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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



)1(

ًإرها�صا  اأتى موؤمتر التجديد - الذي عقدته مكتبة الإ�صكندرية - يف وقته ا
مبكًرا لربيع عربي جاء اأوان قطف ثماره، والتاأ�صيل لأفكاره. مل ُيطرح التجديد يف 
ا يراد له اأن يفهم، اأو حدًثا موؤثًرا نقراأ اأ�صبابه ودواعيه؛  املوؤمتر باعتباره م�صاًقا تاريخيًّ
�صابط  منهج  ولها  يفكر،  عقل  لها  جمتمعية  حركة  باعتباره  التجديد  طرح  واإمنا 
ي�صرب اأغوارها، ويتطلع اإىل ا�صتئناف م�صريتها، لقد كان املوؤمتر - كما مت التخطيط 
الإ�صالمية)1(  النه�صة  لبعث ح�صاري جديد، جاء م�صروع كتابات  له - مقدمة 
ثمرة من غرا�صه الدانية القطوف، وقد اأراد املوؤمتر بتنوع حماوره، وجدية امل�صاركني 
فيه، اأن يعيد ق�صية التجديد اإىل م�صارها الطبيعي، باعتبارها عقاًل يريد اأن ينه�س، 
وجمتمًعا يعرف م�صكالته وي�صعى اإىل جتاوزها، ونخًبا اأدخلها تكرار تعرث اأفكارها 
التي ل تراعي الواقع يف ماأزق خطري مع جمتمعاتها، وباتت حتاول الهروب من 
التجديد  اأهمية  تظهر  وهنا  املعامل،  وا�صح  غري  وم�صتقبل  باملخاطر،  مليء  واقع 
الإ�صالمي، ليعيد التوازن اإىل عقل الأمة وقلبها، ويح�صم قواعد الهوية والنتماء، 

)1(  انظر: اإ�صدارات �صل�صلة »يف الفكر النه�صوي الإ�صالمي«، مكتبة الإ�صكندرية.
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املن�صود  امل�صتقبل  �صياغة  مهمة  الجتاهات  كل  من  املفكرين  عاتق  على  وي�صع 
ا. وهي مهام ج�صام ناءت بها الأجيال ال�صابقة، وت�صعى  ا وثقافيًّ ا واجتماعيًّ �صيا�صيًّ

الأجيال القائمة اإىل حتملها ب�صجاعة املجتهد، وج�صارة املحارب.

عنها  اأ�صفرت  التي  الهموم  هذه  كل  عن  بعيًدا  التجديد  موؤمتر  يكن  ومل 
التاريخ  ت�صتعر�س  ل  فهي  واآمالها،  اآلمها  عن  اأبحاثه  فاأف�صحت  الأمة،  م�صرية 
لها  لبد  الناه�صة  فالأمة  عليه،  وما  له  ما  روؤية  بهدف  واإمنا  حدًثا،  روايته  بق�صد 
الق�صايا  جذور  ملعرفة  الفكرية  جتاربها  ت�صتعيد  تاريخها،  مع  ح�صاب  ك�صف  من 
الراهنة، وا�صتلهام طموحاتها، حيث تت�صاقط ال�صلبيات على جانبي الطريق، نحو 
يبقى، وجديٍد  اأن  ي�صتحق  النه�صة، بني قدمٍي  اأفكار  وتتدافع  امل�صتقبل، وتتالقح 
املا�صي  من  ي�صتدعي  حوار خالقة،  التجديد جدلية  وي�صبح  يهيمن،  اأن  له  اآن 
اأف�صل ما فيه، وير�صخ من احلا�صر قدرته على التغيري لإحداث النه�صة املن�صودة، 
والقت�صادية  الثقافية  اأن�صاقها  احلراك الجتماعي يف كل  التجديد عملية  فيقود 

وال�صيا�صية والت�صريعية.

م�صاحات  مع  تتحاور  والإ�صالح،  التجديد  موؤمتر  اأبحاث  جاءت  هنا  من 
م�صطلح  ل�صبط  املفاهيم  يتناول  املحاور  فاأحد  متعددة،  اآفاق  يف  وحتلق  وا�صعة، 
ويقدم  التاريخ،  على  يتكئ  حمور  وهو  الغالة،  �صوائب  من  ا  نقيًّ واإعادته  التجديد، 
روؤية مفكرين واختيارات علماء. ويف حمور اآخر نقراأ جتارب املجتمعات، حيث حتتل 
جتارب التجديد يف تركيا واملغرب العربي، وم�صر، و�صبه القارة الهندية، حتتل هذه 
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التجارب مكانها لت�صتنطق نقاط �صعفها وكوامن قوتها، وهذه قراءة جلغرافيا املناطق، 
اإطار التنوع، والثابت يف مواجهة املتغري. ويف حمور  اأريد لها اأن تدر�س الوحدة يف 
الرتاث  فنقراأ جدلية  وقبوًل -  رف�ًصا  بفاعليتها -  القوى الجتماعية  فيه  اآخر تطل 
ا يف املطالبات بحقوق  والتجديد، من خالل ر�صد مطالب التنوع الجتماعي، نوعيًّ
ا يف ظل ال�صراع بني  املراأة، وفكريًّا يف ح�صور مقولت التقليد والجتهاد، وتاأ�صي�صيًّ
ال�صرق والغرب، اأو بني عامل الإ�صالم واأوروبا، ويف الداخل بني تعليم ديني وتعليم 
والوحدات  الفاعلة،  للقوى  الدقيق  الر�صد  الفكري يف �صوء  واقعنا  وقراءة  مدين، 
الجتماعية املتحركة، اإذ ينتقل بنا من منهج القراءة ال�صامتة التي نفهم بها ما كان، 
اإىل منهج القراءة الناطقة التي نعرف بها ما ينبغي اأن يكون، ولعل منهجية القراءة 
لفاعليات القوى الجتماعية هي التي حتدد موقعنا من الجتهاد والتجديد، هل نتبع 
منهج احلركة اجلزئية... اأم ن�صتهدف التغيري ال�صامل..؟ هل مطلبنا اآين حتله عمليات 
جتميل؟ اأم نه�صتنا العامة حتتاج يف واقعنا الفكري وال�صيا�صي والثقايف وغريها من 

املجالت اإىل جراحة احلالت احلرجة...؟.

لقد ا�صتوعب موؤمتر التجديد كل هذه الت�صاوؤلت، وقدم اإجابات لبع�صها، 
واكتفى يف البع�س الآخر ب�صرد امل�صكالت، ور�صد التحولت، ولكنه يف النظرة 
الفاح�صة الدقيقة، كان عالمة فارقة بني عهدين: عهد الركون الفكري اإىل واقع 
ا�صت�صراف  وعهد  معه،  الرباجماتي  والتعامل  تربيره  البع�س  اأراد  ومتهم،  جامد 
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الثورة، و�صرورة ال�صعي بها، باعتبارها احلل ال�صاخن والآمن للخروج من الطريق 
امل�صدود يف جمالت الفكر وال�صيا�صة والقت�صاد على حدٍّ �صواء.

ومن هنا فقد جاء هذا املوؤمتر يف وقته ليحمل اإىل �صباتنا اإرها�ًصا مبكًرا مبولد 
حياة جديدة.

)2(

جاءت بحوث املوؤمتر قراءة يف جتارب التجديد والنه�صة يف احلقبة املا�صية، 
وقبل اأن نخو�س يف �صطور هذه البحوث التي تقدم بها ثلة متميزة من املفكرين 

ر بعدة اأمور: البارزين على م�صتوى العامل الإ�صالمي، لبد اأن ُنذكِّ

ً التجديد وفقا للحديث ال�صحيح: عن  أ اأقر مبد أن الدين الإ�صالمي ا ا  اأوًل:
اأبي هريرة  قال: قال ر�صول اهلل : »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�س كل 
أبو داود والبيهقي[. )و�صوف يتعر�س ل�صرحه  ارواه  مائة �صنة من يجدد لها دينها« ]

الإمام الأكرب اأحمد الطيب يف بحثه الذي عر�صه يف افتتاحية املوؤمتر(.

أول باب املالحم، واملالحم هي الأحداث العظيمة،  ا يف  وقد اأورده اأبو داود
مبا يعك�س اأن املحدثني من ال�صلف ال�صالح يرون اأن املجدد ياأتي من قلب الأمة 
للتعامل مع الأحداث اجل�صام، ويتجه لعالج نقاط ال�صعف الرئي�صة التي تف�صت 
لإ�صالح  النا�س  بني  يعمل  بل  العاجية،  الأبراج  رجال  من  ولي�س  النا�س،  بني 
الأمر  من  ويزيد  تراجعت،  التي  الإ�صالمية  واملقا�صد  تدهورت،  التي  اأحوالهم 
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العناية الإلهية، وحمقق  اأنه مبعوث  باأن و�صفه  اأن احلديث جعل املجدد مكرًما 
ًالرعاية الربانية، فكان حمققا ملراد اهلل باحلفاظ على جتدد مقا�صد الدين يف اأمته، 
وقد اأجمع املف�صرون اأن املجدد قد يكون فرًدا اأو جماعة، ومن ثم فقد يتعا�صر عدد 
اأو يف جمالت عدة،  من الأعالم يف وقت واحد، وقد يعملون يف جمال واحد 

ولكنها ت�صب جميًعا يف جمال التجديد والنه�صة بالأمة.

ثانًيا: اأن املجدد له �صروط اأ�صا�صية، وهي: نظر دقيق يف واقعه، ومعيار اأو 
لهذا  وفًقا  مقبول  الواقع غري  اأن هذا  الواقع، لأنه يجد  لرف�س هذا  معايري تدفعه 
اإذ يجد يف  اإليه،  املعيار، ثم خربة واقتناع بنموذج اآخر ي�صعى لتغيري هذا الواقع 
الأمثل  والنموذج  واملعيار  الأمثل،  النموذج  اأنه   - ملعياره  وفًقا   - النموذج  هذا 
اأهل  لها  تعر�س  التي  والنه�صة  الإ�صالح  م�صاريع  يف  كبري  ب�صكل  يتداخالن 
ال�صليم لل�صريعة الإ�صالمية �صواء  التطبيق  الفكر، فنجد فريًقا يجعل من غياب 
يف املجتمع اأو �صلطة الدولة معياًرا، والنموذج هو دولة الر�صول واخللفاء الرا�صدين 
ال�صريعة يف مناحي حياة املجتمع غايته،  من بعده، فيكون �صعيه لإعادة تطبيق 
ظاهرة  قوة  من  حققه  مبا  الأوائل  عهد  على  كان  كما  الإ�صالم  �صورة  وا�صتعادة 
وح�صارة عالية يف زمانه هو م�صروع النه�صة املن�صودة، وعلى الطرف الآخر جند من 
يجعل قوة املعرفة والعلم املادي معياًرا، مبا يتبع ذلك من قوة ع�صكرية واقت�صادية، 
و�صطوة  علمي،  تقدم  من  حققته  مبا  الغربية  احل�صارة  منوذجه  يكون  َثم  ومن 
اقت�صادية وقوة ع�صكرية م�صهودة، وي�صاف على ذلك �صيطرة هذه احل�صارة على 
مقدرات اأمتنا، كل ذلك يجعل من هذه احل�صارة النموذج املن�صود للنهو�س من 
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حالة التخلف. وبني الطرفني تقف اأكرث م�صروعات النه�صة، وهي التي تعمل من 
خالل عملية انتقائية، �صواء من تراث الأمة احل�صاري، الذي يحفظ لها هويتها 
حققت  التي  تلك  املعا�صرة،  والعلوم  والنظم  الآليات  وبني  الإ�صالمية،  وقيمها 

معاين القوة وال�صطوة للح�صارة احلديثة.

ومن �صروط املجدد اأي�ًصا اأن تتوفر له قدرة على توظيف اآليات واقعه لتحقيق 
هذا النموذج، اأو على الأقل و�صف طريقة لتوظيف هذه الآليات لتحقيق ذلك، 

مبا ميثل وفًقا لروؤيته �صرًطا لإ�صالح ما ف�صد، وحتقيق نه�صة هذه الأمة. 

لظرفه  وفًقا  النه�صة  م�صاريع  من  م�صروع  كل  درا�صة  من  لبد  ثالًثا: 
التاريخي، ولي�س بال�صرورة اأن ينجح امل�صروع ويحقق اأهدافه على الأر�س، فقد 
تتدخل ظروف داخلية اأو خارجية لإف�صاله، مثل حالة ابن فودي يف اإفريقيا، اأو 
حالة حممد علي يف م�صر، كما ينبغي األ نحكم عليه وفق مفاهيم ا�صتجدت، اأو 
نحاكمه وفق قيم برزت اأهميتها بعد زمنه، اأو نحاكمه على اأفعال قامت بها اأجيال 
جاءت من بعده وتبنت م�صروعه يف ظروف خمتلفة ويف زمن غري زمانه؛ ومثال 
ذلك ما جنده من حركات معا�صرة تن�صب نف�صها حلركة حممد بن عبدالوهاب 
يف اجلزيرة العربية، وقد ظهرت حركة الرجل يف الربع الأخري من القرن الثامن 
ع�صر، ويف هذا الوقت كانت الدولة العثمانية قائمة، وكان توجه الرجل ملا انت�صر 
بالتوجه  باب الجتهاد  لفتح  �صرعية وعقائدية، ودعوته  يف ع�صره من خمالفات 
لأ�صول ال�صريعة الإ�صالمية من قراآن و�صنة نبوية، وهذا ما جعل من حركته دعوة 
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جتديدية، وفًقا لظروف ع�صره، ونظرته يف اأحوال الأمة، وهي اأمور ا�صتفادت منها 
يف  املهدية  واحلركة  ليبيا،  يف  ال�صنو�صية  احلركة  مثل  كثرية،  اإ�صالمية  حركات 
ال�صودان، مع تطوير يف الآليات، اأما ما جنده اليوم من تيار ينتمي ملدر�صته، فيجب 
واأولوياتهم  اليوم،  التيار  القائمني على هذا  وفًقا لكالم  وتقييمه  درا�صته  يتم  اأن 
األ حتمل مواقفهم على  باأحوالهم، ومن ثم يجب  اأو  اإليها بل�صانهم  التي يدعون 
أي حال، فذلك حيف عن احلق يف حق الرجل، واأي�ًصا  ا ب دعوة ابن عبد الوهاب

يف حق القائمني على هذا التيار اليوم.

فم�صروع  بيئته،  يف  التجديدي  امل�صروع  اأو  املجدد  و�صع  ا�صتبيان  رابًعا: 
م�صروع  عن  يختلف  أن  ابد  ل والفل�صفات،  الديانات  مئات  بني  الهند،  يف  يقوم 
يتحرك يف �صحراء اجلزيرة العربية، ويختلف هذا عن م�صروع يقوم يف قلب اإفريقيا، 

يواجه القبائل الوثنية، وطقو�س ال�صحر وال�صعوذة.

)3(

ي�صتهدف هذا املوؤمتر حركة التجديد يف الفرتة احلديثة، وهي التي تعود بنا 
يف اأق�صى مدى اإىل الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�صر؛ ولهذا يجب اأن نو�صح 
الظرف التاريخي ب�صكل جممل، حتى تت�صح الظروف التي واكبت الأ�صئلة التي 
تعامل معها كل م�صروع من م�صاريع التجديد، وهي الأ�صئلة التي �صوف نعر�س 

لها يف النهاية.
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منذ القرن ال�صابع ع�صر تعر�س العامل الإ�صالمي برمته للخطر اخلارجي يف 
�صورة اأعتى مما عرف يف اأي وقت م�صى، فلقد عادت اأوروبا مزودة بح�صارة وقوة 
ً يتهاوى ركنا بعد ركن  جديدة لتطوق العامل الإ�صالمي، وبداأ العامل الإ�صالمي

ويتداعى ب�صورة غري م�صبوقة.)1(

وقد بداأ الغزو ال�صتعماري للعامل الإ�صالمي باجلنوب ال�صرقي؛ ف�صقطت 
بني  ما  الهند  وتلتها  ع�صر،  ال�صابع  القرن  يف  )اإندوني�صيا(  ال�صرقية  الهند  جزر 
القرنني ال�صابع ع�صر والثامن ع�صر، وكذلك املاليو. ومع القرن التا�صع ع�صر جاء 
وم�صر  وتون�س  اجلزائر  ف�صقطت  العربي،  العامل  يف  ممثال   ً الإفريقي ال�صمال  دور 
وال�صودان. ويف نف�س الوقت كانت رو�صيا القي�صرية تتوغل يف الدول الإ�صالمية 
الغربية  اأوروبا  دول  كانت  اجلنوب  ومن  اإيران،  وتخوم  القوقاز  حتى  الآ�صيوية 

تكت�صح الدول الإفريقية الإ�صالمية يف تكالبها امل�صهور)2(.

الإ�صالمي،  للعامل  الع�صرين خريا  القرن  الأوىل من  ال�صنوات  ومل حتمل 
ال�صتعمارية  الدول  بني  املنازعات  من  العديد  ت�صوية  الفرتة  هذه  �صهدت  فقد 
فكان التفاق الإيطايل الفرن�صي يف 10 يوليو 1902م، والذي كان مبثابة ال�صوء 
الأخ�صر لإيطاليا لتتقدم جتاه طرابل�س الغرب وبرقة)3(، ومت التفاق الودي يف 8 

)1(  جمال حمدان، العامل الإ�صالمي املعا�صر، كتاب الهالل، القاهرة، 1993، �س175.
)2(  املرجع ال�صابق، �س 176-175.

القاهرة،  املعارف،  دار  يحيى،  جالل  دكتور  ترجمة  1805-1914م،  الدولية  العالقات  تاريخ  بيريرنوفان،    )3(
1980، �س 641. 
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اخلالفات  وت�صوية كل  واملغرب  م�صر  تبادل  اأ�صا�صه  كان  والذي  اإبريل 1904م 
ال�صتعمارية بني بريطانيا وفرن�صا، ثم الت�صوية التي قامت بها بريطانيا مع رو�صيا يف 

اأغ�صط�س 1907م مبا يتعلق بفار�س واأفغان�صتان والتبت)1(.

ومراك�س  ليبيا  ت�صيع  ال�صتعمارية،  لالتفاقيات  ونتيجة  الفرتة  هذه  ويف 
الإ�صالمي خ�صع  العامل  من  ال�صتعمار  قب�صة  يقع يف  وما مل  والعراق،  وال�صام 

ل�صغوطه ونفوذه، بينما تقل�س الإ�صالم يف البلقان حتى كاد ينح�صر عنه متاًما)2(.

�صقط حتت  قد  باأجمعه  الإ�صالمي  العامل  اإن  نقول  اأن  ن�صتطيع  �صبق  ومما 
طرقات ال�صتعمار عدا �صمال اليمن وقلب اجلزيرة العربية، ل لأنه مهد الإ�صالم 
بقدر ما كان لفقره، وكذلك ت�صتثنى ه�صبتا اإيران والأنا�صول ولو اأنهما مل ينجوا 
من مناطق النفوذ والتق�صيم، ومن هنا فقد كان التحدي بالن�صبة للعامل الإ�صالمي 
م�صاألة حياة اأو موت.. وكان رد الفعل الطبيعي اأن تلتهب احلما�صة الدينية حتى 
ت�صبح النربة الإ�صالمية والدعوة لوحدة امل�صلمني هي ال�صعار امل�صطرم يف طول 
العامل الإ�صالمي وعر�صه، و�صار تخندق حركات التحرر والكفاح وراء خط الدفاع 
ًّأمرا بديهيا، ل�صيما اأن الإ�صالم نف�صه كعقيدة تعر�س  ً الأخري - وهو الإ�صالم - ا
حينذاك حلمالت غري م�صبوقة من الت�صهري والقذف من جانب امل�صت�صرقني وغري 

امل�صت�صرقني)3(. 
)1(  املرجع ال�صابق، �س642.

)2(  جمال حمدان، العامل الإ�صالمي املعا�صر، مرجع �صابق، �س 176.
)3(  املرجع ال�صابق، �س177.
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الأفق  وبداأ يظهر يف  والتجديد،  الإ�صالح  الظروف ظهرت م�صاريع  يف هذه 
الدعوة لليقظة والنه�صة الإ�صالمية؛ اإذ كان العامل الإ�صالمي يف غفوته عندما تعر�س 
لطرقات ال�صتعمار الأوروبي، وكان على اليقظة األ تواجه جيو�ًصا واأ�صلحة فح�صب، 
بل تواجه اأي�ًصا علًما متطوًرا وفكًرا جديًدا، واأ�صاليب حديثة يف �صتى نواحي احلياة؛ 
اأن حتول العامل الإ�صالمي خالل القرن التا�صع ع�صر اإىل خلية عارمة تذخر  فكان 
الإ�صالمية  الوحدة  على  وتوؤكد  ت�صغط  ال�صيا�صية،  والتيارات  الدينية  باحلركات 
الكربى اأ�صا�ًصا، وتتخذ بو�صلتها ما�صي الإ�صالم البطويل، ومتحورت احلركات حول 
تيارين اأحدهما هو العمل الديني - ال�صيا�صي، والآخر الفكر الديني - ال�صيا�صي)1(.

على جانب اآخر انتقل مع الثقافة الغربية وتوجهاتها م�صاكلها وم�صطلحاتها، 
العقائدية  بالدين، واحلرية  الدولة  بالدين وعالقة  العلم  يثار مو�صوع عالقة  فبداأ 
لالأفراد ومداها، وبداأت تظهر م�صطلحات مثل »الدولة الدينية« و»رجال الدين«، 
ي�صاف لذلك ق�صايا حرية املراأة وم�صاواتها بالرجل يف التعلم والعمل. وبداأ ال�صراع 
الوافدة،  اجلديدة  الثقافة  اأبناء  الأول  فريقني:  بني  امل�صاكل  هذه  الفكري حول 
والثاين هم اأتباع الثقافة الإ�صالمية املوروثة، ومل تكن امل�صكلة يف ال�صراع حول 
الق�صايا اجلديدة بقدر ما كانت يف اختالف خلفيات امل�صطلحات امل�صتخدمة يف 
احلوار ال�صاخن الدائر بني الفريقني، وتولدت من جمموعة هذه الق�صايا كتابات 

مازالت ت�صيل فيها اأحبار املطابع هنا وهناك.

)1(  املرجع ال�صابق، �س178.
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لقد �صارت كثري من البحوث ل تتق�صى روؤية املجدد مل�صاكل الأمة، وخطته 
لكي يعيد احليوية ملقدراتها، بل تبحث يف كل م�صروع من م�صروعات التجديد 
عن اإجابات لأ�صئلة فر�صتها اأجندة هذا النزاع بني القدمي واجلديد، والتي اأعيد 
اأ�صحاب  مبعنى  »الذات«   بني  احلوار  لتكون  الباحثني  من  عدد  عند  �صياغتها 
الثقافة الإ�صالمية ذات العمق الرتاثي، و»الآخر«  مبعنى اأ�صحاب الثقافة الغربية، 

اأو مع اأبناء احل�صارة الغربية نف�صها، فيما يجري با�صم حوار احل�صارات.

)4(

اأما اأوراق واأبحاث املوؤمتر، فن�صتطيع اأن نق�صمها على املحاور التالية:

معاجلة التجديد يف اإطاره العام، وق�صية م�صطلح التجديد.	

مناذج وجتارب متنوعة مل�صروعات التجديد يف العامل الإ�صالمي.	

مناق�صات حول ق�صايا واأفكار اأ�صا�صية يف م�صروعات التجديد.	

معاجلة التجديد يف اإطاره العام وق�صية م�صطلح التجديد( ))

تبداأ اأعمال املوؤمتر مبحا�صرة افتتاحية لرئي�س جامعة الأزهر الدكتور اأحمد 
الق�صية  عن  بكلمات  يبدوؤها   - الآن  الأزهر  �صيخ  الأكرب  الإمام  وهو   - الطيب 
الفل�صطينية واملمار�صات الوح�صية للكيان ال�صهيوين جتاه اأبناء قطاع غزة املحا�صرة، 
ثم ي�صرع يف تو�صيح معنى التجديد يف الإ�صالم، مو�صًحا اأن ق�صية »التجديد« اإن 
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مل تكن هي والإ�صالم وجهني لعملة واحدة فاإنها - بالتاأكيد - اإحدى مقوماته 
إن جتمدت جتمد  ا نظاما فاعال يف دنيا النا�س، و ً ً الذاتية، اإذا حتققت حتقق الإ�صالم
وان�صحب من م�صرح احلياة، ومن هذا املنطلق يجعل التجديد قرين �صفة املرونة 
ً �صاحلا لكل زمان ومكان، وقادرا على النت�صار  ً التي جتعل من الدين الإ�صالمي
بني الأمم والأم�صار املتغايرة، ويناق�س يف البحث اأزمات التجديد وتياراته، وتاأثري 
املوؤهل  التيار  اختيار  اإىل  وينتهي  الق�صية،  هذه  على  املعا�صرة  الت�صال  تقنيات 
التيار  نح�صبه  فاإننا  الإ�صالحي)الو�صطي(  التيار  »اأما  بقوله:  املهمة  لتحمل هذه 
املوؤهل حلمل الأمانة، والقادر على تفجري طاقات التجديد الذي تتطلع اإليه الأمة، 
وهو - وحده - الكفيل بتجديد الدين، ل ت�صويه للدين ول اإلغائه، ولكن ب�صرط 

اأن يتفادى ال�صراع الذي ي�صتنزف طاقاته ذات اليمني وذات ال�صمال«.

ثم تتعدد البحوث التي تناولت الإطار العام للتجديد، فنجد طرح الدكتور 
ح�صن حنفي حتت عنوان »مدار�س التجديد والإ�صالح - الرواد والأفكار« يتعر�س 
القرن  اأوائل  منذ  بداأت  التي  احلديثة  نه�صتنا  باأن  لها  ملخ�ًصا  الإ�صالح،  لكبوة 
املا�صي با�صطالح املوؤرخني اإمنا بداأت يف جيلني وانتهت على يد جيلني. فاإذا ما 
اأتى اجليل اخلام�س فاإنه يجد نف�صه يف اأزمة هل يعاود الإ�صالح من جديد؟ هل 
يبداأ بداية جديدة؟ وما هي هذه البداية؟ وكاأن نبوءة ابن خلدون قد حتققت يف 
تاريخنا املعا�صر وهي »اأن الدورة التاريخية متتد اأربعة اأجيال«. وي�صرع يف مناق�صة 
الأ�صمل  )املوقف احل�صاري( هو  اأن  اإىل  وينتهي  التجديد،  تيارات  تيار من  كل 
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القرن  منذ  احلديثة  نه�صتنا  يف  املتمايزة  الثالثة  الرئي�صية  التيارات  على  والأعم 
املا�صي. وعدم الوعي التاريخي به هو ال�صبب يف كبوة الإ�صالح. 

وحتت عنوان »من الإ�صالح اإىل الإحياء - م�صائُر مواريث التفكري النه�صوي 
مل�صاريع  الإخفاق  حالة  على  ال�صيد  ر�صوان  اللبناين  املفكر  يوؤكد  الإ�صالمي« 
الجتاهات،  كل  من  احلاليني،  املفكرين  من  كثرًيا  اأن  اإىل  ويخل�س  التجديد، 
يحاول اجتذاب م�صاريع التجديد ل�صاحله، ويعمل على تاأويل الن�صو�س اخلا�صة 
بكل م�صروع لتنا�صر اجتاهه، بينما يخل�س هو يف النهاية اإىل اأن »يف كّل الأحوال، 
فاإّن اأُطروحات الإ�صالحيني اأو كتاباتهم ما عادت م�صادَر ومراجَع اإل للموؤّرخني 
الفاح�صة،  بالنظرة   ُ يتبنيَّ وكما  فاإنها  ال�صراع؛  لُفرقاء  بالن�صبة  اأّما  والأكادمييني. 
وهكذا  ذكْرناها.  التي  والعتذارية  واجلدالية  الأداتية  بالطرائق  اإل  ُت�صتخدُم  ل 
فالوا�صُح اأّن تلك الأُطروحات والكتابات فقدْت تاأثريها وراهنيَتها، و�صارت جزًءا 

من تاريخ الفكر العربي والإ�صالمي«. 

ويتجه الباحث التون�صي حممد احلداد يف ورقته »من الجتهاد اإىل الإ�صالح 
مفاهيم  لتطوير  الجتهاد،  منهج  تطوير  إطار  يف  اأة  جرا أكرث  طرح  اإىل  ا الديني« 
الإ�صالح، فيقول: »الإ�صالح الديني هو يف �صياغته الأكرث �صمولية اإعادة ترتيب 
جماعّية للعالقة بني الت�صور الديني والت�صور الجتماعي يف اخلربات املعي�صّية 
ملجموعات ب�صرّية ذات تنظيم اجتماعي وثقايف معّقد. ل يتمّثل الإ�صالح الديني 
يف  الدين  وظائف  يف  بعمق  التفكري  بل  والأحكام  املواقف  بع�س  مراجعة  يف 
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املجتمع«، وينطلق من ذلك اإىل املطالبة بتطوير مفهوم الجتهاد، حيث ل ميكن 
العتماد - وفق راأيه - على اآليات قدمية لإنتاج اأفكار جديدة.

»الروؤية  عنوان  حتت  قدمها  التي  �صامل  �صالح  ال�صحفي  الكاتب  وورقة 
احلياة،  و�صناعة  التاريخية  امل�صرية  يف  الدين  مكان  تناق�س  للحياة«،  الإ�صالمية 
ومناق�صات الفال�صفة يف هذا ال�صدد، را�صًدا املواقف املتباينة بني التيار ال�صلفي 

والتيار احلداثي حول دور الدين يف احلياة.

ويتجه الباحث امل�صري عمار علي ح�صن يف ورقته املعنونة »م�صارات النه�صة 
ونظائرها يف الفكر الإ�صالمي« اإىل مناق�صة املفاهيم الدالة يف �صياق التجديد، وهي: 
بالرتاث من  الإ�صالح، والإحياء، والتجديد. وعر�س الأخري كيف مت الهتمام 
جانب اأفراد وموؤ�ص�صات، واأن الأمر دار دائًما حول املزاوجة بني تراثنا الفل�صفي 
والفقهي وبني ما فر�صته احلداثة الأوروبية. وبعد مناق�صة م�صتفي�صة يرى اأن الأمر 

اختلف بني الأهداف والنتائج.

مناذج وجتارب مل�صروعات التجديد يف العامل الإ�صالمي( ))

توزعت اأوراق هذا املحور على ثالثة من اأ�صكال العر�س، فمنها ما عر�س 
م�صروعات التجديد من خالل و�صف حالة ال�صراع بني القدمي واجلديد يف دائرة 
�صنع القرار يف الدولة، وتطور اأجهزة الدولة وفًقا لهذا التنازع والتدافع، مثل ورقة 
ما  ومنها  العثمانية،  اخلالفة  دولة  ماجدة خملوف عن  الرتكية  الدرا�صات  اأ�صتاذ 
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مثل  واملتغربني،  املحافظني  بني  اجلدل  وتطور  واملفكرين  الأفكار  لعامل  عر�س 
الورقة امل�صرتكة بني اأ�صتاذي الفل�صفة باجلامعات امل�صرية منى اأبو زيد وع�صمت 
ن�صار، حول احلالة امل�صرية، ومنها ما اأورد ال�صورتني، مثل ورقة الباحث العراقي 
اإيران.  التجديد يف  الرفاعي حول  اإ�صالمية عبد اجلبار  ق�صايا  رئي�س حترير جملة 
ولكي تت�صح ال�صورة نعر�س باإيجاز لكل منها، و�صوف يبداأ ا�صتعرا�س البحوث 

بالدولة العثمانية ثم الدوائر املحيطة باآخر خالفة اإ�صالمية.

تتعامل كل من ورقة نوزاد �صوا�س م�صرف عام جملة حراء، وورقة ماجدة 
خملوف اأ�صتاذ الدرا�صات الرتكية بجامعة عني �صم�س بالقاهرة، مع احلالة الرتكية، 
)3)- 4)هـ/ 9)- 0)م(«  القرنني  يف  تركيا  والتجديد يف  »الإ�صالح  الثانية  تبداأ 
القرن  مطلع  ع�صر حتى  ال�صابع  القرن  نهاية  منذ  العثمانية  الدولة  و�صعية  بتطور 
تركيا  يف  والإ�صالح  التجديد  »مدار�س  الأوىل  تتجه  بينما  والع�صرين،  احلادي 
اأجل  من  قامت  والتي  الرتكي،  املجتمع  يف  احلركية  التجديد  جلهود  احلديثة« 
للمجتمع  ال�صامل  التغريب  حالة  مواجهة  يف  الإ�صالمية  الهوية  على  احلفاظ 

والدولة على يد كمال اأتاتورك، ومن ثم تكتمل الروؤية.

حركة  موؤ�ص�س  دور  ي�صرح  اإذ  �صوا�س؛  نوزاد  ورقة  مع  ال�صورة  تتكامل 
من  وهذا  وعقيدتها،  الرتكية  الأمة  ُهوية  النور�صي يف حفظ  �صعيد  ال�صيخ  النور 
خالل ر�صائله التي عرفت با�صم »ر�صائل النور« ، ومن خالل حركته الدائبة يف 
القرى واملدن الرتكية، رغم املالحقة والتوقيف وامل�صايقات من جانب ال�صلطات 
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الر�صمية، ثم تعر�س الباحث لرائد الرتبية الرتكي فتح اهلل كولن، وكيف ا�صتطاع 
ًأن يقدم منوذجا للرتبية والتعليم مل ينت�صر فقط يف الدول الناطقة بالرتكية؛ بل  ا
انت�صر يف كثري من الدول الغربية وال�صرقية، ليقدم هذا النموذج الإن�صاين املتوازن 

بني القيم الإ�صالمية والعلوم احلديثة.

اأمام القوى الأوروبية يف القرنني الثامن ع�صر  يف �صوء الرتاجع العثماين 
والتا�صع ع�صر، خ�صرت الدولة العثمانية مناطق �صا�صعة من الأرا�صي التي كانت 
تخ�صع لها، كان منها منطقة البلقان، ومت �صم اأجزاء منها لدولة اليونان، واأخرى 
أو حفاظ على  اي عملية جتديد  أ ا، وهي الأجزاء التي ي�صعب و�صف  لدولة بلغاريا
الهوية فيها؛ لأن عمليات القهر والت�صتيت التي تعر�صت لها هذه الأقليات بعد 
اأما اجلزء الأكرب من هذه  النف�صال عن الدولة العثمانية حتتاج لدرا�صة خا�صة، 
املنطقة فقد مت �صمه ململكة النم�صا واملجر، وبهذا حتول امل�صلمون فيها من �صعب 
تابع لدولة اخلالفة، لأقلية م�صلمة يف دولة م�صيحية، وبعد ذلك حتولوا جلزء من 
دولة يوغ�صالفيا ال�صيوعية، وهي املنطقة التي �صهد العامل بها اأكرب عملية ت�صفية 
اأحداث  ثم  والهر�صك،  البو�صنة  باأحداث  فيما عرف  الع�صرين،  القرن  عرقية يف 
كو�صوفو، وهي املنطقة التي تعر�صت لها ورقة الأ�صتاذ يف جامعة �صراييفو حممد 
كي�صو التي بعنوان »اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان وروادها 
أحوال م�صلمي البلقان بعد التق�صيم وتعر�صهم لال�صطهاد يف  ا، تناولت  البارزون«
الدول اجلديدة )يوغ�صالفيا، وبلغاريا، واليونان(، وكيف اأنهم مل ي�صت�صلموا ومل 
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يكفوا عن التفكري يف معاجلة و�صعيتهم يف ظل الظروف املحيطة بهم، بل واقرتب 
اأفكار  اأمثال حممد بك كابيتانوف�س وفائق زكي، من  العديد من مفكريهم، من 

وروؤى حممد عبده واإقبال وغريهما من املجددين الإ�صالميني.

»اآدم  بعنوان  التي  اإ�صماعيل  بكر  كو�صوفا  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وورقة 
دمات�صي - رائد من رواد التجديد والإ�صالح يف كو�صوفا«، وتناولت تاريخ كو�صوفو 
من خالل ن�صال �صخ�صية اأ�صا�صية اأطلق عليها البع�س مانديال كو�صوفو، وهو اآدم 
الن�صال من  وا�صتمر يف  والتعذيب،  وال�صجن  للمطاردة  تعر�س  الذي  دمات�صي، 

ا.  اأجل حق �صعبه يف ال�صتقالل، وما زال عطاوؤه م�صتمرًّ

وكذلك ورقة امل�صت�صار حممد يو�صف عد�س التي جاءت بعنوان »م�صروع 
بيجوفيت�س لنه�صة املجتمع امل�صلم« حيث ركزت على م�صروع علي عزت بيجوفيت�س 
الإ�صالحي، الذي �صمن �صقه النظري التحليلي عن الإ�صالم يف كتابه »الإ�صالم 
بني ال�صرق والغرب«، بينما �صمن فكره التطبيقي الرتكيبي يف كتاب »الإعالن 
الإ�صالمي«، وهو الكتاب الذي تناوله �صاحب الورقة ببع�س من التف�صيل؛ لأن 
هذا الكتاب من وجهة نظر »عد�س« يك�صف لنا عن نظرات ثاقبة يف ت�صخي�س 
علل املجتمعات امل�صلمة واأ�صرار تخلفها، كما اأن لديه اإجابات منطقية عن الأ�صئلة 
التي تطرح يف اإطار م�صروعات التجديد والإ�صالح باملجتمعات الإ�صالمية؛ ونظًرا 
لأهمية كتاب »الإعالن الإ�صالمي« يف بلورة امل�صروع الإ�صالحي لـ علي عزت 

بيجوفيت�س فقد ارتاأينا اأن جنعله ملحًقا بالكتاب املجمع لأعمال هذا املوؤمتر.
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ورقة  تاأتي  ال�صام،  منطقة  يف  العثمانية،  الدولة  من  الآخر  اجلانب  وعلى 
»الإ�صالح الإ�صالمي يف �صوريا يف القرن  ال�صوري معتز اخلطيب بعنوان  الباحث 
التا�صع ع�صر - اإ�صكالت التاأريخ و�صوؤال املعرفة« لرتكز على مطلع القرن الع�صرين. 
وقد اأو�صح يف بداية ورقته مدى �صعوبة التاأريخ لهذا الأمر يف الفرتة التاريخية التي 
اأمثال  ال�صام، من  اأعالم  اإثبات مكانة  الباحث جهده يف  ا�صتفرغ  وقد  اختارها، 
القا�صمي، وعبد احلميد  ال�صيخ ح�صني اجل�صر، وطاهر اجلزائري، وجمال الدين 
الزهراوي، واأنهم كانوا على قدم امل�صاواة مع اأ�صحاب امل�صروعات التجديدية يف 

م�صر مثل ال�صيخ حممد عبده وتلميذه ر�صيد ر�صا )ال�صامي الأ�صل(.

اخلطيب  معتز  ورقة  عك�س  وعلى  الدولة،  منظومة  يف  التجديد  إطار  اويف 
التي توجهت للحراك بني املفكرين فح�صب، واآثرت البعد عن الفرتة املعا�صرة، 
تاأتي ورقة وكيل وزارة الأوقاف الُعمانية عبد الرحمن ال�صاملي املعنونة »اجتاهات 
لتطور  بالأ�صا�س  لتتجه  العربية«  اجلزيرة  يف  املعا�صر  الديني  والتجديد  الإ�صالح 
منظومات الدول التي ن�صاأت يف اجلزيرة العربية جنوبها و�صمالها و�صرقها، وهي 
ورقة تتحرك بكل تاأكيد يف حقل األغام، وعلى الرغم من اأنه اأعلن يف بداية بحثه 
من  الثاين  الن�صف  لفرتة  متجهة  درا�صته  و�صتكون  اجلذور،  اإىل  يذهب  لن  اأنه 
املذهبي،  احلراك  جلذور  لالإ�صارة  دفعته  البحثية  ال�صرورة  فاإن  الع�صرين،  القرن 
التداخل  يو�صح  حتى  وهذا  املختلفة،  اجلزيرة  مناطق  يف  الإ�صالح  ودعوات 
بينها وبني العنا�صر امل�صتجدة من هجرة ق�صرية ملجموعات من جماعة الإخوان 
امل�صرية بعد ال�صدام مع نظام جمال عبد النا�صر، ووفًقا لنت�صار هذه املجموعات 
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يف عدد من مناطق اجلزيرة، بداأ حراك ثقايف و�صيا�صي فيها لبناء الدولة احلديثة، 
تبعه من دخول  وما  النا�صرية  القومية  الدعوة  ب�صبب دخول  اليمني  والنق�صام 
اجلي�س امل�صري يف �صراع مع النظام اليمني القدمي، وكذلك املعادلت املذهبية 
يف مناطق اجلزيرة املختلفة، بني اأ�صر حاكمة �صنية، ومناطق �صكانية �صيعية، وقد 
تتحدد يف  الديني  الإ�صالح  يواجهها  التي  الإ�صكاليات  اأن  اإىل  الباحث  انتهى 

النقاط التالية:

اإ�صكالية الن�صجام بني الدين والدولة.( 1)
اإ�صكالية املواطنة والإ�صالح الديني.( 2)
(3 ) 11 أحداث  بعد  جدي  اكل  ب�ص بحثت  وقد  الديني،  التعليم  اإ�صكالية 

�صبتمرب 2001.

أتي ورقة الباحث اأحميدة النيفر الأ�صتاذ بالزيتونة بعنوان  اابه ت يف اإطار م�ص
الق�صايا، الأعالم، املنهج«، وهو يطرح عدًدا من  الفكر الإ�صالحي املغربي-  »يف 
الأ�صئلة يف بدايتها، و�صطور البحث تعمل على الإجابة عنها، ومن هذه الأ�صئلة:

هل كان الفكر الإ�صالحي املغاربي جمرد ترديد و�صدى للفكر الإ�صالحي 	
يف امل�صرق؟

ما هي الق�صايا التي رّكز عليها هذا الفكر؟ وما هي امل�صامني التي متّيز بها؟	
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ما هو مفهومه لالإ�صالح الديني؟ وما هي القيم التي اعتمدها يف امل�صروع 	
الإ�صالحي؟

هل كان لديه فكر �صيا�صي خمتلف عما كان للفقهاء يف الع�صر الو�صيط؟	

فكريا 	 خطابا  ينتج  ًّأن  ً ا اأمكنه  وهل  بال�صلفية  الإ�صالحي  الفكر  عالقة  ما 
مغايًرا؟

ما هي نظرة الفكر الإ�صالحي اإىل الغرب؟	

آلخر؟.	 هل اأعاد �صياغة مفهوم حديث لالإ�صالم من خالل العالقة با

وي�صري النيفر خلري الدين التون�صي، ثم يتجاوزه ليعر�س كالم ابن عا�صور، 
وابن بادي�س، وهما يعمالن يف ظل حالة احتالل فرن�صي، والحتالل الفرن�صي 
يتجه ب�صكل كبري ملحو ال�صخ�صية التي تقع حتت �صيطرته لي�صبغها بثقافته ولغته، 
لها، ولكنه  ال�صابق الإ�صارة  ال�صيخني اخل�صو�صية  وهو ما يجعل حلركة كل من 
اإ�صكالية الفكر الإ�صالحي املغاربي بني ال�صلفية التاريخية  يف الإجمال يعر�س 

والثقافة الغربية امل�صيطرة. 

زكريا  التاريخ احلديث  اأ�صتاذ  ورقتان: بحث  تقدمت  امل�صرية  احلالة  وعن 
ن�صار،  وع�صمت  زيد  اأبو  منى  الفل�صفة  اأ�صتاذي  بني  م�صرتكة  وورقة  �صليمان، 
ورغم  التفا�صيل،  من  كثري  ا�صرتكا يف  ولكن  العام،  التق�صيم  يف  يختلفان  وهما 
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اعرتا�س الأول على ق�صر املدة الزمنية مل�صاألة التجديد على القرنني املذكورين، 
على  الفرن�صية  احلملة  يف  املمثل  الأجنبي  ؤثر  امل بقدوم  التجديد  يربط  ووهذا 
مبا�صر،  ب�صكل  الأمر  مع  الثانية  الورقة  تعاملت  فقد  )1798- 1801م(،  م�صر 
التجار يف  الأزهر وبدعم  التي قامت على يد علماء  النه�صة  اإرها�صات  فقدمت 
ًّتقرا عند كثري  الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�صر، وهو الأمر الذي �صار م�ص
من الباحثني يف تاريخ م�صر احلديثة، وفيه عدد غري قليل من الر�صائل العلمية، 
والكتابات العلمية الر�صينة، ولكن ما زال كثري من املثقفني واقفني عند قراءاتهم 

القدمية لتاريخ م�صر احلديثة.

إدراج امل�صروع الي�صاري �صمن م�صاريع  ا رغبته يف  ول يخفي زكريا �صليمان
التجديد، فيجب - ح�صب راأيه - األ مينعنا م�صاألة غلبة العن�صر الأجنبي وخا�صة 

اليهودي يف دخول هذا الفكر مل�صر عن النظر يف الفكر وامل�صروع ذاته. 

اأن تقوم بت�صنيف عام لجتاهات التجديد،  اأما الورقة الثانية فقد ا�صتطاعت 
وحتديد اأبرز فر�صان كل اجتاه، حمددة نهاية فرتتها الزمنية مبنت�صف القرن الع�صرين، 
من غري الدخول للم�صاحات ال�صائكة، وحتدد م�صاحات ال�صتباك بني هذه الجتاهات 

يف الأطر املختلفة بدًءا من الفقهي والأ�صويل حتى الجتماعي والن�صوي. 

ثم تاأتي ورقة مدير حترير جملة ق�صايا اإ�صالمية معا�صرة عبد اجلبار الرفاعي 
»ملحة �صريعة من م�صار التحديث يف اإيران 800)- 979)« لتمثل النموذج الذي 
ي�صرح التجديد على م�صتوى الدولة، ثم ينتقل لأهل الفكر والقوى الجتماعية 



حممد كمال الدين اإمام- �صالح الدين اجلوهري- عماد ح�صني
3232

اإيران على �صاكلة الدولة  أ م�صرية التجديد يف  اة؛ فتبد الفاعلة يف ال�صعي للنه�ص
الإيرانية  البداية  فتكون  الطرفني،  بني  التقليدي  العداء  حالة  رغم  العثمانية، 
وال�صعي  ال�صعف،  اأ�صباب  البحث عن  بعدها م�صرية  تبداأ  بعد هزائم ع�صكرية، 
التنظيمات  فرتة  مع  تواكبت  التي  املحيطة،  للتجارب  الأنظار  فتتجه  للتطوير، 
العثمانية، وكذلك بناء م�صر احلديثة على يد حممد علي، فتقوم ال�صلطة بتغيري 
وتر�صل  العثمانية،  والدولة  رو�صيا  يف  امل�صابهة  النظم  لتواكب  الع�صكرية  النظم 
لنقلها لأوروبا،  النه�صة  نواحي  لدرا�صة  الأوروبية  الدول  لبع�س  الدولة مبعوثني 
وبعودتهم يقومون ب�صنع راأي عام موؤيد للتطوير على الن�صق الأوروبي، وتوؤ�ص�س 
دار الفنون لتكون اأول اأكادميية لتعليم العلوم وال�صناعات الأوروبية، وتكون اأول 
بالنبهار  ال�صعور  يتولد  ا  وتدريجيًّ اإيران،  املعتاد يف  الديني  الإطار  مدر�صة خارج 

بالغرب من فريق، ويف الوقت نف�صه يتولد ال�صعور امل�صاد لهذا الجتاه. 

مرحلة  الأوىل  مراحل:  خم�س  إىل  التحديث  مراحل  ا  الرفاعي ويق�صم 
القتبا�س وت�صتمر بني1820 اإىل 1878م، والثانية مرحلة بروز الذات ومناه�صة 
ال�صتبداد وت�صغل الفرتة بني 1878 اإىل 1906م، وتنتهي بال�صراع على الد�صتور، 
اأو ما عرف با�صم امل�صروطة، ويظهر �صوت جمال الدين الأفغاين يف اآفاق املثقفني، 
الأوروبي،  النظام  على  وقوانني  ولوائح  نظم  و�صع  يف  الإيرانية  ال�صيا�صة  وت�صرع 
وتن�صر بني املثقفني الإيرانيني �صواء كانوا من الذين تعلموا باأوروبا اأو ل، كلمات 
مثل القانون والد�صتور ملنع ال�صتبداد، وتبداأ - ح�صب الباحث - املرحلة الثالثة 

من  1906 حتى 1925م.
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يف الفرتة امل�صار اإليها تبداأ معركة ثقافية و�صيا�صية حول الد�صتور باعتباره 
من مرتكزات النظم الأوروبية، وهو مو�صوع ال�صراع الذي انق�صمت فيه احلوزة 

ا، فو�صل الأمر اإىل اأن يكفر بع�صهم بع�ًصا. العلمية ال�صيعية انق�صاًما حادًّ

وتبداأ املرحلة الرابعة مع تويل ر�صا �صاه ال�صلطة فتبداأ عملية املحاكاة ال�صكلية 
للغرب من 1925 حتى 1945، وفيها ت�صرع ال�صلطة يف فر�س النموذج الغربي 
بالقوة، وهذا على طريقة كمال اأتاتورك يف تركيا، ما يدفع باملقاومة اإىل النتظام يف 
�صكل جمموعات، ويظهر املفكر علي �صريعتي كمنظر ذي توجه ا�صرتاكي وعمق 
ديني، وي�صتطيع اأن يوؤ�صل لأفكار تواجه القمع وال�صتبداد الذي تعي�صه الدولة، 
كما يظهر اأحمد فرديد - اأحد اأهم مفكري الدولة يف هذه الفرتة- وين�صر م�صطلح 
»وباء الغرب«  يف حما�صراته وبني مريديه، وهو ما ي�صدم النخبة الإيرانية، ويتخذ 
التي  الغربية  التوجهات  لنقد  لكتابه  عنوانًا  امل�صطلح  هذا  اأحمد من  اآل  جالل 
ا بني املثقفني، وتعاونت عمليات تاأويل للن�س  فر�صتها الدولة، وهو ما اأحدث دويًّ
الديني على انت�صار حالة رف�س ل�صكل التغريب الذي يفر�صه ال�صتبداد، والذي 

ينتهي بقيام الثورة يف عام 1979م.

عربي  رواق  حترير  مدير  الوهاب  عبد  حلمي  حممد  الباحث  ورقة  وتاأتي 
خالل  الهندية  القارة  �صبه  يف  والتجديد  الإ�صالح  تيَّارات  وال�صياق،  »الفاعلون 
القرنني 3)-4)هـ/ 9)-0) م ُمقارَبة اأولّية« لتقدم جتربة اأخرى، يبدوؤها الباحث 
مبقدمة عن دخول الإ�صالم للهند، وينتقل �صريًعا لنهيار الدولة املغولية يف الهند 
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و�صقوطها حتت الحتالل الربيطاين يف القرنني الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر، وتنتهي 
املقاومة يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر بعد ف�صل ثورة اأحمد بريويل.

ويق�صم حلمي تيارات التجديد يف التجربة الهندية اإىل:

املودودي  الأعلى  واأبو  الدهلوي  اهلل  )ويل  املحافظ  ال�صلفي  التيار  الأول:  التيار 
منوذًجا(

التيار الثاين: التيار التحديثي الليربايل )ال�صيد اأحمد خان منوذًجا(

التيار الثالث: التيار الإحيائي التجديدي )اأبو الكالم اآزاد وحممد اإقبال منوذًجا(

العاملية ح�صن مكي  اإفريقيا  وياأتي ختام هذا املحور مع ورقة مدير جامعة 
املائتي  يف  ال�صحراء  جنوب  واإفريقيا  ال�صودان،  والتجديد-  الفكر  »رواد  املعنونة 
ال�صنة الأخرية - درا�صة مقارنة بني اإ�صهامات عثمان دان فودي يف �صكتو وال�صيخ 
اأحمد التيجاين واملريغني الكبري واأحمد الطيب الب�صري يف ديار الفوجن«، وهي تلقي 
ال�صوء على م�صاحة يف العامل الإ�صالمي ل ينت�صر عنها اإل اأخبار احلروب الأهلية 
واملجاعات، في�صرح تعريف م�صمى ال�صودان يف اجلغرافيا التاريخية، وي�صرح الفرق 
والعنا�صر  ال�صماوية  الديانات  مع  ا  ح�صاريًّ توا�صلت  التي  الإفريقية  املنطقة  بني 
باحليوانات  وا�صتهرت  الوثنية،  فيها  انت�صرت  التي  الغابة  واإفريقيا  احل�صارية، 

املفرت�صة وامل�صتنقعات والأمرا�س.
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كما يلقي مكي ال�صوء على التاأثري املغربي على الفكر الإ�صالمي الإفريقي 
وخ�صو�صية املناطق الإفريقية.. ويركز على اأربع �صخ�صيات رئي�صية ت�صكل اخلريطة 
التيجاين،  ال�صودانيني، وهم: عثمان دان فودي، واأحمد  الروحية ملعظم  الدينية 

واملريغني الكبري، واأحمد الطيب الب�صري. 

ثم ي�صع �صروط املجدد فيقول: »ويبدو يل اأن من مطلوبات التجديد:

الثقافة ( 1) مطلوبات  من  ينطلق  اجلماعة  اأو  املوؤ�ص�صة  اأو  ال�صخ�س  يكون  اأن 
الإ�صالمية وعلى قدم يف علمها وتاريخها، واأن تكون القيادة عارفة وملمة 

مبطلوبات املرحلة واأولوياتها.
زادت ( 2) �صباب  على  كان  وكلما  امل�صروع،  مع  والهمة  الإرادة  له  تكون  اأن 

فر�س النجاح.

مما ي�صهل مهمته اأن يكون �صليل اأ�صرة معروفة اأو بيت دين، اأو قائًدا يربز من ( 3)
بني �صفوف جماعة غري جمروحة.

مطلوبات ( 4) عن  العي�س  ك�صب  ي�صغله  ل  بحيث  مي�صوًرا،  حاله  يكون  اأن 
اجلهاد والت�صحية والعي�س للنا�س ومع النا�س وبالنا�س.

اأن ت�صادف دعوته القبول من اجلماهري، واأن يك�صب النخبة القادرة على ( 5)
تعميق املبادرة وتهيئة فر�س النجاح لها«.
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)3( مناق�صات حول ق�صايا واأفكار اأ�صا�صية يف م�صروعات التجديد

ي�صتعر�س هذا املحور جتارب التجديد، مركًزا على معاجلات امل�صائل الآتية:

التجديد وفكرة املدنية.	

عالقة التجديد باإ�صكالية الدولة احلديثة - الدميقراطية واحلريات والقت�صاد 	
احلديث.

الأغلبية 	 ذات  املجتمعات  يف  امل�صلمني  غري  وق�صايا  الإ�صالمي  التجديد 
الإ�صالمية.

التجديد والآخر.	

التجديد وق�صايا املراأة.	

التجديد وال�صوفية والرتبية والعلم.	

فحول ق�صية التجديد وفكرة املدنية، جند ورقتني: ورقة رئي�س حترير جملة 
املدنية  فكرة  وتراجع  تقدم   - واملدنية  »الإ�صالم  بعنوان  امليالد،  زكي  »الكلمة« 
الراحل  الإعالم  اأ�صتاذ  وورقة  واملعا�صر«،  احلديث  الإ�صالمي  الفكر  مرحلتي  يف 
يف  التمدن  واإ�صكاليات  التجديد  ق�صايا  معاجلة  »منطلقات  املعنونة  خليل  حممود 
املدنية  مفهوم  مع  املجددين  تعامل  تق�صم  الأوىل  والورقة  ال�صحفي«.  اخلطاب 
رفاعة  الأزهري  بال�صيخ  املدنية  فكرة  ارتبطت  الأول  الزمن  اأزمنة:  ثالثة  اإىل 
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الطهطاوي )1801-1873م(، والوزير خري الدين التون�صي )1822-1889م(، 
يف  امل�صرية  الألباب  )مناهج  كتاب  هما  بكتابني  ارتبطت  الكتابات  جهة  ومن 
مباهج الآداب الع�صرية( للطهطاوي ال�صادر �صنة 1869م، وكتاب )اأقوم امل�صالك 
الأفكار  جهة  ومن  1867م،  �صنة  ال�صادر  للتون�صي  املمالك(  اأحوال  معرفة  يف 
حتددت يف التاأكيد على اأن ال�صرع الإ�صالمي ل مينع ول يقف عقبة اأمام القتبا�س 
الطهطاوي  عليه  اأطلق  ما  اإطار  يف  الأخرى،  املدنيات  منجزات  من  وال�صتفادة 

»املنافع العمومية«، اأو يف اإطار ما اأطلق عليه التون�صي »التنظيمات الدنيوية«.

ب�صكل  الأ�صخا�س  جهة  من  املدنية،  فكرة  ارتبطت  الثاين،  الزمن  ويف 
بكتابه  الكتابات  جهة  ومن  )1849-1905م(،  عبده  حممد  بال�صيخ  اأ�صا�صي 
الالمع )الإ�صالم دين العلم واملدنية(، ومن جهة الأفكار حتددت يف التاأكيد على 

نفي التعار�س بني الدين واملدنية.

ببع�س  الأ�صخا�س  جهة  من  الفكرة،  هذه  ارتبطت  الثالث،  الزمن  ويف 
املتاأثرين بال�صيخ حممد عبده مثل حممد فريد وجدي )1875-1954م( يف م�صر، 
الكتابات  جهة  ومن  لبنان،  يف  )1886-1945م(  الغالييني  م�صطفى  وال�صيخ 
�صنة 1898م،  ال�صادر  فريد وجدي  ملحمد  والإ�صالم(  )املدنية  بكتاب  ات�صلت 
�صنة 1908م، ومن  ال�صادر  الغالييني  املدنية( مل�صطفى  روح  )الإ�صالم  وكتاب 
جهة الأفكار حتددت يف التاأكيد على التالقي بني الدين واملدنية، واأن م�صري تطور 

املدنية هو اللتقاء بالإ�صالم بو�صفه ميثل ذروة املدنية.
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وتت�صل بالزمن الثالث اأي�ًصا كتابات اأخرى، مثل كتاب )بيان يف التمدن 
واأ�صباب العمران( للكاتب ال�صوري رفيق العظم ال�صادر �صنة 1877م، وكتاب 
ال�صادر  ال�صاهرودي  اأحمد  العراقي  لل�صيخ  التمدن(  روح  الإ�صالم..  )مدنية 

�صنة 1346هـ، 1925م تقريًبا.

وي�صجل  الثالثة،  الأزمنة  يف  املدنية  مفهوم  تطور  امليالد  زكي  ويناق�س 
الإ�صالمي مع  الفكر  تراجع  تر�صد  التي  والباحثني  املفكرين  مالحظة عدد من 
�صعود جنم الدولة القومية، ون�صوء الدولة القطرية، واأن املنحى ال�صلفي قاد تراجًعا 
يف هذا الإطار عن فرتة الزمن الأول، وهو ما دفع الفكر الإ�صالمي ملناق�صة ق�صايا 
بعيدة عن ق�صايا التجديد، وتوقف البناء على الأفكار واخلربات التي تولدت يف 

ع�صر التاألق والزدهار.

واإ�صكاليات  التجديد  ق�صايا  معاجلة  »منطلقات   - الثانية  الورقة  حتدد  بينما 
عبده  حممد  هما  علمني،  مقالت  يف  الإطار   - ال�صحفي«  اخلطاب  يف  التمدن 
بالنخبوية،  ات�صم  منهما  كل  طرح  اأن  فر�صيات  وا�صعة  ال�صيد،  لطفي  واأحمد 

والرتباط بال�صلطة ال�صيا�صية، واعتماد املفهوم املوؤيد من اجلانب الر�صمي.

امل�صري،  العقل  تنوير  على  ركز  ال�صحفي  اخلطاب  اأن  اإىل  وو�صل خليل 
تناق�ًصا بني ت�صخي�س املر�س  املعا�صة، وير�صد  اإ�صالح عنا�صر احلياة  وابتعد عن 
»الكتاب  واأ�صوله  الدين  قواعد  واأن  والعقيدة،  للدين  اخلاطئ  الفهم  اأنه  على 
وال�صنة«  حتث على التفكري والعمل اجلاد املنتج، ثم تتجه تلك اجلهود اإىل اإعادة 
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العقل  اإىل  تتجه  اأن  من  بدل  الغربية،  الأفكار  مع  تتوافق  لكي  العقيدة  �صياغة 
امل�صلم؛ لكي يفهم العقيدة ب�صكل �صحيح، ومن ثم ي�صتطيع تغيري واقعه.

هي:  بحوث،  ثالثة  فيتناولها  احلديثة،  الدولة  باإ�صكالية  التجديد  عالقة  اأما 
بحث من�صق برنامج الدميقراطية الإ�صالم الأ�صتاذ بجامعة و�صت مين�صرت عبدالوهاب 
اأحمد الأفندي بعنوان »اجتاهات الإ�صالح والتجديد يف الفكر الإ�صالمي احلديث- 
اإ�صكالية الدولة«، ويناق�س يف ورقته منظومة الدولة احلديثة، وموقف حركات التجديد 

الإ�صالمي منها، وينتهي يف بحثه اإىل اأنه: »ل بديل عن الدميقراطية«.

والبحث الثاين للباحث مبركز درا�صات ال�صرق الأو�صط باأملانيا عا�صم حفني 
الذي يتناول مو�صوع »احلرية يف الإ�صالم - الردة بني حرية العقيدة واخلروج على 
اجلماعة«، وق�صية احلريات ق�صية ذات اأبعاد عديدة، اإل اأن الباحث ركز فيها على 
ق�صية عقوبة الردة عن الدين يف ال�صريعة الإ�صالمية، ورغم اأن الق�صية اأ�صبحت 
اختارها  الباحث  فاإن  ح�صمتها،  معا�صرة  اجتهادات  وفيها  كبري،  حد  اإىل  نظرية 
ينتهي يف  والباحث  احلرية.  وهو  عليه،  التاأكيد  يريد  معنى  على  عنده  لدللتها 

ورقته ملنظور عام يف ق�صية احلرية.

الإ�صكندرية  بجامعة  ال�صيا�صي  القت�صاد  لأ�صتاذ  فهو  الثالث  البحث  اأما 
حممد دويدار، الذي يتناول عالقة التجديد بالقت�صاد املعا�صر من خالل بحثه 
املعنون »القت�صاد يف فكر رفاعة رافع الطهطاوي«، وهو يتجه لر�صد اأفكار الطهطاوي 
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حول املفاهيم القت�صادية املعا�صرة، ونظرته للتطوير القت�صادي يف ظل القت�صاد 
التعبري عن  اأن الطهطاوي يف كتاباته مل يكن دقيًقا يف  اإىل  العاملي احلر، وي�صل 
املفاهيم القت�صادية، ولكنه عك�س فهًما دقيًقا لواقع املجتمع امل�صري وم�صاكله، 
القت�صادية  حلوله  يف  واجته  الإ�صالمية،  باملرجعية  اللتزام  من  كبرًيا  وقدًرا 
للنموذج الفرن�صي ب�صكل خا�س، واأنه و�صع الإ�صالح القت�صادي باعتباره جزًءا 
غري  من  امل�صري،  للمجتمع  والرقي  والعدالة  احلرية  لتحقيق  كامل  م�صروع  من 

الإخالل باملقا�صد والعقائد الإ�صالمية.

اأما التجديد الإ�صالمي وق�صايا غري امل�صلمني يف املجتمعات ذات الأغلبية 
الإ�صالمية؛ فتاأتي ورقة الباحث �صمري مرق�س، وهي بعنوان: »عن ق�صايا )املواطنني( 
غري امل�صلمني )الدينية( و)املدنية( يف املجتمعات ذات الغالبية امل�صلمة وعن م�صاألة 
امل�صري  التاريخ  املواطنة يف  فيها حالة  ليناق�س  امل�صرية منوذًجا(«،  )احلالة  احلكم 
املواطنة،  حالة  جتاه  حتديًدا  الإ�صالمية،  اجلماعات  اجتاهات  ير�صد  ثم  احلديث، 
املواقف  فيها  وير�صد  امل�صري،  املجتمع  يف  امل�صلمني  غري  من  موقفهم  وخا�صة 
املتباينة للجماعات اجلهادية وال�صلفية وغريها، وي�صع ت�صوره لل�صورة التي يجب 

اأن يتفق عليها اجلميع من تفعيل لقيم املواطنة للجميع دون ا�صتثناء.

يف  مًعا  ويعي�صون  يعملون  ب�صر  هناك  يكون  اأن  ميكن  ل  اأنه  اإىل  ويخل�س 
فاعل  ح�صور  لهم  يكون  اأن  دون  من  امل�صرتك  م�صتقبلهم  اأجل  من  ما  جمتمع 
وم�صاركة حقيقية )اأي مواطنة(، اإل كما يقول هابرما�س: بتم�صك جميع املواطنني 
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ال�صارم مبا اأ�صماه :Constitutional Patriotism »الولئية الوطنية الد�صتورية« ، 
والتوزيع العادل للرثوة بني اجلميع، على قاعدة املواطنة الثقافية التي تعني امل�صاواة 

الثقافية و�صمان التكافوؤ يف التعبري عن خ�صو�صية مكونات اجلماعة الوطنية.

اأما عن العالقة مع الآخر، ونق�صد بالآخر هنا الغرب وح�صارته، فتاأتي ورقة 
الأ�صتاذة بجامعة ابن الطفيل بالرباط مرمي اآيت اأحمد علي بعنوان »التجديد والإ�صالح 
بني احلا�صر وامل�صتقبل.. قراءات يف اخلطاب الإ�صالمي املعا�صر حول م�صائل العالقة 
تب�صريي«،  تقني - كنمط حياة - كوجه  كا�صتعمار - كتقدم  الغرب   - الآخر  مع 
وتتتبع الباحثة موقف املجددين من احل�صارة الغربية، ولكنها متيزت بتغطية اخلطاب 

الإ�صالمي الراهن، فتنقل روؤى ملعا�صرين كالقر�صاوي واإ�صماعيل الفاروقي.

القادر  واحلوار  التعارف  ثقافة  ت�صكيل  اأهمية  تاأكيد  اإىل  الباحثة  وتخل�س 
الإ�صالمي،  النه�صوي  اخلطاب  م�صروع  يف  واجباتها  ملمار�صة  الأمة  تاأهيل  على 
بو�صفه م�صروًعا توؤدي من خالله الأمة ر�صالتها يف ال�صتخالف والإعمار والإجناز 
والتعارف، و�صرورة الهتمام ببع�س الق�صايا املحورية من اأجل بناء ثقافة التعارف 

احل�صاري املن�صود بني الأمم وال�صعوب بو�صفه مدخاًل للتجديد احل�صاري.

ويف م�صاألة التجديد وق�صايا املراأة، تقدم باحثتان روؤيتيهما لهذه الق�صية: 
»ق�صايا  الأوىل الباحثة يف �صئون املراأة هند ال�صلقاين التي قدمت بحثها بعنوان 
والثانية  العام«،  املجال  يف  ودورها  الزي،  وم�صاألة  والعمل  التعليم  يف  وحقها  املراأة 
اأ�صتاذة الفل�صفة بجامعة حلوان مب�صر منى اأبو زيد، حيث قدمت قراءتها للق�صية 
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يف ورقة بعنوان »الأ�صول الفكرية حلقوق املراأة يف م�صر احلديثة«، وحتدد الأخرية 
ا يف  م�صتهدف ورقتها بكون الك�صف عن اجلذور الفكرية لق�صية املراأة مبحًثا مهمًّ
التاأريخ لهذه الق�صية، وتف�صري مواقف ال�صرائح الجتماعية املختلفة منها، وفهم 
م�صارها الت�صريعي وال�صيا�صي على ال�صواء. وت�صتعر�س بجوار كتابات املجددين، 
الكتابات الن�صوية التي ظهرت منذ الربع الأخري من القرن التا�صع ع�صر، والتي 
دارت حول حماور اأ�صا�صية: الأول: التعليم، الثاين: العمل، الثالث: الأحوال 

الجتماعية، والرابع: التقدم.

بينما تطرح ورقة هند ال�صلقاين اأهمية اأن تكون م�صاألة الإ�صالح يف ذاتها اإطاًرا 
لطرح ق�صايا املراأة، بحيث يتم القرتاب منه من منظور معريف كلي يحاول الك�صف 
املراأة منذ ع�صر  التفكري يف ق�صايا  الطارئة على منط  الفكرية  التحولت  عن طبيعة 
النه�صة العربية حتى اليوم.. وتتحرك الباحثة على اأر�صية كافة اخلطابات الإ�صالحية 
بدًءا من الطهطاوي وحممد عبده، مروًرا بقا�صم اأمني واأحمد لطفي ال�صيد، و�صوًل 
من  نف�صه  الإطار  الن�صوي يف  لالإنتاج  تتعر�س  نف�صه  اخلط  وعلى  البنا،  اإىل جمال 
زينب العاملي يف نهاية القرن التا�صع ع�صر، وبنت النيل يف مطلع القرن الع�صرين، 
اإىل هدى �صعراوي، و�صوًل اإىل منى اأبوالف�صل واأماين �صالح وجمعية درا�صات املراأة 
املراأة  ق�صية  باأن  القول  دقة  عدم  اإىل  الطويلة  امل�صرية  هذه  من  وتخل�س  واحل�صارة، 

وامللفات املرتبطة بها يعاد اإنتاجها بالطريقة نف�صها وعرب املداخل نف�صها.
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وتنطلق الورقتان من م�صلمة م�صبقة، وهي اأن املراأة يف املجتمع الإ�صالمي 
مهم�صة، واأن املجتمع يقف من عملها وتعليمها موقًفا م�صاًدا، وهذا وفًقا للموقف 
الكتابات  بع�س  عنه  تعرب  الذي  الجتماعي  والعرف  ال�صريعة  لعلماء  املتداول 

واملمار�صات، ومن ثم تبحثان موقف خطابات التجديد من هذه الق�صية.

بعنوان  حلمي  حممد  الباحث  ورقة  تاأتي  والرتبية،  الت�صوف  جمالت  ويف 
منوذًجا«،  عبده  حممد  الإمام  فكر  يف  ال�صويف  املنحى  النه�صة-  �صياق  يف  »الت�صوف 
وورقة اخلبري الرتبوي اأ�صتاذ اأ�صول الرتبية بجامعة عني �صم�س �صعيد اإ�صماعيل علي 

عن الرتبية بعنوان »التجديد والإ�صالح يف الفكر الرتبوي الإ�صالمي«.

يرجع �صعيد اإ�صماعيل يف ورقته للبدايات ال�صوية للفكر الرتبوي الإ�صالمي، 
ويو�صح تطور عملية الرتبية عرب التاريخ الإ�صالمي و�صوًل حلالة اجلمود الفكري، 
وتطور الأمر بني ال�صوفية والعلماء، ويعر�س ملوقف ال�صوفية الغام�س الناجت عن 

الحتكام لالأذواق والوجدان.

بينما تاأتي ورقة حممد حلمي لتو�صح دور ال�صوفية يف الرتبية لكثري من 
ا من اأبعاد النه�صة ال�صاملة،  رواد النه�صة والتجديد، واعتبار الت�صوف ُبعًدا مهمًّ
مركًزا على دور الت�صوف يف البناء الفكري والنف�صي لالإمام حممد عبده باعتباره 

منوذًجا على تاأثري ال�صوفية ال�صحيحة يف الرتبية املنتجة للعلماء واملجددين.
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وخططهم  املجددين  خطاب  يف  العلم  مكان  النقا�س  ي�صتدعي  ثم 
الإ�صالم،  علماء  لدى  العلم  مفهوم  اإ�صماعيل  �صعيد  في�صتعر�س  الإ�صالحية، 
وتطور مفهوم العلم من خالل العملية الرتبوية التي ن�صاأت يف عهد حممد علي، 
وال�صناعات  الفنون  ودخول  التالية،  العهود  يف  الطهطاوي  يد  على  وتطورت 
املختلفة مل�صر وتاأ�صي�س منظومة التعليم احلديث يف م�صر الذي ينتهي بتاأ�صي�س 
اجلامعة الأهلية التي كانت نواة جلامعة فوؤاد الأول)القاهرة حالًيا(، ويتابع اجلهد 
الأكادميي التاأ�صي�صي ملفاهيم الرتبية الإ�صالمية، على يد جمموعة من الرواد مثل 
الرتبية  لعلم  املنهجية  الأ�ص�س  بو�صع  نف�صه  اإ�صماعيل  وقيام �صعيد  �صيد عثمان، 
الإ�صالمية، وقيام عبد الرحمن النقيب بتتبع البحوث والدرا�صات التي تناولت 
الرتبية من منظور اإ�صالمي، وتاأ�صي�صه ملدر�صة اأكادميية متخ�ص�صة لهذا العلم، ثم 
قيام علي مدكور بو�صع املناهج املدر�صية املحققة لهذه الغاية، وي�صرح بع�س اجلهود 
املوؤ�ص�صية التي متثلت يف موؤمترات علمية عاملية لهذا التخ�ص�س. ويحدد اإ�صماعيل 

اأهم العقبات يف طريق حتول هذه اجلهود الأكادميية لواقع ملمو�س.

)5(

يتفق  والتجديد،  الإ�صالح  وخطط  الت�صنيفات  عن  وبعيًدا  اخلتام..  ويف 
معامل  وانهيار  هيبتها،  و�صياع  الراهن،  الأمة  و�صع  �صوء  على  والداين  القا�صي 
ُهويتها بني اأبنائها، وهذا على الرغم من تخل�س �صائر اأقطارنا من ال�صيطرة الع�صكرية 
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الغربية، وقيام �صلطة وطنية على �صوؤون بالدنا، وتوفر كوادر فكرية وعلمية بني اأبناء 
كل وطن، وو�صع خطط اإ�صالح ونه�صة بكل بلد.

رغم ذلك يظل ال�صوؤال: ملاذا ما زلنا يف حال التخلف؟ ومتى يقوم املفكرون 
بدورهم؟ ومتى ت�صتيقظ الأمة من �صباتها العميق؟ اأ�صئلة �صوف يحا�صبنا عليها 

التاريخ.





 كلمة المكتبة
اإ�شماعيل �شراج الدين





كلمة املكتبة

إمساعيل سراج الدين

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ال�صيدات وال�صادة

اإنه ملن دواعي العتزاز اأن اأرحب بكم يف مكتبة الإ�صكندرية واأنتم من رّوادها، 
واأرحب بكم يف الإ�صكندرية واأنتم من اأهلها، واأرحب بكم يف م�صر وهي وطنكم.

لن�صر  منارة  العريق  تاريخها  امتداد  على  الإ�صكندرية  مكتبة  كانت  لقد 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  عاملية  جامعة  هي  بل  العقل،  لإحياء  ومركًزا  العلم، 
 - لالإن�صان  العقلي  التاريخ  من  الراهنة  اللحظة  يف  الإ�صكندرية  فمكتبة  معنى. 
بكل منجزاته وتطوراته - توا�صل - من موقعها الفريد املطل على بحر الأنوار  - 

ر�صالة التنوير والنهو�س.

وياأتي موؤمترنا هذا - الذي ي�صم خمتلف األوان الطيف الفكري، وميتد على 
ات�صاع العامل الإ�صالمي ورحابته - يف اإطار �صعي مكتبة الإ�صكندرية اإىل اإحياء 

ا. ا ومعلوماتيًّ الثقافة الإ�صالمية، وربطها بالثقافات العاملية يف عامل متغري تقنيًّ
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وموؤمترنا هذا الذي يحمل عنوان »اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر 
الإ�صالمي احلديث« ، خالل ما يقرب من مائتي عام، ي�صتهدف بالدرجة الأوىل 
اأ�صحابها،  روؤية  التجديد والإ�صالح من خالل  قراءة مو�صوعية مل�صروعات رواد 
ال�صحيحة  الروؤية  تبديل يحول دون  اأو  الزمني واملكاين، بغري حتوير  �صياقها  ويف 
للم�صروع ومكان ومكانة �صاحبه، ولكنها يف الوقت نف�صه روؤية تتجاوز زمن الرواد 
اإىل ع�صرنا للتعرف على اأ�صئلة ل تزال قائمة، واإجابات ل تزال مرتقبة، وموؤثرات 
لها فاعليتها رغم ما يعر�س لها من مد وجزر، وازدهار وانح�صار. والغاية من وراء 
بفكر  امل�صتقبل  اآفاق  ل�صت�صراف  منطلًقا  تكون  اأن  ال�صاملة  الكلية  النظرة  هذه 
جديد يعاي�س احلا�صر بكل تطوراته ووثباته وم�صكالته، ويرتبط مبا�صيه موؤكًدا على 
م�صاهمة قدمتها احل�صارة الإ�صالمية يف كل املجالت للح�صارة الإن�صانية الراهنة، 

م�صاهمة ل ينكرها اإل غري من�صف.

ل نقول ذلك لكي نن�صب لأنف�صنا دوًرا لي�س لنا - فتاريخنا ي�صهد لنا كما 
هو �صاهد علينا - ولكن لإمياننا باأن العقل القادر على العطاء هو القادر على حتدي 

التع�صب والإجحاف واملوؤمن بالعدل والإن�صاف.

ال�صيدات وال�صادة

اإن موؤمترنا هذا بكل ما ي�صمه من م�صاهماتكم الفكرية املتميزة امل�صتوى، 
هو بداية حركة عقلية جديدة - توؤ�ص�س لنه�صة مرتقبة واعدة - ل تنف�صل عن 
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جذورها الفكرية والثقافية، وتتفاعل بقوة مع عاملنا اجلديد بكل تياراته، فاملا�صي 
واحلا�صر وامل�صتقبل ثالثية ُتر�صم من خاللها خرائط الجتهاد والتجديد.

ال�صيدات وال�صادة

الإ�صالمي  الفكر  يف  والإ�صالح  التجديد  »اجتاهات  حول  هذا  موؤمترنا  اإن 
واأكرث تخ�ص�ًصا يف  النظرة،  اأ�صمل يف  ملوؤمترات  افتتاحية  ياأتي فقط  احلديث«، ل 
نبداأ يف �صياقها م�صروعنا  ياأتي يف قلب خرائط معرفية متنوعة،  اإنه  املو�صوع، بل 
والرابع  ع�صر  الثالث  القرنني  يف  الإ�صالمي  الفكر  كتب  اأمهات  اإ�صدار  باإعادة 
ومقدمات  مبنهج جديد   - امليالديني  والع�صرين  ع�صر  التا�صع   - الهجريني  ع�صر 
عن امل�صروع الفكري لكل رائد يف اإطار ثقافته وع�صره. وامل�صروع يتوجه بالدرجة 
العربي والإ�صالمي، ت�صحيًحا  العاملني  لل�صباب من طالب اجلامعات يف  الأوىل 
للمفاهيم التي يتعر�س �صبابنا لها عرب الو�صائل املختلفة، ودعًما لذاكرة الأجيال 
ال�صابة بجهود رواد التجديد والإ�صالح يف الأمة، وهي جهود متثل ا�صتعادتها اإجناًزا 

ا يف تر�صيخ الوعي بثقافة الأمة، وتعزيز خطواتها الواثقة نحو امل�صتقبل. مهمًّ

اإننا نريد لالأجيال ال�صابة اأن تعتز بهويتها، واأن تنفتح على عاملها يف حوار 
متكافئ تزداد به معرفتنا ثراًء وتراكًما.
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ال�صيدات وال�صادة

لقد �صبق للمكتبة يف اإطار هذه اخلريطة املعرفية امل�صتقبلية، وبالتحديد يف �صهر 
نوفمرب املا�صي، الدعوة اإىل حلقة نقا�صية قا�صرة على اأهل الخت�صا�س ملدة يومني 
ا�صتوعبت فيهما مو�صوعي »الردة« و»اجلهاد« وكان لقاًء مفعًما برغبتنا يف التوا�صل 
مع العامل، قدم فيه اأهل الخت�صا�س حواًرا هادئًا ور�صيًنا يف ق�صايا �صاخنة ومتوترة. 
يف  اجلاد  واإ�صهامها  لدعوتنا  النخبة  وا�صتجابة  وا�صتنارته،  احلوار  مو�صوعية  وكانت 
النقا�صية  احللقة  هذه  مع  تفاعلت  التي  الأ�صداء  اأثره يف  لذلك  كان  املناق�صات... 
ا، وفتحت اآفاًقا للتعاون مع موؤ�ص�صات هامة من اأجل تكوين فرق  ا ودوليًّ ا واإقليميًّ حمليًّ
بحثية توا�صل الدر�س والتحليل للو�صول اإىل روؤية حتمل مواقفنا الوا�صحة اإىل العامل 
من حلقات  مزيد  اإىل  اإيجابية  اأ�صداء  من  ا�صتقبلناه  ما  ويحملنا  فيه.  نعي�س  الذي 
نقا�صية تت�صدى لق�صايا ملحة ل بد من احلوار حولها بني املفكرين، ويجب اأن حتتل 

الأهمية الالئقة بها يف جهود مكتبة الإ�صكندرية.

ال�صيدات وال�صادة

واأنا على يقني  اأريد الإطالة،  واإنني ل  اإليكم حمبوب ومرغوب،  احلديث 
من اأن م�صاركة املفكرين من ذوي الثقافة الرفيعة من اأمثالكم هو الطريق الأمثل 
باعتبارها  الإ�صكندرية  ومكتبة  وحممود،  من�صود  ولجتهاد  وقته،  جاء  لإ�صالح 
اأنتم  وعليكم  له،  الإعداد  م�صئولية  عليها  الثقافية  العامل  موؤ�ص�صات  مقدمة  يف 
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واجب  القرار  اأ�صحاب  وعلى  واإيجاده،  تفعيله  عبء  القلم  اأ�صحاب  باعتباركم 
التوا�صل معه، وجت�صري الفجوة بني اإبداع الأفكار و�صناع القرار.

ال�صيدات وال�صادة

اإنني ل اأ�صتطيع اأن اأختم كلمتي هذه دون اأن اأتذكر معكم قطعة عزيزة من 
اأر�س العرب وامل�صلمني - يف فل�صطني - يتعر�س اأهلها اإىل عدوان همجي وح�صي 
عن  وا�صمكم  با�صمي  اأعرب  اأن  اإل  ي�صعني  ل  اللحظات،  هذه  يف  والنار.  باحلديد 
اأمتنا يف غزة،  اأبناء  الغا�صم الذي ميار�س �صد  العدوان  اإدانتنا - بكل �صدة - لهذا 
وهذا الحتالل البغي�س الذي يتعر�س له �صعب فل�صطني يف باقي الأرا�صي املحتلة.

اأحرار  وكل  والإ�صالمية  العربية  الأمة   - وا�صمكم  با�صمي   - اأدعو  واأن 
العدالة يف كل مكان على وجه  الدفاع عن  لواء  رفع  اإىل  و�صعوبًا،  العامل، دوًل 

الأر�س ويف مقدمتها اأر�س فل�صطني.

وختاًما اإنني اأعترب اأن عملنا هذا اإمنا هو اإ�صهام منا يف ت�صليح اأجيالنا ال�صاعدة 
بذخرية الفكر والعلم حتى يتمكنوا من الإ�صهام يف جتديد فكرنا وتقومي اأو�صاعنا، 

والإ�صهام يف �صناعة ثقافة هذا القرن اجلديد لالإن�صانية جمعاء.

وفقنا اهلل جميًعا اإىل ما فيه اخلري واملنفعة لأمتنا الغالية.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

التي  املمزقة  والأ�سالء  الزكية  الدماء  هذه  تعاىل  اهلل  عند  اأحت�سب  فاإين 
اأن  عليهم  فر�ست  متكافئة،  غري  معركة  يف  املنكوبة...  غزة  ثرى  على  تناثرت 
وعلى  �سامل.  دمار  اأ�سلحة  من  الغرب  م�سانع  اأنتجته  ما  اأحدث  فيها  يواجهوا 
العاقبة  باأن  نوؤمن  ونحن  ال�سمري،  ميت  الفكر،  بربري  ال�سلوك،  يد عدو همجي 

للمظلومني، واأن للظامل نهاية األيمة مهما طال، ومهما �سال وجال، ژ ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  یژ]ال�سعراء:227[.

للنا�س  اهلل  من  كبيان   - الإ�سالم  ر�سالة  طبيعة  يف  الهادئ  التاأمل  اإن 
اإن مل تكن  »التجديد«  اأن ق�سية  الزمان واملكان  - يربهن على  يتخطى حدود 
هي والإ�سالم وجهني لعملة واحدة فاإنها - بالتاأكيد - اإحدى مقوماته الذاتية، 
اإذا حتققت حتقق الإ�سالم نظاًما فاعاًل يف دنيا النا�س، واإن جتمدت جتمد وان�سحب 

املحا�ضرة االفتتاحية: �ضرورة التجديد

 أمحد الطيب )1(

بداية من 19 مار�س  الأزهر،  الإمام الأكرب �سيخ اجلامع  ي�سغل من�سب  الأزهر)وقتئذ(، وحالًيا  رئي�س جامعة   )1(
.2010
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من م�صرح احلياة، واخُتِزل يف طقو�س توؤَّدى يف امل�صاجد اأو املقابر، ومُتاَر�س على 
اأزهى  يف   - الإ�صالم  تاريخ  اأن  التاأمل  يثبت  بل  املنا�صبات.  بع�س  ا�صتحياء يف 
ع�صوره - ي�صهد على عالقة وثقى ل تنف�صم بني التجديد وحيوية الإ�صالم، وبني 

اجلمود وانزواء الإ�صالم اإىل ركن ق�صي عن احلياة وعن املجتمع.

ا - اأن يظل م�صطلح »التجديد« يف الإ�صالم، يف عهدنا  ومن الغريب - حقًّ
هذا، من امل�صطلحات املحفوفة باملخاطر واملحاذير، ب�صبب التهامات التي ُتكال 
ُجزاًفا - بحق اأحيانًا وبغري حق يف معظم الأحايني - لكل من يحاول فتح هذا 
امللف امللغوم، وهو الأمر الذي يج�صد لنا اأهمية هذا املوؤمتر ال�صجاع الذي اتخذ 
من التجديد واأهمية الإ�صالح عنوانًا لفعالياته ون�صاطاته، وذلك على الرغم من 
النتقادات التي توجهها بع�س الأقالم لكل من يجروؤ على فك اأغالل اجلمود 
الكتابات  بع�س  تزال  البالغ ل  ولالأ�صف  العظيم.  الدين  روح هذا  ومغالقه عن 
بالتلمذة على رائد  املعا�صرة ت�صع كل دعاة التجديد يف �صلة واحدة، وتدمغهم 

اأوحد يف هذا املجال هو: »�صري اأحمد خان«)1(.

)1(  انظر على �صبيل املثال: مفهوم جتديد الدين، دار الدعوة، الكويت، 1405هـ/ 1984م )ر�صالة ماج�صتري(. 
حيث تبدو هذه الر�صالة كاأنها حماولة مق�صودة وموجهة - منذ البداية - لتطويق حماولت التجديد بالطعن 
اأن�صاره واملنادين به، وقد اأهيل الرتاب - يف هذه الر�صالة - على كل دعاة التجديد على اختالف  يف نوايا 

م�صاربهم واأدواتهم.
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ال�صادة العلماء الأجالء

يحدثنا التاريخ املن�صف اأن ر�صالة الإ�صالم نزلت اإىل جمال التطبيق الواقعي 
على الأر�س، واأنها جنحت جناًحا باهًرا يف هذا املجال، واأن �صريعتها مثلت حجر 
قيا�صي، وظلت حتى  ال�صماء يف زمن  بناء نظم ح�صارية طالت عنان  الزاوية يف 
الآن مو�صع ده�صة عند علماء التاريخ واحل�صارة املعا�صرين. وهذا النجاح الباهر 
الأول،  مهدها  الر�صالة يف  هذه  فقد جنحت  معينة،  ببيئة جغرافية  رهًنا  يكن  مل 
كما جنحت - وبالقدر نف�صه - يف بيئات بعيدة وخمتلفة عنها: لغًة وجن�ًصا وِعرًقا 
وعقيدة وتاريًخا وح�صارة. ويثبت التاريخ - اأي�ًصا - اأن هذه البيئات البعيدة مل 
تتقبل �صريعة الإ�صالم َتقّبـل املغلوب حل�صارة الغالب، بل تلقفتها تلقف الغريق 

لطوق جناة منقـذ من دمار ح�صاري حمقق)1(.

ولو رحنا نت�صاءل عن ال�صر يف هذا النجاح احل�صاري غري امل�صبوق، الذي 
اأن  من  اأ�صدق  اإجابة  على  نعرث  لن  فاإننا  معجزة  ب�صورة  الإ�صالم  ر�صالة  اأحرزته 
خ�صو�صية  فرُع  هذه  �صالحيتها  واأن  ومكان،  زمان  لكل  �صاحلة  ر�صالة  ر�صالتها 
واملادية،  الروحية  الإن�صان:  طبيعة  اإىل  نظرتها  واحلركة«  يف  »املرونة  اأخرى هي: 
يذكر حممد اإقبال يف كتابه: جتديد الفكر الديني )�س 173 - 175 دار الهداية، القاهرة 1421هـ - 2000م(   )1(
اأن بع�س املوؤرخني الغربيني و�صف ح�صارة العامل، وقت ظهور الإ�صالم، باأنها - رغم ا�صتمرارها اأربعة اآلف 
�صنة- كانت م�صرفة على الزوال، واأن اجلن�س الب�صري كان على و�صك العودة اإىل حالة الهمجية، وبات العامل 
اآنئذ مفتقًرا اإىل ثقافة جديدة حتل حمل ثقافة العر�س ونظم الوحدة التي كانت ت�صتند اإىل قرابة الدم، ثم يقول 
املوؤرخ الغربي: »ومما بعث على الده�صة اأن تقوم ثقافة كهذه يف جزيرة العرب يف نف�س الوقت الذي ا�صتدت 

فيه احلاجة اإليها، ووجدت الثقافة اجلديدة يف مبداأ التوحيد اأ�صا�ًصا لوحدة العامل كله« .
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وتفرقُتها بني ما يكون ثابًتا على الزمان، ل ي�صكل للنا�س عنًتا ول حرًجا اإذا ُطولبوا 
ا ول ميلكون له دفًعا. به، وبني ما يتغري يف حياتهم مما ل ي�صتطيعون له ردًّ

»املرونة«  هذه، وهو  الدقيق عن خا�صية  التعبري  الذاتي هو  التجدد  وهذا 
ا�صتطاعت  ما  ولوله  ومكان،  زمان  الإ�صالم لكل  ملعنى �صالحية  الآخر  الوجه 
هذه الر�صالة اأن تن�صر اأحكامها واأنظارها العلمية والعملية يف ال�صرق والغرب بني 

ا يف �صتى مناحي احلياة. اأمم تتغاير فيما بينها تغايًرا جذريًّ

ولو اأن ر�صالة الإ�صالم �صيغت يف �صكل بنود ومواد ثابتة ل تقبل التجديد 
ملا كان لعموم الر�صالة ودميوَمِتها اأي معنى حم�صل، اللهم اإل اإذا فر�صنا اأنها جمرد 

ر�صالة روحية ل �صاأن لها مبعا�س النا�س وحياتهم.

التجديد جوهر الرتاث )العقلي والنقلي(

ونحن نوؤمن باأن قانون التجدد اأو ال�صريورة اأو التغري اإمنا هو يف الأ�صل قانون   )1(
قراآين، وهو �صنة من �صنن اهلل يف الكون ل تتبدل ول تتحول، وقد و�صعه 
اهلل �صرًطا لكل حتول اإىل الأف�صل يف ن�صو�س قراآنية وا�صحة و�صوح ال�صم�س 

ژٱ   ]الرعد: 11[؛  ژ  ژھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ڭژ ]الأنفال:  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
و�صريورته  الطبيعي  الوجود  تغري  تثبت  التي  النظرية  اأن  نظن  وكنا   .]53
تاأ�صيالت  من  اأو  اليونان،  قدامى  مقولت  من  حلظة،  بعد  حلظة  وجتدده 
الفال�صفة الغربيني، واأنها غريبة عن فل�صفة الإ�صالم واأدبياته، لكننا - ولفرط 
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املتكلمني  من  فالأ�شاعرة  امل�شلمني:  تراث  اأمهات  وجدناها يف   - الده�شة 
واأن  متتاليني،  زمانني  يبقى  »العَر�ض« ل  اأن  الطبيعية  مباحثهم  يقررون يف 
ام  والنظَّ اأخرى،  بعد  حلظة  وجتددها  بانق�شائها  يكون  اإمنا  الأعرا�ض  وجود 
ام خطوة  والكعبي - من �شيوخ املعتزلة - يرددان املقولة ذاتها، بل يخطو النظَّ
تتجدد  واأنها  م�شتقرة،  غري  الأعرا�ض  مثل  »الأج�شام«  اأن  فيها  يقرر  اأبعد، 
حاًل بعد حال، واأن الكون كله خملوق متجدد �شائر من حال اإىل حال يف 
كل حلظة، �شواء كان جتدده بتبدل الأعرا�ض املتغرية على جواهرها الثابتة، 
ام...  فيما يقول الأ�شاعرة، اأو بتجدد الأعرا�ض واجلواهر مًعا فيما يقول النظَّ
1050هـ(  )املتوفى  ال�شريازي  الدين  �شدر  امل�شلم:  الفيل�شوف  ويعّد 
فيل�شوف ال�شريورة قبل برجـ�شون الفرن�شي )1859 - 1941م(، وقد تفرد 
مقولة  يف  احلركة  بوقوع  بالقول   - العقلي  التفل�شف  تاريخ  يف  ال�شريازي- 
»اجلوهر«، واأن الطبيعة اجلوهرية غري قارة الذات، وكان الفال�شفة - قبله - 
يجرتون نظرية اأر�شطو يف ثبات الطبيعة يف عامليها: ال�شفلي والعلوي، ثم جاء 
بتجدد  وقال  عقب،  على  راأ�ًشا  النظرية  هذه  فقلب  امل�شلم  الفيل�شوف  هذا 
الأجرام ال�شفلية والعلوية مًعا، وله يف هذا املعنى ت�شبيه اأّخاذ يقول فيه: »اإن 
حال ال�شم�ض والقمر كحال زيد وعمرو يف تبدلهما وانق�شائهما ودثورهما 
واأن  الزائلة...  ال�شيالة  الطبيعة اجلرمية  ا�شتمالهما على  وفنائهما، من جهة 
ال�شماء كاحلمل والثور وال�شنبلة يف عامل  احلمل والثور وال�شنبلة يف عامل 

الأر�ض من حيث اإن اأ�شخا�ض الكل متجددة يف كل حني)1(.

)1(  الأ�شفار الأربعة، 1: 234 - 235، طهران، بدون تاريخ.
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مفكري  من  الدائم  والتجدد  »ال�صريورة«  فال�صفة  اأن  نعلم  اأن  وينبغي   )2(
امل�صلمني مل ينطلقوا يف فل�صفتهم هذه بتاأثري من فل�صفات م�صتجلبة وم�صادة 
لطبيعة الإ�صالم، فهم - اأنف�صهم - يلفتون اأنظارنا اإىل اأن اإ�صارات من القراآن 
الإميان،  بنور  عينه  اكتحلت  من  واأن  املُعّمقة  الأنظار  بهذه  اأمدتهم  الكرمي 
وتنّور قلبه ب�صطوع اآيات القراآن - فيما يقول ال�صريازي - يجد اأعيان العامل 
ناِتها املرتادفَة متزايلة، خلًقا من بعد خلق، و طوًرا من بعد طور،  متبدلة، وَتَعيُّ
�صائلة، �صائرة اإىل طريق الآخرة، متوجهة اإىل اهلل حم�صورة اإليه)1(، وي�صتند 
املتجدد  الكون  يف  نظريته  يف  ي�صتلهمها  الغرابة  من  اآيات  اإىل  ال�صريازي 

ژجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب     تعاىل  قوله  مثل  اجلوهرية،  باحلركة 
خبژ ]النمل: 88[ وقوله تعاىل: ژۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  
األهمت ال�صيخ الأكرب: حميي  ]ق: 15[ وهذه الآية الثانية  ی  یژ 
الدين بن عربي )560هـ - 638 هـ( بخيال خ�صيب يف جتدد الكون يف 
كل حلظة، يلخ�صه يف عبارته املوجزة: »اإن املوجود كله متحرك على الدوام 

دنيا واأخرى والعامل متبدل بتبدل الأنفا�س«)2(.

)1(  مفاتيح الغيب، 426، مع تعليقات ُمال علي نوري، طهران 1984م.
العامل يف كل  تبدل  ابن عربي يف  لنظرية  دقيًقا  وانظر حتلياًل  الأربعة، 3: 112 - 113،  الأ�صفار  نقاًل عن    )2(
والفتوحات  طهران 1375هـ،   ،795 - قي�صري(، �س 790  داود  )ب�صرح  احلكم  ف�صو�س  كتابه:  نف�س، يف 
املكية،  3:  348 )ط. بولق(. و انظر ما ي�صبه هذه الفكرة عند »الكندي« يف ر�صالته اإىل املعت�صم باهلل يف 
الفل�صفة الأوىل �س 94 - 96 حتقيق اأحمد فوؤاد الأهواين، القاهرة 1948م هذا وينبغي اأن نلفت النظر اإىل 
ا - عن مثيلتها يف الفل�صفات الأخرى: املادية اأو الروحية، فبينما يرجع  اأن احلركة التجددية تختلف- جذريًّ
اأو �صراع =  اأو التطور اخلالق  التجدد الطبيعي يف هذه الفل�صفات اإىل مبداأ داخل الطبيعة نف�صها )الذرات، 
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هي   - وبالعك�س   - �صكون  اإىل  حركة  من  وَتبّدله  العامل  تغرّي  ق�صية  بل 
مرتكز الأ�صا�س يف باب ال�صتدلل على وجود اهلل - تعاىل - ل يخلو منها كتاب 
باأن »التغري«  علة  واحد من كتب العقيدة عند متكلمي امل�صلمني، وكلها تذّكر 
احلدوث، واأن احلدوث علة الحتياج اإىل املحدث... هكذا نحفظ، وهكذا نرّدد، 
مت  ما  لولها  الأوىل،  ُم�صّلمتنا  العامل«  »تغرّي  اأن  الدليل  متام  بعد  نن�صى  كنا  واإن 

الدليل، بل وانهار من اأ�صا�صه.

)3(  وما لنا نذهب بعيًدا يف تلم�س الأ�صباه والنظائر لتاأ�صيل عن�صر »التجديد«  
نة ال�صحيحة يف �صرورة  يف الإ�صالم، وبني اأيدينا ن�س قاطع من ن�صو�س ال�صُّ
التجديد يف الدين ب�صورة منتظمة على اأيدي النابهني من علماء هذه الأمة، 
يقول فيه النبي »اإن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�س كل مائة �صنة َمن ُيجدد 
وكتبوا  والتحليل،  بالبحث  الأقدمون  تناوله  احلديث  وهذا  دينها«)1(.  لها 
مثل:  بالتقدير،  وق�صايا جديرة  م�صائل  فيها  اأثاروا  م�صتقلة)2(،  ر�صائل  فيه 

= الأ�صداد فاإن الفل�صفة الإ�صالمية ترد التجدد يف الطبيعة اإىل مبداأ مفارق ومتعال على املادة هو اهلل تعاىل، 
فال�صريورة خملوقة هلل تعاىل، وهي يف الوقت ذاته �صائرة وراجعة اإليه: ژ چ      چ       چ  چ  ڇژ ]ال�صورى: 53[، 

ژڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ    چژ  ]غافر: 3[.
راجع يف اإثبات �صحة احلديث: الدكتور يو�صف القر�صاوي، جتديد الدين يف �صوء ال�صنة، جملة مركز بحوث   )1(

ال�صرية وال�صنة - قطر، عدد 2، 1407هـ - 1987م
التنبئة مبن يبعث اهلل على راأ�س كل مائة، ط مكة املكرمة، 1410هـ -  انظر على �صبيل املثال: ال�صيوطي،   )2(
1990م. انظر اأي�ًصا ر�صالة خمطوطة بدار الكتب امل�صرية )رقم 4930 تاريخ( بعنوان: و�صيلة املجّدين يف �صرح 
التجديد وتراجم املجددين ملحمد بن حممد اجلرجاوي من علماء القرن الرابع ع�صر الهجري، ويف هذه الر�صالة 

اإحالت عديدة اإىل م�صنفات ور�صائل كثرية يف مو�صوع التجديد واملجددين.
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حتديد راأ�س املائة وهل هو اأولها اأو اآخرها؟ اأو اأو�صطها. وما املراد بالتجديد؟ 
ومن هم املجددون؟ وهل يكون املجددون واحًدا اأو اأكرث؟... اإىل اأبحاث 
اأخرى ذكروا فيها قوائم باأ�صماء املجددين بدًءا من املائة الأوىل حتى القرن 
التا�صع يف قائمة ال�صيوطي اأو القرن الرابع ع�صر يف قائمة �صاحب »و�صيلة 
ين« واإن كنا نالحظ اأن مرادهم من التجديد مل يتجاوز دائرة »اإحياء  املجدِّ
ال�صنة وحماربة البدعة«. فلم يف�صروا التجديد يف احلديث ال�صريف باملعنى 
املفهوم يف ع�صرنا الآن، وهو: قراءة »الن�س ال�صرعي« قراءة متجددة تربطه 
اإ�صالمي، قوي  لهم - يف ظل جمتمع  وما كان  املتغرية،  وامل�صالح  بالواقع 
وم�صتقر - اأن ي�صعروا بحاجة اإىل تف�صري من هذا القبيل، غري اأنهم تركوا لنا 
يف �صروحهم - رغم خالفاتها - عنا�صر اإيجابية ميكن اأن نفيد منها يف حركة 

جتديد معا�صر، من هذه العنا�صر:

اأوًل: كلمة »من يجدد«  يف احلديث من األفاظ العموم التي تقال على كثريين، 
ويجوز - تبًعا لذلك - اأن يتعدد املجددون يف الع�صر الواحد والبلد الواحد اأي�ًصا، 
ا لقيام جمامع علمية معا�صرة ت�صطلع  ويكون احلديث - بهذا املعنى - �صنًدا �صرعيًّ

بحركة جتديد جماعي للفكر الإ�صالمي.

فيه  واإن كان ي�صرتط  العلم،  يبلغ املجدد رتبة الجتهاد يف  اأن  ُي�صرتط  ثانًيا: ل 
العلم باملجال الذي يجدد فيه.
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ثالًثا: ل يقت�صر التجديد على علم الفقه، بل يجب اأن ميتد اإىل كل ما يهم النا�س 
ونظم  احلروب  قوانني  على  ال�صدد  هذا  يف  ويركزون  والدين،  الدنيا  اأمور  من 

ال�صيا�صة والعدل وحقن الدماء.

واأهم من كل ذلك رف�س املقولة ال�صهرية بني الفقهاء، التي تنادي بغلق 
باب الجتهاد بعد القرن اخلام�س الهجري، وكيف ت�صدق هذه املقولة ومواهب 
اهلل فيا�صة يف كل ع�صر وزمان، وجوُده �صبحانه تعاىل ممنوح غري ممنوع، ولل�صيوطي 
يف ذلك كتاب �صّماه: »الرد على من اأخلد اإىل الأر�س وجهل اأن الجتهاد يف 

كل ع�صر فر�س«)1(.

)4(  واإذا كان التجديد بهذه الأهمية يف تراثنا العقلي والنقلي، فال�صوؤال الذي 
اجلمود  هذا  اأ�صباب  يف  ذكر  لقد  اإذن؟...  اجلمود  ملاذا  هو:  نف�صه  يفر�س 
اإىل عوامل �صيا�صية  عوامل عديدة، تق�صاها بع�س املعا�صرين ورجعوا بها 
ابتدعته  الذي  امل�صتبد  ال�صيا�صي  النظام  اإىل  بها  واجتماعية، بع�صهم عاد 
العلوم  اإىل تكري�س حالة »انف�صام« حاد بني  اأدى  الدولة الأموية، والذي 
والد�صتوري  ال�صيا�صي  الفقه  بتجمد  فبداأ  امل�صلمني،  وواقع  الإ�صالمية 
للدولة، ثم جتمد فقه العالقات القت�صادية واملالية وفقه العالقات الدولية 
املحدثون  التزم  كما  الفقه«،  فروع  »ناحية  الكبار  الأئمة  والتزم  كذلك، 
�صروح  يف  وا�صتفا�صوا  الواقع،  الأمر  »بقبول  واكتفوا  ال�صنن«،  »رواية 

)1(  انظر الباب الرابع ع�صر من: و�صيلة املجّدين....، مرجع �صابق.
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ير�صد  وبع�صهم  اإلينا«)1(.  و�صل  الذي  النحو  على  واملعامالت  العبادات 
الق�صاء  العبا�صية، خا�صة يف ظاهرة فو�صى  الدولة  الأزمة يف �صعف  هذه 
ا - على اقتحام هذه املراكز  والإفتاء والجتهاد، وجراأة غري املوؤهلني - علميًّ
باب  بقفل  للدين  التحوط  على  املخل�صني  حمل  الذي  الأمر  احل�صا�صة، 
ا لباب الفو�صى)2(، ورمبا مل يدر بخلدهم اآنذاك  الجتهاد منًعا للف�صاد و�صدًّ
ف�صاًدا  اأكرث  اإىل غاية  فيما بعد -  اإليها �صتنتهي -  التي جلوؤوا  الو�صيلة  اأن 
وفو�صى، اإذ انتهى الأمر اإىل تقليد ثم جمود ثم تع�صب وهو الثالوث الذي 
�صرب خ�صوبة الفكر الإ�صالمي يف مقتل، وقد ظل امل�صلمون يعانون منه- 
حتى الآن - »اأزمة مركبة« تتمثل يف اأن الثقافة التي جتري يف عروقهم ل 
تتناغم مع واقعهم العملي الذي يعي�صون فيه �صباح م�صاء، اأو بعبارة اأدق: 
اأ�صبح واقعهم ل ين�صجم مع ثقافتهم، فهم يفكرون بثقافة ويعملون بثقافة 
مغايرة وح�صبك بهذا التمزق �صراًعا وتدمرًيا لكل اإمكانات التنمية، ف�صاًل 

عن النخراط يف اأ�صباب التقدم والرفاهية.

من اأزمات التجديد

عوامل  ال�صابقة  والجتماعية  ال�صيا�صية  العوامل  هذه  كانت  اإذا  ولكن 
متغرية، وقد تغري اأكرثها بالفعل يف ع�صرنا هذا، فلماذا ظلت حماولت التجديد 

)1(  الأ�صتاذ ال�صيخ حممد الغزايل، كيف نتعامل مع القراآن: 75، املعهد العايل للفكر الإ�صالمي، 1411هـ/1991م.

)2(  عبد احلميد متويل، اأزمة الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي يف الع�صر احلديث: 35 - 40، الطبعة الأوىل، م�صر 1970م.
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وتطويره  الإ�سالمي  الفكر  جتديد  يف  اأخفقت  وملاذا  متعرثة؟  ك�سيحة  احلديثة 
واإعداده الإعداد املطلوب ملواجهة الفكر الغربي؟.. يف �سبيل الإجابة على هذا 
اأ�سباب، �سكلت ما ي�سبه الأزمة يف م�سرية التجديد ب�سكل  ال�سوؤال تطرح عدة 

عام، واأهم هذه الأ�سباب:

اإذ  متغري،  هو  وما  الدين  يف  ثابت  هو  ما  بني   - ا  عمليًّ  - التفرقة  عدم   
اأن املُ�سلم به عند امل�سلمني اأن الإ�سالم - مبا هو دين الزمان واملكان - لبد اأن 
ي�ستمل على ثوابت خالدة، وعلى متغريات متحركة، واأنه يف جمال الثوابت جاء 
قابلة  التطور، وهي  بحركات  الزمان ول  بتقلبات  تتاأثر  قطعية خالدة ل  ب�سوابط 
للتطبيق يف ع�سر الذرة و�سفن الف�ساء، مثلما كانت كذلك يف ع�سر ال�سحراء 
والإبل متاًما بتمام))) والأمر بالعك�س يف جمال املتغريات الذي خوطب فيه النا�س 
مببادئ عامة وجممالت مرنة، وظنيات وا�سعة، ميكن اأن تنزل على الواقع بوجوه 

�ستى، تبًعا لتطور ظروف احلياة وعالقاتها، وعلم الإن�سان وجتاربه.

الآراء  على  القد�سية  واإ�سفاء  الفقه،  وبني  ال�سريعة  بني  التفرقة  عدم   
تتميز  اأن  يجب  فال�سريعة  املع�سوم،  الن�س  رتبة  يف  واعتبارها  الب�سرية،  والفهوم 
عن الفقه متيًزا حا�سًما، واأن تنح�سر - يف املقام الأول - يف ن�س القراآن وال�سنة 
وحمدثني  ومف�سرين  واأ�سوليني  فقهاء  من  العلماء  ا�ستنباطات  اأما  ال�سحيحة، 
ومتكلمني، فاإنها معارف ب�سرية، اأو تراث يوؤخذ منه ويرد عليه. ول�ست اأعني اأنه 

)))  حممد باقر ال�سدر، موجز اأ�سول الدين، )0)، 02).
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�أننا ن�ستبدل  يجب �أن ندير ظهورنا لرت�ثنا �لفقهي، �أو نقلل من �أقد�ر فقهائنا، �أو 
برت�ثنا عنا�سر �أخرى غريبة عنه تناق�ض طبيعته، ولكن �أعني �أنه ينبغي �أال ننظر 
جتاه �لرت�ث نظرة �لع�سمة، فالرت�ث لي�ض كله مقبواًل، ولي�ض كله مرفو�ًسا، وبتعبري 
�أدق: لي�ض كله قادًر� على مو�جهة م�سكالت �لع�سر، ولي�ض كله - �أي�ًسا - بعاجز 

عن �لتعامل معها.

ومن �مل�ستغرب - فعاًل - �أن تركن �الأمة �إىل �لتقليد يف ع�سرنا هذ�، وتتخذ 
منه ما ي�سبه �ملنهج �لثابت يف عالج ق�سايا �لع�سر، وهي تقر�أ فيما تقر�أ من كالم 
�أئمة �لعلم حتذيًر� و��سًحا ونهًيا �سريًحا عن �لتقليد، باعتباره طريًقا يف�سي - ال 
حمالة - �إىل �جلمود وقتل ملكة �لتفكري و�سّل حركة �لتجديد و�الإبد�ع، تقر�أ كل 
ذلك يف عبار�ت ال تقبل �لتاأويل، مثل قولهم: »ال تقلدين« وقولهم: »خذ من 
حيث �أخذو�« وقولهم: »يتبع �لرجل ما جاء عن �لنبي  وعن �أ�سحابه، ثم هو 
لالإمام  �سحيحة  مرويات  متثل  �ملاأثور�ت  وهذه   .. خمري«  �لتابعني،  يف  بعد،  من 
مالك وقد قال له �ملن�سور: »�جعل �لعلم يا �أبا عبد �هلل و�حًد�« فقال �الإمام: »�إن 
�أ�سحاب ر�سول �هلل  تفرقو� يف �لبالد فاأفتى كلٌّ يف م�سره مبا ر�أى، و�إن الأهل 
�لبلد  )مكة( قواًل، والأهل �ملدينة قواًل تعدو� فيه طورهم« ، وملا قال �ملن�سور: »�إمنا 
�لعلم عند �أهل �ملدينة، ف�سع للنا�ض علًما« ، رد عليه �الإمام: »�إن �أهل �لعر�ق ال 

ير�سون علمنا، وال يرون يف عملهم ر�أينا«))(.

))(  كفانا تقليًد� للفقه، جملة �الأزهر، �سو�ل 372)هـ، يونيو 953)م، �ض 067).
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�صرورة التجديد املعا�صر

لتجديد حقيقي  فر�صة  املعا�صر  تاريخنا  �صماء  ملعت يف  لقد  ال�صادة،  اأيها 
من  رعيل  بها  ا�صطلع  حقيقية،  اإ�صالمية  نه�صة  طريق  على  اأقدامنا  ي�صع 
يف   - احلديث   - التجديد  �صعلة  حملوا  ممن  واملعا�صرين،  املحدثني  املجددين 
طول العامل الإ�صالمي وعر�صه؛ بداأها جمال الدين الأفغاين)1897م( وحممد 
عبده )1849م-  1905م()1(، و�صار يف دربها جمددون يف م�صر، والهند وتركيا 
ل  عديدة  جناحات  اأحرزت  اأنها  ورغم  املغرب.  وبالد  و�صوريا  واإيران  والعراق 
تنكر)2(، فاإنها مل تنجح اأي�ًصا يف تفعيل الفكر الإ�صالمي بحيث يواكب امل�صتجدات 
العاملية، ويتعامل معها على قدم امل�صاواة تاأثرًيا وتاأثًرا، بل �صار اإىل حالة من الوهن 
وعدنا من  الإ�صالمي،  ال�صرق  بالد  موؤخًرا على كل  اآثارها  انعك�صت  وال�صعف 
اأزمة  وعادت  املا�صي،  القرن  يف  بها  اختنقنا  التي  الأزمة  نف�س  نعي�س  جديد 
ا�صطراع الثقافتني - يف العقود الأخرية اأعنف اأو اأ�صر�س مما كانت عليه من قبل؛ 
لأن الغزو الثقايف الغربي مل يكن يف اأوائل القرن املا�صي - حتى منت�صفه تقريًبا - 
ما  وغالًبا  معينة،  قنوات  يف  حم�صوًرا  كان  بل  الآن،  ن�صهدها  التي  احلدة  بهذه 
كان يرتك هام�ًصا اآمًنا لثقافة اإ�صالمية تقليدية، يحتمي بها املجتمع اأو يتح�ص�صها 

)1(  ملزيد من املعلومات حول ريادة الأفغاين وحممد عبده لتجديد الفكر الإ�صالمي احلديث، والفرق بينهما وبني 
غريهما من املجددين احلقيقيني، اأو املزيفني، يراجع: الدكتور حممد البهي، الفكر الإ�صالمي احلديث و�صلته 

بال�صتعمار الغربي، 143-151؛ مكتبة وهبة- القاهرة 1401هـ/1981م.
)2(  ال�صيد يا�صني، روؤى اإ�صالمية عن املواطنة، الأهرام، 29 مار�س 2001م.
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التوا�صل  عدوى  وكانت  والغرتاب،  ال�صياع  اأ�صباح  الأفق  له يف  كلما لحت 
اجلماهري  طبقة  اإىل  تهبط  ومل  فقط،  الوجهاء  على   - الوقت  ذلك  يف  قا�صرة - 
العاجزة عن تكاليف هذا الت�صال، لأنه كان حم�صوًرا اإما يف البعثات التعليمية 
القليلة العدد، اأو النُّخب املرفهة من القادرين على ق�صاء اإجازات ال�صيف على 
�صواطئ اأوروبا، يف حركات ال�صت�صراق اأو فيما يرتجم من نتاج الغربيني يف العلم 
والأدب والثقافة، ويف كل الأحوال ظل اجلمهور مبناأى عن اأي احتكاك ح�صاري 

من هذا النوع الذي مي�س اخل�صو�صيات وي�صوه مالحمها وق�صماتها.

والآن، ب�صبب الطفرة الهائلة يف تكنولوجيا الت�صال، زال كثري من احلواجز، 
و�صهل على الغرب اأن يخرتق بثقافته و�صلوكياته املجتمع ال�صرقي والبيت ال�صرقي 
والأ�صرة ال�صرقية، عربت عن نف�صها فيما ي�صمى الآن بالعوملة، وهو نظام يعني - 
ال�صوق  على  ا  واقت�صاديًّ ا  و�صيا�صيًّ ا  ع�صكريًّ واحدة  دولة  »�صيطرة   - يعني  فيما 
اأن جانب املال والرثوة وال�صناعة والتجارة لي�س هو كل ما يف  العاملية«)1(. على 
جعبة هذا النظام، بل هناك جانب العلوم والت�صالت والإعالم والثقافة. وقد 
بداأت العوملة زحفها على العامل الآخر، واأخذت خطوات عملية يف هذا الطريق، 
تبلورت فيما يعرف مبنظمة التجارة العاملية، وموؤمترات املناخ وال�صكان، ف�صاًل عن 
وخ�صائ�س  وثقافاتها  ال�صعوب  قلق  بداأ  وبالتوازي  الدوليني،  والبنك  ال�صندوق 
الثقافة  له  تتعر�س  الذي  اخلطر  اإ�صكالية  فرن�صا  يف  امل�صئولون  واأثار  قومياتها، 

)1(  منري �صفيق، يف احلداثة واخلطاب احلداثي، 74، املركز الثقايف العربي، بريوت 1999م.
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الفرن�صية من الكت�صاح الثقايف الأمريكي، يف اإ�صارة اإىل ال�صغوط الأمريكية على 
�صوًقا حرة مفتوحة  والإعالم  والفن  الثقافة  �صوق  لرفع احلمايات، وجعل  فرن�صا 

م�صتباحة)1(.

اأهداف  اإن النت�صار الثقايف يف هذا النظام مق�صود، وهو يف حد ذاته من 
املركز  اأو:   ، والأطراف«  »املراكز  نظام  على  اأ�صا�ًصا  تقوم  التي  احلداثة  وغايات 
املا�صي.  القرن  يف  وامل�صتعمرات  ال�صتعمار  نظام  نف�س  وهو  له،  التابع  واملحيط 
ولكن بفارق واحد هو اأن ا�صتعمار القرن املا�صي كان ق�صمة عادلة اأو جائزة بني 
هو  بينما  ال�صرق،  م�صتعمرات  معينة من  بح�صة  يخت�س  منها  دول عديدة، كل 
اأجانب  لفر�صان  ميهد  داخلي  �صراع  اإىل  مرة  كل  ال�صاحة  يحول   - احلديث  يف 
التيار الأول  اأ�صحاب  اأن  ي�صحقون اجلميع. وقد لحظنا يف جتربة القرن املا�صي 
املنغلق كانوا يراهنون على اأن »بالإمكان العي�س يف اإطار التقليد ال�صيق، املوروث 
عن ال�صلف، اإي�صاد الأبواب يف وجه اأمواج احل�صارة الغربية وثقافتها املتدفقة)2( 
غري اأن اإ�صرارهم هذا مل يحقق لهم الأهداف املرجوة، وما لبثوا اأن تراجعوا دون 
وكانت  مدرو�س،  باأ�صلوب  العاملية  املتغريات  مع  يتعامل  لأن  املجتمع  يهيئوا  اأن 
النتيجة اأن اأ�صبح املجتمع اأعزل اأمام ثقافة الغرب النافذة، وال�صيء نف�صه ميكن 
للرتاث، ومل يجدوا حرًجا يف  اأداروا ظهورهم  الذين  »املغرتبني«،  يقال على  اأن 

)1(  املرجع ال�صابق، 104.
)2(  حممد خامتي، مطالعات يف الدين والإ�صالم والع�صر، 55-60، دار اجلديد، بريوت 1999م.
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ال�صتهزاء به وال�صخرية منه، واأعلنوا مقاطعة الرتاث �صرًطا ل مفر منه يف التجديد 
والإ�صالح واحلداثة. وكانت النتيجة اأن اأدارت جماهري الأمة ظهورها لهم، بعد 
ما ا�صتبان لهم اأن هذه النخبة ل تعرب عن اآلمهم واآمالهم، واأنهم كانوا يغردون 
وحدهم خارج ال�صرب، هوؤلء خ�صروا املعركة اأي�ًصا، ومل يحلوا م�صكلة واحدة من 

م�صكالت جمتمعنا، اإن مل نقل: اإنهم زادوا خلًطا وا�صطرابًا )1(.

اأما التيار الإ�صالحي »الو�صطي«  فاإننا نح�صبه التيار املوؤهل حلمل الأمانة، 
والقادر على تفجري طاقات التجديد الذي تتطلع اإليه الأمة، وهو - وحده - الكفيل 
بتجديد الدين ل ت�صويه للدين ول اإلغاءه، ولكن ب�صرط اأن يتفادى ال�صراع الذي 

ي�صتنزف طاقاته ذات اليمني وذات ال�صمال.

من  لي�س  كلمة  هذه  باأن   - اأخرًيا   - التذكري  اإىل  بحاجة  اأنني  اأظن  وما 
همها الدعوة للتفاعل مع الغرب اأو العزف على اأحلانه، فما تزال احلكمة القائلة 
باأن »الغرب غرب، وال�صرق �صرق، ولن يلتقيا«  تتمتع بقدر هائل من ال�صدق، 
والواقعية، ولكن هم هذه الكلمة - اأوًل واأخرًيا - هو: �صرورة التجديد، بحًثا عن: 
اأن تظل ثابتة بيننا وبينه وكيف  من نحن؟ ومن الآخر؟ وما امل�صافة التي يجب 

)1(  يت�صاءل اأحد املمثلني لهذا الجتاه عن �صر التخوف من غزو العوملة قائاًل: »ومل الت�صاكي والتباكي اإزاء ثورة 
الت�صال وتوغل الثقافة الغربية على عاملنا العربي الذي ظل قرونًا طويلة مغلًقا على بالدته وجموده وخرافاته 
واأعرافه القاتلة؟)...( فليكن الغزو الثقايف الغربي ال�صدمة الكهربائية املنقذة من نهايتنا املحتومة، ولتهب علينا 
رياح الغرب من كل اجلهات، لتغزنا ثقافته، ولت�صتفزنا قيمه، فرمبا كان يف ذلك خال�صنا ويقظتنا من �صبات 

طال، وطال حتى كاأنه املوت« .. يف احلداثة واخلطاب احلداثي، )مرجع �صابق(، �س183،186.
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رحابها لنطالقة  مت�صًعا يف  جتد  الإ�صكندرية  مكتبة  ولعل  ن�صارعه؟  ول  نحاوره 
الفكر  وبني  والع�صر،  الإ�صالم  بني  الفجوة  بها  جت�صر  التجديد  جمال  يف  موفقة 

الإ�صالمي وح�صارات الع�صر املختلفة.

وختاًما ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته





الف�صل الأول

التجديد.. ا�صطالًحا ومعاجلة

مدار�س التجديد والإ�سالح.. الرواد والأفكار  ح�سن حنفي	

من الإ�سالح اإىل الإحياء، م�سائُر مواريث التفكري النه�سوي الإ�سالمي  ر�سوان ال�سيد	

من الجتهاد اإىل الإ�سالح الديني  حممد احلداد	

الروؤية الإ�سالمية للحياة  �سالح �سامل	

م�سارات النه�سة ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي احلديث  عمار علي ح�سن	





يتخطى حدود  للنا�س  اهلل  من  بيانًا  ب�صفتها  الإ�صالم   ر�صالة  طبيعة  الهادئ يف  التاأمل  اإن 
الزمان واملكان  يربهن على اأن ق�صية »التجديد« اإن مل تكن هي والإ�صالم وجهني لعملة واحدة 
فاإنها  بالتاأكيد  اإحدى مقوماته الذاتية، اإذا حتققت حتقق الإ�صالم نظاًما فاعاًل يف دنيا النا�س، واإن 

جتمدت جتمد وان�صحب من م�صرح احلياة.

الأ�صتاذ الدكتور اأحمد الطيب، 

�صيخ الأزهر





اأوًل: مقدمة.. و�سف الظاهرة

ماذا تعني »كبوة الإ�صالح«؟ تعني كبوة الإ�صالح اأن نه�صتنا احلديثة التي 
بداأت منذ اأوائل القرن املا�صي با�صطالح املوؤرخني اإمنا بداأت يف جيلني وانتهت 
يعاود  هل  اأزمة  نف�صه يف  يجد  فاإنه  اخلام�س  اجليل  اأتى  ما  فاإذا  يد جيلني.  على 
الإ�صالح من جديد؟ هل يبداأ بداية جديدة؟ وما هي هذه البداية؟ وكاأن نبوءة 
اأربعة  متتد  التاريخية  الدورة  اأن  املعا�صر وهي  تاريخنا  ابن خلدون قد حتققت يف 

اأجيال!

ن نه�صتنا احلديثة الإ�صالح  فاإذا اأخذنا التيارات الرئي�صية الثالثة التي تكوِّ
كل  اأن  لوجدنا  الليربايل  ال�صيا�صي  والفكر  العلماين،  العلمي  والفكر  الديني، 
الديني  فالإ�صالح  الأربعة.  الأجيال  هذه  مّر  على  الكبوة  فيه  حدثت  قد  تيار 
بداأه الأفغاين بداية جيدة، وحدد م�صروعه الإ�صالحي حتديًدا متفًقا مع ظروف 

مدار�س التجديد والإ�صالح.. الرواد والأفكار 

حسن حنفي )1(

)1( اأ�صتاذ الفل�صفة - كلية الآداب - جامعة القاهرة - م�صر.
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الت�صلط يف الداخل. ولكن بعد  ع�صره: مواجهة ال�صتعمار يف اخلارج ومقاومة 
اإىل  وهوى  الإ�صالح  م�صروع  خبا  مل�صر  الإجنليزي  والحتالل  العرابية  الثورة 
�صا�س  اهلل  لعن   - ال�صيا�صة  عن  الدين  فا�صاًل  عبده  حممد  يد  على  الن�صف 
ال�صعوب،  لرتبية  ال�صيا�صية  النظم  وتغيري  لها،  لالإعداد  الثورة  وي�صو�س! - تارًكا 
ا�صتداد  وبعد  ال�صرعية.  واملحاكم  التعليم  مناهج  اإ�صالح  اإىل  ال�صلطان  ومواجهة 
احلركة الوطنية يف البالد على يد تالميذ الأفغاين ويف مقدمتهم م�صطفى كامل 
مرة  الإ�صالحي  امل�صروع  خبا  ثورة 1919  واندلع  زغلول  و�صعد  فريد  وحممد 
الغرب  العلمانية وتقليد  الوطنية يف  راأى خماطر  اأن  اأخرى عند ر�صيد ر�صا بعد 
والتفرجن كما هو احلال يف تركيا بعد الثورة الكمالية يف 1923. ثم خبا امل�صروع 
مرة ثالثة على يد الإخوان امل�صلمني بالرغم من حماولتهم اإعادة احلياة له واإكماله 
عن طريق جتنيد اجلماهري. فبعد مقتل ح�صن البنا يف 1949 وا�صطهاد اجلماعة 
كلها على فرتات متتالية يف 1954 ثم يف 1965 ولعدم تطوير احلركة الإ�صالمية 
وموقفها حتولت اإىل حركة �صلفية. ومنها خرجت اجلماعات الإ�صالمية املعا�صرة 
تعبرًيا عن ظروف ال�صطهاد للحركة الإ�صالمية املعا�صرة. انغلقت على الذات 
الأيديولوجيات  ف�صل  رد فعل على  واأ�صبحت متثل  الأخرى،  التيارات  وعادت 

العلمانية للتحديث ليربالية اأو ا�صرتاكية اأو قومية اأو مارك�صية)1(.

انظر »الي�صار الإ�صالمي« كتابات يف النه�صة الإ�صالمية، يناير 1981، القاهرة، واأي�ًصا »ن�صاأة الجتاهات املحافظة يف   )1(
عاملنا العربي الراهن«، امل�صتقبل العربي، يناير 1984. »الدين والثورة يف م�صر 1952- 1981«، 2- الي�صار الديني.
The Origin of Modern Conservation and Islamic Fundamentalism, Amsterdam,1979; 

Des  Idélodies modernists à Lʼislam révolutionnaire، Paris, 1979.
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واإذا اأخذنا التيار الثاين وهو الفكر العلمي العلماين فقد بداأه �صبلي �صميل 
بداية طيبة يف الرتويج للفكر العلمي وبيان اأهمية التحليل العلمي واملنهج العلمي 
كي حتدث ال�صدمة احل�صارية الثانية بعد اأن حدثت الأوىل اإبان احلملة الفرن�صية 
على م�صر يف م�صاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية التي اأجراها علماء احلملة. 
اأ�ص�صها يعقوب �صروف بذلك خري قيام. وا�صتمر  وقامت جريدة املقتطف التي 
فرح اأنطون فى الدعوة اإىل العلم من خالل ابن ر�صد. ا�صتمر اجليل الأول اإذن 
الثاين يف  اجليل  القومي حتى  العلم  اأو  له  وطن  الذي ل  العلم  اإىل  الدعوة  يف 
مو�صى  �صالمة  الثالث عند  اجليل  يد  الدعوة على  املا�صي. ولكن خبت  القرن 
وارمتائه  التيار  بعزلة  حممود  جنيب  وزكي  مظهر  اإ�صماعيل  عند  الرابع  اجليل  ثم 
نوع  لإيجاد  الأمة  تراث  اإىل  والعودة  عنه  بالردة  اأو  الغرب)1(.  اأح�صان  يف  كلية 
من الت�صاق احل�صاري وال�صتمرارية يف التاريخ)2(. فما اأتى اجليل اخلام�س حتى 
ظهر ال�صطراب لدرجة ال�صراع بني العلم والإميان ون�صاأة رد فعل على العلم يف 

التيارات الال علمية والالعقالنية املنت�صرة يف جمتمعاتنا اليوم.

اأما التيار الثالث الذي ميثله الفكر ال�صيا�صي الليربايل فقد بداأه الطهطاوي 
اأي�ًصا بداية جيدة وذلك بن�صر اأفكار احلرية والعدالة وامل�صاواة. وو�صع مو�صوعات 

اأي�ًصا بحثنا »الأ�صولية الإ�صالمية« جريدة الوطن، الكويت، 1983. »الدين والثورة فى م�صر 1952-  انظر   
1981«، 2-الي�صار الديني. 

)1(  هذا وا�صح من كتاب �صالمة مو�صى »هوؤلء علموين« وكلهم غربيون!
عن  ال�صتينيات  فى  الثانية  كتاباته  يف  ثم  الداروينية،  عن  الأوىل  مظهر  اإ�صماعيل  كتابات  يف  وا�صح  هذا    )2(

الإ�صالم، واأي�ًصا يف كتابات زكي جنيب حممود الأوىل عن الو�صعية، والثانية عن الرتاث. 
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الزراعة  عن  واحلديث  والد�صتور،  والدولة  التقدم  مثل  الوطني  للفكر  جديدة 
وال�صناعة والتعليم من اأجل تاأ�صي�س الدولة احلديثة. وقد حدد م�صروعه يف »مناهج 
الألباب« حتديًدا وا�صًحا ودقيًقا. و�صار اجليل الثاين ممثاًل يف لطفي ال�صيد موؤكًدا 
على الوطنية امل�صرية. ولكن ما اإن اأتى اجليل الثالث ممثاًل يف طه ح�صني والعقاد ثم 
اجليل الرابع ممثاًل يف جماهري املثقفني الوطنيني من خالل حزب الوفد حتى خبا 
امل�صروع الأول. فتحولت الدولة من اأداة تكوين اإىل اأداة قهر، وحتول املفكرون من 
بناة دول وطنية اإىل موظفي اأنظمة �صيا�صية. وقامت الثورات العربية الأخرية التي 
بالرغم من اإجنازاتها الجتماعية وال�صيا�صية على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي 
النظم الربملانية  الليربالية والق�صاء على  بالق�صاء على احلريات ومعادات  انتهت 

الد�صتورية احلزبية حتى اأ�صبح املفكر احلر مرادًفا لنزيل ال�صجون!

تعني الكبوة اأي�ًصا اأن احلركة عمرها ق�صري، انتهت مبجرد اأن بداأت، �صقطت 
مبجرد اأن قامت. وكاأن ال�صاروخ مل ي�صتطع اأن يخرتق حجب الف�صاء وعاد اإىل 
الأر�س مبجرد النطالق وانتهاء قوة الدفع الأوىل. ومن ثم كان م�صار النه�صة قو�ًصا 
ا م�صتقيًما  اأو ن�صف دائرة من اأ�صفل اإىل اأعلى ثم من اأعلى اإىل اأ�صفل ولي�س خطًّ
اأن تبداأ من ال�صفر من  ترتاكم فيه اخلربات بعد جيل، وكاأن الدورة لدينا لبد 
تراكم  يحدث  البع�س خرباتها حتى  بع�صها  من  الأجيال  ترث  اأن  دون  جديد 
الأجيال  تتعلم  القدر. مل  مماثاًل يف  ا  كيفيًّ تغرًيا  نه�صتنا  يحدث يف  تاريخي كي 
من بع�صها البع�س، ومل ين�صاأ حوار بني القدماء واملحدثني اإل يف اأ�صيق احلدود 
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ويف جمالت الأدب دون الفكر والتاريخ. مل ين�صاأ حوار بني الأموات والأحياء 
اأو حوار الأحياء فيما  اأعيد حوار الأموات فيما بينهم يف املناق�صات الأدبية  بل 
بينهم، اأيهم على �صواب واأيهم على خطاأ فى املجالت الأدبية. مل يحدث وعي 
تاريخي وبالتايل اأ�صبح الوعي ال�صيا�صي بال روؤية اأو منظور. وانح�صرت احلركة يف 
اأن تكون  ثقافية دون  اأو منتديات  اأو »�صالونات« فكرية  املثقفني  جمموعات من 
حركة جماهريية اأو ثقافية �صعبية. وعلى اأق�صى تقدير حملتها الطبقات املتو�صطة 
و�صيلة للتحديث ولكنها مل تنت�صر خارجها. وملا كانت حركة النه�صة يف �صميمها 
ا منه،  حركة اإ�صالح ظلت ن�صبية، تراجع القدمي وتوؤوله ولكنها ل تاأخذ موقًفا نقديًّ
ول تغري �صيًئا من منطلقاته الأ�صا�صية حتى ولو كانت البدائل القدمية موجودة. 
ا لكل جتربة متر بها جمتمعاتنا حتى  تعني كبوة الإ�صالح اأن هناك اإجها�ًصا م�صتمرًّ
امل�صروع  ويتحول  تنهار،  ثم  علي  حممد  دولة  تبداأ  جديد،  من  ال�صفر  من  تبداأ 
والحتالل  الكبوة  اإىل  والوحدة  وال�صتقالل  النه�صة  من  م�صاد،  م�صروع  اإىل 
والتجزئة. ثم تاأتي جتربة م�صر الليربالية ثم جته�صها الثورات العربية. وتاأتي التجربة 
النا�صرية ويتم الق�صاء عليها وتكاد تنهار الدولة، وينتهي امل�صروع القومي احلديث 
من احلرية وال�صرتاكية والوحدة اإىل القهر والراأ�صمالية والتجزئة، وتتحول التجربة 
امل�صرية من مقاومة ال�صتعمار اإىل الوقوع يف براثن ال�صتعمار، ومن كونها مركز 

الدوائر الثالث اإىل كونها حميًطا ملراكز اأخرى.
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واحلقيقة اأن ظاهرة الكبوة هذه ل ميكن اإدراكها اإل بروؤية احلا�صر يف املا�صي 
وبنظرة تراجعية تك�صف عن بداية امل�صار وتطوره. بل اإنها ل تك�صف اإل ابتداء 
من اأزمات الع�صر واأزمة اجليل اخلام�س، جيلنا. ومع ذلك فهي تخرج من نطاق 
التقييم الذاتي اإىل الو�صف املو�صوعي، ومن احلكم الفردي اإىل التفاق اجلماعي.

وقد ل يكون العيب يف الإ�صالح الذي حدد م�صروعه يف ظروف ع�صره بل 
فينا نحن الذين مل نطوره وظنناه باقًيا عرب عدة اأجيال منًطا خالًدا ل يتغري. فانزلق 
الواقع من حتته يف م�صاره اخلا�س واأ�صبح الإ�صالح فارًغا بال م�صمون اأو كاد. وبالرغم 
الكبوة  فظاهرة  التجربة،  تعميم  ميكن  فاإنه  م�صر  منوذج  يتناول  البحث  هذا  اأن  من 
عامة، داخل م�صر وخارجها، �صواء حتت اأثر م�صر اأو بال�صتقالل عنها. وبالرغم من 
اعتماد البحث على التاأمالت واملالحظات التاريخية احلية اأكرث من اعتماده على 
اإح�صاءات املوؤرخني واأ�صماء امللوك والبلدان فاإنه يعتمد على منهج دقيق يف العلوم 
الإن�صانية وهو منهج حتليل اخلربات الفردية والجتماعية من اأجل اإعادة بناء املوقف 
التاريخي بعد تك�صف اأبعاده يف املوقف احلايل، ومن ثم تتم روؤية املا�صي يف احلا�صر، 
واحلا�صر من خالل املا�صي، وهو املنهج الذي طاملا ا�صتعملناه لدرا�صة التجارب احلية 

املعا�صرة لك�صف دللتها امل�صتقلة )1(.

)1(  انظر عرو�صنا النظرية لهذا املنهج وتطبيقاته يف ر�صائلنا الثالث والرتجمة العربية:1- تاأويل الظاهريات 2- 
ظاهريات التاأويل، الطبعة الأوىل، مكتبة النافذة، القاهرة، 2006.

Les Méthdes d'Exégèse, Le Caire, 1965, l'exégèse de la phènomènologie, la 
phènomènologie de lʼexégèse, Le Caire, 1977 
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وقد جرت العادة عند الباحثني واملوؤرخني على هذه الق�صمة الثالثية لروافد 
النه�صة احلديثة: الإ�صالح الديني، والتيار العلمي العلماين، والفكر ال�صيا�صي 
ا واحًدا  الليربايل. ويف حقيقة الأمر اأن هذه الروافد الثالثة اإمنا متثل موقًفا ح�صاريًّ
الواقع.  واملوقف من  الغرب،  واملوقف من  القدمي،  املوقف من  �ُصعب ثالث:  ذا 
العلمي  والفكر  للواقع،  وتغيري  للغرب  ومتثل  للقدمي  اإحياء  الإ�صالحية  فاحلركة 
العلماين ثورة على القدمي ومتثل للغرب وتغيري للواقع، والفكر ال�صيا�صي الليربايل 
الديني رد فعل على  الواقع. الإ�صالح  بناء  اأجل  للغرب من  للقدمي ومتثل  متثل 
القدمي بالإحياء، والفكر العلمي العلماين رد فعل على الغرب بالتمثل، والفكر 
ال�صيا�صي الليربايل رد فعل على الواقع ذاته باإعادة بنائه. فكل رافد يك�صف عن 
موقف ح�صاري وا�صع وبالتايل قد تتقارب الروافد الثالثة اأكرث مما تتباعد، وجتتمع 
املوقف  البحث  ويتناول هذا  مما تختلف.  اأكرث  بينها  فيما  وتتفق  مما تفرتق،  اأكرث 
احل�صاري املوحد للروافد الثالثة اأكرث من تناوله للروافد الثالثة ذاتها حتى ميكن 

و�صف ظاهرة الكبوة وانتقال الإ�صالح من جيل اإىل جيل)1(.

من  املوقف  لالأفغاين  الدهريني«  على  و»الرد  القدمي،  من  املوقف  عبده  ملحمد  التوحيد«  »ر�صالة  متثل  مثاًل    )1(
القدمي،  من  املوقف  للطهطاوي  احلجاز«  �صاكن  »�صرية  وميثل  الواقع،  من  املوقف  الوثقى«  و»العروة  الغرب، 
و»تخلي�س الإبريز« املوقف من الغرب، و»مناهج الألباب« املوقف من الواقع، انظر بحثنا »موقفنا احل�صاري«، 

عمان، 1983.
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ثانًيا: املوقف من القدمي

كان  تاريخي  ظرف  يف  القدمي  عن  الدفاع  موقف  الديني  الإ�صالح  اأخذ 
القدمي فيه مو�صوع هجوم من امل�صت�صرقني يف اخلارج اأو من العلمانيني يف الداخل 
خا�صة يف تركيا. كان من الطبيعي اإذن يف هذا الظرف الذي تقف فيه الأمة يف 

مواجهة ال�صتعمار التاأكيد على التم�صك بالقدمي والدفاع عنه.

وملا كان الدين جوهر القدمي فقد ظهر الدفاع عنه دفاًعا عن الدين والعقيدة 
وال�صريعة والأخالق والتقاليد �صواء كان من الدين اأو لي�صت منه. وكان الدفاع 
الدولة  فكر  الأ�صعرية،  يف  املمثل  ال�صائع  الديني  والفكر  ال�صائد  التاأويل  عن 
ال�صنية، واأيديولوجية النظام ال�صيا�صي القائم. ولكن بعد اأن تاأكدت الهوية، ومت 
ح�صار العلمانية، وبانت حدودها يف تركيا، ظهرت كبوة الإ�صالح نظًرا ل�صتمرار 
موقف الدفاع عن القدمي عند اجليلني الثالث والرابع حتى الآن دون اأن يحاول 
الدفاع عن  باتت خماطر  النقد.  اإىل موقف  الدفاع  اجليل اخلام�س تطوير موقف 
الإ�صالمية  اجلماعات  يف  الت�صلب  وا�صتداد  املحافظة  احلركات  ظهور  يف  القدمي 
املعا�صرة رمبا باعتبارها رد فعل على ف�صل التحديث العلماين القومي ال�صرتاكي. 
ولكنه ل  الإ�صالح  بداية  ي�صلح جليل يف  موؤقت  القدمي منط  الدفاع عن  اإن منط 
ي�صلح لكل الأجيال، خا�صة جليل اآخر يف مرحلة النه�صة؛ اإذ تتطلب النه�صة نقد 
املوروث والتحول يف نظرية املعرفة من املنقول اإىل املعقول، من الكتاب القدمي اإىل 
كتاب الطبيعة، ومن تاأويل الن�صو�س اإىل تف�صري ظواهر الطبيعة ومعرفة قوانينها. 
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تتطلب النه�صة تغرًيا فى بوؤرة احل�صارة من اهلل اإىل الإن�صان، ويف حمورها الرئي�صي 
من الأعلى والأدنى اإىل الأمام واخللف، ومن لغتها الت�صريعية الدينية العقائدية 
ال�صوفية املنغلقة اإىل لغة اإن�صانية عقلية طبيعية مفتوحة تقبل احلوار. ن�صاأت كبوة 
الإ�صالح ل�صتمرار منط الدفاع بالرغم من تغري الظروف وظهور احلاجة اإىل نقد 
املوروث، وانتهت كل الإجنازات الجتماعية الثورية احلديثة وانقلبت اإىل م�صاريع 
م�صادة نظًرا لأن املوروث هو الرافد الأ�صا�صي يف ثقافة اجلماهري تعتمد عليه النظم 

طلًبا لل�صرعية، ويغذيه ال�صتعمار لإجها�س التجارب الوطنية.

واأخذ الفكر العلمي العلماين موقف الهجوم املقمع من القدمي داعًيا اإىل 
علوم  من  به  ولي�س  وت�صوف  واأخالق  وت�صريع  دين  اإل  به  فلي�س  عنه  النقطاع 
الدنيا اإل تاريخ هذه العلوم. وقد �صبب هذا املوقف الآن يف جيلنا رد فعل احلركة 
ال�صلفية والقيام بالدعوة امل�صادة من الدفاع عن القدمي كله بكل ما فيه. وقد يكون 
الهجوم على اأجزاء من القدمي ولي�س على القدمي كله، في�صتثنى من الهجوم ابن 
ر�صد اأو ابن خلدون اأو املعتزلة اأو الفقه الواقعي)1(. ولكن هذا ال�صتثناء مل يفلح 
يف اإبراز هذه اجلوانب من القدمي وحتويلها اإىل رافد يف الثقافة القومية وخا�صة اأنها 
»اليونان«. وقد ولد  باعتبارها مواقف مقلدة لالآخر  ال�صلفية  مرفو�صة من احلركة 
الت�صاق هذا التيار بالن�صرانية اإىل طائفة �صمنية اأو �صريحة، باعتبار اأن الن�صارى 
فيه.  اأنف�صهم  اأنهم ل يجدون  اإذ  القدمي؛  مع  القطيعة  املوقف:  اأ�صحاب هذا  هم 

)1(  مثل ذلك فرح اأنطون يف »ابن ر�صد وفل�صفته« اأو »انتعا�س الدرا�صات حول ابن خلدون يف الغرب«.
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وقد اأدى ذلك اأي�ًصا اإىل كبوة الإ�صالح يف جيلنا، فالقطيعة مع القدمي ل وجود 
لها اإل يف ذهن بع�س الأفراد، اأما لدى جماهري ال�صعب ويف اأجهزة الإعالم ويف 
تفجره  اأدى  وقد  جتاهله.  ميكن  ل  تاريخي  وثقل  دائم  ح�صور  فله  الغرب  خطط 
العلماين  التحديث  حماولت  كل  �صد  اإيران  يف  الإ�صالمية  الثورة  اندلع  اإىل 
الغربي. اإنها م�صوؤولية اجليل اخلام�س اأنه مل يطور موقف القطيعة اإىل موقف املطور 
واملغري واملعدل من اأجل حتقيق التغري من خالل ال�صتمرار حر�ًصا على التجان�س 
هو  يكاد، كما  اأو  �صيء  يع�صف بكل  �صلفي  فعل  رد  ين�صاأ  التاريخي، وحتى ل 

احلال الآن يف تركيا وبولندا ويف �صتى اأنحاء العامل العربي.

اأما الفكر ال�صيا�صي الليربايل فاإنه اأخذ موقف التربير للواقع با�صتعمال القدمي 
اآلة لال�صتخدام  القدمي جمرد  ما جعل  احلداثة،  ومقت�صيات  القدمي  بني  التوفيق  اأو 
دون  من  املنقول  وبا�صتعمال  بل  ون�صرها،  احلداثة  لتربير  ا�صتعمل  الدولة،  ل�صالح 
النمط حتى الآن  ا�صتمر هذا  ال�صائدة)1(. وقد  املعقول، وبالعتماد على الأ�صعرية 
ومل يغريه اأحد، فا�صتعملت الدولة القدمي لتربير وجودها وتدعيم �صرعية نظامها، كما 
ا�صُتْعِمل املوظفون الأيديولوجيون لكل نظام لتدعيم ال�صلطة وبيعتها اأمام اجلماهري 
التي مازال القدمي ميثل بالن�صبة لها قيمة مطلقة وت�صديًقا يعادل الإميان. مل يقم اجليل 
اخلام�س بتغيري منط التربير اإىل منط التثوير، ومن الدفاع عن النظام اإىل قيادة اجلماهري، 

فكبا الإ�صالح وتعرث، و�صاق بعد اأن امتد الواقع وجتاوز منطه القدمي.

)1(  ويت�صح ذلك عند الطهطاوي يف »مناهج الألباب«.
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لديها  لي�س  اأنها  يف  بينها  فيما  الثالث  الروافد  ت�صرتك  النحو  هذا  وعلى 
اأفعال  ردود  متثل  علمية  ل  مواقف  بل  القدمي  من  تاريخي  علمي  بحكم  موقف 

انفعالية على بع�صها البع�س اأو تك�صف عن ق�صور يف روؤية الواقع.

ثالًثا: املوقف من الغرب

اأخذت  الأمر  واقع  فاإنها يف  الثالثة  النه�صة  روافد  التمايز بني  بالرغم من 
للتحديث،  منًطا  الغرب  اعتربت  جميًعا  اأنها  وهو  للغرب  بالن�صبة  مت�صابًها  موقًفا 

واخلالف بينها جمرد اختالف يف الدرجة ل خالًفا يف النوع.

�صواء  »النيت�صريني«  املاديني  على  الإ�صالحية  احلركة  هجوم  من  فبالرغم 
وال�صيوعيني  »ال�صيو�صيالت«  ال�صرتاكيني  يف  ممثلني  الغرب  يف  اأو  الهند  يف 
النظرية  الغرب  اأطر  رف�صنا  وبالرغم من  »النهيلي�صت«  والعدميني  »الكوموني�صت« 
املادية ومظاهر تقليده يف الفكر والثقافة كما يف ال�صلوك واملمار�صة فاإن الإعجاب 
الديني  الغرب دفع الإ�صالح  العلمي والعمراين يف  العملية والتفوق  بالإجنازات 
اإىل اعتبار الغرب من هذه الناحية منًطا للتحديث. فمواجهة ال�صتعمار الغربي من 
الناحية العملية مل متنع من تبني الو�صائل التي ا�صتعملها الغرب نف�صه فاأدت اإىل 
تفوقه على غريه ويف مقدمتها العلم وال�صناعة وقد اأدى كالهما اإىل القوة والغلبة. وقد 
دافع الغرب عن احلرية وما توؤدي اإليه من نظم برملانية وجمال�س ود�صاتري وملكيات 
مقيدة. وبالتايل ا�صتطاع الغرب اأن يحقق العمران، ويبني املدن، ويراعي النظافة، 
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ويتقدم، ويكت�صف علوم الإن�صان والتاريخ. ل يحارب العدو اإل ب�صالحه، ول �صبيل 
اإىل مواجهة الغرب اإل باأ�صاليب الغرب. وا�صتمر احلال كذلك يف اجليلني الثالث 
والرابع على م�صتوى الفكر واملذاهب الفل�صفية خا�صة بعد اأن خفت حدة مقاومة 
ال�صتعمار بعد بدايات احل�صول على ال�صتقالل الوطني. ولكن يف الوقت نف�صه 
بداأت ظاهرة »التغريب« ومل يلتفت اإليها اأحد اإل على اأنها رد فعل م�صاد يف احلركة 
ال�صلفية املتهمة لدينا بالرجعية والتخلف والرتداد اإىل املا�صي. ومل يحاول اجليل 
اخلام�س تغيري النمط القدمي »الغرب منًطا للتحديث« اإىل »حتجيم الغرب« ورده اإىل 
اخلا�صة)1(.  ولتجاربها  لل�صعوب  الذاتي  لالإبداع  املجال  لإف�صاح  الطبيعية  حدوده 
بل مل يحاول اأحد مراجعة »الرد على الدهريني« واملوقف من املادية، واأن املادية 
ا ظهر عند اليونان يف القرنني الرابع والثالث قبل امليالد بل بنية  لي�صت مذهًبا تاريخيًّ
ا  فكرية وموقف طبيعي لالإن�صان، واأنها ت�صور علمي للطبيعة ولي�س ت�صوًرا اأخالقيًّ
يدعو اإىل امل�صاركة يف الأموال والإب�صاع. بل اإن الطبيعة لي�صت �صد الدين، فهناك 
الدين الطبيعي الذي كان عن�صر حترر يف القرن الثامن ع�صر يف الغرب والذي كان 
عليه اإبراهيم، وهو دين الإ�صالم. وقد ظهر حتليل العلل املادية يف اأبحاث الأ�صوليني 
القدماء، وكانت الطبيعيات با�صتمرار مقدمة لالإلهيات عند احلكماء، وكان اخللق 

هو احلق عند ال�صوفية.

)1(  انظر: بحثنا »الرتاث والنه�صة احل�صارية«، الكويت، 1979، واأي�ًصا »موقفنا احل�صاري«، عمان، 1983، وننوه 
هنا بدرا�صات وبحوث د.اأنور عبد امللك وتركيزه على مفهوم اخل�صو�صية، وقد انتبه اإىل ذلك اأخرًيا مفكرون 
Pour un dialogue de civilisations» اأوروبيون ويف مقدمتهم روجيه جارودي يف بحوثه وكتاباته الأخرية خا�صة
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اأما التيار العلمي العلماين فاإنه دعا �صراحة اإىل اأخذ الغرب منًطا للتحديث، 
دفاًعا عن احلداثة واملدنية. فالغرب هو م�صدر للمعرفة ولي�س لدى غريه اإل اجلهل، 
ول  والإن�صانية  الطبيعية  العلوم  والجتماع،  العلم  هو  الغرب  الإن�صانية.  وبدايات 
من  وبالرغم  لها.  وطن  ل  فاملدنية  والتقاليد  العادات  يف  الغرب  تقليد  من  حرج 
م�صاركة اأن�صار هذا التيار يف احلركة الوطنية با�صم الليربالية واحلرية فاإن اعتبار الغرب 
منًطا للتحديث قد اأدى عند اجليل اخلام�س اإىل الوقوع الكلي يف »التغريب« حيث 
اأ�صبحنا وكالء ح�صاريني للغرب، نخلط بني املعرفة والعلم. جنمع املعارف ونكد�صها 
نقاًل عن الغرب ول نن�صئ علًما اأو يكون لدينا ت�صور علمي للعامل. واأ�صبح ال�صباب 
الأعالم يف  اأ�صماء  من  قدر ممكن  اأكرب  بذكر  الفكرية  يبداأ حياته  الذي  هو  لدينا 
الغرب واملذاهب يف الغرب منت�صًبا اإىل اإحداها وداخاًل يف معاركها وهو مل ين�صئها 
ولي�س طرًفا فيها ول تعرب عن اأي واقع لديه. ويبدو اأن توقف الإبداع الذاتي باعتباره 
اإىل النقل من  اأف�صح املجال ب�صرف النظر عن م�صدره  طابًعا مميًزا ملرحلة تاريخية 
وظهور  وعزلتها  العلمانية  من حما�صرة  وبالرغم  العلمانية.  احلركة  فن�صاأت  الغرب 
تراث اجلماهري ب�صفته عاماًل مكونًا لثقافتها مل يحاول اجليل اخلام�س تغيري الغرب 
الفن  نوًعا من  ب�صفته  اإل  ال�صعب  تراث  اإىل  يلتفت  للتحديث. ومل  منًطا  باعتباره 

ال�صعبي »الفولكلور« مطوًرا اإياه اأي�ًصا باأ�صلوب غربي.

حلظاته  اإحدى  يف  اأي�ًصا  لديه  الغرب  فاإن  الليربايل  ال�صيا�صي  الفكر  اأما 
الرتجمة  حركة  وبداأت  للتحديث.  منًطا  كان  الفرن�صية،  الثورة  وهي  التاريخية 
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نقل  وبداأ  الأل�صن« لأجله،  »مدر�صة  الثاين  احلكمة  ديوان  وتاأ�ص�س  فيه،  والنقل 
مثاًل  وباري�س  للد�صتور،  منوذًجا  »ال�صرطة«  وكانت  والإن�صانية.  الطبيعية  العلوم 
اليونان، وطه ح�صني يف  ال�صيد لرتجمات  للعمران عند الطهطاوي. وعاد لطفي 
اأو  الرابع  اأبناء اجليل  اأحد من  املتو�صط. ومل يحاول  البحر  ثقافة  و�صع م�صر يف 
اأنه منط للتحديث يف التيار الليربايل بعد اأن بانت  اخلام�س مراجعة الغرب على 
حدوده وتك�صفت اأ�صاليبه. فبالرغم من عظمة الثورة الفرن�صية فاإنها اأدت اإىل غزو 
الثاين  احلر  الفكر  اأهمية  من  وبالرغم  امللكية.  اإىل عودة  وانتهت  لأوروبا  نابليون 
من  وبالرغم   .1848 ثورة  ف�صل  اإىل  اأدى  فاإنه  ال�صبان  الهيجليون  حمله  الذي 
اعوجاج يف  اإىل  اأدى  ذلك  فاإن  احلديث  للعمران  منوذًجا  ب�صفتها  باري�س  اأهمية 
وعينا القومي وهو ما اأدى اإىل الهجرة. فقد اأ�صبح املواطن يعي�س يف قلبه الغرب 
اأمله وحياة حا�صره  الغرب  واأ�صرتاليا وكندا، واجًدا يف  اأمريكا  بل  باري�س  لي�س 
وم�صتقبله، ك�صبه ومعا�صه، حتى حدثت اأكرب عملية ل�صتنزاف العقول، واأ�صبحنا 
نبني ونعمر يف الغرب وبيتنا خراب. وا�صتمرت الرتجمة حتى الآن، وهو ما جعل 
اأق�صى م�صروع لدينا هو ترجمة الألف كتاب، واأن يرتجم الكتاب لدينا اأو يقراأ 
الزمان ومل  قرنني من  اإىل  الرتجمة  فطالت فرتة  الأ�صلي.  بلده  قبل �صدوره يف 
بداأ  واحد حتى  قرن  عليها  مير  الأوىل مل  الرتجمة  بعد. يف حني  اإبداع  يحدث 
الإبداع بعدها يف القرن الثاين. وقد مت الرتويج بيننا لنظرية »ال�صدمة احل�صارية« 
وموؤداها اأن معدل اإنتاج الغرب اأ�صرع بكثري من معدل ترجمتنا له، وبالتايل فاإن 
الهوة بيننا تزداد ات�صاًعا على مر الأيام. فمهما ترجمنا فاإننا لن نلحق به حتى نظل 
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جنري وراء الغرب لهثني ثم ن�صاب بال�صدمة احل�صارية اأي بالياأ�س من التقدم 
اخللق  م�صتوى  على  بالنا  فما  والنقل.  الرتجمة  م�صتوى  على  حتى  والتمدن 
والإبداع؟ وبالرغم من جهاد اأن�صار هذا التيار يف احلركة الوطنية فاإن الليربالية قد 
اأدت يف النهاية اإىل الإقطاع، واأدى الإقطاع اإىل ثورات ع�صكرية انتهت بالقمع، 
اأي اإىل الق�صاء على الليربالية باعتبارها املنطلق الأول. ومل مُينع ذلك اأي�ًصا بفعل 
الغرب وحمالفة الغرب على امل�صتوى ال�صيا�صي والع�صكري والوقوع يف مناطق 
النفوذ و�صيا�صة الأحالف. مل يحاول اأحد منا اأبناء اجليل اخلام�س مراجعة هذا 
الغرب،  حتجيم  اإىل  داعًيا  ع�صره  ظروف  مع  متفًقا  كان  الذي  للتحديث  النمط 
ورده اإىل حدوده الطبيعية لإف�صاح املجال لالإبداع الذاتي لل�صعوب وتعدد اأمناط 
الوطنية  التاريخي وجتاربها  وال�صتفادة من عمقها  التحديث طبًقا خل�صو�صياتها، 

واإمكانات �صعوبها.

فبالرغم من متايز هذه التيارات الثالثة فاإنها تبنت موقًفا واحًدا من الغرب 
عرب  النمط  هذا  ل�صتمرار  الإ�صالح  وكبا  للتحديث.  منًطا  ب�صفته  الغرب  وهو 
اأربعة اأجيال من دون اأن يتغري على يد اجليل اخلام�س؛ فن�صاأت ظاهرة التغريب، 
وظهر رد احلركة ال�صلفية مبعاداة الغرب املبدئية من دون و�صع الغرب يف حدوده 

الطبيعية، وجعله مو�صوع درا�صة يف علم ال�صتغراب.
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رابًعا: املوقف من الواقع

بالرغم من متايز الروافد الثالثة يف نه�صتنا احلديثة فاإنها قد يكون لها موقف 
واحد بالن�صبة للواقع وهو البعد الثالث من املوقف احل�صاري. فاحلركة الإ�صالحية 
بالرغم من بدايتها وارتباطها بالواقع وحما�صها للنا�س وحر�صها على ال�صالح العام 
الفقر  لق�صايا  ومواجهتها  الداخلي،  والقهر  اخلارجي  ال�صتعمار  ملاآ�صي  واإدراكها 
ا ومل ت�صتطع جتنيد اجلماهري  ا حما�صيًّ والبطالة واجلهل فاإنها اأخذت موقًفا خطابيًّ
يف حزب اإ�صالحي اأو ثوري يحقق امل�صروع الإ�صالحي. وكان ذلك اأحد اأ�صباب 
امل�صلمون«  »الإخوان  احلزب  فيه  ن  تكوَّ الذي  الوقت  ويف  العرابية.  الثورة  ف�صل 
بال�صلطان ما ل يزع  ال�صلطة؛ لأن اهلل يزع  بال�صلطة مبكًرا �صراًعا على  ا�صطدم 
بالقراآن)1(. وما اأ�صهل النقالب على ال�صلطة وما اأ�صعب اإدراك املراحل. وطاملا 
تيارات جمتمعاتها  وطاملا غريت  �صيًئا،  تغري  ومل  ال�صلطة  على  اأحزاب  ح�صلت 
من دون احل�صول على ال�صلطة، كما كانت احلركة الإ�صالحية ثورة على الواقع 
ا له. كانت خطابًا عن الفقر والقهر ولي�س حتلياًل لظواهر الفقر  ولي�س اإح�صاًء كميًّ
واجلهل ملعرفة العلل املادية املبا�صرة كما يفعل الأ�صوليون. ول فرق يف ذلك بني 
اخلطاب العلماين الثوري واخلطاب الإ�صالحي الثوري بالن�صبة للتحليل الكمي 
للواقع، كالهما اإن�صاء ولي�س علًما. فلو حدثت الثورة بالفعل ملا ا�صتطاعت اأن تغري 
والتمرد  والغ�صب  له.  الإح�صائي  الكمي  التحليل  هذا  لغياب  �صيًئا  الواقع  يف 

)1(  انظر اأبحاثنا العديدة عن »الإخوان امل�صلمني« يف »الدين والثورة يف م�صر 1952- 1981«، 2- التيار الديني.
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يف  اجلماهري  يحرك  وقتي  انفعال  هو  بل  الثورة،  ب�صرية  ول  العقل  حتليل  لي�س 
فورة الغ�صب ثم يعود ال�صكون، وما زال الأمر كذلك حتى الآن وكما يبدو يف 
اجلماعات الإ�صالمية املعا�صرة بتم�صكها ب�صعار »احلاكمية« من دون ترجمته اإىل 
واقع معني بلغة الفقر وتوزيع الرثوة اأو �صيا�صة الأجور اأو ملكية الأر�س وامل�صنع 
اأو برامج الدرا�صة اأو نوع التمثيل ال�صعبي ودرجته وكيفيته اأو حتديد لأهل احلل 

والعقد على م�صتوى الع�صر.

اأما التيار العلمي العلماين فاإنه منعزل عن اجلماهري ومل يتجاوز مناق�صات 
ال�صالونات الفكرية.. ل متوت اجلماهري يف �صبيله كما ت�صت�صهد يف �صبيل اهلل. وقد 
والجتماعية  »الوفد«  الوطنية  مطالبها  تعرب عن  التي  ب�صعاراته  اجلماهري  تتحرك 
»النا�صرية« ولكنها ل تنزل اإىل ال�صوارع اأمام الدبابات لُتح�صد بنريان الر�صا�صات 
تعي  ل  التي  اجلماهري  ثقافة  عن  منعزل  اأنه  كما  اإيران«.  يف  الإ�صالمية  »الثورة 
اجلماهري  تتحرك  اإمنا  النفي.  نفي  ول  النفي  تفهم  ول  والكيف  الكم  قوانني 
بال�صواهد النقلية �صواء من الن�صو�س الدينية اأو الأمثال العامية وال�صري ال�صعبية 
اأو ال�صعارات القومية. ثقافة اجلماهري م�صتمدة اأ�صا�ًصا من تراثها القدمي احلي فيها 
ولي�س من الغرب املنقول اإليها. وبالتايل انعزل التيار اأي�ًصا عن تاريخ الأمة وتراثها 
وثقافتها وما�صيها واأ�صبح جمرد طالء خارجي باهت، اأو زرع بال جذور ل ينتظر 
الآن  اأحد حتى  الأعا�صري. مل يحاول  به  الرياح وتع�صف  تذروه  وقت احل�صاد، 
ال�صعبي  احل�س  اإىل  اأو  ثورية حمكمة  نظرية  من كل  اأبلغ  وهو  الواقع  اإىل  العودة 
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ال�صعوب  حكمة  اإن  تاريخي.  علمي  ت�صور  اأي  من  اأقوى  هو  الذي  التلقائي 
التاريخية هي ر�صيدها الثوري ولي�صت نظريات الثورة العلمية التي هي يف حقيقة 
علمية  روؤية  وبال  تاريخي  ر�صيد  وبال  حا�صر  واقع  بال  لأنها  للعلم  م�صادة  الأمر 

ملكونات الواقع.

اأجل  من  العملية  واإجنازاته  �صعبيته  من  بالرغم  فاإنه  الليربايل  التيار  اأما 
بناء الدولة احلديثة وتخطيطه للزراعة وال�صناعة والتجارة والتعليم واإن�صاء عديد 
الدولة،  كانت  لديه  البداية  فاإن  اجلامعات  وتاأ�صي�س  العلمي  البحث  مراكز  من 
املثقفون  فاأ�صبح  للرئا�صة.  الأولوية  وكانت  ال�صلطة،  با�صم  تتم  الإجنازات  وكانت 
كلهم موظفني يف الدولة ل ي�صتطيعون اخلروج عليها. وانتهى الأمر يف الثورات 
الع�صكرية الأخرية وحتى قبلها اإىل اأن اأ�صبحت الدولة اأداة قمع للمعار�صة اأوًل 
جهاز  اإىل  حاجة  دومنا  الع�صكر  من  �صلطتها  وا�صتمدت  ثانًيا.  ال�صعب  لباقي  ثم 
الدولة، فالع�صكر قادرون على كل �صيء. ومن ثم انتهت الليربالية على عك�س ما 
بداأت منه، وبدل اأن كانت الدولة تعبرًيا عن العقد الجتماعي اأ�صبحت مهيمنة 
وم�صيطرة على كل �صيء. مل يحاول اأحد من جيلنا تغيري هذا املوقف من الواقع 
والإ�صرار  والعتقاد،  القول  حرية  وعن  املواطن  حقوق  عن  دفاًعا  منه  والبداية 
على ا�صتقالل الفكر وممار�صة حق املعار�صة يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

والن�صيحة يف الدين، واإعالن كلمة احلق يف وجه ال�صلطان اجلائر.
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الروؤية،  حمكم  غري  احل�صاري  موقفنا  يف  ثالًثا  بعًدا  ب�صفته  الواقع  زال  ما 
وما زالت التيارات الثالثة الرئي�صية يف نه�صتنا احلديثة مداخل ح�صارية للواقع 
الإ�صالح  اأ�صا�ًصا  يعني  الذي  الإ�صالح  كبا  لذلك  له؛  مبا�صًرا  تنظرًيا  ولي�صت 
يف الأر�س ومقاومة الف�صاد فيها. اإن التحدي الأ�صا�صي جليلنا هو مواجهة ق�صايا 
ال�صهيوين،  وال�صتيطان  ال�صتعماري  الغزو  الأر�س من  الرئي�صية، حترير  الع�صر 
اإعادة توزيع الرثوة �صد التفاوت الهائل يف الدخول بني الأغنياء والفقراء، الدفاع 
�صتى  الوحدة �صد  القمع، حتقيق  واأ�صاليب  القهر  قوانني  احلريات �صد كل  عن 
�صنوف التجزئة، حتقيق التنمية ال�صاملة يف مواجهة ظواهر التخلف، التاأكيد على 
الهوية الذاتية �صد �صنوف التغريب، واأخرًيا جتنيد اجلماهري وحتزيبها يف مواجهة 

�صلبيتها ول مبالتها و�صكونها)1(.

خام�ًسا: خامتة، الوعي التاريخي

اإن »املوقف احل�صاري« هو الأ�صمل والأعم على التيارات الرئي�صية الثالثة 
هو  به  التاريخي  الوعي  وعدم  املا�صي.  القرن  منذ  احلديثة  نه�صتنا  يف  املتمايزة 
ال�صبب يف كبوة الإ�صالح. وما زال املوقف احل�صاري مل يتغري، ذو اأبعاد ثالثة: 

املوقف من القدمي، واملوقف من الغرب، واملوقف من الواقع.

احل�صاري«،  »موقفنا  الرباط، 1982،  ال�صيا�صي«،  والعمل  »الرتاث  الع�صر يف:  لق�صايا  ا  تف�صيليًّ عر�صا  انظر    )1(
عمان، 1983، »الفكر الإ�صالمي والتخطيط لدوره الثقايف امل�صتقبلي«، الكويت، 1983.
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اإن املوقف احل�صاري الآن بناء على الوعي التاريخي يقت�صي اأخذ موقف 
نقدي  موقف  اأخذ  ثالًثا  ويقت�صى  الغرب.  عن  الدفاع  ولي�س  القدمي  من  نقدي 
من الواقع ولي�س دفاًعا عن الواقع. كبا الإ�صالح لأن املوقف احل�صاري فيه كان 
اإذا ما  اإىل نه�صة �صاملة  اأن ينه�س الإ�صالح من جديد ويتحول  الدفاع. وميكن 
تغري املوقف احل�صاري من الدفاع اإىل النقد، ومن احلما�س اإىل العلم، ومن اخلطابة 
اإىل التحليل، ومن الإن�صاء اإىل اخلرب، لي�صت كبوة الإ�صالح عيًبا يف الإ�صالح؛ 
بل عيب يف عدم تطوير اجليل اخلام�س له واإعادة �صياغة م�صروع الإ�صالح طبًقا 

لظروف كل جيل.



على  اأو  العربية،  النه�صة  اإخفاق  عن  املا�صيني  العقدين  احلديث يف  كرث 
الأقل اإخفاق تيارات الإ�صالح والتجديد يف الفكر الإ�صالمي. ويورد املتحدثون 
اإىل هذا ال�صتنتاج  اأو�صلتهم  واأ�صبابًا وا�صتخال�صات  يف هذا الأمر وذاك ظواهر 
الكبري واملوؤْ�صي)1(. ول اأُريُد الإطالَة هنا يف عر�س الآراء املوافقة واملُعار�صة لهذا 
الجتاه اأو ذاك، بل اأُريد الدخوَل يف امل�صاألة راأ�ًصا، وانطالًقا من ثالثة ت�صاوؤلٍت اأو 

فر�صيات:

اأوًل: هل كان هناك »م�صروٌع« فكريٌّ للنهو�س الديني/ الثقايف يف احلقبة املعروفة 
بع�صر النه�صة )1830-1935(؟ واأق�صد بامل�صروع يف هذا ال�صياق: ال�صتناد اأو 

 *         كاتب ومفكر اأكادميي لبناين.
)1(  هناك درا�صات عديدة عن اأ�صباب ف�صل النه�صة، اأو اإخفاق م�صروع النه�صة، اأو اإخفاق الإ�صالح الإ�صالمي. 
النهو�س  »اأزمة«، ول يرى قطيعًة بل تكاُماًل؛ قارن بكتابه: م�صروع  اأما الدكتور وجيه كوثراين فيعترب ذلك 
النه�صوي  امل�صروع  اجلابري،  عابد  حممد  وانظر   .52-11 �س  �س   ،1995 ببريوت،  الطليعة  دار  العربي؛ 

العربي، مراجعة نقدية. بريوت 1998.

من الإ�صالح اإىل الإحياء

م�صائُر مواريث التفكري النه�صوي الإ�صالمي
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ا، ومن  النطالق من جانب النخب الثقافية والدينية، من وعي معني واإن يكن عامًّ
روؤيٍة عاّمٍة للعامَل، يف م�صائل رئي�صية تتعلق بالدين والدولة والثقافة واملجتمع)1(.

ثانًيا: ما هي الإ�صكالية، اأو ما هو النموذج، الذي كانت تلك الهتمامات تنطلق 
منه اأو تتجه وحتتكم اإليه، وكيف عوجلت امل�صائل الأربع )الدولة والدين والثقافة 

واملجتمع( يف �صوء النموذج اأو �صمن تلك الهتمامات يف احلقبة املذكورة؟

ف  ثالًثا: اأين �صارت مواريث احلقبة الَقْرنية تلك يف احلقبة املعا�صرة، اأي يف ِن�صْ
القرن الأخري، اأو ما هي ماآلُتها يف امل�صائل ذاِتها، وجلهتني:

جلهة املفاهيم والإ�سكاليات والروؤى والنماذج.	

وجلهة البدائل واخليارات والتطورات والتطويرات.	

�صاأن  ذلك  يف  و�صاأين  الأوىل،  للمرة  ي�صغلني  ل  ال�صوؤال  هذا  الواقع  يف 
غريي  ودفع  دفعني  والذي  الأخرية.  الثالثة  العقود  يف  العرب  املفكرين  اأكرث 
لهذا الن�صغال، لي�س الأ�صى على مواريث النه�صة يف القرن التا�صع ع�صر؛ بل 
منذ  وامل�صتمر  احلا�صرة،  العربية  وال�صيا�صية  الثقافية  املنظومة  يف  املتفجر  التاأزم 

)1(  قارن عن مقولة »روؤية العامل« التي ا�صطنعها الأملاين فلهام دلتاي:M. Kearny; World View. 1984. والدكتور 
اأحمد اأبو زيد )اإ�صراف(: روؤى العامل، متهيدات نظرية. املركز القومي للبحوث الجتماعية. القاهرة 1993. 
وقد ا�صتخدمت هذا املنهج يف درا�صاتي وبخا�صة يف: روؤية العامل يف الفكر الإ�صالمي املعا�صر؛ يف كتاب: 

ال�صراع على الإ�صالم، بريوت 2008، �س �س 188-173.
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ال�صبعينيات من القرن الع�صرين)1(. ويت�صح ذلك من العنوان الذي اخرتته لهذه 
املداخلة، اأي »من الإ�صالح اإىل الإحياء«، مبعنى اأنني اعتربت- نتيجة ا�صتق�صاٍء 
الأزمنة  يف  الرئي�صية  الإ�صالمي  العربي  الفكر  اإ�صكالية  اأّن  ممثِّل-  ولكنه  ناق�ٍس 
اأو الإ�صالح والتجديد،  اأو ت�صمينها حتت عنوان الإ�صالح  احلديثة ميكن نظمها 
واأن اإ�صكالية اأو منوذج الفكر العربي الإ�صالمي يف الأزمنة املعا�صرة ميكن ت�صمينها 
حتت عنوان اأو مفهوم »الإحياء«. ول �صك اأن الت�صمينني قا�صران، لكنها فر�صيٌة 
اتخْذُتها اأ�صا�ًصا للدرا�صة يف اخلم�صة ع�صر عاًما الأخرية. وهي ت�صتند اإىل اأمرين 
اثنني: مراقبة الت�صكيلة الثقافية/ ال�صيا�صية يف مو�صوعاتها وخطوطها الرئي�صية؛ 
وحماولة »النمذجة« على اأ�صا�س الأكرث وروًدا واهتماًما لدى العاملني الرئي�صيني 

يف املجالت الثقافية/ الدينية والثقافية/ الفكرية.

اأن الت�صكيل الثقايف الذي  اأو التحديدات  اأعنيه من هذه املحرتزات  وما 
والتنظيمات  الثقايف،  والإنتاُج  العي�س،  اأمناط  الطويلة  املديات  يف  فيه  تتقاطع 
الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية، وروؤية العامل والدور فيه، اإمنا ُيعاد من خالل 
الوعي ترتيُب اأولوياته يف كل حقبٍة بالنظر اإىل الحتياجات والتحديات. ولكال 
العاملني جدلياُت عالئق داخلية وخارجية، ي�صعب معها تعيني العن�صر اأو العامل 
د اإمنا هو التوجه العام اأو الأولوية التي  د يف املنظومة، اأو لنقل اإّن العامل املحدِّ املحدِّ

تتحرك �صوبها النخب ال�صيا�صية والثقافية يف حقبٍة معينة.

: �صيا�صات الإ�صالم املُعا�صر، بريوت 1997، وال�صراع على الإ�صالم، بريوت 2005. )1(  حدث ذلك يف كتابيَّ
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الإحياء  م�صاألة  الثانية،  امل�صاألة  اإىل  نعوُد  و�صوًحا  اأكرث  الأمر  يكون  ولكي 
بيئاته  يف  اأو  ع�صر،  التا�صع  القرن  يف  الأوىل  بيئاته  يف  �صواًء  ومعناه  الإ�صالمي 
ة يف العقود ال�صتة الأخرية. فعندما اأحتدث عن »الإحياء« اليوم ل اأعني  امل�صتجدَّ
يف  اإّل  ُعرف  ما  تقني  معنًى  فلذلك  الرتاثية.  ال�صتعادة  اأو  الرتاثي  الإحياء  به 
العقود الأخرية، وله عالقة بالوعي من جانب الإ�صالميني ومن جانب التحديثيني 
باأهمية الرتاث يف ال�صراع اجلاري على املجتمع والدولة. فعملياُت اإحياء الرتاث 
والإ�صالميني  التقليديني  مل�صارعة  ا  جَداليًّ انتقاًء  باعتبارها  التحديثيون  اإليها  نظر 
بها، بينما راأى فيها ال�صلفيون اجُلُدد و�صيلًة لدعم منهجهم يف التاأ�صيل، والوقوف 

على اأر�ٍس �صلبٍة يف عمليات التجاذب على املجتمع والدولة.

الوعي  هو  معامله  فاأهمُّ  النه�صة؛  حقبة  يف  بالإ�صالح  اأق�صده  الذي  اأما 
فرفاعة  الت�صكيلة.  عنا�صر  توظيفات  يف  التغري  ظهور  رغم  بال�صتمرارية  الثقايف 
رافع الطهطاوي)1801-1873م( عندما كان يوؤول اأو يعّرف احلرية يف الد�صتور 
والنظام ال�صيا�صي الفرن�صي باأنها العدل والإن�صاف والنت�صاف)1(، ما كان يفعل 
ذلك لالفتقار اإىل امل�صطلح املنا�صب وح�ْصب، بل كان يتعمـد املالءمة واملقاربة 
ل�صتيعاب املتغريات من �صمن �صروط النتماء. وخري الدين التون�صـي)1822-
1889م( عـندما كان ي�صـتن�صر بكالم ابن قيم اجلوزية )751هـ/1351م( عن 
امل�صالح)2( من اأجل ت�صويغ اإن�صاء موؤ�ص�صاٍت جديدة؛ اإمنا كان يريد احل�صول على 

)1(  رفاعة رافع الطهطاوي، مناهج الألباب امل�صرية، الطبعة الثانية، م�صر 1912، �س 19-18.
)2(  خري الدين التون�صي، اأقوم امل�صالك اإىل معرفة اأحوال املمالك، حتقيق املن�صف ال�صنويف، تون�س 1972، �س 

.51-50
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م�صروعية اعتناق اجلديد، مع البقاء �صمن ال�صياق العام. ولي�س الأمر على هذا 
القرن  من  وال�صبعينيات  ال�صتينيات  عرفناهم يف  الذين  الإحيائيني  لدى  النحو 
مواجهة  يف  التاأ�صيل،  طريق  من  اإ�صالمي  نظاٍم  و�صع  حاولوا  فهوؤلء  الع�صرين. 
العامل  ل مع  التوا�صُ الإ�صالحيني  فاإذا كان همُّ  وانحراًفا.  ُغربًة وغربًا  اعتربوه  ما 
يريدون  ل  اجلدد  الإحيائيني  فاإّن  والثقافية؛  احل�صارية  ال�صتمرارية  �صمن  من 
ال�صتيعاب بل ال�صتبعاد حفاًظا على الهوية واخل�صو�صية والتميز)1(. فال�صورى 
غري الدميقراطية، وحقوق الإن�صان غري التكاليف ال�صرعية، وال�صريعة غري الفقه وغري 
القانون..الخ. وهكذا فاإن الإحياء لدى اإ�صالحيي القرن التا�صع ع�صر كان هدفه 
تغليب وعي ل ي�صت�صعر اخلطر من اجلديد، بينما هدف الإحياء املعا�صر ال�صتناد 
اإىل وعي قويٍّ بهذا اخلطر بالذات، من اأجل ال�صتقاللية الذاتية، وحفظ الهوية. 
الفكُر الأول فكُر انتماٍء وا�صتمرارية، والفكُر الثاين فكُر هويٍة وخ�صو�صية وقطيعة. 
بيد اأّن خالفات الفريقني التي ت�صتند اإىل روؤيٍة خمتلفٍة، ل تعني اختالفهم على 
احتياجات و�صرورات: جتديد الإ�صالم ودعوته، وجتديد فكرة الدولة وموؤ�ص�صاتها. 

ني اأو الإ�صكاليتني وتطوراتهما. ولنُعْد اإىل ظهور هذين الهمَّ

ع�صر  التا�صع  القرن  يف  برز  الذي  الت�صكيل  يف  مالحظته  ميكن  ما  اأول  اإّن 
الدار�صون  ويريد  فيه.  والتاأثري  العام  بال�صاأن  لالهتمام  ورجالته  الإ�صالم  عودة 
اأدواٍت  وفتاويهم  العلماء  تدخالت  يعتربوا  اأن  العثمانية  للتنظيمات  الأوروبيون 
)1(  قارن بر�صوان ال�صيد، حركات الإ�صالم ال�صيا�صي املعا�صر؛ يف كتابي: �صيا�صيات الإ�صالم املعا�صر، بريوت 
1997، �س 184 وما بعدها. وعّمار علي ح�صن، اخل�صو�صية الثقافية يف اخلطاب الفكر الإ�صالمي املعا�صر؛ 

مبجلة امل�صتقبل العربي2007/6، �س �س 42-24.
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الفكري  التجديد  ب�صرورات  وعي  نتيجة  ولي�س  اجلمهور،  اأمام  وال�صرعنة  للت�صويغ 
هذه  تركنا  لو  لكن  اإثباته.  ميكُن  الذي  باملنزع  ذلك  ولي�س  �صي)1(.  واملوؤ�صَّ والثقايف 
امل�صاألًة جانًبا لبع�س الوقت، والتفتنا اإىل جنٍد وم�صر منذ اأوا�صط القرن الثامن ع�صر 
حممد  ال�صيخ  بقيادة  جند  �صلفيي  اأّن  لوجدنا  التا�صع ع�صر،  القرن  اأوا�صط  حتى 
ابن عبد الوّهاب )1115-1206هـ/ 1703-1792م( دعموا قيام �صلطٍة �صيا�صيٍة 
ثمانية  حلوايل  قدرتهم  اأو  والفقهاء  العلماء  هّم  خارج  ذلك  كان  اأن  بعد  جديدٍة 
قرون. فقد اآذَن ظهوُر الدولة ال�صلطانية يف عامل الإ�صالم، با�صتتباب ترتيبات طبقية 
اأقالم،  واأرباب  �صيوٍف  اأرباب  اإىل  الإ�صالمية  املجتمعات  ق�ّصمت  وثقافية  و�صلطوية 
لْتهم اإىل اأرباب وظائف دينية،  فنّحْت بذلك العلماء عن العناية بال�صاأن العام، وحوَّ
�صيخ  فحتى  العام.  املجال  اإىل  نطاقها  التناف�س يف  يتجاوزون  كما ل  يتجاوزونها  ل 
يف  فّكر  ما  والتغيري،  الجتهاد  داعية  ابن  تيمية )728هـ/ 1328م(  الإ�صالم 
ال�صتبدال باملماليك املت�صلطني، بل اأراد العمَل على الإ�صالح من خاللهم. ويذكر 
خالل  العام  ال�صاأن  عن  العلماء  لبتعاد  منوذًجا  مذاكراته)2(  يف  احلاّلق  البديري 
الع�صر العثماين �صمن اأحداث �صنة 1161هـ/ 1748م موؤّداه اأن وايل ال�صام اأ�صعد 
با�صا العظم دعا العلماء لت�صلُّم اإدارة املدينة ب�صبب �صفره، فقالوا له، نحن اأنا�ٌس منا 

)1(  قارن باألربت حوراين، الفكر العربي يف ع�صر النه�صة 1798-1939، بريوت 1977، �س �س 114-101، 
الجتهاد،  الثاين؛ جملة  الثالث وحممود  �صليم  الإ�صالحات يف عهدي  من  العلماء  موقف  هايد،  واأورييل 

ال�صنة احلادية ع�صرة، العدد 46/45، �س �س 84-15.
)2(  اأحمد البديري احلاّلق، حوادث دم�صق اليومية، حتقيق اأحمد عزت عبد الكرمي، القاهرة 1959، �س 111. 
بريوت  الري�س،  ريا�س  دار  واملثقفني،  الفقهاء  حرفة  ال�صلطان  كاتب  زيادة،  خالد  لدى  اأخرى  باأمثلة  وقارن 

1991، �س �س 112-107.
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علماء، ومنا فقراء، ومنا مدّر�صون... فال ن�صلح لتويل الأمر والنهي، واإمنا اأعيان ال�صام 
القبوقول )اأي الإنك�صارية(! فدعا روؤ�صاء الإنك�صارية ووّلهم ! لذلك فاإّن اجلديد 
ُل  يف دعوة حممد بن عبد الوّهاب ذهاُبه اإىل اأّن الإ�صالح الديني والدنيوي يح�صُ
عن طريق �صلطٍة جديدٍة، يعترُب هو نف�َصه منخِرًطا فيها وم�صارًكا يف امل�صوؤولية من باب 

الإر�صاد والتوجيه والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

بعد   )1835-1766( العّطار  ح�صن  ال�صيخ  ذهب  فقد  م�صر  يف  اأّما 
التجربة مع الغزو الفرن�صي مل�صر )1799-1801م( اإىل اأن البالد ل بد اأن تتغريَّ 
اأحواُلها)1(. واأو�صح تلميذه رفاعة رافع الطهطاوي )1801-1873م( معنى ذلك 
امل�صلحة  اليوم  ن�صّميه  ما  اأو  العمومية  باملنافع  الوعي  على  التغيري  اأ�ّص�س  عندما 
العاّمة)2(. والعمل من �صمن امل�صلحة العامة هو �صاأن اجلمهور والعلماء كما هو 
�صاأن ُولة الأمر. وهكذا فاإن العلماء معنيون بال�صاأن العام والعمل العام، وبا�صم 
الإ�صالم. وهذا وعٌي جديٌد دفع حممد عبده )1849-1905م( اإىل امل�صاركة يف 
الثورة العرابية عام 1882م، كما دفع جمال الدين الأفغاين )1838-1897م( 
للدعوة اإىل التغيري والثورة. ثم اإّن �صلفيي ال�صام ما لبثوا اأن دخلوا ال�صيا�صة من 
باب الجتهاد، حني مّهدوا للفكرة العربية ملواجهة الطورانية، ولاللتفاف فيما بعد 

حول امللك عبد العزيز)3(.
)1(  حا�صية العطار على جمع اجلوامع 225/2-226. وقارن بعلي مبارك، اخلطط التوفيقية، 38/4.

)2(  مناهج الألباب امل�صرية، مرجع �صابق، �س �س 26-28.وقارن مبحمود فهمي حجازي، اأ�صول الفكر العربي 
احلديث عند الطهطاوي، القاهرة، 1974، �س �س 45-42.

)3(  قارن بـ.د.كومينز )Commins(، الإ�صالح الإ�صالمي، ترجمة جميد الرا�صي، دم�صق 1999، �س �س 61-42.
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الدين  خري  لدى  ا  اأداتيًّ للتغيري  الإ�صالمي  الت�صويغ  كان  فاإذا 
التون�صي  )1822-1889م( وبع�س علماء التنظيمات)1(؛ فاإنه مل يكن كذلك 
هم  لدى كرثٍة كاثرٍة من الإ�صالحيني وال�صلفيني الذين راأوا اأّن من �صمن مهامِّ
اإقناَع اجلمهور بالتغيري، كما اأنهم ما لبثوا اأن وجدوا الإطار لذلك يف فقه املقا�صد 
الدنيا  اإدخاَل  لهم  بالن�صبة  عنى  الذي  بعد 790هـ/ 1377م(،  لل�صاطبي )ت. 
احلديثة كّلها حتت عباءة الإ�صالم، واإزالة الفوارق والفوا�صل بني ال�صاأنني الديني 

والدنيوي يف التفكري ويف التدبري)2(.

ى الوعي اجلديد لفئاٍت من العلماء، بدور الإ�صالم يف ال�صاأن العام  ولقد اأدَّ
اإىل حيويٍة �صديدٍة حتى لدى التقليديني منهم، فكان من �صمن احلركية اجلديدة 
ر من �صغار رجال الدين. كما كان من �صمنها  اإقرار التنظيمات رغم بع�س التذمُّ
انبعاث اأبعاٍد ثقافيٍة و�صيا�صيٍة ملفاهيم وم�صطلحاٍت و�صيطة مثل ال�صورى وامل�صلحة 
والعدل واحلرية والأمة والوطن. بل اإّن علماء تقليديني ما كانوا يقولون بالجتهاد 
بو�صوح دخلوا يف عملية تقنني بع�س اأبواب الفقه الإ�صالمي، وكانت ثمرُة ذلك 
ظهور جملة الأحكام العدلية العثمانية، التي ما تزال عماًل نافًعا بكل املقايي�س)3(.
)1(  قارن مب�صطفى النيفر، خري الدين التون�صي: ح�صن الإدارة اأم دولة حديثة؟ مبجلة الجتهاد، عدد 17/16. �س 
�س 11-62، وخالد زيادة، العلماء وجتربة التنظيمات يف القرن التا�صع ع�صر؛ مبجلة الجتهاد، ال�صنة الثانية، 

عدد 5، 1989، �س �س 212-189.
)2(  قارن بر�صوان ال�صيد، �صيا�صيات الإ�صالم املعا�صر، مرجع �صابق، �س �س 244-246، وحممد جمال باروت، 

واأحمد الري�صوين، الجتهاد، الن�س، الواقع، امل�صلحة، دم�صق2000، �س �س 116-106.
)3(  قارن بر�صوان ال�صيد، امل�صطلح ال�صيا�صي العربي احلديث؛ يف: �صيا�صيات الإ�صالم املعا�صر، مرجع �صابق، �س 

�س 76-49.
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�صبعة  الإ�صالحي، وطوال  الجتاه  امل�صلمون، من  العلماء  انغم�س  وهكذا 
والأدوار  واملفاهيم  للم�صطلحات  ومالءمٍة  مراجعٍة  وممار�صات  كتاباٍت  يف  عقود، 
واملهّمات، اأدخلتهم واأدخلت الإ�صالم يف ثوبه اجلديد يف خ�صم عمليات التغيري 
الزاخرة يف الفكر واملجتمع والدولة. ولذلك فاإّن الت�صكل الثقايف الذي تبلورت 
معامله يف العقدين الأولني من القرن الع�صرين، والذين جرت حماولٌت للعودة 
اإليه يف ت�صعينيات القرن الع�صرين، كان حافاًل بالنتاجات الإ�صالمية، وبال�صورة 

اجلديدة للمفّكر الإ�صالمي عن دوره ومهّماته واآماله، ووجوه قوته وق�صوره.

والواقع اأّن هذا العر�س املختلف لإ�صهامات املثقفني امل�صلمني يف ت�صكيل 
الثقافة اجلديدة للمجتمعات العربية الإ�صالمية، يبدو غريًبا اليوم، لثالثة اأ�صباب: 
العرو�س احلديثة واملعا�صرة لتاريخ الفكر العربي فيما ُعرف بع�صر النه�صة، والتي 
ُتخ�صُعُه لُثنائية: حداثة/ تقليد، وهجمات الإحيائيني الإ�صالميني املعا�صرين على 
الذي ظهر  الُق�صوُر  الثالُث  وال�صبُب  والع�صرين.  التا�صع ع�صر  القرن  اإ�صالحيي 
يف امل�صروع الإ�صالحي فحال دون املالءمة بني اأولوية التقدم، ومطالب احلداثة 
مون امل�صروَع الإ�صالحي باأنه  الجتماعية وال�صيا�صية. فالإحيائيون املعا�صرون ي�صِ
كان م�صروًعا للتغريب الثقايف اأفكاًرا واأ�صخا�ًصا. وبذلك ي�صعون نتاجاِتِه كلَّها حتت 
جمهر النقد والإدانة. اأّما املوؤرخون ملجريات وحركيات الفكر الإ�صالمي يف تلك 
باإجنازاته  كبرٍي  اهتماٍم  دومنا  التقليد،  نتاجاته يف مكافحة  يح�صرون  فاإنهم  احلقبة؛ 
والقت�صادي  الجتماعي  التقدم  ملطالب  والإ�صغاء  املفاهيم،  توليد  جمال  يف 



 ر�سوان ال�سيد
108108

الذي  والتقليد  تتوافق  الإ�صالم  عن  �صورًة  ون  يتبنَّ وبذلك  والرتبوي.  والعلمي 
كافحه الإ�صالحيون وال�صلفيون الأوائل، فيبدو الإ�صالحيون لديهم مثلما بدوا 
لدى الإحيائيني اجلدد قليلي الدين، ومتغربني اأي�ًصا)1(. فالذي يتجاهله املوؤرخون 
التحديثيون اأّن الإ�صالحيني كانوا ميلكون اإميانًا عميًقا بالإ�صالم وقدرته يف قيمه 
الأ�صيلة لي�س على ا�صتيعاب عمليات التقدم وح�صب، بل وقدرته الفائقُة اأي�ًصا 
اأذهان  يف  وا�صحٌة  تفرقٌة  هناك  كانت  وقد  و�صنعها.  توليدها  يف  امل�صاركة  على 
فجمال  ذلك.  يّطرد  مل  واإن  احلداثة،  ونوافل  التقدم،  �صرورات  بني  بع�صهم 
مذهب  الدهريني )اأتباع  على  حمل  والتجديد،  التغيري  داعية  الأفغاين  الدين 
دارون يف الن�صوء والرتقاء( ل ل�صيء اإّل لأنه راأى اأن تعدية قوانني ذلك املذهب 
وح�صيـن  واأخالقهم.  النا�س  باأديان  ٌة  م�صرَّ وال�صيا�صي،  الجتـماعي  ال�صاأن  اإىل 
املر�صفي )1889م( داعية جتديد املفاهيم، يقول عن العرو�س العربية للداروينية 
بع�ًصا  بع�ٌس  بها  قلَّد  مقالٌت  ت�صمنته  كما  البارد  التفل�صف  ومنها   ..« يلي:  ما 
وحممد  حرية...«.  وت�صميتها  احلال  تلك  وا�صتح�صان  الإن�صان،  لية  اأوَّ تخيل  يف 
عبده )1849- 1905( اأنكر على فرح اأنطون ) 1874-1922م( قيا�َصُه الأو�صاَع 
تنحية  اإىل  للو�صول  الو�صطى،  الع�صور  يف  الأوروبية  الأو�صاع  على  الإ�صالمية 

باألربت حوراين،  وقارن  واآخرين.  لوي�س  و�صيلفيا حاييموبرنارد  واإيلي خ�صوري  نيكي كيدي  اأطروحة  هذه    )1(
الفكر العربي يف ع�صر النه�صة، مرجع �صابق.
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الإ�صالم عن ال�صاأن العام يف مطلع القرن الع�صرين. ثم اإن حممد عبده نف�صه كان 
ج ل ي�صِدُم ال�صلطات اأو املجتمع)1(. مرتدًدا اأمام احلداثة ال�صيا�صية ل�صالح تدرُّ

يف  ا  قويًّ اندفاًعا  اندفعوا  �صواء  حد  على  وال�صلفيني  الإ�صالحيني  اأن  بيد 
مكافحة التقليد واأرباب املذاهب اإىل حدود القطيعة. كما اأنهم اندفعوا يف مكافحة 
موا  ال�صتبداد اإىل حدود اعتبار الد�صتور من تعاليم القراآن. ويف الوقت نف�صه قدَّ
جانب احلداثة ال�صيا�صية على امل�صاألة الوطنية بطريقٍة و�صعتهم اأحيانًا يف مواجهٍة 
اأنَّ  على  الأولويات.  اختالف  باعتبار  ال�صتعمار،  �صد  واملنا�صلني  الوطنيني  مع 
اأهمَّ وجوه ق�صورهم البقاء يف ا�صتخدام فقه املقا�صد يف نطاق العموميات، وعدم 
بينها  اأو  ون�صو�صها،  ال�صريعة  مقا�صد  بني  العالقة  اإي�صاح جدليات  على  القدرة 
اأحيانًا  املقا�صد  اإىل  اللجوء  فبدا  املذاهب.  اأرباب  لدى  ال�صتنباط  م�صادر  وبني 
الفرتاق  اأ�صباب  بني  من  ذلك  وكان  ال�صرعي،  احلكم  اأو  الن�صو�س  من  تهربًا 

بينهم وبني ال�صلفيني منذ الثالثينيات.

ولذلك فاإنه اأمام حتديات الع�صرينيات وجد الإ�صالحيون اأنف�صهم وحيدين؛ 
اإن�صاء  فدعموا  والجتماعية،  ال�صيا�صية  وباحلداثة  بالد�صتور  اكتفوا  فالتحديثيون 
الدول الوطنية اأو القطرية املعادية لالإ�صالم اأو املُحايدة اإزاءه، والتقليديون ازدادوا 
وا بظهور  تعزَّ اقتناًعا بعدم ال�صتجابة لإغواء الإ�صالح والالمذهبية، وال�صلفيون 
زيادة، بريوت، 1982، �س �س 60-61، وحممد عبده،  الثمان، حتقيق خالد  الكلم  ر�صالة  املر�صفي،  )1(  ح�صني 
الإ�صالم والرد على منتقديه، والإ�صالم والن�صرانية مع العلم واملدنية، واألربت حوراين، الفكر العربي، مرجع �صابق،     

�س 178-179، 193-196. وانظر فهمي جدعان، اأ�ص�س التقدم عند مفكري الإ�صالم، بريوت، 1979.
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الإ�صالم  مع  ينتهي  ل  لينهمكوا يف جداٍل  العربية،  اجلزيرة  اجلديدة يف  الدولة 
التقليدي وجتلياته ال�صعبية.

ا منذ الع�صرينيات، قلََّل من  على اأن تراجع الجتاهات الإ�صالحية تدريجيًّ
كما  احلديث  العربي  الثقايف  الت�صكيل  يف  الإ�صالمي  الإ�صالح  اإ�صهامات  قْدر 
جتّلت الإ�صهامات الإ�صالحية يف: تلك النقا�صات الغنية عن عالقات الإ�صالم 
وتلك   - منها  الثابت  غري  حتى  العلمية  والنظريات  العلمية  واحلداثة  بالعلم 
والإن�صان،  املراأة  وق�صايا  والعمران،  والتمدن  املدنية  والكتابات حول  النقا�صات 
والعالئق باحل�صارة احلديثة وقيمها - وتلك الكتابات عن ح�صارة الإ�صالم وقيمه 
احل�صارية الأ�صيلة التي ل تتالقى مع قيم العدالة واحلرية والتقدم وح�ْصب، بل 
الذي  ال�صامي  الأخالقي  بالنظام  واندفاعاتها  مزالَقها  وتتجنب  عليها،  حتفز  اإنها 
ي�صّكل �صقًفا لها وهدًفا - وتلك الكتابات عن املنافع العمومية وعن التنظيمات 
اأو كيف يتجلى الوعي بال�صاأن العام يف موؤ�ص�صاٍت لدولٍة حديثة - وتلك الكتابات 
اجلدالية اأخرًيا يف مواجهة التقليد، ويف �صرورات جتديد دعوة الإ�صالم وفقهه، ويف 
العمل على ع�صرنة الفقه الإ�صالمي يف عالئقه بامل�صكالت الع�صرية، ويف مناف�صته 

للقوانني احلديثة، واملنظومات الطالعة يف القيم الأخالقية، وحقوق الإن�صان.

وهكذا ما ظهر ال�صراع باعتباره �صراًعا على املجتمع والدولة اإّل عندما بداأت 
معامل الدولة الوطنية بالتبلور يف حقبة ما بني احلربني؛ اإذ اإّن اجلدال الثقايف قبل 
احلرب الأوىل اإمنا كان يدور على م�صتويني، م�صتوى ماهية الإ�صالم، يف مواجهة 
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ودوره،  الإ�صالم  �صورة  وم�صتوى   - ال�صعبي  الإ�صالم  ومظاهر  الفقهي،  التقليد 
الإ�صالم  عن  الأوروبية  النمطية  وال�صور  ال�صتعمارية،  ال�صيا�صات  مواجهة  يف 
الأول  امل�صتوى  اأّن  الوا�صح  ومن  اجلديد.  ال�صيا�صي  امل�صروع  وبناء  وامل�صلمني، 
كان يعني وقوف الإ�صالحيني وال�صلفيني �صد التخلف، والتواكل، والطرقية، ويف 
�صّف الجتهاد والتجديد ونقد الأو�صاع ال�صائدة من اأجل الإ�صالح والتغيري. 
اأما امل�صتوى الثاين فكان يعني من جهة دفاًعا عن قيم الإ�صالم الأ�صلية، ومن 
جهٍة ثانية انت�صاًرا للم�صرتكات احل�صارية والثقافية وال�صيا�صية، التي توؤ�ّص�س لدولٍة 

جديدٍة، وجمتمٍع ناه�س.

ا مع اجتاه الأتاتوركيني اإىل اإزاحة الإ�صالم بكل  ا جذريًّ وتغري املوقف تغريًّ
ويف  بل  فقط،  العاّم  وال�صاأن  الدولة  يف  لي�س  والفعل،  التاأثري  حّيز  من  تياراته 
و�صالمه  ح�صني،  وطه  الرازق،  عبد  علي  كتابات  بدت  لذلك  اأي�ًصا؛  املجتمع 
مو�صى، واإ�صماعيل مظهر، واأحمد لطفي ال�صيد، التي تكت�صح الن�س اأو الُعرف، 
تتالَءُم  وثقافيٍة  �صيا�صية  بالذات، ل�صالح حداثٍة  القطيعة مع الإ�صالحيني  مبنزلة 
نطاق  يف  التجديد  حماولت  لكل  نهايًة  وت�صُع  الوطنية،  الدولة  متطلبات  مع 

ال�صتمرارية.

بو�صع  ال�صتبداد  مكافحة  اأجل  من  طوياًل  عملوا  قد  الإ�صالحيون  كان 
للنظام  اأ�صا�ًصا  ال�صورى  من  وجتعل  احلاكم،  �صالحيات  حتّدد  التي  الد�صاتري 
الد�صتورية يف  امللكية  ي�صبه  ما  قيام  اإىل  ُيف�صي  امل�صار  هذا  اأن  وفهموا  الربملاين، 
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الأتاتوركيون فقد و�صعوا »�صلطة الأمة« يف مواجهة  اأّما  الغربية.  امللكية  الأنظمة 
اخلالفة، وجاء علي عبد الرازق قائاًل اإنه ل عالقة للخالفة ول لأّي نظاٍم �صيا�صٍي 
على  ال�صيد  لطفي  واأحمد  ح�صني  طه  اأقبل  نف�صها  الفرتة  ويف  بالإ�صالم.  اآخر 
ترجمة كتٍب يونانيٍة )عن الفرن�صية( باعتبار الدميقراطية اليونانية ) التي هي اأ�صا�س 
ال�صورى  ل�صيا�صات  الوعي الأوروبي!( بدياًل حمتماًل  الدميقراطيات احلديثة يف 
الأف�صل  هو  الأتاتوركّي  احللَّ  اأّن  ال�صهبندر  الرحمن  عبد  واعترب  الإ�صالمية. 

للدولة القومية العربية)1(.

العلم احلديث،  لي�س من  املت�صكك  وقفوا موقف  قد  الإ�صالحيون  وكان 
بل من الداروينية الجتماعية وال�صيا�صية، فجاء �صالمه مو�صى واإ�صماعيل مظهر 
و�صبلي �صمّيل، ليقولوا اإن احلتمية التطورية يف البيولوجيا، تفر�س حتمية مماثلة يف 

املجتمع والدولة واحلياة الإن�صانية والجتماعية.

وكان الإ�صالحيون وال�صلفيون قد ذهبوا اإىل اأّن العروبة ميكن اأن تكوَن بدياًل 
عن ال�صلطة العثمانية ذات املنحى الطوراين، لأنها الأقدُر على التالوؤم والتناغم 
مع الإ�صالم الذي ي�صكل عقيدة الأمة، ويتاأ�ص�س عليه اجتماعها؛ فتو�صل مثقفو 
الدولة الوطنية البازغة لعتبار الدين عن�صًرا واحًدا من عنا�صر تكون الأمُم، وهو 

لي�س املقّوم الأول، كما ذهب لذلك ال�صلفيون، واأكرث الإ�صالحيني.

)1(  قارن بوجيه كوثراين، الدولة واخلالفة يف اخلطاب العربي اإبان الثورة الكمالية، بريوت، 1996.
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الإ�صالمية  ال�صريعة  اأن  اإىل  ذهبوا  قد  وال�صلفيون  الإ�صالحيون  وكان 
�صاحلٌة لكل زماٍن ومكاٍن، بالجتهاد والتجديد من جهة، وبالإ�صغاء اإىل فل�صفتها 
ومقا�صدها من جهة ثانية. ولذلك راأوا اأنه ميكن اأحيانًا بالتنظيم والتقنني احلديثني 
الإفادة من الرثوة الفقهية الهائلة )مثلما حدث يف جملة الأحكام العدلية(، كما 
ميكن اأحيانًا اأخرى بالتوفيق واملالءمة التو�صل ل�صياغة قوانني مدنية �صاملة. اأما 
التا�صع ع�صر من  القرن  امل�صائل منذ منت�صف  اأن تطورات  راأوا  التحديثيون فقد 
وراء  الإ�صالميَّ  الفقهيَّ  املرياث  ت�صع  والثقافية،  وال�صيا�صية  الإدارية  النواحي 

ك امل�صلمني به. ظهورنا، با�صتثناء جمال الأحوال ال�صخ�صية، ل�صدة مت�صُّ

القطيعة  على  قرٍن  ن�صف  من  اأكرث  انق�صاء  وبعد  اليوم،  بالو�صع  ولي�س 
الإحيائيني  جانب  من  ثم  التحديثيني،  جانب  من  الإ�صالمية  الإ�صالحية  مع 
التحديثيني  القا�صد، يف حماولت  امل�صادفة، والوعي  التفريُق بني  الإ�صالميني، 
القرن  منذ ع�صرينيات  توالت  التي  والثقافية،  ال�صيا�صية،  الأحداث  لكّن  تلك. 
اأّن هناك  امل�صلمني،  املتدينني  وا�صعة من  فئاٍت  اإح�صا�ًصا لدى  ولَّدت  الع�صرين، 
واملجتمع  الدولة  من  الإ�صالم  لإخراج  الأوروبيون  امل�صتعمرون  يدعمه  توجًها 
ال�صلفيني  بني  التحالف  انفكاك  وراء  العام  النطباع  هذا  وكان  والثقافة. 
ونفوذهم  واندفاعتهم  حلما�صهم  الإ�صالحيني  وفقدان  جهة،  من  والإ�صالحيني 

وُن الهوية والدفاع عنها، من جهٍة ثانية. ها �صَ ل�صالح فئاٍت جديدٍة همُّ
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اجلدد يف جمادلٍت  والطالعني  والتقليديني  ال�صلفيني  بع�س  انهمك  لقد 
والجتماع.  وال�صيا�صة  الثقافة  يف  ونتاجاتهم  التحديثيني  مع  متباَدلٍة  وحمالٍت 
امللحوظ  اأنَّ  بيد  الدولة واملجتمع.  ال�صراع على  املجادلت طابع  واتخذت تلك 
اأّن البدائل التي كان املُجادلون الإ�صالميون يعر�صونها جاءت يف البداية ل�صالح 
التقليد الإ�صالمي، الذي كان يف طريقه لالنق�صاء يف احلقيقة، حتت وطاأة �صربات 
الإ�صالحيني وال�صلفيني طوال ما يقُرُب من قرٍن من الزمان. فقد دافع هوؤلء عن 
�صات الإ�صالم، واإن ظلوا م�صرين  اخلالفة ودَعوا لإعادتها باعتبارها جزًءا من مقدَّ
على مدنية نظام احلكم يف الإ�صالم. ودافعوا عن اأو�صاع املراأة الإ�صالمية وراأوا اأنها 
اأف�صل بكثرٍي من اأو�صاع املراأة الأوروبية. وا�صتنكروا النزوع الع�صبي والعن�صري 
الذي تقوم عليه الدول احلديثة، وراأوا �صرورة ال�صتناد يف املجتمعات الإ�صالمية 
اإىل فكرة الأمة وممار�صاتها. وقارنوا بني النظم الإ�صالمية يف �صدر الإ�صالم، والنظم 

الأوروبية احلديثة، وتو�صلوا اإىل اأنَّ النظم الإ�صالمية اأف�صل مبا ل يقا�س)1(.

بيد اأنَّ اأهمَّ ما حدث يف هذه املرحلة اجلدالية التي انتهت يف الأربعينيات 
وعي  حتمل  التي  الإ�صالمية  والهيئات  اجلمعيات  ظهور  الع�صرين  القرن  من 
الإ�صالمية  اجلماعة  مثل  الإ�صالم:  ديار  �صائر  يف  الإحيائي  والوعي  الهوية، 
بالهند، وجماعة الإخوان امل�صلمني، وال�صبان امل�صلمني، واجلمعية ال�صرعية مب�صر، 
ر مثقفو  وال�صبيبة الإ�صالمية، والك�صاف امل�صلم، يف بالد ال�صام والعراق. وقد طوَّ
اأُ�ُص�س التقدم عند مفكري الإ�صالم، بريوت، 1979، �س �س 216-309 ور�صوان  )1(  قارن بفهمي جدعان، 

ال�صيد، �صيا�صيات الإ�صالم املعا�صر، مرجع �صابق، �س �س 163-158.
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هذه احلركات الإحيائية وعًيا منف�صاًل عن الدولة الوطنية، وعن اأ�صلها الغربي، 
اإىل  املتجهة  الإ�صالمية  الإ�صالحية  وعن  امل�صلمني،  التقليديني  عن  وكذلك 
الختفاء والزوال. ومع اأّن اجلدالت مع الغرب واملتغربني ا�صتمرت يف الثقافة؛ فاإّن 
الإ�صالميني اجلدد اجتهوا ل�صتعادة الدولة واملجتمع من اأيدي املتغربني من وجهة 
نظرهم، بالن�صال. وكان ذلك معنى �صدام الإ�صالميني الباك�صتانيني، وامل�صريني، 

وال�صوريني، مع الأنظمة ال�صائدة يف بلدانهم يف اخلم�صينيات وال�صتينيات.

اإىل  البديل  الإ�صالمي  النموذج  اجتاه  ال�صتينيات  ظواهر  اأهم  اأن  بيد 
الكتمال: احلاكمية لإزالة اجلاهلية، والعمل على ا�صتعادة الإ�صالم لزمام املبادرة 
بالكفاح من اأجل اإقامة الدولة الإ�صالمية التي تطّبق ال�صريعة، في�صتعيد املجتمع 
بعد الدولة اأو عن طريقها هويته واأبعاده الإ�صالمية بعيًدا عن عدمية التحديثيني، 

وتخاذل وتغرب الإ�صالحيني.

اعتمد الإحيائيون نهج التاأ�صيل، الذي يتجاوز دعوة ال�صلفيني لالجتهاد، 
يف  مبا�صٍر  ب�صكٍل  اإليهما  والحتكام  وال�صنة،  القراآن  على  املفاهيم  تاأ�صي�س  اإىل 
تاأمل الظواهر اجلديدة يف عامل الإ�صالم والعامل. ومع اأّن ممار�صاتهم ال�صيا�صية يف 
املعا�صر  العامل  الأنظمة يف  ممار�صات  تبدو خمتلفًة عن  الدولة، ل  املعار�صة، ويف 
كثرًيا؛ فاإنهم اأحدثوا ول �صك فرًقا على امل�صتوى الثقايف، وم�صتوى وعي اجلمهور. 
فهناك اليوم مئات الكتب والن�صرات من جانب الإحيائيني، ت�صرُح منوذجهم اأو 
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نظامهم اأو برناجمهم يف كّل املجالت. وهناك من مرحلٍة اأقدم اآثاٌر جداليٌة كثريٌة 
مع الغرب واملتغربني)1(.

اأما على م�صتوى اجلمهور؛ فقد اأ�صهموا اإىل جانب عوامل اأخرى، يف انت�صار 
ظواهر ال�صحوة الإ�صالمية ذات الأبعاد ال�صعائرية والرمزية.

يف  املتغريات  على  فعٍل  ة  ردَّ باعتبارها  اإذن  الإ�صالمية  الإحيائية  بداأت 
الت�صكيل الثقايف للدولة واملجتمع. وقد متكنت - بف�صل ن�صاليتها - من التعبري 
عن احتياجات واأ�صواق فئاٍت اجتماعية وا�صعة، و�صريحة ل باأ�س بها من املثقفني. 
اأبعاد  ذا  ا  اجتماعيًّ م�صروًعا  ال�صيا�صي،  امل�صروع  جانب  اإىل  اليوم  متلك  اأنها  ومع 
اإىل  اأف�صى  واخل�صو�صية،  الهوية  اإىل  فيه  ال�صتناد  فاإّن  بارزة؛  واأخالقية  ثقافية 
خ�صوماٍت حتولت اإىل انق�صاٍم لي�س بني امل�صلمني وغريهم وح�ْصب، بل ويف داخل 

املجتمعات العربية الإ�صالمية كذلك.

الت�صكيالت  وم�صتقبل  اإمكانات  تاأمل  يف  الدار�صني  اأنظار  وتختلف 
املنظومة  اأو  الت�صكيل  اإىل  ينظر  من  فهناك  معينة.  الثقافية يف حقبٍة  واملنظومات 
يف  ينظر  من  وهناك  ا�صتغالها.  وطرائق  ومكوناتها،  عنا�صرها  تالوؤم  حيث  من 
والآفاق  الأدوار  وبالتايل  للعامل،  روؤيتها  املنظومات من وجهة  واإمكانات  قدرات 
العربي  الثقايف  الت�صكيل  اأن  والواقع  وامل�صتقبل.  احلا�صر  لنف�صها يف  تراها  التي 
 Armando Salvatore، Islam and the Political Discourse of Modernity، Ithaca1(  قارن على �صبيل املثال بـ(

Press. 1997.
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الذين  التحديثيني  بني  عنيفًة  �صراعاٍت  الع�صرين  القرن  اأربعينيات  منذ  �صهد 
مواجهتها  يف  تعملقوا  الذين  والإحيائيني  ال�صاعدة  الوطنية  الدولة  مع  تعملقوا 
ال�صتينيات  عقدي  يف  ذراه  اإحدى  ال�صراع  ذلك  بلغ  وقد  املجالت.  �صائر  يف 
الي�صار،  اأيديولوجيات  التحديثية  التيارات  �صمن  �صادت  عندما  وال�صبعينيات، 
ل�صالح  ال�صراع،  حلبة  من  الإ�صالمي  والفكر  الإ�صالم  اإخراج  ها  همُّ �صار  التي 
والبورجوازية  الدينية،  الرجعية  وُهوامات  اأفكار  اعتربته  ما  ى  تتخطَّ تقدميٍة  ثقافٍة 
ز ال�صراع الثقايف يف ذينك العقدين )ال�صتينيات وال�صبعينيات  ال�صغرية. وقد تركَّ
العروبة  والف�صم بني  الف�صل  نقطتني ظاهرتني: �صرورة  الع�صرين( يف  القرن  من 
والإ�صالم، والنتقائية الرتاثية. بداأ العمل على الأمر الأول )الف�صل بني العروبة 
علمانيًة  قوميًة  نظريًة  اأرادوا  الذين  التحديثيني،  القوميني  والإ�صالم( من جانب 
ت�صبه الأيديولوجيات القومية الأوروبية. ثم جاء الي�صاريون والقوميون املتحولون 
هو  بل  احلقيقة،  يف  ا  ثقافيًّ �صراًعا  لي�س  ال�صراع  هذا  اأّن  ليو�صحوا  الي�صار،  اإىل 
بني  احليلولة  اأجل  و�صراع من  والرجعية،  والتقدم  والتقليد،  احلداثة  بني  �صراع 
باحلملة  ذلك  على  الإحيائيون  اأجاب  وقد  الوطنية.  الدولة  على  له  وتغوُّ الدين 
ا.  على العروبة اأو الفكرة القومية التي يريد �صائر الأطراف اإلبا�َصها لبو�ًصا مارك�صيًّ
وبذلك �صقطت يف حلبة ال�صراع اأطروحة الإ�صالحيني حول ال�صتمرارية املتمثلة 

يف العروبة الإ�صالمية، التي اأرادوها اأن تخلف الإ�صالمية العثمانية.
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لنتزاع  التحديثيون  القوميون  لواَءها  حمل  فقد  الرتاثية  النتقائية  اأما 
ا بحيث ل يظلُّ  الإ�صالم من يدي الإحيائيني الإ�صالميني، واإعادة تاأويله تاريخيًّ
ال�صراع  يف  وي�صتخدمونه  اجلمهور،  على  به  يوؤّثرون  خ�صومهم  اأيدي  يف  �صالًحا 
على املجتمع والدولة. وجتلَّى ذلك يف اإبراز كتٍب و�صخ�صياٍت واأحداٍث وثوراٍت 
ح - من وجهة نظرهم - اأّن يف الإ�صالم اجتاهني منذ  يف التاريخ الإ�صالمي، تو�صّ
ظهوره: اجتاه التقدم الذي قادته ِفَرٌق اإ�صالميٌة واإثنياٌت و�صخ�صيات، واجتاه اجلمود 
ال�صلطات  وحملته  فكرية،  تيارات  وحملته  اأ�صخا�ٌس،  حمله  الذي  والرجعية، 
لت اخلالفة اإىل ُمْلٍك ع�صو�س)1(. وردَّ على هذا الفريق ال�صلفيون من  التي حوَّ
ُتظهر  والتي  وال�ُصّنة،  العقيدة  كتب  من  الن�صو�س  اآلف  بن�صر  الإحيائيني  بني 
عر�صه  تكرر  وقد  ظهوره،  منذ حلظة  ومتكاماًل  ناجًزا  م�صروًعا  الإ�صالم  لدى  اأّن 
اآلف املرات، وباأ�صكاٍل �صبه واحدة، منذ ع�صور الإ�صالم الأوىل. وبذلك حّلْت 
حملَّ اأطروحة التجديد والجتهاد اأطروحة التباع يف مواجهة اجلاهلية والبتداع. 
واملقا�صديُة والجتهاديُة  التجديديُة  التوجهاُت  ال�صراع  اأي�ًصا يف حماأة  ربت  ف�صُ
انطالًقا منها مل�صاركة الإ�صالم يف  التي كان الإ�صالحيون يحملونها، ويوؤ�ص�صون 

جتاوز التخلف، و�صنع التقدم.

كاأمنا  بدا  عندما  املنق�صي،  القرن  ثمانينيات  يف  ال�صراع  نتائج  وظهرت 
هناك ثقافتان، بل وجمتمعان، يف اأكرث بلدان الوطن العربي. لقد �صّمى مالكومل 
)1(  كتب ح�صني مروة واأحمد عبا�س �صالح واأدوني�س وطيب تيزيني وفي�صل ال�صامر وح�صني قا�صم العزيز واأحمد 

علبي..الخ.
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كري M. Kerr تلك احلقبة ال�صراعية، حقبة احلرب الباردة العربية)1(. فال�صراعات 
الثقافية ما كانت جتري يف فراغ، بل كانت تعرّب عن اأزمة امل�صروع العربي للدولة، 
وللمجتمع اجلديد؛ نتيجة ال�صطفاف اأو النق�صام اأو ال�صتتباع يف احلرب الباردة 
اأمام اإ�صرائيل، وتراجع جهود التنمية وثمارها. وقد  اآنذاك، والعجز  بني اجلّبارين 
ولَّد اأطروحات ثقافية مت�صرذمة ومتاأزمة؛ بحيث يبدو باأول النظر اأّن جهود املثقفني 
العرب ملا يزيد على القرن من الزمان، ما اأف�صت اإىل ظهور ثقافٍة عربيٍة متالئمة 

العنا�صر، متقاربة التطلعات.

ل الت�صكيلة الثقافية العربية من وجهة نظر »روؤية العامل« ُيظِهُرنا  بيد اأّن تاأمُّ
اها اأن بنية الفكر العربي املعا�صر على اختالف تياراته وِفَرقه متيزت  على حقيقٍة موؤدَّ
جميًعا بالعقائدية والن�صقاقية ووعي القطيعة مع املا�صي والعامل)2(. ول يعني هذا 
ها  اأن ذلك وحده كان علة الت�صرذم والتاأزم، بل الأحرى القول اإّن الإ�صكاليَة مردُّ
لذاتها  العربية  الثقافة  وعي  العامل،  بروؤية  اأعنيه  وما  بالذات.  العامل«  »روؤية  اإىل 
القوميون  يختلف  وهنا  وامل�صتقبلية.  احلا�صرة  واإمكاناتها  ودورها،  واهتماماتها 
وهوؤلء  والدرجة.  ة  احلدَّ تفاوتوا يف  واإن  الأ�صا�س،  يف  والإ�صالميون  والي�صاريون 
القطيعة.  درجات  اختلفت  واإن  النه�صويني،  الإ�صالحيني  مع  يختلفون  جميًعا 
اإىل م�صتعِمرين وم�صتعَمرين،  ينق�صم  للقوميني  التاأ�صي�صية  الأطروحة  فالعامل يف 

)1(  مالكومل كري، احلرب العربية الباردة 1958- 1968، )1972(.
نتائج درا�صة يل بعنوان: »الإ�صالميون والعوملة، العامل يف مراآة الهوية«؛ يف: ال�صراع على  اأخّل�س فيما يلي    )2(

الإ�صالم، مرجع �صابق، �س �س 171-149.
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وهدف القوميني الإرادة امل�صتقلة، والدولة امل�صتقلة، والتنمية امل�صتقلة. وهو ينق�صم 
اإذا ب�صطناه لدى الي�صاريني اإىل اإمربياليني وم�صتتَبعني، والهدف هو اخلروج من 
الهيمنة وال�صتتباع. وهو لدى الإ�صالميني، اأعني العامَل، منق�صٌم اإىل م�صتكربين 
وم�صت�صَعفني، واإىل جاهليٍة واإميان..اإلخ والهدُف هو التحرر من طاغوت اجلاهلية 

وكفرها اأو �ِصْركها، واإقامة دولة الإ�صالم.

ولقد كان من نتائج هذه الروؤية اأو الروؤى، اأطروحة الدولة القومية الواحدة 
لدى القوميني العرب، واحلتمية ال�صرتاكية لدى الي�صاريني، و»احلل الإ�صالمي« 
الأطروحات  تلك  وكلُّ  ال�صيا�صي.  الإ�صالم  جماعات  من  الإحيائيني  لدى 
تفرت�س مواجهًة مع بع�س العامل اأو كّله، ويف �صتى املجالت، ويف مقّدمِتها املجاُل 
الثقايف)1(. وقد اتخذت هذه املواجهة اأ�صكاًل �صّتى يف العقود الأربعة الأخرية. اأّما 
ال�صم اجلديد لعدّو اجلميع يف العقد الأخري فهو العوملة، مبا تعنيه لدى القوميني 
ولدى  ج�ِصعة،  راأ�صمالية  من  الي�صاريني  ولدى  القومية،  لل�صيادة  تهديد  من 

ر)2(. ُه اأو تتدهَّ الإ�صالميني من دنيويٍة اأو علمانية تتاألَّ

)1(  قارن بالدرا�صات التالية؛ ق�صطنطني زريق، يف معركة احل�صارة )1964(، وح�صني موؤن�س، احل�صارة )1977(، 
 ،)1998( بالثقافة  الإن�صان  ينفرد  ملاذا  كاذير�س،  ومايكل  الكّتاب،1997(،  من  )جمموعة  الثقافة  ونظرية 

وكتابي: ال�صراع على الإ�صالم، �س �س 147-121.
املعرفة.الكويت،  الرحيم حممد. �صل�صلة عامل  اإيهاب عبد  العوملة والثقافة، ترجمة  )2(  قارن بجون توملين�صون، 
2008، واأمارتيا �صن، الهوية والعنف، ترجمة �صحر توفيق، عامل املعرفة. الكويت، 2008، ويو�صف القر�صاوي، 
خطابنا الإ�صالمي يف ع�صر العوملة. القاهرة، 2004. وانظر اأعمال موؤمتر العرب والعوملة، مركز درا�صات الوحدة 

العربية ببريوت، 1998.
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اإىل  يعود  ل  العربية،  الثقافية  الت�صكيلة  يف  الظاهر،  م  التاأزُّ فاإّن  وهكذا 
التي  للعامل،  روؤيتها  اإ�صكاليُة  علُتُه  تياراٍت مت�صارعٍة وح�صب؛ بل  اإىل  انق�صامها 

كان النق�صاُم والت�صرذُم من نتائجها.

والثقايف  الديني  الإ�صالح  من  تغريت  الإ�صكالية  اأّن  الأوُل  فال�صتنتاُج 
تغريُّ  ناجٌم عن  واأّن ذلك  وال�صيا�صي.  والثقايف  الديني  الإحياء  اإىل  وال�صيا�صي، 
التجربة  مع  التوا�صل  خالل  من  »التقدم«  من  العامَل«)1(،  »روؤية  اأو  الإ�صكالية 
ون الهوية«، واعتماد منهج  العاملية احلديثة وال�صتمرارية يف الوقت نف�ِصه؛ اإىل »�صَ
الذات  مع  القاطع  وال�صعائري،  والَعَقدي  الرمزي  »الإحياء«  لبلوغ  »التاأ�صيل« 

اجلمعية، ومع العامل.

اأما ال�صتنتاج الثاين فهو اأّن الأبعاد الإ�صالمية يف الت�صكيلة الثقافية العربية 
اتخذت  اإنها  بل  ال�صابقة،  باملرحلة  مقارنًة  َت�ُصْد  اأو  تزدد  مل  الأخرية  العقود  يف 
اجلمهور  لدى  اأو�صع  انت�صاًرا  كما حققت  ووظائف جديدة  ومدلولٍت  تاأويالٍت 
لعدة عوامل واأ�صباب يف حني كانت منح�صرًة يف حقبة الإ�صالحيني يف نطاق 

الثقافة الف�صيحة اإذا �صح التعبري.

نتيجًة  ا�صتْعَلْت  اإمنا  للعامَل  ال�صراعية  الروؤية  هذه  اأّن  الثالث  وال�صتنتاج 
مع  والي�صاريون-  والندماجيون،  العقائديون  القوميون  اأجنزها  التي  للقطيعة 
اأحمد  اإ�صراف  اأحمد غنيم لكتاب مايكل كريين عن روؤية العامل؛ يف: روؤى العامل،  انظر تلخي�س حممد    )1(

اأبو  زيد، مرجع �صابق، �س �س 181-139.
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اأجنزها  التي  للقطيعة  ونتيجًة  ال�صتينيات،  الثقايف يف  للت�صكيل  الليربالية  الأبعاد 
ُثنائية:  �صد  ون�صالتهم  الإ�صالحيني،  ليات  توا�صُ مع  الإحيائيون  الإ�صالميون 

�صرق/ غرب، يف ال�صتينيات وال�صبعينيات.

اها اأّن الأُطروحات الإ�صالحية يف القرن  بني يـدينا اإذن حقيقٌة واقعٌة موؤدَّ
اأم  الع�صرين، و�صواٌء اعتربناها م�صروًعا)1(  القرن  والثلث الأول من  التا�صع ع�صر 
ل، قد حدثت قطيعٌة معها من جانب الإحيائيني الإ�صالميني باملنهج التاأ�صيلي، 
اإىل »احلّل الإ�صالمي« يف  اأف�صى  الهوية واخل�صو�صية والطهورية، والذي  وبنزوع 
املجتمع والدولة - كما جرى جتاوزها من جانب التحديثيني العلمانيني والقوميني 

والي�صاريني حتت عنوان »اجرتاح احلداثة«.

اأّما املرياُث ال�صخُم من الكتابات النه�صوية والإ�صالحية فيما يقرب من 
قرٍن من الزمان؛ فاإنه وبعد اجنالء ُغبار املعارك بني الإ�صالميني اجُلُدد وخ�صومهم؛ 
فاإنَّ كلَّ فريٍق ان�صرف ملحاولة توظيفها ل�صاحله، و�صط ظروٍف واأَولوياٍت م�صتجدٍة 
وُهم اأّن تلك الكتابات ميكن توظيُفها  وخمتلفة. اأّما التحديثيون فقد اعترب َو�َصطيُّ
بطريقتني: اأُولهما، الحتجاج بها على الإ�صالميني املت�صددين املُعا�صرين الذين 
يخا�صمونهم على الثقافة واملجتمع والدولة. وثانيُتهما، تبيان الإمكانات الليربالية 
مع  الت�صاُلح  واإمكانات  له،  والتنويري  التقدمّي  الفهم  يف  لالإ�صالم،  واحلداثية 
)1(  هناك اختالٌف ب�صاأن بدايات النه�صة يوؤثر يف ماهيتها ووعيها؛ قارن ببيرت غران، اجلذور الإ�صالمية للراأ�صمالية، 
م�صر 1760-1840، ترجمة حمرو�س �صليمان، القاهرة، 1993. وانظر ليلى عثمان، احلملة الفرن�صية، تنويٌر اأم 

تزوير، كتاب الهالل، دار الهالل بالقاهرة، 1992.
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اجُلُدد عن  الإ�صالميون  تخلَّى  اإذا  اإليه،  الحتكام  اأو  اأ�صكاله،  من  ال�صكل  هذا 
راديكاليتهم.

وان�صرف و�صطيو الإ�صالميني باملقابل اإىل توظيف تلك الكتابات باإحدى 
طريق  من  املعتدل  الغرب  اأو  احلداثة  مع  للت�صالح  الجتاه  اأُولها  َيغ،  �صِ ثالث 
للغرب،  الع�صرين  ومطالع  ع�صر  التا�صع  القرن  يف  الإ�صالحيني  اأفهام  ا�صتلهام 
حماولة  وثانيتها  بالفعل.  جديدٍة  وب�صروٍط  ظاهًرا،  واإدراكاتهم  اأولئك  وب�صروط 
توظيف تلك الكتابات احلافلة بالنقد واملراجعات وجمادلة الغرب ال�صتعماري 
واإدانة ُعنفه وعن�صريته، لإثبات اأّن الثقة به م�صتحيلٌة، وها هي خيباُت اأ�صدقائه منه 
تدلُّ على ذلك. وال�صيغُة الثالثة، وهي الأكرث بروًزا يف العقدين املا�صيني، ومن 
لرت�صيد  الإ�صالحيني  كتابات  ا�صتعمال  يف  وتتمثل  اأنف�صهم،  الو�صطيني  جانب 
املقا�صد  لفقه  بقوة  بالعودة  الفكر  جمال  يف  وال�صلوك)1(.  الفكر  يف  ال�صحويني 
وامل�صالح الذي اأُغرم به الإ�صالحيون، وبالنفتاح على العلوم احلديثة بال�صروط 
التي ذكرها الإ�صالحيون. ويف جمال ال�صلوك بالدعوة �صاأَن الإ�صالحيني لنبذ 

العنف بالداخل، والعرتاف بالآَخر املختلف.

)1(  عن اآراء التقدميني والتنويريني قارن بكر�صتيان ترول، الفكر التقدمي يف الإ�صالم املعا�صر، نظرة نقدية؛ مبجلة 
انظر: عمار علي  وتياراتهم؛  اآراء و�صطيي الإ�صالميني  العربي، 6/ 2007، �س �س 6-22. وعن  امل�صتقبل 
ح�صن، اخل�صو�صية الثقافية يف اخلطاب الفكري الإ�صالمي املعا�صر؛ مبجلة امل�صتقبل العربي، 2007/6، �س 

�س 42-24.
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لكْن، ويف كّل الأحوال، فاإّن اأُطروحات الإ�صالحيني اأو كتاباتهم ما عادت 
م�صادَر ومراجَع اإّل للموؤّرخني والأكادمييني. اأّما بالن�صبة لُفرقاء ال�صراع؛ فاإنها كما 
ُ بالنظرة الفاح�صة، ل ُت�صتخدم اإّل بالطرائق الأداتية واجلدالية والعتذارية  يتبنيَّ

التي ذكرناها.

وهكذا فالوا�صُح اأّن تلك الأُطروحات والكتابات فقدْت تاأثريها وراهنيَتها، 
و�صارت جزًءا من تاريخ الفكر العربي والإ�صالمي)1(. اأّما ال�صوؤاُل الآَخُر، �صوؤاُل 
انق�صاء اأو ف�صل النه�صة العربية؛ فاإنه �صوؤاٌل كبرٌي، ولالإجابة عليه �صروط واعتبارات 

ووقائع اأو�صع واأبعد مدى.

 .2004 بريوت،  املعا�صر،  العربي  اخلطاب  يف  النه�صة  اأيديولوجيا  زيادة،  بر�صوان  املثال  �صبيل  على  قارن    )1(
القاهرة، 2000. وتيار  اأندريه زكي،  اإ�صراف  الثقايف،  الفكر  اإطار جتديد  الديني يف  الفكر  وانظر: ندوة جتديد 
املعهد  الكواكبي،  و�صالم  ال�صريف  ماهر  باإ�صراف  ندوة  العربية،  املجتمعات  يف  وم�صائره  الديني  الإ�صالح 

الفرن�صي لل�صرق الأو�صط، دم�صق، 2003.



من الجتهاد اإىل الإ�صالح الديني

حممد احلداد)1(

للدرا�صات  اليون�صكو  كر�صي  �صاحب  والنه�صة،  الإ�صالح  ق�صايا  يف  متخ�ص�س  التون�صية،  باجلامعات  اأ�صتاذ   )1(
املقارنة لالأديان.

عر�س امل�سكلة

مل يفتاأ الفكر الديني الإ�صالمي املعا�صر يطرح ق�صاياه، منذ القرن التا�صع 
هي  الجتهاد  و�صردّية  مفاهيم.  قالب  يف  ل  �صردّيات  قالب  يف  الآن،  اإىل  ع�صر 
مثال على ذلك، وم�صمونها ت�صبيه الجتهاد بالباب الذي اأغلق يف فرتة ّما وتقّرر 
اإعادة فتحه يف الع�صر احلديث. ولقد مّر اأكرث من قرن على ن�صاأة هذه ال�صردّية يف 
ا منذ ذلك احلني،  �صيغتها احلديثة، وتطّور الواقع اليومي للم�صلمني تطّوًرا جذريًّ
الجتهاد  مباحث  فقبعت  التطّور  ذلك  يجار  مل  ال�صائد  الديني  الوعي  لكّن 
اجلديد يف ق�صايا جانبية مثل اأحكام احلجاب والنقاب والّلحى بل مل ت�صل اإىل 
قول ف�صل يف هذه امل�صائل بعد طول نقا�س. اأو اأنها حاولت طرق ق�صايا جديدة 
مثل املعامالت امل�صرفّية وعقود التاأمني والإجها�س وال�صتن�صاخ لكّنها مل تخرج 
عن املنهج القيا�صي املو�صوف يف كتب اأ�صول الفقه، مع اأن القيا�س يفرت�س وحدة 



حممد احلداد 126126

املو�صوع بني الفرع والأ�صل وهذا اأمر قد تغرّي لختالف طبيعة الع�صر احلديث 
عن طبيعة الع�صر الو�صيط.

تف�سري امل�سكلة

مبا ( 1) الحتفاظ  اأن  اإىل  الإ�صالحي  الجتهاد  حمدودّية  يف  ال�صبب  يرجع 
يعرف ب�صروط الجتهاد كما و�صعها القدامى اإمنا يرتّتب عليه حتًما اإعادة 
اآليات  احلقيقة  يف  هي  ال�صروط  تلك  لأن  نف�صها؛  القدمية  املواقف  اإنتاج 
لإنتاج املعرفة، فكيف تتغرّي املعرفة اإن مل تتغرّي اآلياتها، وكيف تتغرّي النتائج 

اإذا مل تتغرّي مقّدماتها؟
اإذا ترك الجتهاد الديني من دون اآليات و�صوابط فال يرتّتب على ذلك ( 2)

الغوغائية  الآراء  غلبة  واإمنا  �صابًقا،  يظّن  كان  كما  اجلديدة،  الآراء  انت�صار 
ح�صب  املقّد�س،  اإدارة  يف  ال�صغار  املت�صّرفني  بني  التناف�س  ب�صبب 
»املزايدة  مناخ  نتيجة  هو  الديني  والتطّرف  فيرب.  ملاك�س  امل�صهورة  العبارة 
املحاكاتية« )surenchère mimétique( التي تدفع الوعي الديني باجتاه 

حماكاة الأ�صل بدل النفتاح على املتغرّيات الإيجابية للع�صر.

باقتبا�س ( 3) اإل  املا�صي  يح�صل يف  معرفة مل  اإىل  �صعور  من  الدين  حتّول  اإّن 
املعارف الكونية التي كانت متاحة يف حدود الع�صر الو�صيط، ومنها الفل�صفة 
القدمية بنظرياتها امليتافيزيقية والفيزيائية واملنطقية واللغوية والنف�صية، ومل 
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لغة  بدورها يف  ت�صتغل  اأ�صبحت  لكنها  التطور،  املعارف عن  تتوّقف هذه 
دينية. فكل تراث الع�صر الو�صيط ل ميكن اإدراكه اإل عرب عملّية تفكيك 
لهذه العالقة املعقدة بني الرافدين الفكريني. هذه املعرفة معطى مو�صوعي 
يف  حا�صرة  وهي  بالرتاث،  يدعى  مما  الأكرب  اجلانب  متثل  وهي  للدرا�صة، 
اإنتاًجا  لي�صت  اأنها  كما  والعلوم.  الأدب  حتى  الرتاث  هذا  قطاعات  كل 
ا م�صتقالًّ بنف�صه، بل تفاعل خ�صب مع جمموع املخزون املعريف للعامل  عربيًّ

القدمي، وقد �صاهمت اأديان عديدة يف �صياغته وتكييفه.

مقرتح حل امل�سكلة

اإذا ما ارتكز على نظرّية جديدة يف ( 1) اإل  الجتهاد لن يكون جهًدا جمّدًدا 
التاأويل واقتب�س من املعارف التاأويلّية احلديثة نتائج مباحثها يف ق�صايا اللغة 
والوعي والعالقة بني الذهني واخلارجي ومناهج التعامل مع الن�ّس وغري 
املفاهيم  اقتبا�س جمموعة من  اأي�ًصا على  قام  القدمي قد  ذلك. والجتهاد 

والآليات التي كانت متاحة للمعرفة العاّمة ومل تكن م�صادرها دينّية.
الجتهاد احلقيقي هو الذي ياأتي نتيجة اإ�صالح ديني عميق، ففي غياب ( 2)

ذلك يرتّد اإىل جمموعة من احليل ال�صرعّية اأو احليل البالغّية. وثّمة فارق 
بني الجتهاد والإ�صالح الديني.
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حماولة حتديد مفهوم جديد لالجتهاد

بها  تتم�ّصك  التي  الدينّية  الت�صورات  لتكييف  الجتهاد هو جهد عملي 
اأمناط العي�س،  جمموعة ب�صرّية مع املتطّلبات الذهنّية واملادّية التي يفر�صها تطّور 
فهو حماولة لتحقيق التوازن بني الإميان ومقت�صيات الع�صر. وملّا كان الإميان اأمًرا 
ا ل يخ�صع ملحددات مو�صوعية مطلقة فاإن هذا التوازن، ثم هذا اجلهد العملي  ذاتيًّ
امل�صّمى اجتهاًدا، يظاّلن م�صاألة عملّية اعتبارّية تتغري ح�صب الع�صور واحلاجات.

حماولة حتديد مفهوم جديد لالإ�سالح الديني

الإ�صالح الديني يف �صياغته الأكرث �صمولية اإعادة ترتيب جماعّية للعالقة 
بني الت�صور الديني والت�صور الجتماعي يف اخلربات املعي�صّية ملجموعات ب�صرّية 
ذات تنظيم اجتماعي وثقايف معّقد. ل يتمّثل الإ�صالح الديني يف مراجعة بع�س 
املواقف والأحكام بل التفكري بعمق يف وظائف الدين يف املجتمع. لقد تغرّيت 
وظائف الدولة والآلة واملخترب واملدر�صة يف الع�صر احلديث فمن الطبيعي اأن تتغرّي 

وظائف الدين وعالقاته ببقّية املوؤ�ّص�صات الجتماعّية.

النتائج

�صرورة اإعادة حتديد العالقة بني الدين واملوؤ�ص�صات الجتماعية الأخرى ( 1)
لي�صبح الجتهاد اجلديد ممكًنا.
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الجتهاد اجلديد ل ي�صح اإل بنظريات تف�صريية جديدة.( 2)

ل ( 3) بنف�صه  اإليه  ي�صل  اأن  لالإن�صان  ميكن  »ما  الإ�صالح:  يف  الأم  القاعدة 
التف�صري   .)204  .2 املنار،  تف�صري  عبده:  )حممد  ببيانه«  الأنبياء  يطالب 
الإن�صان  اإليها  و�صل  التي  الناجحة  التجارب  كل  للقاعدة:  الديناميكي 
بنف�صه وعقله منذ ختم النبوة بالإ�صالم اإىل الع�صر الراهن ينبغي اأن تدرج 
امل�صاواة بني  الدميقراطي، مبداأ  ال�صيا�صي  النظام  اأمثلة:  �صمن الإ�صالح. 

الرجل واملراأة، مبداأ امل�صاواة بني املواطنني، اإلخ.

املراجع:

دار ( 1) العربي )بريوت،  الإ�صالحي  تاأويلية يف اخلطاب  د. حممد احلداد: حفريات 
الطليعة، 2002(.

د. حممد احلداد: حممد عبده. قراءة جديدة يف خطاب الإ�صالح الديني )بريوت، ( 2)
دار الطليعة، 2003(.

د. حممد احلداد: الربكان الهائل. يف اآليات الجتهاد الإ�صالحي وحدوده )تون�س، ( 3)
دار املعرفة، 2006(.

د. حممد احلداد: ديانة ال�صمري الفردي )بريوت، دار املدار الإ�صالمي، 2007(.( 4)
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صالح  سامل  * 
 

تقدمي: عن الدين املجرد والدين ال�سامل

ي�صتجيب الدين، يف املجمل، حلاجة الإن�صان العميقة، اإىل معنى لوجوده 
اأين  اأتينا؟ واإىل  اأين  على الأر�س، وذلك بالإجابة عن ال�صوؤالني اخلالدين: من 
�صغوط  من  يعانيه  ما  مواجهة  يف  ال�صمود  له  يكفل  الذي  املعنى  وهو  ن�صري؟ 
والظلم  والف�صل  كالأمل  ح�صوره  ت�صوه  اأو  كاملوت،  بوجوده  تع�صف  وحتديات 
والإثم، والغرتاب..اإلخ، وجميعها تقودنا اإىل حالة فقدان للمعنى، والدين وحده 
يقدم لنا ال�صند، والعون يف مواجهتها، ومينحنا القدرة على هزمية اأي �صعور باخلواء 

قد يت�صلل اإلينا منها.

غري اأن الدين ال�صامل وحده يتجاوز هذا الهدف »الدفاعي«، اإىل الهدف 
الأكرث »اإيجابية«، وهو »ت�صريع« م�صتقبل وجودنا على هذه الأر�س، فينتقل بنا من 
حال »ا�صتيعاب« اأزماتنا الوجودية، اإىل هدف »جتاوزها« بفعل خالق، يتم تاأ�صي�صه 

*     كاتب و�صحفي م�صري بجريدة الأهرام.
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ا، اإل اإذا  يف التاريخ الإن�صاين ومبعايريه. ومن ثم فاإن الدين ل يكون �صاماًل، اإيجابيًّ
اأو ا�صطدم به، عجز عن ت�صريع  ا�صتقام على قاعدة العقل فاإذا ما جافى العقل 

احلياة، واإجناز التقدم.

الإ�صالم«،  »�صمولية  على  العربية  الثقافة  يف  ال�صلفي  التيار  يوؤكد  وبينما 
باحلاكمية  القول  اإىل  ويق�صدون  ال�صيا�صي،  دوره  غالًبا على  اإليه  املنتمون  ويركز 
تفر�صه  اأ�صولها،  من  اأ�صل  الدولة  باأن  الدعاء  اإىل  و�صوًل  لل�صريعة،  ال�صيا�صية 
اإن�صاء �صورة  اأن �صمولية الإ�صالم تكمن يف قدرته على  نت�صور  الدين،  �صمولية 
اإىل  دوًما  تنزع  ول  بالدنيوية،  مرتعة  الأر�س  اأبًدا يف  تنغر�س  ل  للحياة  متكاملة 
هنا  ال�صمول  حيث  بينهما  التوفيق  مبهمة  تنه�س  بل  املثالية،  يف  تهوميًا  ال�صماء 
ثم  ومن  احلقيقية.  ال�صمولية  هي  وتلك  �صيا�صية...  غاية  ل  وجودية  �صرورة 
التكيف  على  قدرته  من  تقلل  خا�صة  �صيا�صية  نظرية  دون  من   - الإ�صالم  جند 
التاريخي متوجًها نحو العامل اخلارجي - حائًزا واقعيته يف فهمه للطبيعة، مدرًكا 
تخلٍّ  دون  ومن  �صدها.  الن�صال  �صرورة  على  وموؤكًدا  الإن�صانية،  املعاناة  لوجود 
عن روحانيته اخلا�صة، جنده يدعو اإىل تغيري العامل، بل ي�صغل نف�صه بهذه املهمة، 
باعتبارها املحك احلا�صم يف التاريخ، والوظيفة الأ�صا�صية للح�صور الإن�صاين على 
املعا�صر ولفرد كانتول  الكندي  امل�صت�صرق  اإليه  اأملح  ما  الأر�س... ولعل هذا هو 
�صميث عندما اعرتف باأن امل�صيحية »التقليدية طبًعا« اأرجاأت حتقيق ملكوت الرب 
الإن�صان خاطئ  لأن  الدنيا؛  التحقيق يف  م�صتحيل  اأنه  اعتبار  على  الآخرة،  اإىل 
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بطبعه، قا�صر بطبعه، ول ميكن اأن ي�صتقيم. اأما الإ�صالم فقد اعترب حتقيق ملكوت 
اهلل مهمة الإن�صان الأ�صا�صية يف هذه احلياة الدنيا.

ويرجع بع�س الفال�صفة عن�صر »الإيجابية« يف الإ�صالم اإىل الرتاث اليهودي، 
ففي ت�صنيف »هيجل« لالأديان اعترب الإ�صالم ا�صتمراًرا لليهودية املن�صغلة بالعامل 
الأر�صي. وقد ذهب »اأوزوالد �صبنجلر« اإىل راأي ي�صبه هذا عندما قال باأن »كتاب 
اأيوب« هو كتابة اإ�صالمية. غري اأن الإ�صالم يحتوى على عنا�صر كثرية غري يهودية 
ا بني الدنيوية اليهودية واملثالية امل�صيحية والعقالنية احلديثة،  جتعل منه تركيًبا جدليًّ
وجت�صيًدا ممتاًزا لروؤية وجودية ُتكامل بني عاملي الغيب وال�صهادة، وهو ما ي�صري اإليه 
»مر�صيا اإلياذة« عندما ي�صع الإ�صالم على احلافة بني ع�صر �صيادة امل�صيحية وبني 
بداية الع�صر العلماين احلديث، ما يجعل منه - يف ت�صورنا - نقطة توازن تاريخي 

على منحنى اجلدل الطويل والعميق بني العقل والإميان.

ويف هذا الإطار ندعي باأن الإ�صالم مل ي�صتوعب فقط النمو احلادث للعقل 
التاريخ  يف  النمو  هذا  ل�صتمرار  حافًزا  كان  بل  عليه،  ال�صابق  التاريخ  يف  الب�صري 
ا، يرتكز على املبادئ الكلية للعقل الإن�صاين، ويجمع  الالحق له. فهو، ب�صفته ن�صًّ
بنيويًّا بني العلم والإميان انطالًقا من مفهوم »الذات امل�صتخلفة« على الكون حيث 
تتبدى مالمح روؤية فل�صفية تكاملية للحياة. غري اأن ماآلت التجربة التاريخية التي 
قادت اإىل ال�صعود احل�صاري الغربي، والنك�صار احل�صاري للعامل الإ�صالمي مبطلع 
روؤية  ل�صالح  الفل�صفية  الروؤية  تلك  مالمح  طم�س  اإىل  اأدت  قد  احلديث،  الع�صر 
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حداثية و�صعية، نت�صور اأن ركيزتني حموريتني لعبتا الدور الأكرب يف بروزها وهيمنتها، 
العقل، ومركزية  باأولوية  الإميان  الفردانية« حيث  العقالنية« و»احلرية/  »العلم/  هما 
الإن�صان يف الكون »املذهب الإن�صاين« والثقة يف قدرة كليهما على اكت�صاف احلقيقة 
وتطويرها، واإدراك الوجود واإعادة بناء املجتمع والت�صريع له، على طريق النعتاق من 

كل قيد يكبل الإن�صان باعتباره عقاًل/ معرفة، اأو اإرادة/ حرية.

اأثري  الإ�صالمي  للعامل  »ثانية«  نه�صة جديدة  البحث عن  ويف خ�صم عملية 
جدل طويل وعميق حول اأهمية التجديد والإ�صالح وامل�صارات والكيفية التي ميكن 
من خاللها حتقيقهما. وطيلة قرنني ما�صيني طرح كثري من املجددين اأفكاًرا عديدة 
اأو  اأو حداثية ليربالية،  اإ�صالحية،  تنطلق من ف�صاءات خمتلفة �صواء كانت �صلفية 
توفيقية نقدية نحو هذه الغاية النه�صوية. ويف هذا احليز املحدود ندعي باأن الإ�صالم 
يحوز من البداية »روحانية حديثة« ل متر، ول ت�صعى لالنت�صاب، اأو اللتحاق مبفهوم 
احلداثة الغربي املرتكز على »الفردية املطلقة«، وعلى »مركزية« العقل الإن�صاين على 
نحو قد ينفي احل�صور الإلهي يف الكون، اأو يهيمن عليه، بل تخط م�صاراتها العميقة 
باإلهام ح�صور اإلهي ل ينفي احل�صور الإن�صاين، وعقل اإن�صاين م�صتخلف على الكون 
التي حاول  التوفيقية للحياة  الروؤية الإ�صالمية  ل مطلق فيه، حيث تتبدى مالمح 

بع�س املجددين اإحياءها، على هذه امل�صتويات الأربع الأ�صا�صية:

اأوًل: الوجود.. تكامل اأ�صا�صي بني عامل ال�صهادة وعامل الغيب

ثانًيا: الكون.. تفاعل �صميمي بني الإن�صان امل�صتخلف والطبيعة امل�صخرة
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ثالًثا: الإن�صان.. تعادل اإيجابي بني احلرية وامل�صئولية

رابًعا: الأخالق.. توازن واقعي بني الروحانية واملادية

اأوًل: الوجود.. تكامل اأ�سا�سي بني عامل ال�سهادة وعامل الغيب

الغايات  اإدراكه  يتخطى  اأن  بد  ل  الأف�صل  وجوده  الإن�صان  يحقق  حتى 
احلياتية املبا�صرة اإميانًا باأن وراءها غايات اأخرى بعيدة، رمبا كانت اأهم واأبقى. فاإذا 
ا كاماًل اأقدم على الت�صحية بكل ما يف و�صعه من طاقة من  اآمن بذلك اإميانًا حقيقيًّ
اأجل ما هو اأ�صمى واأعلى. واأما اإذا وقع يف اأ�صر الغايات احلياتية وحدها، ف�صوف 
اإىل  ويحفزه  لوجوده...  معنى  مينحه  الذي  املتكامل  الواثق  الإميان  ذلك  يفتقد 
من  اأبعد  لريى  ب�صريته  اأمام  املغاليق  ويف�س  واقعه...  مل�صاعب  الواثق  التجاوز 

حدود ب�صره.

والدين هو بال�صبط ذلك الإميان العميق مبا وراء احلياة، وما فوق الوجود، 
لالآين  ا جماوًزا  زمانيًّ ل  اأبدي  بوجود  واإميانًا  احلا�صر،  الظاهر  للوجود  جتاوًزا  كونه 
ا  عقديًّ اأ�صاًل  باعتباره  الإ�صالمي،  التوحيد  مفهوم  ولعل  امل�صاهد.  واملكاين 
تاأ�صي�ًصا  لي�صبح  ميتد  بل  لالألوهية،  ا  عقليًّ ت�صوًرا  كونه  على  يقت�صر  لالإ�صالم، ل 
ا عميًقا للوجود الب�صري كله، عندما يدعو الإن�صان اإىل الإميان بوجود اإله  اأخالقيًّ
فهنا يكون  �صلطان.  ي�صمو على كل  متعال، وجوده م�صدر كل وجود، و�صلطانه 
»اهلل« هو املبداأ الأول لكل فعل خرّي اأو خلق جميل، ميار�صه املوؤمن بتقوى باطنية 
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كما  خارجية.  مظاهر  اأو  طقو�س  اأو  ل�صعائر  حاجة  دون  من  داخلي  اقتناع  وعن 
ي�صبح  - جل �صاأنه وعال - هو القيد الأول على كل فعل �صرير اأو قبيح، يتجنبه 
املوؤمن حتى لو انتفت عنه رقابة القانون؛ لأن احل�صور الإلهي املطلق هو وحده 
الذي يجعل اخلري ح�صًنا يف ذاته، وال�صر قبيًحا يف ذاته من دون حاجة اإىل ثواب 
وعقاب دنيوي، اأو اإىل ترغيب وترهيب �صلطوي. فاإذا غاب اهلل غاب معه الإميان 
باليوم الآخر، و�صار الإن�صان حموًرا لذاته ورغباته، ما دامت احلياة بغري غاية عليا، 
و�صار وجوده بها فانًيا ول وجود بعده، ويغدو اأكرث ما يحفزه ويرنو اإليه يف حياته اأن 
يعب منها قدر ما ا�صتطاع، وعلى غري مهل، ومن دون اكرتاث، ولو قاده ذلك اإىل 
اأن يطحن غريه يف �صبيل بقائه هو، فتذوي لديه كل قيمة اأخالقية، وحتل حملها 

اأنانية ب�صعة وا�صتعالء مقيت على الآخرين.

ولعل الرائد املتفل�صف د. عثمان اأمني قدم واحدة من اأف�صل ال�صياغات 
ي�صميه  الذي  مذهبه  يف  وذلك  والغيب،  ال�صهادة  عاملي  بني  للعالقة  الفل�صفية 
»اجلوانية« وي�صفه باأنه »اأ�صول عقيدة وفل�صفة ثورة« يف كتاب يحمل ال�صم نف�صه. 
اإىل عامل  اأقرب  اأمني فاإن الإن�صان يعد تركيًبا من »جوانية« هي  وح�صب عثمان 
ُبعديه  يف  الإن�صان  ي�صبح  حيث  ال�صهادة،  عامل  اإىل  اأقرب  هي  وبرانية  الغيب، 
ال�صهادة  اأي  ُبعديه الأ�صا�صيني  ال�صامل يف  للوجود  الباطن، والظاهر، كاأنه متثيل 

والغيب.
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للجوانية  والنبوية  القراآنية  املنطلقات  عن  نف�صه  اأمني  عثمان  ويك�صف 
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ژھ     تعاىل:  قوله  اإىل  اأ�صولها  يرد  حني 
ا  اإن�صان جوانيًّ لكل  اأن  يقرر  الذي  النبوي  واإىل احلديث  ڭ   ژ  ]الرعد/11[، 
على  الذات  ويقدمان  الإن�صان،  من  ينطلقان  راأيه  يف  واحلديث  فالآية  ا.  وبرانيًّ
املو�صوع، والفكر على الوجود، والإن�صان على الأ�صياء، والروؤية على املعاينة، اأي 
باطني  بجهد  احلياة  �صورة  فيها  تر�صم  بالواقعية،  مقرتنة  مثالية  يعربان عن  اأنهما 
مو�صول ما يلبث اأن يتجه نحو الإ�صالح اخلارجي اأو املادي، وحتول فيها النف�س 
حتقيق  بذلك  فيتم  املجتمع  لإ�صالح  اأ�صا�ًصا  لتكون  الأخالقي  اخلري  وجهة  اإىل 
مركب ذي حدين: اجلواين من الباطن والرباين من اخلارج، بينهما رابطة واعية 
الدنيوية  الروحية واحلياة  التوازن بني احلياة  وتقيم  النف�س واجل�صم  تزكي  حيث 

لالإن�صان على اأ�صا�س من الأخالقية العاملة)1(«.

ولي�س غريًبا هنا اأن يعترب عثمان اأمني اجلوانية »مثالية روحية« ميثل الدين 
املدنية  املثالية وعلى  اأن يحمل على خ�صوم  اأي�ًصا  ولي�س غريًبا  بعدها احلقيقي، 
الغربية التى عادت الروح وبواأت العلم املادي مكانة ما كان ينبغي اأن تكون اإل 
باأن القوة احلقيقية هي قوة الروح  اإميانًا را�صًخا  للروح قائاًل: »... واجلوانية موؤمنة 
اخلارجي، عامل  العامل  الإن�صان على  بها  التي ظفر  ال�صلطة  واأن  الأعلى،  واملثل 
املثالية والروحية. ولقد  التي هي  اأ�صلته عن قوته الأ�صلية  املادة والأج�صام، قد 

)1(  عثمان اأمني، اجلوانية: اأ�صول عقيدة وفل�صفة ثورة، دار القلم، القاهرة، 1964، �س123-121.
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راأى غاندي بعينيه م�صهد ذلك ال�صراع الدموي العنيف الذي قدمه الغرب اإىل 
العامل يف م�صتهل هذا القرن حني جلب اإليه اأروع النت�صارات العلمية فهاله هذا 
املزيج الغريب من التقدم والهمجية، اأو من العلم واجلهالة فلم يرتدد حينئذ يف اأن 
ي�صيح: »اإن التقدم احلديث كما ميثله الغرب يف اأيامنا هذه، قد اأحل املادة مكانًا 
من حق الروح وحدها اأن تتبواأه، فنتج عن ذلك اأنه قد بواأ العنف عر�س الن�صر، 
راأى غاندي  الرق وال�صتعباد«. ومل يكن هذا  اأ�صفاد  والرباءة يف  وقيد احلقيقة 
وحده يف اأزمة الع�صر، فاأين�صتاين، اأحد اأقطاب العلم املعا�صر، يقول: »اإن العلم 
مل ُي�صتخدم حتى اليوم اإل يف خلق العبيد، ففي زمن احلرب ي�صتخدم العلم يف 
لقد  منهوكة.  قلقة مرهقة  ال�صلم يجعل حياتنا  ت�صويهنا، ويف زمن  ت�صميمنا ويف 
فينالوا  العقلية،  اإىل احلياة  بالعلوم على الن�صراف  النا�س  اأن ي�صتعني  ننتظر  كنا 
بذلك اأكرب حظ من احلرية، ولكن بدًل من ذلك �صريتهم العلوم عبيًدا لالآلة«. 
كتابه  كاريل  األك�صي�س  الطبيب  العامل  اأ�صدر  الأخرية  العاملية  احلرب  وقبيل 
امل�صهور )الإن�صان ذلك املجهول( ف�صرح باأن الأزمة التي يعانيها اإن�صان هذا القرن 
اأزمة من�صوؤها عدم الن�صجام بني القلب والعقل وبني الروح واملادة«)1(. ولعل هذا 
الن�صجام ل ميكن حتقيقه من دون اإميان باليوم الآخر، الذي ميثل الأ�صا�س املكني 
للتوا�صل الوجودي بني عامل ال�صهادة وعامل الغيب؛ اإذ يوؤ�ص�س لركائز ثالث غاية 

يف الأهمية ل�صريورة الوجود الإن�صاين:

املرجع ال�صابق، �س139-137.   )1(
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الركيزة الأوىل: هي اخللود، اأي احلياة بعد املوت والن�صور من القبور حيث 
يبعث النا�س جميًعا بعد موتهم باأج�صامهم ليحا�صبهم اهلل على اأعمالهم يف دنياهم 
البعث  يف  طوياًل  الر�صول  قري�س  جادلت  وعندما  النار.  اإىل  واإما  اجلنة  اإىل  فاإما 

بالأج�صاد، فاإن اهلل تعاىل رد عليهم يف �صورة الإ�صراء: ژجت  حت  خت   مت  ىت  
يت  جث  مث  ىثٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ  
فاإن  وهكذا  ]الإ�صراء/51-49[  ڄژ  ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ  
ا يف الت�صور الإ�صالمي اإذ تدفع النا�س  عقيدة البعث واخللود ت�صكل مقوًما حموريًّ
للعمل ال�صالح وحتثهم على البتعاد عن ال�صر؛ لأنهم يعلمون اأنهم �صيحا�صبون 

على كل عمل اأو قول.

وهنا يذهب الرائد واملجدد جمال الدين الأفغاين اإىل اأهمية اخللود يف حياة 
اأنف�صهم وال�صمو على م�صاعب حياتهم،  ترقية  اإىل  اإذ يدفعهم  النا�س الأخالقية 
ر ال�صعادة الإن�صانية امل�صد�س ال�صكل«  فيذكر �صمن عقائد ثالث تكون مًعا »َق�صْ
عقيدة اخللود قائاًل عنها: »اإن الإن�صان اإمنا ورد هذه احلياة الدنيا ل�صتح�صال كمال 
اأرفع واأو�صع من هذا العامل الدنيوي والنتقال من دار  اإىل عامل  »يهيئه للعروج 
�صيقة ال�صاحات، كثرية املكروهات جديرة اأن ُت�صمى بيت الأحزان وقرار الآلم، 
تنتهي  ول  �صعادتها  تنق�صي  ل  املوؤملات  من  خالية  ال�صاحات  ف�صيحة  دار  اإىل 
اإىل  اجلهل  حالة  من  الرتقاء  اإىل  دوًما  مدفوع  العتقاد  هذا  و�صاحب  مدتها«. 
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حالة العلم، ومن دن�س الرذائل اإىل تهذيب النف�س وتطهريها فينزع اإىل الك�صب 
من الوجوه امل�صروعة ويتنكب عن طرق اخليانة وو�صائل الكذب والر�صوة وامللق 
الكلبي واخلداع الثعلبي، فتكون الهيئة الجتماعية بذلك �صليمة عادلة م�صتقيمة 
وت�صبح الروابط بني الأمم اأدعى للثقة واأقرب اإىل مراعاة احلق والعدل«)1(. ولدى 
الرائد توفيق احلكيم فاإن الت�صليم بالبعث واخللود ميثل الطريق املعقول لتحقيق 
»تعادلية الكون« واملحافظة على كل ما اأوجده اخلالق... »اإذ اأو�صى اهلل يف قراآنه 
لعنا�صر  ال�صروري  بالتعادل  الإخالل  لعدم  وبالعدل  والإ�صراف،  الغلو  بعدم 
البقاء من اأ�صخم الكواكب اإىل اأ�صغر اخلاليا... وكما اأنه ل طغيان ملوجود على 
موجود... فاإن اهلل ل يلغي وجود ما اأوجده، ولكنه يغري �صفة الوجود، وما ن�صميه 
وجود  اإىل  دنيوي  وجود  من  ونقله  ل�صفته،  تغيري  بل  للوجود،  اإلغاء  لي�س  املوت 

اأخروي«)2(.

والركيزة الثانية: هي العدل... فقد ت�صمح الأو�صاع بظهور الطغاة والظلمة 
والف�صقة من ذوي ال�صلطان اأو الرثوة الذين ُيَرّوعون الآمنني، وينتهكون املحارم، 
اأو يدفعوا ثمن �صرورهم،  العدالة  تنالهم يد  اأن  اأوج �صلطانهم قبل  ثم ميوتون يف 
لت�صييعهم يف مواكب مهيبة ودفنهم  قهًرا،  واإن  اإن جهاًل  ي�صطر �صحاياهم،  وقد 
وورثتهم من  نهار خ�صوًعا لأ�صالفهم  ليل  احلر�س  عليها  يقف  وهياكل  مقابر  يف 

امل�صرية  املوؤ�ص�صة  د. حممد عمارة،  الدهريني، حتقيق  على  الرد  الكاملة:  الأعمال  الأفغاين،  الدين  )1(  جمال 
العامة، القاهرة، 1968م، �س144.

)2(  توفيق احلكيم، التعادلية.. مع الإ�صالم والتعادلية، مكتبة الآداب،القاهرة، الطبعة الأوىل، 1983م، �س 232.
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الأخالقي  الوعي  يقف  امل�صكلة  هذه  واإزاء  البط�س...  وقوة  املال  اأو  اجلاه  ذوي 
الذي يتاأ�ص�س على العقل املح�س اأو نظرية الواجب الكانطية حائًرا، يخ�صى من 
عدم وحدة الف�صيلة وال�صعادة يف هذا العامل وذلك عندما يالحظ معاناة النا�س 
الأخيار، بينما الذين يفتقرون اإىل الأخالق ينعمون. ويدرك، من ثم، اأن الطبيعة 
ل تتم�صى دوًما مع الأخالقية، ويعاين هذه امل�صكلة باعتبارها ظلًما ل ي�صتطيع اأن 
يقبله، وي�صر على اأن: »الن�صجام بني الأخالق والطبيعة مفكر فيه على اأنه كائن 
بال�صرورة، اأي مفرت�س، ويفهم هذا الن�صجام على اأنه لي�س »رغبة« واإمنا »مطلب 
للعقل«)1(، وهو ما يعني اأن الأخالق العقلية عانت امل�صكلة، ومل جتد حالًّ �صافًيا 
يف احلقيقة، فتغا�صت عنها بافرتا�س حل �صوري يلبي حاجة العقل الب�صري اإىل 

الن�صجام، والنتظام، ولكنه ل يحل حاجة الوجود الب�صري اإىل العدل.

هذه احلاجة اإىل العدل ل ميكن تلبيتها اإل عرب الإميان باليوم الآخر على 
اأنه موعد لهوؤلء الظاملني مع العدالة الإلهية. وكما يرى الأفغانى: »ل يبقى هناك 
من �صبيل اإىل رادع قامع لل�صهوة والهوى اإل اأمر واحد هو العتقاد بالألوهية، اأي 
الإميان باأن للعامل �صانًعا عاملًا مب�صمرات القلوب ومطويات الأنف�س، �صامي القدرة، 
هذه  بعد  حياة  يف  م�صتحقه  يوّفاه  جزاء  وال�صر  للخري  قّدر  والقوة،  احلول  وا�صع 
احلياة، اأي يف اليوم الآخر، فهذا العتقاد وازع قوي يكبح النف�س عن ال�صهوات 
التدلي�س.  وي�صتاأ�صل مادة  الغدر  اأثر  العدوان، ظاهره وخفيه، وميحو  ومينعها عن 

)1(  يو�صف كرم، الطبيعة وما بعد الطبيعة، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1966، �س 132.
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وهو اأف�صل و�صيلة لإحقاق احلق والتوقيف عند احلد. وهو كذلك جملبة لالأمن 
ومتن�صم للراحة. وبدونه ل تقرر هيئة لالجتماع الإن�صاين ول تلب�س املدنية �صربال 
الغل  �صائبات  من  الب�صر  ت�صفو �صالت  ول  املعامالت  نظام  ي�صتقيم  ول  احلياة 

وكدورات الغ�س«)1(.

ال�صامل،  الإلهي  احل�صور  اأن  ذلك  ال�صمري...  فهي  الثالثة:  الركيزة  واأما 
وحده، هو ما يدفع الإن�صان اإىل تكييف �صلوكه مع معتقداته، عندما يحيا ال�صعور 
الإ�صالم  يف  ال�صمري  يجعل  الذي  الأمر  وهو  وزمان،  مكان  كل  يف  اهلل  بوجود 
تخفي  وما  الأعني  خائنة  يعلم  الذي  اهلل  خ�صية  من  ينبع  �صادق  اإلهام  كاأنه 

ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   ال�صدور: 
ٺژ ]ق/ 16[. وهكذا ل يكون هناك اأي �صبيل للخداع اأو التزييف، وت�صبح 

الأخالق الإ�صالمية التزاًما اأكرث منها اأوامر ونواهي، اإذ تقوم على حب اهلل وطاعته 
والولء له؛ لأن الإكراه على الف�صيلة ل ي�صنع الإن�صان الفا�صل، كما اأن الإكراه 
على الإميان ل ي�صنع الإن�صان املوؤمن، حيث احلرية النف�صية والعقلية هي اأ�صا�س 

امل�صئولية.

ولي�صت عظمة الإن�صان اأ�صا�ًصا يف اأعماله اخلرّية، واإمنا يف قدرته على الختيار. 
وكل من يقلل اأو يحد من هذه القدرة يحط بقدر الإن�صان. فاخلري ل يوجد خارج 
اإرادة الإن�صان، ول ميكن فر�صه بالقوة: ژی  جئ    حئ  مئژ ]البقرة/ 256[؛ اإذ 

)1(  جمال الدين الأفغاين، الأعمال الكاملة: الرد على الدهريني، مرجع �صابق، �س171.
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ملاذا يلجاأ الإ�صالم اإىل الق�صر يف تعريف الإن�صان معنى اخلري اأو توجيه �صلوكه اإليه، 
وهو يح�صن الظن بالفطرة الإن�صانية ويرى اأن اإزاحة العوائق من اأمامها كافية لإيجاد 
اإل  اأنه مالك ل يح�صن  اإن فطرة الإن�صان خرية، ولي�س معنى هذا  جيل فا�صل؟ 
اخلري بل معنى هذا اأن اخلري يتواءم مع طبيعته الأ�صلية واأنه يوؤِثر اعتناقه والعمل به 

كما يوؤثر الطري التحليق اإذا تخل�س من قيوده واأثقاله)1(.

ومن ثم تاأتي اأهمية »اجلوانية« ب�صفتها روؤية فل�صفية تعرب عن روح الإ�صالم يف 
الربط الوجودي بني العاملني: ال�صهادة والغيب، وحتاول كما يرى �صاحبها عثمان 
اأمني: »اأن تزاوج بني الذات واملو�صوع، واأن جتمع بني العقل والقلب، واأن توؤلف 
بني النظر والعمل، وتدعو يف �صري الفكر و�صلوك احلياة اإىل خلو النية وا�صتواء ال�صر 
النف�س  وتهذيب  ال�صخ�صية  تربية  وتعتد يف  والتظاهر،  الرياء  والعالنية، وجمانبة 
اأ�صد وقًعا من تاأثري  اأن تاأثري الأفعال  بالقدوة احل�صنة واملثل الطيب اعتقاًدا منها 
الأقوال، وجتاهد يف تب�صري اأبناء الع�صر باأن مباينة الرباين للجواين هي م�صدر كثري 
من اآفات املجتمع، واأن العن�صر الإن�صاين اأ�صا�صي يف حل امل�صكالت ال�صيا�صية، 
واأن الأديان قادرة على هداية الإن�صان، واأن كل اإ�صالح حقيقي يتطلب تغيرًيا يف 

املحور ل تغيرًيا يف الكم واملقدار«)2(.

)1(  حممد الغزايل، خلق امل�صلم، دار القلم، دم�صق، الطبعة احلادية والع�صرون، 2004، �س 26.
)2(  عثمان اأمني، اجلوانية: اأ�صول عقيدة وفل�صفة ثورة، مرجع �صابق، �س263.
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ذروة  اإىل  بالإن�صان  ال�صمو  ين�صد   - ال�صماوية  الأديان  ك�صائر   - والإ�صالم 
الكمال، ولكنه اإذ ي�صعى اإىل ذلك اأو ين�صده يعلم متاًما اأن الإن�صان قد ُجِبل على 
النق�س، فال يطالب امل�صلم مبا يفوق طاقاته النف�صية والعقلية، بل يعرتف بحدودها 
قبل اأن ي�صعى اإىل رفع م�صتواها. فالإ�صالم ل يطلب من املوؤمنني اأن يكونوا قدي�صني 
اأو رهبانًا، بل يريدهم اأنا�ًصا عاديني ي�صاركون يف احلياة الواقعية، ل يعتزلون يف الكهوف 
بعيًدا عن املجتمع ول يهملون اأنف�صهم. نعم يوؤمنون باأن هذه احلياة الأر�صية لي�صت 

هي الوحيدة، ولكنهم غري مطالبني بالن�صحاب منها: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  
على  الإن�صان  يكون  وحينما   .]45 ڇژ. ]املائدة/  چ      چ     چ   چ    
التوفيقية مهيمنة  النزعة  اأح�صن تقومي كما خلقه اهلل، تكون هذه  ال�صوية يف  فطرته 

على نف�صه، غالبة على �صلوكه، بال تعار�س ول تناق�س ول انف�صال.

النزعة  هذه  ترف�س  التي  امل�صيحية  ي�صاد  النحو،  هذا  على  والإ�صالم، 
اأن  اإما  لأنه  �صيدين؛  يخدم  اأن  اأحد  يقدر  »ل  يقول:  متى  فالقدي�س  التكاملية، 
اأن  تقدرون  ل  الآخر،  ويحتقر  الواحد  يالزم  اأو  الآخر،  ويحب  الواحد  يبغ�س 
امل�صيحية  اأن  النظرة  تلك  ترتب على  وقد  واملال)1( )متى، 6: 24(  اهلل  تخدموا 
ال�صخ�س  يهتم  كما  بها  يهتم  املعا�صر  الغرب  بينما  الأر�صية،  احلياة  تذم  ظّلت 

)1(   اأي ال�صيطان.
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الأكول بطعامه، اإنه يزدريه ولكن لي�س عنده تقدير له، اأما الإ�صالم فقد ا�صتمر من 
البداية ينظر اإىل احلياة ب�صكينة واحرتام، اإنه ل يعبدها بل يعدها مرحلة جنتازها 
يف طريقنا اإىل حياة عليا، ومبا اأنها مرحلة ل بد منها فلي�س لالإن�صان اأن يحتقرها اأو 
يقلل من قيمتها. اإنه ل ي�صمح بالنظرة املادية للغرب املعا�صر والقائلة »اإن مملكتي 
لي�صت اإل هذا العامل« ول بالنظرية امل�صيحية التي تزدري احلياة وتقول »مملكتي 

لي�صت يف هذا العامل«)1(، بل ير�صدنا القراآن اأن ندعو: ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]البقرة/ 201[.

