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تأثير الحداثة في اإلسالم*

(((

Modernity’s impact on
Islam
فضل الرحمن

**

ترجمة وتعليق :منير تمودن*** | Mounir Temouden

(ُ *)1قدِّ مــت هــذه الورقــة فــي مؤتمــر إدوارد كاالهيــو الثانــي الــذي انعقــد بجامعــة برنســتون األمريكيــة (واليــة جيرســي) فــي مــاي 1966
حــول موضــوع :التعدديــة الدينيــة والمجتمــع العالمــي (. )Religious Diversity and World Community
العنوان األصلي للمقالة:
�Fazlur Rahman, «The impact of modernity of Islam», Islamic Studies, Vol. 5, No. 2, (Islamabad: Islamic Research Insti
tute, International Islamic University, June 1966), pp.113-128
األفكار الواردة في هذه الورقة تعبر فقط عن رأي الكاتب ،ال وجهة نظر الحكومة الباكستانية.
** فضــل الرحمــن ( )1988-1919واحــد مــن أبــرز مفكــري اإلســام فــي باكســتان ،حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة اإلســامية
الوســيطية (فلســفة ابــن ســينا) مــن جامعــة أكســفورد ،أهلتــه لتدريــس الفكــر اإلســامي وعلــم الــكالم فــي الجامعــة البريطانيــة
ديرهــام  Durhamبعــد أن كان قــد ترشــح لتبــوء هــذا المنصــب ســنة  .1950كانــت أفــكاره حــول ُ
الم ُثــل التحديثيــة والمناهــج اإلصالحيــة
ســببًا فــي اســتدعائه مــن طــرف الرئيــس الباكســتاني لإلشــراف علــى "المعهــد المركــزي لألبحــاث اإلســامية" فــي العاصمــة ،فــي
ســياق المســاهمة فــي حــل إشــكاالت معاصــرة مــن قبيــل األقليــات الدينيــة ،وتحديــث مناهــج التعليــم وتجديــد الخطــاب الدينــي..؛
الشــيء الــذي أثــار ردود التيــارات التقليديــة المحافظــة ،خاصــة بعــد صــدور مُ ؤ َّلفــه "اإلســام" الــذي يدعــو فيــه إلــى تجــاوز القــراءات
الفقهيــة للنــص الدينــي الــذي أنتجــت فــي عصــر مــا بعــد النبــوة ،كونهــا أنتجــت فــي ســياقات نفعيــة لحظيــة تهمــل تاريخانيــة هــذا
النــص ،وإعــادة تحديــث اإلســام واكتشــاف أبعــاده األخالقيــة واالجتماعيــة التــي تنبــع مــن روح مقاصــده الحقيقيــة .فالتبشــير بمثل
ً
دافعــا إلــى تنامــي األصــوات المناديــة بعزلــه ،الشــيء الــذي دفعــه إلــى الهجــرة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ســنة
هــذه األفــكار كانــت
 ،1968حيــث شــغل منصــب محاضــر فــي جامعــة شــيكاغو بقيــة حياتــه.
*** باحث وأكاديمــي مغربــي ،حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد هللا -المملكــة المغربيــة ،-تخصــص
الفكــر اإلســامي والفلســفة الدينية وتاريــخ األديــان.
البريد اإللكترونيytemo@hotmail.com :
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الكلمــات المفتاحيــة :الحداثــة الغربيــة ،حــركات اإلصــاح
الدينــي ،التيــارات التنويريــة الحداثويــة ،اإلســام التقليــدي ،تاريخانيــة
النــص الدينــي.
تنبيــه :يُرجــى التنبــه إلــى أن النــص األصلــي ال يتضمــن هوامــش
أو بيبليوغرافيــا؛ لذلــك فــإن كل تعقيــب أو توضيــح أو توثيــق وارد فــي
الهامــش مــن عمــل المترجــم.

1.1اإلشكال
استشــعر اإلســام عــن وعــي ،كمــا هــو شــأن الديانــات الكبــرى،
تأثيــر َ
المــدَّ القــوي ألنمــاط الحيــاة الحديثــة فــي أبعادهــا الثقافيــة
والعلميــة والسوسيو-سياســية ،منــذ فجــر صــدام الحداثــة
بالمجتمــع اإلســامي .بالــكاد نعثــر علــى قلــة قليلــة مــن الشــعوب
اإلســامية التــي بقيــت فــي منــأى عــن المــد الحداثــي ،فــي حيــن
أن تاريــخ احتــكاك المســلمين بــه أبــان أن الموقــف منــه كان إمــا
اســتيعاب قيــم الحداثــة واالنصهــار داخلهــا ،أو تحويلهــا ،أو رفضهــا
جملــة وتفصيــا ،وإمــا توفيقهــا مــع مبــادئ اإلســام ،وهــي فــي
جملتهــا مواقــف مقبولــة فــي األوســاط الحــركات اإلصالحيــة
الداعيــة إلــى التجديــد.
ال تهــدف هــذه الورقــة إلــى الدخــول فــي تفاصيــل هــذا االحتــكاك،
َْ
ـخ مراحــل تطــور العالقــة بالحداثــة كمــا تجلــت فــي الحــركات
أو تأرِ يـ ِ
اإلســامية وفــي كتابــات المفكريــن والقــرارات الحكوميــة.
فاإلشــكال المطــروح ليــس أن أركــز مجهــودي المتواضــع بكثيــر
مــن التقييــد لدراســة هــذا األمــر ،بقــدر مــا أود الحديــث عــن الرهــان
الحقيقــي الــذي يُطــرح بقــدر كبيــر مــن األهميــة ويواجــه العالــم ككل
ٍ
شــامل
تقييــم
تقديــم
والعالــم اإلســامي خاصــة ،وهــو محاولــة
ِ
ٍ
لمــدى تأثيــر «الحداثــة» أو «التحديــث» فــي العالــم اإلســامي.
فربمــا سيســاعد ذلــك فــي تحديــد طبيعــة ونمــط التغييــر التــي
عقالنــي ،المجتمعــات اإلســامية
منطقــي
تتطلــع إليهــا ،بشــكل
ٍّ
ٍّ
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وشــعوب العالــم علــى الســواء فــي المســتقبل

(((

العــداء مــع التصــورات اإلســامية التقليديــة

القريــب .لهــذا ،ليــس فــي عملــي هــذا مظهــر مــن

لتحقيــق مشــروعه اإلصالحــي .رغــم أن بعــض

مظاهــر محــاكاة النبــوة ،بقــدر مــا هــو استشــراف

هــذه الحــركات -كمــا هــو حــال أنصــار الحركــة

مســتقبل الديــن وفــق متغيــرات العصــر التــي

السنوســية فــي القــرن  -19احتكــت بالغــرب

حدثــت أو التــي لــم تحــدث بعــد.

وتعرضــت إلــى الغــزو الغربــي ،إال أنهــا لــم تــرق

فــي كل مــرة نتحــدث فيها عن تأثير الحداثة

(((

فــي اإلســام ،يســتدعي منــا األمــر أن نبيــن
بوضــوح أن كل دعــوات التجديــد فــي اإلســام
فــي القــرون األخيــرة ُ
الم َؤ َّر خــة ببدايــة «الحداثــة(((،
ي ُْق َصــد منهــا التغيــرات التــي حصلــت تحــت تأثيــر
وسـيُو-اقتصادي للنظام
الثقافة والتوســع ُ
الس ْ
الغربــي الجديــد .امتــدت الحــركات التجديديــة
والمذاهــب المتعــددة المتفرعــة عنهــا بشــكل
واســع فــي العالــم اإلســامي طيلــة القرنيــن
ً
خصوصــا مــع ظهــور اإلصــاح الدينــي
 18و،19
عنــد محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي وســط
الجزيــرة العربيــة ،معل ًنــا اشــتباكه بقــدر كبيــر مــن

(((

إلــى مســتوى التيــارات التنويريــة الحداثويــة،
طالمــا أن اإلطــار المرجعــي لمشــروعها
اإلصالحــي بقــي منحصــ ًر ا كليًــا داخــل اإلســام
التقليــدي .لهــذا ،ســأكون مجبـ ًر ا علــى تبنــي فكرة
تشـ ُّ
ـكل الحــركات اإلصالحيــة مــن داخــل اإلســام
نفســه فــي مرحلــة ســابقة عــن تأثيــر الحداثــة
فــي اإلســام .هــذه النتيجــة مــن األهميــة بمــا
كان لدرجــة أن تجاهلهــا ينتــج ســوء فهــم كبيــر
حــول مــدى وطبيعــة الحداثــة الحاصلــة فــي
العالــم اإلســامي اليــوم ،وألن التعامــل مــع
الخطــاب اإلســامي باعتبــاره خطابًــا يرفــض
مســايرة المتغيــرات الحداثويــة ،يعتبــر إحــدى
ً
فتــكا بأهميــة الحداثــة فــي
المعضــات األكثــر
إســام اليــوم .مثــل هــذه المعضــات يمكــن

( )2تجــدر اإلشــارة إلــى أننــا وظفنــا االصطالحــات الثالثــة
(الحداثــة؛ التحديــث؛ الحداثويــة) وفــق ســياقاتها الــواردة
ُ
اســتعملت الحداثــة ()Modern
فــي كتابــات فضــل الرحمــن:
َ
والمبتكــر الــذي
لإلشــارة إلــى الجديــد الــذي يقابــل القديــم،
يقابــل التقليــدي المتــوارث ؛ ويشــير التحديــث ( )Modernityإلــى
َ
المبتكــرة التــي تناقــض األنمــاط التقليديــة
المظاهــر الجديــدة
القديمــة ،وإعــادة تأهيــل الجوانــب السياســية واالقتصاديــة
دعمــا لمــا هــو جديــد وضــخ روح جديــدة فــي
فــي مجتمــع مــا،
ً
الحيــاة المعاصــرة تنافــس التقاليــد الدينيــة؛ أمــا الحداثويــة
واع يشــارك فــي
( )Modernizationفتحيــل علــى مجهــود
ٍ
تنويــر تقليــد دينــي معيــن ،عبــر اســتيعاب الثقافــات واألفــكار
الدخيلة الراهنــة والتأقلــم معهــا؛ يُنظــر:
دونالــد بيــري ،اإلســام والحداثــة مــن خــال كتابــات المفكــر
اإلســامي الحداثــي فضــل الرحمــن ،ترجمــة :ميرنــا معلــوف
ونســرين ناضــر ،بيــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر،
 ،2013ص16-15.
( )3يَقصــد منهــا فضــل الرحمــن منتصــف القــرن العشــرين
تزامنــا مــع ظهــور حــركات التحــرر وبــروغ فجــر النهضــة.

