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القراءات الحداثية للنص القرآني بين القبول
والرفض

عبداهلل العلوي

تنوعت اخلطابات املختلفة حول احلداثة يف الثقافة العربية والإ�سالمية ،وخال�صة فيما يتعلق باحلداثة يف اخلطاب الديني والتفا�سري القر�آنية ،ويبدو �أن هذه
النظرة املتفردة منطلقاتها ناجتة من ت�أثر �أمثال ه�ؤالء بالفكر الغربي للحداثة خا�صة بعد الع�صور الو�سطى التي ت�سمى ع�صور الظالم ،والتي تخل�صت فيها الثقافة
الغربية من �سيطرة الكني�سة على احلياة العامة ،وو�ضع الأديان يف مو�ضع الثقافة والتناول العام للعامة ،ونظن �أن الدخول احلقيقي للحداثة املعا�صرة يف العامل
العربي بدايته يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين �أي بعد انتهاء التيار الكال�سيكي للفكر العربي ،ثم ا�ستمر هذا االجتاه يف التو�سع �شيئا ف�شي ًئا
حتى �أ�صبح له جذور مت�أ�صلة يف العامل العربي والإ�سالمي.
وو���ص��ل ب��احل��داث�ين الت�شكيك يف ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س (ال���ق���ر�آن) �أو
التلميح م��ث��ل م��ا وج��دن��ا ع��ن��د ط��ه ح�سني يف ك��ت��اب��ه (يف ال�شعر
اجلاهلي) حيث ي��رى بع�ض الأكادمييني �أن الت�شكيك بال�شعر
اجلاهلي هو ت�شكيك بالقر�آن ،وعمو ًما ظهرت ثالثة اجتاهات
يف ه��ذا ال�����ش���أن منهم امل���ؤي��د ومنهم املخالف وامل��داف��ع ب�شرا�سة
عن القر�آن ومنهم من م�سك الع�صى من الو�سط ،ولقد عر�ض
ون��اق�����ش بع�ض ه��ذه الآراء �أ���س��ت��اذ ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة بكلية
ال��ع��ل��وم ب��ال��ق��اه��رة حم��م��د ق��ا���س��م امل��ن�����س��ي يف م��ق��ال��ه« :التف�سري
أمنوذجا»،
القر�آن بني الأخالقي والت�شريعي ،طه عبدالرحمن �
ً
ف���إىل �أي م��دى ن�ستطيع �أن ن��ق��ول �إن احل��داث��ي�ين ا�ستطعوا �أن
منهجا حقيقًا لتجديد القراءات للقر�آن؟ يف مقابل ذلك
ي�ضعوا
ً
هل ميكن �أن نقول �إن التخل�ص من قد�سية القر�آن يجعل من
�إمكانية درا�سته درا���س��ة علمية حداثية؟ وه��ل �أث��ق��ل املف�سرون
القدامى القر�آن بتف�سرياتهم املختلفة؟
مل تكن املواجهة احلا�صلة اليوم بني قبول احل��داث��ة ورف�ضها
وليد الثقافة املعا�صرة ،فقد عار�ض التقليديون املحدثني يف
الع�صر العبا�سي ،و�أب���رز ه��ذه املعار�ضات م��ا وج��دن��اه م��ن ث��ورة
النقاد �ضد �أب��ي ن��وا���س باملقدمة اخلمرية والتجديد يف ال��وزن
والقافية ،والتجديد يف بنية الق�صيدة العربية ،وو�صل باخلليفة
املن�صور يف الدولة الأموية يف الأندل�س �إىل حرق كتب الفل�سفة
للفيل�سوف ابن ر�شد واتهمه بالكفر والإحلاد ،لذا ُينقل عن ابن
ر�شد �أنه قالُ « :بلينا بقوم يظنون �أن اهلل مل يهد غريهم» ،وهذا
هو ذات��ه ما جن��ده من ال�صراع بني املحدثني «ح�سب و�صفهم-
وبني من يرى �أن القر�آن ال ميكن امل�سا�س به ،فقدا�سته جعلته
ممنوعا من امل�سا�س به ،فما هي احلداثة؟
يقول ف��ادي معلوف« :توحي كلمة احلداثة باالن�سالخ عن كل
م��ا���ض ،ب��ال��ق��در ذات���ه ال���ذي ت���ؤك��د ف��ي��ه ع��ل��ى ف��ك��رة ال��ذه��اب �إىل