هي  والغيب،  ال�صهادة  عاملي  بني  توازن  التي  الواقعية  النزعة  هذه  ولعل 
التي منحت الأخالق الإ�صالمية تاريخيتها، وحملت ال�صاعر الفيل�صوف حممد 
اإقبال على القول »باأن نبي الإ�صالم يقوم بني العامل القدمي والعامل احلديث فهو 
بتاريخ ر�صالته وم�صدرها من العامل القدمي، وبالروح التي انطوت عليها من العامل 
متغري  هو  وما  كالروح،  اأبدي  هو  ما  بني  التزاوج  على  القدرة  حيث  احلديث«. 
فاإنه يخل�س  ويقني  اإميان  ات�صال  الإلهية  بالذات  امل�صلم  يت�صل  كاجل�صد، فحيث 
ملا هو اأبدي دائم متعلق بروحه غري مت�صل بحدود الزمان واملكان، وحيث يعي�س 
ولكنه  معهما،  ويتكيف  وتغري  تنوع  فيها من  ما  يواجه  فاإنه  الأر�س  امل�صلم على 
يدرك دوًما �صرورة خ�صوع ما هو متغري ملا هو اأبدي، فعامل احلوادث لي�س اإل رمًزا 
اإىل عامل اخللود، ومهما تكن طبيعة الواقع والأحداث مما يقع عليه الب�صر  ي�صري 
)1(  اأبو احل�صن الندوى، ماذا خ�صر العامل بانحطاط امل�صلمني، دار القلم للن�صر والتوزيع، الطبعة ال�صاد�صة ع�صرة، 

القاهرة، 2005م، �س 123.
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وراءها،  الكامن  الروحاين  الكائن  اإىل  ت�صري  عالقات  اإل  هي  فلي�صت  وال�صمع 
بينما  يتغري،  ثابًتا ل  واملثل جوهًرا  املبادئ  كانت  ثم  ومن  مبدعها وجمريها.  اإىل 
كانت ال�صور التي تلتزم بها وتتفاعل معها هذه املبادئ عر�صة للتغري بفعل البيئة 
والزمن، ومن ثم جتمع الأخالق الإ�صالمية بني اأ�صالة الثبات الناجم عن اليقني 
بالوجود الإلهي، وبني مرونة التحول املنبثقة عن الإميان بالتغري ورمبا التقدم. وهذا 
اإيقاع  الذي هو �صابط  العقل  الإدراك هو عمل  يتطلبه من و�صوح يف  مبا  اجلمع 

للوجود الإن�صاين بني مثالية الروح ومادية اجل�صد.

ثانًيا: الكون.. تفاعل �سميمي بني الإن�سان امل�ستخلف والطبيعة امل�سخرة

تخ�صع حركة الكون لقانون ثابت ل يتغري هو الذي خلق اهلل به وعليه هذا 
الكون الهائل الذي ل تدركه الأب�صار ول تعيه العقول، وهو القانون الذي يكون 
ال�صببية، وهي العالقة بني الفعل والقانون الذي يحكمه. اأو هو �صنة اهلل التي لن 
جتد لها تبدياًل ول حتوياًل والتي حتكم الكون وت�صريه من الأزل اإىل الأبد... وكما 
ال�صنن  الإلهي، جمرى  الإبداع  الكون،  نظام  يجري  اأن  الإلهية  احلكمة  �صاءت 
والقوانني املنتظمة.. فقد �صاءت احلكمة نف�صها اأن ل ياأخذ فعل التغيري اأو التطوير 
يف هذا الكون �صورة اجلرب اأو احلتم، ملغًيا حرية الإن�صان على الأر�س، ومن ثم 
اأنعم عليه بالعقل الذي هو اإظهار للتدبري الإلهي يف الكون و�صهادة عليه. وبحكم 
هذه امللكة »العقل« يبقى الإن�صان ا�صتثناًء من فعل ال�صرورة، قادًرا على الختيار 
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اأُعِطي من قدرة على »التعقل« ت�صمو به على العامل الذي هو منه، بج�صده،  مبا 
ولكنه متجاوز له بعقله وروحه، اإذ يتجاوز ال�صرورة اإىل الختيار، واحلتم اإىل احلرية.

1- اإلنسان.. بني التهميش والتمركز

يف مقابل الروؤية »العدمية« اأو »التهمي�صية« ملوقع الإن�صان يف الكون، والتي 
بـما ميكن  تقول  نقي�س  روؤية  ثمة  الآ�صيوية، كان  الطبيعية  الديانات  لدى  ت�صود 
ت�صميته »الروؤية ال�صتخالفية« وموؤداها اأن الإن�صان هو تاج اخلليقة وبطل الرواية 
الكونية، كل ما يف العامل وجد من اأجل خدمته. وهي النظرية التي وجدت لها 
ا يف العهد القدمي وق�صة اخللق كما يرويها �صفر التكوين. وثانًيا �صنًدا  اأوًل اأ�صاًل دينيًّ
ا يف نظرية »مركزية الأر�س« حيث كان املنظور العلمي التقليدي يت�صور اأن  علميًّ
ال�صم�س تدور حول الأر�س باعتبارها املركز املادي للكون، وحاملة الإن�صان الذي 
ا يف الفل�صفة اليونانية منذ القرن الرابع قبل  هو مركزه الروحي. وثالًثا مرتكًزا فكريًّ
امليالد، حيث قام اخليال امليثولوجي والفل�صفي على تكري�س و�صع الإن�صان لي�س 
�صتى  تفاعالت  ال�صماء من خالل  مواجهة  وكذلك يف  بل  الأر�س،  على  فقط 
اأدخلت الإن�صان يف الفلك الإلهي، اأو الإله يف الفلك الإن�صاين. ورابًعا حا�صنة 
موؤ�ص�صية هي الكني�صة يف الع�صور الو�صطى والتي راقها متجيد الإن�صان واإكباره، 
ذلك الإكبار املوروث عن العهد القدمي، ف�صاعت النظرية يف اأوروبا حتى ال�صطر 

الأخري من ع�صر النه�صة الأوروبية.



�سالح �سامل
148148

وقد جاء الإ�صالم متوًجا لهذه الروؤية ال�صتخالفية. ويف ق�صة اخللق، كما 
عر�س لها القراآن الكرمي، حتدثنا اآياته عن مراحل وتطورات هذا اخللق فنفهم اأن 
ا وم�صتقاًل عن العامل، واإذا كانت كل املخلوقات  الإن�صان موجود وجوًدا مو�صوعيًّ
قد خلقها اهلل بالأمر الإلهي »كن« فاإن خلق اآدم قد متيز عن خلق املخلوقات كلها 

باأمرين؛

�صياق  تعاىل يف  لقوله  طبًقا  وذلك  بيديه،  خلقه  با�صر  قد    اهلل  اأن  اأولهما: 
ا�صتنكار ع�صيان اإبلي�س الأمر الإلهي بال�صجود لآدم: ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ېژ ]�س/ 7[. ورغم اخلالف التاأويلي بني اأن�صار الفهم احلريف واأولئك الذين 
ي�صرون على الفهم املجازي لعبارة »بيدي«، فاإن هذه املبا�صرة باليدين - بعد نفي 
الت�صبيه واعتبار اليدين من �صفات الذات الإلهية التي اأثبتها ال�صمع  - عالمة 
على تكرمي اهلل �صبحانه لالإن�صان واحتفائه به. وهذه الدللة يعرب عنها الطربي يف 
تف�صريه من خالل رواية عن عبد اهلل بن عمر يقول فيها: »خلق اهلل اأربعة بيده : 

العر�س وعدن والقلم واآدم، ثم قال لكل �صيء كن فكان)1(«.

وثانيهما: اأن الإن�صان، واإن كان »حادًثا« يف تاريخ التكوين، فقد اكت�صب قب�ًصا 
من الأبدية لأن خلقه كان في�ًصا مبا�صًرا من روح اهلل القدمي: »اإنه موجود »بالقوة« 
الوجود  »بالفعل«،  وجوده  واأما  »القدم«  �صعيد  على  وت�صميماته  اهلل  علم  يف 
)1(  جامع البيان )الريان(، اجلزء الثالث والع�صرون، �س119. نقاًل عن: د. ن�صر حامد اأبو زيد، الن�س وال�صلطة 
واحلقيقة اإرادة املعرفة واإرادة الهيمنة، املركز الثقايف العربي، بريوت والدار البي�صاء، الطبعة اخلام�صة، 2006م، 

�س256.
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املحدث، ف�صيتم بعد اأن ينفخ اهلل فيه من روحه. لقد متيز اآدم ب�صرف ال�صتقبال 
ا، ومن  املبا�صر للنفخة الإلهية ]احلجر/ 29[، ]ال�صجدة/ 9[ التي �صوته كائًنا حيًّ
فطبيعتنا  الب�صر.  ل�صائر  مبا�صرة  غري  بطريقة  الإلهية  النفخة  تنتقل  الروح  هذه 
الآدمي.  بالوجود  متناه،  وحدوث  باجلوهر،  وخلود  اأبدية  مزدوجة:  الإن�صانية 
وهذه الزدواجية هي م�صدر عط�صنا الروحي، وتوقنا اإىل التعايل، اإىل جتاوز دنيوية 
الوجود، وا�صتلهام ينابيع الوجدان. لقد اأعز اهلل اجلن�س الب�صري فاأبدعه بنفخ من 
وي�صون  ب�صرية  اأية ذات  ينفي حلول اهلل يف  الإلهية«  الروح  و»النفخ من  روحه. 
تنزيهه، ويف الوقت نف�صه، ي�صعد بالإن�صان اإىل الت�صال الروحاين باهلل، فال جت�صيد 
اإنه لنفخ  اإن�صان، ول هجران وانف�صام عن اخلالق؛  اأي  لالألوهية يف الإن�صان، يف 

تكرم به اهلل على الب�صر عامة، ليظهر اأف�صليتهم على باقي الكائنات)1(.

الوجود يف  اأمانة  يحمل  اأن  الإن�صان  على  كان  الأف�صلية  هذه  مقابل  ويف 
�صجاعة واإقدام، وهي التي عر�صت على اجلبال فاأبني اأن يحملنها. وهكذا يتكر�س 

ژٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              الكرمي:  القراآن  مبداأ ال�صتخالف يف 
ڤ     ٹ   ٹ      ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ    ٺ   ڀ    ڀڀ   ڀ  
اأ�صد الرتباط،  بال�صتخالف  الت�صخري،  يرتبط مبداأ  ]فاطر/ 39[. كما  ڤژ 
�صخر  قد  فالكون  الإ�صالمي.  الت�صور  مالمح  من  ا  اأ�صا�صيًّ ملمًحا  بدوره  ويعد 
واملهمة  يتالءم  مبا  واأحجامه  ونظمه  وقوانينه  اأبعاده  �صبحانه حدد  واهلل  لالإن�صان، 

)1(  د. حممد عزيز احلبابي، ال�صخ�صانية الإ�صالمية، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 1983م، �س78.
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ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ژ ڳ   العامل:  يف  الإن�صان  خلالفة  الأ�صا�صية 
ں ...ژ ]النحل/ 12[.

غري اأن الروؤية ال�صتخالفية اأخذت، مع بداية الع�صر احلديث مطلع القرن 
ال�صاد�س ع�صر، ت�صهد حتولني مت�صادين ت�صاركا يف دفعها اإىل منحى متطرف باجتاه 

ما ميكن اأن ن�صميه »الروؤية املتمركزة«:

التحول الأول متثل يف �صعود املذهب الإن�صاين الذي اعترب دعاته اأو اآمنوا 
الدارجة  والعبارة  ذاته.  معيار  اإن�صان  كل  واأن  �صيء  كل  معيار  هو  الإن�صان  باأن 
املميزة لهم والتي ت�صتخدم لو�صفهم هي »النزعة الفردية«. لقد كانوا رجاًل بلغت 
مفعمني  وكانوا  اأنف�صهم،  هم  يكونوا  اأن  اإىل  ي�صعون  جعلهم  ا  حدًّ اجل�صارة  بهم 
كني�صة  فقط  ولي�س  �صلطة  كل  اإ�صقاط  اإىل  ي�صعون  جعلتهم  درجة  اإىل  باحليوية 
الع�صر الو�صيط حيث كان الداعية اإىل النزعة الإن�صانية متمرًدا عظيًما �صد نظرة 
الع�صور الو�صطى اإىل الكون ولو مل تكن له نظرة وا�صحة خا�صة به عن الكون. 
ا للنزعة الفردية ولو اأنه مل يكن وا�صًحا متاًما ب�صاأن ما يريد  وكان اأي�ًصا ن�صرًيا مهمًّ
هو اأن يفعله بذاته وكيف ي�صوغها)1(. ومن ثم فقد دفع املذهب الإن�صاين، بالروؤية 
�صوف  التي  املحطة  وهي  املطلقة  املركزية  طريق  على  كبرًيا  �صوًطا  ال�صتخالفية 
وزيادة  ال�صناعية  الثورة  بعد  التنوير، وخ�صو�ًصا  بعد ع�صر  الغربي  الوعي  يبلغها 

قدرة العلم التجريبي على قراءة كتاب الطبيعة، وكان ذلك اأمًرا مفهوًما.

)1(  كرين برينتون، ت�صكيل العقل احلديث، ترجمة د �صوقي جالل، مكتبة الأ�صرة، القاهرة،2001، �س41، 23.
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اأما التحول الثاين فقد متثل يف الك�صوف العلمية، التي اأخذت تتواىل يف 
هذا ال�صياق التاريخي اأي يف موازاة احلركة الإن�صانية وفيما بعدها، لرتد الإن�صان 
اأنواع  نوع من  اأو  اأنه جمرد ظاهرة طبيعية،  الكون، على  الطبيعي من  اإىل مكانه 
ياأتي يف القلب منها ثالث نظريات، مزقت هالة القدا�صة التي  احليوان ! والتي 

كانت حتيط بالإن�صان)1(:

 )1543( كوبرنيكو�س  عند  الأر�س  دوران  نظرية  فكانت  الأوىل  اأما 
رائد  قال بطلميو�س  ال�صم�س - ولي�صت الأر�س كما  اإن  فقال  وجاليليو  )1642( 
الفلك قدميًا - هي مركز الكون، فاأ�صحت الأر�س جمرد �صيارة �صغرية من �صيارات 

ال�صم�س، ومن هنا ت�صاءلت قيمة الإن�صان الذي يعي�س فوق اأدمي هذه الأر�س!

اأن حمتويات  وموؤداها  »فرويد«،  الال�صعور عند  نظرية  الثانية هي  والنظرية 
الال�صعور من خربات قدمية وميول فطرية وعواطف مكت�صبة، تتعار�س مع اآداب 
املجتمع وتتنافى مع تعاليم الدين، واأكرثها يدور حول الغريزة اجلن�صية، هذه هي 
اأكرب الدوافع التي ت�صيطر على �صلوك الإن�صان، وحتدد له م�صار �صريه! ومن هذا 
املنطلق قال بع�س الأدباء والكتاب اإن الإن�صان حيوان �صافل منحط !! فاحليوان 
ل يعرف الكذب واحلقد والغ�س والنفاق وغري هذا من �صفات ل يت�صف بها اإل 

هذا الذي ن�صميه اإن�صانًا!

)1(  د. توفيق الطويل، ق�صة ال�صراع بني الدين والفل�صفة، دار النه�صة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1979م، 
�س 13، 14، 15، 262.
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التطور  نظرية  فهي  بعنف،  الإن�صان  مكان  التي هزت  الثالثة  النظرية  واأما 
تريفريانو�س،  راأ�صهم  على  لكثريين  متوا�صل  بجهد  معطياتها  تراكمت  وقد 
حيث  والع�صرين  ع�صر  التا�صع  القرنني  بني  فيما  ووال�س  وداروين،  ولمارك، 
اأ�صدر تريفريانو�س كتابه »علم احلياة« عام 1803 وقرر فيه اأن الع�صويات الراقية 
قد تطورت بالتدريج عن اأخرى ب�صيطة، واأن انقرا�س الأنواع لي�س اإل حتوًل اإىل 
اأ�صاف  احليوان«  و»فل�صفة  »الأبحاث«  كتابيه:  »لمارك«  ن�صر  ثم  اأخرى،  اأنواع 
ا ليتطور حتى ي�صد ما  فيهما اإىل ذلك الراأي القول باأن احليوان نف�صه ي�صعى جادًّ
ا مع ا�صتعمالها، واأن  يظهر يف بيئته من حاجات جديدة، واأن الأع�صاء تنمو طرديًّ
تو�صل دارون + 1882  بينما  اآبائهم.  الأبناء عن  اإىل  تنحدر  املكت�صبة  ال�صفات 
ووال�س  +  1913 يف وقت واحد، ومن غري اأن يكون بينهما ات�صال، اإىل بطالن 
الراأي القدمي يف اأن اأنواع احليوان ثابتة لزمت �صورها عرب الع�صور من غري تغاير 
�صراع  واأنها يف  دوًما،  تتطور  الأنواع  اأن  هذا  من  العك�س  على  واأثبتا  تطور،  ول 
دائم بحكم قانون النتخاب الطبيعي. وعندئذ يكون البقاء لالأ�صلح، وملا هاجمت 
اأن  اإىل  ذلك  من  وانتهى  الإن�صان  درا�صة  على  دارون  عكف  النظرية  الكنائ�س 
القوانني التي حتكم تطور احليوان هي نف�صها التي حتكم تطور الإن�صان، فالإن�صان 

جمرد حيوان، والفرق بينه وبني ما ن�صميه احليوان فرق درجة ولي�س فرق نور!

وما  الثالث  النظريات  هذه  تعطل  اأن  يفرت�س  العقلية  النظر  وجهة  ومن 
الروؤية  موقع  اإىل  ال�صتخالفية«  »الروؤية  موقع  من  الإن�صاين  احل�صور  منو  ي�صبهها 
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املتمركزة؛ لأنها يف الأغلب تنال من متيز الإن�صان النوعي، ومن ت�صاميه على العامل 
الطبيعي باعتباره ثمرة للخلق؛ يعي�س يف اأح�صان الطبيعة، ولكنه م�صتقل عنها، 
التاريخ  الذي حدث يف  اأن  املريد. غري  بعقله  »ال�صرورية«  قوانينها  ومت�صاٍم على 
الثقايف هو اعتبار امل�صار العلمي النازع اإىل التقدم والذي احتوى هذه النظريات 
الثالث مًعا، هو قرين امل�صار الفكري والفل�صفي النازع اإىل التحرر والذي احتوى 
القائم بني  التناق�س  اأزمان عبوًرا على  احلركة الإن�صانية، ثم الأنوار فيما تال من 
منطق التحولني. ول ميكن تف�صري الإهمال املتعمد لوجود هذا التناق�س بحقيقة 
اأن نظرية التطور بالذات مل حتقق الإجماع حولها من لدن العقل الغربي، �صواء 
لأن الوعي امل�صيحي ظل يرف�صها، اأو لأن التيار العام الذي قبلها قد و�صعها يف 
�صياقها اخلا�س، اأي داخل الأنواع، وذلك لأن اأكرث العقول اإميانًا بالتطور العام يف 
الإن�صان  وبو�صع  العلمية،  وفتوحاتها  باحلداثة  اإميانًا  اأعمقها  هي  الوا�صع،  مفهومه 

اجلديد فيها مركًزا مطلًقا للكون.

ورمبا كان التف�صري الذي ميكننا من فهم اآلية جتاوز هذا التناق�س هو اأن العقل 
الغربي قد نظر اإىل اللحظة التي حكم فيها التطور بانف�صال اخللق عن اهلل باعتبارها 
كانت  واإذا  الطبيعة«.  »انغما�ًصا يف  كونها  من  بدًل  الألوهية«،  من  »انعتاق  حلظة 
وغاياته يف  معناه  الإن�صاين  الوجود  متنح  ما  واخللق كفعل هي  كاأ�صل،  الألوهية 
املبتداأ واملنتهى، واإذا كانت الطبيعية/ الأ�صل احليواين ل تعدو �صوى ذكريات 
الو�صعية/ القراءة  فاإن  امل�صتقبل،  حتكم  ول  للما�صي  تنتمي  الإن�صاين  للوجود 
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املادية/ النفعية ميكنها اأن ت�صل اإىل نتيجة مفادها اأن الإن�صان وبغ�س النظر عن 
الأ�صل الطبيعي �صار اأكرث حترًرا عندما انفك من احل�صور الإلهي. اإنها، مرة اأخرى، 
النزعة املادية التي ل تت�صور احلرية اإل يف اإطار ال�صاهد، ول ت�صتطيع اأن تنفلت 
من قيوده اإىل احلرية الكاملة التي ت�صم الغيب اإليه، باعتبارهما حدين تفر�صهما 

احلقيقة الإلهية، ويحكمان احلقيقة الإن�صانية حيث يكون اخللق اأ�صاًل للحرية.

واأما من وجهة النظر الدينية فاإن نظرية التطور بالذات تطرح ذلك التحدي 
عنه  منف�صاًل  للخلق،  اأ�صاًل  باعتباره  الكون  يف  الإلهي  احل�صور  بحقيقة  املتعلق 
فكرة  وامل�صيحية،  كاليهودية  الإ�صالم،  يرف�س  ثم  ومن  عليه،  مهيمن  ولكنه 
ا يحفظ  التطورية الن�صوئية. وهنا يخط املجدد عبا�س حممود العقاد طريًقا توفيقيًّ
الإميان من دون معاداة للعقل يف هذه الق�صية عندما مييز داخل القائلني بالتطور 
بني فريقني: الأول يعمم تطبيقه على الكون كله مبا ا�صتمل عليه من مادة وقوة. 
والثاين يق�صره على عامل الكائنات الع�صوية الذي ي�صتمل على النبات واحليوان 
الع�صوية... والذين يق�صرون  املوجودات غري  مبا عداه من  والإن�صان، ول يحيط 
ت�صمله  وما  الطبيعة  اإىل عوامل  تطورها  تعليل  يرجعون يف  الأحياء،  التطور على 
ي�صطرهم  عليه، ول  احل�صول  وو�صائل  الغذاء  وموارد  واملناخ  البيئة  موؤثرات  من 
القول بهذا التطور اإىل التعر�س ملا وراء هذه العوامل الطبيعية باإثبات اأو اإنكار... 
فقد تكون عوامل الطبيعة يف مذهبهم خا�صعة لقوة عالية فوق الطبيعة، تودعها ما 
ت�صاء من النظم والنوامي�س، ول يتناق�س القول بالنظم الطبيعية عندهم والقول 
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مبا وراء الطبيعة، على ح�صب العقائد الدينية اأو املذاهب الفل�صفية. اأما القائلون 
اأو م�صاألة الإميان باخلالق، يف كالمهم عن  بالتطور العام فيواجهون ق�صية اخللق، 
العامل وعن القوى امل�صرية له من خارجه اأو داخله، ول منا�س لهم من التعر�س 
نهاية... وهي ل  اإىل غري  الأزل  منذ  الكون  هذا  ت�صيري  متلك  التي  القوى  لهذه 
تنف�صل عن م�صاألة اخللق واخلالق يف جملتها. فاإذا كان تطور الأحياء يرجع اإىل 
عوامل البيئة الطبيعية، فماذا خارج الكون كله يرجع اإليه تطور الكون منذ البداية 
اآخر  ول  لها  اأول  ل  التي  بالأبدية  والقول  بالتطور  القول  يتفق  وكيف  الأوىل؟ 
اإذا قيل اإن الكون موجود بال ابتداء ول ختام؟ ومن ثم فاأ�صحاب التطور العام 
وتف�صري  متناق�صني..  متقابلني  موقفني  الأوىل  الأ�صول  م�صاألة  يقفون من  هوؤلء، 
هذه الأ�صول عند اأحدهما - وهو فريق املوؤمنني - اأنها من �صنع اخلالق احلكيم، 
واأن القوة التي ت�صدر عنها اآثار التطور يف الكون كله منذ بدايته لبد اأن تكون 
»قدرة« فوق الطبيعة وفوق الكون تودعه ما ت�صاء من النظم والنوامي�س. والفريق 
الآخر - وهو فريق املاديني املنكرين - يكتفي من التف�صري بذكر العوامل التي 
ين�صب اإليها التاأثري واعتبارها طبيعة يف املادة ل تف�صري لها اإل اأنها وجدت هكذا، 

ول ميكن اأن توجد على �صورة اأخرى غري التي وجدت عليها)1(.

اأنها ممكنة  اأن الطريقة الوحيدة لفهم التطورية الن�صوئية على  ويف اعتقادنا 
وعملية، يكمن يف ق�صرها على ما ميكننا ت�صميته »التطور داخل النوع«، اأي داخل 

)1(  عبا�س حممود العقاد، الإن�صان يف القراآن الكرمي، مرجع �صابق، �س 72، 74.
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القائمة بذاتها، وامل�صتقلة عن غريها، فقد حدثت تطورات  العوامل  كل نوع من 
والتحديات مثلما حدث يف  والزمان،  البيئة،  الإن�صاين ح�صب  الرتكيب  داخل 
عامل احليوان من اأدناه واأب�صطه، اإىل اأرقاه واأعقده، وكذلك يف عامل النبات من 
اأزهره اإىل اأثمره، بل ويف العامل املادي حيث توؤكد الدرا�صات اجليولوجية، على 
حدوث حتولت هائلة بني �صطح الياب�س واملاء، وبني م�صاحة احلار والبارد، تغري 
تطور  ما جرى من  فهم  ثم ميكن  الأر�س ومواطن احل�صارات. ومن  معها �صكل 
ل�صورة الإن�صان البدائي/ الأول، باجتاه ال�صورة احلالية لالإن�صان احلديث الأكرث 
ا وتعقيًدا بال �صك، ولكنه لي�س منزوع ال�صلة بالإن�صان الأول، كما اأنه لي�س  رقيًّ
وريًثا لأي حيوان مهما كان نوعه اأو درجة رقيه، وبهذا الفهم ميكن التوفيق بني 
ق�صة اخللق الإلهي لالإن�صان، التي متنحنا الكرامة ال�صخ�صية، واحلرية الفردية، مع 
�صك ا�صتخالفنا على الكون، وبني العلم احلديث يف اأكرث �صوره حترًرا وجذرية، 

لتاأ�صي�س عقالنيتنا املوؤمنة اأو ال�صاملة.

الفرن�صي املعا�صر »تيار دى �صردان« حلدود  العقاد روؤية املفكر  وهنا يثمن 
مفهوم التطور، واأ�صا�س تلك الروؤية هو النظر اإىل التطور فيما قبل ظهور الإن�صان 
نظرة تختلف عنه فيما بعد ظهور الإن�صان، فاأما قبل ظهوره فقد كانت القوة الباطنية 
الوجود فهو ل  اإىل  اأنه كلما ظهر جن�س حيواين معني  الدافعة قوة طاردة مبعنى 
يلبث اأن يتفرق يف اأنواع خمتلفة يتميز كل منها بخ�صائ�صه برغم ا�صرتاك الأنواع 
كلها يف اأرومة واحدة. واأما بالن�صبة اإىل الإن�صان فالقوة الباطنية الدافعة هي قوة 
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�صامة اأو جاذبة تداأب على جتميع الأطراف نحو مركز واحد حتى ل تتفرق اأنواًعا 
الكائنات  كما حدث يف دنيا احليوان والنبات، ولذلك لبث الإن�صان بني �صائر 
احلية جميًعا وحيًدا يف كونه نوًعا واحًدا ومل يتكاثر اأنواًعا متباينة كما نرى مثاًل 
يف عامل الطري الذي تقرب اأنواعه من ت�صعة اآلف. لكن الإن�صان واإن �صمد على 
ا واحًدا فقد ا�صتعا�س عن التنوع البيولوجي تنوًعا اآخر  جمرى الزمان نوًعا اإن�صانيًّ
هو التنوع يف الثقافات ومع ذلك فحتى هذا الت�صتت الثقايف �صرعان ما يجد له 
دائًما مراكز ح�صارية كربى جتمع خيوطه يف قب�صتها الواحدة فيظهر الع�صر كاأنه 

متميز بطابع فكري واحد)1(.

اأن  على  القدرة  الإن�صان  متنح  التي  اإذن،  هي،  للكون  اخلالق  اهلل  مركزية 
يكون خالًقا لأعماله، اأي كائن حر مدعو اإىل ممار�صة حريته يف اإعادة تكييف هذا 
الكون، متحماًل م�صئوليته كاملة عن هذه الأعمال. غري اأن امل�صلم باعتباره اإن�صانًا 
ا بالنفالت من كل  يوؤمن بخالقية اهلل له ل يرى يف تلك احلرية املمنوحة له �صكًّ
قيد، وكما اأنه حمكوم بقدر اهلل فيما يخ�س عالقته باهلل اخلالق، فهو اأي�ًصا حمكوم 
ب�صنن الكون فيما يخ�س وجوده وخالفته على هذا الكون. ورمبا ت�صورت الذات 
الإن�صانية املتمركزة حول نف�صها امتداد حريتها اإىل خارج هذه ال�صنن، اأو حتى اإىل 
اأما الذات املوؤمنة با�صتخالفها على الكون فال تت�صور  مناق�صتها، لو ا�صتطاعت، 
النحو  على  وت�صلك  ال�صنن،  هذه  تاأكيد  يف  حريتها  ترى  بل  اخلروج،  هذا  مثل 
)1(  عبا�س حممود العقاد، حقائق الإ�صالم واأباطيل خ�صومه، طبعة مهرجان القراءة للجميع، الهيئة امل�صرية العامة 

للكتاب، القاهرة، طبعة 1999م، �س71.
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الذي يحقق خري الإن�صانية كلها وفق النظام الكوين. وهكذا ي�صع ال�صتخالف، 
من  الو�صط  املوقع  يف  »الإن�صان«  الإ�صالمية،  للح�صارة  اجلوهري  املبداأ  باعتباره 
يكمن  الذي  الفاين  احلقري  ذلك  منه  جاعاًل  تهمي�صه،  اإىل  يوؤدي  فال  الكون، 
الآ�صيوية،  الطبيعية/  الأديان  يف  احلال  هو  كما  املطلق  »الفناء«  يف  �صر خال�صه 
الذي  الو�صعي  الفكر  ي�صود  متركزه حيث  اإىل  ول  والربهمية.  البوذية  خ�صو�ًصا 
يجعل الإن�صان يف مركز الكون، حيث اإن اهلل قد تبطل ونحى نف�صه عن الوجود 
واملوجودات، كما يقول اأر�صطو، اأو اأنه قد غاب متاًما/ مات بفعل ح�صور العقل 
ا لذاته، وم�صئوًل  كما اأعلن نيت�صه، ويف كلتا احلالتني ي�صري الإن�صان م�صرًعا نهائيًّ

اأخرًيا عن م�صريه، متحرًرا متاًما من املركزية الإلهية.

ثالًثا: الإن�سانية.. تعادل اإيجابي بني احلرية وامل�سئولية

على  الوا�صحة  الأمثلة  اأحد  بخالقه  وعالقته  الإن�صان،  خلق  ق�صية  تبدو 
فاليهودية  الثالثة.  الإبراهيمية  الأديان  بني  والختالف  بالت�صابه  التداخل 
وامل�صيحية ت�صلمان مبا جاء يف التوراة )�صفر التكوين 1: 26 - 27( من اأن »اهلل 
قد خلق الإن�صان على �صورته«، اأي على �صورة اهلل �صبحانه. ورغم اأن عبارة قد 
وردت يف �صورة حديث �صريف جاء فيه ما معناه اأن اهلل قد خلق اآدم على �صورته، 
اآدم  اأن ي�صوي  اإن اهلل �صبحانه قد اختار  لوا الن�س، فقالوا  اأوَّ فاإن فقهاء امل�صلمني 
على اإحدى ال�صور التي يف علمه جل �صاأنه، كما اأولوا اآية ال�صتواء على الكر�صي 
�صورة  من  الكرمية  الآية  تبقى  وهكذا  جت�صيدية.  نزعة  اأي  على  الطريق  يقطع  مبا 
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ال�صورى ژٺ  ٿ     ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹژ      ]ال�صورى/11[ فوق كل 
نقا�س.

هذا الت�صور التنزيهي لعالقة الإن�صان بخالقه اإذ تنفي نفًيا قاطًعا اأي م�صابهة 
اأو مماثلة اأو تداخل بني اهلل والإن�صان، فاإنها يف الوقت نف�صه تكفل حترر الوجدان 
الإن�صاين من كل �صطوة قد تهيمن عليه، وتطلق اإرادة الإن�صان من كل قيد ميكن 
اأن يكبلها. وقيا�ًصا على املعتقدات والأديان ال�صابقة عليه، يك�صف الإ�صالم عن 
اإيجابية »احل�صور الإلهي يف العامل«، فالألوهية لي�صت هي تلك ال�صورة ال�صلبية 
التي جالت يف ت�صور اأر�صطو، ولي�صت مق�صورة على بع�س جوانب اخللق والتدبري 
و�صفات  واخت�صا�صاته،  واخلري  النور  اإله  »هرمز«  �صفات  يف  الفر�س  ت�صور  كما 
»اأهرمان« اإله الظالم وال�صر واخت�صا�صاته، ولي�صت حمدودة بدرجة من درجات 
اخللق كت�صور اأفلوطني، ولي�صت حمدودة بحدود �صعب كت�صورات بني اإ�صرائيل. 
الفرق  ت�صورات  كبع�س  اأخرى،  كينونة  باإرادة  متلب�صة  اأو  خمتلطة  ولي�صت 
امل�صيحية، ولي�صت معدومة على الإطالق، كما تقول املذاهب املادية، التي تنفي 
وجود الإله احلي املريد... اإىل اآخر هذا الركام)1(؛ بل هي عالقة حية بني خالق 
قادر وخملوقات واعية، تدعوه في�صتجيب وت�صلي اإليه وتوؤمن بجدوى ال�صالة.. 
وتلك هي العالقة البديعة التي ي�صوغها الإ�صالم بني الإله املت�صامي والإن�صان 
العاقل؛ اإذ تدمج العقل باحلرية والرحمة يف مزيج رائق �صفاف يتجاوز التج�صيد 

والت�صبيه، كما يتجاوز اجلرب والعدمية.

)1(  �صيد قطب، خ�صائ�س الت�صور الإ�صالمي ومقوماته، مرجع، �صابق، �س151.
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والتوحيد على هذا النحو ذو اأثر بالغ يف بنية النف�س الداخلية، فهو لي�س 
لعالقة  فل�صفي  ت�صور  جمرد  هو  ول  �صهادته،  يف  الل�صان  بها  ينطق  كلمة  جمرد 
الإن�صان باخلالق.. بل هو طاقة حمررة من الطراز الأول يك�صف عنها اإمام املجددين 
وقرر لكل  الب�صرية،  الأجنا�س  امتياز بني  الإ�صالم كل  رفع  بقوله:  حممد عبده 
الإن�صاين يف  النوع  اندراجها يف  و�صرف  اخللقة،  اهلل يف  اإىل  الن�صبة  �صرف  فطرة 
اجلن�س والف�صل واخلا�صة، و�صرف ا�صتعدادها بذلك لبلوغ اأعلى درجات الكمال 
مبزايا  الخت�صا�س  من  املنتحلون  زعمه  ما  خالف  على  لنوعها  اهلل  اأعده  الذي 
اأنها لن تبلغ من ال�صاأن  حرم منها غريهم، وت�صجيل اخل�صة على اأ�صناف زعموا 
ال�صعوب  اأكرث  الأمم و�صريوا  الأرواح يف معظم  فاأماتوا بذلك  اأن تلحق غبارهم، 
اأمران �صديدا الأهمية يف  ينبثق عنها  التحريرية  الطاقة  واأ�صباًحا)1(. هذه  هياكل 

�صياغة روح الإ�صالم.

يف  توجد  فال  له.  وممار�صة  لالإميان،  اكت�صابًا  العقيدة  حرية  هو  الأول:  الأمر 
الإ�صالم عقيدة لهوتية »ر�صمية« اأو جمموعة من الأفكار الالهوتية »املعتمدة«، اأو 
»الأرثوذك�صية«. كما ل توجد »هرطقة« باملعنى امل�صيحي، فلي�س هناك يف الإ�صالم ما 
ميكن حتديده متاًما اأو و�صفه بـ »العقيدة ال�صحيحة والعقيدة الفا�صدة«. بل اإن الأفكار 
فرد على حدة  اإىل كل  املوكولة  الأمور  من  باهلل هي يف جوهرها  املتعلقة  واملفاهيم 

يكت�صفها يف ن�س القراآن الكرمي، بوعيه الإن�صاين احلر طاملا كان قادًرا على ذلك.
القاهرة، طبعة 1966. �س157،  اأبو رية، دار املعارف،  التوحيد، حتقيق حممود  )1(  الإمام حممد عبده، ر�صالة 
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قد  كان  ما  املنزل  بكتابه  الإ�صالم  رفع   - عبده  حممد  ح�صب   - وهكذا 
و�صعه روؤ�صاء الأديان من احلجر على عقول املتدينني يف فهم الكتب ال�صماوية 
ا به على كل من مل يلب�س  ا�صتئثاًرا من اأولئك الروؤ�صاء بحق الفهم لأنف�صهم و�صنًّ
لبا�صهم ومل ي�صلك م�صلكهم لنيل تلك الرتب املقد�صة، ففر�صوا على العامة اأو 
اأباحوا لهم اأن يقروؤوا قطًعا من تلك الكتب لكن على �صريطة اأن ل يفهموها ول 
اأن يطيلوا اأنظارهم اإىل ما ترمي اإليه، ثم غالوا يف ذلك فحرموا اأنف�صهم اأي�ًصا مزية 
الفهم اإل قلياًل، كما وقفوا بالنا�س عند تالوة الألفاظ تعبًدا بالأ�صوات واحلروف، 

فذهبوا بحكمة الإر�صال فجاء القراآن يلب�صهم عار ما فعلوا، فقال: ژڀ  ڀ  
ژژ  ژ   ]البقرة/78[،  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿژ   
ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک        گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  

ڱ        ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻژ ]اجلمعة /5[ )1(.

والأمر الثاين: فردية العبادة، اإذ لي�س يف الإ�صالم كهنوت، ول يعدو رجل 
الدين يف الإ�صالم فقيًها وداعية اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�صنة، ل ميلك اأي 
�صلطة على امل�صلم الذي تبقى عبادته حرة من اأي طقو�س جماعية، وقائمة فقط 
على حرية �صمريه الإن�صاين، ليبقى هو متحرًرا من اأي رقابة خارجية على اإميانه 
ثم  »ال�صتخالف« ومن  لوظيفة  ا بجدارة  ومالًكا »حريته«، م�صتحقًّ احلر،  الفردي 

ژٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ   الكرمي:  القراآن  يف  الرائق  اهلل حكمه  ي�صدر 

)1(  الإمام حممد عبده، ر�صالة التوحيد، املرجع نف�صه، �س148، 149.



�سالح �سامل
162162

ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   واأن:  ]اجلاثية/15[.  ٹ  ٹژ 
ۋ   ۅژ ]الإ�صراء/ 15[. اإذ يتحتم على كل موؤمن اأن يحقق م�صريه باأعماله 
»العهد  يتوجه  وبينما   .]18 ]غافر/  ڦژ  ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ژڤ  

اجلديد« اإىل الإن�صان، يتوجه القراآن اإىل النا�س. وهكذا ينبثق مبداأ النا�س، الكل، 
روح  مع  تام  ات�صاق  اجلديد على  فالعهد  بال�صدفة،  �صيء  هناك  ولي�س  اجلماعة. 
كما  ـ  الإ�صالم  اأما  الكهنوتي...  املقد�س،  الهرمي  ومبدئها  امل�صيحية  ال�صفوة 
يالحظ جمال البنا ـ في�صري اإىل النا�س تعبرًيا عن العقل العام رفيع ال�صاأن. »اإن 
برناجمان:  فيه  اأو قدي�صني، ول يوجد  بال�صفوة، رهبانًا كانوا  الإ�صالم ل يعرتف 
وقد  دميقراطي«)1(.  ملبداأ  اإعالن  ولكنه  العاديني.  للنا�س  واآخر  للمختارين  واحد 
ترتب على ذلك اأن الإ�صالم العام/ ال�صني مل ي�صهد قط ظاهرة ال�صلطة الدينية 
داخل  متاأخرة  مراحل  يف  ا�صتحياء  على  وجدت  واإن  تراتبي،  هرم  يف  املهيكلة 
املذهب ال�صيعي فيما جت�صده فكرة ولية الفقيه، وترتيب »اآيات اهلل« وهو وجود 
ا�صثنائي ل ينبع من الن�س القراآين، ول من روح العقيدة، بل نبت يف مراحل 

تالية من رافدي ال�صراع ال�صيا�صي/ املذهبي، والتدهور التاريخي/ احل�صاري.

ولكن اإذا كانت احلرية الإن�صانية تقع يف قلب التوحيد عقيدًة، والإ�صالم 
ديًنا، فهل يعني ذلك اأن الإرادة الإن�صانية مطلقة؟ لعل الإجابة القريبة هي حرية 
اآخر عن كيفية  اأنها تثري بدورها �صوؤاًل  الإن�صان يف حدود ق�صاء اهلل وقدره، غري 
التوفيق بني القدرة الإلهية على توجيه الفعل الإن�صاين، والعدل الإلهي الذي 

)1(  جمال البنا، الإ�صالم والعقالنية، دار الفكر الإ�صالمي، القاهرة، 2002م، �س18.
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يفرت�س حما�صبة الإن�صان فقط على خياراته احلرة؟ وهنا تبدو الإحاطة باحلكمة 
فاعلية  ذات  اإجابة  تلم�س  اأمكن  واإن  �صعًبا،  اأمًرا  الق�صية  هذه  مثل  يف  الإلهية 
اآياته حلرية الإرادة  للروح الإن�صانية انطالًقا من القراآن الكرمي الذي ت�صري بع�س 
الإن�صانية، بينما ت�صري اآيات اأخرى اإىل فكرة اجلرب وهيمنة اهلل �صبحانه على كل 
�صيء، بالإ�صافة اإىل اآيات ثالثة ت�صري اإىل العناية الإلهية حيث م�صئولية الإن�صان 

الأخالقية يف نفاذ م�صيئة اهلل النهائية وقدره.

ومن ثم تبدو العناية الإلهية حلقة و�صطى تربط بني احلرية الإن�صانية، والهيمنة 
الإلهية، فثمة حرية مطلقة لالإرادة الإلهية؛ لأن ال�صخ�س، رغم ا�صتقالله الذاتي 
وحريته وقدرته على املبادرة، ومواهبه، يبقى حتت ت�صرف م�صيئة اهلل، وهي م�صيئة 
ل متناهية، ومطلقة، وقدمية، يف حني اأن الإرادة الآدمية »على امل�صتوى الدنيوي، 
اإذن، غري  املواجهة،  فطرفا  ون�صبية، وحديثة.  متناهية،  بالفعل«   - الوجود  م�صتوى 
متعادلني! ولكن اإرادة اهلل يف الوقت نف�صه لي�صت اعتباطية خماذلة، بل حكيمة 
مدبرة، فاهلل يكون اإما طاغية تعميه قدرته الق�صوى، فيت�صرف من دون اعتبار لأي 
ق«، واأخرى »ُيَغرِّب«، كما ي�صاء له ا�صتبداده املطلق، واإما  قانون �صلوكي؛ مرة »ُي�َصرِّ
يكون ربًّا مدبًرا، يلعب دوًرا من دون اأقنعة، ح�صب نوامي�س ت�صمح لكل خملوق 
باأن ميار�س احلرية وامل�صئولية، كامل املمار�صة. ويف الإ�صالم، فاإنهـ  جل �صاأنهـ  »يقدر« 
و»يق�صي« طبًقا لتدبري حمكوم م�صبق، وحلتمية حكيمة طبيعية فر�صها يف ت�صيري 
الكون، ومن ثم ي�صري الق�صاء يف العقيدة الإ�صالمية هو ما ات�صل ب�صنة الكون منذ 
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خلق اهلل الكون وهو قانون اأزيل ثابت ل يتغري: ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  
ېئ  ىئ  ىئژ ]افاطر/ 43[. اإنها �صنة ذات �صمول وا�صتمرار، والفرق وا�صح بني 
)Fatum اإله ي�صع ت�صميمات حمكمة، ويدبر الكون على �صوئها، وبني الـ ) فاطوم

عند الرومان، ذلك القدر الأعمى الغا�صم، واجلربية املتطرفة الهوجاء)1(.

ويف هذا ال�صياق تربز اأهمية تلك التفرقة التي و�صع اأ�صا�صها املعتزلة بني 
القدرة والفعل يف ت�صورهم للح�صور الإلهي. فالقدرة الإلهية مطلقة ل حدود لها 
على الإطالق بحكم اأنها �صفة من �صفات الذات الأزلية القدمية، هذا من ناحية، 
ولكنها من ناحية اأخرى متثل »الإمكانات« غري املتناهية لالأفعال، والتي لي�س من 
اأن تتحقق، اأي تنتقل من الإمكانية اإىل »الفعل«.  اأو احلتم  اأو الالزم  ال�صروري 
ا، وبني  هذه التفرقة بني »القدرة« بو�صفها جمموعة الإمكانات القابلة للتحقق نظريًّ
الفعل بو�صفه التحقق العيني للقدرة، هي التفرقة التي اأقرها العلماء امل�صلمون يف 
مقولة مهمة من مقولتهم وهي »لي�س كل مقدور حمتم الوقوع«. اإذا كانت القدرة 
الإلهية مطلقة، فاإن مقدوراتها من الأفعال كذلك ل تتناهى، ولكن العامل متناه 
من حيث بنيته يف الزمان واملكان، وهذا دليل على اأن اإمكانات القدرة الإلهية 
»القدرة«  التمييز بني  يتم  املعاين. وهكذا  باأي معنى من  الأفعال  تتطابق مع  ل 

الإلهية »والفعل« الإلهي على م�صتويني)2(:

)1(  د.حممد عزيز احلبابي، ال�صخ�صانية الإ�صالمية، مرجع �صابق، �س75.
)2(  د. ن�صر حامد اأبو زيد، الن�س وال�صلطة واحلقيقة: اإرادة املعرفة واإرادة الهيمنة، �س70 ـ 72.



الروؤية الإ�سالمية للحياة
165165

بينما  لالأفعال،  اإمكانات  لأنها  القدرة  تناهي  عدم  هو  الأول:  امل�صتوى 
تتناهى الأفعال لتعلقها بالعامل املتناهي رغم اأنها - الأفعال - تتجذر يف القدرة غري 
املتناهية، والعالقة بينهما يف هذا امل�صتوى اأ�صبه بالعالقة املنطقية بني »الإمكان« 

و»التحقق«، فلي�س كل ممكن متحقًقا كما �صبقت الإ�صارة.

وامل�صتوى الثاين: هو اأن القدرة »اأزلية« مبا هي �صفة حمايدة للذات الأزلية 
ا، بل هو تاريخي طاملا اأن اأول جمال فعلي من جمايل  القدمية، والفعل لي�س اأزليًّ

القدرة الإلهية كان اإيجاد العامل، الذي هو ظاهرة حمدثة تاريخية.

كانت  اإذا  اأنه  هي  اأ�صا�صية  حقيقة  اإىل  النظر  العقاد  الأ�صتاذ  يلفت  وهنا 
الإرادة الإلهية مطلقة من حيث القدرة على الفعل، فخلق النا�س مكلفني بغري 
اإرادة لهم �صيء غري معقول وغري مقبول، كما اأن �صقوط التكليف ل معنى له يف 
العمل  النا�س جميًعا مت�صابهني متماثلني مت�صاوين يف  اأن يخلق  اإل  هذه احلالة 
ال�صالح الذي ي�صاقون اإليه كما ت�صاق الآلت؛ فال ف�صل اإذن للعاقل على غري 
احليوان...  ف�صاًل عن  احل�س  من  املجرد  اجلماد  على  لالإن�صان  متييز  ول  العاقل، 
فالهداية اإذا ركبت يف طبائع النا�س كما تركب خ�صائ�س الأج�صام على ال�صواء 
بني كل ج�صم وج�صم فتلك هي الهداية الآلية التي ل اختالف فيها بني مدارك 
الأرواح ولوازم الأج�صام املادية. ومن اختار ذلك فاإمنا يختار لنوع الإن�صان منزلة 

دون منزلته التي كرمته وف�صلته على �صائر املخلوقات)1(. 

)1(  عبا�س حممود العقاد، حقائق الإ�صالم واأباطيل خ�صومه، مرجع �صابق، �س 68.
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ولذا يرف�س الإمام حممد عبده دعوى التيار اجلربي باأن العتقاد بك�صب 
العبد لأفعاله يوؤدي اإىل الإ�صراك باهلل، معترًبا اأنها الظلم العظيم، واأنها دعوى من 
هو  »فالإ�صراك  وال�صنة:  الكتاب  به  جاء  ما  على  الإ�صراك  معنى  اإىل  يلتفت  مل 
اأثًرا فوق ما وهبه اهلل من الأ�صباب الظاهرة، واأن ل�صيء من  اأن لغري اهلل  اعتقاد 
الأ�صياء �صلطانًا على ما خرج عن قدرة املخلوقني، وهو اعتقاد من ُيعَظم �صوى اهلل 
م�صتعيًنا به فيما ل يقدر العبد عليه كال�صتن�صار يف احلروب بغري قوة اجليو�س، 
على  وال�صتعانة  اإليها،  اهلل  هدانا  التي  الأدوية  بغري  الأمرا�س  من  وال�صت�صفاء 
ال�صعادة الأخروية اأو الدنيوية بغري الطرق وال�صنن التي �صرعها اهلل لنا. وهذا هو 
ال�صرك الذي كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم فجاءت ال�صريعة الإ�صالمية مبحوه 
ورد الأمر فيما فوق القدرة الب�صرية والأ�صباب الكونية اإىل اهلل وحده، وتقرير اأمرين 
عظيمني هما قوام الأعمال الب�صرية، الأول: اأن العبد يك�صب باإرادته وقدرته، ما 
من  واأن  الكائنات  مرجع جلميع  اهلل هي  قدرة  اإن  والثاين:  ل�صعادته،  و�صيلة  هو 
اآثارها ما يحول بني العبد وبني اإنفاذ ما يريده واأن ل �صيء �صوى اهلل ميكن له اأن 
ميد العبد باملعونة فيما مل يبلغه ك�صبه. وقد جاءت ال�صريعة لتقرير ذلك وحترمي اأن 
ي�صتعني العبد باأحد غري خالقه يف توفيقه اإىل اإمتام عمله بعد اإحكام الب�صرية فيه 
وتكليفه باأن يرفع همته اإىل ا�صتمداد العون منه وحده بعد اأن يكون قد اأفرغ ما 
عنده من اجلهد يف ت�صحيح الفكر واإجادة العمل ول ي�صمح العقل ول الدين 

لأحد اأن يذهب اإىل غري ذلك« )1(.
)1(  الإمام حممد عبده، ر�صالة التوحيد، مرجع �صابق، �س65- 66.
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والتي  الفكر العتزايل،  اللطف يف  نظرية  اإىل  الإمام منحاًزا  يبدو  وهكذا 
عن  ال�صادر  الأمر  اأو  الديني،  التكليف  بني  التاأليف  يحاول  ا  عقليًّ م�صعى  متثل 
مب�صئولية  ال�صطالع  تود  اإرادة  عن  الناجم  الإن�صاين  ال�صلوك  وبني  اهلل،  اإرادة 
اأفعالها وخلق اأعمالها. هذا امل�صعى اإمنا يهدف اإىل اإقامة ج�صور جدلية ت�صتهدف 
رفع التناق�س يف تقدير الإرادة الإلهية وتقدير اإرادة الإن�صان. »فاهلل جعل الإن�صان 
عقله  اإىل  يدعه  مل  ولكنه  بالتدين،  كلفه  ولذا  املعتزلة؛  نظر  يف  عاقل  لأنه  ا  حرًّ
وحريته وحدهما واإمنا اأنعم عليه ولطف به، بل وجب على اهلل مثل هذا اللطف 

لأن اهلل ل يهدف من التكليف اإل اإىل احل�صن، احل�صن بالن�صبة لالإن�صان«)1(.

كما يبدو معار�ًصا لأبي احل�صن الأ�صعري ول�صيما يف نظريته ال�صهرية عن 
ا بني القدرية / املعتزلة، وبني اجلربية / اجلهمية  »الك�صب« التي اأرادها حالًّ توفيقيًّ
على �صعيد العالقة بني احلرية الإن�صانية والهيمنة الإلهية، وخال�صتها: »اأن اهلل قد 
اأجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد واإرادته، ل بقدرة العبد واإرادته. وعلى 
هذا يقرتن الفعالن، فعل العبد وفعل اهلل، ويخلق اهلل فعل العبد بقدرته، ل بقدرة 
من العبد. اإن اأفعال العباد واقعة بقدرة اهلل تعاىل وحدها، ولي�س لقدرتهم تاأثري 
فيها، بل اإن اهلل �صبحانه اأجرى العادة باأنه يوجد يف العبد قدرة واختياًرا، فيكون 
فعل العبد خملوًقا هلل تعاىل اإبداًعا واإحداًثا، ومك�صوبًا للعبد، واملراد بك�صبه اإياه 
مقارنته بقدرته واإرادته من غري اأن يكون هناك منه تاأثري اأو مدخل يف وجوده �صوى 

)1(  عادل العوا، املعتزلة والفكر احلر، الأهايل للطباعة والن�صر، دم�صق، �س 91، 281.
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يفلح، حقيقة، يف تقدمي بديل جوهري  اأن الأ�صعري مل  له)1(. ذلك  كونه حمالًّ 
ا، اإذ مل يكن الفارق بينه  ملا ذهب اإليه املعتزلة، بل انتهى اأقرب اإىل اجلربية عمليًّ
اأن  املثقفني، والأخطر من ذلك  بحًتا على نحو مل يدركه عوام  ا  نظريًّ اإل  وبينها 
تاأثريه يف الثقافة العامة كان اأعمق من املعتزلة وخ�صو�ًصا بعد اأن ارتبط به الغزايل، 
فكان الثنان عَلمني على تيار ل ميكن القول باأنه جربي خال�س، ولكنه اأقرب اإىل 
اجلرب، بقدر ما كان اأقرب اإىل التاأثري يف حياة النا�س الذين انطلقوا منه نحو بع�س 
ال�صور امل�صوهة ملفهوم الق�صاء والقدر، والتي اأدت اإىل نتائج معاك�صة متاًما للمق�صد 

احلقيقي لالإ�صالم.

اإل  اأن الفهم ال�صلبي لعقيدة القدر مل ي�صد لدى امل�صلمني  ول �صك يف 
عندما هداأت الفورة الروحية، وا�صتبدت بالنا�س حاجاتهم، ورانت الدنيوية على 
قلوبهم، واأغرقتهم ال�صيا�صة يف القمع بدياًل عن ال�صورى، وخاف الفقهاء مراجعة 
اأف�صل من عقيدة  ال�صالطني، فعا�صوا يف جالبيبهم، ومل يكن ثمة تربير لديهم 
ا. لقد  ا، ويلب�صوا قعودهم رداًء اأخالقيًّ الق�صاء والقدر، ليمنحوا �صعفهم معنًى اإميانيًّ
اأن  اإذ ل ميكن لها  اأطالل احل�صارة،  منت اجلربية يف املجتمعات الإ�صالمية على 
ت�صنع ح�صارة، ناهيك باأن تكون ح�صارة كربى، ومن ثم فال �صند لها يف التاريخ، 
واإن كانت قد منت يف التاريخ. ولأن انبثاق احل�صارة بداأ مع بزوغ الإ�صالم، وذيوع 
نظام الفكر القراآين الذي غري معنى التوكل القدمي الذي كان م�صيطًرا على الوعي 
)1(  التهانوي، ك�صاف ا�صطالحات الفنون. �س 1243. ا�صت�صهد به د. عادل العوا، املعتزلة والفكر احلر، املرجع 

نف�صه، �س 96-95.
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اجلاهلي يف البيئة العربية املكية، فاإن احل�صارة الإ�صالمية ـ منطًقاـ هي بنت النظام 
القراآين، واأما اجلربية التي التب�صت بع�صور اجلمود، فهي - منطًقا وتاريًخا - بنت 
للتاريخ ولي�س للروح التوحيدية، اأو لنظام الفكر القراآين، وكل التفاف على هذا 
الفهم لي�س اإل نوًعا من التفكري احللقي كما يقول الفال�صفة الو�صعيون، اأو الدور 

كما يقول الفقهاء امل�صلمون.

رابًعا: الأخالق.. توازن واقعي بني الروحانية واملادية

ال�صهادة،  »عامل  الوجود:  �صقي  بني  التوا�صلية  الروؤية  من  اأ�صا�س  على 
ذاته،  الإن�صاين  الكيان  �صقي  بني  التوازنية  روؤيته  الإ�صالم  يقيم  الغيب«  وعامل 
من  وجودها  التعبري عن  الب�صر حقها يف  طبائع  الكامنة يف  لالأ�صا�صيات  فيعطي 
دون اختزال حل�صور اأي منها، اأو حتيز �صده. وهو بذلك ل يلغي دورها الفاعل يف 
ت�صكيل مالمح الأخالقية الإن�صانية، واإمنا هو على النقي�س ي�صعى من خالل هذا 
العرتاف الأويل بهذه الطبائع، اإىل تعليتها وتر�صيدها واحلفاظ على تاألقها الفطري 
اأو جتاهلها، على نحو قد ي�صع الأخالق يف  اأو معاداتها  بدًل من حماولة ك�صرها 

عالقة ت�صاد مع الفطرة.

1- الطبيعة اإلنسانية.. حضور مكتمل األبعاد

ميكن القول باأن ثمة ثالث وجهات من الروؤى النظرية املتكاملة عن العامل 
وهي النظرة الدينية والنظرة املادية والنظرة الإ�صالمية. هذه الوجهات الثالث من 
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اإمكانات مبدئية هي »ال�صمري، والطبيعة، والإن�صان« تتمثل  النظر: »تعك�س ثالث 
الأيديولوجيات  والإ�صالم. وجميع  واملادية  امل�صيحية  التوايل يف  »بالأ�صا�س« وعلى 
النهائي،  التحليل  اليوم، يف  اإىل  الع�صور  اأقدم  من  العقائدية  والتعاليم  والفل�صفات 
ميكن اإرجاعها اإىل واحدة من هذه النظرات الثالث الأ�صا�صية. تاأخذ الأوىل نقطة 
واملادة  للروح  املتزامن  الوجود  والثالثة  املادة،  وجود  والثانية  الروح،  وجود  بدايتها 
مًعا. فلو كانت املادة وحدها هي املوجودة، فاإن الفل�صفة التي ترتتب على ذلك هي 
الفل�صفة املادية، وعلى عك�س ذلك اإذا وجدت الروح وحدها فيكون الدين املجرد 
ا على منت احلياة كما هو يف امل�صيحية النقية، واأما  حيث احل�صور الإن�صاين هام�صيًّ
الإ�صالم فهو ال�صم الذي ُيطلق على الوحدة املتعادلة بني الروح واملادة وهو ال�صيغة 
الأ�صمى للح�صور الإن�صاين نف�صه. وعلى هذا النحو ل تبقى كلمة »اإ�صالمي« جمرد 
و�صف لالأركان اخلم�س التي تعرف عادة باأنها الإ�صالم، ولكنها تعدو ت�صمية ملنهج 
اأكرث من كونها حالًّ جاهًزا، وهو املنهج الذي يوؤلف بني املبادئ املتعار�صة، فالإ�صالم 
ب�صفة اأ�صا�صية هو مبداأ تنظيم الكون، وهو، كما قرر القراآن بو�صوح، املبداأ الذي خلق 
الإن�صان مبقت�صاه. وكما اأن الإن�صان هو وحدة الروح واجل�صد، فاإن الإ�صالم وحدة بني 
الدين والنظام الجتماعي)1(. هذه الوحدة الغريبة عن امل�صيحية التقليدية، وكذلك 
وتتجلى  الإ�صالم.  �صمولية  جت�صد  التي  الأهم  اخل�صي�صة  هي  املادي،  املذهب  عن 
نقاء  يربط بني  الذي  الرباط  ال�صالة وخ�صو�ًصا يف ذلك  العبقرية يف  الوحدة  هذه 
الروح وطهارة البدن، ويف ذلك الإلهام الذي يربط بني الو�صوء وبقية اأركان ال�صالة 

)1(  حممد الغزايل، ركائز الإميان: بني العقل والقلب، دار ال�صروق، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1997م، �س 77.
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من قراءة اآيات القراآن ومن ت�صبيح وتهليل وركوع و�صجود وغريها يف وحدة �صاملة 
ت�صمى »ال�صالة الإ�صالمية«.

بني  ال�صالة،  اأوجدته  الذي  الربط،  هذا  الإ�صالمية،  الأخالق  وتكر�س 
ا،  اجل�صد والروح، اإذ متتنع عن اخل�صوع لأي اجتاه لهوتي من �صاأنه اأن ي�صع، قبليًّ
اأن  الإ�صالمية،  الروؤية  ويف  الروح.  على  للج�صد  اأو  اجل�صد،  على  للروح  اأف�صلية 
اجل�صد الإن�صاين هو اآية من اأدق واأروع واأعجب ما خلق اهلل يف الأر�س وال�صماء، 
وقد �صاغنا اهلل البديع هذه ال�صياغة املتقنة ليكون التاأمل فيها مثار اإميان وعربة، 
فهذا اجل�صد و�صيلة جيدة لقطع مراحل احلياة واأداء واجباتها باقتدار، والإن�صان ل 
ي�صتغني عن ج�صده ما ظل على قيد احلياة، اإنه و�صيلته العتيدة لتحقيق ر�صالته 
يف املعا�س واملعاد، فال جرم اأن الإ�صالم يتوفر على حياطته وحمايته من املولد اإىل 
املمات، له اأن يطعم الطيبات، واأن يزدان باملالب�س، واأن يتحلى اإذا تي�صر له باللوؤلوؤ 
واملرجان، وعليه اأن يبتعد عما يوؤذيه من اخلبائث، وامل�صكرات واملخدرات، واأن 

يتجنب ال�صرف املودي به، واأن يتحرز من الأمرا�س والأقذار)1(.

وب�صبب هذا التوازن بني املتطلبات املادية والأخالقية عنده ي�صبح امل�صلم 
يف ات�صاق مع بيئته اأكرث من اأي اإن�صان اآخر، ومن ثم يحقق الهدف امل�صتحيل يف 
نظر امل�صيحية األ وهو العرتاف بواقعية العامل. وهكذا تبلورت حقيقة حا�صمة يف 
اأو ظهور النظام الذي يحت�صن احلياة  تاريخ الأديان، وهي ظهور »دين الَعامَلنَي«، 

)1(  حممد الغزايل، ركائز الإميان: بني العقل والقلب، دار ال�صروق، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1997م، �س 77.
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حياة  مًعا.  وروحية  مادية  حلياة  دعوة  هو  فالإ�صالم  جوانبها...  بكل  الإن�صانية 
اأن  ن�صتطيع  التعريف  انطالًقا من هذا  والرباين جميًعا.  العاملني اجلواين  ت�صمل 
نقول اإن جميع النا�س، اأو اأغلبهم، م�صلمون بالإمكانية. فالإن�صان اإذن ل ميكن اأن 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ا حيث اإنه ژ يكون م�صيحيًّ
ۉ  ۉژ ]البقرة/ 286[. ويف الوقت نف�صه، ل ميكن اأن يوجد الإن�صان فقط 

جمرد حقيقة بيولوجية اأو ع�صًوا يف جمتمع كما يقول املاديون.. اإنه ل ي�صتطيع اأن 
ي�صتغني عن عي�صى، ول اأن يحيا �صده. وكل قدر الإن�صان على هذه الأر�س اأن 
ياأخذ موقًعا و�صًطا بني هاتني احلقيقتني املت�صادتني)1(، اإذ من دون الروح ميكن اأن 
يقال عن اجل�صد اإنه مو�صوع اأو �صيء، ولن يو�صف باأنه »ج�صد اإن�صاين«. ومن دون 
اجل�صد ل ميكن للروح الإن�صانية اأن تك�صف عن نف�صها، اأو متار�س ح�صورها الفاعل 
فينا والذى يتجلى يف اعتقادنا و�صلوكنا، وعرب نوايانا واأفكارنا، ومن خالل مطاحمنا 

وندمنا، وكذلك يف اأحقادنا واآمالنا وجميعها اأفعال تثبت اإن�صانيتنا.

2- الزواج اإلسالمي.. وحدة ثنائية األقطاب

واإىل جانب ال�صالة العبادة الأ�صا�صية ثمة �صعرية اجتماعية تنعك�س فيها 
هذه الوحدة وهي الزواج، حيث يتم جتاوز ثنائية روح - ج�صد، من خالل حتقيق 
عن  بعيًدا  الطاهر،  الإ�صباع  يتحقق  بحيث  امراأة   - رجل  ثنائية:  بني  الندماج 
الت�صظي واحلرمان وال�صراع بني اجلن�صني اللذين ميثالن الثنائية الأ�صا�صية للوجود 

)1(  علي عزت بيجوفيت�س، الإ�صالم بني ال�صرق والغرب، مرجع �صابق �س316، 318.
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الب�صري. فالإ�صالم يبيح العالقة اجلن�صية امل�صروعة بني الرجل واملراأة، ويو�صي بها 
رم واملرفو�س يف الإ�صالم هو  ليتمتع كالهما مبمار�صة هذا احلق الطبيعي؛ لأن املُحَّ
الفاح�صة، اأيا كان م�صدرها، اجل�صد اأم الروح، ولي�س ثمة رف�س اأو حترمي اأو احتقار 
موجه ابتداء اإىل اجل�صد لأنه ج�صد، واإىل غرائزه وحاجاته لأنها غرائز وحاجات 

تقف يف طريق الروح !! اإننا نقراأ يف الآيات الكرمية: ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱژ ]الأعراف/ 33[.

ا اأن الغريزة اجلن�صية ل ميكن تدمريها واإمنا  واإذا كان »فرويد« قد اأثبت علميًّ
فقط كبتها، واأن كبت الدوافع اجلن�صية يجلب م�صاوئ اأكرث، فاإن املفكر امل�صيحي 
ا عندما �صور ما كان عليه العامل الن�صراين يف  »ليكي« قد دلل على ذلك تاريخيًّ
الع�صر الو�صيط من التاأرجح بني الرهبانية والفجور قائاًل: »اإن التبذل والإ�صفاف 
قد بلغا غايتهما يف اأخالق النا�س واجتماعهم وكانت الدعارة والفجور والإخالد 
اإىل الرتف والت�صاقط على ال�صهوات والتملق يف جمال�س امللوك واأندية الأغنياء 
والأمراء وامل�صابقة يف زخارف اللبا�س واحللي والزينة يف حدتها و�صدتها، كانت 
املدن  واإن  الأق�صى،  والفجور  الق�صوى  الرهبانية  بني  تتاأرجح  احلني  يف  الدنيا 
اأ�صبق املدن يف اخلالعة والفجور، وقد اجتمع  الزهاد كانت  اأكرث  التي ظهر فيها 
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الإن�صان وكرامته«)1(.  ل�صرف  اللذان هما عدوان  والوهم  الفجور  الع�صر  يف هذا 
وعلى العك�س، كما يدرك رائد التوفيقية يف الفكر العربي املعا�صر د. زكي جنيب 
حممود، كان امل�صلم الذي ل يحول دينه بينه وبني ج�صده من البداية اأكرث توازنًا 
يف ح�صه اخللقي اإذ ي�صتحيل عليه اأن يجعل مثله الأعلى يف الأخالق متعة اجل�صد 
لأن متعة اجل�صد بطبيعتها �صائرة اإىل زوال �صريع. والعربة هنا »باملثل الأعلى« ل 
بطرائق العي�س الفعلية فقد يحدث لل�صرقي اأن يغو�س يف متعة اجل�صد اإىل اأذنيه 
لكنه يح�س يف �صمريه اأنه �صال عن جادة الطريق على حني قد جتد يف الغرب 
ا �صريًحا ولو كانت املتعة  فل�صفات اأخالقية باأ�صرها جتعل املنفعة واملتعة مبداأ خلقيًّ
مما يدوم دواًما ل يطراأ عليه التحول والتغري - كما هي احلال يف جنة الفردو�س - 
ملا كان فيها عند ال�صرقي »امل�صلم« من باأ�س لكنها يف هذه الدنيا متغرية متحولة 
�صاأنها �صاأن �صائر الظواهر اجلزئية الفردية العابرة ولذلك ازدراها ال�صرقي »امل�صلم« 

يف مثله العليا وغ�س عنها الب�صر)2(.

ورمبا كان مطلب العفة والكبت يف امل�صيحية �صامًيا، اإل اأن فكرة الإ�صالم 
عن �صبط احلياة اجلن�صية والتو�صط فيها اأن�صب لالإن�صان، لأن فيها اعرتاًفا بامل�صكلة 
على  دليل  اأبلغ  كان  ورمبا  ب�صاأنها.  النفاق  اأو  عليها  املداورة  ولي�س  ومواجهتها، 

(1(   W.E.H. Lecky، History of European Morals، London،
 1869، Vol. II. Pp. 162-163. اأبواحل�صن الندوي، ماذا خ�صر العامل بانحطاط امل�صلمني، املرجع  نقاًل عن: 

.نف�صه، �س 164
)2(  د. زكي جنيب حممود، ال�صرق الفنان، دار القلم، القاهرة، 1960. �س 66.
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�صدق النزوع الإ�صالمي وفطريته هو ذلك التطور الذي جرى للم�صيحية الأوىل 
يف التاريخ، والذى بدا كنوع من الهزمية جلنوحها املثايل، وحماولتها حتدي الفطرة 
اأ�صكاًل من  امل�صيحية كان  تاريخ  امل�صهودة يف  الأحداث  فالكثري من  الإن�صانية، 
الرتاجع اأدت اإىل الت�صوه الذي ل فكاك منه لدين يواجه احلياة الواقعية، ومنها 
اإقرار الزواج بدًل من العفة. ويكفي هنا اأن نذكر ما قاله بول�س يف اإحدى ر�صائله: 
»اإن غري املتزوجني معنيون بالرب كيف ير�صونه، اأما املتزوجون فمعنيون بالدنيا، 
اأي كيف ير�صون زوجاتهم«. )الر�صالةالأوىل اإىل الكورنثيون، 7: 33 - 34(. اإذ 
كاد بول�س اأن ي�صرع التبتل للجن�صني، وهو الأمر الذي كانت نتيجته احلتمية فناء 
اجلن�س الب�صري بال اأدنى �صك. وبرغم اأنه ي�صل خالل الر�صالة نف�صها اإىل اإقرار 
ا لبد منه: »من اخلري للرجل األ يلم�س امراأة، ولكن  الزواج، ولكن باعتباره �صرًّ
لكي يتجنب الوقوع يف الزنا لبد اأن يكون للرجل امراأة واأن يكون للمراأة رجل« 
اأمام  الوا�صح  التنازل  نوع من  اإنه  الكورنثيون، 7: 2- 3(.  اإىل  الأوىل  )الر�صالة 
على  قائًما  ولي�س حالًّ  الزنا«،  تتجنب  »اأن  اأجل  ومن  الإن�صانية،  الطبيعة  �صغط 
اأ�صا�س من مبداأ. واأما من وجهة النظر الإ�صالمية، فاإن الزواج حل و�صطي قائم 
على اأ�صا�س ر�صني، ومبداأ را�صخ يع�صم �صمري امل�صلم من هذا الف�صام الروحاين، 

اإذ ي�صمن له �صبط اجل�صد، ولكن مع ح�صن رعايته.





توطئـة

فيه:  مبلء  ت�صاءل  الفراغ حني  يف  قوًل  يزجي  اأر�صالن  �صكيب  يكن  مل 
ملاذا تاأخر امل�صلمون وتقدم غريهم؟ بل كان يطلق طلقة كا�صفة تبدد الظلمة التي 
لفت عقول رواد النه�صة العربية الإ�صالمية احلديثة الذين حريهم غروب �صم�س 
ح�صارتنا، وبزوغ �صم�س ح�صارة الغرب، الذي كان يعي�س يف ظالم دام�س وقت 
اأن كان نور التح�صر والتقدم يغمر اأر�س الإمرباطورية الإ�صالمية مرتامية الأطراف.

يف حقيقة الأمر فاإن �صوؤال النه�صة ونظائرها واأ�صباهها هو الذي �صيطر على 
العقل امل�صلم منذ مطلع القرن الثامن ع�صر، وطفت على ال�صطح م�صطلحات تدور 
به لدى كثريين،  وتختلط  اأحيانًا،  وتوازيه  اأحيانًا،  معه  تتقاطع  املعنى،  حول هذا 
مثل »الإحياء« و»ال�صحوة« و»الإ�صالح« و»التجديد«. وهذه امل�صطلحات توزعت 

على اجتاهات نظرية وعملية �صتى هي:

م�صارات النه�صة ونظائرها يف الفكر الإ�صالمي احلديث

)اإطار مفاهيمي وقيمي(

عمار علي حسن )1(

)1( كاتب وخبري يف علم الجتماع ال�صيا�صي - وكالة اأنباء ال�صرق الأو�صط - م�صر.
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طرحها البع�س منظومة قيم متما�صكة، ترمي اإىل ت�صكيل اإطار ع�صري ذي ( 1)
جذور عميقة متتد اإىل العهد الأول لالإ�صالم، وحتاول اأن تعيد اإنتاج جتربته 
الفريدة والعفية، التي اأطلقت الدفقة الأوىل لنور احل�صارة الإ�صالمية، �صواء 
التي  واملاآثر  ال�صلوكيات  زاوية  من  اأو  الفيا�صة  الروحية  احلالة  حيث  من 
جاد بها الرعيل الأول، الذي �صماه بع�س اأن�صار احلركة الإ�صالمية احلديثة 

»اجليل الرباين« اأو »اجليل الفريد«.
ا، يهدف اإىل تعبئة ( 2) وهناك من طرح هذه امل�صطلحات بو�صفها �صعاًرا �صيا�صيًّ

الإ�صالمية  »الدولة  بناء  يف  بهم  وال�صتعانة  لال�صتقواء  الأن�صار  وح�صد 
العلمانية  العلمانية و�صبه  الأنظمة  واإزاحة  »ا�صتعادة اخلالفة«  اأو  املعا�صرة« 

التي و�صلت اإىل �صدة احلكم عقب �صقوط اخلالفة العثمانية عام 1924.

للغرب، ( 3) احل�صاري  التحدي  �صياق  يف  اأي�ًصا  امل�صطلحات  هذه  وطرحت 
والذي بلغ موقًعا متقدًما من نفو�س وعقول اأتباع احلركة الإ�صالمية احلديثة 
واملعا�صرة، اإىل درجة اأن من تابعها وجعلها مو�صع الفح�س والدر�س راأى 
ومتكنها  قوتها  فائ�س  وحتول  الغربية،  احل�صارة  جترب  على  فعل  رد  تعد  اأنها 
هنا حفل  ومن  وامل�صلمني.  العرب  بالد  ا�صتهدفت  ا�صتعمارية  اإىل حركة 
حيث  من  وجماعاتهم  تنظيماتهم  اختالف  على  الإ�صالميني  خطاب 
التفكر والتوجه والت�صرف بالعديد من امل�صامني والتعبريات التي تو�صح 
التم�صك  ابتداء من  اإىل مواجهته،  الغرب، ودعوتهم  املغبون من  موقفهم 

بالهوية وانتهاء برفع ال�صالح.
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وا�صتخدمت هذه امل�صطلحات ملواجهة تيارات �صيا�صية وفكرية انحازت اإىل ( 4)
النه�صة،  واأدواته يف  الغرب  ا�صتعارة طرق  اإىل  ومالت  ال�صيقة،  »القطرية« 
و»التنوير« يف مواجهة  و»احلداثة«  »التحديث«  قبيل  �صعارات من  ورفعت 

من راموا التقدم على اأ�ص�س اإ�صالمية.

كما طرحت هذه امل�صطلحات لدى البع�س يف اإطار بحثهم عن دور حياتي، ( 5)
اأو �صعيهم اإىل احل�صول على تقدير الذات واحرتام الآخرين، عرب النتماء 
مبكانة  يحظى  الذي  بالدين  مرتبطة  واجتماعية  �صيا�صية  وطريق  فكرة  اإىل 

عري�صة يف قلوب ال�صرقيني وعقولهم.

واآخًرا ولي�س اأخرًيا، ا�صتخدمت هذه امل�صطلحات لدى البع�س اأي�ًصا بغية ( 6)
حتقيق منافع مادية ودنيوية عرب ال�صتفادة من الأموال الطائلة التي جاد بها 
�صواء  معها،  واملتعاطفون  واأتباعها  الإ�صالمية  احلركة  اأن�صار  من  املو�صرون 
دفع  على  حري�صني  كانوا  عاديني  اأفراًدا  حتى  اأو  وجهاء  اأو  حكاًما  كانوا 

التربعات املتفرقة واملنتظمة لهذه احلركة.

لكن هذه التوزيعات ال�صت مل�صاألة النه�صة خ�صعت كغريها من اهتمامات 
علماء امل�صلمني املحدثني لالأمرين الأ�صا�صيني اللذين يقا�س عليهما اأي تفكري اأو 
عمل لنقف على مدى جناعته وقدرته على تغيري الواقع املرتدي الذي نعي�صه، وهما 
ال�صواب والإخال�س. ويف حقيقة الأمر فاإن كثرًيا من اأ�صئلة النه�صة و�صائليها مل 
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ينق�صهم الإخال�س، لكنهم افتقدوا يف كثري من املواقع واملوا�صع واحلالت اإىل 
ال�صواب.

واأول خطوة نحو مفارقة ال�صواب كانت هي اخلالف على تعريفه، والتي 
نبعت اأ�صا�ًصا من الختالف حول تاأويل الن�س الإ�صالمي املوؤ�ص�س وهو القراآن 
الكرمي، اإىل جانب ال�صحيح من ال�صنة، وجتلياتهما يف الواقع املعي�س، ومن ثم فاإن 
ما راأته جماعة ما عني ال�صواب راأته اأخرى خمالفة �صريحة له، وما اعتربه البع�س 

جتديًدا يف فقه الدين وفكره ت�صوره اآخرون جتديًفا وخروًجا على ال�صرع.

بني  النه�صة،  �صبل  حول  يزال،  ول  اختالف،  وقع  الأ�صا�س  هذا  وعلى 
الفرق واجلماعات والتنظيمات الإ�صالمية. فبع�صها انطلق من املوقع نف�صه ورمى 
اإىل حتقيق الغاية ذاتها، لكنه مل يلبث اأن تخا�صم اأو تنازع حول الأ�صلوب الذي 
يجب اتباعه يف �صبيل بلوغها. وهذا الختالف توزع على عدة حماور من قبيل 
القواعد التي تقوم عليها النه�صة، والعنا�صر التي ت�صارك يف �صنعها، وامل�صتوى 

الذي تبلغه، والهيئة التي �صتكون عليها يف امل�صتقبل املنظور والبعيد.

امتد  بل  الإ�صالمية  احلركة  اأتباع  على  واخلالف  الختالف  يقت�صر  ومل 
اإىل التيارات الفكرية الأخرى، التي اأدلت بدلوها يف اجلدل والنقا�س الذي دار 
اأطلقوا  من  هم  هوؤلء  اإن  بل  ونظائرها،  واأ�صباهها  ومبانيها،  النه�صة  معاين  حول 
اإن  بل  اإليه،  الإ�صالميني  التفات احلركيني  وقبل وقت طويل من  اأوًل،  ال�صوؤال 
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هذا الت�صاوؤل مل يطرح يف اإطار حتدي الغرب اأو خ�صامه، بل يف �صياق الرغبة يف 
اأن »احلكمة  التفاعل اخلالق معه، وال�صتفادة من عطائه احل�صاري، حتت لفتة 
�صالة املوؤمن فاأّنى وجدها فهو اأوىل بها«. وهذا املعنى جت�صد بجالء يف اأعمال فكرية 
الطهطاوي وجمال  رافع  رفاعة  املثال ل احل�صر، كتب  �صبيل  منها على  عديدة، 
الدين الأفغاين وحممد عبده وقا�صم اأمني وخري الدين التون�صي واأديب اإ�صحق.

وقد كان هوؤلء يفكرون يف �صوؤال النه�صة واأ�صباهها يف وقت واحد تقريًبا، 
وهي م�صاألة ي�صفها عزت قرين يف كتابه املهم الذي و�صمه بـ »العدالة واحلرية يف 
فجر النه�صة العربية احلديثة« بقوله: »كان اأهل املغرب، واأهل امل�صرق، واأهل م�صر 
واحللول  نف�صها،  امل�صكالت  واأمامهم  نف�صها،  الأمور  يف  جميًعا  يفكرون  بينهما، 
تون�س  اتخذ  الذي  ال�صيا�صي  امل�صري، وذلك  الفتى  فهذا  لهم جميًعا.  �صتكون 
موطًنا ووطًنا، وهذا ال�صوري املتاأجج حما�صة، وذلك الأفغاين الذي يذهب بني 
احلجاز وم�صر ويثري يف نفو�س املتكلمني بالعربية يف م�صر وال�صام وغريهما ردود 
متباينة،  بطرق  نف�صه، ولكن  ال�صيء  يتحدثون عن  كانوا  هوؤلء جميًعا  الأفعال. 

واإىل حدود خمتلفة«)1(.

نقل  �صبيل  ملمو�ًصا يف  بذلت جهًدا  التي  الإ�صالمية،  اأتباع احلركة  لكن 
الأفكار اإىل الواقع، مل يتبعوا ما اأنتجه رواد النه�صة العربية احلديثة، بل تنكروا له، 

)1(  د. عزت قرين، العدالة واحلرية يف فجر النه�صة العربية احلديثة، )الكويت: املجل�س الوطني للثقافة والفنون 
والآداب( �صل�صلة )عامل املعرفة( العدد 30، رجب/ �صعبان 1400 هـ ـ يونيو 1980، �س: 10 - 11.



عمار علي ح�سن
182182

مت�صورين اإياه اأو اأغلبه ل يعرب عن اأ�صالتنا، اإمنا هو جمرد خليط بني ما لدينا وما 
اأفرزته احل�صارة الغربية، واأنه يعرب يف جزء كبري منه عن ا�صتالب حيال الغرب، 
يبداأ بالإعجاب به وينتهي بالن�صحاق اأمامه، والت�صليم بكل �صروطه، والتماهي مع 
اأطروحاته، والوقوع يف فخ مركزيته، التي ل ترى اأن هناك �صيًئا ول اأحًدا خارجه.

واإنكار اإجابات هوؤلء الرواد على �صوؤال النه�صة وجتاهل جهدهم اأو القدح 
فيه مهد الطريق لإعادة طرح ال�صوؤال نف�صه على يد احلركيني الإ�صالميني، الذين 
ال�صيخ  يد  على  م�صر  يف  امل�صلمني  الإخوان  جماعة  بقيام  وبداأ  وجودهم  تبلور 
املرة خمتلفة، حيث حاولت  هذه  الردود جاءت  لكن  عام 1928،  البنا  ح�صن 
اأن حتقق قطيعة معرفية و�صعورية مع الغرب باأفكاره وطرائق عي�صه، ثم انزلقت اإىل 
تنفيذ هذه القطيعة مع املجتمع الإ�صالمي نف�صه على يد فرق متطرفة ومت�صددة 
رمت املختلفني معها بالف�صق والكفر واجلاهلية، ونا�صبت اجلميع العداء، وادعت 
اإجبار  اأنها »الفرقة الناجية«، ثم �صلكت طريق العنف الرمزي واملادي من اأجل 
واإقامة  لإ�صقاطها  احلاكمة  ال�صلطات  ومواجهة  اإليها،  الن�صمام  على  الآخرين 

»الدولة الإ�صالمية« على اأنقا�صها.

واليوم تراجع بع�س هذه احلركات نف�صها، فكًرا وعماًل، وتتجه فيه اأخرى اإىل 
مزيد من الو�صطية والعتدال، ومن ثم يعاد طرح �صوؤال النه�صة مرة جديدة، ويف 
�صياق خمتلف، يرد فيه العتبار للكثري مما اأنتجه رواد النه�صة العربية الإ�صالمية 
احلديثة، ل�صيما مع ذوبان الكثري من الفوا�صل واحلدود بني »الإ�صالميني« وغريهم 
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من القوى الفكرية وال�صيا�صية التي متوج بها ال�صاحة، الأمر الذي تبلور يف احلوار 
القومي ـ الإ�صالمي، واقرتاب بع�س املفكرين الإ�صالميني من الليربالية، وفتح 

الباب اأمام حوار عاملي بني الأديان واحل�صارات.

بلوغ  �صبيل  يف  القدمي  اجلهد  ا�صتمرار  مع  تتوازى  التي  املراجعة  وهذه 
اإنتاج امل�صائل العادية يف تاريخ الفكر والفقه  اإعادة  النه�صة جتعل من ال�صروري 
الإ�صالمي بطريقة جديدة، تنطوي على قيم واجتاهات را�صخة و�صرورية، وت�صكل 

ا للحركة والفعل با�صم الإ�صالم ومن اأجله. اإطاًرا مهمًّ

اأوًل: مفتاح احلديث الإ�سالمي عن النه�سة ونظائرها

يتج�صد مفتاح احلديث الإ�صالمي عن قيم النطالق حول م�صاألة مركزية 
هي »الجتهاد«)1(، اإذ لول فتح بابه، وال�صعور بوجوده و�صرورة ا�صتمراره وجتدده 
وتعمقه ما كان ميكن احلديث عن نه�صة بعد قعود، و�صحوة بعد نوم، وجتديد بعد 

جتميد، واإحياء بعد احت�صار.

والجتهاد لغة هو »بذل الو�صع يف طلب املق�صود«، وا�صطالًحا هو »ا�صتفراغ 
الفقيه الو�صع ليح�صل له ظن بق�صية اأو حكم فقهي«، والجتهاد يرومه غري املقلد 

اأ�صدرها عدد من  التعريف الأول لالجتهاد على »دائرة املعارف الإ�صالمية« التي  )1(  مت العتماد بت�صرف يف 
كبار امل�صت�صرقني، وعربها كل من اإبراهيم زكي خور�صيد واأحمد ال�صنتناوي ود. عبد احلميد يون�س، )القاهرة: 

موؤ�ص�صة دار ال�صعب( املجلد الثاين، 232 - 234.
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الذي »ياأخذ مبذهب غريه دون دليل«. وقد اتكاأ الجتهاد يف البداية على القيا�س 
على القراآن الكرمي وال�صنة النبوية، ثم اأخد خطوة اإىل الأمام باإ�صافة »الإجماع« 
الظن،  الجتهاد  عن  ترفع  الفقهاء  نظر  يف  نوعية  نقلة  وهي  عليه،  ي�صتند  ما  اإىل 

وتزيل عنه اخلطاأ، ومتنحه الع�صمة، حال اتفاق امل�صلمني جميًعا عليه.

من  لي�صبح  الفقهاء،  بع�س  يد  على  �صاق  اأن  يلبث  مل  الجتهاد  لكن 
بلغ  وقد  بها غريهم.  ياأخذ  اأحكام  تقرير  لهم احلق يف  الذين  اأولئك  اخت�صا�س 
الجتهاد ذروته مع اأ�صحاب املذاهب الأربعة، مالك بن اأن�س واأبو حنيفة النعمان 
واأحمد بن حنبل وال�صافعي، الذين اأدلوا يف كل امل�صائل املعرو�صة عليهم باآراء 
تعتمد على القراآن وال�صنة والقيا�س وال�صتح�صان وال�صت�صالح وال�صت�صحاب... 
اإلخ، فاحتني باب الجتهاد على م�صراعيه. لكن الذين جاءوا بعدهم وقفوا عندهم، 
ومل يفعلوا �صيًئا �صوى تقليدهم، اأو تقدموا خطوات قليلة من خالل اإنتاج الفتوى 
يف م�صائل ع�صرية اعتماًدا على فقه املذاهب الأربعة، الذي وعوه عن ظهر قلب.

وقد ظهرت اآراء على مدار التاريخ الإ�صالمي تنادي بغلق باب الجتهاد 
ل�صببني رئي�صيني، الأول هو اأن الجتهاد كان لزًما يف عهد الر�صول  حيث 
النا�س  واأمامه  بالأحاديث،  وينطق  اهلل،  باآيات  الوحي  عليه  ينزل  حا�صًرا،  كان 
ي�صاألونه فيجيب، وبعد انق�صاء هذا العهد مل يعد لالجتهاد مكان، لأن املخول به 
قد انتقل اإىل بارئه. والثاين اأن الجتهاد ي�صح حني ت�صح الذمم، وتطهر ال�صمائر، 
وت�صلم العقائد، ويكرث ال�صاحلون، ويبطل اإذا عم الف�صاد، وخربت الذمم، و�صعف 
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عند  يدراأها  اأن  للحاكم  ينبغي  التي  ال�صبهات  تزداد  الف�صاد  عهد  ففي  اليقني. 
اإقامة احلدود، وتكرث فيه ال�صرورات التي عليه اأن يقدرها عند توقيع العقاب، وبذا 

ي�صبح هو امل�صوؤول عن و�صع احلد، ودرء ال�صبهات، ولي�س لغريه هذا احلق.)1(

لكن مثل هذا الراأي مل ي�صمع له طوياًل، واقتنعت الأغلبية ب�صرورة اإبقاء 
فيه،  ن�س  ل  فيما  اجتهد  الذي  الكرمي،  بالر�صول  اأ�صوة  مفتوًحا،  الجتهاد  باب 
الذين  للمتكلمني  يرق  ومل  الناحية)2(.  هذه  يف  خطاه  اتبعوا  الذين  و�صحابته 
اعتقدوا اأن الإن�صان ل ي�صل بالتقليد اإىل اإميان منج. ثم �صهدت القرون املتعاقبة 
من �صعوا اإىل ك�صر اجلمود واخلروج على التقليد، متخففني مما اأنتجه من �صبقهم، 
وذاهبني مبا�صرة اإىل الن�س القراآين واحلديث ال�صحيح، ومن بني هوؤلء ابن تيمية 
املتوفى �صنة 728 هـ، وال�صيوطي املتوفى �صنة 911 هـ، الذي لقب مبجدد ع�صره، 

وكان يعتقد يف اأن كل ع�صر لبد له من جمدد يف فقه الدين.

هي  الأوىل  دعامتني،  على  القدامى  الفقهاء  راأي  يف  الجتهاد  ويقوم 
الأ�صا�صية  املداخل  اأحد  هو  والقيا�س  املر�صلة)3(.  امل�صالح  هي  والثانية  القيا�س، 

)1(  عبا�س حممود العقاد، »التفكري فري�صة اإ�صالمية«، )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة للكتاب( مكتبة الأ�صرة، 
الأعمال الدينية، 1998، �س: 106 - 107.