( )4تمركــزت رســالة محمــد بــن عبــد الوهــاب اإلصالحيــة حــول
إزالــة الشــوائب العقديــة التــي ُألصقــت بذهنيــة مجتمــع
شــبه الجزيــرة العربيــة إبــان االجتيــاح العثمانــي بدايــة القــرن
العشــرين ،داعيًــا إلــى العــزوف عــن الوثنيــة والهرطقــات
ال ِبدَ ِعيَــة والرجــوع إلــى نمــط التوحيــد كمــا أسســه القــرآن
والســنة النبويــة؛ يُنظــر:
محمــد بــن عبــد الوهــاب ،كتــاب التوحيــد ،تحقيــق :أبــو مالــك
الرياشــي أحمــد ،القاهــرة :مكتبــة عبــاد الرحمــن.2008 ،
( )5نســبة إلــى محمــد بــن علــي السنوســي ( ،)1859-1787أحــد
رواد الحركــة اإلصالحيــة التــي تأسســت فــي ليبيــا وامتــدت
إلــى باقــي بقــاع شــمال إفريقيــا .لقيــت هــذه الحركــة َقبــو ًلا
كبي ـ ًر ا بيــن القبائــل الصحراويــة والوثنيــة ،واتخــذت مــن الزوايــا
واألضرحــة أمكنــة للتبشــير بتعاليمهــا الدينيــة .تأثــرت هــذه
الحركــة بالمالكيــة والحنبليــة ،واتخــذت مــن أفــكار أبــي حامــد
ً
مرجعــا إلطارهــا اإلصالحــي؛ قادهــا نحــو معــاداة
الغزالــي
الغــرب والتقوقــع حــول ذاتهــا علــى شــاكلة زهــد المتصوفــة؛
يُنظــر:
الص َّ
علــي محمــد َّ
البــي ،تاريــخ الحركــة السنوســية فــي افريقيــا،
بيــروت :دار المعرفــة.2009 ،
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أن يكــون أحــد أســبابها انفتــاح دول العالــم

كان ي َُت َصــوَّ ر؛ ِإ ْذ َّ
إن إدخــال العلــوم والتقنيــات

بعضهــا علــى بعــض وتصنيفهــا إلــى دول

فــي المجتمعــات اإلســامية يســتدعى إحــداث

مانحــة للمســاعدات الدوليــة ()aid-giving

نــوع مــن التغييــر علــى مســتويات أخــرى((( ،ممــا

وأخــرى ممنوحــة ( ،)aid-receviengبحيــث تعتبــر

يجعــل المهمــة الملقــاة علــى عاتــق الحداثــي هــي

ً
طرفــا ضمــن الصنــف الثاني.
البلــدان اإلســامية

التغييــر والتجديــد .علــى ســبيل المثــال ،ال يمكــن

فمــن وجهــة نظــر هــذا التصنيــف ،ســيكون مــن

خلــق دولــة قويــة تتطلــع إلــى التطــورات الحديثــة

الطبيعــي أن تنتقــل الحداثــة علــى المســتويين

وتســاير القــوى الغربيــة دون ديمقراطيــة

الفكــري واالجتماعــي إلــى الــدول الممنوحــة

وحكومــة الدســتورية؛ وبالصــدور علــى هــذه

عبــر الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــات الحديثــة

النتيجــة ،ســيكون مــن الضــروري تبنــي نمــط

التــي تنتجهــا وتصدرهــا الــدول المانحــة؛ لذلــك

معيــن مــن الديمقراطيــة وتأســيس حكومــة

كان مــن الضــروري ،فــي ظــل التبعيــة الغربيــة،

دســتورية تحظــى بثقــة كافــة الشــعب .مــرة

أن نحــدد بوضــوح المقــدار المســموح بــه مــن

أخــرى ،يســتدعى منــا بشــكل منهجــي ،تع ُّلــم

الحداثــة فــي واقعنــا الحالــي.

وتطبيــق العلــوم والتقنيــات الحديثــة قبــول

ُتـ َ
ـؤرَّخ أولــى مراحــل انتقــال الحداثــة إلــى العالــم
اإلســامي بالهيمنــة الكولونياليــة والصراعــات
السياســية بيــن القــوى الغربيــة والــدول

تصورنــا عــن العالــم الحديــث ،خاصــة التغييــرات
الراديكاليــة فــي األنمــاط التقليديــة للفكــر
(.)traditional habits of thought

اإلســامية ،حيث عــاش المســلمون ،ومــا زالــوا،

فالحاجــة إلــى اإلصــاح السياســي تقتضــي

تحــت ضغــط هــذه الهيمنــة بشــكل مباشــر أو

بالضــرورة تغييــر النظريــة السياســية فــي

غيــر مباشــر فتــرة طويلــة مــن الزمــن ،تكللــت

اإلســام الكالســيكي ،وفــي ســياق أعــم ،قبــول

بخضــوع المجتمعــات اإلســامية لالســتعالء

التعديــات الجذريــة التــي تتناســب مــع المعاييــر

الغربــي فــي ظــل ســيادة مؤسســاته العســكرية

الجديــدة للعالــم ،وهــذا مــا يفســر ،أن األصــوات

والسياســية؛ غيــر أن الوعــي اإلســامي أدرك فــي

المعاديــة لتعلــم العلــوم والتقنيــات واســتيراد

مرحلــة الحقــة أن المؤهــات العلميــة للغــرب

ً
َ
رفضــا حتــى فــي
تلــق
التقــدم التكنولوجيــي لــم

هــي ســبب تقدمــه ليــس فــي جانبــه العســكري

أوســاط الحــركات األكثــر أصوليــة ،وفــي أشــد
حاالتهــا َأ ْج َبـرَت نفســها علــى الحياديــة دون أدنــى

لهــذا ســارع اإلســاميون -خاصــة التقدميــون

صعوبــة .كمثــال علــى ذلــك ،وعلــى صحــة فــرض

منهــم -إلــى تبنــي النمــوذج الغربــي الحديــث فــي

وجــود حالــة فريــدة لـ«إمـ ٍ
ـام» ( )Imamفي منطقة

علومــه وتقنياتــه .لكــن بمجــرد مــا تــراءت هــذه

( )6إشــارة إلــى األثــر المعكــوس الــذي صاحــب االنفتــاح علــى
تكنولوجيــا الغــرب مثــل ســلب الهُ ويــة وقلــب القيــم ،واالغتــراب
عــن الثقافــات المحليــة (الديــن ،اللغــة ،التقاليــد والطقــوس
الدينيــة.)..

ً
أيضــا فــي قــوة اقتصــاده،
فحســب ،وإنمــا

الحاجــة الملحــة ،بــدا األمــر أكثــر تعقيــدً ا ممــا
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نائيــة مــن يومنــا الحالــي يرفــض اســتعمال

اإلســامي منــذ النصــف األخيــر مــن القــرن (((.19

«الميْ ْك ُر ُ
َ
وفــون» أثنــاء الصــاة ،إال أنــه ال أحد يقيم

يمثــل هــذا التيــار الكالســيكي نخبــة مــن رواد

اعتبــا ًر ا لهــذا االعتــراض أو يأخــذه علــى محمــل

اتجــاه الحداثــة الفكريــة كالشــيخ محمــد

الجــد .فمظاهــر الرفاهيــة التــي ظهــرت مــع

عبــده فــي مصــر (اســتلهم فكــره مــن جمــال

العلــم الحديــث تجعــل حتــى األشــخاص األكثــر

الديــن األفغانــي) والســيد أحمــد خــان

رجعيــة اليــوم (the most reactionary person

فــي شــبه القــارة الهندو-باكســتانية .بحيــث

 )todayال يعارضــون التكنولوجيــا فحســب ،بــل

ال يمكــن التشــكيك فــي الغايــات المتوخــاة

يســتعملونها فــي عمــوم حاالتهــا دون أدنــى

مــن أفــكار كال المفكريــن رغــم أن كل واحــد

تحفــظ .مــع ذلــك ،عندمــا يتعلــق األمــر باســتقراء

ـج ومقاربــةٍ تخالــف مــا
منهمــا اعتمــد علــى منهـ ٍ

تاريــخ المجتمــع اإلســامي المبكــر والســياقات

اعتمــده اآلخــر ،ليــس بدافــع الحماســة والغيــرة

المتعــددة التــي َت َ
شـ َّ
ـكل فيهــا ،ســتكون النتيجــة

علــى روح الحداثــة العلميــة أو بدافــع الســعي

مختلفــة تمامــا .هــذا؛ ألن الحداثــة كان لهــا تأثيــر

نحــو البحــث عــن متعــة البحــث العلمــي ،لهــذا

فــي المجتمــع اإلســامي بالقــدر الــذي يصعــب

جــاءت نتائــج دراســاتهم متوافقــة ومتجانســة

تخيــل كيــف حظــي دعــم التطــور التكنولوجــي

بشــكل ملحــوظ .كمثــال علــى ذلــك ،يشــكك

باألهميــة دون تغييــر أشــكال الفكــر الكالســيكي

ســيد أحمــد خــان فــي مصداقيــة المعجــزات،

وبعــض األعــراف االجتماعيــة الناشــئة .إن

ويرفــض إمــكان حدوثهــا المــادي؛ ألن فيهــا خـ ٌ
ـرق

ً
قطعــا
النتيجــة الحتميــة التــي يجــب تأكيدهــا

للخصائــص المميــزة لقوانيــن الطبيعــة(((؛ أمــا

وبكثيــر مــن الحــذر هــي أن التطــور الحديــث احتــل
مكانــة متجــذرة فــي المجتمــع اإلســامي(((.
باتــت الحاجــة إلــى إعــادة توجيه فكــر المجتمع
اإلســامي فــي أفــق الوصــول إلــى التطلعــات
الحداثويــة والتقدميــة ،إحــدى األولويــات التــي
استشــعرها العديــد مــن مفكــري اإلصــاح

( )7كــرَّس مجتمــع القبليــة والنظــام العشــائري المنتشــر
ً
مجتمعــا
فــي شــبه الجزيــرة العربيــة فتــرة اإلســام المبكــر،
بدويًــا يســتمد أحكامــه مــن األعــراف المتوارثــة عــن الســلف،
أبعــد مــا يكــون عــن مظاهــر التمــدن .فــي هــذا الصــدد يــرى
فضــل الرحمــن أن رســالة اإلســام الحقيقيــة ذات بعــد
تجديــدي تنويــري تســعى إلــى تغييــر أنمــاط العيــش التقليــدي
واســتبدالها بأخــرى تواكــب مظاهــر التحضــر ،وتنفتــح علــى
التطــورات الحديثــة المعاصــرة.

(ُ )8
افت ِتــن فضــل الرحمــن بحــركات التجديــد واإلصــاح الدينــي
وبدعــوات إعــادة قــراءة التــراث؛ تلــك التــي نجــد أصولهــا عنــد
مفكــري القــرن التاســع عشــر :جمــال الديــن األفغانــي ،ســيد
أحمــد خــان؛ محمــد عبــده؛ إســماعيل غاسبريســكي ()Gasprinski؛
ُّ
تمثــل
ومحمــد إقبــال .تشــدد هــذه التيــارات اإلصالحيــة علــى
القيــم األخالقيــة لإلســام وال تتحــرج مــن اقتبــاس العلــم
والتكنولوجيــا الغربييــن كونهمــا ال يُنافيــان الديــن ،األمــر الــذي
جعلهــا تعــادي المحافظيــن التقليدييــن واإلصالحييــن األوائــل
رافضــي الغــرب؛ يُنظــر:
حســون الســراي ،بيــروت:
فضــل الرحمــن ،اإلســام ،ترجمــةُّ :
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،2017 ،ص34.
( )9األســاس االســتداللي فــي نقــض المعجــزة عنــد ســيد أحمــد
خــان قائــم علــى رفــض وجــود ظواهــر خارقــة (supernatural
 )phenomenaتخــرق المســار الطبيعــي لألشــياء ،واســتبعاد
فكــرة تدخــل اإللهــي ضــد قوانيــن الطبيعــة؛ ألن خــوارق األحــداث
المذكــورة فــي القــرآن يمكــن ببســاطة أن ُتفســر بأســباب
طبيعيــة؛ حتــى إذا مــا عجــز العقــل عــن ذلــك ،فــا يعنــي انتفــاء
«الســببية» ،بقــدر مــا يعنــي أن األســباب والعلــل الكامنــة وراءهــا
ال تــزال غيــر معلومــة ،ومــن الممكــن اكتشــافها الحقــا؛ يُنظــر:
زابينــه شــميتكه ،المرجــع فــي تاريــخ علــم الكالم ،ترجمة :أســامة
شــفيع الســيد ،بيــروت :مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،2018 ،
ص1181 .
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ً
قطعــا حــدوث
ـف
محمــد عبــده رغــم أنــه لــم ينـ ِ

لــم تحــظ بنفــس الدرجــة مــن القبــول .يمكــن،

المعجــزات ،إال أنــه يتفــق مــع النتيجــة الســابقة

علــى األرجــح ،أن نجــد تفســيرين لهــذه الميــزة

حينمــا يصــرح أن المعجــزات ليــس باألمــر

فــي شــبه القــارة الهنديــة ،رغــم أن كال الرأييــن

الخــارق؛ ألن إمــكان حدوثهــا ،ببســاطة ،ليــس

يبــدوان صائبيــن:

باألمــر المســتحيل .مــع ذلــك ُّات ِخــذ مــن محمــد
ً
مرجعــا أساســيًا للحركــة الســلفية التــي
عبــده
قادهــا محمــد رشــيد رضــا ،وتحولــت أفــكاره
إلــى أهــم أركان التغييــر الجــذري فــي مخيــال هــذه
الحركــة ،فــي حيــن أن تطلعاتــه اإلصالحيــة كان
مــن الممكــن أن ُتوظــف فــي نطــاق أبعــد مــن

ذلــك .ي َُقــاس علــى ذلــك ليبراليــة محمــد عبــده
ً
ً
الحقــا إلــى مواقــف مثيــرة
أيضــا التــي تحولــت
للجــدل ال توظــف إال فــي الســياقات السياســية
وبعيــدة كل البعــد عــن التعاليــم التعليميــة

التثقيفيــة التــي دعــا إليهــا .لقيــت أفــكار ســيد

أوال؛ بقيــت هيئــة «العلمــاء» فــي شــبه
القــارة الهنديــة فــي عزلــة تامــة عــن التيــارات
ً
خالفــا ،علــى
الحداثويــة والفكــر المعاصــر،
ســبيل المثــال ،لـ«علمــاء» مصــر .واألمــر مــرده
إلــى الوجــود البريطانــي هنــاك ،عندمــا أدخــل
المســتعمر «مقاعــد التعليــم الغربــي» ،فــكان
ردة فعــل «العلمــاء» أن قاطعــوا كل أشــكال
التعليــم الحديــث وفرضــوا علــى أنفســهم
عزلــة تامــة.
ثانيــا؛

االجتيــاح

البريطانــي

المباشــر

أحمــد خــان العلميــة فــي شــبه القــارة الهنديــة

لبلــدان شــبه القــارة الهنديــةُ ،م ً
خلفــا آثــا ًر ا

والباكســتانية مصيــ ًر ا كارثيًــا مماثــ ًلا؛ إذ إن

قويــة علــى الطبقــات الحداثويــة التــي تأثــرت

ٍ
حديــث مســتوحى
تعليــم
جهــوده فــي تأســيس
ٍ

باألفــكار الغربيــة أكثــر مــن مثيالتهــا مــن

مــن العلمانيــة الغربيــة رغــم أنهــا ارتقــت إلــى

الطبقــات األخــرى فــي الشــرق األوســط،

عمومــا
المســتوى المنشــود ،فــإن فكــره الدينــي
ً

األمــر الــذي أحــدث ُهــوَّ ة كبيــرة بيــن الحداثييــن

تلقــى معارضــة شــديدة.

و ا لمحا فظيــن .

تقودنــا مثــل هــذه النمــاذج إلــى محاولــة

باســتثناء هــذه الحــاالت الفريــدة (ســيد

الوقــوف علــى أســباب وجــود فــوارق جوهريــة

أحمــد خــان والشــيخ محمــد عبــده( يبقــى

بيــن وثيــرة انتشــار الحداثــة فــي بلــدان شــبه

فكــر اإلصالحييــن األوائــل فــي شــبه القــارة

القــارة الهنديــة وبلــدان الشــرق األوســط:

الهنديــة محــاوالت غيــر مكتملــة ال تصــل

رغــم أن الحداثــة الراديكاليــة اجتاحــت الشــرق

إلــى مســتوى التغييــر الجــذري؛ فيمــا عرفــت

ً
ملحوظــا
األوســط بدرجــة أقــل ،فــإن قبــو ًلا

نفــس الفتــرة -بالتــوازي مــع صحــوة الشــرق

ســجل فــي أوســاط شــعوبها ،وهــذا يبــدو
ً
مختلفــا عــن بلــدان شــبه القــارة الهنديــة التــي
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األوســط العربــي( -((1إصالحً ــا مماثــ ًلا امتــزج

عقبهــا أعطــاب مرحلــة اإلصــاح المبكــر بســبب

باتجاهــات معارضــةٍ معاصــرةٍ عــادت التغييــر

ظهــور حــركات التحــرر السياســي مــن هيمنــة

والتنويــر .مــن هنــا ســعى «الجدالــي الدفاعــي»

االســتعمار الغربــي بعــد أن بلــغ دروتــه فــي

إلــى نجــاح

العشــرينات والثالثينــات مــن القــرن العشــرين.

تصــوره اإلصالحــي باالعتمــاد علــى مرجعيــة

رغــم أن الخصوصيــة المميــزة لهــذه المرحلــة

ذاتيــة مســتمدة فقــط مــن الحركات اإلســامية،

تجلــت فــي معارضــة الغــرب الشــديدة والقطيعة

ومــن الرغبــة الجــادة فــي التغييــر؛ نجــد مثــل هــذا

السوســيو-إيتيقيةdenunciation socio-ethical

المــزج فــي أعمــال ســيد أميــر علــي ،خاصــة

 ،إال أن موجــات التثاقــف مــع الغــرب الحديــث

ُ
اعتبــر نموذجً ــا
مؤ َّلفــه روح اإلســام الــذي

()intellectualism of the modern West

لألعمــال التــي مزجــت بيــن الرغبــة الجــادة فــي

تعالــت ،خاصــة مــع ظهــور كشــوفاته العلميــة؛

اإلصــاح ،وموقــف «الجدالــي الدفاعــي» .يُعتبــر

الدفاعــي» (the
«اإلســامي
فــي حيــن اتخــذ
ُّ
ُّ
 )Muslim apologeticشــك ًلا مــن أشــكال معــاداة

الجــدد فــي شــبه القــارة الهنديــة ،إلــى حــد مــا،

الغــرب ،وتحــول موقفــه الدفاعــي إلــى الهجــوم

ســببًا مباش ـ ًر ا فــي انتشــار أفــكار وقيــم الحداثــة

عليــه .هــذه االزدواجيــة فــي الموقــف تجــاه الغــرب

بيــن الجماعــات المســلمة هنــاك ،لكنــه أفصــح

أحدثــت تقار ًبــا بيــن الحداثييــن والمحافظيــن إلــى

ً
منيعــا
بالمقابــل عــن وجــه كارثــي لمــا أقــام حاجـ ًز ا

درجــة اســتحالة التمييــز بينهمــا .لهــذا ليــس

ضــد اســتمرار الحداثــة وتطورهــا ،وهــو األمــر

مــن المســتبعد أن تجــد أحيا ًنــا فكــر شــخص

ً
الحقــا بالتحليــل.
الــذي ســنتعرض

خريــج المدرســة التقليديــة أكثــر انفتاحً ــا وليبراليــة

()apologetic-controversialist

(((1

هــذا المنعطــف الخطــر فــي منهــج اإلصالحييــن

يرجــع ســبب نجــاح هــذه المرحلــة إلــى تأثيــر
مرحلــة أخــرى يمكــن أن نطلــق عليهــا مرحلــة
محمــد إقبــال (وإن كان قــد ســبقه العديــد
مــن المفكريــن ،نســبيًا ،أقــل منــه تأثي ـ ًر ا) ،تجلــت
( )10بــرزت هــذه الصحــوة مســتهل القــرن التاســع عشــر مــع
ظهــور النزعــة القوميــة ودعــوات التشــبث بالهويــة العربيــة
وقيــام حــركات التحــرر مــن اإلمبرياليــة الغربيــة الناشــئة فــي
المجتمعــات العربيــة ،أعقبتهــا قيــام حــركات فكريــة أخــرى فــي
مصــر وســوريا ولبنــان ذات نزعــة عقليــة نــادت بتحفيــز البحــث
العلمــي وإرســال البعثــات العلميــة إلــى أوروبــا وتنشــيط دور
الترجمــة والنشــر..
بـ«الجدَ الــي» لكونــه
( )11بــدا لنــا أن نقابــل ()controversialist
ِ
يحيــل علــى مــن يحمــل َك ًّمــا معرفيًــا فــي مســتوى االشــتباك
مــع الفكــر الدخيــل ومحاججتــه بالبرهــان واألدلــة العقليــة؛
وأن نترجــم ( )apologeticبـ«الدِّ فاعــي» إشــارة إلــى الغيــور عــن
اإلســام الــذي يرفــض قطعــا المــس بثوابتــه.

وتقبــ ًلا لفكــر اآلخــر مــن العديــد ممــن ينتمــون
إلــى الفصــول الدراســية الحديثــة .هــذا األمــر
يســتدعى الســؤال عــن أي مــدى يمكــن التوفيــق
بيــن اســتيعاب الفكــر العلمانــي الحديــث وقيــم
«العلمويــة»

(((1

( ،)scienticismوبيــن حفــظ

( )12إشــارة إلــى المنهــج التجريبــي التــي يــرى فــي التجربــة األداة
الوحيــدة للمعرفــة الحقيقيــة ،مــن منطلــق أن مــا يتــم اختبــاره
بواســطة التجربــة ومــا يمكــن قياســه بواســطة الحــواس
أكثــر موثوقيــة مــن معــارف العقــل ،وأكثــر دقــة ممــا أخبــر بــه
الوحــي ومــا جــاء فــي المتــون الدينيــة .هــذا النمــوذج االســتقرائي
كمــا أسســته العلمويــة اعتبــر أكثــر النمــاذج فعاليــة فــي بنــاء
الفيزيــاء الحديثــة واألنثروبولوجيــا الغربيــة وســائر العلــوم
الطبيعيــة .لهــذا ال يســعى المشــروع الحداثــوي عنــد فضــل
الرحمــن إلــى رفــض العلمويــة جملــة وتفصيـ ًلا ،بقــدر مــا يســعى
تبديــد الخصــام ،ورســم حــدود التداخــل بيــن العلــم والديــن
يجعلهــا متوافقــان علــى نفــس المنهــج فــي نشــدان المعرفــة
اإلنســانية.

إلا يف ةثادحلا ريثأت
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المتدينــة دائمــة التمســك بتعاليــم الديــن،

دون الخلــط بينهمــا.

كمــا ســبق اإلشــارة إلــى ذلــك ،بقــدر مــا ســيجد

ً
طبعــا غيــر
أبانــت الوقائــع التاريخيــة أن األمــر
ممكــن إال إذا تخلــى الديــن كليًــا عــن االهتمــام
بالمجــاالت الدنيويــة .وفــي ظــل اســتحالة
ذلــك ،ســيمنع الديــن كل األفــكار العلمانيــة
ً
عميقــا فــي شــؤونه إذا اســتمرت
مــن التغــول
القطيعــة التامــة بيــن المجاليــن (الديــن
والعلمانيــة)؛ رغــم أن هــذا األمــر يبــدو فــي غايــة
التناقــض لكنــه يمثــل واقــع الحــال .وتفســير
ذلــك أنــه ال يمكــن رفــض القيــم الدخيلــة كليًــا،
بقــدر مــا يتوجــب اســتدماجها فــي جماعــة بنيويــة
( )structural massحيــث تكــوِّ ن مجمــوع هــذه
القيــم اإلطــار العــام الــذي يشــكلها .لهــذا،
طالمــا أن مجــال هــذه األفــكار يعالــج شــؤون
الحيــاة وعالقــة الفــرد بالعالــم فهــي أفــكار دينيــة
بامتيــاز؛ ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بديانــة مثل
اإلســام ،حيــث مفهــوم «الديــن» ال يُحصــر فــي
حــدود معينــة بــل يتعــدى جميــع مجــاالت الحيــاة؛
وهــو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه األمــر علــى وجــه

ً
مندفعــا نحــو االنخــراط
اإلســامي الحداثــي نفســه
فــي التغييــر التــي تنشــدها الشــعوب اإلســامية
فــي العقــود األخيــرة .هــذه التطلعــات اإلســامية
وجــدت شــرعيتها فــي حــركات التحــرر التــي ظهــرت
فــي العالــم اإلســامي ككل ،حيــث شــكل اإلســام
أحــد الدعائــم األساســية لهــذه الحــركات .فالعالــم
اإلســامي اليــوم ال يمكــن أن يبقــى فــي منــأى عــن
الحداثــة ألســباب واضحــة .ألجــل ذلــك انخرطــت
المجتمعــات اإلســامية فــي مســارات إصالحيــة
شــاملة سوســيولوجية واقتصاديــة ،وكســرت
نمــط إطارهــا التقليــدي فــي أفــق التطلــع إلــى
المســتقبل المنشــود .لكــن هــذا األمــر مرهــون
بمــدى جــدوى العقــل الحديــث فــي التأثيــر الفعــال
علــى العالــم اإلســامي .ذلــك هــو اإلشــكال الــذي
ســيكون محــط اهتمامنــا.

2.2في البحث عن المنهج
األنسب

الصحــة .حتــى أكثــر وضوحً ــا فــي هــذا المقــام،

ســيكون مــن الالفــت للنظــر التذكيــر بــأن

ســيكون مــن الــازم التذكيــر بفكرتــي القائلــة إن

الشــرارة األولــى للمــد الحداثــي أصابــت العالــم

الحــركات الفكريــة المتأثــرة باإلســام الوســيطي

اإلســامي منــذ قــرن مــن الزمــن تقريبًــا ،دون أن

ال يمكــن أن تبلــغ مرحلــة النضــج -وال أن تتقــدم

نبلــغ مســتوى إنتــاج فكــر إســامي حداثــي ،ودون

العلــوم اإلســامية ً
أيضــا -مــا لــم تتبـ َ
ـن هــذا النــوع

أن نعثــر علــى المنهــج الفعــال لبنــاء الحداثــة

مــن الدســتور اإلســامي.

اإلســامية .بعــض أســباب هــذه االنتكاســة

فــي هــذا الســياق ،ال يمكــن أن نعتــد بالفكــرة
ً
تراجعــا
القائلــة إن ســلطة اإلســام ســتعرف
كبيــ ًر ا بيــن أتباعــه ،ليــس باعتبــار أن الجماعــات

ســبق ذكــره ،نذكــر منهــا االجتيــاح السياســي
والتوســع االقتصــادي فــي البلــدان اإلســامية
التــي أنتجــت ردود أفعــال قويــة معارضــة
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ومعاديــة ،إضافــة إلــى انقســام الموقــف مــن

هــو موقــف «العلمــاء» الــذي ســاهم بشــكل

التعليــم الغربــي بيــن القبــول والرفــض .فمجمــوع

مباشــر فــي ترســيخ العلمنــة

فــي العالــم

هــذه العوامــل كانــت ســببًا مباشــ ًر ا فــي تأخــر

اإلســامي .وفــي نمــوذج مماثــل مســتوحى مــن

المســلمين فــي إيجــاد المنهــج التأويلــي األنســب

الخطــاب القرآنــي ،نجــد أن األمــر اإللهــي ،ومــن

لتفســير «القــرآن» و«الســنة» (الممارســات

أجــل غايــة ســامية تتمثــل فــي تحقيــق العدالــة

العمليــة الفعليــة للنبــي) ،بالشــكل التــي يجيــب

االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فــرض علــى وجــه

عــن إشــكاالت الوقائــع المســتجدة.

الوجــوب ضريبــة ماديــة أطلــق عليهــا اســم

المنهــج األول؛ بالرغــم أن أغلــب مذاهــب
العالــم اإلســامي أجمعــت بنســب متفاوتــة
ٍ
معيــن مــن الحداثــة التنمويــة
نمــط
علــى تقبُّــل
ٍ
واالقتصاديــة مشــروطة بفصلهــا بعيــدً ا عــن
ثوابــت اإلســام ،فــإن الصعوبــة بالنســبة إليهــم
تجلــت فــي بلــورة منهــج واضــح مــن خاللــه
يتــم دمــج كال النمطيــن (اإلســام والحداثــة
االقتصاديــة) كليًــا .نجــد ذلــك ممثــ ًلا فــي هيئــة
«العلمــاء» التــي أقدمــت علــى اســتيعاب األوجــه
اإليجابيــة فــي التكنولوجيــا وتوظيفهــا فــي الحيــاة
الحديثــة ،رغــم أنهــا لــم تســمح لنفســها تحمــل
تبعاتهــا علــى التعليــم الحديــث .واألمــر مــرده
إلــى الجهــل بأهميــة التكنولوجيــا ،إضافــة إلــى
االعتقــاد الســائد بــأن نمــوذج المســلم المتديــن
كمــا تــم تشــكيله مــن طــرف علمــاء الــكالم
الوســيطيين ( )medieval theologiansوالفقــه
التقليــدي ( )traditional lawيمكــن أن يبقــى فــي
مأمــن عــن تأثيــر الحداثــة.
علــى ســبيل المثــال ،وفــي ســياق الحديــث
عــن أهميــة الصناعــة الحديثــة ،ال يــزال االعتقــاد
ســائدً ا بوجــوب حظــر كل مــا هــو دخيــل وشــجب
كل مــا مــن شــأنه أن يثيــر اهتمــام العامــة؛ ذلــك

(((1

ً
طبقــا ألنــواع الــزكاة وأوجــه صرفهــا
«الــزكاة».

(((1

المذكــورة فــي «القــرآن» ،ســيكون مــن الحتمــي
أن ُن ِقــ َّر أن هــذه الجزيــة ليســت مقصــودة فــي
ذاتهــا بقــدر مــا يُقصــد منهــا الرعايــة االجتماعيــة
بــكل مــا تحتويــه عبــارة «األمــن االجتماعــي»
( )welfareمــن معانــي متجســدة داخلهــا،
اســتحضا ًر ا أن هــذه الجزيــة هــي الوحيــدة مــن
نوعهــا المنصــوص عليهــا بصريــح «القــرآن».
فــي حيــن ،وبالنظــر إلــى أن تحديــد المقــدار
الواجــب مــن الــزكاة اختــص بهــا النبــي عمل ًيــا فــي
عصــره ،فهــي دعــوة إلــى التفكيــر فــي أن إعــادة
تعديــل هــذا المقــدار يجــب أن ُترتهــن بمتطلبــات
المجتمــع ،ال ســيما بعــد أن تصاعــدت هــذه
المتطلبــات بشــكل كبيــر فــي العصــر الحديــث،
واســترعت اهتمــام مجــاالت رئيســة كالتعليــم
والتواصــل وبرامــج التنميــة ،واعتبــرت ،بحــق،
جــزء ال يتجــزأ مــن األمــن االجتماعــي المعاصــر.
ــب
كل ذلــك مدعــاة إلــى إعــادة تحييــن ن َ
ِس ِ
( )13اسـ ُ
ـتعمل هــذا المفهــوم لإلشــارة إلــى فصــل الديــن عــن
التكنولوجيــا الحديثــة ورفــض االتصــال بعلــوم الغــرب ،وحصــر
الديــن فــي الممارســات والطقــوس التعبديــة دون االمتــزاج
بالحيــاة الحديثــة.
( )14حصرهــا الفقــه اإلســامي فــي األصنــاف الشــرعية
المقصــودة مــن الخطــاب اإللهــيَّ :
الصدَ َق ُ
«إن َمــا َّ
ــات ل ِْل ُف َقــ َر اءِ
املِيـ َ
اب
ين وَ ا ْل َع ِ
وَ ا ْل َم َ
ـن عَ َليْ هَ ــا وَ ا ْل ُم َؤ َّل َفــةِ ُق ُلوبُهُ ـ ْـم وَ ِفي الر َِّق ِ
ســاكِ ِ
وَ ا ْل َغارِ ِم َ
يل»[ .التوبــة]60:
ْــن َّ
يــن وَ ِفــي َ
الســ ِب ِ
يل ال َّلــهِ وَ اب ِ
ســ ِب ِ

إلا يف ةثادحلا ريثأت
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الــزكاة بشــكل يتناســب اطــرادً ا مــع الحاجــات

مــن بيــن المناهــج التــي أثبتــت فاعليتهــا فــي

المســتجدة.

التوفيــق بيــن حفــظ خصوصيــة اإلســام وقبــول

لكــن ،عكــس ذلــك ،رفــض «العلمــاء»
إدخــال أي تغييــر مــن نوعــه يســيء إلــى شــرعية
«الــزكاة» ومقدارهــا ،تذرعً ــا بحفــظ قدســيتها،
ومــن منطلــق إذا كانــت «الــزكاة» ال تحقــق
األمــن االجتماعــي بالمعنــى العــام الــذي يُلبــي
كافــة طلبــات الحيــاة فــي العالــم اإلســامي
كلــه؛ فمــن واجــب الحكومــات اإلســامية أن
سـ َّ
ـن ضرائــب أخــرى موازيــة ومُ َك ِّملــة .فــي هــذا
َت ُ
الصــدد يمكــن االعتــراض علــى موقــف هيئــة
«العلمــاء» بالقــول« :إن الــرأي القائــل «هنــاك
جزيــة إســامية واحــدة شــرعية هــي “الــزكاة”،
وعندمــا ي ُْث َبــت عــدم فاعليتهــا كفايـ ًـة ،يُحظــر كل
ِس ـب َ
َها ،ويُســمح بالمقابــل إمــكان
تغييــر يطــال ن َ
فــرض جزيــات أخــرى» ،يتضمــن ثنائيــة متناقضــة
س َّ
ــن جزيــات
ال تقبــل التطبيــق عمليًــا ،ذلــك أن َ
وفــق حاجــات المجتمــع ،تبطــل الجــدوى مــن
«الــزكاة»؛ ِإ ْذ تصبــح غيــر ذات فاعليــة» .ذلــك،
فــي الواقــع ،هــو جوهــر العلمنــة( ((1الــذي تمخــض
مباشــرة عــن موقــف «العلمــاء» ،عــن قصــد أو
دون قصــد ،مــن الصــراع الطويــل بيــن الحداثــة
والنســق اإلســامي التقليــدي.

الحداثــة ،بالرغــم أنــه كان محــل خــاف بســيط
بيــن الجمــوع ،مــن حيــث إنــه ينطــوي ،عمومً ــا،
علــى نــوع مــن التوظيــف األدواتــي الــذي يســتبطن
ضمنيًــا االفتعالية والقصديــة فــي المراوغــة.
أحــد األوجــه األكثــر شــيوعً ا لهــذا المنهــج
نجــده فــي التأويــل األحــادي آليــات «القــرآن»
والمتــون اإلســامية التقليديــة ،وفــق منطلقــات
ذاتيــة ناتجــة عــن تقبــل العقائــد المخالفــة
وقيــم الغــرب الحديــث .ذلــك مــا يمثــل تحديــدً ا

منهجً ــا ســيد أحمــد خــان وســيد أميــر علــي
َّ
اللذيْــن عَ َّمــرا طويــ ًلا فــي شــبه القــارة الهنديــة-
الباكســتانية .غالبًــا مــا تهمــل هــذه المقاربــة
الســياق التاريخــي للنــص القرآنــي وتمنــح
تأويــات اعتباطيــة تعســفية لمفرداتــه .نجــد
ذلــك ممثـ ًلا ،علــى ســبيل المثــال ،فــي المصطلــح
القرآنــي «اليتيــم»

yatim

الــذي يحيــل علــى «فاقــد

األبويــن»  ،Orphanبينمــا َت َّ
ــم تأويلــه وتحميلــه
الم َ
معنــى «األرملــة» فــي اآليــات ُ
ش ـرِّعة لـــ«زواج
التعــدد» ( .((1()polygamyيُعتبــر هــذا التأويــل مــن
وجهــة نظــر الحداثييــن مجانبًــا للصــواب طالمــا
أنــه يهمــل الظرفيــة التاريخيــة (أســباب النــزول)
للنــص القرآنــي وطالمــا أنــه ال يعتمــد المقاربــة

المنهــج الثانــي؛ اســترعى اهتمــام شــريحة

الفيلولوجيــة للمفــردة ،بينمــا يكشــف االســتقراء

ُ
واعتبــر
كبيــرة مــن اإلســاميين الحداثييــن،

التاريخــي أن تعــدد الزوجــات لــم ي َ
ُشــرَّع إال فــي

( )15يُقصــد منهــا العمليــة التــي يفقــد فيهــا الوعــي الدينــي
والقيــم والمؤسســات الدينيــة المغــزى االجتماعــي ،نتيجــة
اســتحداث (عــن غيــر قصــد) آليــات أخــرى بديلــة مــن التغييــر
البنيــوي االجتماعــي؛ يُنظــر:
دونالــد بيــري ،اإلســام والحداثــة مــن خــال كتابــات المفكــر
اإلســامي الحداثــي فضــل الرحمــن ،ص30-29.

ســياق تضاعــف عــدد األرامــل فــي المجتمــع
اإلســامي نتيجــة الغــزوات .هــذا األمــر ينطبــق
َْ َ َ َ
ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ُ َ َ َ َ ُ
كـ ْ
سـ ُ
ـم ِم ـ َ
ـن
ك ح ـوا م ــا ط ــاب ل
(ِ﴿)16إَون خِف ت ـ
ـم أل ت ق ِ
ـط وا ِف ال ت ــام ف ان ِ
ُ َ َ
َ
ْ
ّ
ال ن ِ َس ــا ِء َم ث َن َوث ــاث َو ُر َب ــاع﴾ [النســاء]3:
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ً
أيضــا علــى التأويــات التــي منحــت قس ـ ًر ا آليــات

إلــى حفــظ األواصــر الزوجيــة ومنحهــا أكبــر قــدر

«الســبي» حتــى يصبــح االســترقاق ممارســة

ممكــن مــن االســتدامة ،بالرغــم مــن أن األحــكام

مرفوضــة مــن طــرف اإلســام.

ُ
الم َؤ ِّطــرة لهــذه األواصــر تــؤدي مــرا ًر ا إلــى نتائــج

الوجــه الثانــي لهــذا المنهــج التأويلــي يتــم
مــن خاللــه اســتدعاء ســلطة التــراث الدينــي
بوصفــه عنصــ ًر ا مســاعدً ا فــي بلــوغ التأويــات
التــي يمكــن أن تكــون أســاس الفكــر الحداثــي.
يســتعان بهــذا الوجــه فــي مجــال التشــريعي
اإلســامي فــي بعــض أقطــاب العالــم خاصــة
مصــر ،حيــث يتــم انتقــاء أحــد آراء المــدارس
الفكريــة المختلفــة بنــاء علــى توجــه ذاتــي
يمكــن أن يُوصــف بالتلفيــق (.)patch-work
أحــد األمثلــة األكثــر وضوحً ــا لهــذا المقاربــة هــي
تبايــن التشــريعات الحداثيــة فــي كل مذاهــب
ُ
المهلــة الممنوحــة
العالــم اإلســامي حــول
لزوجــة «الغائــب» َّ
حتــى ي َ
ُخــوَّ ل لهــا الــزواج مــرة
ــم تحديــد هــذه ُ
أخــرىَ .ت َّ
المهلــة فــي المذهــب
عامــا ،بعدهــا تصبــح
الحنفــي فــي تســعين
ً
المــرأة طليقــة يصــح لهــا الــزواج ثانيــة ،فــي
حيــن أن المذهــب المالكــي قيَّــد هــذه المــدة
ً
أخــذا بمبــدأ التســيير ورفــع
فــي أربــع ســنوات.
الحــرج ،تبنــى الحداثيــون الحــل المالكــي اعتبــا ًر ا
أن الحنفيــة أكثــر تشــددً ا فــي هــذا المقــام .فقــد
تبــدو الحجــج التــي قدمهــا الحنفيــة والمالكيــة
تمامــا؛ ذلــك أن الحنفيــة لــم
ألحكامهــم مختلفــة
ً
ُتجَ ــوِّ ز زواج المــرأة مهمــا طــال غيــاب زوجهــا مــا
دام هنــاك بصيــص أمــل يجعلــه علــى قيــد الحيــاة
فــي بقعــة مــا مــن هــذا العالــم ،وهــذا األمــر
يتطابــق مــع روح الفقــه الحنفــي الــذي يســعى

معكوســة .لذلــك ألحــت الحنفيــة علــى أن ُتحــدد
مــدة انتظــار عــودة الــزوج الغائــب فــي تســعين
قياســا علــى متوســط عمــر اإلنســان .لكــن
عامــا
ً
ً
تمامــا؛
األســاس االســتداللي المالكــي مخالــف
ً
إذ إن أربــع ســنوات التــي حددتهــا المالكيــة هــي
المــدة األقصــى إلمــكان إثبــات الحمــل مــن الــزوج
الغائــب والمفقــود ،بالنظــر إلــى اســتحالة وقــوع
الحمــل خــارج هــذه المــدة .فــي هــذا الســياق،
ســيختار الحداثــي وجهــة نظـر ٍ أكثــر عمليــة بغــض
النظــر علــى األســاس االســتداللي الــذي يعتمــد
عليــه ،دون أن يكلــف نفســه عنــاء اســتنتاج
حكمــه مــن اجتهــاده الشــخصي .الجدير بالذكر أن
هــذا الوجــه ســيكرس القطيعــة مــع الراديكاليــة
وســيضمن اســتمرار النمــط التقليــدي؛ لذلــك
يبــدو ح ـ ًلا غيــر مُ ـ ٍ
ـرض يســتحيل منطق ًيــا اتخــاده
أحــد الدعائــم األساســية فــي بنــاء منظومــة
الحداثــة .ينطبــق األمــر كذلــك علــى الحــل الــذي
قدمــه التشــريع المصــري إلمــكان اســتفادة
األحفــاد اليتامــى ( )the orphan grandchildمــن
ميــراث الجــد المتوفــى بنــاء علــى وصيتــه( ،((1أخــدً ا
فــي االعتبــار أن هــذا الحــل انتقائــي ً
أيضــا بالنظــر
إلــى أنــه مســتمد مــن أحــكام الوصيــة وإن كان ال
يمــت بصلــة إلــى أحــكام الميــراث ،إن جــاز التعبيــر.
إن الوجــه التأويلــي الصحيــح الــذي يمنــح
( )17حالــة حجــب األعمــام واألخــوال األحفــاد األيتــام مــن ميــراث
الجــد المتوفــى ،حيــث ُت َقــدَّ م الوصيــة فــي التشــريع المصــري
علــى أحــكام الميــراث بنــاء علــى قــوة حجيتهــا.

إلا يف ةثادحلا ريثأت
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بأهميــة المقصــد األســري .لذلــك ،وإن لــم يــرد

والنزاهــة األخالقيــة ،ذلــك الــذي يأخــذ بعيــن

فــي «القــرآن» مــا يمنــع «زواج التعــدد» علــى

االعتبــار النقــد التاريخــي ()historical criticism

المســتوى التشــريعي ،إال أنــه ُقيِّــد بمجموعــة

بالمعنــى العــام لهــذه العبــارة .بهــذا الشــكل

مــن الشــروط التــي تحــدُّ منــه ،حتــى تكــون هــذه

فقــط يمكــن أن ُتحَ َّق َ
ــق المقاصــد الســامية

الممارســة منحصــرة ضمــن حــدود معينــة

لـ«القــرآن» و«الســنة» واألهــداف المتوخــاة

مشــروطة بذاتيــة الــزوج .بهــذا الشــكل يمكــن
ــل النبــي
أن تتحقــق المثــل األخالقيــة التــي َأ َم َ

علــى ســبيل المثــال ،يجــدر التأكيــد ممــا ال مجــال

فــي توجيــه المســلمين إليهــا ،والتــي ال يمكــن أن

للشــك فيــه أن القــرآن منــح حقــوق المــرأة

تنوجــد حصــ ًر ا إال فــي مجتمــع «زواج التفــرد».

منهمــا .عــودً ا إلــى موضــوع «زواج التعــدد»

وســعى إلــى تحســين وضعهــا االجتماعــي.
يُفهــم ذلــك مــن الخطــاب القرآنــي عندمــا يصــرح
أنــه ال يســمح للرجــل الــزواج أكثــر مــن امــرأة
طالمــا أنــه يعجــز عــن العــدل بينهــن ،بــل ويؤكــد
ُّ
ً
تحقــق شــرط العــدل بيــن الزوجــات
قطعــا أن
أمــر مســتحيل حتــى لــو توفــرت اإلرادة( .((1ضمــن
هــذا اإلطــار أمكــن فهــم كيــف يجعــل الخطــاب
القرآنــي مــن «زواج التفــرد» ()monogamous
الصيغــة المثلــى للــزواج إذا ُ
اترهــن فهــم النــص
القرآنــي بســياقه العــام دون جزئياتــه بوصفــه
ً
شــرطا أساســيًا لضمــان أكبــر قــدر ممكــن مــن
االســتقرار األســري .رغــم ذلــك ،نجــد هــذا البعــد
االجتماعــي ينتفــي مــن مجتمــع العــرب فــي القــرن
الســابع عشــر ،عندمــا أباحــت هــذه المجتمعــات
«زواج التعــدد»ُ ،
وأدْ رِج باعتبــاره عنص ـ ًر ا أساس ـيًا
فــي نظــام الــزواج؛ األمــر الــذي يجعــل اســتئصال
هــذا العــرف أم ـ ًر ا صع ًبــا فــي ظــل غيــاب الوعــي
( )18يحــاول فضــل الرحمــن جاهــدً ا توظيــف مبــادئ تاريخانيــة
َ ۡ
ً
تعارضــا بيــن القــول اإللهــي ﴿ف ـإن
النــص َالدينــي لتبديــد مــا يبــدو
َ َ َ ۡ َ ُِ ٓ ْ
ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ ٰح ـ َ ً
ـدة﴾ [النســاء ]3:مــع قولــه ﴿ول ــن ت س ــت طِيع وا
َخِف ت ــم أل ت ع دِل ـوا ف و ِ
َۡ ُ ْ َ َۡ ّ
ۡ
ُ
َ
ـو ح َرص ت ـ ۡ
ٱلن َِس ــآءِ َول َـ ۡ
ـمۖ ﴾ [النســاء ،]129:بالشــكل الــذي
أن ت ع دِل ـوا ب ــن
يجعــل «زواج التفــرد» أصــل التشــريع بينمــا «زواج التعــدد»
اســتثناء.

فــي مثــال مماثــل ،ســجلت الوقائــع
التاريخيــة مرحلــة مــا بعــد النبــوة (بعــد مــوت
ً
خرقــا كبيــ ًر ا لحقــوق المــرأة كمــا
النبــي)
تصورهــا «القــرآن» ،تجلــى فــي ســبي كـ ٍ
ـم هائــل
مــن النســاء والفتيــات إثــر توســع الفتوحــات
اإلســامية فــي العالــم ،واســتدراجهن جــواري
قياســا
إلــى المجتمــع اإلســامي .يجــدر التذكيــر،
ً
علــى مثــال «زواج التعــدد» ،أن االســترقاق
تــم قبولــه والتســاهل معــه مــن وجهــة نظــر
الفقــه والتشــريع اإلســاميين ،لكــن الــوازع
األخالقــي وجــب أن يقــف ســدً ا منع ًيــا أمــام هــذه
الممارســة(((1؛ مــع أن واقــع الحــال يكشــف أن
هــذا الــوازع تــم تجاهلــه فــي التاريــخ اإلســامي
لدوافــع نفعيــة محضــة.
( )19فــي كتابــه «اإلســام» ،يــرى فضــل الرحمــن أن االســترقاق
فــي اإلســام كان متأصــا فــي بنيــة المجتمــع العربــي المعاصــر
للنبــوة؛ إذ إن إلغــاءه لحظتهــا مــن شــأنه أن يخلــق خلــ ًلا فــي
أحــوال األســرة المتعــارف عليهــا .لذلــك َق ِبــل القــرآن جزئيــا
ولحظيــا هــذا المبــدأ؛ إذ لــم يكــن هنــاك بديــا آخــر ممكنــا .األمــر
الــذي يســتدعى مــن العقــل الفقهــي تجــاوز األخــذ بحرفية النص
القرآنــي ،وكشــف معانــي روح التشــريع اإلســامي القرآنــي
األصيــل التــي تجســدت بجــاء فــي معانــي القيــم اإلنســانية
كالحريــة والمســاواة والكرامــة والحريــات الفرديــة؛ يُنظــر:
فضل الرحمن ،اإلسالم ،ص.91-90.
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مــرو ًر ا إلــى مجــال الغيبيــات ،نجــد أن جــل

)heart؛ وبغــض النظــر عــن الحديــث عــن «النبــي

قضايــاه ال تقــل شــأ ًنا مقارنــة باألمثلــة التــي

االرتقائي» ( )Prophet as ascendingفي شكله

قمنــا بتحليلهــا مــن وجهــة تشــريعية وأخالقيــة

الفيزيقــي أو القلبــي ،يتحــدث هللا فــي مواضــع

لحــدود اآلن .هكــذا ،ســتكون نظــرة العالــم إلــى

أخــرى مــن «القــرآن» عــن نفســه كـ«إلــهٍ مُ ْن ِحــدرٍ»
ً
أخذا
( )God as descendingإلى مستوى النبي.

قدمتهــا مختلفــة جوهر يًــا عــن نظــرة القــرون

فــي االعتبــار أن مثــل هــذه المعتقــدات بُلــورِت

الوســطى وكل أشــكال الفكــر التقليدي .وجــب،

فــي ســياق احتــكاك المســلمين بالمســيحيين

فــي هــذا الصــدد ،اعتبــار ثنائيــة «الســلطة»

خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة ،خاصــة بــاد

()credulity

فــارس؛ ســتبدو كل التأويــات المرتبطــة بهــذه

وجهــان لعملــة واحــدة فقــدت قيمتهــا النقديــة

المعجــزة (المعــراج) مســتوحاة مــن الدُّ ْغ َمــا

فــي العالــم الحديــث .ذلــك أن «الســلطة»،

المســيحية ( )the Christian dogmaوالعقائــد

فــي هــذا الســياق ،تكــرس «الســذاجة» وتشــد

المرتبطــة بارتقــاء يســوع (the Assumption

عضدهــا بيــن الجماعــات المتدينــة ،فــي حيــن أن

قياســا علــى هــذه
 )of Jesusبعــد صلبــه.
ً

«الســذاجة» ِع َّلــة التصديــق بكافــة الغيبيــات

األمثلــة ،ســيكون المعتقــد اإلســامي حــول

والمعجــزات ،وأداة فعالــة لالســتغالل الروحــي

«الشــفاعة» ()the doctrine of intercession

( )spiritual exploitationلذهنيــة المؤمــن.

نســخة طبــق األصــل للفكــرة المســيحية

مــن هــذا المنطلــقُ ،
اعتبــرت معجــزة المعــراج

حــول «الفــداء المســيحي» (the Christian

وأحــداث ارتقــاء النبــي إلــى العالــم العلــوي نــوع

 ،)redemptionبالرغــم مــن أن «القــرآن» يعلــن

مــن الخرافــة ( )superstitionismالتــي ُذكِ ــرت

رفضــه الصريــح والمتكــرر لفكــرة (الشــفاعة)»

بشــكل مبهــم فــي «القــرآن» .يتحــدث «القــرآن»

عمومــا ،نســبت العديــد مــن
بصريــح خطابــه(.((2
ً

فــي كثيــر مــن المواضــع عــن أحــداث معينــة

المعجــزات إلــى النبــي المتخيَّــل لغــرض رفعــه

لشــخصية النبــي الدينيــة التــي تجــاوزت حــدود

إلــى مرتبــة شــبه إلــه ( )semi-deify himتأثــ ًر ا

المنطــق ( )normal limitsبالرغــم مــن أنهــا

تمامــا
بالمحيــط الفكــري المجــاور ،ومخالــف
ً

اإلنســان الحداثــي ،مهمــا بلغت المفارقات التي

()authority

و«الســذاجة»

(((2

ســمت بالتماهــي مــع الواقــع المعيــش .لهــذا
وُ ِ
لــم يكتــف «القــرآن» فقــط بتجاهــل الحديــث
عــن االرتقــاء الفيزيقــي الجســدي للنبــي ،بــل
يصفــه صراحــة أنــه «فعــل قلبــي» (act of the
( )20اإلذعــان إلــى اإليمــان فــي إطــار الجماعــة المتدينــة شــكل
مــن أشــكال «الســلطة» التــي تكــرس الدغمائيــة (الســذاجة)
فــي ذهنيــة المؤمــن ،وتســلب نزعتــه َّ
الت َع ُّقليــة ،وتجعلــه منقــادا
بشــكل ال واع نحــو تقبــل المعتقــدات الدخيلــة.

( )21يرفــض فضــل الرحمــن فكــرة تدخــل البشــري فــي اإلرادة
ً
خالفــا للفكــرة المســيحية التــي تمنــح رجــل الديــن
اإللهيــة،
وظيفــة إلهيــة تجعلــه نائبًــا إلهيًــا فــي منــح الغفــران وتقريــر
مصيــر المذنــب؛ بهــذا الشــكل يُفهــم كيــف أن اإللــه فــي التصــور
«الشــفاعة» بصريــح
اإلســامي يســتأثر لنفســه بســلطة
َّ َ َ ُ َّ َ ٰ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ ُ َّ
ٱلر ۡح َم ٰ ُ
القــول اإللهــي﴿ :يَ ۡو َم ئ ِــ ٖذ ل ا ت نف ــع ٱلش ــف ع ة إِل ا م ــن أذِن ل ــه
ــن﴾
َ
َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ
ٱلش ـف ع َ
ِني [ ﴾٤٨المدثــر]48:؛ ﴿ف َم ــا
[طــه]109:؛ ﴿ف م ــا ت نف ع ه ـ
ـم ش ــفٰع ة ٰ ِ
َ
َ َّ ُ ْ
َ
َ
ِني َ ١٠٠و َل َ
ش ـف ع َ
ـم [ ﴾١٠١الشــعراء]101-100:؛ ﴿وٱت ق ـوا
ـق حِي ـ
ـ
ِي
د
ص
لَــا ِم ــن ٰ ِ
ٖ
َ ۡ ٗ َّ َ
َ ۡ ٌ َ َّ ۡ ٍ َ ۡ ٗ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٞ
ۡ
ُ
َ
ـس ش ي ـٔــا ول ي ق ب ــل مِن ه ــا ع ــدل ول ت نف ع ه ــا
ي وم ــا ل ت ــزِي ن ف ــس ع ــن ن ف ـ ٖ
َ َٰ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ ََ ٞ
نــرون [ ﴾١٢٣البقــرة.]123:
ش ــف ع ة ول ه ــم ي

إلا يف ةثادحلا ريثأت

للنبــي الــوارد ذكــره فــي «القــرآن».
هــذا النمــوذج مــن «أســطرة النبــي» (the
 ،)mythologisation of the Prophetكمــا
ً
انطالقــا مــن عــدة عوامــل تاريخيــة
تــم بلورتــه
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جاهــز عــن شــخصيةٍ شــبه أســطورية (semi-
.)mythical

3.3التنمية الحديثة

متسلســلة ،ســينتهي بــه المطــاف ً
أيضــا إلــى

منــذ أن حصلــت معظــم بلــدان العالــم

تقنينــه فــي المعتقــد األرثودوكســي .ضمــن

اإلســامي علــى االســتقالل السياســي فــي

هــذا الســياق ،وبــدل أن تخضــع مثــل هــذه

العقديــن األخيريــن ،خضــع مســار الحداثــة

التصــورات الكالســيكية للنقــد التاريخــي،

إلــى اختبــار فعلــي تزامــن مــع احتــدام الخــاف

تــم قبولهــا فــي أوســاط الحداثييــن رغــم أن

حــول «ســؤال مســتقبل اإلســام» فــي كل

ً
قطعــا فكــرة المعجــزة
البعــض منهــم رفــض

بلــدان العالــم ،باســتثناء التجربــة التركيــة (رغــم

كأحــداث ماديــة .صحيــح أن الحداثــي مهتــم

وجــود أكثــر مــن شــاهد تاريخــي يجعلنــا نعتقــد

بإضفــاء لمســة نوعيــة علــى شــخصية النبــي

أن الشــعب التركــي لــم يكــن علــى اســتعداد

المثاليــة تجعلــه األجــدر بقيــادة البشــرية،

لتقبــل قــرار الجهــات الرســمية القاضــي

لكــن وجــب أن يتــم ذلــك باالســتناد علــى واقــع

بتحويــل تركيــا إلــى دولــة علمانيــة)( .((2أجمعــت

تاريخــي يتــم داخلــه تقييــم الــدور الفعلــي للنبــي

كل شــعوب العالــم ،والعالــم اإلســامي،

ً
انطالقــا مــن
فــي صناعــة مجرياتــه ،وليــس

ومعهــا كل الحكومــات السياســية علــى

ـوذج متخ َّيــل عــن «محمــد البطــل» .وكنتيجــة
نمـ
ٍ

أن اإلســام ال يمكــن حصــره فــي طقــوس

لتراكــم مجمــوع هــذه األفــكار الخرافيــة فــي

تعبديــة دينيــة تجعــل الفــرد ينســجم فــي

ذهنيــة الحداثــي ،ســيجد نفســه مجبــ ًر ا علــى

عالقــة أحاديــة بينــه وبيــن إلهــه ،بقــدر مــا هــو

تقبــل الصــورة التقليديــة عــن النبــي؛ بهــذا

«أســلوب حيــاة متكامــل» (complete way of

الشــكل ســينعكس موقــف الحداثــي ســلبًا

 )lifeمنفتــح علــى جميــع المجــاالت .ذلــك هــو

علــى الحداثــة اإلســامية.

الموقــف مــن شــمولية اإلســام الــذي تعالــى

ختامــا ،إذا كانــت ادعــاءات الحداثــي -كمــا
ً
يلــح باســتمرار -تحــاول نســج صــورة نمطيــة
عــن النبــي تجعلــه مثــا ًلا ي ْ
َح َتــذي بــه المســلمون
فــي مجــاالت حياتهــم الفرديــة والجماعيــة ،فــإن
األســاس النظري المعتمد وجب أن يُســتوحى
ـوذج لشــخصيةٍ تاريخيــةٍ حقيقيــةٍ (truly
مــن نمـ
ٍ
 )historic personageبــدل اســتعارة قالــب

( )22يَقصــد فضــل الرحمــن الجــدل الــذي وقــع ســنة  1946بيــن
الحــزب الجمهــوري (حــزب أتاتــورك) والحــزب الديمقراطــي
المعــارض؛ إذ إن حريــة التعليــم الدينــي التــي نــادي بهــا الحــزب
الجمهــوري ،وإعــادة تأهيــل «كليــة اإللهيــات» ومدرســة تخريــج
األئمــة –الخطبــاء والموظفيــن الدينييــن ،-مــن شــأنه أن يعيــد
إحيــاء «ظالميــة» المــدارس التعليميــة العتيقــة ،وتكريــس
الجمــود الفكــري وإعاقــة مســار اإلصــاح التــي بــدأه أتاتــورك .هــذا
الجــدل تــم الحســم فيــه باســتحداث بنيــة «كليــة اإللهيــات» ،وحصــر
وظيفتهــا فــي اإلشــعاع العلمــي وإنتــاج المعرفــة ،شــأنها فــي
ذلــك شــأن بقيــة المؤسســات التعليميــة الحديثــة؛ يُنظــر:
فضــل الرحمــن ،اإلســام وضــرورة التحديــث :نحــو إحــداث تغييــر
فــي التقاليــد الثقافيــة ،ترجمــة :إبراهيــم العريــس ،بيــروت :دار
الســاقي ،1993 ،ص138-137.
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فــي خطابــات رؤســاء الحكومــات فــي ُكبْ َر َيــات

المعــارض للحداثــة ،وبالنظــر إلــى فشــل

البلــدان اإلســامية؛ بالرغــم مــن أن هــذا القــول

النخبــة المثقفــة الفاعلــة فــي المجتمــع فــي

ه ُ
ينطــوي علــى مفارقــات كبيــرة ُترْ َت َ
بتنزيــل
ــن
ٍ
عملــي علــى أرض الواقــع؛ ِإ ْذ تــم تغييــب
ٍ
اإلســام بوصفــه عنصــ ًر ا أساســيًا فــي بنــاء

إعــادة تجديــد وتقديــم اإلســام ،إن جــاز التعبيــر

سياســيات الدولــة :فــي السياســة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية الخارجيــة ،وفــي
أي مجــال يالمــس مباشــرة الحيــاة العامــة،
باســتثناء «األحــول الشــخصية» (personal
 .)lawوألهــداف عمليــة ،تــم التعامــل مــع
اإلســام فــي السياســة الرســمية كـ«مجــال
دينــي ضيــق» (،)narrow religious sphere
وفــي أبعــد األحــول تــم إنشــاء «مصالــح
الشــؤون الدينيــة» ،ممــا يعطــي انطباعً ــا
ً
صادقــا حــول رغبــة هــذه الــدول الجــادة فــي
تغييــب دور اإلســام وإقــرار نظــام الفصــل
بيــن الدينــي والعلمانــي بوصفــه حـ ًلا إلشــكاالت
الحيــاة المتشــعبة ،ســواء صرحــت بذلــك
عالنيــة أم بشــكل ضمنــي.

بلغــة الحداثــة.
فقــط فــي باكســتان تــم تجــاوز «أزمــة
ً
انطالقــا مــن عــدة
العقــل» ()mental hiatus
عوامــل مســاعدة :أولًا؛ اعتمــاد اإلســام
دعامــة أولــى فــي بنــاء الدولــة الباكســتانية،
الشــيء الــذي يجعــل منــه القــوة الوحيــدة التــي
ألهمــت شــريحة كبيــرة مــن الجماهيــر .ثان ًيــا؛
تعــرف الباكســتان ،كمــا هــو حــال الهنــد ،تعــددً ا
لغويًــا وتعــددً ا فــي العــرق واللــون يصعــب
معهــا إيجــاد أســاس «الوحــدة الوطنيــة»
( )national unityإال باعتمــاد اإلســام حــ ًلا؛
ولــو أن واقــع حــال باكســتان أقــل حــدة مــن
الهنــد لوجــود نمطيــن فقــط مــن التعــدد
مختلفيــن ماديًــا .لذلــك ،يبــدو أن الخــاص
الوحيــد لهــذه الــدول كامــن فــي تجاهــل
العلمانيــة حـ ًلا فعــا ًلا للتنميــة اإليجابية وقبول

لذلــك ،يحتمــل شــعار «اإلســام أســلوب

الديــن مكو ًنــا أساس ـيًا يقــدم ضمانــات كافيــة

حيــاة شــامل» الــذي تنــادي بــه األنظمــة

لألقليــات الدينيــة بمــا يضمــن لهــا المســاواة

السياســية أحــد الوجهيــن :إمــا أنــه َين ُّ
ِــم

مــع األغلبيــة المجتمعيــة .مــن دون األخذ بهذا

عــن ازدواجيــة العقــل اإلســامي (double-

الحــل ،ســيكون مــن المحتمــل أن تفقــد هــذه

 ،)mindednessوإمــا يُرجــى منــه كســب رهــان

البلــدان ُهويتهــا وتنقســم مســتقب ًلا (آجــ ًلا أم

الشــعوب مــن خــال الوعــود الزائفــة بتحقيــق

عاجـ ًلا) إلــى فئــات دينيــة وعرقيــة مختلفــة علــى

تطلعاتهــا .يمكــن أن نجــد مــا يبــرر الوجــه األول

شــاكلة النمــوذج األوروبــي.

(االزدواجيــة العقــل) بالنظــر إلــى صعوبــة
«االجتهــاد اإلســامي» ()working Islam
فــي الدولــة الحديثــة أمــام موقــف «العلمــاء»

إن إحــدى اإلشــكاالت األكثــر صعوبــة
لحــدود اللحظــة ،تتجلــى فــي تشــخيص طبيعــة
الحداثــة اإلســامية فــي باكســتان والصراعــات

إلا يف ةثادحلا ريثأت

195

المعقــدة التــي ســاهمت فــي إنتاجهــا اليــوم.

ســهلة لمثــل هــذه اإلشــكاالت -مثــل وضــع

لقــد واجهــت الدولــة الباكســتانية إشــكالية

األقليــات وبرامــج التنميــة مــع مــا يســتتبعها

دمــج التعاليــم اإلســامية بيــن الجماعــات

مــن تغيُّــرات صناعيــة وتكنولوجيــة ،-ذلــك أن

نظامهــا

العلمانيــة ببســاطة إجــراء ميــؤوس منه يهدف

السياســي فــي القــرن العشــرين .لذلــك أعتقــد

إلــى التخلــص مــن الكثيــر مــن العقبــات الدينيــة

أن مطلــب ضمــان حقــوق األقليــات الدينيــة

التقليديــة بكثيــر مــن التحامــل وبتكلفــة باهظــة؛

داخــل «الدولــة اإلســامية» أثــار اســتفزاز

لذلــك يبــدو مشــوار التغييــر فــي باكســتان

العديــد مــن المراقبيــن األجانــب ،وأزعــج ،إلــى حد

ً
خالفــا لباقــي
أصعــب بكثيــر ممــا يُتصــور .ثان ًيــا؛

مــا ،بعــض زعمــاء األقليــات الباكســتانية الذيــن

دول العالــم اإلســامي ،تجــاوزت باكســتان،

أبانــوا عــن مواقــف معارضــة عقــب اجتمــاع

علــى األقــل ،العوائــق الفكريــة وأعلنــت نفســها

أعضــاء «المجلــس الوطنــي» (National

رســميًا دولــة إســامية بالرغــم مــن أن العــدة

ِّ
تقصــي نــوع
 .)Assemblyمــن هنــا تبــرز أهميــة

الفكريــة المعتمــدة فــي الحداثــة الباكســتانية

المعاملــة التــي يجــب أن تحظــى بهــا األقليــات

لــم تتجــاوز مثيلتهــا فــي باقــي الــدول اإلســامية

الدينيــة فــي دولــة القــرن العشــرين اإلســامية

األخــرى إال بدرجــة قليلــة .لذلــك بالــكاد ُتصنــف

لمواجهــة تحديــات الحداثــة اإلســامية ،ناهيــك

باكســتان فــي مســتوى أفضــل مــن الــدول

عــن معرفــة طبيعــة التأويــات الــذي يقدمهــا

اإلســامية أثنــاء التقييــم الشــامل لمــدى

اإلســام كمبــرر شــرعي يخول لــه مواكبة الحياة

نجاحهــا الفعلــي فــي إعــادة توجيــه اإلســام

الحديثــة .ذلــك أن إيجــاد منهــج مناســب لمثــل

الرســمي إلــى ســكة الحداثــة.

المتواجــدة

هنــاك

منــذ

قيــام

هــذه التأويــات ســيؤدي بشــكل تلقائــي إلى حل
إشــكالية األقليــات إضافــة إلــى إشــكاالت أخــرى
معقــدة مرتبطــة بهــا ،خاصــة أن الوضــع القائــم
يكشــف أن حــال األقليــات ليــس أســوأ ممــا
يُتصــور رغــم أنهــا مــرت بمخــاض االنقســامات
الطائفيــة .لكــن إذا أنيطــت مهمــة البحــث عــن
مقاربــة حديثــة لإلســام بالسياســة الرســمية
الباكســتانية ،فــإن النتائــج ســتكون مخيِّبــة
لآلمــال علــى المســتوى الفكــري.
فــي هــذا الســياق وجــب أولًا؛ الحــذر مــن
مــأزق الدولــة العلمانيــة التــي تقدم حلــو ًلا جاهزة

مــن أبــرز العقبــات الكــؤود التــي تواجــه
باكســتان

فــي

هــذا

المجــال،

«الخدمــة

المدنيــة»( ((2المتوار ََثــة منــذ العهــد البريطانــي
(وهــي بــا شــك إحــدى خواصــه المميــزة) ،عندما
انحصــرت هــذه الخدمــة فــي هــذه الفتــرة فــي
حفــظ النظــام والقانــون فــي البــاد وتحصيــل
أكبــر قــدر ممكــن مــن المداخيــل واإليــرادات دون
َ
ســتثمر فــي التنميــة إال بنســب ضئيلــة،
أن ُت
ودون أن يتــم إعــادة هيكلــة المجــال السوســيو-
( )23نشــير إلــى أن «الخدمــة المدنيــة» فــي باكســتان كرســت
نظــام البيروقراطيــة ،جعلــت موظفيهــا يعتلــون ســلم القــرار
فــي الحكومــة ،ويشــغلون مناصــب ســيادية فــي الدولــة مثــل
الشــرطة والجيــش واألجهــزة اإلداريــة.
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اقتصــادي علــى أســس إســامية ،خاصــة بعــد
أن ُأدْ رِج هــذا المجــال خــارج اهتمامــات القــرارات
ً
الحقــا ،وبعــد تأســيس الدولــة
الرســمية.

علــى صياغــة نمــوذج حداثــوي مثالــي وكل

الباكســتانية تــم اســتعارة نظــام «الخدمــة

النظريــات التــي تقاربهــا؛ الشــيء الــذي جعــل

المدنيــة» مــن العهــد البريطانــي بُغيــة اعتمــاد

مــن قــرار المســؤولين مــا بعــد  1958التصريــح

اإلصــاح اإلســامي فــي المجــاالت االجتماعيــة

الرســمي الوحيــد الــذي أعلــن باكســتان دولــة

واالقتصاديــة والقضائيــة ،لكــن هــذا اإلصــاح،

إســامية .مــن أجــل ذلــك ،عمــدت الدولــة

شــأنه فــي ذلــك شــأن كل مشــروع إصالحــي

إلــى إضفــاء الشــرعية علــى برامــج التنميــة

آخــر ،قوبــل بمعارضــة غالبيــة موظفــي

ٍ
ٍ
مزيــف لـ«مجلــس العلمــاء»
تأســيس
بعــد

«الخدمــة المدنيــة» ،تتفــاوت درجتهــا بحســب

المعــروف بـ«مجلــس التعليمــات اإلســامية»،

الوضــع القائــم والوضــع المنشــود ،ومــا زالــت

الــذي ي َ
ُخــوِّ ل لهــا ُ
قدمــا فــي مشــروعها
ـي
ً
الم ِ
ضـ َّ

إلــى حــدود اليــوم تقــف هــذه المعارضــة ســدً ا

التنمــوي بغــض النظــر عــن موقــف «المجلــس»

ً
منيعــا أمــام اإلصــاح اإلســامي .عكــس هــذا

ً
رافضــا .لكــن علــى األقــل
ســواء أكان مؤيــدً ا أم

الوضــع ،انخرطــت الحكومــة فــي برامــج التنميــة

نجــح هــذا «المجلــس» فــي ضــم مختلــف

االجتماعيــة واالقتصاديــة بنــاء علــى مبــادئ

الفصائــل المحافظــة فــي البــاد ،بمــا فــي ذلــك

إســامية رغــم توظيفهــا آليــات جــد محافظــة.

«الجماعــة اإلســامية» التــي نــادت باســتمرار

رغــم ذلــك ،وإلــى جانــب هــذا الطبقــة الفيوداليــة،

(((2

بالعــودة إلــى نمــوذج الدولــة العربيــة المثاليــة

(موظفــي الخدمــة المدنيــة وطبقــة رجــال

كمــا أسســها النبــي وأتباعــه فــي القــرن الســابع

الديــن ( )Pirs and Mullas((2اعتبــرت مؤسســة

الميــادي؛ وإن كان هــذا التحالــف يتعــرض مــن

الحكومــة الوحيــدة الراعيــة للتنميــة فــي البــاد

حيــن آلخــر إلــى زعزعــة ِو ْحدتــه بســبب مواقــف

رغــم أنهــا احتلــت المرتبــة الثالثــة مــن حيــث

معاديــة ،أبرزهــا االعتراضــات التــي أثيــرت عقــب

الســلط الضامنــة ألمنــه ووحدتــه.

تأســيس «مجلــس قانــون الــزواج اإلســامي»

ال تبــدو مجمــوع هــذه العقبــات ذات خطــورة
كبيــرة بالنظــر إلــى إشــكال مركــزي أهــم واجــه
(ُ )24
المــ َّلا ( )Mullasتــداول لفظــي مشــتق مــن االصطــاح
ُ
اسـ�تعمل لإلحال��ة علىــ الفقيه المسـ�لم
العربي «مَ وْ لى»؛
الــذي يتولــى الزعامــة الدينية عنــد بعــض الطوائــف اإلســامية،
ويتقلــد مناصــب سياســية ً
معــا ،يُســتخدم بشــكل شــائع فــي
مناط��ق دول آس��يا كالعراق وإيران ،تركيا ،باكس��تان ،أفغا
نستان ،وش�بـه القــارة الهندي��ة .يقابلــه فــي بعــض الديانــات
الوضعيــة لقــب  Pirsداللــة علــى الشــيخ الروحــي والحكيــم
الزاهــد الــذي يهــب بركتــه للعامــة.