امل�ستقبل ،وال�سري �إىل الزمن املجهول »....فاحلداثة يف الفكر
ومنهجا جدل ًيا ،مما ا�ضطر الكثري
العربي ُتعد منعط ًفا حقيق ًيا
ً
م��ن املفكرين �أن ي��ع��دوه «�إ�شكالية عوي�صة ح�ين اقتنع الذين
ا���س��ت��ع��اروه ب�����ض��رورة ه��دم ال���ذات وا���س��ت��ب��دال��ه��ا ب��الآخ��ر لتحقيق
النمط احل��داث��ي ال��ذي ي�شع مركز ًيا من ال��غ��رب» ،فقد تعددت
ال��ت��ع��اري��ف ل��ل��ح��داث��ة« ،ف��م��ن��ه��م م��ن رب���ط ه���ذه ال��ل��ف��ظ��ة بحقبة
تاريخة ممتدة �أو خمتزلة ،ومنهم من ربطها بالتطور ال�صناعي
وامل��ع��ل��وم��ات��ي وال��ث��ق��ايف ،وم��ن��ه��م م��ن رب��ط��ه��ا ب��ال��ت��ح��رر وال��ت��ق��دم
والعقالنية والعلمانية ...وغريها من التعاريف ،ولكن رمبا ما

ذكره املن�سي يف نظرة طه عبدالرحمن للحداثة هو ر�ؤية «نراها-
�صاحلة وتنطلق من منطلقات حقيقية ،فيذكر املن�سي يف مقاله
�سابق ال��ذك��ر« :الح��ظ »�أي ط��ه -يف ه��ذه التعاريف �أن��ه��ا تقع يف
ت��ه��وي��ل ه��ذا امل��ف��ه��وم ح��ت��ى ت��ب��دو احل��داث��ة وك���أن��ه��ا ك��ائ��ن عجيب
( )....وم��ن ثم فهو ي��رى �أن ه��ذا الت�صور للحداثة هو ت�صور
غري حداثي ،لأنّه ينقل احلداثة من رتبة مفهوم عقلي �إجرائي
�إىل رتبة �شي وهمي حدثي ( ،).....فهو يذهب �إىل �أن��ه ينبغي
النظر �إىل احلداثة من خالل التفريق بني روحها وواقعها«....
وي��ق��وم روح احل��داث��ة عند ط��ه عبدالرحمن على ثالثة مبادئ
وه���ي :م��ب��د�أ ال��ر���ش��د �أي» �أن الأ���ص��ل يف احل��داث��ة االن��ت��ق��ال من
حال االعتقاد �إىل حال الر�شد ،ومبد أ� النقد �أي «�أن الأ�صل يف
احلداثة االنتقال من حال االعتقاد �إىل حال االنتقاد»...ومبد�أ
ال�شمول �أي «�أن الأ�صل يف احلداثة الإخراج من حال اخل�صو�ص
�إىل حال ال�شمول»...يتهم الإ�سالميون املدافعون عن الإ�سالم
وال��ق��ر�آن احل��داث��ي�ين واملتطلعني �إىل ال��ق��راءة اجل��دي��دة للن�ص
ال��ق��ر�آين بالعلمانية والعقالنية وال��ل��ي�برال��ي��ة ،خا�صة �أول��ئ��ك
الذين لب�سوا املعطف الإ�سالمي ،ف�أخذوا على عاتقهم من خالل
فكرهم امل�ستنري «كما يعدونها -على زعزعة »وتقوي�ض البنى
املفاهيمية للفكر الإ�سالمي من الداخل ،بعد �أن ف�شل �أ�سالفهم
من تقوي�ضها من اخلارج ببدائل عقدية و�أيديولوجية م�ستوردة
ترتبع على عر�شها املارك�سية بدعوى احل��داث��ة »....واحلقيقة
نتفق م��ع م��ا ذك���ره املن�سي حيث ي��ق��ول« :ال ميكن �أن ن��ق��ول �إن
امل�سلمني مل يدخلوا �إىل احل��داث��ة �إال بح�صول ق���راءة جديدة
للقر�آن ،وذلك لأنه �سر وجود الأمة امل�سلمة و�سر �صنعها للتاريخ
( ،)....يف املقابل ف�إن واقع احلداثة يف املجتمع الغربي قام على
�أ�سا�س مواجهة امل�ؤ�س�سات الكن�سية ( )....لأنها مار�ست و�صايتها
على الدين ،وو�صاية على الروح والثقافة وال�سيا�سة  ،»....من
ذلك نفهم �أن احلداثة هي يف منبتها مواجهة مع الدين �أ ًيا كان
ه��ذا ال��دي��ن ،فكما الق��ت احل��داث��ة ال��رف�����ض يف املجتمع الديني
الغربي ،القت ذات امل�صري يف املجتمع العربي والإ�سالمي.
لقد ح��اول احلداثيون �أن يت�صدوا للتقليد يف تناول القر�آن،
مب��ا يف ذل��ك ك��ت��ب التفا�سري ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ي�صفها احميدة
النيفر ب���أن��ه��ا «ال��ت��ف��ا���س�ير ال�تراث��ي��ة» ،ف��ه��ي تفا�سري ت��ري��د �أن
روح��ا ميكن �أن تعي�ش يف كل
تعود للما�ضي وال جتعل للقر�آن ً
الأزم��ان وتتجدد فهي «كما يقول احميدة -ب�أنها »ال تريد �أن
تف ّعل املقت�ضيات املعرفية واحل�ضارية احلديثة يف �إث��راء فهم

ن�صا عقي ًما،
امل�سلمني للن�ص  ،»...وه��ذا يجعل م��ن ال��ق��ر�آن ً
ال ي�ستطيع �أن ي�ساير ال��ت��ط��ورات املختلفة للكون ���س��واء على
امل�ستوى االجتماعي �أو االقت�صادي �أو ال�سيا�سي �أو غريه ،وهذا
ي�ضعنا يف �إ�شكالية �أن��ه كيف ن�ستطيع �أن نقول ب���أن الإ���س�لام
وال���ق���ر�آن ه��و دي���ن ���ش��م��ول وك��ل��ي��ة .وع��م��وم ال��ق��ول ف����إن ه����ؤالء
احلداثيني �أمثال حممد �أركون ،وحممد �شحرور وعبد املجيد
ال�شريف حاولوا «كما يقول الدكتور يو�سف ّ
الكلم» -الت�صدي
ل��ل�تراث الإ���س�لام��ي برمته ق��ر�آ ًن��ا و�سنة ب��ال��ق��راءة والتحليل،
متحررين ب��ذل��ك م��ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي فر�ضها ال�سلف على كل
من �أراد اخلو�ض يف ق�ضايا القر�آن وحماولة فهمه ،راف�ضني
ت��ل��ك امل��ن��اه��ج الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ( )....وي��ق�ترح ه����ؤالء
يعني احلداثيني -مناهج حداثية ،يعتقدون �أن تطبيقاتهاعلى الن�ص القر�آين �ستفرز نتائج مهمة ،من �ش�أنها �أن متكن
ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي م��ن االن��ف�لات م��ن ق��ي��ود امل��ا���ض��ي ،وقب�ضة
التخلف الذي �أحكم �سيطرته على امل�سلمني منذ قرون خلت»،
ولذلك هم يعدون �أن املفكر الغربي «جتاوز حمرمات الكني�سة
لتف�سريهم للن�صو�ص ال��دي��ن��ي��ة ،وات�����ص��ال��ه امل��ب��ا���ش��ر بالن�ص
ال��ت��ورات��ي واالجن��ي��ل��ي رام��� ًي���ا وراء ظ��ه��ره و���س��اط��ة الكني�سة،
وم�����س��ت��ع��ي�� ًن��ا ب��امل��ن��اه��ج ال��ن��ق��دي��ة احل��دي��ث��ة يف ف��ه��م ال��ن�����ص��و���ص
الب�شرية ،من �أجل فهم �أح�سن للن�ص الديني املقد�س».
ختا ًما ،يف احلقيقة ال ن�ستطيع �أن نقول �إن الدعوة التي �أثارها
املفكرون احلداثيون يف العامل الإ�سالمي ب�ش�أن جتديد القر�آءة
ل��ل��ق��ر�آن ب��اط��ل��ة ب��اجل��م��ل��ة� ،أو �إن��ه��ا حت����ارب الإ����س�ل�ام وت�شكك
امل�سلمني يف ك��ت��اب��ه��م امل��ق��د���س ،ول��ك��ن مي��ك��ن ال��ق��ول �أنّ هناك
مبالغة يف النظرة احلداثية عند بع�ضهم ،و�أن نزع القد�سية
من القر�آن هي م�س�ألة ال تقدم وال ت�ؤخر ،ولكن ال بد من �إعادة
�صياغة اخلطاب الإ�سالمي ب�شكل عام ،وق��راءة القر�آن قراءة
حداثية تنا�سب احلياة العامة للنا�س ،بعيدًا عن التقليل من
قيمته عند امل�سلمني ،وب��ذل��ك ي�صبح الن�ص ال��ق��ر�آين ذا روح
منتع�شة معي�شة م�سايرة لتقلبات النا�س و�أحوالهم وتطوراتهم
يف املجاالت املختلفة« ،فالفعل احلداثي الإ�سالمي » كما يقول
املن�سي -ال يقوم على �أ���ص��ل الت�صارع م��ع ال��دي��ن ،و� ّإن���ا على
�أ�صل التفاعل مع الدين ( )...وذلك لأن التفاعل مع الدين
ي�ؤدي �إىل توليد الطاقة الإبداعية لدى جمهور امل�سلمني� ،إذ
بقدر ما تكتمل يف �صدر امل�سلم القوة الإميانية ،ت�ستعد ملكاته
للإبداع والإنتاج.»..
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