)2(   لالطالع على مناذج من اجتهادات الر�صول )�س( انظر: 
- ال�صيخ عبد الرحمن تاج، »ال�صيا�صة ال�صرعية والفقه الإ�صالمي« �صل�صلة )كتاب الأزهر( �صوال 1415 هـ، �س: 

.177 - 149
)3(  راجع يف هذا ال�صاأن: د. حميي الدين حممد قا�صم، »ال�صيا�صة ال�صرعية ومفهوم ال�صيا�صة احلديث«، )القاهرة: 

املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي( الطبعة الأوىل 1418هـ/ 1997 م، �س: 142 - 150.
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لالجتهاد يف نظر كثريين من الفقهاء، ويف مقدمتهم الإمام القرايف، حيث جادوا 
بنموذج متكامل الأ�ص�س واملقومات لكيفية اتخاذ هذا الأ�صلوب قاعدة لل�صيا�صة 

ال�صرعية، عرب اأمور ثالثة، هي:

جوهر منهاج القيا�س هو تبدل الأحكام، وتغري العمل بها، بتبدل الأحوال ( 1)
والأزمان، دورانًا لتلك الأحكام ح�صب تبدل مناطها.

ال�صرورة ( 2) حال  يف  امل�صروعية  وي�صفي  التو�صعة،  ي�صتوجب  احلال  �صيق 
وال�صطرار على الأحكام ال�صرعية يف املجالت كافة.

مناط ( 3) تغري  قبيل  من  يعد  وهذا  والأعراف،  العادات  تغري  مب�صاألة  الأخذ 
احلكم مبا علق على ا�صتيفائه من عادات وتقاليد اأعراف.

الأحكام  تبدل  حول  يدور  القيا�س  على  املتكئ  الجتهاد  فاإن  هنا  ومن 
تغري  وكذلك  مناطها،  تغري  ح�صب  والأزمان  الأحوال  بتغري  بها  العمل  وتغري 

الأعراف والعادات.

اأن  يف  القيا�س  عن  يختلف  الجتهاد  اأن  الغزايل  حامد  اأبو  الإمام  ويرى 
الألفاظ،  ودقائق  العموميات،  يف  بالنظر  يكون  قد  لأنه  الثاين؛  من  اأعم  الأول 
ولي�س  القيا�س  �صاماًل  وبهذا يكون الجتهاد  القيا�س،  الأدلة �صوى  و�صائر طرق 
والعدالة  الإ�صالم  الغزايل �صروط الجتهاد يف عدة ركائز هي  العك�س. ويحدد 
بالأحكام،  املتعلقة  الأحاديث  ومعرفة  الكرمي،  القراآن  الأحكام يف  اآيات  ومعرفة 
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وعلم  الإجماع،  م�صائل  ومعرفة  وال�صنة،  القراآن  من  واملن�صوخ  النا�صخ  ومعرفة 
اأ�صول الفقه، ومعرفة ل�صان العرب. وخل�س ال�صاطبي هذه ال�صروط يف فهم مقا�صد 

ال�صريعة على كمالها، والتمكن من ال�صتنباط بناء على هذا الفهم)1(.

وت�صتدعي حيازة فل�صفة الجتهاد، كما يقول اجلويني »نخل ال�صريعة من 
وقواعدها،  معاقدها  واخت�صا�س  ومواردها،  م�صادرها  وتتبع  مقطعها،  اإىل  مطلعها 
على  والحتواء  وينبوعها،  فروعها  ومعرفة  وف�صولها،  اأ�صولها  يف  النظر  واإمعان 
مداركها وم�صالكها، وا�صتبانة كلياتها وجزئياتها، والطالع على معاملها و مناظمها، 
و�صبب  ومذاقها،  وم�صاقها  وترتبها،  ت�صعبها  وطرق  ومن�صئها،  مببدئها  والإحاطة 

اتفاق العلماء واإطباقها، وعلى اختالفها وافرتاقها«)2(.

اأما امل�صالح املر�صلة فهي اأو�صع من القيا�س؛ لأن كل قيا�س يراعي امل�صلحة، 
الجتهاد  من  النوع  وهذا  بالقيا�س.  حتًما  متر  للم�صلحة  مراعاة  كل  لي�س  لكن 
ين�صرف اإىل وجود حكم �صرعي ملا ل ن�س فيه، ويقوم بالأ�صا�س على فهم روح 
الدين ومق�صده. فاهلل  بعث ر�صله لتح�صيل م�صالح عباده يف الآخرة والدنيا، 

ومن ثم فاإننا حني جند م�صلحة يغلب على الظن اأنها مطلوبة لل�صرع.

)1(  انظر، د. �صامي حممد ال�صالحات، »معجم امل�صطلحات يف تراث الفقهاء«، )القاهرة: مكتبة ال�صروق الدولية( 
الطبعة الأوىل، 1427 هـ/ 2006 م، �س: 16.

)الدوحة:  الديب،  العظيم  عبد  الظلم«، حتقيق:  التياث  الأمم يف  »غياث  اجلويني،  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد    )2(
ال�صوؤون الدينية( 1400 هـ، �س: 16.
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املجتهد  مرتبة  هي  الأوىل  ثالث،  يف  املجتهدين  مراتب  الفقهاء  ويحدد 
املطلق، وهو الذي ي�صتنبط الأحكام من القراآن وال�صنة مبا�صرة، والثانية هي مرتبة 
الثالثة فهي مرتبة  اأما  اإمام مذهبه،  قواعد  ي�صتنبط من  املذهب وهو من  جمتهد 

جمتهد الفتوى وهو املقتدر على الرتجيح يف اأقوال اإمام مذهبه)1(.

وجتاوزيًّا  ا  نقديًّ منطًقا  منه  ليجعل  الجتهاد  معنى  يف  يتو�صع  من  وهناك 
للما�صوية، اإذ ينظر اإىل الرتاث لي�س لال�صتغراق فيه، والنغالق عليه، اأو الكتفاء 
اإهماله  دون  من  ويتجاوزه،  وي�صتوعبه  ويه�صمه  ي�صتلهمه  بل  له،  والنقطاع  به، 
ورف�صه وممار�صة قطيعة معه. وهذا الطور من الجتهاد يتحرر من الفهم الأحادي 
للمعرفة الدينية وال�صرعية والفكرية مبفاهيمها وت�صوراتها واأ�صولها، ويتخل�س من 
الفهم اجلامد الذي ينفر من التطور والتغري والتجدد، ويعرتف بحق الآخرين يف 
ا مببداأ التعدد والتنوع يف الراأي، ومتكيًفا مع هذا من دون جمافاة  الختالف، مقرًّ
اأق�صى  اإعمال العقل، ومنحه  ول ممانعة ول م�صادمة. ويقوم كل هذا على مبداأ 
درجات الفاعلية ل�صتفراغ الو�صع، وبذل اأعلى م�صتويات اجلهد الفكري والعلمي 

واملنهجي)2(، وفتح الباب اأمام جميع النا�س ليتدبروا يف اآيات اهلل و�صريعته.

ويعرب الإمام حممد عبده عن هذا الأمر بقوله: »رفع الإ�صالم بكتابه املنزل 
ما كان قد و�صعه روؤ�صاء الأديان من احلجر على عقول املتدينني يف فهم الكتب 

)1(  املرجع ال�صابق، �س: 17.
)2(  زكي امليالد، »من الرتاث اإىل الجتهاد: نقلة فكرية متنع الإرهاب«، جملة »الكلمة« العدد )51( ال�صنة الثالثة 

ع�صرة، ربيع 2006م - 1427 هـ، �س: 63 - 66.
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ا به على كل  ال�صماوية، ا�صتئثاًرا من اأولئك الروؤ�صاء بحق الفهم لأنف�صهم، و�صنًّ
من مل يلب�س لبا�صهم، ومل ي�صلك م�صلكهم لنيل تلك الرتبة املقد�صة، ففر�صوا 
على العوام، اأو اأباحوا لهم اأن يقرءوا قطًعا من تلك الكتب، لكن على �صريطة األ 
يفهموها ول اأن يطيلوا اأنظارهم اإىل ما ترمي اإليه، ثم غالوا يف ذلك فحرموا اأنف�صهم 
اأي�ًصا مزية الفهم اإل قلياًل، ورموا عقولهم بالق�صور عن اإدراك ما جاء يف ال�صرائع 
والنبوات، ووقفوا بالنا�س عند تالوة الألفاظ تعبًدا بالأ�صوات واحلروف، فذهبوا 
ونحوه،  التفريغ  وبهذا  فعلوا...  ما  عار  يلب�صهم  القراآن  الإر�صال... وجاء  بحكمة 
يف  منت�صر  هو  مما  واليقني،  للتفقه  الألباب  ومتحي�س  الفهم  اإىل  العامة  وبالدعوة 
القراآن العزيز، فر�س الإ�صالم على كل ذي دين اأن ياأخذ بحظه من علم ما اأودع 
اهلل يف كتبه، وما قرره يف �صرعه، وجعل النا�س يف ذلك �صواء بعد ا�صتيفاء ال�صرط 
باإعداد ما لبد منه للفهم، وهو �صهل املنال على اجلمهور الأعظم، من املتدينني، 

ل تخت�س به طبقة من الطبقات، ول يحتكر مزيته وقت من الأوقات«)1(.

بدا  ولو  حتى  »الإبداع«  درجة  اإىل  الجتهاد  مد  اإىل  يذهب  من  وهناك 
هذا يف نظر كثريين نوًعا من »البتداع« و»الإحداث يف الدين«، حيث يعترب من 
لوازم الإبداع الإعرا�س عن املعلومات الرتاثية املتوارثة املاألوفة، اأو عدم تقبلها اإل 
اإل بربهان مبني، وكذلك عدم اجلمود  تقبل  ال�صارم، فال  للنقد  اإخ�صاعها  بعد 

)1(  الأعمال الكاملة لالإمام حممد عبده، حتقيق وتقدمي د. حممد عمارة، والإلهيات، )القاهرة: دار ال�صروق( 
الطبعة الثانية، 1427 هـ / 2006م، اجلزء الثالث، »الإ�صالح الفكري، والرتبوي، �س: 470 - 471.
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وغري  حقانية،  غري  عوامل  ب�صبب  م�صبق،  براأي  التم�صك  �صدة  اأو  التحجر  اأو 
مو�صوعية«)1(.

بل هناك من يدعو اإىل اإزاحة الجتهاد متاًما، واإيجاد اأ�صل اآخر لل�صرع يحل 
حمله وهو احلكمة؛ لأنها اأهم واأ�صمل منه، وهي وحدها التي تكفل لالإ�صالم اأن 
يرد على حتدياته. وهنا يقول جمال البنا: »يعجب الإن�صان كيف فات على الأئمة 
الأعالم اأن يجعلوا من احلكمة اأ�صاًل من اأ�صول الإ�صالم، وم�صدًرا من م�صادر 
الفقه، بعد اأن ذكر القراآن الكرمي احلكمة مراًرا وتكراًرا، وقرنها بالكتاب... واأغلب 
باأ�صل وم�صدر مفتوح، غري حمدد، وغري  الفقهاء عزفوا عن العرتاف  اأن  الظن 
من�صبط، ي�صمح بالنفتاح والتعددية، وهي �صفات ي�صيق بها الفقهاء عادة؛ لأنها 

تفتح عليهم بابًا ل ميكنهم التحكم فيه«)2(.

هي:  فرياها  الكرمي  القراآن  من  احلكمة  معنى  ي�صتلهم  اأن  البنا  ويحاول 
»العقل اخلري، والقيم العليا، والعلم الهادي، الذي ي�صتبعد اخلرافة، ويحول دون 
اأن ينهل امل�صلمون من كل ما ي�صل  اأن ي�صل املوؤمنون«، ثم يف�صلها يف �صرورة 
اإليهم من علوم وفنون وفل�صفة من دون حرج؛ لأن القراآن يح�س على هذا، والواقع 
يفر�س ذلك)3(، خا�صة يف ظل الثورة املعرفية التي �صهدها الع�صر احلديث. لكن 

الطبعة الأوىل 1428 هـ/  امل�صطلحات« طبعة خا�صة،  اإ�صافية يف  »نظرات  املتعافني  اأحمد علي  )1(  د. ح�صني 
2007م

)2(  جمال البنا، »اأ�صول ال�صريعة«، )القاهرة: دار الفكر الإ�صالمي( الطبعة الأوىل، 2006، �س: 109.
)3(  املرجع �صابق، �س: 111 - 116.
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هذه الروؤية لي�صت جديدة متاًما قيا�ًصا اإىل ما ورد يف �صروط الفقهاء ملن يت�صدى 
ا  لالجتهاد، حيث جعلوا الطالع على علوم الع�صر وجمريات الواقع �صرًطا مهمًّ

للقيام بهذه املهمة.

ويف كل الأحوال فاإن دواعي و�صرورات الجتهاد قائمة ومتجددة ودائمة، 
ومنها خلود ال�صريعة الإ�صالمية لكونها خامتة الر�صالت ال�صماوية، وهو ما يحتم 
تظهر.  حاجة  واأي  يطراأ،  طارئ  واأي  يقع،  جديد  اأي  ملواكبة  امل�صتمر،  الجتهاد 
ويزيد من هذا الأمر اأن الإ�صالم دين للعاملني، مبا يفر�س الجتهاد لواقع يختلف 
باختالف الأمكنة والأزمنة والأعراف والتقاليد. كما اأن طروء البدع على اأحكام 
ال�صرع، زيادة اأو نق�ًصا، بتقدم ال�صنني، ي�صتلزم وجود حركة اجتهاد دائبة لإزالة 
وحقيقة  الإ�صالم،  بجوهر  النا�س  وتذكري  للمبتدعني،  والت�صدي  البدع،  هذه 
�صريعته واأحكامه. وتناهي ن�صو�س الأحكام ال�صرعية ول نهائية امل�صكالت التي 
ترتى يف الواقع املعي�س، توجب ال�صعي اإىل ا�صتنباط فروع فقهية جديدة ت�صبط 
حركة احلياة بال�صرع)1(. واإذا اأوجبت احلياة املتدفقة بال هوادة ظهور دواٍع اأخرى، 

فاإن الجتهاد يجب اأن يتجدد ملواكبتها.

اأو  تخ�ص�ًصا  وات�صاًعا،  �صيًقا  الجتهاد  نطاق  حول  اخلالف  كان  ومهما 
م�صاًعا، فاإنه يف كل الأحوال �صرورة لأي حديث ُيقال، واأي ت�صور ُيبنى، واأي 

ت�صرف يف �صبيل التجديد والإحياء والنه�صة والإ�صالح.

)1(  د. حممد عمارة، »الإ�صالم و�صرورة التغيري«، )القاهرة: دار املعارف( �س: 101.



عمار علي ح�سن
192192

ثانًيا: نظائر النه�سة: اإطار قيمي ومفاهيمي

1- اإلحياء: استنهاض األرض والدين واملعرفة والسياسة

املوات  الأر�س  ا�صت�صالح  بعملية  الإ�صالمي  الفقه  يف  الإحياء  ارتبط 
له«.  فهي  مواًتا  اأر�ًصا  اأحيا  »من  يقول:  �صريف  حديث  اإىل  ا�صتناًدا  وزراعتها، 
فامل�صلم الذي ي�صع يده على اأر�س بوار ل ميلكها اأحد ي�صبح هو مالكها اإن زرعها. 
ومعظم الفقهاء ل ي�صرتطون اإذنًا من احلاكم ملن يقدم على هذه اخلطوة، لكن اأبا 

حنيفة يذهب اإىل اأنه ل جتوز زراعة الأر�س امليتة من دون اإذن ويل الأمر.

العقدي  الديني،  معناها  الإحياء  كلمة  الغزايل  حامد  اأبو  الإمام  واأعطى 
والفقهي، حني و�صع موؤلفه ذائع ال�صيت »اإحياء علوم الدين« الذي يعد اأهم كتبه 
على الإطالق، ولذا ن�صخ - على �صخامته - اأكرث من مائتني وخم�صني مرة قبل 
له عدة �صروح،  اللغات احلية، وقدمت  العديد من  اإىل  الطباعة، وترجم  اخرتاع 
وخل�س زيادة على �صت وع�صرين مرة. ويحتوي الكتاب على معارف كثرية يف 
هلل  الإخال�س  كلمة  على  يتاأ�ص�س  »وهو  والفل�صفة،  والت�صوف  والفقه  العقيدة 
بالتوحيد، والإخال�س للدين بالرجوع اإىل حظريته، والعمل بجوهره«)1(. ويحاول 
فيه موؤلفه اأن ي�صحح الكثري من امل�صائل التي تناولها �صابقوه من الفقهاء وعلماء 
فرقوه،  ما  ونظم  بددوه،  ما  وترتيب  اأجملوه،  ما  ما عقدوه، وك�صف  الدين، بحل 
)1(  اإ�صالح عبد ال�صالم الرفاعي، »اإحياء علوم الدين لالإمام الغزايل«، اإ�صراف ومراجعة: د. عبد ال�صبور �صاهني، 

�صل�صلة »تقريب الرتاث«، العدد )1(، �س: 37.
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واإيجاز ما طولوه، و�صبط ما قرروه، وحذف ما كرروه، واإثبات ما حرروه، وحتقيق 
اأمور غام�صة ا�صتع�صت على الأفهام.

وينق�صم الكتاب اإىل اأربعة اأق�صام الأول عن العبادات وتناول فيه الغزايل 
العلم وق�صاياه، والعقيدة وقواعدها، والطهارة واأ�صرارها، واأركان الإ�صالم ومغزاها، 
العادات  عن  والثاين  الليل.  واأوراد  والدعوات،  والأذكار  القراآن،  تالوة  واآداب 
و�صمل اآداب الأكل والنكاح والك�صب واملعا�س والألفة وال�صحبة والعزلة وال�صفر 
واحلرام  احلالل  واأوجه  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  والوجد  وال�صماع 
وال�صبهات، واأخالق النبوة. والثالث عن املهلكات وتطرق فيه اإىل اأو�صاع القلب، 
الغ�صب  وذم  والفرج،  البطن  �صهوتي  وك�صر  الل�صان،  واآفات  النف�س،  وريا�صة 
واحل�صد واحلقد والبخل وحب املال واجلاه والرياء والكرب والعجب والغرور والدنيا 
وال�صكر،  ال�صرب  وف�صل  التوبة،  حقيقة  فيه  وبني  املنجيات  عن  والرابع  باأ�صرها. 
وال�صالكني،  ال�صائلني  واأحوال  والزهد،  الفقر  واأو�صاع  والرجاء،  اخلوف  وطبيعة 
التوحيد والتوكل، واملحبة وال�صوق والأن�س والر�صا، والنية والإخال�س  وق�صية 

وال�صدق، واملراقبة واملحا�صبة، والتفكر، وذكر ما بعد املوت.

ممن  الكثريين  اإىل  انتقل  الغزايل  كتاب  على  �صيطر  الذي  ال�صمول  وهذا 
النا�س  اأن  اعتقدوا  كلما  وتكراًرا  مراًرا  »الإحياء«  لفظ  فا�صتخدموا  بعده،  جاءوا 
�صوائب وجرحتها  العقيدة قد خالطتها  واأن  ال�صحيح«،  »الدين  ان�صرفوا عن  قد 
العودة  الظاهر. وارتبط الإحياء هنا مب�صاألة  ال�صرك اخلفي، واللهو  األوان عدة من 
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اإىل الدين يف �صورته النقية التي كان عليها وقت نزول الوحي وتكليف حممد 
بالر�صالة. وقدم العديد من علماء الإ�صالم وفقهائه املحدثني مثل هذا الت�صور، 

من اأمثال حممد بن عبد الوهاب ور�صيد ر�صا.

ا وعميًقا باحلديث عن »اإحياء الرتاث«، من خالل  ثم اأخذ املفهوم بعًدا جديًّ
التعريف به، و»حتويله من ركام خمطوطات واأوراق �صفراء اإىل طاقة فاعلة و�صارية 
يف كيان الأمة، توؤثر وتدفع تقدمها وتطورها«)1(. وانطلق املن�صغلون بهذه الق�صية 
من عدة اعتبارات تتمثل يف اأن الرتاث ينطوي على اإيجابيات ل ميكن نكرانها، 
منها انبثاقه عن م�صدر اإلهي، وعمقه الزمني، وقابليته للتجديد والتنقية، وقبوله 
للعاملية، و�صعته و�صموله، ونزعته الإن�صانية، وقدرته على تبيان الفكر الإ�صالمي يف 

ا يجب احرتامه)2(. �صتى مراحله، واإعجاب غري امل�صلمني به، وكونه جهًدا ب�صريًّ

وهذا التقدير قاد كثريين اإىل بذل جهود ملمو�صة يف العناية بهذه امل�صاألة، 
الطهطاوي  رفاعة  يد  على  ع�صر  التا�صع  القرن  منت�صف  يف  العملية  وبداأت 
)1801- 1873( الذي و�صع لبنة م�صروع م�صري لإحياء الرتاث العربي، واإثر 
التي اقرتح  الفكرية  هذا �صرعت مطبعة بولق منذ �صنة 1857 تقدم الأعمال 
الطهطاوي وتالميذه حتقيقها ون�صرها على النا�س. ثم اأ�ص�س الإمام حممد عبده 

)1(  د. حممد عمارة، »الرتاث يف �صوء العقل«، )بريوت: دار الوحدة( الطبعة الأوىل 1980، �س: 17.
)2(  د. بكر زكي عو�س، »الرتاث الإ�صالمي بني التقدير والتقدي�س«، )القاهرة: وزارة الأوقاف/ املجل�س الأعلى 
اأغ�صط�س 2005 م،  اإ�صالمية( العدد رقم )125(، رجب 1426 هـ -  لل�صوؤون الإ�صالمية(، �صل�صلة )ق�صايا 

�س: 21 - 56.
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)1849- 1905( »جمعية اإحياء العلوم العربية« التي وظفت جهدها وطاقتها يف 
لتمويل  ميزانية  امل�صري  النظار«  ر�صد »جمل�س  �صنة 1910  الرتاث. ويف  اإحياء 
م�صروع اأعده اأحمد زكي لإحياء الرتاث، بداأ بطباعة كتاب »نهاية الأرب يف فنون 

العرب« للنويري لكنه مل يلبث اأن تعرث)1(.

الإ�صالمية  لل�صوؤون  الأعلى  باملجل�س  الرتاث  لإحياء  جلنة  تكوين  ومت 
للرتاث  وجلنة  للكتاب،  العامة  امل�صرية  بالهيئة  الرتاث  لإحياء  ومركز  م�صر،  يف 
هيئات  ون�صاأت  الإ�صكندرية.  مبكتبة  للرتاث  ومركز  الإ�صالمية،  البحوث  مبجمع 
للرتاث يف بالد عربية �صتى، منها اململكة العربية ال�صعودية والإمارات. وتوازى 
اأو  احلكومية  الن�صر  بدور  �صواء  ون�صره،  الرتاث  لتحقيق  فردية  جهود  ذلك  مع 
اخلا�صة، وظهرت �صال�صل تعنى بهذا الأمر، مثل �صل�صلة »الذخائر« التي ت�صدرها 
الهيئة امل�صرية العامة لق�صور الثقافة. ومل يقت�صر الأمر على كتب الرتاث الدينية 
اأ�صكاله  ال�صعبي مبختلف  املوروث  اإىل احلفاظ على  امتد  بل  والعلمية،  والأدبية 

الفنية والإنتاجية.

ويعطي عامل ال�صيا�صة حامد ربيع ق�صية اإحياء الرتاث بعًدا اأكرث عمًقا حني 
يقوم بت�صريح معناها ومبناها، وا�صاًل املا�صي باحلا�صر، ومعوًل على الرتاث يف بناء 
م�صتقبل الأمة العربية - الإ�صالمية، حيث يعترب اأن اإحياء الرتاث ل يعني ن�صر 
بع�س اأمهات الكتب يف الفل�صفة اأو الفقه، بل ال�صري يف م�صالك متعددة تبداأ من 

)1(  املرجع ال�صابق، �س: 17- 18.
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طبيعة وحقيقة الت�صور العلمي لوظيفة ذلك الإحياء. وتتوزع وتتنوع هذه الوظيفة 
ا منها ل ي�صتطيع  بني ت�صورات ثالثة كل منها يعك�س منهاجية م�صتقلة، برغم اأن اأيًّ
يف النهاية اإل اأن ياأتي ليكمل الت�صور الآخر، فالإحياء قد يقت�صر على الوظيفة 
م�صتوى  اإىل  يرتفع  قد  ولكنه  التاريخية،  الوظيفة  اإىل  ذلك  يتعدى  وقد  اللغوية، 
يف  الآنية  احلركة  وربط  القومي،  التكامل  خلق  يف  لي�صاهم  ال�صيا�صية،  الوظيفة 
الوعي  على  واحلفاظ  للمجتمع،  واحل�صارية  التاريخية  بالوظيفة  مناذجها  خمتلف 
اجلمعي لالأمة، وامل�صاهمة يف بناء الدولة الع�صرية، وتعزيز دور الدين ب�صفته موؤثًرا 

يف التعامل الدويل)1(.

الرتاث  يف  الإحياء  حركة  بني  التفرقة  على  »الإ�صالميون«  حر�س  وقد 
مييز يف  فالغرب ل  املعا�صرة.  الغربية  احل�صارة  ونظريتها يف  الإ�صالمي   - العربي 
والرومان  الذي خلفه الإغريق  الإن�صاين  الدين وبقية الإرث  نظرته للرتاث بني 
املديد.  تاريخهم  يف  الب�صر  اأنتجه  ما  وبني  الوحي  به  نزل  ما  بني  ول  الأقدمون، 
وعلماء النه�صة يف اأوروبا �صعوا اإىل توثيق عالقتهم الفكرية والنف�صية برتاث اليونان 
والرومان الوثني، متجاوزين تاريخ الن�صرانية والكني�صة، التي �صاهمت يف تزكية 
الو�صطى،  القرون  طيلة  العجوز  القارة  لفت  التي  والظالمية  وال�صتبداد  الف�صاد 
فلما و�صلنا اإىل القرن الع�صرين كانت اأوروبا ي�صيطر عليها العبث وفقدان اليقني 
الديني، وهو ما عزل الأجيال ال�صاعدة عن امل�صيحية. اأما تراث الإ�صالم فعلى 
)1(  د. حامد ربيع، »مدخل يف درا�صة الرتاث ال�صيا�صي الإ�صالمي«، م�صروع اإحياء تراث الرواد، كلية القت�صاد 

والعلوم ال�صيا�صية، جامعة القاهرة، )القاهرة: مكتبة ال�صروق الدولية( الطبعة الأوىل، �س: 243 - 300.
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من  اأ�صياًل  جزًءا  وي�صكل  واليقني،  بالدين  مرتبط  لأنه  متاًما؛  هذا  من  العك�س 
ا)1(. الهوية الثقافية لالأمة، والتي من دونها ت�صمحل وتتفكك ذاتيًّ

وم�صاألة اإحياء الرتاث كانت، ول تزال، اإحدى امل�صائل الأ�صا�صية التي يدور 
حولها جدل بني العرب وامل�صلمني املعا�صرين، من خمتلف التيارات الفكرية. فها 
هو اأحد رموز الليرباليني العرب يت�صاءل: ماذا نحن - العرب املعا�صرين - فاعلون 
الطريق  اأن  »اأح�صب  يجيب:  ثم  معا�صر؟  وجديد  موروث،  اأ�صيل  بني  للتوفيق 
اأمامنا وا�صح، وهو طريق تربوي من الأ�صا�س. فما علينا اإل اأن نربي نا�صئتنا على 
اأن يحتفظوا مبرياثهم يف تدريب الإرادة املا�صية، ويف التطلع واملغامرة، ثم ي�صيفون 
اإىل ذلك تدريًبا اآخر على النظر العقلي، والبحث النظري«. وتتاأ�ص�س هذه الروؤية 
على اعتبار اأن »التاريخ العربي هو كالنهر دفاق املياه، وتظل للنهر هويته منذ األوف 
اإثر حلظة، والذي  يوًما بعد يوم، بل حلظة يف  ال�صنني، برغم جريان مائه وتبدله، 
يحفظ للنهر هويته هو التزامه جمرى واحًدا، وهكذا نريد حلياتنا اأن تكون: نحفظ 
لهذا الإطار الأ�صا�س العام، ووجهة النظر الرئي�صية، ثم جندد امل�صمون، الذي ميالأ 
ذلك الإطار، اأو الذي ي�صغل تلك الوجهة من النظر، كلما جاءت الع�صور املتوالية 

بح�صارات متعاقبة، لكل ح�صارة منها م�صمونها اجلديد«)2(.

)1(  د. اأكرم �صياء العمري، »الرتاث واملعا�صرة«، )الدوحة: كتاب الأمة( الطبعة الثانية، ربيع الآخر 1406 هـ، 
�س: 29 - 35.

)2(  د. زكي جنيب حممود، »ثقافتنا يف مواجهة الع�صر«، )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة للكتاب( مكتبة الأ�صرة، 
�صل�صلة )الأعمال الفكرية( 1997، �س: 66 و�س: 68.
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التقاليد  ا�صتعادة  اأو  احل�صاري«  »الإحياء  عن  احلديث  اإىل  الأمر  امتد  وقد 
�صر  واكت�صاف  املا�صي،  العربي يف  النهو�س  �صبل  عن  بحًثا  الإ�صالمية«   - العربية 
قوة ومتيز احل�صارة الإ�صالمية، عرب املزاوجة بني الإحياء الديني والن�صال احل�صاري، 
العرب  وممار�صات  يحكم حركة  كان  الذي  والأخالقي  القيمي  الإطار  وا�صتح�صار 
وقت ازدهار ح�صارتهم، وا�صتلهام نظم ال�صبط الجتماعي التي كانت �صائدة وقتها)1(.

ا مع ظهور اجلماعات والتنظيمات  ا واجتماعيًّ لكن املعنى لب�س لبو�ًصا �صيا�صيًّ
الأدبيات  بع�س  عليها  اأطلقت  التي  الإ�صالمي،  الإ�صناد  ذات  ال�صيا�صية 
ا  جماهرييًّ طابًعا  الإحياء  حركة  اأخذت  حيث   ،Islamic Revival)2( الأجنبية
بنزول روادها اإىل ال�صارع، يدعون النا�س لالن�صمام اإليهم، ويقدمون الإ�صالم نظاًما 
احلركات  كربى  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة  راهنت  وقد  والآخرة.  للدنيا  �صاماًل 
الإ�صالمية يف القرن الع�صرين والعمود الفقري لتيار الإحياء، على اجلماهري الغفرية 
منذ اأول حلظة لنطالقها على يد موؤ�ص�صها ال�صيخ ح�صن البنا عام 1928، واعتربت 

هذا الأمر هو �صلب ا�صرتاتيجيتها للتمدد وحيازة القوة)3(.

)1(  انظر: د. رفيق حبيب، »اإحياء التقاليد العربية.. يف فقه احل�صارة العربيةـ  الإ�صالمية«، )القاهرة: الهيئة امل�صرية 
العامة للكتاب( �صل�صلة كتاب الأ�صرة، )الأعمال الفكرية( 2003.

)2(  انظر على �صبيل املثال: 
 - Yvonne Yazbeck Haddad، John Obert Voll &John L. Esposito، The Contemporary 

Islamic Revival: A Critical Survey and Bibliography (Bibliographies and Indexes 
in Religious Studies، Greenwood Press، 1991.

)3(  عمار علي ح�صن، »الفري�صة الواجبة: الإ�صالح ال�صيا�صي يف حمراب الأزهر والإخوان امل�صلمني«، )القاهرة: 
دار الدار للن�صر والتوزيع(، الطبعة الثانية، 2008، �س: 126
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ب�صمات عدة)1(،  الع�صر احلديث  الإ�صالمي يف  الإحياء  وات�صمت حركة 
القت�صاد  فهناك  احلياة،  جوانب  لكل  الإ�صالم  �صمولية  اإىل  الدعوة  حيث 
اإلخ،  املعرفة...  واأ�صلمة  الإ�صالمية،  والثقافة  الإ�صالمية،  وال�صيا�صة  الإ�صالمي، 
وهناك �صعي دوؤوب اإىل اإعادة بعث الأمة عرب التحويل اجلماعي لها اإىل الإ�صالم 
وقراءتهم  للن�س  تاأويلهم  خالل  من  الإحياء،  رواد  فهمها  التي  ال�صيغة  ح�صب 
رف�س  اأي�ًصا  وهناك  علومه،  ب�صتى  الرتاث  وم�صمون  الأول  الرعيل  ملمار�صات 
ظاهرة  رغبة  وهناك  لالإ�صالم،  اجلماعية  الروح  على  وتاأكيد  الفردي،  للخال�س 
يف مد ج�صور التعاون والت�صامن بني خمتلف »اجلماعات الإ�صالمية« يف الأقطار 
ال�صريع وامل�صتمر يف خمتلف  بالنت�صار  تيار الإحياء  اتكاء على متتع  الإ�صالمية، 

الأرجاء، وتعدد املراكز والهيئات التي تدعو اإليه.

وتعددت الآراء حول الأ�صباب التي اأدت اإىل ظهور تيار الإحياء. فهناك 
من اأرجعها اإىل ال�صدمة احل�صارية التي اأ�صابت هوؤلء جراء احتكاكهم بالغرب يف 
حلظة توهجه وهيمنته ونزعته ال�صتعمارية احلديثة التي بداأت باحتالل الفرن�صيني 
هو  ومكانتهم  ملوقعهم  امل�صلمني  فقدان  �صبب  باأن  و�صعورهم   ،1798 �صنة  مل�صر 
امل�صلمون  عليه  كان  ما  اإحياء  اأو  اإليه،  العودة  فاإن  ثم  ومن  الدين،  ابتعادهم عن 
الأوائل هي الطريق املثلى ل�صتعادة املجد الإ�صالمي ال�صائع. وهناك من عزا هذه 
الظاهرة اإىل الفجيعة التي انتابت قطاًعا من امل�صلمني لنهيار »اخلالفة العثمانية« 
)1(  د. اأحمد حممد جاد عبد الرازق، »فل�صفة امل�صروع احل�صاري بني الإحياء الإ�صالمي والتحديث الغربي«، 

)القاهرة: املعهد العاملي للفكر الإ�صالمي( الطبعة الأوىل، 1416 - 1995، اجلزء الأول، �س: 457.
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جبال  خلف  تتوارى  ح�صارتها  �صم�س  كانت  اأمة  جندة  اإىل  فهبوا   ،1924 عام 
اإىل  وينزع  ال�صيا�صة  اأكتاف  على  يقوم  الإنقاذ  اأن  وح�صبوا  الداكنة،  الغيوم  من 
املقاومة امل�صلحة، وتنا�صى اأغلبهم �صروط احل�صارة، وحمددات النه�صة، كما فهمها 

امل�صلمون الأوائل، واإعداد العدة كما اأعدوها.

اهتموا  ملن  الأيديولوجية  اخللفيات  باختالف  الأ�صباب  هذه  واختلفت 
العوامل القت�صادية  العرب ركزوا على  فاملارك�صيون  وتف�صريها،  الظاهرة  بتعليل 
املرتبطة بالفقر والتخلف، اإىل جانب قيام الثورة الإيرانية عام 1979. ومل ينكر 
الليرباليون اأثر القت�صاد يف ن�صوء هذه الظاهرة، لكنهم ركزوا على اجلوانب الثقافية 
وال�صيا�صية، ليلتقوا مع الكثري مما طرحه الباحثون وقدمته دوائر ال�صت�صراق الغربي 
امل�صائل  على  تقت�صر  ل  والتي  لالإ�صالم  املركبة  الطبيعة  حول  ال�صاأن،  هذا  يف 
املتالحقة  الأزمات  جمموعة  وكذلك  الدنيا،  اأمور  تنظيم  اإىل  متتد  بل  الروحية، 

التي مر بها العامل الإ�صالمي يف القرن الأخري)1(.

العوامل)2( يف حماولة  هذه  الفتاح  عبد  نبيل  الجتماعي  املفكر  ويجمل 
�صياغة الدولة القومية، ابتداء من عهد حممد علي با�صا، واإدخال عنا�صر ثقافية 
واأبنية وافدة اإىل البنيان التقليدي، ما اأوجد �صراًعا بني الوافد واملوروث. وقد زاد 
التناحر بني هذين الجتاهني نتيجة وجود جذور اأزمة الهوية وحتديد الأنا اجلمعي 

)1(  د. اأحمد حممد جاد عبد الرازق، �س: 435 و445.
الأ�صا�صية«،  للق�صايا  اأولية  روؤية  م�صر..  يف  والدولة  الدين  �صراع  وال�صيف:  »امل�صحف  الفتاح،  عبد  نبيل    )2(

)القاهرة: مكتبة مدبويل( الطبعة الأوىل، �س: 61 - 68.
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يف مواجهة الآخر، اأي الغرب الراأ�صمايل، وت�صدع الإجماع الوطني حول �صكل 
النظام ال�صيا�صي، والنموذج احل�صاري، نتيجة بروز �صوت من عادوا من البعثات 
اأن  كما  التقليديني.  مع  �صريحة  مواجهة  ودخولهم يف  اأوروبا،  اإىل  اأر�صلت  التي 
عمليات التغريب املتزايدة التي �صاحبت منوذج التنمية، والتي اأدت اإىل ا�صت�صراء 
النزعة ال�صتهالكية على النمط الغربي مع �صيوع الف�صاد ال�صيا�صي والجتماعي 
والأخالقي، مبا خلق حاًل من التذمر لدى قطاعات اجتماعية عدة، وجدت يف 
كل ما يجري من تف�صخ وانحالل مرده اإىل البتعاد عن الدين. ويزيد على كل 
هذا خ�صو�صية الإ�صالم نف�صه، الذي ينطوي على عمق عقائدي ون�صق اأخالقي 
وقيمي، اإىل جانب مفاهيم وقواعد مل�صروع دنيوي، يتميز باملرونة والقابلية للتعامل 

مع الظروف واملتغريات التاريخية واملجتمعية.

ومنها  ا�صتجدت،  ظروف  بفعل  كثرًيا  ات�صعت  الإحياء  لهذا  البداية  وحلظة 
هزمية العرب يف حرب يونيو 1967، وتراجع م�صروعات الوحدة على اأ�صا�س قومي 
اإىل اأدنى حد متاح، وف�صل ُنَخب ما بعد ال�صتقالل يف بناء دول عربية قوية، مرهوبة 
اجلانب بالن�صبة للخارج، ويتمتع مواطنوها بحياة كرمية، يف ظل جناحها يف توفري حد 
الأوىل  هو  الإحيائي  م�صروعهم  اأن  الإ�صالميون  اعتقد  فعندها  للجميع.  الكفاية 
بالرعاية؛ لأنه القادر على اأن يخرج الأمة باأ�صرها من كبوتها، خا�صة مع �صعف تيار 
الليرباليني العرب، حتى بعد الدفقة املادية واملعنوية، التي دفعها اإىل �صرايينه اهتمام 

الغرب بلربلة العامل الإ�صالمي، عقب حدث 11 �صبتمرب الرهيب.
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2- اإلصالح: ترميم الشروخ االجتماعية وتطهري الذمم

يعني الإ�صالح لغة، اإزالة الف�صاد عن ال�صيء، وتوفيق الإن�صان اإىل ما يوافقه 
ويحقق م�صلحته. ويف الأر�س يكمن اإ�صالحها يف حتويل اجلدباء منها اإىل �صاحلة 
تقييد  على  ال�صرتاكية  التجارب  يف  فانطوى  الزراعي«  »الإ�صالح  اأما  للزراعة، 
ا معيًنا، مع تعوي�س من نزعت ملكية بع�س  امللكية الزراعية، بحيث ل تتجاوز حدًّ
اخلا�صة  القت�صادية  العالقات  تنظيم  ثم  ومنا�صًبا،  عادًل  تعوي�ًصا  كلها  اأو  اأر�صه 

بالزراعة واأحوالها.

ومن الناحية ال�صيا�صية، مل يزد معجم بالكويل للعلوم ال�صيا�صية يف تعريفه 
التح�صينات،  على  يطلق  النت�صار،  وا�صع  »م�صطلح  باأنه:  القول  على  لالإ�صالح 
كانت  اإذا  ما  تقرير  للموؤرخني  ُويرتك  والعيوب.  الت�صرف  �صوء  اإلغاء  على  اأو 
الإ�صالحات قد ح�صنت الأمور بالفعل من عدمه. وعلى كل فاإن الإجابات لبد 
اأن تكون ذاتية غري مو�صوعية، على اأنه ل ميكن اإنكار حدوث تغيريات كبرية يف 
بع�س العهود. ويف بريطانيا تقرتن برامج الإ�صالح باحلكومة الليربالية قبل 1914، 
فرانكلني  برئا�صتي  املتحدة  الوليات  يف  وتقرتن   1945 بعد  العمال  وحكومة 

روزفلت وليندون جون�صون«)1(.

اخلليج  مركز  )دبي:  لالأبحاث،  اخلليج  مركز  ترجمة:  ال�صيا�صية«،  للعلوم  بالكويل  »معجم  بيلي،  فرانك    )1(
لالأبحاث( الطبعة الأوىل 2004، �س: 569 - 570.
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اأما بالن�صبة للناحية الدينية فقد �صهدت اأوروبا حركة اإ�صالح كبرية، متثلت 
يف ثورة مارتن لوثر على الكني�صة الكاثوليكية يف القرن ال�صاد�س ع�صر امليالدي، 
حيث انطلقت �صرارتها منذ حلظة زيارته كني�صة روما، وروؤيته الف�صاد ي�صرب يف 
جنباتها)1(. ورمت هذه الثورة يف البداية اإىل ت�صحيح ما اعوج، فطرح لوثر �صتة 
وت�صعني مطلًبا لعملية الإ�صالح هذه، لكن حركته مل تلبث اأن حتولت اإىل حركة 
عرفت  وتتحداها،  ر�صيدها،  من  وتخ�صم  الكاثوليكية،  تناف�س  كاملة،  عقائدية 
الدول  واكت�صحت  اأملانيا،  معظم  يف  تنت�صر  اأخذت  التي  »الربوت�صتانتية«،  با�صم 
ال�صكندنافية، و�صارت لها جيوب يف فرن�صا، واأطلقت على نف�صها يف اإجنلرتا ا�صم 

»الكني�صة امل�صيخية«، ثم بداأت اأعداد تابعيها تتزايد يف اأوروبا ال�صرقية.

وقد ان�صرف الإ�صالح الربوت�صتانتي اإىل نواح علمية وفل�صفية واجتماعية 
و�صيا�صية، حتى �صار ي�صكل احلد الفا�صل بني الع�صور الو�صطى والزمن احلديث 
على  والإقبال  وامل�صيحية،  الأر�صطية  بني  الرتباط  ف�صم  مع  ل�صيما  اأوروبا،  يف 
العلم اجلديد، الذي ي�صاعد الإن�صان على ا�صتعادة جمده ومعرفته. وجاء كالفن 
وقال  اهلل،  عقل  اإىل  الأقرب  ويعتربهم  الفلكييني  �صاأن  من  لريفع  لوثر  خليفة 
قولته ال�صهرية: »اإن اآيات �صفر التكوين، واملزمور التا�صع ع�صر، لي�صت �صياغات 
قامت  الديني  اجلانب  ويف  العلماء«.  غري  تنا�صب  اأدبية  عبارات  ولكنها  علمية، 

)1(  مت العتماد يف كل هذا اجلزء على:
- د. عبد املنعم احلفني، »مو�صوعة الفل�صفة والفال�صفة«، )القاهرة: مكتبة مدبويل( الطبعة الثانية 1999، اجلزء   

الأول، �س: 151 - 152.
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الربوت�صتانتية على اإلغاء الو�صاطة بني الإن�صان وربه، واأقرت بحق الفرد يف اأن يقراأ 
الإجنيل ويفهمه من دون م�صاعدة من رجل دين، في�صري ال�صخ�س هو ق�س نف�صه، 

بل هو البابا ذاته.

اإرازمو�س،  اإ�صالحية اأخرى، مثل حركة  وعلى التوازي ظهرت جماعات 
الذي �صبق لوثر يف اأفكاره، لكنه مل يبلغ مبلغه يف معاداة الكني�صة الكاثوليكية 
حر�ًصا على وحدة العامل امل�صيحي، بل دعاها اإىل العودة اإىل �صفاء املنابع امل�صيحية 
الأوىل التي تن�صغل مببحث الأخالق. وجاء امل�صلحون الراديكاليون، فدعوا اإىل 
الف�صل التام بني الكني�صة والدولة، وانق�صم هوؤلء اإىل اجتاهات عدة، فبع�صهم دعا 
اإىل جتديد العماد والنتظام يف جماعات �صغرية على طريقة احلواريني الذين كانوا 
 Swiss Brothers مثل الإخوة ال�صوي�صريني ، يلتفون حول ال�صيد امل�صيح
وجماعة الهتارايت Hutterites واملينونايت Mennonites. وهناك الروحانيون 
واأندريا�س كارل�صتات  مينزر  وتوما�س  فرانك  و�صبا�صتيان  �صفنكفيلد  مثل كا�صرب 
ويوجد  بالق�صاو�صة.  املرور  دون  من  مبا�صرة  هلل  ال�صالة  تكون  باأن  نادوا  الذين 
العقليون الذين دعوا اإىل اإعمال العقل يف تدبر الإجنيل، ورف�صوا بع�س امل�صائل 

العقدية مثل األوهية امل�صيح والفداء.

ويف القراآن الكرمي ارتبط م�صطلح »الإ�صالح« بثالث ق�صايا، الأوىل هي الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وهو ما عربت عنه الآية الكرمية التي تقول: ژۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئژ         ]هود:88[. 
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»اإ�صالح ذات البني«، وهو ما  اأو  النا�س  اإحالل ال�صالم واملودة بني  والثانية هي 
ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٻ     الآية:  تظهره 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤژ ]الن�صاء:114[.

ل الإمام عبد احلليم حممود يف هاتني الناحيتني، من دون اأن يذكر  وف�صّ
ذلك مبا�صرة، يف كتابه »منهج الإ�صالح الإ�صالمي يف املجتمع«)1( حيث انطلق 
اأجل  �صبيله، من  يعمل يف  وهناك من  الإ�صالح،  اإىل  دائمة  هناك دعوة  اأن  من 
حتقيق النه�صة، ليتناول العنا�صر التي يقوم عليها الإ�صالح الإ�صالمي يف الأ�صرة 
واملقدمات  اجلوهر  حيث  من  ويحددها  الكبري،  واملجتمع  واجلامعات  واملدر�صة 

والثمار يف العلم والعبادة واجلهاد والرحمة.

اأما الثالثة فتتعلق بتولية الأكفاأ، تطبيًقا للحديث النبوي الذي يقول فيه: 
»من ويل من اأمر اأمتي �صيًئا، فوىلَّ رجاًل وهو يجد من هو اأ�صلح للم�صلمني منه، 
فقد خان اهلل ور�صوله«. ومفهوم ال�صالحية لدى اأغلب الفقهاء يرتبط بالكفاءة، 
اأي اأن يتم ال�صتعمال يف كل مو�صع اأكفاأ من يقدر عليه. ولعل ما جاد به ابن 
، اإذ يقر باأن الأ�صلح يف كل ولية بح�صبها.  تيمية يف هذا ال�صاأن يكون مفيًدا ودالًّ
فالقوي لإمارة اجلند حتى ولو كان فا�صًقا، فقوته للم�صلمني وف�صقه على نف�صه. 

العامة  امل�صرية  الهيئة  )القاهرة:  املجتمع«،  يف  الإ�صالمي  الإ�صالح  »منهج  حممود،  احلليم  عبد  د.  انظر:   )1(
للكتاب( مكتبة الأ�صرة، �صل�صلة )الأعمال الدينية( 2003.
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على  و�صعفه  للم�صلمني  فتقواه  �صعيًفا،  كان  ولو  حتى  ال�صالة  لإمامة  والتقّي 
نف�صه)1(.

احلديثة،  الإ�صالمية  النه�صة  رواد  اهتمام  حمور  الإ�صالح  فكرة  وكانت 
بن  حممد  وقبلهما  عبده،  حممد  وتلميذه  الأفغاين  الدين  جمال  لدى  خا�صة 
عبد الوهاب. وهوؤلء هم رموز تيار مل ينقطع عطاوؤه يف تاريخ الإ�صالم احلديث 
واملعا�صر. وهناك �صمات اأربع لفكر الإ�صالح العربي - الإ�صالمي)2(، الأوىل اأن 
فكر الإ�صالح الذي ن�صاأ عند العرب وامل�صلمني حديًثا مل ينفك عن بينة املعرفة 
املجتمعية القائمة واملتجددة بعمقها واأغوارها. والثانية اأن هذا الفكر قد ت�صعب اإىل 
�صعبتني، اإحداهما اعتمدت على الذات واملوروث الثقايف، والأخرى انطلقت من 
موروثها لكنها تاأثرت مبا لدى الغري، اأو بالوافد الثقايف. والثالثة اأن هاتني ال�صعبتني 
مل يخرجا عن اخل�صو�صية العربية يف طبعها ومنوذجها، رغم الختالف الظاهري 
بينهما. اأما الرابعة فاإن حركة الإ�صالح العربية مل تختلف عن نظريتها الأوروبية 
العقليني  طائفة  بها  قام  التي  الإ�صالح  حركة  عن  اختلفت  اأي�ًصا  بل  فح�صب، 
من امل�صلحني الهنود، الذين كان همهم الأول من�صرًفا اإىل احلركة الثقافية، واإىل 
احلركتان  كانت  واإن  احلديثة.  الأوروبية  املدنية  ومطالب  الإ�صالم  بني  التوفيق 

)1(  انظر: ابن تيمية، »ال�صيا�صة ال�صرعية يف اإ�صالح الراعي والرعية«.
)2(  د. رفيق العجم »اأثر اخل�صو�صية العربية يف املجتمعية الإ�صالمية«، )بريوت: دار الفكر اللبناين( الطبعة الأوىل 

1993، �س: 98.
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اأن الإ�صالم دين عام وعاملي ينا�صب النا�س كافة، ويالئم جميع  قد اتفقتا على 
الع�صور والثقافات)1(.

وان�صب جهد ابن عبد الوهاب على تخلي�س العقيدة الإ�صالمية مما �صابها 
وخالطها وحاول اأن يعكر �صفوها، واإعادتها اإىل اأ�صلها الذي يكمن ويدور حول 
»التوحيد«. وتطلب منه هذا اأن يحارب البدع والطقو�س الغريبة التي دخلت على 
امل�صلمني يف زمن حكم العثمانيني، فال اأ�صنام ول اأوثان ول عبادة اآباء واأجداد 
ول رجال دين اأو اأولياء. لكن هذا الإ�صالح القائم على ت�صحيح العقيدة، قابله 
ا مهما كانت  دفاع �صديد ورا�صخ عن مبداأ الأخذ باحلديث والعتماد عليه كليًّ

درجة �صحته، �صد نزعة بقية الفقهاء الآخذين بالراأي والجتهاد)2(.

للعامل  بالواقع الجتماعي  النهو�س  ب�صبل  نف�صه  �صغل  فقد  الأفعاين  اأما 
بتحقيق  الن�صر  يقرن  وكان  العقدية،  بامل�صائل  اهتمامه  من  اأكرث  الإ�صالمي، 
الإ�صالح ال�صيا�صي والإ�صالح الديني يف اآن، وراأى اأن كالًّ منهما مكمل لالآخر. 
وعلى النقي�س من هذا اقتنع حممد عبده باأن الإ�صالح الديني والعلمي والرتبوي 
ميكن اأن يتم مبعزل عن الإ�صالح ال�صيا�صي، ومال اإىل اأن اإ�صالح الفرد واملجتمع 
وجمعية  وامل�صاجد  واملدار�س  كالأزهر  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  اإ�صالح  يف  مكمنه 

الرازق،  عبد  م�صطفى  وتقدمي:  حممود،  عبا�س  ترجمة:  م�صر«،  يف  والتجديد  »الإ�صالم  اآدم�س،  ت�صارلز    )1(
)القاهرة: الهيئة العامة لق�صور الثقافة( �صل�صلة )اإ�صدارات خا�صة(، العدد رقم )32(، الطبعة الثانية، 2006، 

�س: 4.
)2(  املرجع ال�صابق، �س: 103 - 106.
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ا، ل يقبل احللول  ا ومفكرا ثوريًّ التقارب بني الأديان. وبينما كان الأفغاين �صيا�صيًّ
الو�صط، وينظر اإىل ال�صعوب الإ�صالمية من غانا اإىل فرغانة باعتبارها كتلة واحدة 

متكاملة، كان عبده يردد: »خلقت لكي اأكون مدر�ًصا«.

لقد كان الأفغاين يوؤمن باأن الإ�صالح ميكن حت�صيله يف التو، �صرط العمل 
من اأجل بلوغه، اأما الثاين فراأى اأن الإ�صالح عملية متدرجة، تتحقق بعد مدة، 
ولذا هادن ال�صتعمار الإجنليزي، خارًجا على ثورية اأ�صتاذه الذي نادى بالكفاح 
اإىل  التحول  حول  الراأي  عرابي  اأحمد  الزعيم  عبده  وخالف  الحتالل.  �صد 
احلكم النيابي الد�صتوري، حمبًذا البدء بالرتبية والتعليم لتكوين رجال قادرين 
على القيام باأعباء احلكم النيابي، وتعويد النا�س على البحث يف امل�صالح العامة، 

مبا يقود يف نهاية املطاف اإىل حمل احلكام على العدل والإ�صالح)1(.

الإ�صالح  التدرج يف  اإىل  املنحازة  روؤيته  اأكرث جالء،  ب�صكل  عبده،  وبلور 
يف طلبه من الأفغاين، وهما يف باري�س عام 1883، اأن يذهبا �صوّيا اإىل مكان غري 
للزعماء،  مدر�صة  ليوؤ�ص�صا  الإ�صالحي،  م�صروعهما  تعرقل  دولة  ل�صلطان  خا�صع 
ويختارا تالميذها من الأقطار الإ�صالمية، ويقوما برتبيتهم ملدة معينة، في�صبحوا 
بعدها موؤهلني لقيادة الإ�صالح يف بلدانهم)2(، لكن الأفغاين، الذي كان متعجاًل، 
وملق�صد  خمتلف،  ب�صكل  اإنتاجها،  اأعيد  والتي  »الطوباوية«،  الفكرة  هذه  رف�س 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  )اجلزائر:  عبده«،  وحممد  الأفغاين  الدين  جمال  بني  الإ�صالح  »مفهوم  حممد،  طهاري    )1(

للكتاب/ تون�س: الدار التون�صية للن�صر(، الطبعة الأوىل، 1984، �س: 68 - 69، �س: 79.
)2(  املرجع ال�صابق، �س: 81.
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تاأويل ذاتي حلدث الهجرة  مغاير، داخل احلركة الإ�صالمية، وهي تتاأ�ص�س على 
النبوية ال�صريفة، ينزعه من �صياقه التاريخي والجتماعي.

وما بني الأفغاين وعبده من اختالف يف تقدير زمنية الإ�صالح يعود يف 
العظيمني،  الإمامني  هذين  بني  وال�صتعداد  الفطرة  »اختالف  اإىل  العقاد  نظر 
فاأحدهما خلق للتعليم والتهذيب، والآخر خلق للدعوة واحلركة يف جمال العمل 
مغاير  م�صلك  منهما على  الفطرة كالًّ  وزعت  ورمبا  الأممية«)1(.  والثورة  ال�صيا�صي 
لالآخر، فالأفغاين يعول على اجلماعة، وينادي بالثورة، وميار�س ال�صيا�صة من اأو�صع 
اأما عبده فيعول على الفرد، وي�صعى  اأبوابها، ويقطع بعدم التعاون مع امل�صتعمر، 
اإىل تاأجيج العاطفة الدينية، ويتوخى الرتبية �صبياًل اإىل بلوغ الهدف، ويكره - على 
التوازي - ال�صيا�صة، في�صتعيذ باهلل من »�صا�س وي�صو�س«، ول يرف�س التعاون مع 

امل�صتعمر اإن كانت امل�صلحة تقت�صي ذلك.

ويرى املفكر اجلزائري مالك بن نبي اأن الو�صع الأف�صل يقت�صي املزاوجة 
بني اأفكار الأفغاين وعبده، ويقول: »لو ا�صتطاعت املدر�صة الإ�صالحية اأن تقوم 
التي ذهب  الأ�صول  اأفكار  اأفكارها وجتميع عنا�صرها بحيث توحد بني  برتكيب 
بها  نادى  التي  والجتماعية  ال�صيا�صية  الآراء  وبني  عبده،  حممد  ال�صيخ  اإليها 

العربي(،  الكتاب  دار  )بريوت:  عبده«،  حممد  الإمام  والتعليم  الإ�صالح  »عبقري  العقاد،  حممود  عبا�س    )1(
1971، �س: 84.
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من  اأف�صل  طريق  اإىل  حتًما  �صيوؤدي  هذا  لكان  الأفغاين،  الدين  جمال  ال�صيد 
جمرد مبادئ اإ�صالح العقيدة«)1(.

وقد حتقق هذا مع عبد الرحمن الكواكبي الذي اتبع يف اآن عدة اأ�صاليب يف 
الإ�صالح تراوحت بني امليل اإىل القوة والثورة، والقتناع بالهدوء والنتظار، وبينهما 
التدرج يف الإ�صالح عرب جتهيز الراأي العام لقبول التغيري والإميان ب�صرورته. واآمن 
الكواكبي اأن الإ�صالح الديني هو الأ�صل واملن�صاأ لأي عملية اإ�صالح، �صيا�صية اأو 
اإىل املجالت الأخرى، واأن  ا ثم ميتد  اجتماعية؛ لأن ال�صتبداد يبداأ يف نظره دينيًّ
الدين اإن �صلح ت�صلح ال�صيا�صة وغريها. ول يعني هذا اأن الكواكبي قد نادى باإرجاء 
الإ�صالح ال�صيا�صي حتى يتم اإ�صالح الدين، بل دعا اإىل اأن يتم الثنان يف وقت 
واحد. وزاوج الكواكبي بني الفكر واملمار�صة، فاأنتج العديد من الكتب يف مطلعها 
»طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد« وكون جمعية »اأم القرى« وو�صع خطة ثورية 
لقلب نظام احلكم العثماين املطلق يف بالد العرب واإقامة حكم قومي على اأ�صا�س 

ال�صورى، يقف على اأكتاف »جمعية حكماء« حتر�س اجلماهري على املقاومة)2(.

و�صار عبد احلميد بن بادي�س يف اجلزائر على الدرب نف�صه، حيث لعب دوًرا 
ا يف �صبيل ا�صتقالل وطنه، جنًبا اإىل جنب مع دوره الرتبوي، و�صلك  ا مهمًّ �صيا�صيًّ

)1(  مالك بن نبي، »وجهة العامل الإ�صالمي« ترجمة د. عبد ال�صبور �صاهني، �س: 56.
)2(  حممد جمال طحان، »وعي الكواكبي بني املرفو�س واملرغوب« جملة امل�صتقبل العربي، مركز درا�صات الوحدة 

العربية، العدد )346(، دي�صمرب 2007، �س: 73 - 86.
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م�صخها  اإىل  ت�صعى  فرن�صا  كانت  التي  بالده،  هوية  على  احلفاظ  بغية  الطريقني 
واإزالة اأ�صولها، ودجمها يف اجلمهورية الفرن�صية.

فابن بادي�س ركز طيلة حياته على حماربة البدع، وجتديد الدين بربط الفروع 
حممد  مع  يتفق  وكان  القراآنيني«،  »القادة  واإعداد  والتعليم،  والرتبية  بالأ�صول، 
»اإن الذي  اإذ يقول:  النف�صي،  التغيري  اأن ينطلق الإ�صالح من  عبده يف �صرورة 
توجه اإليه الهتمام الأعظم يف تربية اأنف�صنا وتربية غرينا هو ت�صحيح العقائد وتقومي 
الأخالق، فالباطن اأ�صا�س الظاهر«. وكان يف الوقت نف�صه يتفق مع الأفغاين يف 
ثوريته، بعد اأن �صاق ذرعا بال�صتعمار، وانتابه خوف �صديد على هوية اجلزائر، وها 
هو يق�صم: »واهلل لو وجدت ع�صرة من عقالء الأمة اجلزائرية يوافقونني على اإعالن 

الثورة لأعلنتها«)1(.

وجاءت اجلماعات ال�صيا�صية ذات الإ�صناد الإ�صالمي، لرتاكم على هذين 
ونهج  بالتدرج،  يوؤمن  الذي  امل�صلمني«  »الإخوان  نهج  بني  فاختلفت  امل�صلكني، 
»اجلماعة الإ�صالمية« و»تنظيم اجلهاد«، الذي ي�صعى اإىل القفز اإىل ال�صلطة مبا�صرة. 
لكن الختالف حول »التدرج« و»القفز« ل ميثل لدى هذه اجلماعات طريقة لدفع 
ال�صلطة املوجودة اإىل تبني الإ�صالح، ح�صبما كان يرمي الأفغاين وحممد عبده، 
اأو احلل  اإزاحة هذه ال�صلطة  لكنه يعني، ومن دون مواربة، اختالًفا حول طريقة 

)1(  د. عبد ال�صالم هرا�س، »اأثر مدر�صة املنار يف املغرب العربي«، جملة »املنار اجلديد«، العدد )33(، �صتاء 2006، 
املحرم 1427 هـ/ يناير 2006، �س: 98 و 99.
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حملها، �صواء با�صتخدام الآليات ال�صلمية املتاحة، التي دفعت الإخوان امل�صلمني 
يف م�صر ليقدموا مبادرة لالإ�صالح ال�صيا�صي، اأو من خالل النقالب امل�صلح، كما 

يحاول تنظيم اجلهاد، وغريه من التنظيمات الإ�صالمية الراديكالية.

يق�صدون  فاإنهم  الأخالقية،  الرتبية  اأو  بالدعوة  يتو�صلون  حني  فالإخوان 
الراديكالية، على  الإ�صالمية  واجلماعات  لقبول حكمهم،  املجتمع  تهيئة  بذلك 
ما بينها من اأوجه لالتفاق والختالف)1( مل تكن تق�صد، حني حملت ال�صالح 
�صد النظم احلاكمة، ال�صغط على ال�صلطة القائمة كي ت�صلح الأو�صاع املرتدية، 
متاًما، فهذا الإ�صالح ل ي�صب  النقي�س  ا، بل على  ا واجتماعيًّ ا و�صيا�صيًّ اقت�صاديًّ
يف م�صلحتها؛ لأنه يعني تقوية �صوكة النظم القائمة يف مواجهتها، ومن ثم كان 
تغريت  رمبا  لكن  ومكانتها.  وفر�صها  نفوذها  واغتنام  النظم  اإ�صقاط  هو  مق�صدها 
هذه ال�صرتاتيجية مع انتهاء املواجهة امل�صلحة ل�صالح النظم، وتيقن بع�س ف�صائل 
احلركة الإ�صالمية من اأن طريق العنف لن يجدي كثرًيا �صد حكم مدجج بركائز 
القوة املادية واملعنوية، ومن ثم راح »الإ�صالميون« يطالبون بالدميقراطية، اعتماًدا 
على اأنها الو�صيلة الأقل تكلفة والأكرث اأمًنا، لهم يف ال�صعي للو�صول اإىل ال�صلطة.

ويف ال�صياق العام املعا�صر، اعتنى العامل العربي بق�صية »الإ�صالح« عناية كبرية 
ا على ال�صغوط الأمريكية التي انبنت على ربط وا�صنطن يف حلظة ما بعد حدث  ردًّ
غري  بحث  م�صر«،  يف  الراديكالية  الإ�صالمية  اجلماعات  بني  والختالف  ال�صبه  »اأوجه  ح�صن،  علي  عمار    )1(
من�صور، قدم لندوة »احلركة الإ�صالمية يف م�صر«، التي نظمها مركز درا�صات التنمية ال�صيا�صية والدولية، الذي 

كان يعمل يف اإطار موؤ�ص�صة )ال�صحفيون املتحدون(، 1994.
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11 �صبتمرب بني »الإرهاب« و»ال�صتبداد«. ودار جدل وا�صع حول هذه امل�صاألة، وعلى 
ال�صيا�صي يف ثالثة  الإ�صالح  ق�صية  العربي حول  الفكري  ال�صجال  انتظم  غزارته، 
م�صارات اأ�صا�صية، لي�صت منبتة ال�صلة عن بع�صها البع�س، بل اإن كالًّ منها يكمل 
الآخر، اأو يف�صره، اأو يجلي غمو�صه. الأول هو زمنية الإ�صالح، حيث تناق�س العرب 
حول ما اإذا كان من ال�صروري حرق مراحل الإ�صالح اأم يجب التدرج فيه. والثاين 
لإ�صالح  القمة  من  تبداأ  اأن  يجب  امل�صرية  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  الإ�صالح  اجتاه  هو 
»احلكام« اأم من القاع لإ�صالح ال�صعوب. والثالث هو جهة الإ�صالح، مبعنى ما اإذا 
اإذا كان رف�س ما لدى الغري فر�صة  اأم بيد عمرو، »اجلماهري«، وما  كان �صيتم بيدنا 

�صانحة لنقد الذات العربية، لتح�صينها �صد ال�صتغزاء)1(.

املجتمع  ون�صطاء  واحلقوقيني  واخلرباء  والباحثني  املثقفني  جهد  ويتوا�صل 
املدين ورموز املعار�صة من اأجل حت�صيل اإ�صالح حقيقي و�صامل، ي�صمن تداول 
ال�صلطة وانتقالها ب�صكل �صلمي، بعد اأن تختفي كل القوانني ال�صتثنائية وال�صالبة 
العمالية  النقابات  وتتحرر  والتدبري،  والتعبري  التفكري  حرية  العامة،  للحريات 
واملهنية، واجلمعيات الأهلية، من قب�صة ال�صلطة الغا�صمة، والقوانني الظاملة، وت�صع 
وتت�صاوى  النتخابات،  على  الق�صاء  في�صرف  جديًدا،  د�صتوًرا  تاأ�صي�صية  جمعية 
فر�س املتناف�صني ال�صيا�صيني، ول يحكم رئي�س اأكرث من مدتني، ول يورث حكم، 
وتختفي كل األوان القهر واجلور، وكل اأ�صكال الزيف والتالعب والتحريف، وكل 

)1(  د. عمار علي ح�صن، »الفري�صة الواجبة«، مرجع �صابق، �س: 29 - 42.
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اأنواع التمييز على اأ�صا�س الطبقة واملهنة والدين ولون الب�صرة واملوقف ال�صيا�صي، 
وكل الأ�صوار التي حتجز الغالبة عن املرتفني.

وهناك من يدعو اإىل تغيري ال�صياق العام الذي يحيط بالعمليات وال�صلوكيات 
ال�صيا�صية والقت�صادية)1(، بحيث يتم النتقال من العتماد التام على ال�صلطة اإىل 
حتمل امل�صوؤولية الفردية يف جمال �صنع خمتلف القرارات، والنتقال من الإحجام 
ومن  اخلالق،  الجتماعي  التفاعل  اإىل  الثقايف  النعزال  ومن  النخراط،  اإىل 
املعار�صة املطلقة احلدية اإىل تبني منظورات تعاونية تقبل الختالف، ومن ثنائية 
اخلطاأ وال�صواب اإىل التفاهم حول احللول الو�صط، وتبديد مناخ الياأ�س والقدرية 
املغلوطة و�صوًل اإىل الثقة بالذات وبذل اجلهد من اأجل حتديد امل�صري، والنتقال 
من ال�صك املفرط اإىل الثبات الن�صبي والثقة الفعالة، ومن ال�صرية والنغالق اإىل 

ال�صفافية والنفتاح، ومن اخل�صوع الق�صري اإىل الن�صباط الذاتي.

ذرًعا  ي�صيقون  العربية  الر�صمية  الأنظمة  اأمر  على  القائمني  فاإن  وبالطبع 
مب�صطلح »الإ�صالح«، ولذا حاولوا خالل القمة العربية التي انعقدت بتون�س عام 
با�صتدعاء كلمتي »حتديث« و»تطوير« من  التعمية عليه  اأو  به  2004 ال�صتبدال 
والت�صريحات  البيانات  يف  وا�صتخدامها  البعيد،  غري  وال�صيا�صي  الثقايف  التاريخ 
اأغلب  على  العربية  ال�صلطات  بانق�صا�س  الفعل،  اإىل  القول  انتقل  ثم  الر�صمية، 

)1(  انظر: ال�صيد ي�صني، »اإعادة اخرتاع ال�صيا�صة من احلداثة اإىل العوملة«، )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة للكتاب( 
مكتبة الأ�صرة، �صل�صلة »العلوم الجتماعية«، 2006، �س: 165.
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احتاللها  واإعادة  بالإ�صالح،  املطالبة  حيال  اأبدتها  قد  كانت  التي  ال�صتجابات 
امل�صاحات التي كانت قد انح�صر عنها ال�صتبداد قلياًل. لكن كل هذا مل يطمر 

م�صطلح »الإ�صالح« ومل يخر�س األ�صنة املتم�صكني به، واملدافعني عنه.

3- التجديد: تطور مستمر وجتاوز للزمكان تفرضه رسالة عاملية خامتة

التجديد لغة ينحدر من اجلديد وهو ما ل عهد لنا به؛ لأنه خالف القدمي 
الذي نعرفه. اأما ا�صطالًحا فاإنه اأمر مرتبط بالجتهاد والتحديث والإبداع، يقوم 
لالأمور  الت�صدي  اأجل  من  خالق،  وميداين  ونف�صي  ذهني  ن�صاط  مزاولة  على 
العظيمة واملهمة من النوازل واحلوادث. وقد ولد هذا ال�صطالح من رحم الفقه 

والفكر الإ�صالمي، حتى بات مقرونًا بهما.

اإىل  فقيه  اآخر، ومن  اإىل  تفاوتت من مفكر  التجديد وم�صتواه  لكن درجة 
نظريه، وتدرجت ح�صب ت�صور كل من هوؤلء عن مدى التجديد وجدواه. فهناك 
من �صدد على اأن التجديد يكون يف امل�صلمني ل يف الإ�صالم، وهناك من �صيق يف 
املفهوم والقائمني عليه وح�صرهم يف رموز اإ�صالمية خال�صة. وعلى العك�س هناك 
اإليهم  �صم  ذكر من جددوه، حتى  وتو�صع يف  الإ�صالم«  »جتديد  من حتدث عن 

بع�س من يعتربهم ال�صلفيون جمدفني بالدين اأو حتى اأعداء لالإ�صالم.

ويطرح عمر فروخ ت�صوًرا حمافًظا اإىل درجة اأن يبداأ بالقول اإن »اجليد من 
كل �صيء هو القدمي الذي يظل على الدهر جديًدا«، ثم يوؤكد اأن التغري يطراأ على 
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تقريب  على  يقت�صر  امل�صلحني  عمل  واأن  اأ�صولها،  اإىل  ميتد  ول  الأحكام  فروع 
نف�صه  الدين  من  يجعل  اأن  ل  طبقاتهم،  على  النا�س،  اأذهان  من  الدين  تعاليم 
حقل اختبار، كاأنه بذلك ين�صر على النا�س يف كل يوم ديًنا جديًدا. وهذا يعني 
اأن التجديد ين�صب على املعامالت وال�صالت الجتماعية بني الب�صر التي تتغري 
بتغري الزمان واملكان. اأما العبادات فاإن الدين نف�صه قد جعل لها نطاًقا من الرُّخ�س 
التي يلجاأ اإليها املوؤمن بح�صب الأحوال التي ن�س عليها الدين نف�صه. اأما العقائد 
فهي الأ�ص�س التي جتعل من كل دين خمتلًفا عن الدين الآخر من حيث اأ�صوله، 

وانطباقه على احلياة)1(.

ويعزز نور الدين اخلادمي هذه الروؤية فبقوله)2(: »جتديد الدين معناه تقدمي 
الإ�صالم كما اأنزله اهلل تعاىل على ر�صوله  اأيام نزول الر�صالة. ومن مقت�صيات 
هذا التجديد اإرجاع الفهم والتطبيق الإ�صالميني اإىل الأ�صول وامل�صادر ال�صرعية 
املعتربة، ونفي ما علق بالدين من زوائد واإخالل وبدع وحيل واأ�صاطري وغري ذلك. 
ول ينبغي اأن يفهم من جتديد الدين ا�صتبدال دين اآخر بالإ�صالم، اأو تغيري بع�س 
اأو التطبيق، خمالفة الدين  اأو اإحداث اأمور، يف الفهم  الأحكام القطعية الثابتة، 
الإ�صالم يف  من  لي�س  ما  نفي  هو  التجديد  يبقى  وبذلك  ومقا�صده...  وقواعده 
�صيء، والرد اإىل اهلل والر�صول عند الفهم وال�صتنباط، وعند الختالف والتنازع، 

)1(  عمر فروخ، »التجديد يف امل�صلمني ل يف الإ�صالم«، )بريوت: دار الكتاب العربي(، �س: 9 ،10.
)2(  د. نور الدين اخلادمي، »التجديد من منظور مقا�صد ال�صريعة«، "، جملة »املنار اجلديد«، العدد )33(، �صتاء 

2006، املحرم 1427 هـ/ يناير 2006، �س: 11، 12.
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واجتهاد  نافع،  وعلم  قوية،  باإرادة  واملعا�صرة  امل�صايرة  مل�صتلزمات  وال�صتجابة 
املراد  كان  فاإن  وامل�صمون،  املحتوى  التجديد ح�صب  يتحدد  هنا  ومن  اأ�صيل... 
به الإحياء والتفعيل والإعمال والدفع فال باأ�س، اأما اإذا كان يراد بالتجديد لدى 
دعوى  اإىل  هذا  ي�صرف  اأن  املحتمل  فمن  والتبطيل،  والتبديل  التغيري  البع�س 
جملة  الإ�صالم  وتبطيل  والروابط،  الثوابت  وتعطيل  والقواطع  الأ�صول  تبديل 

وتف�صياًل حتت هذه التعلة والدعوى«.

اأ�صاءوا  فينتقد من  الأمام  اإىل  قليلة  الت�صور خطوة  يحرك هذا  وهناك من 
فهم التجديد على اأنه جمرد اإظهار اأ�صابري الكتب واملخطوطات الإ�صالمية، التي 
اأي  دون  من  القدمي،  الزمن  يف  الإ�صالميني  واملفكرين  الفقهاء  عقول  اأخرجتها 
وكاأنهم  باأخرى،  اأو  ب�صورة  الراهن،  معا�صنا  اأحوال  يف  منها  لال�صتفادة  حماولة 
اإىل  يحفزنا  فح�صب  انفعايل  ا�صتنفار  عامل  هو  الرتاث  اإحياء  يكون  باأن  يكتفون 

العمل، كالأغاين القومية ومو�صيقى املنا�صبات)1(.

ثم يدفع اأمني اخلويل املفهوم خطوات اأو�صع بحديثه عن اأ�ص�س التطور يف 
عملي  اجتماعي  ونظام  دين  اخلامتة  املحمدية  الر�صالة  اأن  من  منطلًقا  الإ�صالم، 

)1(  هاين عبد الوهاب املرع�صلي، »التجديد يف الفكر الإ�صالمي املعا�صر: جمال الدين الأفغاين وق�صايا املجتمع 
الإ�صالمي«، )الإ�صكندرية: دار املعرفة اجلامعية(، الطبعة الأوىل، �س:3.
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حتمل اأ�ص�ًصا للتطور تهيئه لذلك، وتعده لتحقيقه يف ي�صر، من دون م�صادمة ل�صيء 
ا، ليحدد هذه الأ�ص�س يف)1(: ا وعمليًّ من تطور الدنيا حوله نظريًّ

الأمكنة، ( 1) يف  ا  واأفقيًّ الأزمنة،  يف  ا  راأ�صيًّ وحياته  الإ�صالم  دعوة  امتداد 
متنوعة،  ثقافات  واأ�صحاب  متعاقبة،  واأجياًل  وقبائل  �صعوبًا  لت�صتهدف 

واأجنا�ًصا �صتى.
بها، ( 2) لالإميان  وحتديده  لها  واإجماله  الغيبيات  يف  الإ�صالم  دعوة  اقت�صاد 

العقيدة الإ�صالمية ت�صرف ما  التفكري يف دقائقها. وهذا جعل  ونهيه عن 
توفر لها من طاقة كبرية اإىل التفكري احلر املالئم يف كل جديد من خفايا 
الكون، تعرفه احلياة، ويقدره العلم على مدى الأيام، من دون اأن حتتاج اإىل 

تفا�صيل اأو بيانات جزئية، مل تعد تنا�صب احلياة.

على ( 3) العبادات  �صوؤون  الإ�صالم يف  اقت�صر  العتقادية،  احلياة  تي�صريه  بعد 
الأمور الكلية والأ�صول العامة ال�صاملة، ليفتح الباب اأمام اجتهادات حول 
ال�صالة والزكاة وال�صيام واحلج، يتغري بع�صها بتغري الأحوال، وهي م�صاألة 

ظاهرة يف تاريخ الفقه الإ�صالمي وحمتواه.

املوؤ�ص�س )القراآن الكرمي( يف تفا�صيل حول ( 4) عدم تورط الإ�صالم يف ن�صه 
ن�صاأة الكون واحلياة والإن�صان وعمر وجوده على الأر�س، وم�صاره وم�صريه، 
�صل�صلة  الأ�صرة،  مكتبة  للكتاب(  العامة  امل�صرية  الهيئة  )القاهرة:  الإ�صالم«،  يف  »املجددون  اخلويل،  اأمني    )1(

)الأعمال الدينية( 2001،�س: 43 - 50.
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وذات اهلل و�صفاته. وهذا مل يجعل الإ�صالم يف مواجهة اأبًدا مع الكت�صافات 
العلمية للكون، كما حدث مع اأديان اأخرى. لكن امل�صلمني �صغلوا اأنف�صهم 
الإ�صرائيليات.  يف  حولها  اأ�صئلتهم  عن  يجيب  عما  وبحثوا  الق�صايا  بهذه 
ونحتاج يف الوقت احلايل اإىل التخل�س من هذه الدخائل الأجنبية، التي 
ت�صربت اإىل اأحاديث من�صوبة اإىل الر�صول الكرمي من مرويات الآحاد، واإىل 

بع�س تفا�صري القراآن.

عدم التورط يف �صيء من التفا�صيل حول تاريخ الأمم والر�صل، التي عر�س ( 5)
القراآن اأحوالهم جملة اأو مع بع�س التف�صيل، بيانًا ل�صنن الجتماع يف حياة 
الر�صل. ومن هنا ل يخ�صى الإ�صالم من الرواية املادية للتاريخ التي يق�صها 
علينا العلم عرب علم احلفريات والآثار، بل ي�صتطيع اأن يطور عر�صه لتدينه 

مع هذا العلم املتقدم.

جعل الإ�صالم الجتهاد اأ�صا�ًصا للحياة، مبا يفي بحاجاتها املتغرية واملتقدمة. ( 6)
ومن هنا اأقر الفقهاء اأن احلياة ل تخلو من جمتهد، وطلبوا اأن يتوفر للنا�س 

يف كل ع�صر من املجتهدين عدد التواتر.

وهذه الأ�ص�س ال�صتة جعلت اخلويل يدخل بجراأة اإىل احلديث عن تطوير 
العقائد والعبادات واملعامالت، قا�صًدا بهذا التطوير طبيعة اخلالفات التي ن�صاأت 
طيلة التاريخ الإ�صالمي حول هذه الأعمدة الثالثة. فاخلالف حول العقائد امتد 
اإىل ذات اهلل و�صفاته، وطبيعة القراآن، خملوق اأم ل، وتنازع اأهل ال�صنة واملعتزلة 
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اأما العبادات فاإن هناك اختالف املذاهب الفقهية  حول ال�صببية واأفعال العباد. 
العملية ل يخفى على املتابعني والتابعني، وهناك اجتهادات ل تنتهي حول اأركان 
احتياجات  يالئم  مبا  واحلج،  وال�صيام  والزكاة  ال�صالة  الأربعة،  العملية  الإ�صالم 
فيها  العر�س  وتطور  واأي�صر،  اأهون  املعامالت  والأمر يف  املتطور بال هوادة.  الواقع 

وا�صح عيانًا بيانًا)1(.

والتطور  تطور،  هو  الديني  »التجديد  القول:  اإىل  هذا  من  اخلويل  وينتهي 
الديني هو نهاية الجتهاد احلقيقي)2(، لكنه ل يعني بالتطور مفارقة اأ�صل الدين، 
دخل  ما  كل  لأن  الأ�صل؛  اإىل  بالعودة  التجديد  يربط  بل  دين جديد،  واإيجاد 
الفطرة،  لإميان  ورجعنا  جانًبا،  نحيناه  اإذا  اإل  ينتهي  ل  جدل،  من  العقائد  على 
وجتنبنا اخلو�س يف م�صائل الغيب، التي ل ميكن لعقل اأن يبلغها، ول طائل من 
الحرتاب حولها. اأما العبادات فاأحكامها وتفا�صيلها عر�صة لتطور دائم، ويت�صع 
روؤيته هذه  الإ�صالم. لكن اخلويل يف  املعامالت، وهذا من �صميم  النطاق على 
وي�صكك يف  الفقه،  بفعل جمود  املغلقة،  الرتاثية  الرتكيبات  من  الكثري  يفكك 
العديد من امل�صلمات التي ركدت يف اأذهان امل�صلمني جراء غلق باب الجتهاد، 

اأو ت�صييقه حتى �صار جمرد ثقب اإبرة.

)1(  اأمني اخلويل، مرجع �صابق، �س: 51 - 67.
)2(  املرجع ال�صابق، �س: 66.



221
 م�سارات النه�سة ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي احلديث

221

لكن عبد املتعال ال�صعيدي يحاول اأن يثبت يف كتابه »املجددون يف الإ�صالم 
من القرن الأول اإىل الرابع ع�صر« اأن التجديد يجب األ يقت�صر على الأمور املعنوية 
والرمزية بل ميتد اإىل امل�صائل املادية، اأي اأن من الإجحاف اأن تقت�صر نظرتنا اإىل 
املجددين على اأنهم العلماء والفقهاء وامل�صلحون الجتماعيون فقط، بل يجب اأن 
ت�صمل احلركيني، ممن �صعوا اإىل تطبيق الإ�صالم، وتطوير ال�صرع، واإيجاد اإجراءات 
تواكب الواقع املتغري با�صتمرار. ومن هنا فاإن تاريخ التجديد يف الإ�صالم بالن�صبة 
له هو »تاريخ نهو�س امل�صلمني يف اأمور دنياهم، قبل اأن يكون تاريخ نهو�صهم يف 
اأمور اأخراهم، ويجب اأن ل نذكر فيه من املجددين اإل من يعمل لهذه الغاية، ول 

نكتفي فيهم مبا اكتفوا به فيهم من جمرد ال�صهرة يف العلم«)1(.

يف  والثوار  واحلركيني  واحلكام  القادة  من  العديد  ال�صعيدي  ي�صع  ولهذا 
بن  بن علي، وخالد  الأربعة، واحل�صني  الرا�صدين  املجددين، مثل اخللفاء  عداد 
يزيد وعمر بن عبد العزيز، واخللفاء العبا�صيني املاأمون والواثق واملهتدي، وال�صلطان 
العثماين �صليمان القانوين، وال�صاه عبا�س ونادر �صاه، وحممد علي با�صا واأحمد 
خان ومدحت با�صا، ومريزا علي حممد، وغالم اأحمد، وم�صطفى اأتاتورك، وعبد 
العزيز اآل �صعود. وياأتي لديه هوؤلء جنًبا اإىل جنب مع فقهاء وفال�صفة ومت�صوفة 
والكندي  حنبل  بن  واأحمد  الكرخي  ومعروف  ال�صافعي  الإمام  مثل  وعلماء 
والرازي واأبو احل�صن الأ�صعري والفارابي واإخوان ال�صفا واأبو حامد الغزايل وابن 
)1(  عبد املتعال ال�صعيدي، »املجددون يف الإ�صالم من القرن الأول اإىل الرابع ع�صر«، )القاهرة: مكتبة الآداب(، 

1416 هـ/ 1996م، �س: 7.
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وال�صريف  الرازي  الدين  وفخر  ر�صد  وابن  املعري  العالء  واأبو  حزم  وابن  �صينا 
الإدري�صي واأبو الفرج بن اجلوزي ون�صري الدين الطو�صي وابن تيمية وابن دقيق 
العيد وحمي الدين بن عربي وابن خلدون وابن قيم اجلوزية واأبو اإ�صحق ال�صاطبي 
و�صراج الدين البلقيني واألوغ بك، والقا�صي زكريا الأن�صاري وابن الوزير اليمني 
و�صم�س الدين الرملي وحممد بن بري علي الربكوي واإبراهيم الكوراين واملقبلي 
الدين  وال�صوكاين وجمال  الدهلوي  الوهاب وويل اهلل  اليمني وحممد بن عبد 

الأفغاين وحممد عبده وحممد ر�صيد ر�صا وحممد م�صطفى املراغي.

ول يعني هذا اأن ال�صعيدي يتفق مع كل هوؤلء يف جميع ما قالوه وفعلوه، بل 
هو يحر�س على تخ�صي�س موا�صع ينتقد فيها بع�صهم، ويفند فيها اآراءهم ومواقفهم. 
لكنه اعترب كل هوؤلء من املجددين باعتبار اأن ما طرحوه، �صواء وافق راأي جمهور 
العلماء اأو خالفه، لقى هوى الأغلبية الكا�صحة من النا�س اأو خالفه، فاإنه كان كاحلجر 
الذي األقي يف بحرية الفقه الراكد فمنعها من التعفن، وجعل باب الجتهاد مفتوًحا، 
وخلق حالة من التحدي اأمام العقل امل�صلم، جعلته يتوقد ويتفوق على نف�صه اأحيانًا 

يف �صبيل حت�صيل اإجابات على الأ�صئلة التي طرحها املجددون.

وي�صدد ال�صعيدي على اأن التجديد عملية م�صتمرة، ل نهاية لها اإل بقيام 
التجديد  عملية  تدفق  دون  حالت  التي  الأ�صباب  اإنهاء  اإىل  يدعو  ثم  ال�صاعة، 
وا�صتقوائها، وقدرتها على مواكبة واقع يتغري با�صتمرار، ومنها ال�صتبداد ال�صيا�صي، 
وعدم ت�صجيع احلكام حلركات الإ�صالح، وقلة عدد امل�صلحني، وميل اأغلب النا�س 
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اإىل املقلدين واجلامدين، وحماربة اأعداء الإ�صالم حلركة التجديد، حتى ي�صعب 
على امل�صلمني اأن ي�صتعيدوا جمدهم ال�صائع)1(.

ويعيد جمال البنا املجددين يف الإ�صالم اإىل جمال الفقه والفكر والفل�صفة، 
اأبو حنيفة  ال�صعيدي، مثل:  التي ر�صدها  اإىل تلك  اأخرى  اأ�صماء  لكنه ي�صيف 
اإقبال  البنا وحممد  وح�صن  ال�صالم  عبد  بن  والعز  الطويف  الدين  وجنم  النعمان 
وعلي �صريعتي وعالل الفا�صي ورفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي واأبو 
الزمان  وبديع  بادي�س  بن  احلميد  وعبد  املودودي  الأعلى  واأبو  الندوي  احل�صن 
�صعيد النور�صي و�صيد قطب وقا�صم اأمني وحممد الغزايل وحممد اأ�صد وحممود 

�صلتوت ورجاء جارودي و�صكيب اأر�صالن ومالك بن نبي.

ورغم اأن ما فعله البنا يف هذا ال�صاأن ل يعدو اأن يكون جمرد جمع متفرق، 
وتفكيك ما يعجز هو عن تركيبه اأو و�صعه يف �صياق وبنية، فاإنه يتجاوز حد جتديد 
هذا  يقيد  لكنه  الإ�صالم«  »جتديد  عن  احلديث  اإىل  الإ�صالمي  الفكر  اأو  الفقه 
الت�صاع بحديث عن »اإعادة تعريف منظومة املعرفة الإ�صالمية« التي و�صعت يف 
القرون الثالثة الهجرية الأوىل، وهو ما يرتكز لديه يف »اإ�صالح ديني« ل منا�س 
الأخرى،  الإ�صالح  جمالت  كل  عن  الأولوية  وله  دونه،  من  نه�صة  ول  عنه، 
ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية، بل اإنه يعترب كلمة اإ�صالح لي�صت 

كافية؛ لأنها ل تعرب عن التغيري املطلوب.

)1(  املرجع ال�صابق، �س: 435 - 437.
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الإن�صان  يقع  التي  الإ�صالمي«)1(  الإحياء  »دعوة  ي�صميها  ما  البنا  ويطلق 
اأ�صا�ًصا لل�صرع اإىل جانب القراآن  اإ�صافة احلكمة باعتبارها  اإىل  يف مركزها، وتدعو 
وال�صنة، وجتعل العقل حكًما على كل الأ�صياء، وتقدم امل�صلحة على الن�س اإن 
تعار�صا، وتوؤكد اأن الإ�صالم دين واأمة ولي�س ديًنا ودولة، وتطالب باإزاحة الرتاث 
الفقهي كله والذهاب اإىل القراآن مبا�صرة، ومراجعة الأحاديث على اأ�صا�س املنت 
ولي�س ال�صند فقط، وترف�س وظيفة الإفتاء عند امل�صلمني، وتعتربها كهنوًتا جديًدا، 
يعرفه  ل  اأكلريو�س  هذا  وتعترب  الدين،  على  تقوم  موؤ�ص�صات  وجود  تقبل  ول 

الإ�صالم.

ومل يقت�صر احلديث عن التجديد على املنتجني للمعرفة الإ�صالمية وخطابها 
بل كان �صغاًل لكثريين من الكتاب واملفكرين العرب، قوميني وليرباليني. فعلى 
�صبيل املثال ل احل�صر، ها هو زكي جنيب حممود ين�صغل بق�صية »جتديد الفكر 
العربي« ويتحدث عن »قيم من الرتاث« »واملعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري« 
�صواها  اأن  يعتقد  الغربية، وكان  والفل�صفة  بالفكر  التتيم  اأم�صاها يف  �صنوات  بعد 
اأن يطلع على ق�صط وافر من الرتاث  له  اأتيح  فلما  التقدير.  اأو  النظر  ل ي�صتحق 
العربي الإ�صالمي، وجد اأن فيه ما يجب اللتفات اإليه، والعناية به، بغية جتديده 

املعرفة  منظومة  تاأ�صي�س  واإعادة  الإ�صالم  »جتديد  اأهمها،  كتب  عدة  يف  هذه  روؤيته  عن  البنا  جمال  عرب    )1(
الإ�صالمية« و»نحو فقه جديد« يف ثالثة اأجزاء و»الإ�صالم دين واأمة ولي�س ديًنا ودولة«، وجميعها ن�صرتها دار 

الفكر الإ�صالمي التي ميلكها البنا، وتطبع اأعماله.
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ليكون مالئًما لواقعنا املعي�س، وراح يديل بدلوه يف هذا الأمر، ويعطيه ما يكافئه 
من التفكري والإنتاج املعريف)1(.

لكن م�صطلح التجديد عاد يف جتليه الأخري اإىل اخللف خطوات عديدة ليرتكز 
حول »جتديد اخلطاب الديني«)2(، واإن كان هذا الرجوع ل يخ�س اإل فريًقا، ول يغلق 
الباب اأبًدا اأمام من يرفعون �صقف التجديد اإىل م�صتويات اأعلى، كما فعل اخلويل 
ال�صلطات  تبني  اإثر  الر�صمية،  الدينية  املوؤ�ص�صات  ن�صطت  وقد  والبنا.  وال�صعيدي 
العربية لهذه الق�صية ا�صتجابة ل�صغوط الوليات املتحدة عقب حدث 11 �صبتمرب، 
و�صدرت عدة كتب يف وقت ق�صري منها »جتديد اخلطاب الديني« ل�صامل عبد اجلليل، 
و»جتديد اخلطاب الديني الفكري والدعوي« لل�صعيد حممد علي، و»دليل الإمام اإىل 

جتديد اخلطاب الديني« لعدد من العلماء وال�صيوخ والباحثني.

وكانت الأهداف املعلنة لهذا التوجه تتمثل يف اإعادة ت�صكيل وعي امل�صلم 
وفهمه وت�صوراته وروؤاه وفق الوحي والعقل مًعا، لإعادة بعث النموذج الإ�صالمي 
والتطور  التغري  وا�صتلهام �صنن  الأمة،  املفقود وفق مقت�صيات احلا�صر ومتطلبات 
من التاريخ الإ�صالمي، واإنزال الفقه على الواقع، واإف�صاح جمال الجتهاد، وتعليم 

ال�صاأن منها »جتديد الفكر العربي« و»قيم من الرتاث«  اأنتج الدكتور زكي جنيب حممود عدة كتب يف هذا    )1(
و»روؤية  العربية«  الثقافة  الع�صر« و»يف حتديث  و»ثقافتنا يف مواجهة  الفكري«  تراثنا  والالمعقول يف  و»املعقول 
اإ�صالمية«. و�صدرت هذه الكتب يف طبعات متتالية من دار ال�صروق بالقاهرة، واأعاد م�صروع مكتبة الأ�صرة 

طباعة بع�صها.
)2(  حول هذا املفهوم انظر: د. اأحمد عرفات القا�صي، »جتديد اخلطاب الديني«، )القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة 

للكتاب( مكتبة الأ�صرة، �صل�صلة )العلوم الجتماعية( 2008.
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النا�س جوهر الدين وحقيقته بعد اأن حادوا عنه، واختلت لديهم املوازين فجعلوا 
الفر�س نافلة، والنافلة واجًبا، واإبراز الو�صطية الإ�صالمية، وتنقية الرتاث)1(.

لأمرين  خال�صة؛  �صلبية  تكن  مل  الوراء  اإىل  العودة  تلك  فاإن  هذا  ومع 
اأ�صا�صيني، الأول اأن من طالبوا بالتجديد وقفوا اإما عند املفاتيح اأو املبادئ الأولية، 
يكافئ  متما�صك  نظري  بناء  وتقدمي  فككوه،  ما  تركيب  اإعادة  يف  اأخفقوا  واإما 
الطموحات التي طرحوها حول التجديد، ولذا اأعطوا فر�صة ملنتقديهم اأن يطلقوا 
عليهم لقب »املبددين« ولي�س »املجددين«. والثاين اأن الطور الأخري للتجديد بدا 
وا�صًعا ومتنوًعا و�صاركت فيه جماعات علمية وجمموعات بحثية متنوعة امل�صارب 
واملناهل والتوجهات العلمية، حيث مل تقف عند حدود املهتمني بعلوم الدين، 
بل امتدت اإىل علماء الجتماع وال�صيا�صة والفل�صفة والرتبية والأدب والتاريخ، 
�صواء كانوا م�صلمني اأم م�صت�صرقني. لكن هذا اجلهد ل يزال يقع حتت طائلة رد 
الفعل على مطالبة الغرب لنا بتجديد خطابنا؛ وهو ما ينال من قوته وتاأثريه كثرًيا، 

ويفتح الباب اأمام الت�صكيك يف مق�صده وماآله.

)1(  د. حممد حلمي عبد الوهاب، »جتديد اخلطاب الديني.. قراءة يف خطاب التجديد«، جملة »رواق عربي« مركز 
القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان، العدد رقم )47( �صنة 2008، �س: 27.
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خامتة

ل �صك اأن احتفاظ تاريخ الفقه والفكر الإ�صالمي بحديث م�صتفي�س حول 
الن�س  فهم  اختالف  عن  الناجتة  الآراء  وتعدد  والتجديد،  والإ�صالح  الجتهاد 
ال�صياقات والظروف، هو الذي  امل�صالح والأهواء، وتفاوت  اتفاق  وتاأويله، وعدم 
»الإ�صالميني  بع�س  بها  قام  التي  واملراجعات  الرتاجع  اإمكانية  اأمام  الباب  فتح 

الراديكاليني« يف الآونة الأخرية.

والتنظيمات  اجلماعات  بدرا�صة  املهتمني  اأذهان  ي�صغل  �صوؤال  وهناك 
األ  الأمن،  امل�صوؤولني ورجال  يوؤرق  ما  بقدر  الإ�صالمي  الإ�صناد  ال�صيا�صية ذات 
وهو: هل الت�صليم باحلوار والتفاهم توطئة للمراجعات الفكرية والتبدل ال�صيا�صي 
يف م�صرية هذه التنظيمات هو من قبيل التكتيك اأم هو خيار ا�صرتاتيجي؟ ومل 
على  الأدلة  اأن  اإذ  املحوري،  الت�صاوؤل  هذا  على  مانعة  جامعة  اإجابة  اأحد  يقدم 
اأن يقف عليها  اأحد  بو�صع  ولي�س  ناق�صة،  تزال  اأي من هذين اخليارين ل  تبني 
اإىل  اأ�صرار تطويها �صدور املرتاجعني واملتحولني من التطرف  كاملة؛ لأن بع�صها 
العتدال ومن حمل ال�صالح اإىل رفع الرايات البي�صاء، وبع�صها ل يحيطنا علًما 
مبوقف الأفراد العاديني يف هذه اجلماعات من ق�صية املراجعة التي تبناها الأمراء 

اأو القادة التاريخيون.
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بقاء  حما�صن  اأ�صحابها  ينكر  اأن  ميكن  فال  الإجابات  كانت  مهما  لكن 
الجتهاد مفتوًحا بحكم الن�س يف جوهره، وال�صرع يف مق�صده، فمثل هذه املزية 
اأن  ورغم  مفتوحة.  والتوبة  وارًدا،  والرتاجع  قائمة،  املراجعة  احتمالت  جتعل 
املراجعة ل متثل »قطيعة معرفية« تامة مع املا�صي، فاإنها يف حد ذاتها �صيء اإيجابي 
�صريطة اأن تكون نابعة من الذات العارفة واملجربة واحلرة. ويبقى الأ�صد تاأثرًيا هو 
اإيجاد قطيعة مع الأ�صباب التي تغذي التطرف، وتدفعه دفًعا لي�صري اإرهابًا ممقوًتا. 
اأما معاجلة العر�س من دون املر�س، والتهليل لبع�س �صفحات ت�صدر هنا اأو هناك، 
واإ�صاعة  الروحي  واملدد  الإن�صانية  القيم  الرمال حيال جتريف  الروؤو�س يف  ودفن 
الظلم والفقر وال�صتبداد، لن تخرج بالدنا، ول غريها من هذه الدائرة اجلهنمية. 
ويف كل الأحوال فاإن الجتهاد والتجديد يك�صران جزًءا كبرًيا من هذه الدائرة، 
فيمكننا اأن ندخل اإليها اإ�صالًحا يبدد ما فيها من ف�صاد، واعتداًل ينهي ما فيها 

من تطرف، ونخرج منها كل ما يعيق النه�صة.



الف�صل الثاين

م�صروعات التجديد يف العامل الإ�صالمي.. مناذج 
وجتارب 

20م(  ماجدة خملوف	 14هـ/ 19 الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني)13

مدار�ش التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة  نوزاد �صوا�ش	

اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون  حممد كي�صو	

اآدم دمات�صي.. رائد من رواد التجديد والإ�صالح يف كو�صوفا  بكر اإ�صماعيل الكو�صويف	

م�صروع بيجوفيت�ش لنه�صة املجتمع امل�صلم  حممد يو�صف عد�ش	

املعرفة  	 و�صوؤال  التاأريخ  اإ�صكالت  ع�صر..  التا�صع  القرن  يف  �صوريا  يف  الإ�صالمي  الإ�صالح 

معتز اخلطيب

اجتاهات الإ�صالح والتجديد الديني املعا�صر يف اجلزيرة العربية  عبد الرحمن ال�صاملي	

يف الفكر الإ�صالحي املغاربي.. الق�صايا، الأعالم، املنهج  اأحميدة النـيـفــــر	



التا�صع ع�صر والع�صرين  	 القرنني  الرواد والأفكار يف م�صر يف  التجديد والإ�صالح:  مدار�ش 

زكريا �صليمان بيومي

جتديد اخلطاب احل�صاري يف م�صر احلديثة  منى اأبو زيد وع�صمت ن�صار	

	 14 الفاعلون وال�صياق، تيارات الإ�صالح والتجديد يف �صبه القارة الهندية خالل القرنني 13

20 م – ُمقارَبة اأولّية  حممد حلمي عبد الوهاب هـ/ 19

رواد الفكر والتجديد ال�صودان، واإفريقيا جنوب ال�صحراء يف املائتي ال�صنة الأخرية.. درا�صة 	

التيجاين واملريغني الكبري  اأحمد  اإ�صهامات عثمان دان فودي يف �صكتو وال�صيخ  مقارنة بني 

واأحمد الطيب الب�صري يف ديار الفوجن  ح�صن مكي حممد اأحمد

ملحة �صريعة من م�صار التحديث يف اإيران 1979  عبداجلبار الرفاعي	



»وموا�شلة التجديد مرة اأخرى يف حياتنا املعا�شرة واإحياء م�شروع التجديد 
مرهون بقيام ثورة اإ�شالحية �شاملة تنطلق من العقل اجلمعي احلر الواعي بواقعه 
ومتطلباته، والقادر بطبيعة احلال على اإعادة البناء بروح �شابة و�شواعد فتية، واإرادة 
فاعلة موؤمنة باأن االعتماد على الذات مع عدم االنغالق عليها هو ال�شبيل الوحيد 

للتقدم«.

من الورقة البحثية الأ�شتاذي الفل�شفة باجلامعات امل�شرية،

 منى اأبو زيد وع�شمت ن�شار





مدخل:

تركيا هي ما تبقى من الدولة العثمانية.

كانت الدولة العثمانية دولة �شرقية بحكم اجلغرافيا والتاريخ والثقافة، بينما 
تركيا ت�شعى اليوم بخطى حثيثة لت�شبح واحدة من دول اأوروبا.

دولة  تركيا  فاأ�شبحت  االإ�شالمية،  اخلالفة  دولة  العثمانية  الدولة  كانت 
من  اأكرث  ا�شتغرقت  مبراحل  مر  التحول  هذا  والقانون.  الد�شتور  بحكم  علمانية 
قرن من الزمان، وبخطوات متتالية من االإ�شالح ثم التجديد الذي اكتمل بظهور 

اجلمهورية الرتكية.

يف  ازدواجية  من  خلقته  وما  والفهم،  الدرا�شة  ت�شتحق  الرتكية  والتجربة 
املجتمع الرتكي ما زالت مالزمة له اإىل اليوم.

)1( رئي�س ق�شم اللغات ال�شرقية واآدابها - كلية االآداب - جامعة عني �شم�س - م�شر.

الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني )13-14هـ/ 
19-20م(
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وال بد لنا يف هذا ال�شدد اأن نفرق بني معنى كلمتي االإ�شالح والتجديد.

على 	 البقاء  اأي  ال�شيء،  ف�شاد  زوال  هو:  اللغويون  عرفه  كما  فاالإ�شالح 
اأ�شل ال�شيء واإزالة ما ف�شد منه  ليعود اإىل اأ�شله.

اأما التجديد فهو: حدوث ال�شيء بعد اأن مل يكن، فهو جديد. اأي اإيجاد 	
�شيء مل يكن موجوًدا من قبل.

وهذان التعريفان ي�شاعدان على اإدراك الفرق بني االإ�شالح والتجديد.

القرن التا�شع ع�شر هو القرن الذي جت�شدت فيه اأطماع الدول اال�شتعمارية 
يف العامل االإ�شالمي ب�شكل عام، والدولة العثمانية ب�شكل خا�س م�شتغلة حال 
االإ�شالمي  العامل  كان  الذي  واالقت�شادي  الع�شكري  وال�شعف  املدين  التاأخر 
يعاين منه اآنذاك. ومثلت الدول العربية حمور هذه االأطماع اال�شتعمارية يف م�شر 
وال�شام و�شمال اإفريقيا والبلقان. فاأقامت الدولة العثمانية �شيا�شتها يف تلك الفرتة 
على كيفية املحافظة على هذه الواليات وحمايتها من اأطماع دول اأوروبا فيها ويف 

العامل االإ�شالمي ب�شكل عام.

الدولة  حتول  بدايات  ع�شر  التا�شع  القرن  �شهد  الداخلي  امل�شتوى  وعلى 
العثمانية نحو العلمانية.
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ولهذا كانت هذه الفرتة حافلة باملفاهيم وامل�شطلحات اجلديدة التي ن�شاأت 
العثمانيني،  املثقفني  من  نفر  من خالل  العثمانية  الدولة  اإىل  وانتقلت  اأوروبا  يف 
واحلرية  وامل�شروطية،  والوطنية  والقومية  بالغرب،  العالقة  مفاهيم  واأ�شبحت 
الفكر  يف  مرادفاتها  مدلول  مع  تت�شادم  الغربية  مب�شامينها  واالإ�شالح  وامل�شاواة، 
املفاهيم  هذه  مدلول  اختالف  عن  ونتج  عام.  ب�شكل  واالإ�شالمي  العثماين، 
الفكرية  امل�شكالت  من  عدد  االأوروبي،  الفكر  يف  عنه  االإ�شالمي  الفكر  يف 
واالجتماعية واالقت�شادية والقانونية وال�شيا�شية داخل العامل االإ�شالمي ب�شكل 

عام، والدولة العثمانية ب�شكل خا�س.

فامل�شكلة التي يعي�شها امل�شلمون منذ القرن التا�شع ع�شر امليالدي، تكمن 
يف حماولة الو�شول اإىل �شيغة حتقق لهم املواءمة بني موروثهم الثقايف واحل�شاري، 

وبني الغرب بثقافته وح�شارته.

وقد تدرجت مواقف امل�شلمني من هذه الق�شية بني اجتاهني:

اأولهما، هو االإقبال الكامل على االإنتاج الفكري احل�شاري واملادي الغربي 
بنظمه وقوانينه واإنتاجه املادي واملعنوي. وهذا الزعم تبناه اأولئك الذين نظروا اإىل 
الغرب باعتباره النموذج الواجب االتباع والتطبيق للخروج بامل�شلمني من ماأزقهم 

املعا�شر املتمثل يف تخلف النظم، وال�شعور بالهزمية املادية اأمام الغرب.
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الغرب  املعنوي حل�شارة  للجانب  الكامل  الرف�س  متثل يف  الثاين  واالجتاه 
الذي ارتبطت ثقافته وفل�شفاته االجتماعية واالقت�شادية باملادية الكاملة، وهو ما 
وفل�شفته  واملعنى،  املادة  بني  التوازن  على  القائمة  االإ�شالم  فل�شفة  مع  يتعار�س 

ال�شيا�شية القائمة على عدم ف�شل الدين عن الدولة.

و�شوف نالحظ من خالل تتبع حماوالت االإ�شالح ثم التجديد التي متت 
يف الدولة العثمانية بدًءا من القرن الثامن ع�شر حتى قيام اجلمهورية الرتكية يف 

الربع االأول من القرن الع�شرين اأمرين ثابتني:

اأو التجديد يف 	 اأن حماوالت االإ�شالح، ثم التحديث، ثم تغيري االأ�شا�س 
الدولة العثمانية، ثم االن�شالخ الكامل من جلدها، كلها نبعت من النخبة 
على اأثر هزائم الدولة العثمانية الع�شكرية يف حروبها مع القوى االأوروبية 
ثم  الع�شكرية  للهزمية  فعل  رد  بو�شفها  جاءت  اأنها  اأي  اآنذاك،  العظمى 
م�شطرد  ب�شكل  ع�شكرية  هزمية  كل  بعد  يتزايد  الفعل  رد  وكان  املعنوية، 

يدفع بالدولة العثمانية من االأ�شالة اإىل التغريب.

اأن حماوالت االإ�شالح والتحديث كانت كلها عبارة عن جتاذب بني طرفني 	
هما االإ�شالم والعلمانية.
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حماولت الإ�صالح قبل القرن التا�صع ع�صر:

�شهدت الدولة العثمانية بع�س الهزائم الع�شكرية اأمام النم�شا ورو�شيا منذ 
القرن ال�شابع ع�شر، ونتيجة لهذه الهزائم طرح مفكرو الدولة العثمانية عدة اأفكار 

الإ�شالح الدولة تعتمد على:

العودة بالدولة العثمانية اإىل نظامها الذي قامت عليه منذ ن�شاأتها يف اأواخر 	
القرن الثالث ع�شر، وا�شتمر، وتطور، حتى بلغت الدولة العثمانية ع�شرها 

الذهبي يف القرن ال�شاد�س ع�شر.

الدولة 	 موظفي  تهاون  نتيجة  النظم  هذه  من  ف�شد  ما  باإ�شالح  املطالبة 
العثمانية ووالتها يف االلتزام بالقوانني العثمانية وال�شوابط ال�شرعية.

عثمان  ال�شلطان  بها  قام  التي  االإ�شالح  حماولة  املحاوالت،  هذه  واأ�شهر 
الإعادة  )1623-1640م(  الرابع  مراد  وال�شلطان  )1618-1622م(،  الثاين 

االن�شباط اإىل فرقة االنك�شارية اأهم فرق امل�شاة يف اجلي�س العثماين.

وات�شمت حماوالت االإ�شالح هذه بعدة �شمات اأهمها:

اأنها حماوالت اهتمت بالدرجة االأوىل باإ�شالح اجلي�س العثماين. واأغفلت 	
العثمانية،  االإدارة  املوؤ�شر على وجود اخللل يف  الع�شكرية هي  الهزائم  اأن 

ولي�شت اخللل نف�شه؛ اأي اأنها الَعَر�س ولي�شت املر�س.
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اأنها حماوالت متوافقة مع البناء االجتماعي والثقايف للدولة العثمانية.	

اأنها قامت على اأ�شا�س عودة الدولة العثمانية اإىل نظمها االأ�شيلة.	

اأنها اأفكار لالإ�شالح بعيدة متاًما عن تاأثري املدنية االأوروبية.	

اأنها حماوالت فردية ارتبطت ب�شخ�شية ال�شلطان وجهوده.	

اأن كل حماولة منها مل يكتب لها اال�شتمرار، وانتهت بعد موت ال�شلطان 	
الذي تبناها.

وبداأ القرن الثامن ع�شر والدولة العثمانية خارجة من احلرب العثمانية مع 
با�شاروفجة  معاهدة  ثم  1699م،  عام  قارلوفجة  معاهدة  وتوقيع  والنم�شا،  رو�شيا 
�شنة  1716م، ومبوجبهما فقدت الدولة العثمانية جزًءا ال ُي�شتهان به من اأرا�شيها 

يف اأوروبا، وهو ما اأ�شعف من مكانتها باعتبارها دولة عظمى.

لهذا اجته االهتمام يف زمن ال�شلطان اأحمد الثالث )1704- 1730م( اإىل 
)يكرمي  العثماين حممد چلبي  ال�شفري  فاأر�شل  الغربي،  التفوق  اأ�شباب  معرفة 

�شكز( اإىل فرن�شا يف عام 1720م، بهدف:

التعرف على ما يجري يف الغرب.	

تلم�س اأ�شباب التفوق الغربي لال�شتفادة منه، وتطبيقه يف الدولة العثمانية.	
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وهذا االأمر ي�شري يف حد ذاته اإىل:

�شبيل االإ�شالح 	 البحث عن  العثمانية االأوىل يف  الدولة  تغري فكر رجال 
العلم  اإطار  يف  االإ�شالح  يف  والتفكري  العثمانية،  الدولة  حدود  خارج 

االأوروبي، ولي�س يف اإطار النظم العثمانية االأ�شيلة.

تغري نظرة رجال الدولة العثمانية اإىل اأوروبا.	

انفتاح  يف  اأثرها  فرن�شا،  اإىل  چلبي  حممد  العثماين  ال�شفري  لزيارة  وكان 
اإذ مل  املادية.  مبظاهرها  االأخذ  اإىل  واجتاهها  االأوروبية،  املدنية  الدولة على مظاهر 
واهتم  فرن�شا،  اإىل  �شفارته  من  االأ�شا�شي  الغر�س  العثماين  ال�شفري  هذا  يدرك 
بو�شف ما راآه يف باري�س من ق�شور وحدائق - وهو ما ظهر تاأثريه على طراز عمارة 
الق�شور العثمانية يف حتولها من الب�شاطة اإىل الفخامة والتكلف - وما لفت انتباهه 

من مظاهر اجتماعية وفنون.

كذلك لعبت تقارير ال�شفراء العثمانيني الذين ات�شلوا بعد ذلك باأوروبا، 
ا و موؤثًرا يف نقل مظاهر املدنية االأوروبية اإىل الدولة العثمانية، ور�شم �شورة  دوًرا مهمًّ
اإذ ا�شطحب ال�شفراء العثمانيون  اأوروبا.  ذهنية يف عقل املثقفني العثمانيني عن 
من  قطًعا  معهم  ونقلوا  والعلماء،  واالأدباء  الر�شامني  اإ�شتانبول  اإىل  عودتهم  لدى 
الدولة  رجال  بع�س  بني  اأوجد  ما  وهو  بالفخامة،  يت�شم  الذي  االأوروبي  االأثاث 
فرتة  عرفت  لذلك  والفخامة.  التقليد  يف  والرغبة  بالغرب،  االإعجاب  من  حالة 
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حكم ال�شلطان اأحمد الثالث با�شم ع�شر الاللة، اأي ع�شر زهرة �شقائق النعمان اأو 
التيوليب، وهي الزهرة التي �شارت حمور اهتمام ال�شعراء واالأدباء والفنانني، وهو 
تعبري عن اإعجاب انطلق من مظاهر �شكلية للتميز الغربي، ولي�س من االأ�شباب 

املو�شوعية للتفوق.

واأهم ما مييز هذه املحاولة هو:

اأنها نقلت �شكليات ومظاهر املدنية االأوروبية اإىل الدولة العثمانية.	

اأدت اإىل تاأ�شي�س اأول مطبعة تركية يف اإ�شتانبول، وهي اأحد مظاهر التطور 	
ال�شناعي الغربي.

بدء حركة الرتجمة عن الغرب.	

ا�شتعانة الدولة العثمانية الأول مرة يف تاريخها بع�شكريني اأوروبيني لتطوير 	
البحرية العثمانية، يف وقت كانت الذهنية العثمانية العامة ما زالت تنظر 

اإىل االأوروبي على اأنه العدو الكافر.

اإىل 	 للمرة االأوىل  النظر  املحاولة لالإ�شالح رغم �شكليتها وجهت  اأن هذه 
الفكر  يف  التحول  بدء  عن  لتعرب  الغربي،  النموذج  وفق  االإ�شالح  فكرة 
العثماين. وهي الفكرة التي بداأت يف النمو والتطور على مدار القرن الثامن 
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ع�شر، واأ�شفرت يف نهاية القرن عن حماولة االإ�شالح التي قام بها ال�شلطان 
�شليم الثالث )1789-1808م( والتي عرفت با�شم النظام اجلديد.

النظام اجلديد

اأمام رو�شيا. كانت  قا�شية  بهزمية  العثمانية  الدولة  يف عام 1774م، منيت 
هذه احلرب العثمانية الرو�شية والنتائج التي ترتبت عليها نقطة فا�شلة يف تاريخ 
الدولة العثمانية، فقد انتهت بهزميتها بعد اأن ا�شتنفدت هذه احلرب التي امتدت 
خم�س �شنوات )1769-1774م( اخلزينة العثمانية، هذا ف�شاًل عن التعوي�شات 
1774م،  قينارجه  كوجوك  معاهدة  مبوجب  العثمانية  الدولة  على  فر�شت  التي 
على  فادحة  الهزمية  كانت  فقد  العثمانية.  الدولة  على  ثقياًل  وقعها  جاء  والتي 
امل�شتويني ال�شيا�شي واملعنوي، حيث فقدت الدولة العثمانية هيبتها ب�شفتها دولة 
ت على التنازل عن منطقة القرم امل�شلمة اإىل رو�شيا، وكان اأثر  عظمى حينما اأُجربرِ
هذا التنازل ثقياًل على امل�شتوى املعنوي؛ الأنها املرة االأوىل التي تخرج فيها منطقة 
يقطنها م�شلمون من حوزة الدولة العثمانية اإىل ال�شيادة الرو�شية التي ظلت طوال 

القرن الثامن ع�شر العدو التقليدي للدولة العثمانية.

فرقة  على  كلها  الهزمية  بتبعة  يلقوا  اأن  العثمانية  الدولة  رجال  حاول 
االنك�شارية اأهم فرق امل�شاة يف اجلي�س العثماين، واأن »اجليو�س االأوروبية ت�شتخدم 
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تقنية حديثة يف احلرب«. ويف هذا تف�شري لرتكيز الدولة العثمانية يف تلك الفرتة 
على حتديث اجلي�س العثماين وفق النمط الغربي.

انهزمت  التي  1792م(   -1788( النم�شاوية  العثمانية  احلرب  كانت  ثم 
فيها الدولة العثمانية اأي�ًشا هزمية فادحة، اأظهرتها مبظهر الدولة العاجزة عن حماية 
وجودها يف مواجهة الدول االأوروبية، التي متكنت من تطوير جيو�شها، واأ�شاليبها 

الع�شكرية، ونظمها ال�شيا�شية االقت�شادية، مبا ينا�شب احتياجاتها.

�شليم  ال�شلطان  بداأ  م�شتعلة،  النم�شاوية  العثمانية  احلرب  بينما 
الثالث )1789- 1808( يف التفكري يف النظام اجلديد، ويعني به النظام االأوروبي 
الع�شري. وهذا النظام اجلديد جتاوز فكرة اإ�شالح اجلي�س اإىل مرحلة جديدة هي 

جتديد بع�س موؤ�ش�شات الدولة على الن�شق االأوروبي.

اأهم رموز النظام اجلديد

كان ال�شلطان �شليم الثالث، هو �شاحب م�شروع النظام اجلديد. وكان قد اجته 
اأثناء واليته للعهد يف زمن عمه ال�شلطان عبد احلميد االأول)1774- 1789م(، 
�شليم  اعتربه  الذي  فرن�شا،  ملك  ع�شر  ال�شاد�س  لوي�س  مع  عالقته  توطيد  اإىل 
منوذًجا للحاكم املتفتح، الذي ياأمل اأن يحتذي به عقب توليه ال�شلطنة. كما لعب 
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وتبادل  العالقة،  توطيد هذه  دوًرا يف  اإ�شتانبول  فرن�شا يف  �شفري  �شوازول جوفيري 
�شليم الر�شائل مع لوي�س ال�شاد�س ع�شر - وهو اأمر مل يقم به اأحد من والة العهد 
قبله - فتفتحت اأفكار �شليم الثالث ملا يجري يف الغرب. وبتاأثري ال�شفري الفرن�شي 
يف اإ�شتانبول، اأر�شل ال�شلطان �شليم الثالث اأحد رجاله وُيدَعى اإ�شحاق با�شا اإىل 
فرن�شا، لينقل له �شورة واقعية عما يجري يف اأوروبا من تغريات، لكنه انبهر مبظاهر 
املدنية الفرن�شية، وعا�س هناك احلياة الفرن�شية بكل تفا�شيلها، حتى اأنه تخلى عن 

زيه التقليدي وهو هناك.

كما كان يحيط ب�شليم الثالث بع�س ال�شفراء االأوروبيني، وطبقة من رجال 
الدولة املعجبني بالغرب الذين كانوا قريبني منه قبل اعتالئه العر�س، وظلوا معه 
بعد اأن اأ�شبح �شلطانًا، وكان لهم دورهم يف ر�شم اخلطوط االأ�شا�شية للنظام اجلديد.

اإجراءات �صليم الثالث لتحديث الدولة العثمانية

اأراد ال�شلطان اأن يجعل من اإجراءاته الإ�شالح الدولة العثمانية، م�شروًعا 
اأكرث  ا واحًدا،  يتفق رجال الدولة على خطوطه االأ�شا�شية، وي�شكل منهًجا عمليًّ
اأن  والعلماء،  اخلوا�س  من  الدولة  رجال  من  فطلب  ا،  �شخ�شيًّ توجًها  كونه  من 
يكتب كل واحد منهم »الئحة« تت�شمن روؤيته لكيفية اإ�شالح الدولة العثمانية، 
فقدموا له اثنتني وع�شرين الئحة، ع�شرون منها كتبها عثمانيون، والئحتان كتبهما 

اأوروبيان يعمالن يف خدمة الدولة العثمانية.
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ك�شفت هذه اللوائح عن اجتاهني يف فكر رجال الدولة حول االإ�شالح:

االجتاه االأول، وهو االجتاه املحافظ على االأ�شالة العثمانية، وكان يرى االإ�شالح 
يف عودة الدولة اإىل نظمها االأ�شيلة التي قامت عليها، والتي كانت مرعية حتى زمن 

ال�شلطان القانوين )1520-1568م( اأي حتى اأواخر القرن ال�شاد�س ع�شر.

ذري،  االجتاه الثاين، وهو االجتاه الراديكايل، اأي الذي ي�شتهدف التغيري اجلرِ
وكان اأن�شاره يرون اأن نظم الدولة العثمانية االأ�شيلة اأ�شبحت ال تفي باحتياجات 
واأنه   - الع�شر  اأي حاجة   - تعبريهم  واحلال ح�شب  الوقت  ومقت�شيات  الدولة، 
اأ�ش�س  على  جديدة  اإجراءات  باتخاذ  يكون  التجديد  وهذا  التجديد،  من  البد 
الثالث  �شليم  ال�شلطان  توجـه  يعربون عن  االجتاه  اأ�شحـاب هذا  وكان  جديدة. 

بالدرجة االأوىل.

اجتاه  اأي  االأول  االجتاه  مع  الدولة  ورجال  العثمانيني  من  الغالبية  كانت 
اأي  راديكالية  اإ�شالحات  اأي  اإجراء  و�شد  العثمانية،  االأ�شالة  على  املحافظة 
جذرية تتعلق باأ�شا�س نظام الدولة. وكان موؤيدو االجتاه الثاين لي�شو كرثة، وكان 
»تخريب  يعني  املحافظون  راآه  ما  وهو  للدولة،  اجلذري  التغيري  ي�شتهدف  راأيهم 

االأ�ش�س الدينية واالجتماعية للدولة«.
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وبداًل من اأن تك�شف هذه اللوائح عن راأي واحد، ك�شفت عن تباين يف 
اتفق  واإن  واالأ�شلوب،  الراأي  وانق�شام يف  االإ�شالح،  النظر حول معنى  وجهات 

االجتاهان على �شرورة اإ�شالح اجلي�س.

فقد راأى اأ�شحاب االجتاه االأول، اأن اإ�شالح اجلي�س يتمثل يف العمل على 	
اإعادة االن�شباط اإىل االنك�شارية، واإخ�شاعها للتدريب والتنظيم.

جي�س 	 باالنك�شارية  ي�شتبدل  اأن  الراديكايل،  االجتاه  اأ�شحاب  راأى  بينما 
جديد من امل�شاة، منظم ومدرب ح�شب االأ�ش�س والقوانني االأوروبية، ميكنه 

اأن يجاري اجليو�س االأوروبية نظاًما وت�شلًحا.

ثم اتفق الراأيان على حل و�شط هو تكوين فرقة م�شاة حديثة متثل النظام 
اجلديد، مع االحتفاظ بفرقة امل�شاة القدمية التي متثلها االنك�شارية.

ويف  عامة،  احلياة  مناحي  يف  التجديد  اأن  االأول،  �شليم  ال�شلطان  اعتقد 
املجال الع�شكري خا�شة، يلزمه توطيد العالقة بالفكر الغربي عن طريق:

جتديد وتطوير نظام التعليم، والنظم الرتبوية مبا يخدم فكر االإ�شالح على 	
الن�شق الغربي.

اإر�شال البعثات اإىل دول اأوروبا للدرا�شة، ونقل اخلربة اإىل الدولة العثمانية.	
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االهتمام بالرتجمة عن اللغات االأوروبية وخا�شة الفرن�شية.	

االهتمام بالطباعة والن�شر.	

العمل على تطوير العالقات الدبلوما�شية مع الدول االأوروبية.	

م الأول مرة 	 العمل على تن�شيط حركة ال�شفارات العثمانية اإىل اأوروبا، فنظَّ
يف الدولة العثمانية ال�شفارات الدائمة اإىل اأوروبا.

ويف اإطار هذا الت�شور اأن�شئت فرقة النظام اجلديد، اأي فرقة اجلي�س املدربة 
تدريًبا حديًثا على غرار اجليو�س االأوروبية، ومت اإدخال االأ�شلحة احلديثة واملدار�س 
تعليًما  تتطلب  مهنة  الع�شكرية  اأ�شبحت  التاريخ  ذلك  ومنذ  الفنية.  الع�شكرية 
ا يت�شمن �شمن ما يت�شمن الريا�شيات، واجلرب، واخلطط الع�شكرية. لكن  خا�شًّ
اأهم ما ت�شمنته هذه الدرو�س، وكان له تاأثري على ذهنية العثمانيني، هي درو�س 
الفل�شفة الو�شعية »فل�شفة اأوج�شت كونت« التي ُتعَنى بالوقائع والظواهر اليقينية 
فح�شب، مهملة كل تفكري يف االأ�شباب املطلقة. وهي بداية ت�شلل الفكر املادي 

الغربي اإىل املثقف العثماين.

ثم جاءت نهاية اإ�شالحات �شليم الثالث اأي »النظام اجلديد«، بعد اأربعة 
تنفيذ  على  القائمون  الدولة  رجال  اأ�شاء  فقد  تطبيقه،  يف  البدء  من  عاًما  ع�شر 
اإ�شالحات النظام اجلديد، تطبيق االإ�شالحات االقت�شادية الالزمة لتوفري موارد 
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جديدة خلزينة الدولة، ينفق منها على هذا النظام اجلديد، ف�شرعوا يفر�شون على 
النا�س �شرائب جديدة حتت م�شمى االإ�شالحات الع�شكرية واملدنية التي تقوم 

بها الدولة.

�شليم  ال�شلطان  عهد  يف  التحول  نقطة  هو  1806م،   -1805 عام  وكان 
الثالث، فعندما اجتهت الدولة اإىل تطبيق تلك »االإ�شالحات االقت�شادية« خارج 
الذين  النظام، واالنك�شارية  لهذا  املعار�شة  املقاومة  انطلقت  اإ�شتانبول،  العا�شمة 
ميثلون اأ�شا�س اجلي�س العثماين التقليدي، واأعلنوا الع�شيان عام 1807م، فقد كان 

النظام اجلديد يعني بالن�شبة لهم:

مزيًدا من ال�شرائب.	

ومزيًدا من املظاهر االجتماعية والثقافية الغريبة على املجتمع العثماين.	

هذا باالإ�شافة اإىل رف�س الراأي العام العثماين لعودة الدولة العثمانية اإىل 
�شيا�شة ال�شداقة مع فرن�شا، وكان هذا الراأي العام ينظر بعني العداء اإىل فرن�شا بعد 
اإجنلرتا عقب حملتها على م�شر  واإىل  �شنة 1798م،  وال�شام  حملتها على م�شر 
يف مطلع عام 1807م، ويعتقد اأن القائمني على النظام اجلديد »�شلَّموا املمالك 

امل�شرية امل�شماة اأم الدنيا اإىل االإفرجن«.
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اأدى ذلك كله اإىل حالة من ال�شخط والغ�شب العظيمني جتاه النظام اجلديد 
اإىل  ال�شلطان  فا�شطر  االإ�شالم،  �شيخ  يدعمهم  االنك�شارية  ومترد جنود  وكوادره، 
اإلغاء جميع اإ�شالحات النظام اجلديد، وانتهى االأمر بخلع ال�شلطان �شليم الثالث 

يف 29 مايو 1807م.

نتائج حماولة الإ�صالح املعروفة با�صم النظام اجلديد

ز كل اهتمامه على 	 يوؤخذ على هذه املحاولة اأن ال�شلطان �شليم الثالث، ركَّ
االإ�شالح بال�شكل الذي يفكر فيه، دون اأن يهتم مبالحظة مدى ا�شتعداد 
املجتمع العثماين، اأو تقبله لهذا التحديث، رغم اأن اللوائح التي عر�شت 
الغالبية  تقبُّل  بعدم  تنبئ  كانت  اجلديد،  النظام  يف  ال�شروع  قبل  عليه 
ل  لفكرة امل�شا�س باالأ�ش�س التي قامت عليها الدولة العثمانية، وكانت تف�شِّ

تطويرها يف اإطارها االأ�شيل.

اأن هذا النظام مل يلتفت كثرًيا اإىل الراأي العام العثماين الذي كان يرى اأن 	
اجلي�س قرين الدولة، وكلما اأمعن النظام اجلديد يف تغريب اجلي�س، ازداد 
نفور العثمانيني منه. وغفل اأي�ًشا عن التكوين الفكري العثماين، الذي كان 
يعاين من الهزميـة املاديـة اأمام اأوروبـا متمثلة يف رو�شيـا وفرن�شا، خا�شـة بعـد 
رم امل�شلمة حتت ال�شيادة الرو�شيـة، واحلملة الفرن�شيـة على  دخول منطقة القرِ

م�شر، فكان فكر رجـال الدولة غري متوائم مع الراأي العام فيها.
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اأدت ال�شفارات الدائمة اإىل اأن بع�س ال�شبان املنتمني اإىل ال�شلك الدبلوما�شي 	
املر�شل اإىل اأوروبا، تعلموا اللغات االأجنبية، وتعرفوا على الفل�شفات الغربية 
النظم  فهم  يف  واجتهدوا  بهم،  املحيط  العامل  ور�شدوا  والو�شعية،  املادية 
ال�شيا�شية واالإدارية االأوروبية، وبعد ذلك بوقت ق�شري، ا�شتطاعوا مب�شاهداتهم 
وا�شتنتاجاتهم، دفع حركة االإ�شالح يف اجتاه التجديد وفق النموذج الغربي. 
العثمانية  التنظيمات  باإعالن  القانوين  و�شعها  اكت�شبت  التي  احلركة  هذه 

�شنة  1839م، وبلغت ذروتها مع اإعالن اجلمهورية الرتكية �شنة 1923م.

ونتبني من هذا:

النموذج 	 ت�شتلهم  كانت  الثالث،  �شليم  بها  قام  التي  االإ�شالح  اأن حركة 
الغربي، الذي اكت�شب قوة فيما بعد يف فرتة التنظيمات العثمانية.

ال�شابقة 	 االإ�شالح  حماوالت  عن  تختلف  الثالث،  �شليم  اإ�شالحات  اأن 
الدولة  موؤ�ش�شات  من  واحدة  اإ�شالحات جذرية يف  كانت  اأنها  يف  عليها 
الرئي�شة، وهي املوؤ�ش�شة الع�شكرية، يف حني اأنها جاءت �شطحية يف امليدان 

االقت�شادي واملدين.

اأن اخلطوات التي اتخذها ال�شلطان �شليم الثالث، كانت البداية احلقيقية 	
والتي  العثمانية،  التنظيمات  با�شم  تعرف  والتي  لها  التالية  للمرحلة 
العثمانية.  الدولة  موؤ�ش�شات  جميع  �شمل  جذري  تغري  باأنها  تو�شف 
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الذين  التنظيمات  رجال  كونت  التي  هي  الثالث  �شليم  فاإ�شالحات 
واللغة  االأوروبية،  العلوم  فيها  لتدر�س  اأن�شاأها  التي  املدار�س  يف  تعلموا 

اأوروبيني. الفرن�شية على يد معلمني 

ك�شف رف�س املجتمع العثماين الإ�شالحات �شليم الثالث، عن االزدواجية 	
بني املحافظني، ودعاة التغريب، والتي ظهرت حمدودة يف الفكر العثماين يف 

القرن الثامن ع�شر، وات�شع نطاقها يف فرتة التنظيمات يف القرن التا�شع ع�شر.

وميكن القول اإن املعار�شني للنظام اجلديد، مل يكونوا معرت�شني على االإ�شالح 	
بالدرجة االأوىل على مظاهر اجتماعية  املبداأ، لكنهم معرت�شون  من حيث 

وثقافية اقرتن ظهورها بالنظام اجلديد، وكانت غريبة على الثقافة العثمانية.

التجديد يف القرن التا�صع ع�صر

احلالة ال�صيا�صية للدولة العثمانية يف مطلع القرن التا�صع ع�صر

داخلية  م�شكالت  من  تعاين  العثمانية  والدولة  ع�شر،  التا�شع  القرن  بداأ 
وخروج  ال�شرقية،  اأوروبا  يف  العثمانية  الواليات  بع�س  ثورات  يف  متثلت  كبرية، 
موازية  دولة  و�شعيه الإقامة  العثمانية،  الدولة  �شلطة  وايل م�شر على  حممد علي 
للدولة العثمانية يكون مركزها القاهرة، وتعتمد على اأ�ش�س مدنية، وتتبنى فكرة 
املواطنة، واندفع بكامل طاقته يف اجتاه بناء الدولة احلديثة التي يرغب يف اإقامتها. 
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اإ�شتانبول ملحاربة  العا�شمة  اإىل  ال�شام واالأنا�شول، واتخذ طريقه  فتوغل يف بالد 
ال�شلطان العثماين، الذي ميثل املرجعية القانونية لوالية حممد علي.

ا�شتطاع حممد علي اأن يهزم جي�س الدولة العثمانية يف موقعة نزيب  )ن�شيبني( 
ا بالن�شبة للدولة العثمانية. �شنة 1839م، فاأ�شبح ميثل خطًرا حقيقيًّ

�شرورة  اإجنلرتا،  راأ�شها  وعلى  االأوروبية  الدول  ا�شرتطت  الوقت  ذلك  يف 
فر�س نظام جديد على الدولة العثمانية ي�شمن اأن تتبنى الدولة القوانني اجلديدة 
املقتب�شة من النظم االأوروبية يف االإدارة وال�شيا�شة، واأن تعطي مزيًدا من احلقوق 
الدول  وحماية  برعاية  يتمتعون  ممن  العثمانية  الدولة  يف  امل�شلمني  غري  للرعايا 
امل�شاعدة يف حل  يد  بعده  االأوروبية  الدول  تقدم  �شرط مبدئي،  االأوروبية، هذا 

االأزمة امل�شرية العثمانية.

ا�شتجابت الدولة العثمانية لهذا الراأي ب�شغوط من:

النخبة املثقفة يف الدولة العثمانية ممن ات�شلوا بالغرب عن طريق الدرا�شة 	
لتحقيق  االتباع  الواجب  النموذج  الغرب  راأوا يف  وهوؤالء  ال�شفارات،  اأو 

احلداثة.

ا، 	 �شلبيًّ راأته  ما  �شوى  امللل  نظام  يف  تر  مل  التي  االأوروبية  الدول  �شغوط 
واأغفلت احلرية الكاملة التي يتمتع بها غري امل�شلمني يف خمتلف �شوؤونهم.
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لهذا اأعلنت الدولة العثمانية مر�شوم كلخانة �شنة 1839م ومبوجبه و�شعت 
اإطاًرا جديًدا حلكومتها وقوانينها عرف با�شم التنظيمات العثمانية.

املنهج  وفق  العثمانية  الدولة  �شئون  تنظيم  يعني  ا�شطالح  والتنظيمات، 
العلماين، ويقر:

اختالف 	 على  الدولة  رعايا  بني جميع  وامل�شاواة  واالإخاء،  احلرية،  مبادئ 
مذاهبهم.

وي�شتلهم الفكر الغربي يف التقنني واإقامة املوؤ�ش�شات، واالأخذ بنظم الغرب 	
يف نظم االإدارة واحلكم.

االجتاه باملجتمع نحو الت�شكيل العلماين للدولة واملجتمع.	

التي  امل�شاألة  وهي  الع�شر،  مع  والتوافق  التحديث  م�شاألة  ظهرت  وهكذا 
�شغلت مفكري الدولة العثمانية وعلماءها على امتداد القرن التا�شع ع�شر.

تاأكد اجتاه الدولة العثمانية يف منح غري امل�شلمني املواطنة باملعنى الغربي، 
واإلغاء نظام امللل - اإذ كانت الدولة العثمانية تعرتف الأتباع كل ملة اأي مذهب، 
ب�شخ�شية معنوية م�شتقلة - وذلك باإ�شدار مر�شوم التنظيمات الثاين الذي عرف 
بظهور خطر خارجي  اأي�ًشا  وارتبط �شدوره  با�شم خط همايون يف عام 1856م، 

يهدد الدولة، وهي احلرب الرو�شية العثمانية املعروفة بحرب القرم.
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ال�شرتاك  اأوروبا  دول  فر�شته  الذي  ال�شرط  هو  املر�شوم  هذا  اإعالن  كان 
الدولة العثمانية يف موؤمتر ال�شلح املنعقد يف باري�س يف فرباير 1856، لت�شوية م�شاألة 
احلرب. وكان ال�شفري االإجنليزي يف اإ�شتانبول اإ�شرتاتفورد رودوكليف، وراء اإ�شدار 
هذين املر�شومني االأول والثاين، اإذ اإنهما ميثالن اخلطوة االأوىل يف برنامج تفكيك 

الدولة العثمانية.

�شوًطا  و�شار  االأول،  املر�شوم  به  ما جاء  الثاين كل  االإ�شالح  مر�شوم  اأكد 
ا من ازدواجية النظم،  بعيًدا يف م�شاألة التغريب، وتخل�شت الدولة العثمانية نهائيًّ
والقوانني، واالإدارة التي ن�شاأت بعد املر�شوم االأول، مع اإ�شافة امتيازات جديدة، 

وح�شانات لغري امل�شلمني يف الدولة لتدعيم فكرة املواطنة.

واملالحظ هنا، اأن التحديث مل يبداأ باجلوانب املادية للمدنية االأوروبية، مثل 
اإمنا بداأ باجلانب املعنوي منها املتمثل  االآالت وال�شناعات واملخرتعات احلديثة، 
يف النظم والقوانني واالأفكار، وهو ما اأدى اإىل مقاومة املجتمع العثماين له؛ اإذ مل 
ا لقبول اأي تغيري يتعلق باأعرافه، وتقاليده، وثقافته. يكن املجتمع العثماين م�شتعدًّ
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اجتاهات التجديد يف الدولة العثمانية يف القرن التا�صع ع�صر

ال�صلطان حممود الثاين وحركة حتديث الدولة

عرف ال�شلطان حممود الثاين )1808-1839م( باأنه ال�شلطان الذي هياأ 
الدولة العثمانية لقبول التحديث وذلك بعد قيامه باإلغاء فرقة االنك�شارية، وهي 
رمز اجلي�س التقليدي يف الدولة العثمانية. وقد ارتبطت هذه الفرقة ببنية املجتمع 
العثماين وتداخلت مع جميع اإدارات الدولة وموؤ�ش�شاتها االإدارية واالقت�شادية، 
وتعرب عن ذلك االرتباط بني الدين والدولة يف الفكر العثماين، لهذا فقد كانت 

متثل حركة املقاومة لفكرة االأخذ عن الغرب.

اأنظمة  يف  الثاين  حممود  ال�شلطان  اأحدثها  التي  التغيريات  وا�شتهدفت 
الدولة الداخلية:

تقوية االإدارة املركزية.	

 ت�شكيل اإدارة جديدة.	

فك االرتباط بني املوؤ�ش�شة الع�شكرية واملوؤ�ش�شة الدينية.	

 تقلي�س نفوذ الهيئة الدينية.	
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لتغيري  الطريق  فتح  الثاين،  حممود  اأ�ش�شه  الذي  املركزي  النظام  وهذا 
اأ�شا�س عظيم يف نظم الدولة العثمانية كلها، اإذ انتقلت م�شروعات التغريب التي 
يهدف اإليها، اإىل يد رجال الدولة من االإ�شالحيني املوؤمنني بالغرب، رغم عدم 

الت�شريح بهذه الغاية علًنا.

اأ�شحاب املهن  باإن�شاء مدار�س علمانية تخرج  الثاين  ال�شلطان حممود  اهتم 
الالزمة لتلبية احتياجات اجلي�س اجلديد الذي كونه با�شم الع�شاكر املحمدية املن�شورة، 
واحتياجات املجتمع، فاأ�ش�س املدار�س االإعدادية )الر�شدية( لتخريج معلمي املدار�س 
االبتدائية، واملدار�س الفنية لتن�شئة املوظفني، ومدر�شة احلربية لتن�شئة ال�شباط، واهتم 

باإن�شاء موؤ�ش�شات تهتم بال�شئون ال�شحية والطبية يف الدولة.

الدول  اإىل  املبعوثني  بع�س  باإر�شال  الثاين«  »حممود  ال�شلطان  قام  كما 
االأوروبية، لتلقي العلوم احلديثة، واأح�شر مدربني اأوروبيني، الإن�شاء جي�س حديث، 

وعمل على حتديث املوؤ�ش�شات بهدف اإعادة بناء الدولة العثمانية.

غريَّ  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على  االأوروبي  املظهر  اكت�شاب  �شبيل  ويف 
ال�شرتة  وارتدى  العثمانيني،  لل�شالطني  التقليدي  الزي  الثاين  ال�شلطان حممود 
والبنطلون، وو�شع الطربو�س على راأ�شه بداًل من العمامة، واأمر بو�شع �شورته يف 
الوقت.  ذلك  يف  العثمانيني  لثقافة  بالن�شبة  غريب  اأمر  وهو  اجلي�س  مع�شكرات 

و�شار رجال الدولة على نهجه.
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بع�س  اإىل  الفرن�شية  اللغة  فاأدخلت  التعليم،  على  التجديد  هذا  انعك�س 
امل�شدر  جند  اللغة  تلك  ويف  الرتكية.  الثقافة  يف  حتول  نقطة  يعد  ما  وهو  املدار�س، 
احلقيقي لكل تطور حدث يف الدولة العثمانية. ويف عام 1247هـ/ 1832م �شدرت 
 Le( والفرن�شية  الرتكية  باللغتني  الوقائع  تقومي  وا�شمها  تركية  ر�شمية  جريدة  اأول 

.)Moniteur Ottoman

مرحلة اإعادة الت�صكيل

ا�شتمرت حماوالت االإ�شالح يف الدولة العثمانية يف عهد ال�شلطان عبد 
اأول  )1856-1876م(  العزيز  عبد  وال�شلطان  )1839-1856م(  االأول  املجيد 
�شلطان عثماين يقوم برحلة اإىل العوا�شم االأوروبية ) باري�س، لندن، برلني، فيينا(، 
التنظيمات  با�شم  واملعروفة  االأ�شا�س  جتديد  مرحلة  عهدهما  يف  الدولة  فدخلت 

العثمانية، اأي اإعادة تنظيم الدولة على اأ�ش�س جديدة.

وقد تبلورت هذه املرحلة يف ظهور اجتاهني متمايزين لالإ�شالح هما ا�شتمرار 
لكال االجتاهني اللذين ظهرا مع تطبيق اإ�شالحات النظام اجلديد:

الجتاه الأول: يتبنى فكر التجديد على الن�شق الغربي اأي جتديد نظم 	
احلكم وثقافة املجتمع وهما اجلانب املعنوي للتغريب. واأبرز رموزه ال�شدر 

االأعظم ر�شيد با�شا.
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الدولة 	 هوية  على  املحافظة  مع  باالإ�شالح  يتم�شك  الثاين:  الجتاه 
وعاداته  نظمه  دون  وخمرتعاته،  الغرب  بعلوم  اال�شتفادة  ويرى  االأ�شيلة، 
دون  للتحديث  املادية  اجلوانب  من  اال�شتفادة  اأي  االجتماعي.  ون�شقه 

جانبه املعنوي. واأبرز رموزه الفقيه واملوؤرخ اأحمد جودت با�شا.

اأ( تيار التغريب والتجديد على النمط الغربي

حتت  ع�شر،  التا�شع  القرن  يف  العثمانية  الدولة  يف  التغريب  تيار  حدث 
�شغوط �شيا�شية، وانعك�شت نتائجه فيما بعد على احلياة االجتماعية والت�شريعية 
الدولة  لتغريب  ر�شمية  عمل  خطة  اأول  اأعلنت  التي  العثمانية،  الدولة  يف 

�شنة  1255هـ/  1839م والتي عرفت با�شم التنظيمات العثمانية.

اللغة  فاأدخلت  التعليم،  اإىل  النخبة  تبنته  الذي  التغريب  فكر  �شرى  فقد 
االأقليات  اأفراد  بها  يلتحق  التي  املدار�س  يف  الرتكية  اللغة  جانب  اإىل  الفرن�شية 
غري امل�شلمة واالأتراك من اأبناء االأ�شر املي�شورة، و�شرعان ما جرى الت�شريح باإن�شاء 
مدار�س وكليات اأجنبية فرن�شية يف غالبيتها، وتدار من جانب املب�شرين، واأن�شئت 
موؤ�ش�شات علمية على ن�شق اأوروبي مثل »جمل�س املعارف« الذي اأن�شئ على غرار 
اإن�شاوؤها،  املزمع  التي �شتدر�س يف اجلامعة  الكتب  الفرن�شية الإعداد  االأكادمييات 
الفكرية  باحلياة  ات�شااًل  يحقق  اأكادميي  �شكل  اإيجاد  منها،  االأ�شلي  والغر�س 
والعلمية االأوروبية. وافتتحت مدر�شة للبنات، ومدر�شة للطب، وافتتحت اجلامعة 
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ى دار الفنون �شنة 1286هـ - 1869م. و�شار هذا جنًبا اإىل جنب مع  وكانت ُت�شمَّ
للمناطق  بالن�شبة  القاعدة  وهو  والكتاتيب،  املدار�س  املوجود يف  الديني  التعليم 

الريفية البعيدة عن تاأثري املثقفني العثمانيني اآنذاك.
اأع�شاوؤها مهمة  الوزراء، توىل  اإدارة للرتجمة يف مقر رئا�شة  اأي�ًشا  واأن�شئت 
الرتجمة من اللغات االأوروبية - خا�شة الفرن�شية - اإىل اللغة الرتكية، وبهذا وجد 

االأتراك طريًقا مبا�شًرا اإىل الثقافة الغربية.

يف  االأقليات  ا�شتخدام  التنظيمات،  بها  اأتت  التي  التغريات  اأهم  ومن 
جمال التعليم، وهو ما يعد اأمًرا جديًدا يف التاريخ االإ�شالمي، فلم يكن لالأقليات 
اأعمال  اإال يف  ي�شتغلوا  العثماين، ومل  التعليم  التدري�س يف  دور يذكر يف جمال 

الرتجمة.

ودعا ال�شدر االأعظم - اأي رئي�س الوزراء »عايل با�شا« - اإىل تعليم اأبناء غري 
امل�شلمني جنًبا اإىل جنب مع اأبناء امل�شلمني، لتدعيم فكرة املواطنة، وحتقيق هيمنة 

الدولة على التعليم.

وتغريت  العثمانية،  الدولة  االجتماعية يف  احلياة  مظاهر  اإىل  التغريب  وامتد 
وتبنت  العثمانية.  الدولة  التغريب يف  فكرة  مل�شايرة  االجتماعية،  واملظاهر  العادات 
االأر�شتقراطية العثمانية اأ�شلوب احلياة االأوروبي، وبداأت الطبقة العليا من االأتراك يف 
ارتداء الزي االأوروبي، وا�شتقدام املو�شيقيني، وتاأثيث بيوتهم على الن�شق االأوروبي.
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الثانية،  لغتهم  اأفرادها  من  للكثريين  بالن�شبة  الفرن�شية  اللغة  واأ�شبحت 
االأوروبية،  للثقافة  املتنامي  الذوق  اإ�شباع  الفرن�شية  اللغة  وزادت الرتجمات عن 
وانتقل هذا الذوق اإىل اختيار الثياب، وتاأثيث املنازل، والزخرفة، والعمارة وغريها.

ماأخوذ  ثابت  قانون مدين  الت�شريع، فقد ظهرت فكرة و�شع  اأما يف جمال 
عن القانون املدين الفرن�شي، ليغني عن احلاجة اإىل دار الفتوى، وو�شعت الأول 
مرة قوانني لي�س لها اأ�شول يف ال�شريعة االإ�شالمية، وكان هذا اعرتاًفا بوجود فكر 

م�شتقل عن الفكر االإ�شالمي عند امل�شرعني العثمانيني.

كما ظهرت الدعوة اإىل امل�شاواة بني امل�شلمني وغري امل�شلمني اأمام الق�شاء، 
اأن  بعد  املحاكم،  يف  اأع�شاًء  امل�شلمني  غري  واأ�شبح  املختلطة،  املحاكم  واأن�شئت 
اأ�شا�س  على  ت�شري  االإ�شالحات  وكانت  اأمامها.  م�شموعة  غري  �شهادتهم  كانت 

ف�شل الدين عن الدولة.

ومن اأبرز رموز هذا التيار

رشيد باشا )1858-1800(

بالغرب عن  تعرف  و�شيا�شة،  دولة  با�شا رجل  ر�شيد  االأعظم  ال�شدر  كان 
ال�شلطان  زمن  يف  وباري�س  لندن،  يف  العثمانية  للدولة  �شفرًيا  عمله  اأثناء  قرب 
حممود الثاين. وكان ر�شيد با�شا معجًبا بال�شيا�شة االإنكليزية، ويعتقد اأن اإنكلرتا 
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ب�شرورة  يوؤمن  ما جعله  وهذا  الدولية،  ال�شيا�شية  الق�شايا  االأ�شا�س يف حل  هي 
با�شا  ر�شيد  وكان  موؤ�ش�شاتها.  اإدارة  يف  الغربي  للنموذج  العثمانية  الدولة  اتباع 
ا. وقد ان�شم  �شديًقا حميًما ل�شفري اإنكلرتا يف اإ�شتانبول »لورد رادجن« وكان ما�شونيًّ
ما�شوين  اأول  وهو  لندن،  �شفرًيا يف  عمله  اأثناء  املا�شوين  املحفل  اإىل  با�شا  ر�شيد 
االأكرب يف  بالدور  با�شا  ر�شيد  ا�شطلع  وقد  العثمانية.  الدولة  فعااًل يف  دوًرا  ياأخذ 
اإعداد اأول خطة ر�شمية لتغريب الدولة العثمانية، وهو مر�شوم التنظيمات االأول 
الإنكلرتا،  بالن�شبة  مكانته  من  املر�شوم  هذا  �شاعف  وقد  كلخانه«.  �شريف  »خط 
التي كان لها الدور االأكرب يف اإ�شدار هذا املر�شوم �شواء من حيث املبداأ، اأو من 

حيث امل�شمون.

تبنَّى رئي�س الوزراء املجرب م�شطفى ر�شيد با�شا، وجهة النظر االإجنليزية، 
االأوروبي،  الفكر  من  االأ�شا�شية  خطوطه  م�شتوحًيا  لالإ�شالح  برناجمه  واأعد 
االإ�شالحات  اإجراء  على  ا  م�شرًّ وكان  فيه،  يثق  كان  الذي  االإجنليزي  والربنامج 

التي تتلخ�س يف حتقيق:

مركزية االإدارة.	

حتديث اجلهاز االإداري يف الدولة.	

تغريب املجتمع.	

علمنة التعليم والت�شريع.	
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وقد اأ�شهم يف تكوين هذه الروؤية، عمله �شفرًيا للدولة العثمانية يف عدد من 
العوا�شم االأوروبية، وهو ما جعله على دراية جيدة بال�شوؤون االأوروبية، ومتكنه من 
اللغة الفرن�شية التي ولج منها اإىل معرفة الفكر والثقافة االأوروبية التي تدور حول 

حرية الفرد وعلمنة الدولة.

وا�شتطاع اأن يدفع بال�شلطان عبد املجيد االأول، وكان مل يتجاوز بعد الثامنة 
ا يف عام 1839م، مر�شوًما عرف با�شم  ع�شر من عمره، اإىل اأن تعلن الدولة ر�شميًّ
مر�شوم كلخانه، اأي حديقة الزهور، جاء فيه اأن الدولة العثمانية قررت اأن تتبنى 
رعاياها  جميع  بني  االأوروبي  باملفهوم  وامل�شاواة  واالإخاء،  احلرية،  مبادئ  ا  ر�شميًّ
على اختالف مللهم واأعراقهم بداًل عن نظام امللل، لتكون خطوة اأوىل يف طريق 

االإ�شالح وفق املنهج الذي اقرتحته اإجنلرتا القوة العظمى اآنذاك.

وقد اأعد ر�شيد با�شا اجليل الثاين من الوزراء، ورجال الدولة، اأمثال عايل 
با�شا، وفوؤاد با�شا، ومب�شاعدته اأ�شهم هوؤالء يف دفع عجلة التغريب التي بداأها هو.

ب ـ التيار املحافظ على الأ�صالة العثمانية
كانت االإ�شالحات التي ي�شعى اإليها رجال التنظيمات، تبدو مغايرة الأفكار 
وعادات امل�شلمني)1(، الذين راأوا اأنه من اخلطاأ اأن يقع العثمانيون حتت تاأثري املدنية 
الغربية؛ وذلك ب�شبب عدم ثقتهم يف �شدق نوايا احلكومات االأوروبية، وراأوا اأن 

)1(  انظر: انكه لهارد، ع. ك، اأ، �س 450، 451.
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تقليد املوؤ�ش�شات الغربية واالأخذ مببادئ الغرب لن يك�شب العثمانيني حمبة تلك 
احلكومات، ولهذا عليهم اأن ين�شرفوا عن فكرة تقليد الغرب)1(.

فاجلانب املعنوي من احل�شارة االأوروبية من اأفكار وعقائد ي�شطدم بالعقيدة، 
ويخالف ثقافة العثمانيني واأعرافهم يف اأحيان كثرية، لهذا مل يتقبلوا هذا التغيري 

الذي راأوا فيه انهياًرا للمقومات التي ميزت الدولة العثمانية لقرون طوال.

اأما جمال الت�شريع، فقد عار�س املحافظون فكرة اإ�شدار قانون غري ماأخوذ 
اأ�شا�س الت�شريع  من ال�شريعة االإ�شالمية؛ ذلك الأن الدولة العثمانية قائمة على 
امل�شدر  هي  فال�شريعة  ولهذا  واحًدا.  �شيًئا  والدولة  الدين  يجعل  وهذا  االإلهي، 

الت�شريعي للدولة.

فرتة  يف  انت�شر  الذي  االأجنبية  اللغات  تعليم  كان  التعليم،  جمال  ويف 
عدة  حينذاك  اأقيمت  وقد  العلماء،  ل�شعار  خمالًفا  اأمًرا  يعد  التنظيمات، 
االحتاد  وجمعية  1834م،  1250هـ/  امل�شايخ  جمل�س  مثل  اإ�شالمية  موؤ�ش�شات 
االإ�شالمي  1277هـ/ 1868م، لن�شر العلوم االإ�شالمية التي كانت حم�شورة يف 

نطاق املدر�شة التقليدية فقط.

)1(  �شعيد حليم، ا�شالمال �شمق، اإ�شتانبول، 1337هـ، �س 169.
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ومن اأبرز رموز هذا التيار

أمحد جودت باشا

التنظيمات، 	 فرتة  يف  للدولة  ا  ر�شميًّ موؤرًخا  عمل  و�شيا�شي،  وفقيه  موؤرخ 
وا�شتطاع من خالل عمله هذا، وعالقاته الوثيقة باأقطاب ع�شره، اأن يطلع 
على كثري من وثائق الدولة املهمة التي اأ�شهمت يف تكوين فكره ال�شيا�شي 
واالإ�شالحي الذي جاء يف اإطاره العام ملتزًما بالثقافة االإ�شالمية، ومرنًا يف 

قبول التحديث الذي ال مي�س جوهر النظام الذي قامت عليه الدولة.

ا  ا واجتماعيًّ يف هذا املناخ الفكري املندفع �شوب الغرب، واملبهور به �شيا�شيًّ
على  وانفتاحه  الفقهية،  ثقافته  بني  باملواءمة  با�شا  جودت  فكر  ات�شم  ا،  وثقافيًّ
معطيات الثقافة االأوروبية، فهو اأكرث ال�شخ�شيات العثمانية املعا�شرة له تعبرًيا عن 
الثنائية التي ات�شمت بها فرتة التنظيمات يف مرحلتها االأوىل )1856-1839(. 
فقد ارتقى يف �شلك العلماء، ويف �شلك رجال الدولة، فبلغ الذروة يف الهيئتني 
العلمية واالإدارية، وجمع يف فكره بني مقومات الفقيه ورجل الدولة، ولهذا كان 
ذا فكر يعتمد على املواءمة بني ال�شريعة، واال�شتفادة مع معطيات املدنية االأوروبية 
احلديثة يف العلوم واالإدارة ب�شرط اأال تتعار�س مع القواعد العامة التي متثل جوهر 

الدولة العثمانية واأ�شا�شها.
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التقليدي  وبني  واجلديد،  القدمي  بني  والو�شطية  بالتوازن  جودت  اهتم 
واحلديث العتقاده اأن الدولة لديها يف نظمها االأ�شيلة من نظم احلكم واالإدارة ما 
يكفل للدولة النهو�س من كبوتها، كما اأن املدنية الغربية لديها من اأ�شباب القوة 

ما ميكن اأن ت�شتفيد منه الدولة العثمانية من دون اأن تتخلى عن هويتها.

القيم  باأ�شول  يت�شل  اإ�شالح  اأو  تغيري  اأي  �شد  با�شا  جودت  كان  لهذا 
التكوين  اإطار  يف  يتم  اأن  ينبغي  العثمانية  الدولة  اإ�شالح  اأن  ويرى  العثمانية، 
اأوروبا،  حققته  الذي  العلمي  التقدم  من  اال�شتفادة  مع  للدولة  االإ�شالمي 
واأ�ش�شها  قيمها  دون  من  املادية،  االأوروبية  احل�شارة  منجزات  من  واال�شتفادة 
الفكرية والثقافية، واأن ت�شتفيد من النظم الع�شكرية واالإدارية، التي هي م�شدر 
قوة الغرب لتطوير موؤ�ش�شاتها الع�شكرية واالإدارية، لكن مبا ينا�شب اأ�شولها، وال 
يتعار�س مع ال�شرع، واأنه من ال�شروري اأن يتم�شك رجال الدولة باملحافظة على 
العرف والتقاليد، بو�شفها �شوابط ال ميكن جتاهلها. فاالإ�شالح عنده ال يعني هدم 
امل�شا�س  دون  من  االإ�شالح  يتم  اأن  يجب  اإمنا  عليها،  قامت  التي  الدولة  اأ�ش�س 

باجلوهر االإ�شالمي للدولة العثمانية.

لقد اأدرك جودت با�شا، اأن الغرب متفوق عن الدولة العثمانية يف ميادين 
العلوم، والتقنية، واالإدارة، واأنه لكي تخرج الدولة العثمانية من تخلفها يف هذه 
امليادين، البد اأن ت�شتفيد من منجزات احل�شارة االأوروبية، لكن هذه اال�شتفادة 
اقتبا�س  يرف�س  فهو  ب�شكل كلّي.  ولي�س  واالنتقاء  تقوم على االختيار  اأن  بد  ال 
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النظم واملوؤ�ش�شات االأوروبية كاملة، وما يتعار�س منها مع ال�شريعة، وال يتفق مع 
اأ�ش�س الدولة العثمانية، وانتقد ب�شدة اإفراط رجال الدولة يف التمادي يف االأخذ 
والعلوم  املادية  الفرن�شية  بالفل�شفة  للمعجبني  معار�ًشا  وقف  اإنه  بل  الغرب.  عن 

الطبيعية التي تنطوي على االأفكار االإحلادية.

برنامج جودت با�صا لإ�صالح الدولة

خربته  من  ا�شتقاه  الذي  االإ�شالحي  برناجمه  با�شا  جودت  اأحمد  طرح 
ا، وفقيًها وجاءت اأبرز خطوطه تدعو اإىل: ب�شفته موؤرًخا، و�شيا�شيًّ

الإ�صالح ولي�ش التغيري

اأمر طبيعي للدولة واالأفراد، لكن  يوؤمن اأحمد جودت با�شا، )اأن التطوير 
هذا التطوير ينبغي اأن يتم يف اإطار يحافظ على الهوية الثقافية واحل�شارية للدول 
واالأفراد، ويتم�شك ب�شرورة املحافظة على التقاليد والعرف بو�شفها حقائق ال ميكن 
جتاهلها، فالتغيري ينبغي اأال يهدم اأ�شول القيم التي تقوم عليها الدولة واملجتمع. 
م�شلمة؛  دولة  باعتبارها  هويتها  من  العثمانية  الدولة  جتريد  يعني  ال  واالإ�شالح 
الأن مفهوم الدولة يف االإ�شالم اأف�شل من مفهومه لدى الغرب، واأن الدولة التي 
تلتزم باتباع اأ�شول احلكم واالإدارة كما هي معروفة يف الفكر االإ�شالمي، ميكن اأن 
حتقق مبادئ احلرية التي ال تتعار�س مع العدل واحلق، واأن تقيد �شلطة احلكومة 
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املطلقة(. )ومن املنا�شب للدولة اأن تاأخذ من النظم الع�شكرية واالإدارية التي هي 
م�شدر قوة الغرب، ما ينا�شب اأ�شولها وثقافتها(.

تكامل الإ�صالحات

وع�شكرية  اإدارية  موؤ�ش�شات  من  تتكون  الدولة  )اإن  با�شا:  جودت  يقول 
وق�شائية، ونه�شة الدولة تتحقق بقدر ما يتحقق االنتظام واالت�شاق الكامل بني هذه 
املوؤ�ش�شات فالدولة كالبناء ال ميكن اأن يرتفع و يعلو اإال اإذا ارتفع اأ�شا�شه ب�شكل مت�شاو 
ومتنا�شق، واإال انهدم البناء. واإن ما اأ�شاب الدولة من �شعف اإمنا هو ب�شبب منو اأحد 
هذه املوؤ�ش�شات على ح�شاب بقية املوؤ�ش�شات. فموؤ�ش�شات الدولة مرتابطة ويوؤثر كل 
منها على االآخر مثل اأجزاء ال�شاعة الواحدة ال بد اأن تعمل جميعها يف نظام حتى 
توؤدي ال�شاعة عملها على الوجه االأكمل، واأي خلل ي�شيب اأحد اأجزائها يوؤثر على 

عمل بقية االأجزاء فتفقد ال�شاعة وظيفتها، ويتعطل دوالبها(.

النظر اإىل م�صلحة الدولة اأوًل وعدم اخل�صوع لل�صغوط الأوروبية

واختلف جودت با�شا عن �شا�شة الدولة يف ذلك الوقت الذين وجدوا يف 
اأوروبا النموذج االأعلى، فلم يثق جودت با�شا يف الدول االأوروبية و�شيا�شتها نحو 
العامل االإ�شالمي، فهذه الدول جمتمعة تعمل على اإ�شعاف العامل االإ�شالمي، 
ا. ومن منطلق هذا الفهم ل�شيا�شة اأوروبا  ا وخارجيًّ واأثارت امل�شكالت حوله وداخليًّ
جتاه الدولة العثمانية، يرى جودت اأنه عند اإ�شالح الواليات العثمانية، يجب اأواًل 
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النظر اإىل م�شلحة الدولة العثمانية بالدرجة االأوىل، من دون االلتفات اإىل م�شالح 
الدول االأوروبية التي تتعار�س مع م�شلحة الدولة، ويف الوقت نف�شه ينبغي عدم 

اإف�شاح املجال اأمام تلك الدول للتدخل يف �شوؤونها.

مراعاة اخل�صائ�ش الجتماعية والثقافية لل�صعوب الإ�صالمية

جمتمًعا  كان  واإن  حتى  جمتمع،  اأي  يف  التغلغل  اأن  با�شا،  جودت  يرى 
ا، يتم من خالل التعرف على عادات اأهله واأخالقهم، وبالتايل ميكن تطويع  بدائيًّ
هذا املجتمع والتعامل مع اأفراده ب�شكل اأف�شل. لذا ينبغي النظر بعني االعتبار 
اإىل الظروف اخلا�شة بكل منطقة يف العامل االإ�شالمي من حيث اأهميتها وموقعها 
العثمانية  للدولة  العرقي والديني يجعل  ال�شعوب وتنوعها  اأهلها. فتعدد  وطبائع 
الدولة  الدول، فكل والية يف  التي تختلف فيها عن غريها من  �شماتها اخلا�شة 
للدولة  العامة  االأ�ش�س  تطبيق  وبالتايل ال ميكن  االأخرى،  تختلف عن  العثمانية 
عقد  �شينفرط  احلال  هذه  الأنه يف  االختالفات  هذه  وجتاهل  والياتها،  كل  على 

الدولة العثمانية وتفقد كيانها.

مراعاة الراأي العام

وخارجها،  الدولة  داخل  العام  الراأي  مراعاة  �شرورة  على  يوؤكد جودت، 
ويحذر القائمني على احلكم من جتاهل الراأي العام، وهو - على حد قوله - ي�شتمد 
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املحاوالت  ف�شل  الأ�شباب  ت�شخي�شه  يف  ويقول  والتاريخ.  التجربة  من  هذا  راأيه 
ال�شابقة يف اإ�شالح الدولة: اإنها مل تلتفت كثرًيا اإىل الراأي العام العثماين الذي 
كان يرى اأن اجلي�س قرين الدولة، وكلما اأمعنت تلك االإ�شالحات يف التغريب، 
وجدانهم  يف  االإ�شالحات  هذه  الرتباط  منها  املحافظني  العثمانيني  نفور  ازداد 
بالغرب. كما غفلت هذه املحاوالت اأي�ًشا عن التكوين الفكري العثماين، الذي 
الفرن�شيـة على  بعـد احلملة  اأوروبـا خا�شـة  اأمام  املاديـة  الهزميـة  يعاين من  كان 

م�شر فكان فكر رجـال الدولة غري متوائم مع الراأي العام فيها.

نظرة اأوروبية لإ�صالح الدولة العثمانية

على الرغم من اأن حركة التحديث املعروفة با�شم التنظيمات، متت اأ�شا�ًشا 
ب�شغوط من الدول االأوروبية، فاإن بع�س ال�شا�شة االأوروبيني مل يوؤيدوها، وراأوا اأن 
التغريب لي�س يف �شالح الدولة العثمانية، واأنه من االأجدى اأن تطور الدولة العثمانية 
نف�شها يف اإطار طبيعتها وتكوينها االإ�شالمي، من دون االأخذ بالنظم الغربية. فكان 
يرغب  التنظيمات،  فرتة  يف  النم�شا  وزراء  رئي�س  1859م(   -1773( »مرتنيخ« 
له  الوزراء(، ويبني  رئا�شة  )اأي  العايل  الباب  اإ�شتانبول  النم�شا يف  يبلغ �شفري  اأن 
»اأنكم اأقمتم حكمكم وكيانكم على اأ�شا�س احرتام ال�شريعة، التي تعترب الرباط 
الو�شع يف  الع�شر، مع  الرعايا وال�شلطان، فت�شرفوا وفق متطلبات  االأ�شا�شي بني 
واإ�شالحها، لكن  اأمور دولتكم  تنظيم  فاعملوا على  التطور؛  لوازم هذا  االعتبار 
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تتنا�شب  ال  اأ�ش�س  على  اإدارة  تقيموا  لكي  للدولة  االأ�شيلة  االأ�ش�س  تهدموا  ال 
مع طبيعتكم وعاداتكم. فال تقتب�شوا من املدنية االأوروبية، القوانني التي تختلف 
عن قوانينكم ونظمكم؛ ذلك الأن القوانني الغربية قامت على اأ�ش�س ال تت�شابه 
مع االأ�شول واالأ�ش�س التي ت�شتند عليها القوانني يف حكومتكم )العثمانية(. فما 
يوجد يف الدول الغربية اإمنا هو قوانني اأوروبية. فكونوا اأتراًكا )عثمانيني( ومت�شكوا 
كافة،  االأديان  مواجهة  على  القدرة  لتجدوا  ت�شاحمها،  من  وا�شتفيدوا  بال�شريعة 
اأو  قبول  بعدم  نو�شي  ونحن   ،]...[ لوائكم  الن�شارى حتت  رعاياكم من  و�شموا 
اإال االإ�شرار بالدول االإ�شالمية؛ فما تنطوي  تطبيق االإ�شالحات التي لن تثمر 
عليه هذه النظم الغربية ود�شاتريها، ال يتفق مع عادات واآداب ال�شرق« هذا راأى 

رئي�س وزراء النم�شا اآنذاك.

دعاة التجديد من الأدباء واملفكرين

ال�شالطني  العثمانية من  الدولة  والتحديث يف  االإ�شالحات  بداأت فكرة 
ورجال ال�شيا�شة، ثم انتقلت بالتدريج اإىل املثقفني الذين قاموا مبهمة نقل هذا الفكر 
االإ�شالح  ليك�شبوا  ال�شيا�شية واالجتماعية  االأو�شاع  ونقد  مبا�شرة،  املجتمع  اإىل 
بعًدا جديًدا؛ اإذ مل يكتفوا مبا حققته مرحلة التنظيمات من حتديث، واأرادوا اأن 

تخطو الدولة خطوة اأكرب يف طريق احلريات ال�شيا�شية والفكرية واالجتماعية.
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فقد ظهر يف فرتة التنظيمات كوكبة من االأدباء الذين تعرفوا على اأ�شكال 
االأدب الغربي مثل الرواية وامل�شرح، والكتابة ال�شحفية. واأ�شبحت هذه االأ�شكال 
االأدبية - خا�شة امل�شرح وال�شحافة - و�شيلة لتوجيه النقد لل�شا�شة، وتوجيه فكر 
املجتمع وتعريفه بالثقافة الغربية. فمن خالل احلما�س الذي ظهر يف كتاباتهم عن 
املدنية الغربية واحتفائهم بها، اأ�شهموا اإ�شهاًما فعااًل يف حركة االإ�شالح ال�شيا�شي 
واالجتماعي. وظهرت مفاهيم اأدبية و�شيا�شية جديدة على الفكر الرتكي، ذلك 
فقد  ال�شيا�شة،  اإىل  جتاوزه  بل  االأدب  على  يقت�شر  مل  اجلديد،  التعليم  تاأثري  اأن 
ظهرت يف االأدب كلمات جديدة مثل »الوطن«، »والقومية«، »والد�شتور« وهو ما 
يبني اأثر مبادئ الثورة الفرن�شية على هذا اجليل من االأدباء العثمانيني، الذي اطلع 
االألفاظ  هذه  اتخذت  الوقت  ومبرور  اأواًل،  االأدب  طريق  الغرب عن  اأفكار  على 
باملفهوم  املدنية  اإىل  الدعوى  وكانت  بالد�شتور.  املطالبة  وبداأوا يف  ا  �شيا�شيًّ طابًعا 
الغربي هي اأول املبادئ التي ظهرت يف فرتة التنظيمات، وا�شتقت منها كلمات 
لكلمة  مقابل  الإيجاد  حماولة  يف  »واأن�شيت«،  »وماأنو�شيت«،  »متدن«،  »مدنيت«، 

.»Civilization ح�شارة«

كما قام امل�شرح بدور هام عن طريق ترجمة الن�شو�س امل�شرحية االأوروبية، 
اإيجابيات احل�شارة الغربية، وتعلي من �شاأن واأ�شاليب  وكانت كلها تتحدث عن 
احلياة الواردة من اأوروبا وت�شيد اأي�ًشا مببادئ احلب والوطن واحلرية والعدالة وحرية 
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املراأة. وكانت هذه االأعمال امل�شرحية تقوم بدورها يف تغيري ذهنية املثقفني، وتدعو 
بفاعلية اإىل املدنية احلديثة.

نتائج التنظيمات العثمانية

االأوروبية، 	 القوانني  مع  لوجه  وجًها  العثمانية  الدولة  التنظيمات  و�شعت 
بنية الدولة العثمانية وقوانينها وموؤ�ش�شاتها، يف  انقالبًا يف  فقد كانت متثل 
الفكرية  امل�شتويات  العثمانيني على جميع  العظمى من  الغالبية  اأن  حني 
النقلة  هذه  لتقبل  الفكرية  الوجهة  من  م�شتعدة  تكن  مل  واالجتماعية، 
التي اأتت بها التنظيمات العثمانية. واأدت التنظيمات اإىل ظهور جمموعة 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  العثمانية  الدولة  يف  امل�شكالت  من  جديدة 

والفكري واالجتماعي.

اأمام تدخل دول 	 اأكرب  التنظيمات اجلديدة، املجال ب�شورة  اأف�شحت هذه 
اأوروبا اال�شتعمارية وعلى راأ�شها اإجنلرتا وفرن�شا، باالإ�شافة اإىل رو�شيا والنم�شا، 
يف عالقة الدولة العثمانية مبواطنيها من غري امل�شلمني بدعوى مراقبة مدى 
التزام الدولة بتطبيق مبداأ املواطنة، وات�شع نفوذ قنا�شل و�شفراء هذه الدول 

داخل الدولة العثمانية.
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امل�شلمني 	 العثمانية لغري  الدولة  ا�شطهاد  االأوروبية بدعوى  الدول  تدخل 
وعدم متتعهم بكل احلقوق ال�شيا�شية التي قررتها التنظيمات العثمانية.

من 	 بعدد  الدولة  قيام  يعني  التنظيمات،  ت�شتهدفه  الذي  التحديث  كان 
ال�شناعي  التطور  ومواكبة  والعمرانية،  والزراعية،  ال�شناعية،  امل�شروعات 
الدول  عليها  اقرتحتها  التي  اال�شتثمارية  امل�شروعات  وتنفيذ  االأوروبي، 
االأوروبية لتبدو الدولة العثمانية مواكبة للتمدن االأوروبي. لكن ما حدث 
الغربية،  املدنية  مبظاهر  االأخذ  �شبيل  باهظة يف  نفقات  تكبدت  الدولة  اأن 
هذا  لكن  واأ�شاليبه،  الغرب  بنظم  لالأخذ  �شديًدا  احلما�س  كان  حيث 
املو�شوعية،  الظروف  دون وجود  ال�شكلية من  اجلوانب  يتعد  احلما�س مل 
اأوربا،  تقليد  وعي يف  دون  من  الدولة  فاندلعت  فاعليتها.  من  متكن  التي 
العثمانية  فالدولة  فقط،  والفنون  العلوم  منها  تاأخذ  اأن  ت�شتطيع  وكانت 

تتفوق على اأوروبا من ناحية القوانني و�شكل االإدارة.

االأوروبية 	 االقت�شادية  بالنظم  اخلربة  اإىل  يفتقرون  التنظيمات  رجال  وكان 
التي اقتب�شوها عن الغرب، والتي ال تتفق مع النظام االقت�شادي العثماين 
مظاهر  اإ�شفاء  اإىل  واندفعوا  احلقيقية،  الدولة  نفقات  تقدير  يف  ف�شلوا  كما 
وال  الدولة  اأرهقت خزانة  ب�شورة  العثمانية،  الدولة  على  االأوروبية  املدنية 

تتنا�شب مع اإيراداتها.
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ف�شاًل عن هذا فقد نتج عن االإفراط يف االت�شال مبظاهر املدنية االأوروبية، 	
الرغبات  اإ�شباع  العثمانيني عاجزة عن  التقليدية عند  اأ�شبحت احلرف  اأن 
مبرور  العثمانية  ال�شناعات  فانهارت هذه  الغرب،  لتقليد  املتنامية  واالأذواق 
الوقت، و�شاعد على هذا االنهيار ذلك التو�شع يف ا�شترياد املنتجات االأوروبية، 
خا�شة بعد اأن اأ�شبح ا�شتخدام هذه املنتجات رمًزا للتميز االجتماعي بني 

اأهايل اإ�شتانبول، وهو ما اأحدث بدوره تغيرًيا يف منط احلياة االقت�شادية.

االأفراد 	 اأو  احلكومة  م�شتوى  على  �شواء  للغرب  التقليد  �شيا�شة  واأثمرت 
ال�شيارفة  من  داخلية  قرو�س  عقد  اإىل  الدولة  فاجتهت  املوازنة،  يف  عجًزا 
من  خارجية  اأخرى  وقرو�س  عالية،  بفوائد  واليهود،  االأرمن  من  وكانوا 
لل�شيا�شة  املميزة  ال�شمة  هو  االقرتا�س  اأ�شبح  ثم  ومن  االأوروبية،  الدول 
ا اأثناء حكم  املالية للتنظيمات، فقد عقدت الدولة �شتة ع�شر قر�ًشا خارجيًّ
ال�شلطان عبد املجيد، وال�شلطان عبد العزيز، منها �شتة قرو�س يف ال�شنوات 
اخلم�س ع�شرة االأخرية. وكان من ال�شروري لتقدمي برنامج �شليم لالإ�شالح 
االقت�شادي يف الدولة العثمانية، اأن يتعرف رجال التنظيمات على م�شادر 
الرثوة والبنية االقت�شادية للدولة العثمانية، ثم يتعرفوا على القواعد العامة 

لالقت�شاد االأوروبي، ومدى مالئمتها للدولة العثمانية.

داخل 	 والتملك  التجارة  حق  لالأوروبيني  اأ�شبح  التنظيمات  ومبوجب 
الدولة العثمانية، ومت توقيع معاهدات جتارية مع تلك الدول حولت الدولة 
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العثمانية اإىل �شوٍق ال�شتثمار راأ�س املال االأجنبي، و�شيطر االأوروبيون على 
التجارة الداخلية.

التي 	 الطوائف  موؤ�ش�شات  وتنظيم  تقوية  مت  اأن  التنظيمات،  هذه  عن  نتج 
ذاتها،  لتنمية  والدينية  العرقية  االأقليات  فيها  تتحرك  حما�شن  اأ�شبحت 
بتكوين وعي وهوية م�شتقلة عن الدولة، ثم تطالب بتحقيق االنف�شال عنها. 
والدينية  الثقافية  وتتمثل خ�شو�شيتها  اأمة،  اإىل  للتحول  ت�شعى  ملة  فكل 
اأداة اأيديولوجية، لتربير ح�شولها على مكا�شب �شيا�شية، تخدم م�شروعها 
الفئوي اخلا�س. اأي اأن التنوع والتعدد على امل�شتوى االجتماعي والثقايف 
ز الدولة العثمانية على مدار التاريخ، حتول بفعل التدخل االأوروبي  الذي ميَّ
اإىل تعدد على امل�شتوى ال�شيا�شي، ليكون اأ�شا�ًشا لربنامج انف�شايل، يهدد 

وحدة الدولة واملجتمع.

بناء على هذا �شهد القرن التا�شع ع�شر ظاهرة مترد القوميات واالأقليات �شد 
الدولة العثمانية، والرغبة يف االنف�شال عنها، وكان للدول االأوروبية دورها يف اإثارة 
هذه االأقليات، وغري امل�شلمني يف البلقان والقوقاز. وقد لعبت رو�شيا الدور الرئي�س 
ال�شابع ع�شر ت�شري  القرن  اإثارة هذه االأقليات. فقد كانت �شيا�شة رو�شيا منذ  يف 
يف اجتاه التو�شع على ح�شاب الدولة العثمانية، والبحث عن �شبيل للو�شول اإىل 
البحر املتو�شط، والطريق اإىل هذه املياه الدافئة ال بد اأن يكون من خالل االأرا�شي 
العثمانية، لذا �شغطت رو�شيا على الدولة العثمانية من خالل منطقتي البلقان، 
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الطموحات  باإثارة  الداخل  من  العثمانية  القوة  تقوي�س  على  وعملت  والقوقاز، 
القومية لدى رعايا الدولة العثمانية من غري امل�شلمني، واليونانيني وال�شالف يف 

البلقان، واالأرمن يف االأنا�شول.

وا�شتعلت الثورة يف البلقان �شد احلكم العثماين �شنة 1875. واأ�شر البلغار 
على االنف�شال حتت حكم اأمري م�شيحي، اأو اأن حتتل بالدهم قوات اأجنبية اإىل اأن 
يتم حل م�شكالتهم. وتفاقمت هذه الثورة، وتدخلت رو�شيا حلماية �شالف البلقان.

كما كان �شوء االأحوال االقت�شادية يف الداخل ب�شبب االإ�شراف، الذي نتج 
عن �شعي الدولة الكت�شاب مظاهر املدنية االأوروبية، ووقوع االقت�شاد العثماين يف 
قب�شة �شندوق الدين االأوروبي، �شبًبا يف ظهور حالة من ال�شخط العام، وبناء عليه 
اإياه  العزيز حمملني  ال�شلطان عبد  الدولة، بخلع  قادة اجلي�س، ورجال  قام بع�س 
ب�شرط  الثاين  ال�شلطان عبد احلميد  وتولية  اخلام�س،  مراد  ثم  ما حدث،  تبعات 

اإعالن الد�شتور العثماين الذي اأعده ال�شدر االأعظم مدحت با�شا.

ما اأ�صافته التنظيمات اإىل الثقافة العثمانية

تهيئة 	 يف  دورها  لعبت  التي  واملجالت،  ال�شحف  من  كبري  عدد  اإن�شاء 
االأفكار بني املثقفني، للمطالبة بالد�شتور.
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املثقفني 	 اأذهان  فتحت  االأوروبية،  اللغات  عن  ن�شيطة  ترجمة  حركة 
العثمانيني لنظم احلكم االأوربية.

ظهور حركة اأدبية قوية، ت�شتفيد من فنون االأدب الغربي وتقلدها، وتناق�س 	
الق�شايا ال�شيا�شية بفكر اأوروبي.

جتديد الفكر... بفعل التعرف على الفكر الغربي املادي، واجتاه التحديث 	
الذي اعتمد على حرية الفكر، ظهرت يف ال�شعر االإرها�شات االأوىل لفكر 
االإحلاد، واإنكار الدين، عن طريق توفيق فكرت اأحد اأهم ال�شعراء الذين اأثروا 
يف التكوين الفكري والثقايف يف اأتاتورك موؤ�ش�س اجلمهورية الرتكية، واأي�ًشا  �شيا 
كوك األب وعبد اهلل جودت، وثالثتهم ر�شموا اخلطوط االأ�شا�شية لالإ�شالح 

الذي اآمن به اأتاتورك، وجعله اإطاًرا لتحديث تركيا يف القرن الع�شرين.

جتديد الفكر ال�صيا�صي

احلركة الد�صتورية

الدولة  قطعته  الذي  ال�شوط  اأن  العثمانية،  الدولة  يف  التغريب  دعاة  راأى 
النخبة منهم يف  الدولة احلديثة، وبداأت  التحديث غري كاف لتحقيق  يف طريق 
املطالبة بحكومة د�شتورية، وبرملان على الن�شق االأوروبي، ويف املقابل، كان دعاة 
اأنه من اخلطاأ ال�شديد، اأن يعمل العثمانيون  احلفاظ على الهوية العثمانية يرون، 
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قام  النظام  هذا  مثل  الأن  وذلك  االأوروبي  الد�شتوري  احلكم  نظام  تطبيق  على 
الدولة  عليها  قامت  التي  االأ�ش�س  متاًما عن  تختلف  االأ�ش�س  من  على جمموعة 
العثمانية، وهي دولة يجمعها رباط الدين ولي�س اجلن�س اأو اللغة. لهذا تاألف يف 
فرتة التنظيمات، حزب ينادي باأن �شيا�شة التغريب هذه خطر على الدولة، واأن 
يف  املوجودة  الربملانية  املجال�س  وظيفة  هي  والوزراء،  للعلماء  االأ�شا�شية  الوظيفة 
احلكومات االأوروبية الد�شتورية، بل اإن وظيفة و�شالحية العلماء والوزراء، تتفوق 
على هذه املجال�س الربملانية. ومع هذا تكونت نخبة من االأدباء وال�شا�شة، للمطالبة 
باإعالن الد�شتور، وتاأليف برملان لينتقل حكم الدولة اإىل يد نواب ال�شعب ورئي�س 
الوزراء فيها على غرار النظم االأوروبية، بدياًل عن نظام ال�شورى، وقد لعب االأدباء 

الدور الكبري يف الرتويج لهذه االأفكار.

بعد مرحلة مطالبة ال�شا�شة بتحديث موؤ�ش�شات الدولة على الن�شق الغربي، 
انتقلت املطالبة اإىل املثقفني واتخذت بعًدا جديًدا، اإذ مل تقف املطالبة عند حد 
بالد�شتور،  املطالبة  فكرة  حول  اأفكارهم  تبلورت  بل  واحلرية،  واالإخاء  امل�شاواة 
وحتولت املطالبة من االأدباء اإىل ال�شا�شة، اأي اأن فكرة الد�شتور بداأت باالأدب، ثم 

انتقلت اإىل ال�شيا�شة، واأ�شبح االأدباء دعاة الأهداف �شيا�شية.

ومع بداية التنظيمات، عاد اإىل اإ�شتانبول الطالب الذين ابتعثوا اإىل اأوروبا، 
ا يف الدولة العثمانية، وبداأت حركة  بزادهم الثقايف والفكري، ليحدثوا حتواًل ثقافيًّ
اأن�شئت  ترجمة اإىل الرتكية من اللغة الفرن�شية خا�شة يف جماالت االأدب. كما 
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اإدارة الرتجمة لتدري�س اللغات االأجنبية، وظهر تاأثري هذه االإجراءات على االأدباء 
والرواد الذين تاأثروا باالأدب الفرن�شي.

املفكرون  كتبه  ما  ي�شبه  لوجدناه  التنظيمات،  فرتة  اأدب  النظر يف  اأمعنا  ولو 
�شنة 1879م،  الفرن�شية  الثورة  لقيام  مهد  الذي  ع�شر  الثامن  القرن  الفرن�شيون يف 
تعليمه يف  تلقى  الذي  االأدباء  اأن ذلك اجليل من  العلمانية. وجند  الدولة  وتكوين 
اأن�شئت على النمط احلديث، �شرى بينه فكر التجديد، فاأخذوا من  املدار�س التي 
خالل اأدبهم يف طرح اأفكار جديدة على الفكر العثماين مثل الوطنية، والد�شتور. 
تلك االأفكار التي اكت�شبت قوتها ال�شيا�شية يف الربع االأخري من القرن التا�شع ع�شر، 
وميكننا اأن نقول: اإن هذه االأفكار انطلقت من ميدان االأدب، ثم انتقلت اإىل ال�شيا�شة.

ومن هوؤلء الأدباء

ولد  1871م(   -1826 1288هـ/   -1242( �شنا�شي:  اإبراهيم   -1
باإ�شتانبول، ودر�س اللغة الفرن�شية. وهو �شحفي واأديب. ذهب باأمر من ال�شلطان 
»عبد املجيد« اإىل باري�س عام 1849م، لتلقي العلم وعاد بعد اأربعة اأعوام. ا�شتغل 
 .»Lafontaineوالفونتني«  ،»Lamartine »المارتني  اأعمال  بع�س  وترجم  بال�شحافة، 
ا�شتخدم  كما  حوله.  التف  الذي  ال�شباب،  على  الوا�شح  تاأثريه  ل�شنا�شي  كان 
يف كتابته األفاًظا جديدة مثل »�شاعر الوطن«، »الغرية الوطنية«، »و�شرف االأمة«، 
وكل هذه التعبريات كانت ت�شري اإىل اأن فكراً جديًدا بداأ يف الظهور، وقد ا�شتخدم 
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»�شنا�شي« اأي�ًشا لفظ »م�شروط« مبعنى »مقيد بد�شتور«، وحتدث عن الدولة التي 
يحكمها الد�شتور، وكل هذه االأفكار عن الد�شتور والوطن واجلمهورية جاءت من 
تاأثري الفرتة التي اأقامها يف باري�س، وما اطلع عليه هناك من مبادئ احلرية واالإخاء 
وكان  وكتاباته.  تفكريه  على  واأثرت  الفرن�شية،  الثورة  بها  نادت  التي  وامل�شاواة 
�شنا�شي اأحد املت�شدرين للحركة الثقافية يف فرتة التنظيمات، �شديد االإعجاب 

بفل�شفة التنوير، ونادًرا ما يتخذ االإ�شالم مرجًعا له.

2- �شيا با�شا: )1241- 1298هـ / 1825- 1880م(، ولد يف اإ�شتانبول، 
در�س الفرن�شية، وتاأثر »بجان جاك ر�شو« وترجم له، وترجم ملوليري. وكان �شمن من 
ان�شموا جلماعة »تركيا الفتاة« املعار�شة، وهرب اإىل فرن�شا، واأ�شدر جريدتي »املخرب 
واحلرية«، ويعترب �شمن اأول من اأدخلوا املفاهيم االأوروبية، وفكرة الدميوقراطية اإىل 
التي  اللجنة  يف  وا�شرتك  الربملان،  وتكوين  بالد�شتور،  وطالب  العثمانية،  الدولة 

قامت بو�شع الد�شتور يف عهد ال�شلطان »عبد احلميد الثاين«.

3- نامق كمال: )1256- 1306هـ / 1840- 1888م(، اأحد رواد اأدب 
التنظيمات، در�س الفرن�شية، وان�شم اإىل جماعة »تركيا الفتاة«، واأ�شدر مع »�شيا 
م�شرحية  كتب  الوطنية،  باأ�شعاره  عرف  »احلرية«.  مبعنى  »حريت«  جريدة  با�شا« 
»الوطن اأو �شل�شرته«، وتعترب اأول م�شرحية يف االأدب الرتكي. كتب اأي�ًشا مقاالت 
جديدة يف مو�شوعها مثل حب الوطن، واحلرية، والد�شتور، و فلتحيا »تركيا الفتاة«، 
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العون.  يد  له  الذي مد  ب�شنا�شي  باري�س، وهناك تعرف  اإىل  »نامق كمال«  هرب 
ويعترب »نامق كمال« اأول من اأدخل مفهوم القومية يف االأدب الرتكي العثماين.

اأ�صهر رموز احلركة الد�صتورية من ال�صيا�صيني

مدحت باشا: )1822- 1885(

التنظيمات  رجال  مبعار�شة  قامت  التي  الفتاة«  »تركيا  جماعة  اأع�شاء  اأحد 
رئي�س  اأي  االأعظم  ال�شدر  من�شب  توىل  بالد�شتور.  واملطالبة  التغيري  اأفكار  وتبنت 
الوزراء مرتني، املرة االأوىل �شنة 1872م يف عهد ال�شلطان »عبد العزيز«، واالأخرى 
�شنة 1876م يف عهد ال�شلطان »عبد احلميد الثاين«. ويعترب مدحت با�شا رائد احلركة 
الد�شتورية يف الدولة العثمانية حتى عرف با�شم »اأبو الد�شتور«، وهو ممن اأيدوا فكرة 
اأي من خالل  االأوروبية  الدول  غرار  العثمانية على  الدولة  نظام احلكم يف  جتديد 
اأن  يت�شور  االإجنليزي، وكان  الدميوقراطي  وبالنظام  باإجنلرتا  الربملان، كما كان معجًبا 

الدولة العثمانية ميكنها تفادي كل نق�س اأمل بها، اإذا طبقت النظام االإجنليزي.

ا�شرتك يف خلع ال�شلطان »عبد العزيز«، ثم قام بكتابة القانون االأ�شا�شي اأي 
الد�شتور، الذي اأعلنه ال�شلطان »عبد احلميد« �شنة 1876م.
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العهد الد�صتوري يف الدولة العثمانية

مت اإعالن اأول د�شتور عثماين يف 23 دي�شمرب 1876م، يف عهد ال�شلطان 
عبد احلميد، عقب توليه احلكم مبا�شرة، بغية تهدئة االأو�شاع الداخلية واخلارجية، 

واأهم ما ن�س عليه هذا الد�شتور هو:

ا للدولة.	 بقاء االإ�شالم ديًنا ر�شميًّ

ت�شاوي جميع رعايا الدولة )العثمانيني( اأمام القانون.	

منح جميع العثمانيني احلقوق نف�شها مع اإلزامهم الواجبات نف�شها من دون 	
متييز.

ومت تكوين اأول برملان من جمل�شني هما:

جمل�س املبعوثني املنتخب.	

جمل�س االأعيان املعني من قبل ال�شلطان.	

فهداأ الو�شع الداخلي باإعالن الد�شتور، على عك�س الو�شع اخلارجي؛ اإذ 
اأعلنت رو�شيا احلرب على الدولة العثمانية يف اإبريل 1877م بعدما رف�س ال�شلطان 
الكربى، حل�شم  الدول  عقدته  الذي  االآ�شتانة  موؤمتر  قرارات  الثاين  احلميد  عبد 

الو�شع يف البلقان والرامي اإىل اإعادة تق�شيم واليات بلغاريا والبو�شنة وال�شرب.
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رو�شيا  �شد  العثمانية  الدولة  جانب  اإىل  بريطانيا  تدخلت  هذا  اأثر  على 
ورومانيا، وذلك من منطلق التناف�س الدويل على اقت�شام اأرا�شي الدولة العثمانية 
الب�شفور  وم�شيقّي  العثمانية،  االأرا�شي  على  رو�شيا  �شيطرة  من  بريطانيا  وخ�شية 
والدردنيل. وبعد ن�شوب احلرب يف اإبريل 1877م، اأعلن ال�شلطان عبد احلميد يف 

العام التايل حل الربملان وتعليق العمل بالد�شتور.

ال�شلطان  زمن  يف  العثمانيني  �شغلت  التي  االأ�شا�شية  امل�شكالت  كانت 
عهد  منذ  الدولة  تعي�شها  التي  االزدواجية  حالة  عن  تعرب  الثاين  عبداحلميد 

التنظيمات، وتدور حول عدة نقاط اأهمها:

العالقة بالغرب.	

نظام احلكم.	

منطلق التغيري، من املجتمع اأم من النخبة ال�شيا�شية.	

والنظام 	 النخبة،  اإليه  تهدف  الذي  ال�شيا�شي  النظام  بني  التوافق  عدم 
االجتماعي.

للمدنية 	 املادي  اجلانب  هو  الغرب  من  العثمانية  الدولة  حتتاجه  ما  هل 
االأوروبية، اأم اجلانب املعنوي لها.
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مفهوم السلطان عبد احلميد الثاني لإلصالح

ال�شلطان  �شيا�شة  ر�شم  يف  دورها  ا،  وخارجيًّ ا  داخليًّ ال�شيا�شية  لالأو�شاع  كان 
عبد احلميد، وروؤيته الأولويات االإ�شالح. نتيجة لهذا كانت اأهم الق�شايا التي ت�شغل 
ال�شلطان عبد احلميد الثاين هي كيفية احلفاظ على الدولة العثمانية وحمايتها من 
االأطماع االأوروبية يف املقام االأول، ومع هذا مل يكن معاديًا الأي اإ�شالح ال يهدد 

وحدة الدولة العثمانية وبقاءها، وكانت روؤيته لهذا االإ�شالح تتمثل يف :

الغرب 	 من  يريد  ال  فهو  لذا  اخلا�شة،  االإ�شالمية  ح�شارته  لل�شرق  اأن 
دفعة  ذلك  يتم  وال  احلديثة.  العلوم  من  فقط  يهم  ما  يريد  اإمنا  احل�شارة، 

واحدة واإمنا بالتدريج.

ياأتي 	 اأن  يجب  واالإ�شالح  التقدم  لكن  التقدم،  �شد  لي�س  االإ�شالم  اأن 
ا من الداخل وح�شب احلاجة اإليه، وال ميكن اأن ينجح اإذا كان على  طبيعيًّ

�شكل تطعيم من اخلارج.

ترقية  تعتمد على  نه�شة علمية  بتحقيق  ال�شلطان عبد احلميد  اهتم  لهذا 
نه�شة  لتحقيق  وحتديثها،  للدولة  االأ�شا�شية  البنى  وا�شتكمال  والفنون،  العلوم 
ا�شترياد  قائمة على  نه�شة  ولي�س  التمدن،  ولوج عامل  الدولة من  حقيقية متكن 
اأفكار ال تتنا�شب مع بناء الدولة الثقايف واحل�شاري. فاأن�شاأ كليات للعلوم واالآداب 
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واحلقوق والعلوم ال�شيا�شية، واأكادميية للفنون اجلميلة، وعدًدا كبرًيا من املدار�س 
والتجارة  لل�شناعة  متخ�ش�شة  ومدار�س  الدولة  اأنحاء  واملتو�شطة يف جميع  العليا 

والزراعة والبيطرة والتعدين، واأوفد البعثات العلمية اإىل كل من فرن�شا واأملانيا.

كما اهتم بالبنية االأ�شا�شية للدولة، فمد خطوط الربق والهاتف واأن�شاأ اإدارة 
للربيد ومد خطوط ال�شكك احلديدية واأدخل الرتام واأن�شاأ موؤ�ش�شة حديثة للمياه 

وغرًفا لل�شناعة والزراعة، واهتم بتعزيز املواقع الع�شكرية املهمة.

طرح  االأوروبية،  االأطماع  من  وحمايتها  الدولة  على  احلفاظ  اإطار  وفى 
ال�شلطان عبد احلميد فكرة اجلامعة االإ�شالمية لتقوية الوحدة املعنوية بني م�شلمي 
الدولة العثمانية ومقاومة فكرة القومية التي لقيت رواًجا بني بع�س مثقفي تلك 

الفرتة �شواء من االأتراك اأو العرب على حد �شواء.

دعاة التغريب

عبد اهلل جودت

ياأتي عبد اهلل جودت على راأ�س دعاة التغريب يف مطلع القرن الع�شرين. وهو 
اأحد موؤ�ش�شي جماعة تركيا الفتاة الثورية التي قامت بخلع ال�شلطان عبداحلميد 
التاريخ  ذلك  منذ  العثمانية  الدولة  يف  احلكم  دفة  واأدارت   ،1909 �شنة  الثاين 
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حتى هزمية الدولة يف احلرب العاملية االأوىل. ا�شتغل عبد اهلل جودت بال�شحافة 
فاأ�شدر جملة اجتهاد ون�شر فيها اآراءه. كان يرى اأن التغريب �شرورة مطلقة بالن�شبة 
للدولة العثمانية، فكتب: »لي�شت هناك ح�شارة غري احل�شارة االأوروبية، وال بد 
من االأخذ منها بخريها و�شرها«، ويرى اأن التغريب هو م�شاألة تغيري للذهنية، واأن 
اجتهاد  ملجلة  وكان  ذلك.  تعيق  التي  هي  االإ�شالمية(  )يق�شد  التقليدية  القيم 
برنامج كامل للتغريب ينطلق من الدفاع عن حقوق املراأة و�شواًل اإىل تبنى الدعوة 
اإىل تبديل االأبجدية العربية التي تكتب بها اللغة الرتكية اإىل االأبجدية الالتينية، 
اإليه عبد  اأ�شار  اأتاتورك فيما بعد لتغيري الذهنية الذي  وهو االقرتاح الذي نفذه 
اهلل جودت، مروًرا بتحديث االأ�شرة والعلمنة. وكان اأ�شحاب هذا االجتاه يوؤمنون 
اأن التعليم وتثقيف ال�شعب هما الركيزتان االأ�شا�شيتان لتحقيق ما يهدفون اإليه، 
عن  بداًل  املدنية  املحاكم  واإقامة  واحدة،  بزوجة  الزوجات  حتديد  اإىل  ويدعون 

املحاكم ال�شرعية، والق�شاء على الفكر ال�شويف لتغيري ثقافة املجتمع الرتكي.

التيار الإ�صالمي

سعيد حليم باشا: )1863- 1921م(

واالعتدال  االإ�شالمية،  الو�شطية  تيار  ممثلي  اأحد  با�شا،  �شعيد حليم  يعترب 
والواقعية يف مطلع القرن الع�شرين. وهو اأقرب يف منهجه االإ�شالحي من منهج 
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ا،  ا، وتربويًّ االإمام حممد عبده، ذلك املنهج الذي يرى اأن اإ�شالح املجتمع تعليميًّ
ا، هو القاعدة لالإ�شالح ال�شيا�شي. ا، واقت�شاديًّ ا، و�شحيًّ واأخالقيًّ

ال�شيا�شية  التغيري الق�شري الذي يحدث طفرة، وتفر�شه النخبة  فهو �شد 
لالرتقاء  نتيجة طبيعية  بو�شفه  بالتدريج  ياأتي  التغيري  اأن  يرى  اإمنا  املجتمع،  على 

الفكري واملعنوي.

وكان فكر االإ�شالح عند �شعيد حليم با�شا يقوم على:

�شرورة اإ�شالح التعليم وتطويره ملواكبة الع�شر واالأخذ بيد االأمة للنه�شة 	
والرقي.

االبتعاد عن تقليد الغرب.	

العمل على تقوية الوحدة العثمانية)1(.	

رف�س فكرة القومية؛ ذلك الأن الدولة العثمانية ال تتمتع بوحدة اجلن�س 	
اأو اللغة اأو حتى وحدة التقاليد. ولهذا فاإن فكرة القومية التي ظهرت يف 
الدولة االأوروبية، ال ت�شلح اأ�شا�ًشا الإعادة تنظيم الدولة العثمانية واإ�شالحها، 
فالدولة العثمانية ال يجمعها اإال الوحدة االإ�شالمية، وهذا ال�شعور وحده هو 

القادر على جمع كل م�شلمي العامل يف وحدة واحدة..

)1(  �شعيد حليم با�شا، بحرانلرمز، اإ�شتانبول، 1335، �س 22.
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كان �شعيد حليم �شد فكرة التغيري بدعوى االإ�شالح وينتقد دعاة التغيري 
فيقول: »يف البالد االأخرى عندما ي�شت�شعرون احلاجة اإىل تدارك خطاأ اأو نق�س ما، 
يهتمون بعمل ما يلزم الإ�شالح هذا اخلطاأ وا�شتكمال ذلك النق�س، اأما �شاداتنا 
االإ�شالحيون، فاأميا �شيء ي�شتوجب االإ�شالح، ي�شارعون اإىل االإطاحة به من دون 
تردد، ليحل �شيء اآخر حمله. فال�شادة االإ�شالحيون عندنا يرون اأن االإ�شالح هو 

ترك ما هو موجود، وتغيريه بل وهدمه«.

»اإن ما نحتاجه هو االإ�شالح ولي�س التغيري، فال�شري يف طريق التغيري يحرم 
النا�س من جتاربهم ومعارفهم التي اكت�شبوها على مر ال�شنني، وجتربة �شيء جديد 

باملرة، فيهدرون الوقت يف الظن والرتدد والوقوع يف اأخطاء جديدة«. 

وهي  واالجتماعي  ال�شيا�شي  االإ�شالح  يف  اآراوؤه  با�شا  حليم  ل�شعيد  كان 
تتلخ�س يف قوله:

ديننا  من  م�شتمدة  واالجتماعية  وال�شيا�شية  الفكرية  نظمنا  كل  »اإن 
اأعرافنا وتقاليدنا هي ركن معنوي  االإ�شالمي، وال ميكن االنف�شال عنه، كما اأن 
لنا، تفوق قيمته قيمة الوطن املادي، ولي�س االإ�شالم هو �شبب تاأخرنا، واإمنا بعدنا 

عنه هو �شبب ذلك يف راأي عقالء االأمة«.
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دعاة القومية

وهذا التيار القومي نظر اإىل التجديد نظرة خمتلفة تقوم على الوحدة الثقافية، 
وعرب عن نف�شه يف بادئ االأمر عن طريق االأدب والتاريخ، وحمل يف بدايته مفهوًما 
ا، اإذ عرب القوميون عن اجتاههم من منظور  ا بحًتا قبل اأن ي�شبح مفهوًما �شيا�شيًّ ثقافيًّ
�شيطرة العن�شر الرتكي على االإدارة ومركزية احلكم، وهو ما اأثار غري االأتراك يف 
يبدو معار�ًشا لفكرة  القومي  الفكر  بداأ  وبالتايل  القومي.  الدولة، وطور �شعورهم 
الوحدة االإ�شالمية التي قامت عليها الدولة العثمانية، ولفكرة الوحدة العثمانية 

التي طرحتها فرتة التنظيمات.

وياأتي على راأ�س دعاة هذا التيار القومي:

أمحد وفيق باشا )1823- 1891م(

هو اأحد االأدباء، ورجال الدولة يف فرتة التنظيمات، وله مكانته يف تاريخ 
الدولة  يف  القومي  الفكر  موؤ�ش�شي  كبار  ومن  الرتكي،  واالأدب  الرتكية،  الثقافة 
العثمانية، واأراد اأن يجعل الثقافة الرتكية بدياًل عن الثقافة العثمانية واأن يلفت 
نظر االأتراك اإىل امتدادهم العرقي اإىل خارج حدود االأنا�شول يف اآ�شيا الو�شطى. 
الثقافية، كان �شد فكرة االإ�شالح على  القومية من الوجهة  تبنيه للفكرة  ورغم 
ب�شورة  تنه�س  اأن  ميكنها  العثمانية  الدولة  اأن  يوؤمن  كان  اإمنا  االأوروبي،  الن�شق 
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اأكرث من نه�شتها  اإذا متت هذه االإ�شالحات يف نطاق الدين االإ�شالمي،  اأقوى، 
على اأ�شا�س االإ�شالحات املاأخوذة من الغرب. كما كان يرف�س مظاهر التغريب، 
التي انعك�شت على املجتمع العثماين، مثل خروج املراأة للعمل، وارتدائها الزي 

االأوروبي، ومع هذا مل يكن يعار�س يف اأمر تعليمها)1(.

�صيطرة دعاة التغريب على احلكم
املتمثلة  الثاين،  ال�شلطان عبد احلميد  املعار�شة يف فرتة حكم  ا�شتطاعت 
العمل  باإعادة  1908م،  يف  احلكم  بدفة  مت�شك  اأن  والرتقي،  االحتاد  جمعية  يف 
ع�شكري،  بانقالب  القيام  من  التايل  العام  يف  متكنت  ثم  العثماين،  بالد�شتور 
احلداثي  برناجمها  تنفيذ  يف  وبداأت  احلكم،  من  احلميد  عبد  ال�شلطان  وخلعت 

الذي ارتكز على :

اإقامة النظام الد�شتوري بداًل من نظام ال�شورى.	
نظام 	 اإىل  التنظيمات  بها  اأتت  التي  العثمانية  الوحدة  نظام  من  التحول 

القومية الرتكية الطورانية.
ف�شل الدين عن الدولة.	

(1)	 	 Henry	 F.	 Woods.	 Türkiye	 Anilaeı	 (Osmanlı	 Bahriyesinde	 40	 yel	 1869:	 1909),	 Ceviren،	 Fahri	
Cöker,Istanbul,	1976,	sh.	172,	173.

وا�شتمر رجال االحتاد والرتقي يف احلكم حتى نهاية احلرب العاملية االأوىل، 
ثم هربوا اإىل خارج الدولة بعد هزميتها يف احلرب، واحتالل اأرا�شيها من جانب 

احللفاء.
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التجديد يف القرن الع�صرين

الظروف التاريخية لالنقالب العلماين يف تركيا

ظهر اأتاتورك يف ظروف �شيا�شية وتاريخية �شعبة بالن�شبة للدولة العثمانية؛اإذ 
واليونانيون  احللفاء  واحتل  مهزومة،  االأوىل  العاملية  احلرب  من  الدولة  خرجت 

اأرا�شيها الأول مرة يف تاريخها، وفقدت كل والياتها.

اآنذاك،  امل�شهور  الع�شكري  القائد  اأتاتورك  حول  الرتكي  ال�شعب  التف 
ال�شلطان  من  بتفوي�س  االحتالل  �شد  ال�شعبية  املقاومة  حركات  قاد  والذي 
عرف  فيما  وذلك  املحتلني  طرد  ا�شتطاع  حتى  الدين،  وحيد  حممد  العثماين 

ا با�شم حرب اال�شتقالل، وبعدها اأ�شبح اأتاتورك زعيًما لرتكيا. تاريخيًّ

ويف اأول نوفمرب 1922م، األغى اأتاتورك ال�شلطنة العثمانية، ثم األغى اخلالفة 
االإ�شالمية يف العام التايل واأعلن يف 29 اأكتوبر 1923 قيام اجلمهورية الرتكية. 
من  اأي  تنتمي يف  دولة جديدة حديثة ال  بو�شفها  اجلمهورية  هذه  تكونت  وقد 

خ�شائ�شها اإىل العهد العثماين.

املحرر: جتدر الإ�صارة اإىل اأن اإلغاء اخلالفة الإ�صالمية كان نتيجة اإمالءات من القوى الغربية املنت�صرة يف احلرب   )*(

العاملية الأوىل على الدولة العثمانية، والتي ا�صرتطت يف موؤمتر لوزان )يوليو 1923( على ل�صان وزير خارجية 

بريطانيا كرزون Curzon 4 �صروط لالعرتاف با�صتقالل تركيا، هي: 1- اإلغاء اخلالفة الإ�صالمية. 2- اإعالن 

 
َّ
علمانية الدولة. 3 طرد اخلليفة وقطع ال�صلة بالعامل الإ�صالمي. 4- م�صادرة اأمالك واأموال بني عثمان. ومن َثم

ا من ال�صعب الرتكي امل�صلم، ولكنه كان مفرو�ًصا من الغرب املنت�صر 
ً
فاإن تبني النظام العلماين مل يكن اختيار

على املهزوم يف احلرب.

)*(

َ
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وقد قام فكر احلداثة عند اأتاتورك على:

حرية الوجدان

فال  حدود،  لها  يكون  اأال  يجب  الوجدان  حرية  »اأن  يعتقد  اأتاتورك  كان 
ُي�شاأل الفرد ملاذا اآمن بهذا ومل يوؤمن بذاك، وملاذا يعبد هذا وال يعبد ذاك، ولي�شت 

هناك قوة جترب اإن�شانًا على هذا وال متلك اأي دولة قوة اأو �شلطة هذا احلق«.

حمل  املجتمع  اإرادة  حتل  حتى  املجتمع،  دور  بتفعيل  اأتاتورك  اهتم  لهذا 
االإن�شان كلها،  تلبية احتياجات  القادر على  املجتمع هو  اأن  اإرادة اهلل؛ العتقاده 
واإعطاء املجتمع احلرية يف اتخاذ القرارات التي تنا�شبه من اأجل التطور بعيًدا عن 
اأي قيود. فكان يقول اإن »املجتمع هو الكفيل بتلبية احتياجات االأفراد يف الدول 

التي تن�شد الرقي«.

ورغم اعتقاد اأتاتورك يف عدم جدوى الدين للدولة، وحتمية جتاوزه لتحقيق 
الدولة احلديثة، فقد ن�س اأول د�شتور للجمهورية الرتكية ال�شادر عام 1343هـ - 
1924م على: اأن دين الدولة هو االإ�شالم. وذلك بغية طماأنة م�شاعر االأتراك على 
دولتهم اجلديدة، ورغم هذا الن�س نرى اأن جممل القوانني التي و�شعت يف تلك 

الفرتة كانت كلها قوانني بعيدة عن �شوابط الدين.
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تفعيل سلطة الشعب

بـذل اأتاتورك كل اجلهد، حتى ا�شتطاع اأن يزيل من طريقه كل املعوقات، 
ا بال قيد اأو �شرط،  واأن يحقق »تاأ�شي�س دولـة تركيـة جديدة م�شتقلـة ا�شتقالاًل تامًّ

وت�شتند اإىل �شلطة ال�شعب«.

حزب  تكوين  اأتاتورك  قرر  اجلديدة،  ال�شيا�شية  احلياة  تكوين  �شبيل  ويف 
اأن  يجب  احلزب  برنامج  اأن  يرى  وكان  اجلمهوري.  ال�شعب  حزب  هو  �شيا�شي 

يكون د�شتور حياة ال�شعب الرتكي. هدف هذا الربنامج هو:

تركيا  وترقية  بنف�شه،  احلكم  لهذا  ال�شعب  وممار�شة  ال�شعب  »توطيد حكم 
قوله  ح�شب  فهو  املطلق«  احلاكم  هو  القانون  وجعل  ع�شرية  دولة  ت�شبح  حتى 
عقيدة  عن  ال�شعب  حزب  برنامج  عرب  وقد  ا.  غيبيًّ برناجًما  ولي�س  واقعي  برنامج 

اأتاتورك وفل�شفته للدولة الرتكية اجلديدة التي اأقامها.

ترسيخ مفهوم أتاتورك للقومية

يحمل  ي�شكنها  من  كل  قومية  دولة  بو�شفها  الرتكية  اجلمهورية  قامت 
ا.  ا، اأو تركيًّ ا، اأو عربيًّ �شفة تركي بغ�س النظر عن انتمائه العرقي �شواء كان كرديًّ
اال�شتقالل،  االأتراك يف حرب  عنها  دافع  التي  االأر�س  هي  تركيا  اأن  واعتربت 
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واأن اللغة الوحيدة امل�شموح با�شتعمالها اأو التعليم بها اأو التحدث بها هي اللغة 
الرتكية.

ويف هذا االإطار، متت اإعادة كتابة التاريخ الرتكي من منظور قومي، وتنقية 
اللغة من الكلمات غري الرتكية اأي العربية، والفار�شية، التي ظلت لقرون طويلة 

جزًءا من ن�شيج اللغة الرتكية.

حتقيق سيطرة الدولة

وتتحقق �شيطرة الدولة كما و�شفها اأتاتورك عن طريق »ب�شط يد احلكومة 
فيما يلزم اتخاذه لتحقيق اال�شتقالل االقت�شادي ورفع م�شتوى املعي�شة، وتدخل 
الدولة يف كل ال�شوؤون االقت�شادية واالجتماعية والثقافية من اأجل حتقيق التنمية 

للمجتمع الرتكي«.

تبين فكرة التمدن األوروبي

باأفكار املفكر القومي الرتكي )�شياء  اأتاتورك من املعجبني واملوؤمنني  كان 
كوك األب( الذي يعد املنظر االأهم للفكر القومي الرتكي، وهو يدعو بو�شوح اإىل 
انتزاع االأتراك من ح�شارة ال�شرق االأو�شط، واإدخالهم يف مدار املدنية االأوروبية. 

وا�شتدعى هذا عدًدا من القرارات والقوانني تتعلق بالثقافة واملجتمع.
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قرارات أتاتورك لتنفيذ احلداثة

اإن حتقيق احلداثة التي ين�شدها اأتاتورك كان يتطلب اإعادة البناء القانوين 
فل�شفته  مع  لتتالءم  واالقت�شادية  والثقافية  االجتماعية  الدولة  موؤ�ش�شات  لكل 
وفكره، واتبع يف هذا �شيا�شة تعتمد على جتفيف املنابع، والتغريات اجلذرية لكن 
لربنامج  تعريف  واأف�شل  م�شبًقا.  مو�شوع  برنامج  وفق  وخطوات  مراحل  على 

احلداثة االأتاتوركي هو ما قاله الفرن�شي بول جانتيزون:

»اإن ما حدث يف تركيا من 1922م اإىل 1928م �شيء ال نظري له يف اأي 
مكان من العامل، واإذا جاز لنا التعبري، فاإننا نقول اإنها اأمة غريت جلدها كله«.

كان اأتاتورك يرمي اإىل و�شع برناجمه لتكون تركيا احلديثة مو�شع التنفيذ 
على خطوات، واأول خطوة خرجت اإىل حيز التنفيذ من هذا الربنامج هو:

اإلغاء اخلالفة االإ�شالمية يف )رجب 1343هـ( 3 مار�س 1924، بعد اأن �شن 	
عليها هجوًما عنيًفا وو�شفها اأنها »كانت عبًئا على االأتراك«.

ف�شل الدين عن الدولة وذلك عن طريق عدد من اخلطوات هي:	

مدر�شة - 1 كل  باإغالق  الديني  التعليم  لتقوي�س  التدري�س  توحيد 
التعليم  كل  واإخ�شاع  ال�شرعية،  العلوم  بتدري�س  تقوم  موؤ�ش�شة  اأو 

للدولة.
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اإلغاء املحاكم ال�شرعية.- 2
اإلغاء الطرق والتكايا ال�شوفية يف خطوة مهمة نحو العلمانية التي مل - 3

يكن قد �شرح بها بعد حتى ذلك التاريخ. وكانت الطرق ال�شوفية 
لها دورها يف احلياة الروحية لالأتراك.

اإ�شدار قانون عرف با�شم قانون القيافة اأو الزي ومبوجبه �شارت القبعة - 4
غطاء الراأ�س الر�شمي لالأتراك جميعهم مبا فيهم العلماء.

إلغاء العمل بالتشريع اإلسالمي

واأعقب اأتاتورك هذا بعدد من القوانني مثل قانون التجارة، وقانون العقوبات، 
والقوانني االقت�شادية، وغريت هذه املجموعة املتالحقة من القوانني وجه احلياة 
االجتماعية، واالقت�شادية الرتكية لتتطابق مع منط احلياة االأوروبية. وبهذه القوانني 
واالإجراءات مل يبق لل�شريعة وجود حقيقي يف الدولة، فالتعليم والدولة واحلياة 
االجتماعية والقوانني والذهنية كلها �شارت علمانية، وبالتايل مل تعد هناك �شرورة 

لالحتفاظ بن�س »االإ�شالم دين الدولة« يف الد�شتور الرتكي.

االإ�شالم دين  اأن  الن�س على  الد�شتور  رفع من  اإبريل عام 1928   5 ويف 
الدولة، وترك االأمر بغري حتديد. واألغيت درو�س الدين من املدار�س لتدر�س بداًل 
منها مواد االأخالق، يف حني ا�شتمرت املدار�س االأجنبية التي يديرها ق�شاو�شة 

ورهبان يف تدري�س درو�شها الدينية.
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كتابة 	 اأي  العربية  باحلروف  الالتينية  احلروف  ا�شتبدال  قانون  اإ�شدار 
با�شم  فيما عرف  الالتينية  باحلروف  العربية،  احلروف  ذات  الرتكية  اللغة 
العثمانية  للثقافة  قا�شمة  �شربة  القانون  هذا  ويعترب  احلريف،  االنقالب 
وتراثه  الرتكي  ال�شعب  بني  االرتباط  وفك  تركيا،  االإ�شالمية يف  والثقافة 
عن  غريًبا  الرتكي  ال�شعب  �شار  القانون  هذا  ومبوجب  والفكري،  الثقايف 
فجاأة بكل طوائفه وعلمائه  نف�شه  الرتكي  ال�شعب  االإ�شالمي ووجد  تراثه 

مطالًبا بتعلم الكتابة من جديد.

وفى عام 1935م، �شار يوم االأحد هو العطلة االأ�شبوعية للجمهورية الرتكية 	
بداًل من يوم اجلمعة، وذلك بدعوى م�شايرة النظام التجاري العاملي الذي 

يوقف معامالته املالية والتجارية من ظهر ال�شبت اإىل �شباح يوم االإثنني.

وبعد اأن قطع اأتاتورك هذه اخلطوات اأعلن يف دي�شمرب 1937 اأي قبل وفاته 	
بعام واحد، هوية اجلمهورية الرتكية بالقانون رقم 3115، اأن اجلمهورية الرتكية 
ا  دولة علمانية، وبهذا اأ�شبح االنخراط الكامل يف املجتمع االأوروبي �شيا�شيًّ

ا، هدًفا ثابًتا لل�شا�شة يف اجلمهورية الرتكية. ا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ واقت�شاديًّ

لكن علمانية اأتاتورك اتخذت موقف العداء لكل ما يعرب عن انتماء ديني، 
حتى عرف تطبيقه للعلمانية با�شم العلمانية االأتاتوركية، وتعني العلمانية املعادية 
للدين. وكانت اإعادة البناء القانوين للدولة الرتكية مبجموع القوانني التي اأ�شدرها 
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من عام 1342هـ - 1923م اإىل 1357هـ - 1938 تعرب عن التغريات االنقالبية 
التي تت�شم باجلذرية واحلدة، واإعادة �شياغة املجتمع والثقافة الرتكية لبناء الدولة 

احلديثة التي يتطلع اإليها.

التاريخ  جممع  اأحدهما  جممعني  تكوين  مت  الثقايف  التحديث  اإطار  ويف 
الرتكي الإعادة كتابة تاريخ االأتراك وفًقا مل�شتهدفات الثقافية للحركة الكمالية من 
منطلق قومي، والتاأكيد على اأن ارتباط تركيا بال�شرق كان �شبًبا يف تخلف االأتراك 
العثماين.  العهد  يف  و�شيا�شية  ح�شارية  مظاهر  من  االأتراك  حققه  ما  متجاهاًل 
واملجمع االآخر هو جممع اللغة الرتكية لتنقية اللغة الرتكية من االألفاظ العربية 

والفار�شية والبحث عن كلمات تركية بديلة.

وجدير بالذكر اأن اإجراءات اأتاتورك االنقالبية للثقافة واملجتمع، كان يهدف 
منها اإىل جعل بع�س املظاهر االجتماعية والثقافية التي كانت موجودة يف املجتمع 
ا  ا عامًّ ثقافيًّ املثقفني، مظهًرا  نفر من  الرتكي قبل اجلمهورية ب�شورة حمدودة بني 
ملجمل ال�شعب الرتكي، وتوفري جمموعة القوانني التي متكنه من هذا، وذلك يف 

خطوة جلعل تركيا دولة ذات مظهر حداثي اأوروبي.

اأما على م�شتوى احلياة ال�شيا�شية، فقد اتخذ اأتاتورك نظام احلزب الواحد، 
وهو حزب ال�شعب اجلمهوري الذي يراأ�شه هو ليمهد للحياة ال�شيا�شية ال�شمولية 

التي متكنه من حتقيق انقالباته نحو العلمانية.
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اأنه منهج انقالبي مل ي�شع يف اعتباره  ويعيب املنهج االأتاتوركي للتحديث، 
املكونات الثقافية، والفكرية، والتاريخية لل�شعب الرتكي، واأن الربنامج الذي �شعى 
لتطبيقه، ُم�شتوحى برمته من التجارب االأوروبية، �شواء على امل�شتوى االجتماعي، اأو 

الثقايف، وا�شتوحى من التجربة ال�شيوعية برناجمه االقت�شادي وال�شيا�شي.

نتائج مشروع أتاتورك الثوري للحداثة

قيام 	 ثم  ومن  العثمانية،  الدولة  وانهيار  االإ�شالمية،  اخلالفة  اإلغاء  كان 
يرمي  التي  احلديثة  الدولة  لبناء  اأتاتورك  واإجراءات  الرتكية،  اجلمهورية 
اإليها، كلها خطوات �شادمة لغالبية ال�شعب الرتكي ويف مقدمته العلماء، 
ب�شبب معار�شته  تركيا، ومنهم من لقي حتفه  والفقهاء. فمنهم من غادر 
1926م(   -1876( االإ�شكليبي  عاطف  ال�شيخ  مثل  االإجراءات،  لتلك 
ر�شالة  قد كتب  وكان  القبعة،  لقانون  رف�شه  ب�شبب  اأتاتورك  اأعدمه  الذي 
قبل اإ�شدار القانون، قال فيها: اإن القبعة من مظاهر الكفر، الأنها حتول بني 
امل�شلم وبني ال�شجود هلل، وهم بو�شفهم من االأحناف، ينبغي عليهم تغطية 

الراأ�س يف ال�شالة، فكيف يتحقق ال�شجود بالقبعة.

لكن اأهم ما اأنتجته هذه االإجراءات الكمالية، هو تبلور اجتاهني وا�شحني 
يف االإ�شالح يف اجلمهورية الرتكية، هما ا�شتمرار لتلك االزدواجية التي عا�شتها 
تركيا يف القرن التا�شع ع�شر، وهما اجتاه املحافظة على االأ�شالة واجتاه التغريب. واإن 
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كان اجتاه التغريب قد حقق االنت�شار عن طريق التغيريات اجلذرية التي قام بها 
اأتاتورك على امل�شتوى الر�شمي، فاإن اجتاه املحافظني على االأ�شالة يف تركيا تبلور 
يف �شورة اجلماعات االإ�شالمية التي قامت مللء الفراغ الذي اأحدثه اإلغاء اخلالفة 
للوحدة  رمز  عن  والبحث  االأتاتوركية،  احلداثة  اإجراءات  واأوجدته  االإ�شالمية 

تلتف حوله يف �شراعها مع االأتاتوركية.

فقامت تلك اجلماعات مبفهومها ال�شويف املبني على عدم العنف، والعمل 
على املقاومة الهادئة، واأهم ما يعنيها هو املحافظة على االإميان يف نفو�س النا�س، 
االإ�شالمية  اجلماعات  فكانت  االإ�شالمي،  تراثهم  مع  التوا�شل  على  واملحافظة 
على اختالفها، وكلها جماعات ذات اأن�شطة اجتماعية وثقافية تعمل على حفظ 

االإميان، وعدم اال�شت�شالم للعلمانية االأتاتوركية.

التجديد بعد اأتاتورك

احتل التجديد االقت�شادي مكانة مهمة يف تركيا بعد اأتاتورك، فقد �شهدت 
اقت�شادي  منط  تطبيق  اأن  منطلق  من  هائاًل  ت�شارًعا  االقت�شادي  التجديد  عملية 
اإدماج املجتمع  اإيجاد منط اجتماعي جديد ينا�شبه. ففي �شبيل  جديد من �شاأنه 
الرتكي يف التغيريات االجتماعية التي ترمي اإليها تركيا، مت التو�شع يف ن�شر و�شائل 
اأمام منجزات املدنية احلديثة،  البالد  املوا�شالت واالت�شال لفتح جميع مناطق 
اإىل  اأبعد مناطق تركيا  اإىل حتول املجتمع الريفي يف  اأدت  ون�شر ال�شناعات التي 
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جمتمع ح�شري �شناعي، ذي اأمناط ا�شتهالكية غربية. كما هجر الريفيون قراهم 
اإىل املراكز احل�شرية بحًثا عن فر�شة العمل. وكانت هذه التجديدات كلها تتم يف 

اإطار اإحكام قب�شة الدولة على خمتلف مظاهر الن�شاط االقت�شادي.

وقد اأدت احلرب العاملية الثانية، اإىل حدوث اأزمة اقت�شادية كبرية، دفعت 
احلكومة اإىل البحث عن اأ�شاليب اقت�شادية جديدة خا�شة بعد اأن �شاق املجتمع 
الرتكي من تدخل الدولة يف كل كبرية و�شغرية، و�شيطرتها الكاملة على االقت�شاد 

الرتكي.

اإىل  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  العاملي  الو�شع  �شوء  على  الدولة  واجتهت 
اخلطط  من  �شل�شلة  واعتمدت  االإنتاج،  و�شائل  على  الدولة  �شيطرة  تخفيف 
التنموية الليربالية والدولية بهدف االندماج يف املجتمع االأوروبي، وما يتطلبه هذا 

االقت�شاد ويوؤدي اإليه من تطورات �شيا�شية وجمتمعية.

اأتاتورك، ال�شخ�شية  اإينونو رفيق  اآنذاك الرئي�س ع�شمت  وكان رئي�س الدولة 
الثانية يف الدولة، ويف عهده حدثت جمموعة من االإجراءات املدعمة ملنهج اأتاتورك 
يف التجديد، وف�شل ال�شعب عن ثقافته، فا�شت�شدر قانونًا يق�شي برفع االأذان باللغة 
الرتكية، واإجراءات اأخرى ت�شاعد تركيا على حتقيق التقارب مع اأوروبا، فقام باإعطاء 
بع�س احلريات ال�شيا�شية والثقافية حتت �شغوط املجتمع الذي رف�س �شمولية النظام 
االأتاتوركي وتدخله يف تفا�شيل احلياة االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية، 
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يف  واالنخراط  االن�شمام  يف  تركيا  رغبة  اأن  عن  ف�شاًل  دميقراطية،  بحياة  واملطالبة 
املجتمع االأوروبي الغربي ما كان لي�شمح با�شتمرار هذا النظام ال�شمويل. واأهم هذه 

االإ�شالحات التي اأدخلت على النظام االأتاتوركي هي:

التحول من نظام احلزب الواحد، اإىل تعدد االأحزاب: حيث �شمح بتكوين 	
اأحزاب �شيا�شية.

ال�شماح بحرية ال�شحافة.	

ال�شماح لطالب اجلامعات مبمار�شة احلقوق ال�شيا�شية.	

ال�شماح الأ�شاتذة اجلامعات بحرية التعبري عن اآرائهم ب�شكل اأكرب من ذي 	
قبل.

ال�شماح بتعليم الدين يف املدار�س االبتدائية مادة اختيارية.	

ميرون 	 كانوا  الذين  العمال  مطالب  تتبنى  عمالية  نقابات  باإن�شاء  ال�شماح 
الثانية،  العاملية  احلرب  ظروف  ب�شبب  �شيئة  واقت�شادية  معي�شية  بظروف 

و�شيطرة الدولة على احلياة االقت�شادية.

وكانت اأهم الق�شايا املثارة يف تلك الفرتة هي الو�شول اإىل تعريف موحد 
ملفهوم العلمانية وحمتواها، اأو مفهوم عالقة الدولة بالدين لو�شع اإطار الإ�شالحات 

الدولة يف الفرتة التالية؛ اإذ ف�شرها العلمانيون بعدة طرق:
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ف�شرها الدميقراطيون مبفهوم الف�شل بني الدين والدولة ولي�س العداء للدين.	

جوانب 	 وخمتلف  والدولة  الدين  بني  الف�شل  باأنها  اجلمهوريون  وف�شرها 
احلياة االجتماعية.

واقع 	 عن  ينف�شل  اأن  ميكن  ال  الدين  اأن  راأوا  فقد  منهم  االإ�شالميون  اأما 
الواجب  املرجع  وهو  واحل�شاري،  الثقايف  االإرث  بطبيعة  الرتكي  املجتمع 

الرجوع اإليه. وبالتايل طرحوا مفهومهم للعلمانية وهو:

واأن  الدينية،  املوؤ�ش�شات  �شئون  يف  الدولة  تدخل  دون  من  التدين  حرية 
يكون للمواطن حرية تكوين روؤيته وفكره لرقي العامل وفق ما يعتقده.

وي�شري هذا االختالف اإىل االتفاق على مبداأ العلمانية واالختالف حول 
منهج التطبيق.

املجتمع  يف  الكامل  االندماج  تركيا  حماولة  فرتة  يف  املالحظات  اأهم  ومن 
والفكر  للعلمانية  احلامي  بو�شفه  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  اجلي�س  ظهور  االأوروبي، 
 ،1971  ،1960 اأعوام  يف  الع�شكرية  االنقالبات  يف  هذا  دوره  وبرز  االأتاتوركي. 
1980م، واالنقالب ال�شلمي �شد حكومة جنم الدين اأربكان 1997، �شد كل ما 
ت�شعى  التي  الدميقراطية  مع  متناق�شة  تبدو  اإجراءات  وهى  بالعلمانية.  م�شا�ًشا  يراه 
اآنذاك يف احلياة ال�شيا�شية من خالل تعدد  اأو تبدو كاأنها ت�شعى للعمل بها  تركيا، 

االأحزاب، بجميع توجهاتها، الي�شارية، والقومية، واالإ�شالمية.
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مدى  تقدير  على  ال�شيا�شية  االأحزاب  بني  الوا�شح  االختالف  كذلك 
يتجاذبه  كان  الذى  االقت�شادية  احلياة  على  �شيطرتها  وحجم  الدولة،  تدخل 

اجتاهات ثالث:

حزب ال�شعب اجلمهوري، وينادي باال�شرتاكية، ويتجه اإىل �شرورة �شيطرة 	
الدولة على االقت�شاد.

حزب العدالة، وينادي بالراأ�شمالية، ويتجه نحو اعتماد اقت�شاد ال�شوق.	

قوية 	 مب�شاركة  اأي�ًشا  وينادي  قومية،  بدولة  وينادي  القومي،  احلركة  حزب 
للدولة يف االإ�شالم باعتباره الرابطة االأوىل بني االأتراك.

واأبرزها،  االإ�شالمية  اخللفية  ذات  ال�شيا�شية  االأحزاب  كانت  املقابل  ويف 
اأربكان، لها روؤيتها حول كيفية االإ�شالح �شواء  حزب الرفاه وزعيمه جنم الدين 

االقت�شادي، اأو ال�شيا�شي، اأو االجتماعي، وتتبلور هذه الروؤية يف االآتي:

اأن االإ�شالم هو الرابطة االأوىل بني االأتراك.	

االقت�شاد 	 اإىل  والدعوة  الربوية  املعامالت  على  القائم  املايل  النظام  رف�س 
االإ�شالمي.

املحافظة على القيم الدينية بدياًل عن احلريات الغربية.	
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رف�س التغريب والدعوة اإىل عودة تركيا اإىل جذورها االإ�شالمية.	

فكرة 	 ومعار�شة  لرتكيا  الطبيعي  املحيط  االإ�شالمي  العامل  نحو  االجتاه 
االندماج يف الغرب.

هذه االختالفات انعك�شت بال�شرورة على توجهات االإ�شالح التي تتبناها 
ا يف احلكومات االئتالفية املتعددة التي تكونت  هذه االأحزاب، وات�شح هذا جليًّ
اعتباًرا من عام 1961م ملدة اأربعني �شنة تخللها ثالثة انقالبات ع�شكرية من اأجل 
املحافظة على العلمانية ومبادئ اأتاتورك، اإىل اأن متكن حزب العدالة والتنمية من 
االنفراد بت�شكيل احلكومة عام 2002 عقب اأن بلغ الف�شاد االقت�شادي واالأزمة 

املالية يف تركيا حد االأزمة لتدخل تركيا مرحلة جديدة يف االإ�شالح.

الإ�صالح وفق معايري الحتاد الأوروبي

يعترب تطلع تركيا اإىل االن�شمام اإىل االحتاد االأوروبي اأحد املحركات االأ�شا�شية 
يف دفع حركة االإ�شالح يف امليادين ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، بل ميكن 
القول اإن هذه الرغبة �شكلت االإطار اجلديد لالإ�شالح يف تركيا، واالنتقال برتكيا 

اإىل مرحلة ما بعد االأتاتوركية.

اإنها تطلب  وثقافية،  بتغريات اجتماعية  القيام  تركيا  فاأوروبا ال تطلب من 
قبول �شروط الع�شوية التي ُو�شعت يف كوبنهاجن وهي �شيادة القانون واحرتام 
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حقوق االإن�شان واال�شتقرار االقت�شادي، ويجب على تركيا اإن اأرادت اأن ت�شبح 
اأن�شاأت  وقد  جمتمعها،  يف  وتطبقها  اأوروبي  قانون  األف  ع�شرين  تقبل  اأن  ع�شًوا 
االحتاد  متطلبات  مع  للمواءمة  االإ�شالحات  هذه  ملتابعة  خم�شو�شة  اإدارة  تركيا 
على  اجلي�س  هيمنة  من  واحلد  االقت�شادي،  االإ�شالح  م�شاألة  وتعترب  االأوروبي. 
احلياة ال�شيا�شية، وملف حقوق االإن�شان، على راأ�س الق�شايا التي ينبغي ت�شويتها 

قبل ان�شمام تركيا اإىل االحتاد االأوروبي.

اإلصالح االقتصادي

حتت ذريعة مكافحة الت�شخم املزمن الذي الزم االقت�شاد الرتكي، والذي 
يقرتب من 100% كل عام وبلغ ذروته عام 2001 م، ت�شلل �شندوق النقد الدويل 
برباجمه وو�شفاته اإىل داخل بنيان االقت�شاد الرتكي الذي يعاين يف االأ�شا�س من 
جمموعة من االأزمات وامل�شكالت، اعتباًرا من خريف عام 1997، بعد اإ�شقاط 
حكومة جنم الدين اأربكان التي حققت جناحات اقت�شادية متميزة، وافقت حكومة 
م�شعود يلماظ »زعيم حزب الوطن االأم« يف نوفمرب من العام نف�شه على �شروط 

�شندوق النقد الدويل الإ�شالح االقت�شاد ومكافحة الت�شخم.

ففي عام 2001 اأ�شار �شندوق النقد الدويل يف معر�س ت�شخي�شه لنقاط 
�شعف االقت�شاد الرتكي اإىل »�شرورة ا�شتقرار االإطار املوؤ�ش�شاتي الرتكي ب�شورة 
عامة، واالقت�شادي ب�شورة خا�شة« ويف الوقت نف�شه، ربط م�شاعداته املالية لرتكيا 
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ب�شل�شلة من ال�شروط التي ا�شطرت حكومتها اإىل القبول بها، مثل حترير االقت�شاد 
عملية  ت�شريع  على  عالوة  اأف�شل،  ا�شتثماري  مناخ  وخلق  القانونية،  القيود  من 

خ�ش�شة االقت�شاد الرتكي.

يعرف  ما  اإىل  اجتهت  التي  االأو�شط  ال�شرق  دول  اأوىل  من  تركيا  وكانت 
�شيا�شة  وتبني  االقت�شادية،  االأن�شطة  على  الدولة  �شيطرة  رفع  اأي  باخل�شخ�شة، 
ال�شوق، وهو ما حقق تنمية اقت�شادية ملمو�شة دفعت باقت�شاد تركيا على م�شتوى 
متقدم للتنمية، كما مت حت�شني موقف اللرية الرتكية يف مواجهة العمالت االأوروبية 
الدوالر االأمريكي،  اأمام  باملائة  اأكرث من 90  اللرية الرتكية ت�شاوى  اأ�شبحت  حتى 
اإ�شدار  طريق  عن  البطالة  معدل  وخف�س  اخلارجية،  التجارة  حركة  ن�شطت  كما 
القوانني املتعلقة باال�شتثمار، الإيجاد فر�س عمل جديدة. وحقق االقت�شاد الرتكي 
يف ال�شنوات االأربعة االأخرية مفاجاأة كبرية مل يتوقعها اأحد، وخا�شة بعد اأن اعترب 
اإىل  ان�شمامها  اأمام  االأكرب  العائق  الرتكي  االقت�شاد  �شعف  االقت�شاديون  املحللون 

االحتاد االأوروبي.

من  �شل�شلة  االأخرية  االأربعة  ال�شنوات  يف  الرتكي  االقت�شاد  وحقق 
االإجنازات الالفتة للنظر والتي مل تكن يف ح�شبان املحللني االقت�شاديني، حيث 
جنح يف اخلروج من عنق الزجاجة بعد االأزمة االقت�شادية التي ع�شفت به بداية 
االألفية الثانية. ويف هذا االإطار، تاأتي عملية اإعادة هيكلة بنيته التحتية، ورفع قدراته 
التناف�شية على ال�شعيد الدويل، باالإ�شافة اإىل جناح احلكومة الرتكية يف اإ�شالح 
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امل�شتثمرين  ثقة  اإعادة ك�شب  اأجل  من  ا�شتقرارها  على  واحلفاظ  العامة،  املوازنة 
واملوؤ�ش�شات الدولية يف قوة وعافية االقت�شاد الرتكي.

اإلصالح السياسي

من اأهم امل�شكالت التي تعوق التقدم الدميقراطي يف تركيا، هيمنة اجلي�س 
متثل  وقد  العلمانية،  بدعوى حماية  فيها  وتدخله  الرتكية،  ال�شيا�شية  احلياة  على 
هذا التدخل يف ثالثة انقالبات قام بها اجلي�س يف اأعوام 1960، 1971، 1980م. 
وهذا التدخل من املوؤ�ش�شة الع�شكرية، هو واحد من املعوقات التي حتول دون قيام 
حياة دميوقراطية كاملة يف تركيا، واأحد املعوقات التي حتول دون ان�شمام تركيا اإىل 

االحتاد االأوروبي.

انقالب  بعد  تكوينه  مت  الذي  الرتكي  القومي  االأمن  جمل�س  اأن  ويذكر 
1980م، وي�شم كبار امل�شوؤولني املدنيني والع�شكريني يف البالد، هو الهيئة التي 
ت�شمح لقادة اجلي�س مبمار�شة نفوذهم الكبري يف ال�شيا�شة الرتكية، وكان يف حقيقته 
حكومة ثانية وهي احلكومة االأقوى، التي تدير ال�شئون ال�شيا�شية الرتكية، وت�شغط 
من اأجل اإ�شدار القوانني بالدرجة واملعايري التي تريدها، وتطيح باحلكومات املدنية. 
وي�شكل الع�شكريون االأتراك االأغلبية يف ت�شكيل هذا املجل�س، ويقومون مبراقبة 
الدوائر الر�شمية يف الدولة، واملوؤ�ش�شات احلكومية، واملنظمات ال�شعبية، يف الوقت 

الذي ال تخ�شع فيه م�شاريف املوؤ�ش�شة الع�شكرية اإىل اأي مراقبة اأو تفتي�س.
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وكان الربملان الرتكي قد اأقر �شل�شلة من االإ�شالحات تهدف اإىل احلد من 
تاأثري اجلي�س الرتكي يف احلياة ال�شيا�شية، وهو مطلب اأ�شا�شي لالحتاد االأوروبي من 

اأجل حتديد موعد لبدء املفاو�شات الر�شمية الن�شمام تركيا اإليه.

ال�شيا�شية  االإ�شالحات  اإطار  يف  املهمة  القوانني  من  عدد  اإ�شدار  ومت 
ففي  الرتكية.  ال�شيا�شية  احلياة  على  وتاأثريه  الرتكي،  اجلي�س  �شلطة  من  للحد 
ال�شرية  اإلغاء  على  ين�س  مر�شوم  على  الرتكي  الربملان  دي�شمرب  2003م �شدق 
التي حتيط بن�شاطات جمل�س االأمن القومي الرتكي الذي ي�شيطر عليه اجلي�س، 
ويفتح هذا الطريق ل�شفافية اأكرب يف تركيا التي يدعوها االحتاد االأوروبي اإىل احلد 
اجلي�س  تدخل  فر�شة  تقلي�س  مت  كما  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  اجلي�س  تدخل  من 
وك�شر  التوجه،  هذا  تدعم  التي  القوانني  واإ�شدار  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  الرتكي 
�شالحيات  فقّلـ�شت  الرتكي.  القومي  االأمن  جمل�س  على  الع�شكريني  �شيطرة 
يف  الذروة  وكانت  املدنيني،  اأع�شائه  عدد  وزيد  الرتكي،  القومي  االأمن  جمل�س 
ا ملجل�س االأمن القومي الرتكي. وتوالت خطوات تغيري  تعيني اأول مدين اأميًنا عامًّ
ـيت حماكم  طبيعة دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية الرتكية وعالقتها بال�شيا�شة. كما األغرِ
اأمن الدولة الرتكية، واأُلغيت ع�شوية الع�شكر يف الهيئة العليا لالإذاعة والتليفزيون.
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إصالح التعليم

اتخذت اجلمهورية الرتكية منذ عهد اأتاتورك من التعليم االأداة االأ�شا�شية 
خللق نخبة علمانية يقع على عاتقها حتديث تركيا، ولذلك اأخ�شعت الدولة التعليم 
اإىل  الدولة  و�شعت  عام 1926م.  التعليم  وزارة  وباإ�شراف  �شلطتها  القومي حتت 
تاأ�شي�س نظام تعليم علماين يف خمتلف اأرجاء البالد، ونزع ال�شرعية عن التعليم 
الديني، اأي اأنه تعليم خارج على القانون، وغري معرتف به، ومن ثم كان اإغالق 
املدار�س والكليات التي تدر�س العلوم ال�شرعية. ومل يتغري االأمر بعد اأتاتورك فقد 
منع ع�شمت اإينونو عام 1946م التعليم الديني، واعتربه من عوامل تاأخر االأتراك 
لقرون طويلة، واأن الدولة تتطلع اإىل التقدم واحلداثة، وال تريد العودة اإىل ما كانت 

عليه اأيام العثمانيني.

احلكومة  اأدركت  ال�شيوعية،  مكافحة  اإطار  يف  1947م  عام  يف  اأنه  غري 
ال�شيوعي،  املد  ملقاومة  و�شيلة  واتخذته  ال�شدد  هذا  يف  الدين  اأهمية  الرتكية 
ف�شمحت بتدري�س املواد الدينية يف مدار�س خا�شة، ثم وافقت على تدري�س مواد 
تاأ�شي�س  على  وافقت  عام 1949م  ويف  الثانوية.  املدار�س  رقابتها يف  دينية حتت 
كلية االإلهيات يف اأنقرة، وكانت اأقرب اإىل كليات الالهوت التي تقوم بالتدري�س 

الو�شعي لالأديان، والفل�شفة، واملنطق.
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وبو�شول احلزب الدميقراطي اإىل احلكم �شنة 1950م حدث حتول يف التعليم 
امل�شاجد  اأئمة  لتدريب  تركيا  يف  واخلطباء  االأئمة  مدار�س  افتتحت  اإذ  الديني؛ 
وخطبائها، وقد لبَّت هذه املدار�س رغبة قطاع عري�س من ال�شعب الرتكي. وكان 
�شنوات،  خم�س  عن  عبارة  وهي  االإلزامية،  املرحلة  اإمتام  بعد  يتم  بها  االلتحاق 
فيلتحق بها الطالب بني �شني احلادية ع�شرة والثانية ع�شرة من عمرهم، وي�شتمر 
هذه  اأ�شبحت  1973م،  عام  ويف  والثانوية.  املتو�شطة  املرحلتني  يف  بها  التعليم 
املدار�س تدر�س التعليم العام اإىل جانب التعليم الديني، كما �شمحت احلكومة 

للبنات بااللتحاق بهذه املدار�س، ويلتحقون بعدها باجلامعات.

اأي املرحلتني  التعليم االإلزامي ثماين �شنوات،  اأ�شبح  ويف عام 1997م، 
وبداأت  واخلطباء.  االأئمة  مبدار�س  االلتحاق  ميكن  بعدها  واملتو�شطة،  االبتدائية 
اأن  اأردن  اإذا  احلجاب  ارتداء  من  الطالبات  منع  تطبيق  يف  واملدار�س  اجلامعات 
الع�شري  املظهر  على  حفاًظا  وذلك  احلكومية،  واجلامعات  باملدار�س  يلتحقن 
والعلماين للدولة. وقد اعرت�شت بع�س االأحزاب العلمانية على هذا مثل حزب 
التعليم  ال�شخ�شية.  للحريات  وقمعها  احلكومة،  ت�شرفات  فاأدان  القومي،  الطريق 
بالفعل م�شكلة كبرية يف تركيا، لي�س فقط الأن االحتاد االأوروبي يطلب من تركيا 
اأن ُتدخل تغيرًيا يف هذا املجال، فاالحتاد لديه تدخالت ب�شيطة يف هذا املو�شوع، 
التعليمية،  �شيا�شتها  يف  حرة  دولة  فكل  االحتاد،  اأع�شاء  كل  على  ينطبق  وهذا 
ولكن امل�شكلة يف تركيا اأن لديها عدًدا كبرًيا من الطالب يعرفون القراءة والكتابة، 

وكثريين غريهم ال ي�شلون اإىل اجلامعة نتيجة للقيود التي تتعلق بالزي.
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حقوق األقليات

اإن االأقليات العرقية والدينية التي تعي�س يف تركيا اليوم، كانت يف ال�شابق 
من رعايا الدولة العثمانية التي كانت تتمتع بالتنوع العرقي، والديني، والثقايف. 
ومل يكن لالأقليات فيها م�شكلة ثقافية تذكر، فقد منحت الدولة العثمانية هذه 
االأنفع  يرونها  التي  املناهج  وفق  والتعليم  العبادة،  يف  الكاملة  احلرية  االأقليات 
واالأ�شلح لهم، كذلك حرية تقا�شي غري امل�شلمني فيما بينهم اأمام ق�شاة منهم، 
وذلك فيما يتعلق بتعامالتهم واأحوالهم ال�شخ�شية، ولزعمائهم الروحيني الكلمة 

االأوىل يف �شوؤون دينهم.

وعندما بداأت الدول االأوروبية اال�شتعمارية يف ممار�شة �شغوطها الداخلية 
واخلارجية على االإدارة العثمانية م�شتغلة الو�شع االقت�شادي املتعرث الذي �شاقتها 
اإليه النخبة التي قادت مرحلة التحديث والتنوير، قررت اخرتاق ذلك ال�شالم 
�شتى،  وطوائف  اأعراق  وهم  امل�شلمني،  غري  باإثارة  العثمانية  للدولة  االجتماعي 

ليعلنوا رغبتهم يف اخل�شوع ل�شلطة الدولة املبا�شرة من خالل نظام املواطنة.

ثم قامت اجلمهورية الرتكية بو�شفها دولة قومية وفق مفهوم اأتاتورك باأنها 
اأتراك  فكلهم  اأفرادها،  جميع  بني  املوحدة  والثقافة  املوحدة،  اللغة  ذات  الدولة 
بن�س الد�شتور مهما تباينت اأعراقهم ولغاتهم. وهذا النموذج يفرت�س اأن تن�شهر 
الثقافة والقومية  ثقافة واحدة وقومية واحدة هي  الثقافات والقوميات يف  جميع 
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الرتكية، فتحظر على االأكراد التحدث باللغة الكردية اأو التعلم بها، اأو اأن يكون 
لهم اإنتاجهم الثقايف بغري اللغة الرتكية. وهذا الو�شع كان من نتائج قيام اجلمهورية 
با�شم امل�شكلة الكردية. وهذه  اإىل خلق ما يعرف  به  الرتكية، وت�شبب التم�شك 
اندماج  دون  حتول  التي  املعوقات  اأحد  تعترب  االأتاتوركية،  و�شعتها  التي  القيود 
تركيا يف االحتاد االأوروبي الذي ُي�شدد على ال�شماح بتنوع الثقافات، واللغات، 

واللهجات داخل الدولة الواحدة.

لهذا اأجرت تركيا اإ�شالحات داخلية وقانونية يف جمال حقوق االإن�شان، 
واتخذت خطوة قوية يف طريق منح االأكراد حقوقهم الثقافية، وحرية اإن�شاء قناة 
تليفزيونية كردية تعرب عن االأكراد، ورفع احلظر عن تكوين اأحزاب كردية، وال�شماح 

حلزب �شيا�شي كردي بخو�س االنتخابات وامل�شاركة يف الربملان.

اإلصالح القانوني

كما اأقر الربملان الرتكي قانونًا الإ�شالح القانون اجلنائي، وتطبيق العقوبات 
متجاوبًا مع مطالب االحتاد االأوروبي. وكان اإ�شالح القانون اجلنائي اأحد ال�شروط 
امل�شبقة التي فر�شها االحتاد االأوروبي على تركيا لفتح مفاو�شات االن�شمام اإليه.

الن�شاء  بحق  ت�شدر  التي  ال�شجن  عقوبات  تاأجيل  على  القانون  وين�س 
بع�س  عقوبة  اإنهاء  اإمكانية  وكذلك  الو�شع،  و�شك  على  اللواتي  اأو  احلوامل، 
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باإنهاء  اأو ال�شماح لهم  اأحد االأقرباء،  اأو مر�س  اأو وفاة  ال�شجناء يف حال املر�س، 
درو�شهم.

ويو�شح اأي�ًشا �شروط تطبيق تخفي�س عقوبات ال�شجن، ويحدد االإحالة اإىل 
ال�شجن االنفرادي مبدة ع�شرين يوًما.

قبل  من  اأحكام  اإ�شدار  اإمكانية  على  اأي�ًشا  القانوين  االإ�شالح  وين�س 
الق�شاة تق�شي بالقيام باأعمال ذات منفعة عامة، اأو حتديد ن�شف احتجاز لبع�س 
املعتقلني، وكذلك بالن�شبة لالإقامة اجلربية لل�شجناء الذين تزيد اأعمارهم عن 57 

�شنة، وحكم عليهم بال�شجن ملدة تقل عن ال�شنوات الثالث.

عقوبة  اإلغاء  تركيا،  يف  اإقرارها  مت  التي  القانونية  االإ�شالحات  اأهم  ومن 
االإعدام على اجلرائم كافة، م�شايرة ملعايري االحتاد االأوروبي.

حتديث وضع املرأة الرتكية

ففي  للتغري،  طريقه  يف  العثمانية  املراأة  و�شع  كان  الع�شرين  القرن  مطلع  يف 
الفئات العليا من املجتمع، تتبنى اأعداد متزايدة باطراد من الن�شاء اأ�شاليب ال�شلوك 
الغربي حتت تاأثري االطالع على املجالت، اأو حماكاة للن�شاء االأرمينيات واليونانيات، 
وبداأن يف تعلم اللغة الفرن�شية، ويف تاأثيث منازلهن وفق النموذج االأوروبي، ويف تلقي 
اإىل  مبفردهن  واخلروج  الغربية،  املالب�س  ارتداء  ويف  البيانو،  على  العزف  درو�س يف 
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ال�شارع. وكانت كتابات الكتاب العثمانيني املنتمني اإىل حركة تركيا الفتاة يرون اأن 
حترر املراأة هو مفتاح تقدم الدولة العثمانية، وكانوا يتمنون اأن ت�شري املراأة العثمانية 

متوافقة مع منوذج املراأة الغربية عن طريق تقدم التعليم.

لالإف�شاح عن  اأمامهن  املناخ  عام 1908م  والرتقي  االحتاد  انقالب  واأتاح 
رغبتهن يف التعليم وميلهن للم�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، وال�شفور، وبالفعل مت 
اأديب  خالدة  اأ�ش�شتها  التي  الن�شاء  ترقية  جمعية  مثل  ن�شائية  جمعيات  تكوين 

يف  عام 1908م.

وكانت اأفكار عبد اهلل جودت يف اأهمية التغيري االجتماعي لها تاأثريها الوا�شح 
يف ق�شية املراأة الرتكية. وكانت مناداة عبد اهلل جودت بتغيري املجتمع العثماين اإىل 
جمتمع غربي، ترتكز على ناحية اجتماعية مهمة نفذها اأتاتورك فيما بعد، وهي مناداته 
ب�شرورة اإحداث تغيريات يف املفاهيم االجتماعية خا�شة ما يتعلق منها بو�شع املراأة. 
ويتمثل - يف راأيه - يف �شرورة حترير املراأة وحريتها يف ارتداء املالب�س التي تراها واأن 
يخو�س ال�شباب جتربة التعارف قبل الزواج، وطالب ب�شرورة اأن تنال املراأة حريتها 
وهذه احلرية ال تتاأّتى اإال اإذا ا�شتقلت املراأة اقت�شاديًّا عن الرجل وخرجت اإىل العمل 

�شواء كانت متزوجة اأو غري متزوجة، اأو حتى اأرملة.

ويعترب قيام اجلمهورية الرتكية نقطة حتول يف حياة املراأة الرتكية، وبداأ هذا 
التحول باالأ�شرة، فقد اجته اأتاتورك اإىل اإعادة �شياغة االأ�شرة الرتكية لت�شبح اأ�شرة 
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حديثة ح�شب مفهومه، فاأ�شدر يف )�شعبان 1345هـ( 17 فرباير 1926م القانون 
مع  اأتاتورك  تعامل  وفيه  ال�شوي�شري،  املدين  القانون  من  املاأخوذ  الرتكي  املدين 
االأ�شرة الرتكية على اأنها �شركة مدنية حتكمها قواعد القانون املدين، هذه ال�شركة 
ا ما كانوا، فلم ي�شرتط الدين يف الزواج، واأ�شبح باإمكان امل�شلمة  تقوم بني طرفني اأيًّ
ا، كما األغى تعدد الزوجات، وبالتايل تبطل  اأن تتزوج من غري امل�شلم زواًجا مدنيًّ
الوقت  ويف  الزواج،  مرا�شم  اإجراء  عند  باأخرى  متزوًجا  الزوج  كان  اإذا  الزوجية 

نف�شه، مت ال�شماح باإقامة عالقات خارج الزواج.

املراأة  ب�شفور  يق�شي  قانون  اأول  �شدور  الرتكية  اجلمهورية  �شهدت  كما 
ا لها بحكم القانون، وهو الزي امل�شموح  ا ر�شميًّ الرتكية، وجعل الزي االأوروبي زيًّ
وااللتحاق  ال�شيا�شي،  العمل  يف  اال�شرتاك  يف  رغبتها  حال  يف  بارتدائه  للمراأة 
بالتعليم اجلامعي والوظائف احلكومية. كما �شهدت اأي�ًشا ظهور اأول �شيدة تعمل 
ا�شمها،  التي خلدت اجلمهورية الرتكية  للطائرات، وهي �شبيحة كوك�شن  قائًدا 

فاأطلقته على مطارها الدويل يف مدينة اإ�شتانبول.

ويف عام 1930م �شدر قانون مينح املراأة الرتكية حق الرت�شح واالنتخاب يف 	
املجال�س البلدية.

الختيار 	 م�شابقة  اأول  الرتكية  جمهورية  جريدة  نظمت  1931م  عام  ويف 
ملكة جمال تركيا.
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يف 	 وذلك  هامن،  مروة  وُتدَعى  تركية  قا�شية  اأول  عينت  عام 1932م  ويف 
مدينة اأطنة الرتكية.

ويف العام نف�شه، اختريت اأول �شيدة تركية وُتدَعى كرميان خال�س، ملكة 	
جمال العامل يف بلجيكا.

ويف عام 1933م تخرج اأول مهند�شتني تركيتني.	

و�شغلها  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  م�شاركة  من  الرتكية  املراأة  حققته  ما  ورغم 
للوزراء،  رئي�ًشا  الرتكية  املراأة  اأ�شبحت  اإذ  وال�شيا�شية،  الق�شائية  املنا�شب  اأرفع 
ورئي�ًشا لبع�س االأحزاب ال�شيا�شية، واأ�شهرهن تان�شو ت�شيلر رئي�س حزب الطريق 
القومي، كما �شارت املراأة ع�شًوا باملحكمة الد�شتورية، واأ�شتاًذا باجلامعة وحمامًيا، 
فاإن قانون الزي الذي و�شعه اأتاتورك واملت�شمن منع ال�شيدات من ارتداء اأي زي 
بخالف الزي االأوروبي، حال دون ممار�شة املراأة الرتكية حق امل�شاركة يف العمل 
يف موؤ�ش�شات الدولة اأو التعلم فيها، مثل املحامي فاطمة كاريجا التي منعت من 
ممار�شة املحاماة يف قاعات املحاكم الرتدائها احلجاب، وكذا النائب مروة قاووجي 
التي اأ�شقطت ع�شويتها عن الربملان اأي�ًشا ب�شبب ارتدائها احلجاب. وهذا القانون 
الذي يق�شي بحرمان الفرد من حقوقه ب�شبب الزي، ميثل نقطة نكو�س يف ملف 

حقوق االإن�شان يف تركيا.



الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني )13- 14هـ/ 19- 20م(
317317

اأهم املراجع وامل�صادر

1- مراجع مترجمة اإلى اللغة العربية

العربية 	  إىل  نقله  تاريخ وحضارة،  العثمانية  الدولة  وتقديم(،  )إشراف  الدين إحسان  أكمل 
صاحل سعداوي، منظمة املؤمتر اإلسالمي، مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 

إستانبول 1999م.

إنينل ألكسندرو فنادولينا، اإلمرباطورية العثمانية وعالقاهتا الدولية يف ثالثينيات وأربعينيات 	 
القرن التاسع عشر، ترمجة أنور حممد إبراهيم، اجمللس األعلى للثقافة 1999م.

روبري مانرتان )إشراف(، تاريخ الدولة العثمانية، ترمجة بشري السباعي، دار الفكر للدراسات 	 
والنشر والتوزيع، ط1، القاهرة 1993م.

يف 	  املتأسلم  االستشراق  مصر،  على  الفرنسية  للحملة  الفكرية  األصول  لورنس،  هنري 
فرنسا )1698-1798(، ترمجة بشري السباعي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط 1999.
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2- مراجع باللغة العربية

عمر تافيتشفيتش، دراسة حول رسالة يف إصالح الدولة العثمانية يف القرن السابع عشر، 	 

التارخيية  اجمللة  العامل«  نظام  يف  احلكم  »أصول  ورسالته  االقحصاري  كايف  حسن  الشيخ 
املصرية، ج 18، سنة 1971.

حممد حرب، املثقف وتغيري نظام احلكم - حالة أتاتورك، القاهرة 2000.	 

ماجدة خملوف، حتوالت الفكر والسياسة يف الدولة العثمانية يف القرن 10، دار اآلفاق العربية 	 
.2008

3- م�صادر باللغة العثمانية

الثالث( تورك 	  أوچنچى سليم دورينه عائد وثيقه لر،)وثائق خاصة بفرتة السلطان سليم 
تاريخ اجنمنى جمموعه سى، 1 تشرين ثاني 1341.

أمحد جودت، تاريخ جودت أز ترتيب جديد، درسعادت، مطبعة عامره 1309.	 
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4- باللغة التركية:
Enver	Ziya	Karal،Osmanli	Tarihi،	V.cilt،T.T.K.،	Ankara	1947

Enver	Ziya	Karal،	Selim	III	‘un	Hat-ti	Humayunlari،	Nizam-I	Cedit،	T.T.K.،	Ankara	
1983

Enver	 Behnan	 Sapolyo،	 Mustafa	 Resit	 Pasa	 ve	 Tanzimat	 Devri	 Tarihi،	 Guven	
Yayinevi،	Istanbul.

Ercumend	Kuran،	Avrupa’da	Osmanli	Ikamet	Elciliklerinin	Kurulusu	ve	Ilk	Elcilerin	
Siyasi	Faaliyetleri	1793-1821.	T.K.A.E.،	Ankara،1968،s.10.

Ercumend	Kuran،	 Turkiye’nin	 Batilasmasinda	 Osmanli	 Daimi	 Elciliklerinin	 Rolu.	
T.T.Kongresi،Ankara،1961،

Faik	Resit	Unat،	Osmanli	Sefirleri	Ve	Sefaretnameleri،	T.T.K.،Ankara	1968،

Gunduz	Akinci،Turk	–	Fransiz	Kultur	 Iliskileri،	Ataturk	Universitesi	Yayinlari	No.	
267.	Sevinc	Matbaasi،Ankara	1973

Ismail	Soysal،Fransiz	Ihtilali	ve	Turk	Fransiz	Diplomasi	Munasebetleri،	(1789-1802)	
T.T.K.،	Ankara	1964،

Muharrem	 Balci،Tanzimattan	 Gunumuze	 islah،	 resepsion	 ve	 uyum،	 Turkiye	
2000.

Niyazi	Berkes،	Turkiyede	Cagdaslasma،Dogu-Bati	Yayinlari،I.
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5- باللغة الإنكليزية:
Stanford	J.	Shaw،	Between	Old	and	New،	The	Ottoman	Empire	under	Sultan	Selim	

III	1689-1807،	Harvard	1971.

ر�صائل علمية غير من�صورة

حتت 	  ماجستري  رسالة  باشا،  جودت  أمحد  تذاكر  يف  اإلصالح  فكرة  البستاوي،  وفاء 
إشرافنا، كلية اآلداب جامعة عني مشس، 1996.



املقدمة

رجل الفكر والفعل هو احلركي املخطط الذي يقوم ويقعد لعمارة الأر�ض 
واحلياة جمدًدا، وميثل اإقامة �سرح الروح واملعنى من جديد بعدما اآل اإىل ال�سقوط 
ومنذ ع�سور، وُيف�سر قيمنا التاريخية كرة اأخرى، وي�ستخدم مبهارة مكوك الإرادة 
واملنطق يف الفكر واحلركة، وينق�ض على قما�ض روحنا ومعنانا زخارف م�ستظرفة 
اإىل  احل�ض  من  ف�سولها  مدى  على  املمتد  احلياة  خط  يف  فهو  تنا�سبنا.  وجديرة 
الفكر، ثم اإىل احلياة العملية، يتنف�ض النظام دوًما، وين�سغل بح�ض البناء والإن�ساء 
اإنه ي�سنع قادة الروح ومهند�سي العقل وعمال الفكر، بدًل عن ا�ستخدام  اأبًدا. 
والإعمار  البناء  نََف�ض  كلل  بال  وينفخ  اجليو�ض،  ودحر  البالد  لفتح  املادية  القوة 
دام  ما  اأبًدا  يقهر  ل  اإنه  اخلرائب.  عمران  �سبل  اإىل  النا�ض  وير�سد  فيمن حوله، 
وحتى  ل�ساحبها.  والوفاء  الإخال�ض  وبح�ض  ينبغي  كما  قوته  م�سادر  ي�ستخدم 

حني الظن باأنه قد ُهزم، ف�ستجده على راأ�ض فوج اآخر للن�سر والظفر.

مدار�س التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة

نوزاد صواش)1(

رئي�ض الق�سم العربي يف اأكادميية العلوم والبحوث، امل�سرف العام ملجلة حراء يف اإ�سطنبول.  )1(
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ا ذا ُبعد فكري، اأو  ا بالوطن، اأو اإن�سانًا حركيًّ وقد جتد رائد الفكر واحلركة ابًنا بارًّ
رجاًل متفانًيا يف العلم، اأو فنانًا مبدًعا داهية، اأو رجل دولة، اأو رجاًل يجمع كل هوؤلء 
فيه. ويف الع�سر الأخري ظهر كثري من رجال الفكر والعمل احلركي يف تركيا احلديثة 
ومنهم من  فكره عمله احلركي،  �سبق  فمنهم من  ال�سفات.  ق�سًما من هذه  ميثلون 

تبارى فكره مع عمله احلركي، ومنهم رجال حركة فكرهم مكنون وخمزون.

�ستى  تاأثري كبري يف  لها  البحث �سخ�سيات مهمة كان  و�سنتناول يف هذا 
على  ونركز  باخت�سار  الأ�سماء  بع�ض  اإىل  ن�سري  احلديثة،  تركيا  يف  املجالت 
�سخ�سيتني مفتاحيتني هما العالمة بديع الزمان �سعيد النور�سي، والأ�ستاذ املربي 

فتح اهلل كولن. وفيما يلي اأ�سماء ال�سخ�سيات التي تناولها البحث:

بديع الزمان �سعيد النور�سي( 1)
الأ�ستاذ املربي فتح اهلل كولن( 2)
اأحمد حلمي فيليبه يل( 3)
فريد كام( ))
م�سطفى �سربي اأفندي( ))
اأحمد نعيم بابان زاده( ))
حممد عاكف( ))
حممد حمدي يازر( ))
جنيب فا�سل( ))
�سليمان حلمي اأفندي( 11)
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بديع الزمان �صعيد النور�صي1 ))

بديع الزمان �سعيد النور�سي يقف يف مقدمِة مفكري القرن الع�سرين، وهو 
ممن قدموا - ب�سكل موؤثر ونقي ومن دون �سوائب - العقيدَة التي يعتنقها العامل 
الإ�سالمي، وحياَته الروحية العري�سة، ومعايرَيه املعنوية الوا�سعة. ونحن ل نعتقد 
باأننا ن�ستطيع فهمه اأو فهم اأفكاره اإن اقرتبنا منه ومن اأفكاره ب�سكل عاطفي، فمثل 
عنها  دافع  والتي  طرحها  التي  امل�سائل  فهم  يف  ا  جديًّ يكون  لن  الأ�سلوب  هذا 
طوال حياته دفاَع الأبطال. فقد كان طوال حياته اإن�سانًا يعي�ض حتت ظل الكتاب 
وال�سنة ويحلق باأجنحة املنطق والتجربة. ومع عمق عامله العاطفي، وقلبه امل�سبوب 

بالع�سق الإلهي فقد ظل على الدوام رجَل عقٍل ومنطق.

فهمه  وعن  اأفكاره  �سمو  عن  الآن  حتى  الكثري  ال�سيء  وُكتب  قيل  لقد 
لطبيعة ع�سره، وب�ساطته وروحه الإن�سانية الوا�سعة، وعن وفائه وارتباطه باأ�سدقائه، 
وعن عفته وتوا�سعه وزهده وا�ستغنائه عن اجلميع. وميكننا اأن نقول باأن كل و�سف 
من هذه الأو�ساف املذكورة ميكن اأن يكون مو�سوَع كتاب م�ستقل، وهي اأو�ساف 

طاملا اهتم بها يف كتبه واأكد عليها.

كان  فاإنه  الب�ساطة  غاية  يف  ا  جدًّ متوا�سًعا  كان  اخلارجي  مظهره  اأن  ومع 
�ساحب تفكري عميق، و�ساحب حركة ن�ِسطة وقوية قلَّ نظريها؛ فقد قام باحت�سان 
الإن�سانية كلها متناوًل م�ساكَلها احليوية، ومتحدًيا الكفَر وال�سالل، وُمعلًنا احلرب 
وخلقه  وفائه  �سبيل  يف  روَحه  م�سرتخ�ًسا  الدكتاتورية،  وعلى  ال�ستبداد  على 
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ا عنده. وبجانب  ال�سجاع. وكان ا�ستقباُله املوَت بب�سا�سة وبابت�سام �سلوًكا اعتياديًّ
م�ساعره الإن�سانية الغنية بقي يف دعوته مرتبًطا بالكتاب وال�سنة، مع الأخذ مببادئ 

العقل واملنطق؛ لذا فقد جتلى يف مظهره و�سلوكه جانبان:

الرجولة  و�سفة  والع�سق  الوجد  درجة  اإىل  امل�سبوبة  العاطفة  جانُب 
وال�سجاعة... ثم جانُب رجل الفكر �ساحِب العقلية الفذة الذي ي�سبق معا�سريه 
بنظراته الثاقبة وبخططه وم�ساريعه الكبرية. اإن فهم �سعيد النور�سي وفهم دعوته 
من هذه الزاوية يفيدنا يف فهم معنى الع�سر الذي نعي�ض فيه. وعلى الرغم من قيام 
البع�ض بتنا�سي هذا، فاإن احلقيقة هي اأن �سعيد النور�سي ُعّد من اأف�سل مفكري 
وُكتَّاب جيله وع�سره، وا�ستطاع اأن يكون قائًدا للجماهري ومتحدًثا با�سمها، ولكنه 
ال�سهرة  عن  لالبتعاد  جهوده  كلَّ  وَبَذل  باملظاهر،  يهتم  ومل  بنف�سه،  ُيعجب  مل 
اإّل  لي�ض  للقلب«  الرياء وموت  »ال�سهرة عني  املاأثور عنه:  فالقول  لذا  وال�سيت، 

حكمًة ذهبية واحدة من بني ِحَكمه العديدة يف هذا املو�سوع.

قائمة  راأ�ض  يف   - اآخرين  ب�سعة  مع   - يكون  اأن  النور�سي  ا�ستطاع  لقد 
اب واملفكرين يف طول العامل الإ�سالمي وعر�سه يف القرن الع�سرين، واأن  الُكـتَّ
من  يكون  واأن  امل�ستويات،  قبل خمتلف  من  وبحب  ب�سوق  مقروءة  كتبه  تكون 
اإن جميَع  الأيام.  ُتن�سى مع  الزمن ول  تبلى مع  التي ل  التاريخية  ال�سخ�سيات 
كتب »بديع الزمان« وموؤلفاته حم�سوٌل جلهد فكري كبري يف تف�سري وتناول بع�ض 
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تقراأ  اأن  وت�ستطيع  فيه.  ولد  الذي  الع�سر  زاوية  من   - للتاأويل  القابلة   - الأمور 
وكذلك  واأنينهما،  الإ�سالمي  والعامل  الأنا�سول  اأمل  �سرخات  كتبه  وت�سمع يف 
اأ�سواَت الب�سائر وزغاريد اأمل الأنا�سول والعامل الإ�سالمي... �سحيح اأنه ولد يف 
قرية نائية من قرى اإحدى الوليات ال�سرقية يف تركيا اإّل اأنه اأح�ض دائًما اأنه ابن 
الأنا�سول، واأح�ض بنب�ض م�ساعرنا ب�سفته ابًنا مرموًقا من اأبناء اإ�سطنبول، ولكنه 

يف جميع الأحوال كان ي�سم البالَد كلها اإىل �سدره بكل حنان وعطف وحمبة.

عا�ض بديع الزمان يف فرتة عا�سفة �سادت فيها الفل�سفة املادية، وانت�سرت 
فيها ال�سيوعية انت�سار النار يف اله�سيم... فرتة ادلهمت فيها اخلطوب وحلك فيها 
الظالم... يف هذه الفرتة الع�سيبة قام بديع الزمان بكتبه وموؤلفاته بنفخ روِح الأمل 
والإميان يف اإن�سان ع�سرنا امل�سطرب، وباإر�ساده اإىل طرق الإميان والأمل. ونََفخ يف 
اجلماهري يف كل مكان زاره روَح البعث بعد املوت واحلركِة بعد اجلمود. لقد راأى 
بثاقب ب�سره اأن اأهم م�سكلة يجب تناولها وحّلها هي م�سكلة الفو�سى النابعة من 
يوؤكد لإن�سان ع�سرنا �سرورة معاجلة  كلَّها وهو  لذا ق�سى حياَته  والإحلاد،  الكفر 
على  كان  فقد  اخل�سو�ض.  هذا  الب�سر يف  طاقَة  يفوق  َرف جهًدا  و�سَ الداء،  هذا 
وعي كامل بامل�سوؤولية امللقاة على عاتقه يف هذا العامل الذي وجده يتلّوى اأمامه 
من اآلم الأزمات اخلانقة وامل�ساكل املزمنة... وعندما ت�سدى حلمل هذا العبء 
الذي ُت�سفق اجلباُل من حمله، ت�سدى لذلك بكل توا�سع وحياء، ولكن بكل 

ثقة وبكل اطمئنان اأي�ًسا بقدرة اهلل املطلقة وغناه الالحمدود.
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اأجل، لقد عا�ض حني اأ�سبح العلُم والفل�سفُة اأداًة لدفع النا�ض نحو الإحلاد، 
ر من يرفع �سوَته �سد  وحني مت غ�سُل الأدمغة بال�سيوعية، وحني كان ُينفى وُيهجَّ
هذه ال�سلبيات من مدينة ملدينة ومن بلدة اإىل اأخرى، اإذ عا�ض الوطُن فرتَة تهجرٍي 
املدنية  با�سم  حَتُدث  كانت  العمليات  هذه  كل  اأن  هذا  من  والأغرُب  خُمِجلة. 