الحداثــة الباكســتانية منــذ نشــأتها ،تجلــى فــي
انعــدام كفــاءة فكريــة بيــن المثقفيــن قــادرة

( )Muslim Marriage Law Commissionســنة
 ،1955لمــا اعتــرض المحافظــون بشــدة توصياتــه
بــإدراج تغييــرات فــي قانــون الــزواج والطــاق
اإلســاميين.
عودا إلى سؤال األقليات ،يتعين علينا التأكيد
( )25يُقصــد منهــا نمــوذج مجتمــع المدينــة الــذي ضــم األقليــات
الدينيــة (األقليــات اليهوديــة والمســيحية والوثنيــة) ،مــن خــال
ســن العقــود والمواثيــق الضامنــة لحقوقهــم.
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علــى أن حــل هــذا االشــكال لــم يــأت نتيجــة توافــق

القضايــا اإلســامية واإلشــراف علــى تأويــل

فكــري ،بقــدر مــا تبلــور عــن مخرجــات المؤسســة

التعاليــم الدينيــة بشــكل يســتجيب إلــى حاجــات

الدســتورية التــي أكــدت ببســاطة ســنة  1956علــى

العصر .وفي ســنة  1962مُ نِحت هذه المؤسســة

ضــرورة إقــرار المســاواة بيــن حقــوق المواطنيــن

صفــة دســتورية تزامنــا مــع تأســيس هيئــة

دون تمييــز فــي العــرق واللــون والمعتقــد .أمــام

أخــرى تعــرف باســم «المجلــس االستشــاري

هــذا العجــز ،ألقــت الجماعــات اإلســامية اللــوم

لإليديولوجيــا اإلســامية» الــذي أصبــح بديــ ًلا

علــى الحكومــة الــذي أشــاب موقفهــا نــوع مــن

لـ«مجلــس التعليمــات اإلســامية» .حيــث

«النفــاق» كونهــا بــدت مــن جهــة أنهــا تالطــف

انحصــرت مهمــة «المعهــد» فــي تعميــق
األبحــاث العلميــة ،بينمــا ُأعلِــن «المجلــس

التطــرف بيــن الجماعــات اإلســامية؛ ومــن جهــة

االستشــاري» هيئــة مختصــة فــي تقديــم

أخــرى اعتمــدت علــى سياســات مخالفــة تمامً ــا

االستشــارة للحكومــة و«المجلــس الوطنــي»

لتصــور التقليدييــن لإلســام ،كقضايــا التعليــم

بنــاء علــى توصيــات «المعهــد» واألبحــاث التــي

المختلــط الــذي ســاهم فــي تحـ ُّر ر المــرأة ،وعــرض

ً
ســابقا.
أجراهــا

ً
خوفــا مــن تفجيــر منابــع
الموقــف مــن اإلســام

األفــام الســينمائية ،وتغييــر قانــون األســرة
اإلســامي ،والمعامــات المصرفيــة البنكيــة
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ الشــيء الــذي قــاد
الحداثــي نحــو نفــق مغلــق وإن اســتمرت بعــض
األصــوات ،رغــم ضعفهــا ،فــي المطالبــة بإقامــة
الدولــة العلمانيــة.

كشــفت ،بهــذا الخصــوص ،إشــكال الفوائــد
المصرفيــة الــذي واجــه باكســتان ســنة  1963أن
اإلجابــة عــن قضايــا الحداثــة اإلســامية عمومً ــا
ال تكمــن حقيقــة فــي تأســيس أمثــال هــذا
«المعهــد» ،بقــدر مــا يكمــن فــي برمجــة دورات
تكوينيــة مكثفــة تنتــج أخصائييــن أكفــاء فــي

ســت حكومــة الرئيــس محمــد أيــوب
َّ
أس َ

التعامــل مــع مثــل هــذه القضايــا؛ لهذا ســيكرس

خــان ســنة « 1960المعهــد المركــزي لألبحــاث

الجــدل القائــم حــول رفــض أو قبــول أســلمة

(Central Institute of Islamic

( )the Islamicityالمؤسســات المصرفيــة

 )Researchالــذي يتولــى مهــام البحــث فــي

قصــور المنهــج الحداثــي فــي باكســتان .فقــد

( )26يتولــى هــذا المعهــد االشــراف علــى اإلنتاجــات اإلســامية
فــي أفــق عقلــي علمــي يواكــب إنجــازات المفكريــن اإلســاميين
فــي كافــة الحقــول المعرفيــة مثــل التاريــخ واألنثروبولوجيــا
والعلــوم والثقافــة والفلســفة ،تتلخــص أهــم أهدافــه فــي:
التعريــف بأصــول اإلســام بطريقــة عقالنيــة ليبيراليــة؛ إرســاء
منظومــة القيــم اإلســامية كاألخــوة والتســامح والحــوار
والتعايــش؛ االرتقــاء بجــودة البحــوث الفكريــة والثقافيــة التــي
تجعــل المســلمين يتصــدرون هــذه المجــاالت...؛ يُنظــر:
إرفــن روزنتــال ،اإلســام فــي الدولــة القوميــة الحديثــة ،ترجمــة:
محمــد داغــر ،بيــروت :مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،2020 ،
ص437.

كشــفت أبحــاث «المعهــد» عــن وجــود فــارق

اإلســامية»

(((2

كبيــر بيــن المعامــات الربويــة (الفائــدة)
المعاصــرة ومثيلتهــا التــي ســادت شــبه الجزيــرة
العربيــة زمــن النبــي كونهــا تميــزت باالســتغالل
االقتصــادي َ
للمدِ يــن جعلــت «القــرآن» يحظــره
بخطــاب شــديد اللهجــة أعقبــه العديــد مــن
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التحذيــرات .غيــر أن الفقهــاء المســلمين فــي

حاجــات لحظيــة مرتبطــة بخصوصيــة المجتمــع

األجيــال الالحقــة عمــدوا إلــى توســيع نطــاق

ال يمكــن أن ُتعتمــد عمــاد اإلصــاح فــي يومنــا

ً
إطالقــا كل المعامــات الماليــة
الحظــر ليشــمل

الحالــي.

القائمــة علــى زيــادة فــي رأس المــال( .((2ضمــن
داعمــا
هــذا الســياق جــاء موقــف «المعهــد»
ً
ســوي
للفكــرة القائلــة إنــه مــن أجــل تطبيــق
ٍ
إلســام اليــوم ،يتوجــب قــراءة الخلفيــة التاريخيــة
ُّ
لتشــكل

«القــرآن»

اســتحضا ًر ا

للمقاصــد

الروحيــة واألخالقيــة والسوســيو-اقتصادية التــي
ســعى إلــى إرســائها ،ذلــك أن االقتصــار علــى
القــراءة الحرفيــة ( )literallyتجعلــه غيــر فعــال
فــي مواكبــة العصــر ويضعــه أمــام مزيــد مــن
المفارقــات التــي تعــارض جوهــره؛ وهــذا األمــر
مدعــاة إلــى مراجعــة نقديــة لفقــه «الفقهــاء
و«العلمــاء» التــي أنتجــت طيلــة القــرون الثالثــة
عشــر أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار أن بعــض هــذه اإلنتاجــات
تضمنــت أفــكا ًر ا خاطئــة أو شــابها قصــور فــي
الــرأي ،وبعضهــا اآلخــر ُأ ْنتِــج فــي ســياق تلبيــة
( )27انتقــد فضــل الرحمــن بشــدة النظــام الربــوي الســائد
فــي مجتمــع قبــل اإلســام ،كونــه تضمــن اســتغال ًلا َ
للمدِ يــن
ً
مضاعفــا فــي مــدة زمنيــة وجيــزة ينتــج
يُلزمــه بتســديد القــرض
ً
شــرخا اقتصاديًــا وتفاو ًتــا طبقيًــا بيــن الدائــن والمديــن،
عنــه
معتقــدً ا أن هــذه البعــد ۡاالســتغاللي هــو المقصــود مــن
َّ
َ َ ُ ُ َ ّ َ ٰ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ
وم ــون إِل ك َم ــا
الخطــاب اإللهــي﴿ :ٱلِيــن ي أك ل ــون ٱلرِب ــوا ل ي ق
َّ
َ ُ ُ َّ َ َ َ
خ َّب ُط ُ
ــه ٱلش ۡ
ي ق ــوم ٱلِي ي ت
ــي َطٰ ُن﴾ [البقــرة .]275:فرغــم أن فضــل
الرحمــن يعتقــد أن هــذا الحظــر ضــرورة إلرســاء أســس
الحصانــة االقتصاديــة والعدالــة االجتماعيــة ،إال أنــه يعتقــد أن
المؤسســات المصرفيــة الحديثــة ال تنتهــك حظــر القــرآن للربــا
خالفــا للفقــه الوســيطي الــذي رفــض كل أشــكال المعامــات
الربويــة ،طالمــا أنــه يمكــن خفــض الفوائــد المصرفيــة بشــكل
توافقــي بيــن المتعاقدَ ْيــن ،وبالشــكل الــذي ينتــج إمكانيــة توليــد
حالــة مــن المســاواة االقتصاديــة .هكــذا يــرى فضــل الرحمــن
أن إلغــاء الفوائــد فــي ظــل الحالــة الراهنــة للتنميــة االقتصاديــة
خطــأ فــادح للغايــة؛ يُنظــر:
دونالــد بيــري ،اإلســام والحداثــة مــن خــال كتابــات المفكــر
اإلســامي الحداثــي فضــل الرحمــن ،ص66-65.

ســتبدو هــذه المقاربــة عصيــة علــى
القبــول ومختلفــة جذر يًــا عــن المقاربــات
النمطيــة المعتمــدة لحــدود اآلن طالمــا أنهــا
تنبــش فــي الماضــي التاريخــي للفقــه والســنة
النبويــة ،وطالمــا أنهــا تخضــع «القــرآن»
إلــى دراســة تاريخيــة ،الشــيء الــذي يجعــل
التقليــدي يعاديهــا والحداثــي يتــردد فــي
قبولهــا .رغــم ذلــك ،ســتبدو هــذه المقاربــة
األســلوب الموضوعــي الوحيــد لتقييــم األداء
التاريخــي لــدور المســلمين وفــق األهــداف
الحقيقــة لـ«القــرآن» وقصــد النبــي .وســيكون
مــن البديهــي أن تعــرف هــذه المقاربــة
ً
خصوصــا بعــد
النوعيــة معارضــة شــديدة
الوقــوف علــى النتائــج التــي ســتفرزها .غيــر أننــا
نملــك يقي ًنــا مــا يجعلنــا نعتقــد أنــه مســتقب ًلا
وبعــد نحــو عقــد مــن الزمــن تقري ًبــا ســتصبح
هــذه المقاربــة وجهــة نظــر أكثــر اعتمــادً ا فــي
أوســاط الليبرالييــن؛ مــا عــدا ذلــك ســيفقد
اإلصالحــي مــع مــرور الزمــن كل خياراتــه
البديلــة حــول إصــاح اإلســام وســينقاد
مســتقب ًلا إلــى اختــزال اإلســام فــي إطــار
ضيــق ال يتجــاوز حــدود بعــض الطقــوس
ذات االرتبــاط الوجدانــي .وتعليــل ذلــك أن
مــن المحتمــل أن يقــود تســارع وثيــرة تنفيــذ
«الخطــط التنمويــة الخمســية» (five-year

إلا يف ةثادحلا ريثأت

هيكلــي
 )plans of developmentإلــى تغييــر ٍ
ٍ
لبنيــة المجتمعــات اإلســامية فــي غضــون
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ترجمــة :إبراهيــم العريــس ،بيــروت :دار الســاقي،
.1993

جيــل تقريبًــا؛ ومــن المتوقــع ً
أيضــا أن تصــل

حســون
—فضــل الرحمــن ،اإلســام ،ترجمــة:
ُّ

بعــض البلــدان ذروة هيمنــة التيــار اليمينــي

الســراي ،بيــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث

فتــرة قصيــرة مــن الزمــن قبــل أن تمتطــي

والنشــر.2017 ،

ــب التغييــرات الجذريــة المنشــودة ،وإن
ر َْك َ

—محمــد بــن عبــد الوهــاب ،كتاب التوحيــد ،تحقيق:

كان ذلــك يبــدو بعيــد المنــال بالنســبة لــدول

أبــو مالــك الرياشــي أحمــد ،القاهــرة :مكتبــة عبــاد

أخــرى .أمــا إذا اعتلــى التقليــدي قمــة القــرار

الرحمن.2008 ،

فــي بلــد مــا ،فــإن النتائــج الوخيمــة المنتظــرة
حداثــي
مشــروع
ستفســح المجــال أمــام
ٍّ
ٍ
فاشــل يفتقــد إلــى ثوابــت اإلســام.
ٍ

البيبليوغرافيا
—إرفــن روزنتــال ،اإلســام فــي الدولــة القوميــة
الحديثــة ،ترجمــة :محمــد داغــر ،بيــروت :مركــز
نمــاء للبحــوث والدراســات.2020 ،
—دونالــد بيــري ،اإلســام والحداثــة مــن خــال
كتابــات المفكــر اإلســامي الحداثــي فضــل
الرحمــن ،ترجمــة :ميرنــا معلــوف ونســرين
ناضــر ،بيــروت :الشــبكة العربيــة لألبحــاث
والنشــر.2013 ،
—زابينــه شــميتكه ،المرجــع فــي تاريــخ علــم
الــكالم ،ترجمــة :أســامة شــفيع الســيد ،بيــروت:
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات.2018 ،
الص َّ
—علــي محمــد َّ
البــي ،تاريخ الحركة السنوســية
فــي إفريقيــا ،بيــروت :دار المعرفة.2009 ،
—فضــل الرحمــن ،اإلســام وضــرورة التحديــث:
نحــو إحــداث تغييــر فــي التقاليــد الثقافيــة،

