democracy Challenger the Rise of Semi-authoritarianism (Washington: Carnegie Endowment  �5�

                                                                                                                                                                     Foundation, 2003).  
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، وغريها. يبصصدو يل �أّن �أبا زيد يتحّدث عصصن »دميقر�طّية ليرب�لّية«. 
���

و»�لدميقر�طّيصصة غري �لليرب�لّيصصة«

ن�ضانّية تتحّقق، �أف�ضَل ما تتحّقق،  ومن وجهة نظر �لدميقر�طّية �لليرب�لّية، يعتقد �رصو�ص �أّن �حلقوق �لإ

 )�ل�ضفحة �7(. ل�ضوء �حلظ، فصصاإّن �أبا زيد يقرُّ باآثام �أمصصريكا يف �إير�ن )�ل�ضفحة 
ّ
يف نظصصاٍم دميقر�طصصي

مريكّيون �ضيا�ضيًة خمتلفًة مع  48: »... مل تكن �لثورة، وبالتايل �لدولة �لثيوقر�طّية، لتتحّقق لو �ّتبع �لأ

مريكّيون �ضّد�م ح�ضني يف حربه  و�ضط ب�ضكل عاّم )�ل�ضفحة 64: »دعم �لأ �إير�ن«( ومصصع �ل�رصق �لأ

ير�يّن؛ �أ�ضقطو� طائصصرة رّكاٍب �إير�نّية وكافاأو�  ة لقلب �لنظام �لإ علصصى �إير�ن؛ �أعلنو� عصصن مو�زنة خا�ضّ

�لرجصصل �لذي قصصام بذلك؛ و�أخري�ً فهم دعمو� �لطالبصصان يف �أفغان�ضتان«(؛ كما ويصصرى �أّن ��ضتمر�رّية 

�ضالمّيني �لر�ديكالّيني« )�ل�ضفحة ��5. �إ�رص�ئيل كدولة دينّية تعطي �ل�رصعّية خلطاب �لإ

ن�ضان، حّرّية  �أنصصا �أو�فق متامًا على �عتبار �أبي زيد �أّن »�لنقا�ص �لد�ئر حول �لدميقر�طّية، حقوق �لإ

دِّ �إىل �إعادة �لنظر يف �لتقليد ومعنى  [ مل يوؤ
ّ
�ضالمي �لعتقصصاد، �لدولة �لعلمانّية و�لفرد�نّية ]يف �لعصصامل �لإ

�لقصصر�آن فح�ضب؛ لقصصد �أّدى �إىل �أن�ضنة �لقر�آن عرب �ضياغة لهوٍت ليصصرب�يّل، وتاأ�ضي�ِص منهٍج جديٍد يف 

ق  �لتاأويصصل. ُي�ضّمصصى هذه �ملنهج يف �لغصصرب بالهرمنوطيقا« )�ل�ضفحتصصان 78-79(. هنا ل بّد لتحقُّ

ي. وقد  �ضافة �إىل هرمنوطيقا ثاقبة وتف�ضرٍي ن�ضّ  hegemonical، بالإ
ّ
�لدميقر�طّيصصة من م�رصوٍع هيمني

. �لهيمنة تعني �أْن تبني 
�2�

ل مفهوم �لهيمنة منوذجصصًا �إر�ضاديًّا �ضيا�ضّيًا يف عمل �أنطونيو غر�م�ضصصي �ضصصكَّ

�ضا�ص �ل�ضعبوّي �ل�ضخم. يف �لقرن  رين و�جلماهري، بني �لطليعة �لفكرّية و�لأ »كتلًة« جديدة بني �ملفكِّ

وربّية يف بناء »كتلٍة« كهذه؛ �أّما �ل�ضيوعّية فاأخفقت يف فعل ذلك  �لتا�ضع ع�رص، جنحت �لربجو�زيّة �لأ

. وبخالف �أبي زيد، 
���

 �أن يتجاوز �لقر�آن
ّ
�ضالم، ل ميكن للم�رصوع �لهيمني يف �لقرن �لع�رصين. يف �لإ

�أرى �أّن حممصصود طه وعبصصد �هلل �لنعيم �ضاهما بحزم يف هذ� �ملنظور مب�صصرصوع �أ�ضلمة �ملفاهيم �لعلمانّية 

ن�ضان  )�ل�ضفحتصصان 87-88(، عار�ضصصني ملقاربصصة �أ�ضيلٍة وو�قعّيصصٍة للعلمانّية و�لقانون وحقصصوق �لإ

، رغم 
�4�

�ضالم )�ل�ضفحصصة 88(. وهكذ�، فاإّن �لدميقر�طّية حتتاج �إىل تعريٍف خمتلف من وجهة نظر �لإ

.
�5�

ّ
دين من وجود دميقر�طّية بنحٍو �إ�ضالمي كوننا غري متاأكِّ

�ضالمّية   للقر�ء�ت �لقر�آنّية عند ما ُي�ضّمى باحلركات �لإ
ّ
ختامًا، فاإّن �أبا زيد ي�ضري �إىل �لطابع �ل�ضيا�ضي

Fouad Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York: Norton, 2003�.  ���

Luciano Gruppi, Il concetto di egemonia in Gramsci (Roma: Editori Riuniti, 1972); Le parole di Gramsci, ed. Ste ،نظر�  �2�

                                                                                                                  fano Frosini and Guido Liguori (Roma: Carocci, 2004).
 Contemporary Arab Thought. Studies in post-1967 Arab ،

ّ
ر �لفكر �لعربي د �إبر�هيم �أبو ربيع على �أهّمّية �أنطونيو غر�م�ضي يف تطوُّ كِّ ُيوؤ  ���

�ضالمّية  Intellectual History (London and Sterling: Pluto Press, 2004 �أّمصصا �أنصصا فقصصد �ضاهمصصت يف هذ� �ملو�ضوع بورقصصة، "�لدولة �لإ
متصصر Credance, connaissance et norms )جامعة تون�ص، �-� �آذ�ر   يف موؤ

ً
: حتليل معا�رص  ملنظور غر�م�ضصصي"، نوق�ضت �أّول 

ّ
يف مدينصصة �لنبصصي

Gramsci e le culture del mondo (Fondazione Gramsci, Roma 27-28 April 2007(.متر 2007(؛ وثانيًا يف موؤ

John Esposito and John Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996(. ،نظر�  �4�

Islam ،نظصصر كتابصصه� .UCLA رين �إثصصارًة لالهتمام �ليوم هو خالد �أبو �لف�ضل، �أ�ضتاٌذ يف جامعصصة كاليفورنيا-لو�صصص �أجنل�صصص لعصصلَّ �أكرث �ملفكِّ  �5�

                                                                         and the Challenge of Democracy  (Princeton: Princeton University Press, 2004).
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«، بنحٍو و�ٍف، وهو �ملعار�ص ب�ضّدة لكلِّ �حلركات �لتقليديّة من 
ّ
�ضالم �ل�ضيا�ضي �ضولّية«، �أي �لإ »�لأ

خو�ن �مل�ضلمني. ويصصرى �إىل �حلركة �ل�ضلفّية �لتي �أ�ّض�ص لهصصا ر�ضيد ر�ضا كانحطاٍط  �لوهابّيصصني �إىل �لإ

فغايّن وعبده؛ بل يرى بونًا �ضا�ضعصصًا بني �إ�ضالحّية عبده و�إ�ضالح ر�ضا.  �ضالحّية عند �لأ للحركصصة �لإ

بالتايل، فاإّن نقد �أبي زيد لطارق رم�ضان ل بّد له �أن ياأتي غايًة يف �لق�ضوة )�ل�ضفحة 92(، رغم قول 

صصر �أّن جمموع �ل�رصيعة هو بناٌء �إن�ضصصايّن وتتطّور بع�ص جو�نبه  رم�ضصصان باأّنصصه »... من �ل�رصورّي �لتذكُّ

ن�ضانّية، وكمصصا تك�ّضفت بع�ص جو�نب �لقصصر�آن و�ل�ضّنة مع �لزمن.  فكار �لإ بال�ضبصصط كما تتطصصّور �لأ

ّمة، على ر�أ�ص كلِّ  هصصذ� هو بالتحديد معنى �حلديث �لنبوّي بصصاأّن “�هلل تبارك وتعاىل يبعث �إىل هذه �لأ

خصصو�ن �مل�ضلمني بص«حركة رجعّية«  . و�ضخ�ضّيًا ل �أو�فق و�ضم �لإ
���

د لهصصا دينها”« مئصصة �ضنة، من يجدِّ

)�ل�ضفحصصة 46(، فقد كانصصت م�ضاهماتهم �لجتماعّية و�لعملّية و�لتعليمّيصصة، بادئ ذي بدء، و�ضائَل 

.
�2�

مهّمة للتعاطي مع �حتياجات �لنا�ص

وجه، تظهر فيصصه نب�ضاٌت �إ�ضالحّية ومعانصصد�ت �نفعالّية.  دة �لأ �ضصصالم �ليوم هو حقيقة متعصصدِّ �لإ

كرث تاأثري�ً وت�ضييصصد�ً و�لتي يقوم عليها  منصصاط �لأ ُي�ضاعدنصصا كتاب �أبي زيصصد على فهم كليهما و�رصح �لأ

خذ به يف  مصصل بنه�ضة �إ�ضالمّيصصة جديدة. �لهرمنوطيقا �لقر�آنّية �أ�ضا�ضّية، ولكّنهصصا لي�ضت م�رصوعًا يوؤ �لأ

�لفصصر�غ؛ �إّنها م�ضحونة بت�ضمينصصات �ضيا�ضّية. وبال ريب، فاإّن فهم وتطوير هذه �لت�ضمينات �ل�ضيا�ضّية 

�ضالمّيني. يكون م�ضاعد�ً مل�ضتقبل �لفكر و�لتطبيق �لإ

Tariq Ramadan, ”Ijtihad and Maslahah: The Foundation o f Governance,“ in Islamic Democratic Discourse, ed. Muqte-  ���

dar Khan, cit, 4
Brynjar Lia, The Muslim Brothers in Egypt. The Rise of an Islamic Mass Movement (Reading: Ithaca, 1998(. ،نظر�  �2�




