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 الكتاب: 
 
 ر فضل الرحمناإلسالم والحداثة من خالل كتابات املفك

 دونالد ل. بيري  تأليف:

 ميرنا معلوف ونسرين ناضر ترجمة:

 الشبكة العربية لألبحاث والنشر الناشر:
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يحاول الباحث دونالد بيري، الحائز شهادة الدكتوراه من املعهد الالهوتي املعمداني الجنوبي، واألستاذ 

 البعثات الدينية في كلية م.املشارك في مادة العمل التبشيري واألديان العاملية، ومدير املركز العاملي ملوارد 

 
ّ

الحداثة في ملعضلة بحث أن يتصدى من خالل هذا الويب؛  -امعة غاردنرهوت في جكريستوفر وايت لال

دينية ، حيث يتمحور البحث حول نقطتين اثنتين: معضلة النزعة المواجهة النزعة الدينية التقليدية

الباحثين اإلسالميين في القرن العشرين، حيث حد أهم وعرض حياة وفكر أ ،التقليدية في سياق الحداثة

ظاهرة كما لوجية" للموضوع تحاول وصف السات اإلسالمية مقاربة "فينومينو تعكس مقاربة املؤلف للدرا

 تبدو من الداخل.

ويركز الدكتور دونالد بيري خالل كتابه املكون من أربعة فصول على نقطتين اثنتين: معالجة إشكاليات 

تواجه  ،في سياق نزعة دينية تقليدية بين األديان كافة ،سبل استيعاب التراث الديني لهاالحداثة وبحث 

حيث أبرز املؤلف مساهمة فضل الرحمن  ،وإبراز طريقة للتعامل مع الحداثةالحداثة كإحدى التحديات، 

وإعادة كتشاف القرآن افضل الرحمن إلعادة دعوة إلى وتطرق  في كشف معضالت الحداثة كمشكلة كونية.

 و من خالل مسيرته في عدة مجاالت،  ،بناء اإلسالم
 
وهو أبو األعلى  ،لردود أحد خصوم فضل الرحمن مناقشة

 .الدائر في البلدان اإلسالمية حول التعامل مع الحداثةلنقاش لن يمثلمبوصفهما  ،املودودي

 

 معضلة النزعة الدينية التقليدية في سياق الحداثة الفصل األول:

جهد بحثي مكثف لتعريف الحداثة ومحاولة توضيحها من خالل األدبيات الباحث الفصل األول بيستهل 

الغربية والعربية لعدد كبير من الباحثين، في محاولة لتحديد مالمح إشكالية البحث التي يطرحها، إال أن 

إشكالية الحداثة أن يركز  على اتها على أنه البد ملن يتناول كل التعريفات تكاد تجمع وعلى الرغم من اختالف

يها، أي التأثير الثقافي والتأثير املؤسس ي البنيوي، وهذ ما يضعها أمام مواجهة للتقليدية الدينية، ألن بعد  

االحداثة ليست  ا واحد 
 
جديدة، هناك حيث االلتزامات الكونية أيديولوجيا إنما تكاد تكون  ،سياق

حلية ووجهات النظر الضيقة، وأن حقائق الفائدة والحسابات يتية تحل مكان الروابط امللوالكوزموبو 

والعلوم تتقدم على حقائق العواطف واملقدس وغير العقالني ، وأن الفرد وليس املجموعة هو الوحدة 

األساسية في املجتمع والسياسية، وأن الهوية تختار وتنجز، وال تنسب إلى أحد وال تؤكد. ولعل هذا السجال 

 عكس أهمية هذا املشروع البحثي.مواجهة التقليدية الدينية، ي ة فيحول الحداث

اختياره فضل الرحمن كموضوع بحثي في هذا السياق، كون فضل الرحمن يبرر الباحث خالل الفصل األول 

ا اكتسب لنفسه  ا موقع  ا من خالل تفسير اإلسالم للحكومة الباكستانية، فريد  مزاولته مهنة التعليم والحق 

ا في العالم األكاديمي في أمريكا الشمالية، فكان 
 
بتوفير حلول عملية للمعضالت التي تطرحها الحداثة، شغوف

ا وكان لديه شغف  ا بالنص القرآني، ما أتاح له ان يشكل أيض  للتفكير بين األبراج العاجية من جهة، جسر 
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ى، فقد أدرك فضل الرحمن تأثير الحداثة على النزعة الدينية غماتية غير املطلعة من جهة أخر اوبين البر 

االتقليدية،  وأن اإلسالم "مستقطب  ر وتحول ال لبس فيهما، ّم وأنه في حالة تخ ،العالم العلماني " منجذريًّ

ا لقد أدرك خطورة املعضالت التي تطرحها الحداثة، إنما اليقين  اإلسالم أن يكون قوة في إمكان بأنه أيض 

ا حمن في مجتمع سلك طريق الحداثة، حيث يشكل فكر فضل الر امّية  دين ا غني   وغير مستغل، يجبمورد 

 لدى تقويم الوضع الحالي في اإلسالم، أو النظر في ما قد يخبئه املستقبل للعالم اإلسالمي.الحسبان أخذه في 

ثة أو فرضتها كمعضالت طرحتها الحدا "بيتر بيرغ"معضالت عرضها خمس يركز املؤلف في الفصل األول على 

تشكل كل واحدة من "، ص، التحرير، والعلمنةيالتجرد، املستقبلية، التشخ": على الحياة البشرية، وهي

 مل معها أي جماعة دينية معاصرة، فيعرضهذه املعضالت بحسب بيتربرغ، قوة أساسية يجب أن تتعا

 ي الحديث. املؤلف تأثيرها بإيجاز في أشكال التعبير الدين

ا  ،، بأن التقليدية الدينيةمعضلة التجرديوضح الكاتب بداية في  ن وسط ما نشأت في سياق محلي معيغالب 

امجتمع متجانس  يمكن  .ن التجرد الذي ولده التمدين والتعددية أنتج مجتمعات غير متجانسة؛ بيد أنسبي 

، إال أنه اإلثنيةاالجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو في االختالفات أن ينحصر تنوع هذه املجتمعات 

ا يمكن أن تشمل  االختالفات اللغوية والدينية في أحيان كثيرة، التمدين والتعددية هما عنصران أيض 

دت معضالت كما  أساسيان تأثرت بهما املجتمعات التقليدية واألفراد بفعل التجرد الناجم عن الحداثة.
ّ
ول

ذهنّياتهم، من هنا، يمثل التجرد األشخاص حول العالم و  رات هائلة في أنماط حياة ماليينالتجرد تغيي

الشخص ي واالجتماعي والسياس ي واالقتصادي والثقافي للمؤسسات التقليدية واحدة فقط من املعضالت 

 املطروحة أمام التقليدية الدينية.

فقد ولدت الحداثة  تر بيرغ مصطلح "املستقبلية"،املعضلة الثانية، والتي أطلق عليها بيينتقل املؤلف إلى 

ا   ثوري 
 

نظر النغدون  ؤلف في تفسير هذه املعضلة بوجهةفي مفهوم الزمن واختباره، فيستشهد املتحوال

على سرعة الزوال والتغيير، سمة أساسية في الروح الحديثة و  ذي يؤكد أن التركيز على الصيرورةغيلكي، وال

ق متعددة ومتنوعة، وكانت لها ائاملصادفة والترابط، لقد جرى التعبير عنها بطر تكاد تضاهي صفة 

 تعد وال تحص ى على حياتنا الروحية والفلسفية والدينية. مضاعفات ال

يشدد الباحث ضمن هذه املعضلة على ضرورة التنبه للفارق بين معضلة املستقبلية وبين اإليمان و 

من التقاليد الدينية تقبل فكثير ر من التقاليد الدينية في العالم، باألخرويات، والذي نجده في عدد كبي

ا  ا خطي   للتاريخ، تقدم بعض التعاليم حول اكتمال التاريخ، ما يمنح تصور 
 

 ؛ لكن يجبألشخاص كثيرينأمال

تبشر  ال املستقبل، لكنهاالخلط بين املستقبلية واإليمان بالعالم اآلخر، حيث تركز املستقبلية على  معد

 بالضرورة بحدث كامل معين سوف يطبع "نضوج" العالم، أو تستبق هذا الحدث.
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ويرى دونالد بيري أن تركز املستقبلية على التخطيط للمسار الوظيفي والحاجة املستمرة إلى التدريب 

"، تلك التي "التشخيصبـيعرفها  الحداثة، والتيفيها معضلة أخرى تتسبب املتخصص، يتيح لنا رؤية 

هعلق بالفصل التجريدي للفرد عن الكيانات االجتماعية أو املجتمع تت
ّ
، فلم يسبق في التاريخ أن كان الفرد كل

ديالكتية التجّرد، لكنهما مترابطان في  وكأنهفي املجتمع في وضع بمثل هذه الهشاشة، فقد يبدو التشخص 

ت ضخمة املجتمعات امللموسة يكلياهذه باملفارقة هي أنه في الوقت الذي استبدلت فيه  شكل متناقض.

مجردة للمجتمع الحديث، ظهرت الذات الفردية بأنها متمايزة ومعقدة إلى حد كبير، ومن هذا املنطلق، 

ي هذا املؤلف ف حيث يشير بحاجة أكبر إلى االنتماء الشخص ي الذي يصعب إيجاده في املؤسسات املجردة.

لى تأثير الفردانية املنفعية من خالل شكلها االقتصادي، أي نه يجب النظر إوهي أ ،السياق إلى نقطة مهمة

أي العلموية، ومعناها تأليه املنطق األيديولوجي الرأسمالية، وشكلها السياس ي أي البيروقراطية، وشكلها 

 دون سواه.من التقني 

، أحد شعارات الحداثة األكث ي تولدها الحداثة، إلىيصل الباحث في شرح وتوضيح املعضالت الت وهو ر إغراء 

والقوي  ، تلك التي تتجلى بالتعطش الدائمكدينامية مضطربة للحداثة" ،والذي يراه الكاتب "التحرير"،

الالبتكار والثورة. لم يعد التقليد  يحدث  ما ،[...] ؛ يمكن تغيير الوضع القائم، فاملستقبل آفاق مفتوحةملزم 

ا   اليوم ليس أن األفراد يصبحون مقتنعين فعلي 
 
ضعف بقدرتهم على تغيير الوضع القائم وحقهم في ذلك، بل أ

ا التقليد إلى درجة أنه بات  عليهم االختيار بين البدائل، شاؤوا أم أبوا، فنظرة اإلدانة الوجودية إلى لزام 

يعود النظام االجتماعي من  الحرية حديثة بطريقة غريبة ومعبرة، مع التحديث يجري تحدي القدر، وال

ا ك في أن لهذا التحرير ياة الفردية والجماعية، الشويحيط االلتباس أكثر فأكثر بالح املسلمات، يبعث جانب 

ا على البهجة، وهناك   ."رعب الفوض ىأيض 

حيث يبرز خوف  ؛ولعل مناقشة الكاتب دونالد بيري للنقطة األخيرة، تعكس الجانب املحافظ في كتاباته

، التحرر كرغبة والتحرير كمفهوم وجدا قبل الحداثة ذلك أن، أضف إلى مبالغ فيه من التحديث كآليات

له محفًزا ثل إنما الحداثة قد تم، فقط وأن هذا التحرير قد يكون حافزه التغيير ليس تجاه الحداثة

لذي يرى أنه ، يبرز خوف الكاتب من رعب الفوض ى مقابل التحرر ااالجتماعية لدى بعض املجموعات

 ال يمكن السيطرة عليه.تغيًرا يحمل بجزء منه 

هذا املفهوم في ويظهر من خالل مناقشة  "،ثة اسم "العلمنةايطلق الكاتب على املعضلة الخامسة للحد

بريان ويلسون، الذي مفهوم " العلمانية"، إذ يستند الكاتب إلى  عن لفصله جاهدة سياق بحثه، محاولة

ا عرض  ا مهم  بشكل أساس ي في عملية تراجع في النشاطات  العلمنةتتعلق حيث  .بين هاتين اللفظتينتمييز 

واملعتقدات الدينية ونمط التفكير الديني واملؤسسات الدينية، والذي يحدث بشكل أساس ي بالترافق مع 

آليات أخرى من التغيير البنيوي االجتماعي، أو كنتيجة غير واعية وغير مقصودة لتلك اآلليات. أما 

يديولوجيا يندد أنصارها، وبكامل وعيهم بالظواهر الخارقة للطبيعة بمختلف فعبارة عن ألعلمانية ا
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ا  ؛للدين مناهضةأشكالها، وبالوكاالت التي تروج لها، وينادون باعتماد مبادئ غير دينية، أو  لألخالق أساس 

دية الدينية، وبناء عليه يرى الباحث أن العلمنة كأزمة ال تقتصر على التقلي الشخصية والتنظيم االجتماعي. 

ا حيث تطرح مشكلة حقيقية  لألشخاص الذين ال يزعمون أن لديهم التزامات دينية مثل )الالأدريين أو جد 

العلمنة تحبط التطلعات البشرية املتجذرة بقوة، واألهم بينها التطلع "امللحديين(، وذلك من وجهة نظر أن 

 .طاف"إلى الوجود في كون ذي مغزى، ومفعم باألمل في نهاية امل

ما حجم الحرية التي يجب أن يتمتع بها الدين في مجتمع  :كلهالسؤال على املجتمع  وعليه يجب تعميم

ثمة ؟ و أو ماحقوق التعبير الديني التي يجب حمايتها في مجتمع يستثمر بشدة في عملية العلمنة؟ علماني

رفضه بالكامل في عملية  سؤال آخر يجب على الجماعات الدينية اإلجابة عنه: ما القدر الذي يجب

يتعين على التقليدية الدينية أن تواجه مجموعة من األسئلة في سياق ؟ أو تكييفه ؟استيعابهأو ؟ العوملة

 الحداثة.

  

الفصل الثاني: الدعوة إلى إعادة االكتشاف وإعادة البناء في فكر فضل 

 الرحمن

وإعادة  ،فضل الرحمن من أجل إعادة اكتشاف القرآن أطلقهايتطرق الفصل الثاني إلى جوهر الدعوة التي 

على ضوء التفسير القرآني، حيث يعرض الباحث مسيرة فضل الرحمن ويشرح في هذا الفصل  بناء اإلسالم

 فقهي، اجتماعي، سياس ي، اقتصادي.فكره في أربع فئات: 

 

 املسائل الفقهية في القرآن  -1

-التوحيد، العدالة االقتصاديةيمكن رؤيتها بوضوح في القرآن: " وصف فضل الرحمن ثالثة مواضيع

ا االجتماعية، واليوم األخير )دينونة اإلنسان األخيرة(،  على مناقشة هذه املواضيع لكشف النقاب عن مصرًّ

ان القرآن ليس ن فضل الرحمن ركز على ألى الرغم من أدينامية الرسالة القرآنية، وع ا فقهي 
 
، إال أنه بحث

لقد شدد فضل الرحمن و  ماط اللثام عن التفاصيل املهمة الصغيرة التي تعبر عن جوهر الوحي القرآني.أ

على أنه يجب النظر إلى مفهوم هللا في القرآن الكريم بأنه مفهوم وظيفي، هللا في القرآن هو خالق ومقدم 

سبح له  ما في السماوات ، "هو هللا الخالق املصور له  األسماء  الخلقهالرعاية ودّيان على جميع  حسنى ي 

 واألرض".
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 ،واسعة انتقادات إلى ه  عرض  اليزال ي  نزعته الدينية نحو القرآن كان و ولكن يبدو أن فكر فضل الرحمن ب

املرجعية  فضل الرحمن مصادر  ، حيث يقلصال السنة النبويةحول إغف من "النيو أصوليين"وتحديًدا 

 ومتطلباته،، وفق قراءة جديدة تتالءم مع روح العصر فحسب الكريماإلسالمية، ليحصرها في القرآن 

وال تحفل قراءة فضل الرحمن الجديدة بالسنة النبوية، كما أنها تتعاطى مع إنتاجات الفقهاء بحسب 

سياقاتها الزمانية واملكانية، والتي تغاير أحوال زماننا، ما يعني فقدانها صفة اإللزام كأحكام فقهية 

 على املرجعية ومعاركصراًعا ، األمر الذي قد يعود ليولد األيام قابلمة لسائر املسلمين في مرجعية ملز 

فقهية تحول دون التطبيق الحقيقي لديناميكية القرآن التي نادى بها. تلك التي يكاد يطغى عليها املوروث 

م  
 .القدس ي ل عبر الحديث والقصص واألثر التاريخي لإلسالم الذي ح 

    

 املسائل االجتماعية في القرآن  -2

اقتها مع هللا، ركز فضل الرحمن في فهمه للقرآن، بشدة، على سلوك الكائنات البشرية في عال  ،بالتالي ،عادًّ

العالم اإلسالمي، وأدرج هذه القضايا ضمن عنوانين  يواجهان القرآن يتطرق إلى القضايا االجتماعية التي أ

ا حيث يعرض دونالد بيري ضمن هذا املبحث أراء قوية ع، حقوق اإلنسان واملجتمعريضين:  عبر عنها جد 

فضل الرحمن حول بعض املسائل االجتماعية املعاصرة، فقد أثار موقفه من امليراث، والزواج، وحقوق 

املرأة، والطالق والضرائب، نقمة عدد من التقليديين اإلسالميين، حيث خرج فضل الرحمن عن التقليدية 

 بمنظور جديد. اياذه القضفي تناول ه

نلحظ أن الرجل ، ومن خالل الغوص بعمق في نظرة فضل الرحمن للمسائل االجتماعية في القرآن

)القرن الثامن  مدرسة املعتزلة؛ يطالب بالوسطية ضمن حركتين في تاريخ اإلسالم شكلتا طرفي نقيض

عليها،  رفعت الحركة األولى إرادة ب.م( والحركة األشعرية )القرن العاشر ب.م( والتي ظهرت كرد فعل 

ن تكون فأنكرت أ ؛أما الثانية ان الطبيعةوحصرت نشاط هللا بميد ،اإلنسان الحرة إلى مرتبة أعلى

وهنا تظهر دعوة فضل الرحمن  مؤكدة أن هللا كلي القدرة ،لإلنسان أي قوة من خالل اإلرادة الحرة

 يقع بين الحتمية الفقهية واملسؤولية البشرية.  وسطيوتشديده على أن القرآن يدعو إلى سلوك طريق 

باملقابل يؤكد فضل الرحمن، أنه ال يمكن تحقيق الغاية اإلسالمية، إال بعد استعادة اإلنسان الحرية 

األصيلة، وتحرره من مختلف أشكال االستغالل االجتماعي الروحي والسياس ي واالقتصادي، عندئٍذ فقط 

 ة والتضحية بالذات حقائق فعلّية. يمكن أن يصبح التعاون واألخو 
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 املسائل السياسية في القرآن -3

يتعذر بناء مجتمع قائم على املساواة دون أن تتغير املؤسسات من أجل تطبيق اإلصالحات الالزمة 

يمكن اتخاذ موقف سياقي من املسائل الفقهية واالجتماعية املتعلقة بالحداثة، من دون  واملناسبة، فال

ملجتمع اإلسالمي على االشتراكية أم الديمقراطية، ومية. هل يجب أن يبنى اكالسياسات الححصول تبدل في 

م عليه أن يطور طابعه الخاص، يحاول دونالد بيري في هذا املبحث تسليط الضوء على بعض املالحظات أ

 املثيرة لالهتمام لفضل الرحمن حول طبيعة الدولة اإلسالمية ووظيفتها.

ي تواجهها البلدان اإلسالمية في العالم باملعضلة الحوارية بين التوسعية الغربية تتعلق املشكلة الت

، واإلصالحات السياسية ضرورة للتعامل بطريقة فاعلة مع املسائل املتعلقة "السلوك اإلسالمي القويم"و

هة يمكن تحقيق هذه اإلصالحات من دون إصالح اجتماعي وتحديث اقتصادي، ومن ج بالحداثة، ولكن ال

أخرى آمن فضل الرحمن بشدة أن أي محاولة إلنشاء دولة إسالمية "تسعى لتطبيق مشيئة هللا" أن تتجذر 

 في أوساط الجماهير املسلمة.

ونالحظ في الدعوة األخيرة لفضل الرحمن قربها من إحدى املحاوالت األولى لتطبيق إصالحات سياسية 

الوحدة  ؛"الجامعة اإلسالمية" والتي تألفت من عنصرينوهي دعوة جمال الدين األفغاني  في اإلسالم

اإلسالمية والشعبوية، فقد أتاحت مفاعيل الجامعة اإلسالمية في كل بلد مقاومة تأثير القوى األجنبية 

والتي بدت كمشكلة إضافية  ،وسيطرتها، لكن النتيجة األخرى لتيار الجامعة اإلسالمية كانت القومية

يين وهنا ميز فضل الرحمن بين معن. مة اإلسالميةحدة حقيقية بين األ و لبناء  يجب أخذها في االعتبار 

ا للفظة "القومية" األول يمكن أن يكون  شعور " ر، حيث عرف القومية بأنهان الثاني مدّم في حين أمفيد 

ا يمنح املجموعة املعنّية  باالنتماء إلى عادات وأعراف موحّدة، منها اللغة املشتركة، ما بالتماسك، إحساس 

ا يهدده،  وهذا املفهوم هو تأكيد لإلرث، ومحفز على حمايته ضد كل ما لهذا التعريف فيمكن للمرء ووفق 

الرحمن أن املشكلة تقع  ين فضلأن يؤكد إرثه ويحافظ على الوالء ألمة أوسع )األمة اإلسالمية(، في حين ب

ة، وتتحول دولة قومية تدعي السيادة عندما تصاغ هذه القومية البدائية في شكل أيديولوجيا سياسي

 وتطالب بالوالء املطلق لها.

وضمن  والعلمانية بحكم التعريف ،واقع الحال هو أن القومية الشديدة تستوجب العلمانية وتعززها

 لقضاء على إمكانات تحقيق وحدة األمةعبر ا ،تضرب جذور اإلسالم بطريقتين اثنتين ،هذا السياق

عقيدة شخصية وشعائر خاصة، إلى وعبر جعل اإلسالم في الداخل ينكفئ ويتحول  ،اإلسالمية في الخارج

  فقط في العالقة بالعالقة بين قلب اإلنسان وهللا".محصوًرا "أي أنه يصبح 

تمسك فضل الرحمن بوجوب هيكلية الدولة اإلسالمية الفاعلة حول املبادئ الديمقراطية لألمة والشورى، 

ا لقرآن أضفى فضل الرحمن أن اعّد حيث  من الديمقراطية على ممارسة شورى النادي التي كانت مزيد 

شدد  ممارسة قبل اإلسالم، حيث يدعو القرآن إلى حكومة مركزية تعكس إجماع األمة في شكل عام، فقد
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يقبل القرآن التمييز بين مؤمن  الي يحظر التمييز بمختلف أشكاله، "فضل الرحمن على أن التأويل القرآن

ا وآخر، سواء كان  يجب أن تعكس في املقابل، بالتساوي في الحياة املجتمعية،  أم أنثى، لناحية املشاركةذكر 

ا الحكومة  التنمية والرفاه، وفي هذا السياق و الدفاع ؛ هداف األساسية الثالثة للمجتمع اإلسالمياأل أيض 

 تي: آللى االستنتاج اإخلص فضل الرحمن 

  دور األمة اإلسالمية كما حدده القرآن هو إنشاء نوع من املنظومة السياسية واالجتماعيةأن، 

 النقيض. أطرافوإرساء توافق بين 

  ا أن الحياة الداخلية للمجتمع اإلسالمي وتركيبته يجب أن تقوما على املساواة واالنفتاح، من دائم 

 و السرّية.دون أن تلطخها النخبوية أ

   املتبادلة والتعاون الناشط.أن حياة املجتمع الداخلية وسلوكه يتمحوران حول اإلرادة الطيبة 

 

 املسائل االقتصادية في القرآن -4

تسلط مناقشة الباحث لتصور فضل الرحمن للمسائل االقتصادية في القرآن، تركيزه على أن فضل 

ساحات معارك فقهية وسياسية، إلى الرحمن خاض في عديد املسائل االقتصادية التي يمكن أن تتحول 

البلدان  كالطريقة املناسبة لجمع الثروات وتوزيعها، وشرعية استخدام األساليب املصرفية الحديثة في

اإلسالمية، والفهم الصحيح ملفهوم الزكاة في القرآن، لذلك سعى فضل الرحمن إلى تطوير فهم فعلي 

 للقيم االقتصادية التي يعددها القرآن، قبل الشروع في معالجة هذه الشؤون االقتصادية الحيوية.

أن القرآن شجعها كونها ّد عوالتي اء متقدمة لفضل الرحمن في حيازة الثروة وتوزيعها آر  فيعرض املبحث

الربا  الرحمن حول إلى آراء ية عادلة وصحية وتقدمية، إضافة جل خلق منظومة اجتماعضرورة من أ

      ها.تالزكاة ووظيفواألساليب املصرفية الحديثة، وجمع 

قد ف ،على الرغم مما تحتويه رؤية فضل الرحمن من تفاصيل للحداثة من خالل السياقات األربعة

طبيعة األنظمة السياسية الحالية في كل بلد إسالمي إضافة إلى طبيعة التنوع في حكم تختلف 

قبل مواجهته داخلًيا الفكر اإلسالمي  يواجهاوالذي يمثل إشكاليات حقيقية  الديني وبالتالي املرجعي

في فكر فضل  ركز عليه البحث من عموميات ما إال أن ،يحول دون ذلك في أغلب األحيان للحداثة ما

 ،كون تجربة فضل الرحمن تمثل مواجه للحداثة ،ولىاأل ؛ الرحمن قد تكون مفيدة على جهتين

ها  ،التاليوب ، وهي نظرة مفتقدة إلى اليوم في التقليدية الدينية، ومن جهة اوليس تهديًد  اتحديً عد 

تصبح الرسالة االجتهاد والشورى السبيل الوحيد كي بوصف -يمثل منهج فضل الرحمن  ،أخرى 

الكتشاف زخم  دعوة مهمة -االجتماعي واالقتصادي والسياسية الدينامية للقرآن محفز التغيير 

 التقليدية الدينية الحالية. هايجب أن تستفيد من، القرآن
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الفصل الثالث: االستجابة إلعادة البناء بمنظور السيد أبو األعلى 

 املودودي

ا  يقدم الفصل الثالث ا"نيو رد  جة، عاصر فضل الرحمن في " على الحداثة، من خصم عنيف اللهأصولي 

، وهو سيد أبو األعلى املودودي، حيث يركز الباحث في هذا الفصل على االختالفات بين املودودي باكستان

 للنقاش الثنائي القطب في البلدان اإلسالمية في محاولتها التعامل 
ّ
وفضل الرحمن، واللذين يمثالن نموذجا

 الحداثة. مع

سالم عن صالح في الطريقة التي يتحدث اإل اإل و الثورة أإلى بالحاجة شعر كل من املودودي وفضل الرحمن 

هما " إلعادة يمقاربتفي ن التعليم هو الحالة األساس في هذا اإلصالح؛ إال أنهما اختلفا أوعّدا الوضع املعاصر، 

 ف الذي انعكس على عدة قضايا:اكتشاف اإلسالم الحي الدينامي في القرآن"، االختال 

ا  يبدو أن فهم فضل الرحمن واملودودي للشريعة متقارب قضايا منهجية: -1 )إذ أقّرا بقيمة القرآن جد 

ن يتذكر أن السنة النبوية كانت عبارة عن رسالة ؛ غير أن على الباحث أوالسنة النبوية الشريفة(

التقليد املكتوب للسنة النبوية، فقد حفظ بشكل خطي في الحديث، حيث برز شفهية، أما 

االختالف بين فضل الرحمن واملودودي عندما انتقل النقاش إلى الحديث، إال أن فضل الرحمن 

بعض مواد الحديث، غير أنه أكد على في تاريخّية حاول التعاطي بجدية مع البرهان الذي شكك 

إن رفض باملجمل في رأيه بب الغموض التاريخي، ألن الحديث عدم رفض مجمل الحديث بس

 سينبذ، وتلغى أسس تاريخّية القرآن جملة واحدة.

حول معظم القضايا االجتماعية مثل حقوق  اختلف فضل الرحمن واملودوديقضايا اجتماعية:  -2

ائكة، مثل تعدد املرأة وقانون العائلة املسلمة، والتي تطرقت إلى كثير من القضايا االجتماعية الش

ا وهنا تجدر اإلشارة إلى أن املودودي لم يكن  الزوجات والطالق واإلرث. ، إال أنه آرائهفي كل تقليدي 

ا على ما يبدو لم يكن  على تحّمل ما يبدو أنه تقليد للحضارة الغربية، ولعل هذا ما انعكس على قادر 

ا علىانعكس و  ،كتاباته وآرائه الباحثين الغربيين الذين تناولوه كممثل شرس عن التقليدية  أيض 

 الدينية.

التي برزت  اختلف املودودي وفضل الرحمن على العديد من القضايا السياسيةقضايا سياسية:  -3

خالل تطوير الحكومات الباكستانية املختلفة وتشكيلها، حيث تجلى عمق الخالف في ثالث قضايا 

ودي ، فعلى سبيل املثال رفض املودة اإلسالمية، األمة والشورى، والتعليم(سياسية مركزية )الدول

على قدم املساواة مع الشرك، كما فسر املودودي كلمة شورى على  الديمقراطية الدنيوية وجعلها

، فيما فسر فضل أنها إشارة إلى املجلس االستشاري الذي ينتخب من الناس للتشاور مع األمير

أنها مبدأ حواري يستخدم الشعب املسلم )األمة( لتحديد مسار عمل مناسب  الرحمن الشورى على

ا يكون  لرأس الدولة، وشدد املودودي على ان رأس الدولة يجب أن يتمتع بالحرية لالعتراض ملزم 
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على مشورة املجلس االستشاري؛ غير ان على املرء أن يتذكر أن كل مواطن يتمتع بحرية اإلعراب 

عن معارضته للسياسات الحكومية، وهنا الحظ فضل الرحمن أن سخرية هذه الحجة أنها في حين 

 ريع على املجتمع بأكمله، تحصره في واحد، وهو رأس الدولة. التشحّق تنكر 

ن تلك القضايا الخالفية بين املودودي وفضل الرحمن والتي امتدت وتعمقت في يبدو أفي املقابل، 

والذي ، ال تلغي من أهمية املودودي ،املسائل االقتصادية عندما كانت باكستان تصوغ دستورها

عملية  حاول وضع بصمة نظرية على  ،خصبكاتب موهوب و بأنه إسبوزيتو"  ل. وصفه "جون.

في أن واقع تكمن   إال أن مشكلة املودودي ،أو ما سماه عملية الثورة اإلسالمية، إحياء اإلسالم

د القليل من االقتراحات العملية لترجمة أفكاره
 
كتاباته عبارة عن  جل  وكان  ،الكتابات املثمرة تول

وليست محاولة واعية لنقل أفكاره بواسطة الكلمات  ،ها في أماكن مختلفةترجمات لخطابات أدلى ب

لتطهير الفكر اإلسالمي من التقليد الغربي  يمكن فصل كتابات املودودي ودعوته كما أنه ال  ،املكتوبة

نها إال أ ،ريطانيا العظمى تحتل الهندالقوى الغربية ممثلة بب هالذي كانت في ،عن الظرف السياس ي

رمى إليه الباحث  ولعل هذا ما ،لبعض تلك الكتاباتمبرًرا ن تكون يمكن أ ال نفسه الوقت في 

ذاته لظرف السياس ي لومؤلف الكتاب دونالد بيري باستحضار تجربتين إسالميتين معاصرتين 

 .ينبإنتاج وتصور مختلف

خالل نظرة  دعا فضل الرحمن إلى إعادة بناء من؛ نهوض أو ثورة إسالميةلفيما سعى املودودي 

ولعل الخالف  ،وليس إعادة اجترار شروحات وتفسير بعض الفقهاء التاريخيين ،جديدة إلى القرآن

 د حقيقي.بينما رآها املودودي كمهد   ،على أنها تحٍد لإلسالمإلى الحداثة األبرز في نظرة فضل الرحمن 

فيه فضل الرحمن إعادة بناء أراد ؛ فيما ركز املودودي على إعادة إحياء إشراقة اإلسالم التقليدي

 العلوم اإلسالمية 
 
ل  ،ومن خالل تطوير نظرية قرآنية منتظمة ،القرآن وحدة متكاملةبحكم أن

 
ليتمث

ا فهما  ،الفرق األساس في املنهجية وقبول سلطة الفقهاء املسلمين
ً
ما خص  في كبيراختلفا بشكل إذ

 إلسالم املعاصر.مسألة طبيعة الدور الذي يقوم به التقليد في بلورة ا

ومن هنا يمكننا فهم إصرار فضل الرحمن على تسمية املودودي بـ"النيو أصولي"، حيث اعتقد أن 

لفكرية نهم بدوا كما لو كانوا "يغلقون الحياة االحركة "النيو أصولية" تتمثل في أنقاط ضعف 

كان فيما  ،التقاليد اإلسالميةين في ما كانوا متجذر نادًرا ن النيو أصوليين ذلك أ ،"نهائًيااإلسالمية 

 الحركات املبكرة )مؤسسو 
ً

في الفقه والعلوم جيًدا تعمقوا قد األصوليين والعصرانيين( مثال

من خالل  م أن يحقق عملية إعادة البناءحيث يؤكد فضل الرحمن أنه ال يمكن لإلسال  ،اإلسالمية

من  إال دون "جهد فكري جدي وواعي"، من برز ديناميكية القرآن ، وال يمكن أن ترات جذابة"ا"شع

واستكشاف املضاعفات االجتماعية واالقتصادية والسياسية لهذا  ،خالل تطوير علم قرآني قريني

  العلم. 
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 الفصل الرابع: أهمية فضل الرحمن في معضلة الحداثة 

معضالت الحداثة كمشكلة كونية، ويكشف عن مساهمات فضل الرحمن الفكرية  الفصل األخير يعرض

في املسائل املتعلقة بها، حيث يبدأ الفصل بإظهار عدد من التقاليد الدينية التي تجاوبت مع معضلة 

ا  الحداثة،
 
 ها العمل املسيحي التبشيري في سياق الحداثة.إلى التحديات التي يواجمتطرق

اول من هذا الفصل بعض الردود من األديان الثالثة التي تتشاطر يعرض املبحث األ و 
 
ا مشترك ا سامي 

 
، إرث

ا  ،ويتطرق إلى تفاعالت تلك األديان ملواجهة الحداثة )اليهودية، اإلسالم، واملسيحية(، بالتاريخ فيما مرور 

يهودية تقليدية ، "على سبيل املثال:  من مجموعات أصولية وحداثوية ونيو أصولية، تلك األديان أنتجته

وغيرها من الحركات التي مرت في التاريخ اليهودي وكذلك املسيحي في " يهودية محافظة، إصالح اليهودية

ليعود دونالد بيري ويركز على اإلسالم وحركة "الحداثوية  محاولة للتعاطي مع إشكاليات الحداثة،

 رأي فضل الرحمن فيه
 
 ا.اإلسالمية"، موضحا

فضل الرحمن مصطلح "الحداثوية اإلسالمية" كأحد ردود اإلسالم على الحداثة، حيث يعود عّد فقد 

التقليد التحديثي في اإلسالم إلى جمال الدين األفغاني، والذي أطلق عليه فضل الرحمن،  بــ"أبي الحداثوية 

قبل التحديثية أو أصولية، على  اإلسالمية"، في الواقع نشأت الحداثوية اإلسالمية عن حركات إحيائية ما

غرار الوهابية وحركات إصالحية في الهند وإفريقيا، كذلك يعزى بروز الحداثوية اإلسالمية إلى تأثيرات 

وهنا تظهر قناعة فضل الرحمن التي حاول الباحث إبرازها اجتماعية وسياسية وفكرية من الغرب، 

فقهية جديدة في يقظة ساهم إلى حد بعيد تقليدًيا في كون الوجود الغربي في الدول املسلمة، " ،بشدة

 للمسلمين".

عقل ستحرر على أن األصوليين الجدد وفروا قوة تحرير محتملة، كانت  فضل الرحمن أصرفي املقابل، 

الحركة شكلت خيبة على املسلمين من قيود قرون من التقاليد والهيمنة الروحية والفكرية للغرب، لكن 

ا الصعيد الفكري، فعلى الرغم من واقع أن األصوليين الجدد  ما دافعوا عن املواقف اإلسالمية غالب 

التقليدية من القضايا االجتماعية والسياسية، إال أن أعضاء الحركة كانوا يتمتعون بقليل من التعليم 

تشكل حركة فيعّد لمهمة الفكرية املطروحة، التقليدي، بل لم يكن لديهم أي تعليم تقليدي يعّدهم ل

ا طالبان، في الواقع،   بارز 
 

ل مثاال
ّ
على اإلعداد الفقهي املشكوك فيه ملجموعة أصولية جديدة، وكذلك تشك

ا تنظيم القاعدة يعّد فيما آية هللا الخميني،  وسط املجموعات اإلحيائية، فقد كان أشبه بشبكة أسسها فريد 

ونطاق تركيزها يتخطى املجموعات املتمركزة في املنطقة، على غرار اإلخوان املسلمين أسامة بن الدن، 

 . وجماعة اإلسالم

ويتناول الفصل األخير دعوة فضل الرحمن إلعادة االكتشاف والبناء والتحدي الذي يواجه العمل التبشيري 

ث، تأثره الشديد بفكر فضل ويتضح من خالل معالجة الباحث دونالد بيري هذا املبحاملسيحي املعاصر، 
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ا  ،تصورات فضل الرحمن بخصوص الحداثةالرحمن، حيث حاول الباحث أن يسحب أغلب 
ً
منطلق

من فكرة أن التحدي الذي يرفع في وجه املسيحية العاصرة يتمثل بإعطاء األمل للعالم من خالل 

 الحداثة.أوجدته بعض الفراغ الذي  اكتشاف كيف يمكن لإليمان املسيحي أن يمأل 

لية اإلسالمية ف ،وحده الوقت قادر على إظهار خيارات املسلمين في الوقت الراهن
 
ثمة فراغ تام من التعق

مضطربة بشكل كبير وغير منتجة بسبب النقص في االندماج مع  ،وانتشار ملؤسسات علمانية حديثة

 عالم اإلسالمي الذي حاول منح ال ،وهنا تتجلى أهمية فكر فضل الرحمن ،البيئة املحافظة
ً

عن بديال

 "العلمانية بالجملة" و "األصولية الجديدة". 

 