رة. واملعا�سَ

اأ�سبحت  حتى  املفاهيم  فيها  انقلبت  التي  ال�سوداء  الأيام  تلك  اأثناء  يف 
الأيام  الفو�سوية حركة وا�سعة منت�سرة حتمل �سحًرا وجاذبية... يف تلك  احلركة 
طبيب  كاأنه  اأنف�سنا  دخائل  على  ال�سوء  ي�سلط  اأمامنا  الزمان«  »بديع  انت�سب 
قيامنا  اأرواحنا... جرائمنا وجناياتنا...  واأغالل  اأنف�سنا...  ُيرينا �سجون  حاذق... 
باأ�سر اأنف�سنا باأنف�سنا... ُي�سلط ال�سوء على اجلوانب الإن�سانية الهامدة يف اأعماق 
اأرواحنا ويف عوامل �سمائرنا... فاأثار يف قلوبنا ال�سوق اإىل ال�سمو، وَبَعث فيها نب�ض 
احلياة ودفق الأمل... واأو�سح اأمام جميع الأنظار اأن يف اأعماقنا عالقًة و�سلًة مع 
والزوايا  والتكايا  املدار�ض  ثمرات  كل  لنا  ووَهب  بها،  وارتباًطا  الأخرى  العوامل 
اأملًا من ال�سقوط  وحلقات العلم والدرا�سة. اأجل، ففي عهد كانت الأمة تتقلب 
ومن ال�سحالة الفكرية، واأ�سبحت الآلم الجتماعية ُعقدة م�ستع�سية، وظهرت 
كلَّ يوم مئاٌت من احلوادث املفزعة يف كل ناحية من اأنحاء البالد، وتهدمت كل 
املعايري واملفاهيم الإ�سالمية وامللية، واأ�سبحت اأنقا�ًسا فوق اأنقا�ض... يف مثل هذا 
وي�سّخ�ض  احللول  ويبحث عن  يفكر  الزمان«  »بديع  كان  العا�سف  املظلم  العهد 
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الأمرا�ض ثم يكتب الو�سفات لها كاأي طبيب حاذق. لقد راأى الأجيال البائ�سة 
اأفرزتها الأعوام الطويلة املظلمة، وكيف  وهي تئن حتت ثقل الباليا الهائلة التي 
كلما  اأنها  وكيف  الإحلاد،  ودروب  ال�ساللة  اأودية  يف  �سبيلها  و�سلت  تاهت  اأنها 
اأفظع...  م�ساكَل  وغرقت يف  اأ�سواأ  اأزمات  انغر�ست يف  والنجاة  اخلال�ض  اأرادت 
راأى هذا واأح�ض باآلم هذه الأجيال يف اأعماق روحه، فعا�ض حياته وهو يف انفعاٍل 
وفوراٍن روحّي يفكر ويبحث على الدوام ليقدم ُحلوًل بديلًة للدولة وللمجتمع، 
اأمة  اأنها  اإّل  تعي�سَة احلظِّ  واإن كانت الآن  اأنها  البائ�سة ويذّكرها  الأمة  وينبه هذه 

عريقة يف املجد وغنية بالبطولت.

قام بديع الزمان يف اأواخر الدولة العثمانية بالتجوال يف معظم اأرجاء البالد... 
من مدنها الكبرية اإىل قراها ال�سغرية... ومن املناطق املزدحمة بال�سكان اإىل املناطق 
النائية... راأى اجلهل �ساربًا اأطنابه يف كل مكان، وراأى النا�ض يتجرعون اآلم الفقر... 
راآهم �سيًعا واأحزابًا ياأكل بع�سهم بع�ًسا... ارتع�ض فزًعا مما راآه، ولأنه كان رجَل فكٍر 
ونظٍر ثاقب اأدرك طبيعة ع�سره وفِهمها بعمق، لذا حاول اأن يبث يف اجلماهري اآنذاك 
روَح العلم، واهتم باأ�سباب امل�ساكل القت�سادية وعوامل الفقر واحلاجة، وَبَحث عن 
الوحدة  دائًما على �سرورة  واأكد  اأُمتنا وعن عالج خلالفاتها،  فرقة  حلوٍل لأ�سباِب 
الأيام  تلك  يف  وحيدة  يَدْعها  ومل  الدوام،  على  الأمة  هذه  مع  وكان  والتفاق، 
»اإن مل  فيه:  يهتف مبلء  كان  قدماه  وطئته  مكان  واحدة. ويف كل  الع�سيبة حلظة 
ُت�سمد هذه  واإن مل  البع�ض الآخر،  ها يف  بع�سُ املتداخلة  امل�ساكُل  الآَن هذه  ُتعاَلج 
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اجلروح باأيٍد متخ�س�سة ماهرة، فاإن اأمرا�سنا �ستزمن وت�ستع�سي على العالج، لذا لبد 
من ت�سخي�ِض كلِّ م�ساكلنا العلمية والجتماعية والإدارية، وحتليل كل عللنا املادية 
اإيقاف هذه امل�ساكل واإنهاء هذه  اإذ لبد من  واملعنوية لو�سف العالج ال�سايف لها، 

العلل التي تقّو�ض بنيتنا وتهدد بقاءنا وتهز قواعَد واأ�س�َض وجودنا«.

كان بديع الزمان يرى اأن منبع جميع ال�سرور وال�سيئات اآنذاك -كما هي 
الآن- هو اجلهل والفقر والت�ستت والختالف. اأجل، لقد كان اجلهل هو العامل 
الأول يف ال�سائقات الجتماعية والدافع الأول لبوؤ�ض الأمة. ونعني باجلهل هنا 
اجلهل باهلل وعدم معرفة النبي  وعدم املبالة بالدين وعدم م�ساهدة قوانا املادية 
امل�سلطة  امل�سائب والباليا  اأكرب  واملعنوية والتاريخية... مثل هذا اجلهل كان من 
على روؤو�سنا، لذا �سرف »بديع الزمان« عمره يف حماربة هذه اجلرثومة القاتلة، اإذ 
راأى اأنه ما مل جتهز اجلماهري بالعلم واملعرفة، وما مل يتعود املجتمع على التفكري 
املنظم، وما مل جُتابه تيارات الأفكار املنحرفة، فمن العبث الأمل يف خال�ض هذه 
وانف�سام  القراآن  عن  الكون  انف�سام  يف  ال�سبَب  هو  اجلهل  األي�ض  اأجل،  الأمة. 
القراآن عن الكون؟... انف�سما فاأ�سبح اأحدهما يتيًما يف �سجون الأرواح املتع�سبة 
التي ل تفهم اأ�سرار الوجود ول تدرك �سر الأ�سياء واحلوادث. وحتول الآخُر اإىل 
حالة فو�سى يف يد اأجهل اجلهال الذين يبحثون عن كل �سيء يف املادة ول يرون 
هو  اجلهل  يكن  اأمل  ثم  املعاين...  روؤية  عن  وعميت  اأعينهم  وانطم�ست  غريها، 
ال�سبب يف ان�سحاق هذه الأمة حتت وطاأة الفقر واحلاجة على الرغم من اأرا�سيها 
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اخل�سبة واأنهارها الفيا�سة و�سهولها ومراعيها؟ األي�ض اجلهل هو الذي جعلنا فقراء 
معدمني ومديونني بديون قا�سمة للظهر مع وجود كل هذه املعادن النفي�سة غري 
امل�ستَغلة حتت الأر�ض يف كل اأرجاء بالدنا، ومع وجود كل اأ�سباب الغنى والرثوة 

�سواٌء منها ما حتت الأر�ض اأو املوجودة منها فوق �سطحها؟

اأجل، فمنذ اأعوام طويلة كانت هذه امل�سيبة التي اأذلت اأمتنا هي ال�سبب 
على  يح�سلون  ل  طاقاتهم  كل  بذلهم  من  الرغم  على  وفالحينا  عمالنا  اأن  يف 
املقابل احلقيقي جلهودهم ول على بركة هذا ال�سيء القليل يف اأيديهم، ومت�سي 
نتيجة هذا  وكان من  لل�سعادة.  يعرفون طعًما  حياتهم يف �سنك ويف �سيق، ول 
يف  ابُتلينا  اأننا   - اجلهل  من  اأي�ًسا  النابعة   - الفرقة  نتيجة  من  وكذلك  اجلهل، 
اأطراف عديدة من هذه الدنيا ب�سنوف من الظلم والذل والهوان والعلل، ف�سالت 
الدماء واغُت�سبت الأعرا�ض، ومع ذلك فقد ف�سلنا - يف هذه الدنيا التي تتقلب 
والنق�سام  اخلالف  قب�سة  من  اأنف�سنا  نخل�ض  اأن   - الدويل  التوازن  اأو�ساع  فيها 
والت�ستت لكي نوقف هذه املاآ�سي والفواجع، ول ن�ستطيُع مّد يد العون اإىل العامل 
الإ�سالمي، ول ن�ستطيع الرتقاء اإىل م�ستوى الع�سر يف حل م�ساكله امل�ستمرة يف 
التفاقم، والتي جتّره اإىل مهاٍو خطرة ومزالق رهيبة. وبينما تتلوى الأمة جميعها يف 
�ِسباك هذه الأمرا�ض والعلل املهلكة، نرى اأن ق�سًما من الذين �سكرت وثملت 
َملء  من  بدًل   - الظاهري  املادي  الغرب  بتقدم  اأب�سارهم  وانبهرت  اأرواحهم 
اأدمغتهم بالعلوم وقلوِبهم باحلقائق الدينية للو�سول اإىل الغنى املادي واملعنوي  - 
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ف�سلوا التعامي عن كل قيمنا الدينية وامللية احليوية التي هي م�سادر قوتنا وعوامُل 
لوا ال�سري يف طريق التقليد الأعمى الذي ي�سلب ال�سعب  منعتنا وتنا�سوها، وف�سّ
وجماهرَي الأمة كلَّ �سجية دينية اأو ملية، وكل وعي بالتاريخ وكل ف�سيلة وميزة 
الأمة كان طريًقا  اإنقاذ  �ُسلك بهدف  الذي  الطريق  اأن هذا  نظري  اأخالقية. ويف 

خاطًئا و�ساًرا، وَفَتح يف �سدر الأمة وروحها جروًحا ل تلتئم.

ويف  مرعب،  كابو�ض  يف  طويلة  ل�سنوات  اإن�ساُننا  عا�ض  الأوىل  احلالة  ففي 
احلالة الثانية خ�ِسْرنا كل ف�سائلنا امللية واأ�سالِتنا الروحية وم�سادر قّوتنا الدافعة. 
ت�سدى »بديع الزمان« منذ بداية حياته حتى انتقاله يف مدينة »اأُوْرَفة« اإىل الرفيق 
الأعلى لكال هذين الفريقني ولطرق �سلوكهم ومعاجلتهم لالأمور، ولكل النتائج 
اجلّراح  الطبيب  مبب�سع  وَفَتح  هذه،  اخلاطئة  املعاجلة  طرق  اأفرزتها  التي  الوخيمة 
قيَح و�سديَد قرٍن كامل، و�سّخ�ض امل�سائب والباليا التي اأنتجها هذا القيح وهذا 
ال�سديد، ثم اأ�سار اإىل الدواء الناجع والعالج ال�سايف لينقذ اإن�سان هذه الأمة من 
ر  ال�سقوط وال�سياع. لقد ظل »بديع الزمان« اأميًنا طوال حياته ملبادئه هذه التي َكرَّ

بكل اإخال�ض وتفاٍن ووفاٍء ذكَرها وتقدميَها على الدوام.

اإنَّ اإدخال اأفكار جديدة وتر�سيَخها يف ذاكرة املجتمع ويف فكرها اأمر �ساق 
ومهمة �سعبة ك�سعوبة قلع الأفكار واملبادئ والقيم املتوارثة - �سحيحة كانت اأم 
يف  جتري  اأ�سبحت  حتى  املجتمع  داخل  تر�سخت  التي  املا�سي،  من   - خاطئة 
الأفكار  هذه  مثِل  تاأثرِي  بقيت حتت  اجلماهري  اأن  �سك  ول  الدم.  عروقه جمرى 
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اأم طاحلة - حيث  اأكانت هذه الأفكار �ساحلة  اإليها من املا�سي - �سواٌء  املنتقلة 
والفردية  الجتماعية  حياتها  ت�سكيل  يف  ا  مهمًّ دوًرا  والآراء  الأفكار  هذه  اأّدت 
وتوجيِهها، واأ�سبحت هذه اجلماهري ت�سعر بالنفور من كل فكر ل يتما�سى مع هذه 
الأفكار املعتادة ول يتالءم مع امل�ساعر والعواطف العامة، وحتاول البتعاد عنها. 
اإنَّ مثل هذا ال�سعور ومثل هذا الت�سرف يكون خاطًئا يف بع�ض الأحيان؛ ذلك 
ر هذه  لأنه يف حالِة َتَبنِّي اجلماهري اأفكاًرا خاطئًة وعاداٍت �سيئًة وتقاليَد �سارًة وجتذُّ
الأفكار والعادات والتقاليد يف بنيتها وت�سللها اإىل خمتلف جوانب حياتها فاإن من 
ال�سروري الت�سدي لهذه الأفكار املنحرفة والقناعات اخلاطئة وحماربتها وت�سفيتها 
من الأذهان وتخلية القلوب منها وحتليتها باخل�سال احلميدة لكي ت�ستطيع الأمة 

ال�سري باأمان وثقة نحو امل�ستقبل.

اأيِّ  اإخفاَء  وعدَّ  املبكر،  �سبابه  منذ  الأفكار  هذه  الزمان  بديع  حمل  لقد 
حقيقة يف هذا املو�سوع - مهما كانت �سغرية اأو جزئية - خيانًة لأُمته ولأبناء اأُمته. 
لذا وقف اأمام كل الأفكار وكل القرارات اخلاطئة رافًعا يديه اإىل اأعلى م�سرًيا بهما 
فطرته  كانت  م�سدود«.  طريق  هذا  »احذروا!  قوته:  بكل  وهاتًفا  التحذيِر  اإ�سارَة 
ا �سد ما يناق�ض القيم الدينية، مع نظرة بعيدة املدى وهّمة عالية ل  ح�سا�سة جدًّ
توجد اإّل عند اأويل العزم من الرجال. ف�ساحُب قلٍب �سجاٍع مثله ما كان لي�ستطيع 
اأّل يحرك �ساكًنا وهو ي�ساهد ا�سمحالل اأُمة عريقة جميدة وذوبانَها، لذا مل يّدخر 
وال�سمحالل  الهالك  اأ�سباب  اأعمق  واإىل  عيوبنا  اإىل  الأنظار  توجيه  يف  و�سًعا 
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وتكراًرا  مراًرا  ذّكرها  لقد  ذاتها.  وحماكمِة  نف�سها  مبحا�سبة  الأمة  لتُقوم  واأدقها، 
اأن  دون  من  واخلال�ض  النجاة  و�سفات  اإليها  وقدم  والفناء،  النقرا�ض  بعوامل 
اأّي  اأن يرتدد يف هذا  اإيالًما للنف�ض، ومن دون  اأََمرَّ احلقائق واأكرثها  ُيخفي عنها 
تردد، لذا فقد واجه القناعات اخلاطئة والأفكار املتعفنة، ونا�سل طوال حياته �سد 

كل املوانع التي متنع انت�سار اأنوار احلقيقة.

يف تلك الأيام احلالكة ال�سواد التي مل يكن هناك من يتجراأ على التفوه باأي 
�سيء حول احلقائق الدينية، قام هو باإيقاظ اجلماهري التي اأُريَد تخديرها وتنوميها، 
املختلفة  الكثرية  الأوهام  اأركان  وهزَّ  والفرقة،  والفقر  اجلهل  على  احلرب  فاأَعلَن 
التي اأحاطت باملجتمع، فكما اأعلن حربًا �سرو�ًسا �سد الإحلاد واإنكار اخلالق، فقد 
اأغرق الأباطيل واخلرافات يف تناق�ساتها و�سدَّ الأبواب اأمامها. وب�سجاعة منقطعة 
م طرق عالجها  النظري قام بت�سريح م�ساكلنا وِعَلِلَنا املزمنِة منذ عدة ع�سور، وَقدَّ
وال�سفاء منها. ولقد قام بعملية كيٍّ للرياء وللمظاهر الكاذبة امل�ست�سرية عندنا منذ 
ما يقارب مئتي �سنة،؛ ذلك لأن »اآخر الدواء الكّي«. وذكر اأموًرا جديدة وجدت 
�سداها يف النفو�ض بدًءا من رجال ق�سر ال�سلطان وانتهاًء اإىل روؤ�ساء الع�سائر يف 
حرِب  اأركاِن  رئا�سة  اإىل  الإ�سالمية  امل�سيخة  منت�سبي  ومن  ال�سرقية،  الوليات 
اأنه كان يتجنب  اإليه، ومع  اأنظار جميع طبقات ال�سعب  القوات امل�سلحة، فَجَمع 

الظهور وال�سهرة بطبيعته، اإّل اأن طبيعة الأمور كانت توؤدي اإىل هذه النتيجة.



مدار�ش التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة
333333

لقد نّبه بديع الزمان جميع م�ستويات ال�سعب وطبقاته باأن عليها اأوًل ك�ْسَر 
ر ال�سباب ببعث جديد  اأغالِل روِحها قبل اأن جتّرد ال�سيَف من الغمد للجهاد، وَب�سَّ
للحياة فدّلهم على الطرق املوؤدية اإىل الفكر الإ�سالمي. ومما ل �سك فيه اأنه كان 
ه خ�سيًة �سديدة،  يخ�سى من متزق الوطن من الناحية اجلغرافية وانق�ساِمه وتقل�سِ
ولكنه كان يخ�سى اأكرَث من العوامل التي توؤدي اإىل هذه النتيجة املفجعة، ب�سمور 
القراءة  اإىل  الزمان«  »بديع  للغرب. دعا  الأعمى  والتقليد  الروح  و�سفالة  الأفكار 
العزلة،  �سنك  من  الأمة  اأفراد  لينقذ  واحلركة  ال�سعي  واإىل  والتفكر،  واملطالعة 
ولي�سكل جمتمًعا �سليًما معافًى، واأمة متينَة البنيِة، واأكد على التعليم الذي راآه 
�سرورة ق�سوى لرفع الوطن والإن�ساِن اإىل الذروة التي اأ�سار اإليها... فدعا اإىل طبع 
الكتب ون�سرها، واإىل ن�سر املعارف بكل اأ�سكالها يف كل مكان، واإىل ن�سر التعليم 
اجلنود  ومع�سكرات  الدينية  واملدار�ض  امل�ساجد  ا�سرتاك  يرى  كان  اإذ  والرتبية، 
ميكن  وحدها  فباملعارف  للتعليم،  عامة  تعبئة  املجتمع يف  مرافق  وكل  وال�سجون 
حتقيق الوحدة العقلية والفكرية، اإذ كان يرى اأن العقول اإن مل تتاآلف مع بع�سها 
ال�سمائر  اأن تتحد  الطريق. ويجب  مًعا �سوًطا كبرًيا يف  اأن تقطع  اأوًل فال ميكنها 
هذه  مثل  اإىل  والطريق  بعد.  فيما  والأيدي  القلوب  تتحد  لكي  اأوًل  وامل�ساعر 
الوحدة يكون بتناول احلياة ح�سب مبادئ الدين وقيمه، وح�سب الكتاب وال�سنة 
اأن تف�سر الأمور اجلديدة وامل�ستحدثة  ال�سالح واجتهادهم، على  ال�سلف  وطريق 

ح�سب اإدراك الع�سر و�سرورته.
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اأجل، ل بد اأن يتعرف الإن�سان على ما جلبه الع�سر من املعاين والتف�سريات، 
واأن يتواءم معها. فاإن انزوينا وتقوقعنا على اأنف�سنا يف الوقت الذي تنطلق الدنيا يف 
�سبيلها فاإن هذا يعني املوت بالن�سبة اإلينا. فمن اأراد عي�ض احلياة احلالية فاإن عليه اأن 
يجد الطريقة التي ي�ستطيع بها تاأ�سي�ض التناغم واملالءمة بني �ساللت احلياة املنطلقة 
وبني اإرادته و�سعيه. واإّل فاإن مقاومة تيار الكون العام ل يوؤدي اإّل اإىل تلف املقاوم 
وفنائه. لو اأن بديع الزمان حظي بدعم ب�سع مئات من املثقفني وهو ين�سر ر�سائله يف 
اأغنى الأمم واأكرثها مدنية،  فلرمبا كنا من  البالد، ووجد منهم �سنًدا لأفكاره  اأرجاء 
املرحلة احلالية منذ  َوَلُكنا دخلنا  لها،  التي تعر�ض  امل�ساكل  اأقدرها على حلِّ  ومن 
ذلك الوقت، اأي منذ بداية القرن الع�سرين، ومَلَا جابهْتنا امل�ساكُل احلالية العديدة. 
ومع كل هذا فنحن نحمل اأماًل كبرًيا؛ لأننا نرى اأن الذين ينظرون اإىل اأُمتنا على 
اأنها فقدت كل جذورها املعنوية هم على خطاأ كبري.. �سحيح اأننا تاأخرنا مثل غرينا 
من الأمم الأخرى و�سُعفنا، فلي�ض يف و�سع اأحد اإنكار هذا، ولكن لي�ض يف و�سع اأحد 
اأي�ًسا اأن ينفي قدرتنا على النهو�ض ومتابعة التقدم مرة ثانية، فلقد بدت اأنوار اليقظة 
والنتباه تلتمع يف اأرواحنا بدًل من روح الك�سل واخلمود، اإذ بداأ دفء احلياة ونب�ض 
الن�ساط واحليوية يت�سلل اإىل اأرواحنا التي كانت قد �سعفت نتيجة امليل اإىل الك�سل 
والإخالد اإىل الأر�ض، اإذن فال �سك اأن اأيام الربيع امل�سرقة اخل�سراء على الأبواب. 
اأمثال »اخل�سر« ليفر�ض �سجادة ال�سالة على �سفوحنا  اأبطال من  انتظار  اأننا يف  غري 
اأو وجل.. كان  »اإليا�ض« لين�سر �سراعه نحو الآفاق البعيدة من دون خوف  واأمثال 

»بديع الزمان« مْعَلًما يف هذا الأمر.
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يقال »اإن العبقري ل يختار« فهو ل يقول: »�ساأعمل هذا ول اأعمل ذاك« ول 
ُي�سِدر حكًما »لنعمْل هذا لأنه مفيد ول نعمل ذاك لأنه �سار« ذلك لأن ال�سخ�ض 
العبقري ميلك موهبة اإلهية، وقوة دافعة ذاتية )لدنية( و�سوًقا ي�ستطيع به معرفة كل 
اأو الباطنة، الروحية منها والجتماعية، واأن يحت�سنها، ويت�سدى  احلاجات الظاهرة 
بقوة وطاقة متعددِة الأوجِه من التي خزنها يف روحه حلمل عبء وظائَف عديدة. 
بديع  �سخ�سية  دققوا  والذين  وفطرته.  بطبيعته  �سخ�ض خارق  الأو�ساف  بهذه  فهو 
الزمان والكتَب التي تركها وراءه يرون اجتماع جميع عنا�سر العبقرية و�سفاتها فيه، 
فهو اعتباًرا من �سنوات �سبابه التي قدم فيها للنا�ض حوله كتَبه الأوىل التي تعد من 
اأُوىل عالمات عبقريته، وو�سوًل اإىل كتِب مرحلة الن�سوج والتكامل والتي ق�ساها يف 
املحاكم وال�سجون واملنفى... يف كل هذه الكتب نرى اأنه حاَفظ على م�ستوى القمة 

والذروة، وحتّدث دائًما حديَث �سخ�ٍض عبقري ذي قابليات غري اعتيادية.

لقد كان كتاب »املثنوي« من اأوائل كتبه، لذا جند جذور اأفكاره هنا، فكل 
فكرة يف هذا الكتاب - التي كانت مثل جنني اأو برعم اأو نبتة �سغرية اأو كقطرة 
من قطرات فكره النري - اأ�سبحت فيما بعد نهًرا متدفًقا و�سالًل هادًرا اأو ب�ستانًا 
عبق الأرجاء بالورود اأو كغابة �سامقة الأ�سجار ملتفة الأغ�سان والأوراق، حركت 
اجلوانب الإميانية والفكرية وامل�ساعر الرقيقة لأ�سدقائه واأثارتها، وقذفت يف قلوب 
واإىل  فاأثارتها،  اأرواحنا  نفخها يف  التي  اأنفا�سه  اأوائل  والفزع. ومن  الرعب  اأعدائه 
قلوبنا فر�سمت فيها معاين جديدة ملونة وبراقة وحفرت فيها خطوًطا م�سيئة، نقدم 
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بع�ض الأمثلة التي هي قطرة من بحر اأو ملعة من �سم�ض اأو م�سحة من عامل الوجود 
انعك�ست يف م�ساعرنا ووجدت هناك �سداها:

اإنَّ اأكرب حقيقة يف الدنيا، يف راأي »بديع الزمان« هي حقيقة الإميان وحقيقة 
اآلة  مثل  اإل  لي�ض   - الزمان«  »بديع  تفكري  منظومة  كله - يف  فالوجود  التوحيد. 
ن�سيج تن�سج حقيقة التوحيد، وتنق�ض املعاين الإلهية نق�سة نق�سة وزخرفة زخرفة، 

وتن�سج لوحات بديعة.

ومن اأهم املوا�سيع التي اهتم بها بديع الزمان �سْرحه كيف اأن الإميان ُيعد 
من�سوًرا يحلل الأبعاد احلقيقية ملاهية الوجود والإن�سان. فهو يرى اأن الكون اأ�سبح 
بف�سل الإميان كتابًا ميكن قراءته ومعر�ًسا ميكن م�ساهدته. اأما الإن�سان فهو لب هذا 
العامل وجوهره، حيث »حتولت حركات الكائنات وتنوعاتها وتغرياتها من العبثية 
ة وملعبة الت�سادف اإىل �سريورتها مكتوبات ربانية و�سحائَف اآياٍت تكوينية  واملُْهَمِليَّ
وانظر  ال�سمدانية.  احلكمة  كتاَب  و�سار  العامُل  ترقَّى  اإلهية، حتى  اأ�سماٍء  ومرايا 
اإىل الإن�سان كيف ترقى من ح�سي�ض احليوانية العاجزة الفقرية الذليلة اإىل اأوج 
اخلالفة، بقوة �سعفه، وقدرة عجزه، و�َسوق فقره، و�سوق فاقته، و�سوكة عبوديته، 
و�سعلة قلبه، وح�سمة اإميان عقله. ثم انظر كيف �سارت اأ�سباُب �سقوطه من العجز 

والفقر والعقل اأ�سباَب �سعوده«.
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لقد كان ال�ستغاُل بالقراآن الكرمي والتعمق يف فهمه ال�سغَل ال�ساغل لهذه 
العقلية النرية، فاعتباًرا من »اإ�سارات الإعجاز« اإىل »املثنوي« اإىل الكلمات املختلفة 
يف كتابه »الكلمات« ول �سيما »الكلمة اخلام�سة والع�سرون« نراه يتنف�ض القراآَن يف 
كل كلمة وياأتي بتفا�سري جديدة واأ�سيلة وعميقة، ثم َيعر�ض هذه املعاين الإلهية 
الظماأى  الباحثة والقلوب  العيون  اأمام  الإن�سانية  املدارك  اإىل م�ستوى  امل�ستنـزلة 
للحقائق فيثري وجداننا باأفكاره الذهبية التي تعك�ض ارتفاع هذه املعاين اإىل ذروة 

املدارك الإن�سانية:

والت�ساند  الفائقة،  وال�سالمة  الرائقة،  ال�سال�سة  جَمع  العظيم  القراآن  »اإن 
املتني، والتنا�سب الر�سني، والتعاون بني اجلمل وهيئاتها، والتجاوب بني الآيات 
اأنه نزل يف ع�سرين �سنة منّجًما  املعاين مع  البيان وعلم  ب�سهادة علم  ومقا�سدها 
نزوٍل  ولأ�سباب  دفعًة...  نزل  كاأنه  بتالوؤم  متقاطًعا  متفرًقا  نزوًل  احلاجات  ملواقع 
لأ�سئلة  جوابًا  وجاء  واحٌد...  ال�سبب  كاأن  الت�ساند،  كمال  مع  متباينة  خمتلفة 
بيانًا  وجاء  واحٌد...  ال�سوؤال  كاأن  والحتاد،  المتزاج  نهاية  مع  متفاوتة،  مكررة 
حلادثاِت اأحكاٍم متعددة متغايرة، مع كمال النتظام كاأن احلادثة واحدة... ونزل 
املنـَزل  ل�سيما،  املخاطبني،  اأفهاَم  ُتنا�سب  اأ�ساليَب  يف  اإلهية  لتنـزلت  مت�سمًنا 
عليه  بحالت يف التلقي متنوعة متخالفة، مع غاية التماثل وال�سال�سة، كاأن 
متباعدة،  متعددة  اأ�سناِف خماطبني  اإىل  متوجًها  متكلًما  وجاء  واحدة...  احلالة 
بحيث  واحد،  املخاطب  كاأن  الإفهام  وو�سوح  النظام  وجزالة  البيان  �سهولة  مع 
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يظن كُل �سنف كاأنه املخاطب بالأ�سالة... ونزل ُمهدًيا ومو�ساًل لغايات اإر�سادية 
متدرجة متفاوتة، مع كمال ال�ستقامة والنظام واملوازنة كاأن املق�سد واحد؛ تدور 
تلك املقا�سد والغايات على الأقطاب الأربعة: وهي التوحيد، والنبوة، واحل�سر، 

والعدالة«.

مرتبٍة  اإىل  والع�سرون«  اخلام�سة  »الكلمة  يف  املو�سوع  هذا  حتليل  وي�سل 
نبتة  هنا  كان  وما  وا�سًعا،  بحًرا  هناك  ي�سبح  قطرة  هنا  كان  فما  و�ساحرة،  جذابة 
�سغرية ي�سبح هناك غابة كثيفة. وبعد هذا التذكري الق�سري يف »املثنوي«... بعد 
ا غاية يف الروعة عر�ًسا موجًزا : �سفحات قليلة فقط نراه يعر�ض علينا مو�سوًعا قراآنيًّ

على  املتطّورة  نغماتِه  من  نغمٍة  كّل  فاألِب�ض  للقراآن  ا�ستمعت  اإذا  »اإنك 
من  الو�سائط،  بح�سيات  واملن�سبغة  الإر�سادية،  املراتب  يف  واملتنوعة  احُلُجب، 
مَتُّر ب�سمعك من  جربائيل عليه ال�سالم اإىل من ت�سمع منه، ما ينا�سبها. فلك اأن 
�ساهق  ذروة  يف  يقروؤه  الذي    النبيِّ  من  ال�ستماع  اإىل  جمل�سك  يف  القارئ 
النبوة يف جمل�ض الأر�ض على اأبنائها من بني اآدم وغريهم. ولك اأي�ًسا اأن ت�ستمع 
ت�ستمع من خلِف  اأن  الأعلى. ولك  الأفق  النبيَّ يف  من جربائيل وهو يخاطب 
�سبعني األَف حجاٍب من املتكلم الأزيل، وهو يتكلم مع النبي يف قاب قو�سني اأو 

اأدنى. فاألب�ْض اإن ا�ستطعَت لكلٍّ ما يليُق به«.
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الأ�صتاذ املربي: فتح اهلل كولن1 ))

املقدمـــــة

جتربة احلداثة والبحث عن اإلنسان الفاضل

منذ اأن اأن�سئت الدول احلديثة مدعومة باجلماهري املقيمة يف املدن الع�سرية، 
زادت امل�ساكل املتعلقة بالإن�سان واملجتمع والقيم الدميقراطية وت�سابكت. فاملجتمع 
احلديث نتاج عقالين، ت�سيطر املنفعة على كل جزء وعلى كل عن�سر من عنا�سره. 
فمر�ض »املنفعة املتبادلة« قد نفذ اإىل نخاع الإن�سان املعا�سر. فقد انحدر الإن�سان 
مبعناه احلقيقي - اأي الذي نذر نف�سه للمجتمع وخلدمة املجتمع - اإىل النقرا�ض، 
وحتول من كائن، هو هدف الكون، اإىل جمرد اآلة ب�سيطة واإىل متاع ب�سيط، وانقلبت 
الدنيا اإىل اآلية تعمل بالأزرار. وامل�سكلة الرئي�سة للدولة املعا�سرة هي هذا النوع 
والثقافية  واملعنوية  الروحية  الن�ساطات  جميع  توّجهت  فقد  لذا  الإن�سان.  من 
لإنقاذه. اأجل، اإن الإن�سانية متوجهة الآن يف كل مكان نحو القيم املعنوية التي 

متنح الإن�سان قيمته احلقيقية.

تر�ّسخ  اأّن  البداية  يعتقدون يف  الغربيني  وال�سيا�سيني  املفكرين  كان بع�ض 
زوال  اإىل  يوؤدي  وا�ستقرارها  الثقافية،  الأطياف  جميع  حتت�سن  التي  الدميقراطية 
جميع امل�ساكل الجتماعية؛ لأنهم كانوا يعتقدون باأن جميع امل�ساكل الجتماعية 
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نابعة من النواق�ض املوجودة يف الدميقراطية ويف القوانني، واأن ال�سراعات القومية 
هذه  وجود  من  نابعة  والأيديولوجية...اإلخ  وال�سيا�سية  والثقافية  والعن�سرية 
النواق�ض. فاإذا ما جنحنا يف تر�سيخ احلقوق الدميقراطية بجميع موؤ�س�ساتها، وي�سرنا 
لكل املواطنني ا�ستعمالها والتمتع بها، انتفت ال�سراعات العن�سرية بني اجلماعات 

واختفت ال�سراعات الثقافية والجتماعية.

واعتقد بع�سهم اأن هذه امل�ساكل لي�ست اإل ظواهر هام�سية و�سريبة لزمة 
باأنهم  بع�سهم  �سعور  من  نابعة  واأنها  القت�سادية،  الرفاهية  وزيادة  احلداثة  لعملية 
تاأخروا يف اللحاق بركب احلداثة. لذا فاإنهم ما اإن ت�سملهم الرفاهية القت�سادية 
ويغتنوا حتى يلتحقوا بركب املجتمع وي�سبحوا جزًءا منه. ومنذ ع�سرين كان هناك 
مثل هذا التوقع من قبل املهتمني بامل�ساكل الجتماعية وال�سيا�سية، وكانوا ياأملون 
اأنه عندما يتبنى املجتمع فكرة الت�سامح وتقّبل الآخر، ويه�سم هذه الفكرة متاًما 
وي�ستوعبها، وعندما يتبع كل فرد هذه املبادئ يف عالقاته ال�سخ�سية والجتماعية، 
لن تظهر هناك م�ساكل كبرية. بينما لوحظ اأنه على الرغم من اإمتام هذه املراحل 

فاإن اخلالفات الدينية والعرقية والثقافية ا�ستمرت يف كونها م�سدًرا لل�سراعات.

لقد قّدمت الدميقراطيات الغربية مناذج جيدة من جمتمعات ذات م�ساركة 
وتتعر�ض  عندها،  ينته  مل  الجتماعي  ال�سراع  ولكن  ا،  اقت�ساديًّ وغنية  جماعية 
دميقراطياتها اجلماعية اإىل هجوم متعدد اجلهات من قبل لوبيهات ال�سغط مثل 
ال�سغط  وجماعات  املدنية،  واملوؤ�س�سات  النازحني،  وحقوق  الأقليات،  لوبيهات 
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التي لها طلبات اجتماعية خمتلفة. اإذن فالدميقراطية وحدها ل ت�ستطيع الق�ساء 
على امل�ساكل التي تتحني الفر�سة للظهور. لذا فاإن هناك حماولت للو�سول اإىل 

تعريف جديد للدول الدميقراطية امل�ستندة اإىل امل�ساركة اجلماعية.

هناك اليوم اأكرث من 1)1 دولة و11) جمموعة لغوية و) اآلف جمموعة عرقية 
املواطنون لغة واحدة  فيها  التي يتكلم  البلدان  ا من  القليل جدًّ العامل. ويوجد  يف 
ويرجعون اإىل املجموعة العرقية نف�سها. وهذا التنوع ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف 
والديني يحمل بذور اخلالف وال�سراع. وهذه اخلالفات الكامنة امل�ستعدة لالنقالب 
اإىل �سراعات و�سعت يف الكثري من البلدان اأ�سئلة و�سكوًكا كثرية اأمام الدميقراطية 
والثقافية - ل  العرقية  ال�سراعات  اأ�سبحت  وقد  فيها.  ال�سيا�سية  احلياة  توجه  التي 

�سيما بعد انتهاء احلرب الباردة - اأهم م�سدر للعنف ال�سيا�سي واأكرثها انت�ساًرا.

كل هذه امل�ساكل تهدد م�ستقبل املجتمعات الب�سرية، لذا فقد اأ�سبح من 
بحيث  عاجل،  ب�سكل  الآخر«  وتقّبل  »الت�سامح  ثقافة  اأ�س�ض  اإن�ساء  ال�سروري 
تكون اأو�سع واأ�سمل من التعامل الدميقراطي املوجود حالًيا. ول توجد طبًعا طريقة 
العديد  عليها.  وتتغلب  امل�ساكل  بحل كل هذه  تقوم  �سحرية  �سيغة  ب�سيطة ول 
من املقرتحات قد تفيد يف ظروف خا�سة، ولكنها ل تفيد على امل�ستوى العاملي. 
و�ساملة،  بـ»نظرة عاملية« متكاملة  الإن�سان  التي وعدت  الغربية  الدميقراطيات  اإن 
انقلبت يف وقت ق�سري واأقل من عمر اإن�سان اإىل مبداأ تثور حول اأ�س�سه الفكرية 

والفل�سفية وال�سيا�سية ال�سكوك والريب.
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التقدم ق�سري. ومل  واأيديولوجية  اأو»احلداثة«  »الع�سرنة«  اأن عمر  لقد ظهر 
يكن هناك مفر من ق�سر هذا العمر؛ لأن النموذج الذي اأقامته هذه الأيديولوجية 
ا مفرًطا. لقد حاول املفكرون  ا وماديًّ لالإن�سان وللمجتمع كان يحمل طابًعا �سيا�سيًّ
اأنه  �سماته  يكون من  �سيا�سي  اإن�ساء جمتمع  ع�سر  الثامن  القرن  منذ  والفال�سفة 
جمتمع مرتبط بالعقالنية قد طّور جميع القيم املقد�سة خارج ال�ساحة الجتماعية 
دائرة  �سمن  وتتحرك  عقالنية  القت�سادية  عالقاته  تكون  واأن  عنها،  واأبعدها 
القوة  ا�ستعمال  على  القائمة  ال�سيا�سية  عالقاته  يف  ا  وعقالنيًّ واملنفعة،  امل�سلحة 
عالقاته  جميع  يقيم  لأنه  والثقافية  الجتماعية  ال�ساحة  يف  ا  وعقالنيًّ والتحكم، 

على اأ�سا�ض مادي.

العتيادي  الإن�سان  اأمنوذج  اإزالة  هو  اأو»احلداثة«  »الع�سرنة«  هدف  كان 
املرتبط بالتقاليد، ولكي توفق يف هذا اخرتعت و�سائل �سيا�سية واجتماعية وثقافية 
لنف�سه فقط،  يعي�ض  اأي مل يكن  ا،  �سعبيًّ اأمنوذًجا  التقليدي  الإن�سان  معينة. كان 
والإن�سانية،  والدين  والأمة  املجتمع  �سبيل  للت�سحية يف  م�ستعًدا  اإن�سانًا  كان  بل 
ومل يكن يعمل بغريزة املنفعة ال�سخ�سية، بل كان يقوم باأعمال التعاون والت�ساند 
وامل�ساركة يف ظل �سوق ديني. كان يرعى الفقري واجلار واملحتاج، بل يهتم بامل�ساكل 

الإن�سانية والأخالقية يف اأرجاء العامل وي�ستنكرها.

هذا  مثل  ت�ستوعب  ول  متلك  تكن  مل  الع�سرانية  الأيديولوجية  ولكن 
واأمنوذجها  �سرفة،  مادية  كانت  لأنها  القلب؛  الوا�سع  الفريد  الإن�ساين  الأمنوذج 
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ومنافعه  م�ساحله  مع  يعي�ض  الذي  »الفرد«  بل  »الإن�سان«  هو  يكن  الإن�ساين مل 
دون الهتمام بالآخرين. واأيديولوجيته هي التقدم على الدوام... اأي الك�سب 
والربح، ثم املزيد من الربح وزيادة رفاهه وغناه. لقد جنح هذا الأمنوذج يف اأماكن 
قليلة يف العامل، ولكن النا�ض �سرعان ما لحظوا - مع كونهم و�سلوا اإىل الغنى 
زاد  فكلما  تنته.  والثقافية مل  الجتماعية  وال�سراعات  امل�ساكل  اأن   - والرفاهية 
رفاههم املادي زاد فقرهم الروحي. واملحطة الأخرية التي و�سلوا اإليها يف النهاية 
هي جو من عدم الإ�سباع الروحي. لذا بداأ النا�ض واجلماهري والقطاعات الوا�سعة 
من ال�سعب ولوبيهات ال�سغط حتاكم وحتا�سب النظام الذي تعي�ض فيه يف �سكل 

منظمات مدنية وا�سعة كبرية.

اإن اأمنوذج »الإن�سان الفا�سل« الذي اأّكدت عليه الأديان ال�سماوية، اأ�سبح 
هو الأمنوذج الذي ت�سعى وراءه املجتمعات احلديثة. ول �سك اأن اإخراجه يحتاج 
اإىل جهد كبري، ويبذل علماء الجتماع ومهند�سو املجتمع جهوًدا كبرية لإن�ساء 
هذا النموذج الإن�ساين وتكوينه من جديد. ويحاولون تطوير خطط �ستى يف هذا 
ال�سدد، وهم يخ�سون خ�سية كبرية على األ ينجحوا يف هذا امل�سمار؛ لأنهم على 
علم باملخاطر الكبرية التي �ستتعر�ض لها املدنية املعا�سرة. اأجل، فاملدنية املعا�سرة 
يف حاجة ملّحة اإىل اأ�سخا�ض يحملون روح الت�سحية، وينذرون اأنف�سهم للمجتمع 
من جهة، ويف حاجة ملحة اإىل حوار جاد بني القيم التي اأنتجتها الأمم التي تنت�سب 

اإىل ثقافات وح�سارات خمتلفة يف هذا العامل من جهة اأخرى.
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ويف هذا اجلو يكت�سب العامل واملفكر الرتكي حممد فتح اهلل كولن اأهمية 
كبرية، ملا له من جتربة جتاوزت حدود تركيا وغطت بلدانًا يف القارات ال�سبع؛ جتربة 
انبعثت من منظومة فكرية متكاملة ووجدت لها جماًل للتطبيق يف الواقع. كما 
متيز خطه الفكري بالعتدال والنفتاح والتوا�سل مع الآخر واإعالء كلمة احلوار 
الوطني والعاملي بدل لغة العنف وال�سراع، الأمر الذي لقي قبوًل وجتاوبًا لدى 
اأو�ساط ال�سعب الرتكي والراأي العام العاملي، والذي اأدى اإىل عقد العديد من 
املوؤمترات حول فكره يف الدول الغربية، واإعداد العديد من الدرا�سات الأكادميية 
و�سط  حياته  ة  ق�سّ على  ق�سرية  نظرة  نلقي  اأن  من  بد  فال  ال�سحفية.  واملقالت 

النحناءات الجتماعية وال�سيا�سية والأيديولوجية التي مرت منها تركيا.

أ- شخصية مفتاحية لفهم التجربة الرتكية احلديثة: فتح اهلل كولن

مبحافظة  »كوروجوك«  قرية  يف  )3)1م،  عام  كولن  اهلل  فتح  حممد  ولد 
عمل  وبنتان.  ذكور  منهم  اأولد، خم�سة  �سبعة  لها  عائلة حمافظة  يف  »اأر�سروم« 

ا يف جوامع مدن عديدة. والده »رامز اأفندي« اإماًما حكوميًّ

حمافظة  مدينة  وهي  تركيا،  من  ال�سرقي  ال�سمال  يف  اأر�سروم  مدينة  تقع 
مبقيا�ض كبري من الناحية الجتماعية والثقافية، وقد حملت ع�سوًرا طويلة، القيم 

الدينية وامللية وحمتها.
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ق�سى حممد فتح اهلل كولن طفولته يف هذه البيئة املحافظة على القيم املعنوية 
بني  يحمل  كان  ولكنه  الدينية،  واملدار�ض  التكية  اأجواء  من  كال�سيكي  جو  ويف 
جوانحه ع�سًقا للعلم وف�سوًل كبرًيا، ومل يكن يف مقدور هذه البيئة ال�سيقة اإ�سباع 
تطلعاته؛ لذا توّجه - وهو يف هذه املرحلة املبكرة من عمره - بعقله واهتماماته اإىل 
الن�ساطات الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية للعامل اخلارجي. وبتعبريه هو فقد كّثف 
على  الدينية  املدر�سة  وجوده يف  من  الأوىل  ال�سنوات  لآخر يف  من حني  اهتمامه 
امل�ساكل الجتماعية. وكلما َكرُب هذا الدماغ ال�سغري ون�سج �سيًئا ف�سيئاً، بداأ بالتعرف 

على دنيا الفن والأدب وال�سينما وامل�سرح واحلركات الفكرية املوجودة يف بيئته.

اأنهى تعليم املدر�سة الدينية يف وقت ق�سري، ولكنه مل يجد فر�سة للتعلم 
يف املدار�ض الر�سمية. كانت �سنة مولده هي ال�سنة التي تويف فيها م�سطفى كمال 
بعد،  تر�سخت  قد  موؤ�س�سات اجلمهورية احلديثة  اأتاتورك، حيث مل تكن جميع 
وكان البلد ي�سهد منذ عهد التنظيمات وحتى تلك ال�سنوات م�ساكل �سيا�سية 
كانت  الولدة.  طور  يف  والأخرى  قدمية،  بع�سها  وثقافية  واجتماعية  واقت�سادية 
الطبقة املثقفة قد هزمت اأمام احل�سارة الغربية حيث راحت ت�سعر بال�سغار اإزاءها 
طاولة  على  و�سعت  التي  الأفكار  من  كبري  عدد  كان  اأنه  كما  النق�ض،  وبعقدة 
النقا�ض منذ عهد »التنظيمات« اإىل ذلك احلني حتى اهرتاأت من كرثة النقا�ض، 
كما ُترك معظمها دون اأي حل؛ حتى اإن الطبقة املثقفة نف�سها تعبت من مناق�سة 
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بع�ض امل�سائل وو�سعتها على الرف وعالها الغبار. كذلك مت جتاهل العديد من 
امل�ساكل املتعلقة بالإ�سالم وباحلياة الجتماعية والدينية. اإذن كانت الدميقراطية 
ونظام  الواحد  احلزب  نظام  بني  ما  تراوح  وهي  النك�سار،  قابلية  حتمل  الرتكية 

الأحزاب املتعددة.

وقد انتبه الذهن اليافع واحل�سا�ض لـ»حممد فتح اهلل كولن« يف ال�سنوات 
املبكرة من عمره اإىل امل�سائل والنـزاعات ال�سيا�سية واحلزبية والأزمات القت�سادية 
املتعاقبة والفقر ال�سائد وامل�ساكل الجتماعية العديدة، وبداأ بالتفكري اجلدي يف 
من  كولن«  اهلل  »فتح  تناول  كاملني.  ع�سرين  انحطاط  اأفرزه  ملا  خمتلفة  حلول 
جديد هذه امل�ساكل الثقافية املزمنة يف �سوء القيم الثقافية احلديثة، وحاول القيام 
ع�سرين،  منذ  عميق  نوم  يف  تغط  كانت  التي  الفكرية  احلركات  وهّز  بتحريك 
فرز  بعد  وذلك  احلل،  تتطلب  عاجلة  م�ساكل  اأنها  على  امل�سلمني  اأمام  وو�سعها 
امل�سائل احليوية من بني هذه امل�ساكل املعقدة واملت�سابكة، وكان يرى اأنه ل بد من 

روح جديدة و�سوق جديد ورغبة قوية يف حلها.

كان هناك خطان اثنان حول اأ�سباب النحطاط واحللول املقّدمة لها يف ظل 
املدنية املعا�سرة، وحول كيفية ال�سرتاك يف هذه املدنية؛ اأحدهما من قبل الأو�ساط 
الدينية، والآخر من قبل الأو�ساط املثقفة بالثقافة الغربية. كان اخلط الأول حمافًظا 
ا، بينما اأنكر اخلط الثاين تاريخ الأمة وتقاليدها وقيمها الجتماعية، حماوًل  جدًّ

الدخول اإىل العامل املتمدن من دون هوية ومن دون �سخ�سية.
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التقاليد  يف  التقدم  واآلية  ديناميكية  عن  يبحث  الأول  اخلط  كان  وبينما 
والأعراف ويف القيم الجتماعية والتاريخية املقبولة �سابًقا، كان اخلط الثاين يرى 
احلل يكمن يف القيم املادية والثقافية، ويف طراز احلياة الذي جاءت به احل�سارة 
ثالًثا ورابًعا، ومن اقرتح مزج اخلطني  الغربية. وطبًعا كان هناك من اقرتح طريًقا 
ا، لذا كان  الأول والثاين. وكما ذكرنا فقد ن�ساأ فتح اهلل كولن يف بيئة حمافظة جدًّ
من الطبيعي اأن ي�سري يف اخلط املحافظ التقليدي؛ لأن اأي فكر جديد اأو تف�سري 
جديد كان يعّد خارج نطاق املقبول اآنذاك. وفعاًل نرى اأن حماولته الأوىل قوبلت 

بردود فعل من هذا القبيل.

ومع اأن فتح اهلل كولن اإن�سان حمافظ مرتبط بقوة بالقيم التقليدية، اإل اأن 
املدنية  مع  بالتفاعل  القيام  من  له  مانعة  تكن  مل  التقليدية  الثقافية  القيم  هذه 
اأن م�ساهمته كانت من الناحية الفكرية والنظرية  الغربية املعا�سرة؛ لذلك نرى 
ومن الناحية العملية حمتوية على تفا�سري جديدة للفكر املحافظ وللفكر احلديث. 
ومن ثم نرى - �سواء يف ن�ساطاته الدينية الأوىل والجتماعية اأم يف ن�ساطاته يف 
�سراع  اأو  تناق�ض  وجود  عدم  اإظهار  يحاول  كان  اأنه   - بعد  فيما  التعليم  �ساحة 
بني القيم الثقافية الدينية واحلقائق العلمية، بل وجود تالوؤم كبري بينهما، واأنهما 

ي�ستطيعان تقدمي خدماتهما اإىل الإن�سانية.

اأبًدا؛ لأنه �سكل  الدينية  هويته  اإخفاء  اهلل كولن  فتح  الأ�ستاذ  يحاول  مل 
�سخ�سيته �سمن جتربة دينية روحية عميقة، وراأى حكمة وجوده يف هذه التجربة. 
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فهو ل يوافق على �سحة عزل هوية اأي اإن�سان وجتربته الدينية والروحية عن كيانه 
اأن الإن�سان  الجتماعي، لذا فهو ميلك نظرة عاملية عامة، فهو يوؤكد على الدوام 
رقيهما.  يف  وعاماًل  وللدولة  للمجتمع  كبرية  فائدة  ذا  �سيكون  احلقيقي  املتدين 
وبينما نرى اأن املفكرين املعا�سرين يركزون اهتمامهم على م�سائل معينة كق�سايا 
الدولة واملدنية والقت�ساد، نرى فتح اهلل كولن يّتجه اإىل »الإن�سان«. وهو يرى اأن 
اأ�سبح  فاإن  وتربيته،  الإن�سان  تعليم  م�سكلة  املعا�سرة هي  املدنية  م�سكلة يف  اأهم 
اإن فتح  اأ�سبحت الدولة فا�سلة، وكذلك املدنية والقت�ساد. ثم  الإن�سان فا�ساًل 
اهلل كولن مل يتناول الإن�سان باعتباره مو�سوًعا للنقا�ض على امل�ستوى الثقايف، بل 

حول هذا املو�سوع اإىل م�سروع جدي يف احلياة العملية.

قيم ح�سارتني؛  فيه بني  ن�ساأ  الذي  املحيط  نف�سه يف  اهلل كولن  فتح  وجد 
املعا�سرة  الغربية  الثقافة  وقيم  الإ�سالمية،  والثقافة  الدينية  املدار�ض  قيم  بني 
واحل�سارة الأوروبية. لقد عا�ست ثالثة اأجيال قبله يف حمى البحث عن هويتها 
بني هاتني الثقافتني واحل�سارتني، ومل يكن هذا البحث عن الهوية قا�سًرا على 
البلدان  نف�سها  التي �سمت  البلدان - عدا  الرتكية، فقد عا�ست جميع  التجربة 

احل�سارية  - وجميع الثقافات عهد بحث ونقا�ض حول طبيعة هويتها.

كان »فتح اهلل« ير�سد التغري الثقايف عن قرب، مل يكن رجاًل حمافًظا يكتفي 
فقط بر�سد التطورات والتغريات الجتماعية ويرتكها لتيار الزمن، ومل يكتف - 
والأخالقية  التغريات الجتماعية  التح�سر على  مب�ساعر  ب�سفته رجاًل حمافًظا - 
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التي جتري اأمام ناظريه، بل ا�ستعمل خمزونه ال�سخ�سي وجتاربه اأمام هذه التغريات 
ل ال�ستعانة بالقيم التقليدية التي متلك ما�سًيا  ون�سج عالقات فعالة معها، اأي ف�سّ

عريًقا وطوياًل، وامل�ساهمة بها ب�سكل واٍع يف التغريات الجتماعية اليومية.

لعل اخلطابة كانت اأهم جوانبه انعكا�ًسا اإىل اخلارج، فالعديد من النا�ض ل 
يعرفون عنه �سوى اأنه خطيب مفوه. وقد توارت جوانبه الأخرى كالعلم والعرفان 
وقريحته الوا�سعة ل�سنوات طويلة خلف �ستار هذه القدرة الفذة على اخلطابة، اإذ 
مًعا،  املعا�سرة  الغربية  العلوم  ويف  الإ�سالمية  العلوم  وا�سعة يف  معرفة  ميلك  كان 
وعلم  والفل�سفة  بالتاريخ   - الدينية  العلوم  جانب  اإىل   - طويلة  ل�سنوات  واهتم 

الجتماع والأدب والفن.

ميكننا اأن نقول باخت�سار باأن »قوة الكلمة« التي همدت منذ زمن طويل 
قد انبعثت من جديد بف�سل اأ�سلوبه احلما�سي اجلديد وطابع اإخال�سه. بداأت 
الذي  بالمتحان  فاز  عندما  )))1م،  عام  يف  الأوىل  للمرة  الر�سمية  وظيفته 
اإماًما  ق�ساها  عاًما  ثالثني  املرحلة  هذه  ودامت  الدينية.  ال�سوؤون  مديرية  رتبته 
»اأدرنة«،  ا. فقد عمل واعًظا يف حمافظات  واإداريًّ للقراآن الكرمي  واعًظا ومدر�ًسا 
و»ِكريْكَلر اأَيل«، و»اإزمري«، و»اأدرميت«، و»ماني�سا«، و»جنق قلعة..« ويف غريها. 
ويف هذه املرحلة من وظيفته الر�سمية واعًظا، ت�سكلت جتربته الأوىل وممار�ساته 

وحواره وعالقاته مع اجلماهري.
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اإن املنظومة الفكرية لالأ�ستاذ فتح اهلل كولن ل متلك بنية اأيديولوجية، ومل 
ت�سع اإىل تاأ�سي�ض اأيديولوجية دينية اأو �سيا�سية. فقد عار�ض فتح اهلل كولن حتويل 
الدين اإىل اأيديولوجية �سيا�سية اأو تف�سريه على هذا النحو. وقد بقي طوال حياته 
بعيًدا عن الفعاليات ال�سيا�سية وعن الأهداف ال�سيا�سية، ومل يقدم الإ�سالم - يف 
اأي وقت من الأوقات - على اأنه اأيديولوجية �سيا�سية، بل راأى اأن هذا الأ�سلوب 
موقفه هذا  �سرح  وكّرر  الإ�سالمية،  بالدعوة  �سرًرا  �سيلحق  والدعوة،  التبليغ  من 

مراًرا وتكراًرا �سواء يف خطبه للجماهري اأو يف مقالته.

به هم  تاأثروا  والذين  ينبعث كرد فعل،  اأن فكره مل  التاأكيد على  ويجب 
اأكرث اأفراد املجتمع ثقافة وقابلية، وهم ينت�سبون اإىل اأف�سل طبقات املجتمع، وهم 
اأبناء املدن، تلقوا تعليًما عالًيا وعرفوا قيم الع�سر احلديث عن قرب. وهو ل ي�سعى 
للدولة ول  اأيديولوجية  اأي  يقوم مبواجهة  اأيديولوجية، كذلك ل  لت�سكيل دولة 
اأ�سا�ض  على  قائمة  وعالقاته  ت�سرفاته  جميع  واأن  وم�سادمتها،  ملعار�ستها  ين�سط 
احلوار والتفاهم وقبول الآخر، وجميع ت�سرفاته وعالقاته مع املجتمع ومع الأفراد 
الآخرين قائمة على اأ�سا�ض اإيجابي وبناء. وبدًل من �سلوك طريق القوة والعنف 
بالنظام  اأن يخل  البدائل من دون  الهدم والنقالب �سلك طريق تقدمي  وطريق 
اتخذ  اأنه  واأنت جتد يف جميع عالقاته  ثماًرا.  واأكرث  اأف�سل  راأيه  فهذا يف  القائم. 

الفرد واملجتمع والإن�سانية هدًفا له.
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وبف�سل قابليته الفّذة يف فن اخلطابة واإخال�سه وقدرته يف حتريك امل�ساعر 
الدينية لدى اجلماهري، وبف�سل خطبه ومواعظه جتددت اآمال اجلماهري التي كانت 
النا�ض  قد همدت منذ زمن طويل. لقد وجد الآلف بل ع�سرات الآلف من 

اأنف�سهم يف جو هذه اخلطب الدينية واكت�سبوا الثقة بح�سارتهم من جديد.

ب- أمهية التجديد يف الرؤية الرتبوية

1- انفصام الديين عن الدنيوي يف املدارس العثمانية

هي  طويلة  ع�سور  طوال  العثمانية  الدولة  يف  الدينية  املدار�ض  كانت  لقد 
املوؤ�س�سة القائمة باإنتاج وو�سع الأ�س�ض الفكرية وال�سيا�سية واحلقوقية لدولة قوية 
فاحتة، ول ميكن التهوين من اأهميتها ومن دورها يف رقي الدولة العثمانية ويف اإن�ساء 
اأهم تنظيم يبعث  وو�سع احل�سارة الرتكية-الإ�سالمية، فقد كانت هذه املدار�ض 
احلياة يف منظومة التفكري ويف بنية التعليم والجتماع يف الدولة العثمانية حتى 

عهد التنظيمات ))3)1-)))1(.

ال�سلطة  عن  خارجة  م�ستقلة  تعليمية  موؤ�س�سات  الدينية  املدار�ض  كانت 
املوؤ�س�سات  هذه  باإدارة  القائمة  هي  كانت  الوقف  موؤ�س�سة  لأن  للدولة؛  املبا�سرة 
العائالت  وكانت  ا،  وتعاونيًّ ا  تكافليًّ جمتمًعا  العثماين  املجتمع  وكان  التعليمية. 
منفعة،  اأي  انتظار  غري  من  املجتمع  �سبيل  وقًفا يف  وجتعلها  اأمالكها  تهب  الغنية 
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الدولة  ال�سعف يف  بدافع روحي وديني ومعنوي �سرف. ولكن عندما دب  بل 
ع�سر،  ال�سابع  القرن  من  اعتباًرا  والقت�سادي  الجتماعي  النظام  ويف  العثمانية 
بداأ التدهور يف نظام الأوقاف اأوًل، ثم �سرى اإىل املوؤ�س�سات التعليمية املرتطبة به.

وملا كانت املدار�ض خارج �سيطرة ورقابة الدولة، كانت الهوية الجتماعية 
والدينية غالبة عليها؛ لذا كانت قوية عندما كانت الدولة قوية. وملا كانت الدولة 
ا، وكان من اأهم عوامل هذا ال�ستقرار الجتماعي قوة  قوية كان املجتمع م�ستقرًّ
بداأ  الزمن  مرور  مع  ولكن  الجتماعي.  الرتابط  وقوة  واملعنوية  الدينية  الروابط 
النظام العثماين بالتف�سخ ب�سبب عوامل داخلية وخارجية، و�سعف هذا الرتابط 
موؤ�س�سات  فقدت  الجتماعية  التغريات  هذه  ظل  ويف  الجتماعي.  والت�ساند 
الأوقاف اأهميتها الجتماعية، وبداأ القلق ي�سري يف العائالت الغنية اإزاء م�ستقبلها 
ب�سبب �سوء الأحوال القت�سادية والجتماعية. لذا مل تعد تعطي بع�ض ممتلكاتها 

للوقف، اأو تقوم بع�ض العائالت بو�سع �سروط خا�سة للوقف.

ومع مرور الزمن حتولت الأوقاف وموؤ�س�ساتها اإىل م�سدر رزق لهذه العائالت. 
الأوقاف  واأ�سبحت  والجتماعية  الدينية  اأهدافها  عن  الأوقاف  ابتعدت  وهكذا 
الغنية  الطبقات  بداأت  فقد  الدينية،  املدار�ض  نظام  انهيار  اأ�سباب  من  العائلية 
وكوادرها بال�سيطرة على هذه املدار�ض، وعندما بداأ متولو املوؤ�س�سات الوقفية بتعيني 
مديري املدار�ض الدينية من اأ�سخا�ض غري موؤهلني وغري اأكفاء مل تعد هذه املدار�ض 
مراكز علم، بل مراكز لتدري�ض تاريخ العلم وتكرار القدمي. ثم تدخلت ال�سيا�سة يف 
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هذه املدار�ض ولوثتها، وتدخلت املدار�ض يف ال�سيا�سة ف�سوهتها. وهذا الأمر اأفقد 
املدار�ض ا�ستقالليتها، بينما كان النفوذ الديني والجتماعي والثقايف يف القمة يف 
الدولة  بال�سقوط والنهدام جرت معها  املدار�ض  بداأت  ا�ستقاللها. وعندما  عهود 
واملجتمع اإىل التدهور. ومل تنتبه املدار�ض اإىل وخامة هذا الأمر، ومل تعط اأي فر�سة 

ملن انتبه واأدرك وخامة هذا الأمر، كما عجزت هي عن جتديد نف�سها.

اإىل  اأدت  وثقافية  واجتماعية  �سيا�سية  اأخرى  عوامل  وجود  يف  �سك  ل 
تدهور املدار�ض؛ منها تفوق الدول الغربية وحتول حركات التغريب اإىل جزء من 
�سيا�سة الدولة يف عهد التنظيمات، والفعاليات التي متت ل�سترياد الفكر والرتاث 
الغربي، والتغريات الجتماعية والثقافية التي ح�سلت...اإلخ. كانت نظم التعليم 
هناك  كان  فقد  التكامل؛  من  حمرومة  العثمانية  الدولة  تاأخر  عهود  يف  والرتبية 

نظامان للتعليم والرتبية:

العتيقة واملدار�ض 	 الدينية  ال�سبيان واملدار�ض  امل�سلمني )مدار�ض  مدار�ض 
الع�سكرية ومدر�سة الأندرون... اإلخ(.

واليهود 	 والأرمن  واليونان  البلغار  )مدار�ض  امل�سلمني  غري  مدار�ض 
وال�سرب...اإلخ(.

وفل�سفة  املناهج  ناحية  بع�ض من  بع�سها عن  املدار�ض خمتلفة  كانت هذه 
توحيد  بعملية  قيامها  من  بدًل  اأنها  اأي  وال�سيا�سية،  الدينية  والعقيدة  التعليم 
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وجمع، كانت عاماًل يف التفتيت والتفرقة، بل ميكن القول باأن املعاهد الأجنبية 
كانت من عوامل ت�سويه نظام التعليم العثماين، بل انقلبت هذه املعاهد بعد عهد 
التنظيمات اإىل نواٍد �سيا�سية �سعت لهدم الدولة. وكانت هذه املعاهد هي القنوات 
التي نقلت التاأثريات ال�سيا�سية والع�سكرية والجتماعية من فرن�سا واإنكلرتا واأملانيا 
اإىل الدولة العثمانية. هذه التاأثريات التي ا�ستدت حتى قاربت يف بع�ض الأحيان 
تاأثري الحتالل وال�ستعمار. وما ملكت هذه الدول مثل هذا التاأثري اإل بوا�سطة 
هذه املعاهد واخلريجني املحليني منها. لقد حملت هذه املدار�ض الأجنبية الثقافة 

الإمربيالية واأ�سبح ذكرها يرادف ذكر الإمربيالية.

الفكرية  الن�ساطات  زاوية  من  املو�سوع  على  �سريعة  نظرة  لنلق  والآن 
من  جديًدا  عهًدا  �سكل  التنظيمات  عهد  لأن  التنظيمات؛  لأن�سار  وال�سيا�سية 
ناحية النظام التعليمي والرتبوي، حيث و�سعوا املدار�ض احلديثة مقابل املدار�ض 
يف  املوجودة  بالثنائية  وعي  على  كانوا  التنظيمات  رجال  اأن  والظاهر  الدينية. 
جعل  يريدون  كانوا  بالغرب  تاأثرهم  نتيجة  ولكنهم  والرتبوي،  التعليمي  النظام 
اأن  يرون  وكانوا  ا،  وليرباليًّ ا  علمانيًّ نظاًما  العثمانية  الدولة  يف  التعليمي  النظام 
الثنائية املوجودة يف النظام التعليمي والرتبوي �ستوؤدي اإىل ت�ستت اجتماعي واإىل 
اأنهم كانوا يرمون اإىل �سيء اأكرب، وهو ال�سعي -  اختالفات اجتماعية. واحلقيقة 

حتت تاأثري القيم ال�سيا�سية والفكرية الغربية - لإن�ساء جمتمع عثماين جديد.
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وللو�سول اإىل هذا الهدف فقد خططوا للقيام بتغيري نظام املدار�ض الدينية، 
وكانوا يعتقدون اأنهم بعملهم هذا ي�ستطيعون حتقيق وحدة املجتمع العثماين من 
ا بالن�سبة لهم من ناحية حتقيق  الناحية ال�سيا�سية والجتماعية. كان هذا اأمًرا مهمًّ
م�سروعهم يف التغرب من الناحية الجتماعية والفكرية. لقد اأثر اأن�سار التنظيمات 
على امل�سلمني بنظام املدار�ض احلديثة، ولكنهم مل ي�ستطيعوا التاأثري على املدار�ض 
الأخرى الأجنبية. واأظهر هذا التغيري يف النظام التعليمي ثنائية كبرية بني املدار�ض 
اإعالن  بعد  الأجانب  ح�سل  فقد  هذا  على  وعالوة  احلديثة.  واملدار�ض  الدينية 
فتح  بخ�سو�ض  الإمرباطورية  داخل  كبرية  امتيازات  على   )1(3(( التنظيمات 
املدار�ض الدينية وغري الدينية. كان الو�سع ي�سري �سد اأهداف اأن�سار التنظيمات، 
علًما باأن اأفكار هوؤلء كانت يف احلقيقة م�سو�سة؛ لأنهم مل ي�ستطيعوا فهم وه�سم 
القيم الفكرية وال�سيا�سية للغرب ب�سورة �سحيحة اأوًل، ومل ي�ستطيعوا متثيلها يف 
م�ساريع اجتماعية. كانوا يف موقف التقليد الأعمى للغرب. وكما مل ي�ستطيعوا 
و�سع نظام تربوي جيد ت�سببوا يف اإ�سعاف القيم الجتماعية والثقافية يف املجتمع. 
وبعد اأن انف�سلت املدار�ض احلديثة عن املدار�ض الدينية اأعطيت اإىل يد الدولة. 
وهكذا اأ�سبحت هذه املدار�ض احلديثة من الناحية املالية ومن ناحية كادر التعليم 
ا كبرًيا على عاتق الدولة. و�سرورة اإن�ساء الأبنية لها وتاأمني الأثاث...اإلخ عبًئا ماليًّ

�سحيح اأن املدار�ض احلديثة فتحت، ولكن املدار�ض الدينية ا�ستمرت يف 
اإىل  الدينية  املدار�ض احلديثة واملدار�ض  الثنائية املوجودة بني  اأدت  الوجود. وقد 



نوزاد �صوا�ش
3((356

ثنائية يف فكر املثقفني الأتراك ويف فكر رجال الدولة وهو ما اأفرز �سراًعا �سديًدا 
اأما املدار�ض  بينهما. ونتيجة هذا ال�سراع تقوقعت املدار�ض الدينية على نف�سها، 
احلديثة فقد بقيت �سجينة التقليد، ومل ت�ستطع اأن تخطو خطوة واحدة اإىل الأمام. 
عام  املوحد«  »التدري�ض  قانون  �سن  ال�سراع حتى  وهذا  الثنائية  هذه  وا�ستمرت 
)2)1 يف العهد اجلمهوري، حيث ظهرت فيه »املدار�ض العلمانية« وو�سعت خطة 
يف هذا العهد ملكافحة الأمية فزاد عدد هذه املدار�ض، ولكن مل يتم ت�سجيل تقدم 

يف م�ستوى هذه املدار�ض من حيث النوعية.

2- مزاوجة روح األصالة باملعاصرة

واملفكر - خريج مدر�سة دينية عتيقة، وميكن  العامل  فتح اهلل كولن -  اإن 
املدار�ض  نظام  حلقات  اآخر  هم  الرجال  من  كولن  اهلل  فتح  اأمثال  اإن  القول 
عنهم  خمتلًفا  كولن  اهلل  فتح  كان  فقد  هذا  من  الرغم  وعلى  تركيا.  يف  العتيقة 
القدمية،  املدار�ض  لهذه  الجتماعي  واجلو  والفكر  العلم  حدود  يف  يبق  مل  لأنه 
فقد قراأ واأمّل باحل�سارة الغربية املعا�سرة وبنظم فكرها وبعلومها الو�سعية وباأ�سلوب 
الطبيعية  العلوم  اكت�سب  الغزير  الديني  علمه  جانب  فاإىل  الجتماعية.  حياتها 
والجتماعية والإن�سانية مب�ستوى اأعلى من امل�ستوى الذي يتم تدري�سه حالًيا يف 

املوؤ�س�سات التعليمية.
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طرح فتح اهلل كولن اأفكاره حول نظم التعليم والرتبية املمتدة من املدر�سة 
الدينية اإىل املدار�ض احلديثة يف املقابالت ال�سحفية التي اأجريت معه يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي)1( حيث قام - عند الإجابة عن الأ�سئلة املختلفة املطروحة عليه - 
بتحليل وتقومي وا�سع، واأ�سار كيف وقع النظام التعليمي الديني القدمي ومناهجه 
ا اأمام التجديد يف  يف اأ�سر التكرار، وكيف اأ�سبحت كتب الهوام�ض وال�سروح �سدًّ
كل �ساحة. واأجرى مقارنة عامة بني ما كان يدر�ض يف هذه املدار�ض القدمية ب�سكل 
كال�سيكي مع العلوم الريا�سية التي انت�سرت يف الغرب يف ذلك العهد. واأرجع 
اأ�سباب اأخرى - اإىل قيامها بغلق  �سبب جمود وتاأثر هذه املدار�ض - اإىل جانب 
اأبوابها اأمام العلوم الو�سعية، كما ذكر باأن العلوم الكال�سيكية التي كانت تدر�ض 
فيها، مثل اللغة والبالغة واملنطق وعلم الكالم والتف�سري والفقه وعلم الأ�سول... 
اإلخ، كانت تدر�ض وكاأن من غري املمكن القيام باأي جتديد اأو تو�سيع فكري وعملي 
يف اأي �ساحة من ال�ساحات. واأرجع �سبب التفريق بني العلوم الدينية والو�سعية 

اإىل �سقوط نظام هذه املدار�ض يف هوة التكرار وعدم قابليته لأي جتديد.

وهو يرى اأن هذه املدار�ض التي ف�سلت الفكر الديني عن الفكر املو�سوعي 
وعن العلوم يف تلك املرحلة فعلت هذا على الرغم من تعاليم القراآن التي توؤكد 
على التوافق بني العلم والدين. فالقراآن الكرمي يحث ب�سكل وا�سح على العلوم 

(1)	 	Eyüp	Can,	Ufuk	Turu,	s.	71-89;	M.	F.	Gülen,	Ruhumuzun	Heykelini	Dikerken,	s.	36;	Işığın	Göründüğü	

Ufuk,	 71;	 Fasıldan	 Fasıla،	 3/198-199،228;	 www.herkul.org,	 Kırık	 Testi	 «Devlet	 Kutsanmamalı	

ama...» 5. Eylül. 2004.
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الدينية وعلى العلوم والفنون احل�سارية ويقرنهما مًعا. وعندما �ساع هذا القرتان 
ف�سلت  ثم  العلم،  عن  الدين  ف�سلت  التي  امل�سوؤومة  التاريخية  املرحلة  ظهرت 
واملدار�ض  الدينية  املدار�ض  ثنائية  وظهرت  الجتماعية،  احلياة  عن  التعليم  نظام 
هذا  خلفية  هو  الف�سل  هذا  كان  اأي  بينهما،  وال�سراع  والتناق�ض  العتيادية، 

ال�سراع. وميكن اإرجاع العوامل الجتماعية والتاريخية له اإىل هذا الف�سل.

ازداد ارتباط فتح اهلل كولن باجلماهري وازداد امتزاجه بها، ازدادت عالقته 
القريبة من اجلماهري ومن م�ساكلها الأ�سا�سية،  مب�ساكلها. وهذه العالقة احلميمة 
التيارات  جميع  على  اطلع  الأثناء  هذه  يف  لها.  حلول  عن  البحث  اإىل  دفعته 
الفكرية وال�سيا�سية يف البلد وعلى احللول املطروحة، حيث اأمعن فيها النظر ملعرفة 
درجة �سالحيتها وواقعيتها، فتاأملها وفّكر فيها بعمق، ثم اجته اإىل م�ساكل العامل 
الإ�سالمي ووجد الفر�سة لتوجيه قريحته نحو عامل اأو�سع. ونتيجة لرحلته الفكرية 
اأن امل�سكلة يف بلده ويف العامل الإ�سالمي، ورمبا يف احل�سارة الراهنة  هذه، وجد 
كلها، هي م�سكلة الإن�سان وتعليمه وتربيته وتدريبه. ويف بداية ال�سبعينيات حاول 
تطبيق م�سروعه يف التعليم والرتبية على الطالب ال�سباب، ثم يف املدار�ض التي 
�سجع على اإن�سائها يف معظم بلدان العامل، فانتقل امل�سروع من اجلانب النظري اإىل 

التطبيق العملي.

كان يف خطبه ودرو�سه ي�ستنه�ض همم النا�ض اإىل بناء املدار�ض احلديثة التي 
الأو�ساط  بع�ض  انتقادات من  ما جاءته  �سرعان  والإميان. ولكن  العلم  جتمع بني 
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بينما  الق�سري،  الأمد  بامل�ساريع ذات  مهتمة  الأو�ساط كانت  املحافظة؛ لأن هذه 
كانت م�ساريع الرتبية والتعليم ذات اأمد بعيد وحتتاج اإىل نف�ض طويل. وكذلك مل 
تكن هذه امل�ساريع من امل�ساريع التي تهتم بها هذه الأو�ساط ب�سكل مبا�سر؛ لذا 
فلم تكن على وعي بالآثار الجتماعية العميقة لها على املدى البعيد، ونظرت 

اأو�ساط حمافظة اأخرى اإىل هذه امل�ساريع با�ستخفاف ومل تاأخذها ماأخذ اجلد.

وقد حاول فتح اهلل كولن ل�سنوات عديدة يف خطبه ومواعظه وكتبه ب�سكل 
مبا�سر اأو غري مبا�سر، اإقناع وتنوير الأو�ساط املتدينة بفائدة م�ساريع الرتبية والتعليم، 
وخطا خطوات فعلية يف هذا املجال ليكون قدوة لهم، كما بذل جهًدا كبرًيا يف 
�سوى  امل�ساريع  هذه  من  ي�ستهدف  ل  باأنه  الر�سمية  احلكومية  الأو�ساط  اإقناع 
م�سلحة اجلماهري وخدمة الروح والهوية الوطنية، ول يحمل اأي هدف �سيا�سي اأو 
اأيديولوجي، اأو اأي هدف يتعار�ض مع اأهداف الدولة القائمة؛ لأن اجلهود كلها 

ا بحًتا. كانت موجهة نحو تعليم وتربية ال�سباب واجلماهري باعتبارها عماًل مدنيًّ

تركيا  يف  والثانوية(  )البتدائية  املدار�ض  هذه  بداأت  الت�سعينيات  ويف 
اأثبتت جدارتها يف مدة ق�سرية  بال�سرتاك يف امل�سابقات العلمية العاملية، حيث 
بالنتائج اجليدة التي ح�سلت عليها، والنجاحات الرائعة التي �سجلتها. وكان هذا 
دلياًل على اأن هذه املدار�ض اأُر�سيت على قواعد علمية ر�سينة. وبتعبري اآخر كانت 
هناك اإ�سارة اإىل مدى جناح م�سروع الرتبية والتعليم الذي اأ�سار اإليه فتح اهلل كولن 

وو�سع على عاتقه مهمة اإجنازه.
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3- إضافات نوعية إىل نظام التعليم الرتكي

تعد مئات املدار�ض التي فتحت بت�سجيع من الأ�ستاذ فتح اهلل كولن مهمة 
لنظام التعليم الرتكي من ناحيتني:

الناحية الجتماعية	

ناحية النوعية الراقية للتعليم	

التعليم يف تركيا، وكانت  لقد نفثت هذه املدار�ض احلركة واحليوية لنظام 
عاماًل يف زيادة الهتمام بنظام التعليم �سواء يف الأو�ساط املوؤيدة لهذه املدار�ض 
اأو املعار�سة لها. وعندما تبني جناح هذه املدار�ض يف اإعداد الطالب للجامعات، 
النجاحات  هذه  اأخبار  وانعك�ست  العاملية،  العلمية  املباريات  يف  الباهر  وجناحها 
�ساحة  اإىل  العديد  توجه  العام،  الراأي  اأ�سماع  اإىل  وو�سلت  الإعالم  و�سائل  يف 
التعليم، اإىل درجة اأنه مل يحدث مثل هذا الهتمام املتزايد نحو التعليم يف تركيا 
يف العهود ال�سابقة، حتى لقد اأ�سبح من املعتاد الآن وجود برامج خا�سة للتعليم 
يف و�سائل الإعالم، وخ�س�ست اجلرائد �سفحات ملو�سوع التعليم واأخباره، وزاد 
اإقبال العديد من الأو�ساط اإىل التعليم بعد اأن كانت ل تربطها به اأي عالقة، ومنا 

قطاع التعليم واأ�سبح من القطاعات املهمة.
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وحري بالذكر اأن الأ�ستاذ فتح اهلل كولن اأدخل مفهوم الت�سحية اإىل نظام 
ت�سحية جدية،  ي�ستلزم  فهو  و�سعب،  املدى  طويل  �سباق  التعليم  لأن  التعليم؛ 
وحتماًل و�سرًبا على الآلم وامل�ساكل. والت�سحية كانت اأهم عامل يف جناح املدار�ض 
التي �سجع على فتحها الأ�ستاذ كولن، حيث هرع الآلف اإىل خدمة التعليم بكل 
اأنف�سهم خلدمة الإن�سانية، ورا�سني  �سوق وبكل رغبة، واأدوا هذه اخلدمة ناذرين 
بالعي�ض بكل تق�سف وزهد. وقد كان مثل هذا الأمر غائًبا متاًما عن نظام التعليم 

يف تركيا من زمن بعيد.

ومع  الفقرية.  املناطق  اإىل  واملعلمني  املربني  ال�سعب جذب  من  كان  لقد 
اأنه مت و�سع نظام م�ساعفة راتب هوؤلء يف بع�ض هذه املناطق الفقرية، اإل اأنه مل 
الكبرية.  املدن  املدنية يف  بالبقاء يف جو  ورغبتهم  هوؤلء  ميل  وبقي  كثرًيا،  ينفع 
ولكن هذه ال�سعوبة مل تكن موجودة يف مدار�ض فتح اهلل كولن، بل ذهب املربون 
واملعلمون اإىل اأرجاء العامل، بل حتى اإىل مناطق بدائية حمرومة من العديد من 
املعارك، واإىل مناطق  فيها  اإىل مناطق حتتدم  الع�سرية، بل ذهبوا حتى  احلاجات 
خطرة ل يتوفر فيها عن�سر الأمان. كان هوؤلء الذين توكلوا هذا التوكل يربهنون 

ا على مدى حاجة نظام التعليم اإىل الت�سحية والفداء)1(. عمليًّ

النف�ض  الت�سحية ونذر  العامل الأ�سا�ض واملوؤثر يف ظهور هذه  اأن  ل �سك 
خلدمة الإن�سانية هو فتح اهلل كولن. ولكن ما الذي دعا فتح اهلل كولن وهو عامل 

(1)	 	Mehmet	Gündem،	M.	F.	Gülen’le	11	Gün،	s.	194;	Sohbet-i	Canan،	s.	105-107
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دين وخريج مدر�سة دينية اإىل ولوج �ساحة �سعبة ومتعبة وذات نف�ض طويل مثل 
قلبية  ا لأزمات  يوميًّ يتعر�ض  الذي دعا �سخ�ًسا ح�سا�ًسا مثله  ما  التعليم؟  �ساحة 

واأزمات مر�ض ال�سكر اإىل ولوج هذا الطريق الطويل املتعب؟

هناك من ي�سرد هذه الأ�سئلة بغيظ فيقول: ماذا يعمل �سخ�ض متدين يف 
�ساحة التعليم؟ فاإن كانت مهنته هي الوعظ فليعمل يف �ساحة الوعظ. وملاذا يقوم 
�سخ�ض خمت�ض بالعلوم الإ�سالمية بالولوج اإىل �ساحة التعليم والرتبية التي هي 
�ساحة علمانية؟ كانت هذه الأ�سئلة املطروحة حول �سخ�سية فتح اهلل كولن وحول 
القرن  يف  الت�سعينيات  اأعوام  طوال  كثرًيا  متداولة  والرتبية  التعليم  يف  م�سروعه 
املا�سي من قبل و�سائل الإعالم، ومن قبل اأنا�ض عديدين ينت�سبون اإىل قطاعات 
التي متت  ال�سحفية  اللقاءات  العديد من  عليها يف  اأجاب  اأ�سئلة  خمتلفة، وهي 
معه، لذا فلن نكرر هنا اأجوبته على هذه الأ�سئلة، اإل اأننا �سنلقي نظرة على نظرته 

اإىل نظام التعليم والرتبية.

قام فتح اهلل كولن طوال �سنوات عديدة �سواء يف مواعظه اأم يف جمال�سه اأم يف 
مقالته العديدة التي ن�سرها بالتطرق ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اإىل م�ساكل التعليم. 
ا واأو�سله اإىل  ويكاد يكون هو ال�سخ�ض الوحيد الذي تناول هذا املو�سوع تناوًل حركيًّ
اجلماهري الوا�سعة. فال نعرف اأحًدا اآخر قام ب�سرح اأهمية التعليم حتى يف مواعظه 
للجماهري الذين كانوا يح�سرون امل�سجد ل�سماع مواعظه وهم من عامة النا�ض ومن 
الك�سبة واأ�سحاب احلرف؛ لأن مو�سوع التعليم كان منح�سًرا يف التاريخ القريب ويف 
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العهد اجلمهوري اأي�ًسا يف اأو�ساط املثقفني واملفكرين وال�سا�سة، ومل يكن يف ا�ستطاعة 
جماهري النا�ض ال�سرتاك يف النقا�سات الدائرة حوله ل ب�سكل مبا�سر ول ب�سكل 
ا وخا�ض  غري مبا�سر؛ لأن القناعة ال�سائدة كانت اأن نظام التعليم مو�سوع مهم جدًّ
ا اإىل درجة ل ميكن معها ال�سماح جلماهري ال�سعب لبيان الراأي حوله. ومل يدر  جدًّ
بخلدهم اأبًدا اأنه من املمكن اأن يقوم عامة النا�ض بالتربع من اأموالهم اإىل التعليم من 
دون انتظار لأي مقابل. وبتعبري اآخر: مل تكن اجلماهري الوا�سعة ت�سغل اأي مكان يف 
امل�ساريع الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية لهوؤلء املثقفني وال�سا�سة. فهم كانوا ينظرون 
اإىل املجتمع باأنه عبارة عن جماهري جاهلة ل دور لها �سوى تطبيق الأوامر الآتية لهم 
من فوق. وما قام به فتح اهلل كولن هو هدم هذه النظرة؛ لأن هذه النظرة هي التي 
كونت و�سنعت التعليم وال�سيا�سة، اأي جعلت الدولة غريبة عن ال�سعب واأن�ساأت 

كادًرا نخبويًّا، وولدت هذه النظرة.

قاد  الذي  الرتكي  ال�سعب  اأن  يرى  كان  كولن  اهلل  فتح  الأ�ستاذ  ولكن 
معركة ال�ستقالل يف ظروف قا�سية من الفقر واحلرمان قادر بحميته و�سهامته على 
املو�سوع  هذا  به يف  ال�ستعانة  واأنه ميكن  البلد،  م�ساكل  اأهم  ال�سرتاك يف حل 

اخلطري؛ لذا كانت حماولته فريدة يف بابها ل جند لها مثياًل يف تاريخنا القريب.

يف  موجودة  لي�ست  والرتبية  التعليم  م�سكلة  اأن  يرى  كولن  الأ�ستاذ  اإن 
بلدنا فقط، بل هي موجودة وب�سكل حاد وجذري يف املدنية املعا�سرة. وبلغ من 
اأنه كاد يجعلها من اأ�س�ض الإميان، اإذ من اأهم  اهتمامه ب�سرورة التعليم والرتبية، 
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اأ�سباب القلق وال�سياع يف املجتمعات الغربية متزق وحدة العقل والقلب يف الفكر 
العلمي ويف النظام التعليمي. وما مل حتقق الوحدة يف النظام التعليمي والرتبوي، 
وتوؤ�س�ض العالقة الفطرية والطبيعية بني الإن�سان والكون واهلل فلي�ض هناك اأي اأمل 

ول اأي فر�سة للخروج من هذا القلق وال�سياع.

ومع انطالق هذه املدار�ض من هذا املنطلق ا�ستطاعت جتاوز الفل�سفة الو�سعية 
التي تعد من اأهم م�ساكل نظام التعليم والرتبية. وهذه املدار�ض ت�سع وحدة القلب 
والعقل يف مركز نظامها التعليمي ومنظومتها العلمية والفكرية. وبتعبري اآخر هي 
ت�سعى اإىل تاأكيد �سرورة كون الإن�سان متالئًما مع املجتمع ومع البيئة ومع اخلالق. 
ت�سعى اإىل و�سع اأمنوذج اإن�سان وجمتمع يحرتم تاريخه وتقاليده وجذوره الإميانية 
يثق  كما  على كل جديد،  ومنفتح  علمي حديث  فكر  مع  الجتماعية،  وهويته 
بنف�سه ومب�ستقبله، مع انفتاح على الآخر ومعطيات الع�سر احلديث. لذا مل تكن 
هذه املعاهد - بكوادرها الن�سطة واملوفقة واملعا�سرة - ناجحة يف تركيا فقط، بل يف 

كل بلد عملت فيه.

املتثاقل  التعليم  ومنط  عقلية  بتغيري  املدار�ض  هذه  قامت  هذا  على  عالوة 
واملتجمد امل�ستند اإىل احلفظ والتكرار؛ اإذ ل يزال نظام التعليم يف تركيا م�ستنًدا 
اإىل اأ�سلوب احلفظ والتكرار ومل يتخل�ض بعد من اآثار املنطق ال�سوري يف العديد 
من ال�ساحات. وبدًل من نظام التعليم امل�ستند اإىل احلفظ اختارت هذه املدار�ض 
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املنطق الريا�سي والتجريبي وطريق الفكر املنفتح املتطور، وبذلك جلبت احلركة 
والن�ساط اإىل النظام التعليمي، اأي قامت بتجديد معايري التعليم وبرفع م�ستواه.

والتجديد الآخر لهذه املدار�ض نراه يف �سدد العالقات بني الطالب واملعلم، 
دافئة  حميمة  عالقات  اأر�ست  حيث  الجتماعي  واملحيط  والأ�سرة  املدر�سة  وبني 
وعاطفية كانت الب�سرية قد ن�سيتها منذ ع�سور عدة وهي تتلهف وتت�سوق اإليها الآن؛ 
امل�ساعر  واأحيت  ال�سابقة،  احلميمة  العائلية  العالقات  اأحيت  املدار�ض  هذه  اإن  اأي 
ال�سغرية،  الجتماعية  والبيئة  واملحلة  العائلة  يف  عادة  الظاهرة  احلميمة  والعواطف 
وبعثت من جديد الأمنوذج املا�سي لالإن�سان البطل امل�سحي، الذي ينذر نف�سه لأمته 
ولوطنه ولالإن�سانية جمعاء بكل املحبة، والذي اختفى اأمنوذجه يف هذا الع�سر املادي 
هذه  على  امل�سيطر  والروح  الكادر  هو  هذا  الذاتية.  امل�سالح  وراء  الالهث  الأناين 
املدار�ض، فكلهم �سرب من كاأ�ض املحبة وعجن بعجني الفداء والت�سحية، ومن النادر 

ا اكت�ساب نظام التعليم وكادر التعليم مثل هذا التكرمي والهتمام. تاريخيًّ

واأمامهم  اجلامعات  اأف�سل  يف  تخرجوا  الذين  ال�سباب  يدفع  الذي  فما 
بنار  تكتوي  بلدان  اإىل  اأو  ونائية،  فقرية  اأقطار  اإىل  يهرعوا  اأن  ورائع  باهر  م�ستقبل 
احلرب لكي يكونوا مدر�سني اأو اإداريني يف تلك املعاهد؟ وما الذي جعل مهنة 
التعليم هي املهنة املف�سلة لدى اآلف ال�سباب لكي يختاروها مع ا�ستطاعتهم دخول 
كليات الطب والهند�سة والكومبيوتر وهند�سة الطريان والهند�سة ال�سناعية؟ ل 
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�سك اأن هوؤلء ال�سباب ميثلون �سهامة امل�سلم وت�سحيته وحبه للخري، وقد �سحبوا 
معهم هذا النبل والكرامة اإىل كل بلد رحلوا اإليه وكانوا ر�سل الثقافة فيه.

املعاهد  هذه  اأن  نرى  ال�سامل،  املنظور  هذا  من  املو�سوع  اإىل  نظرنا  فاإن 
�ساهمت وت�ساهم م�ساهمة اإيجابية يف الثقافة الرتكية ويف عالقاتها اخلارجية. لقد 
اتبعت تركيا منذ ع�سور �سيا�سة منغلقة نحو اخلارج، فقد �سعفت جراأتها ورغبتها 
بالنفتاح على اخلارج، وكانت تبدي ردود فعل غريزية وقلقا �سد النفتاح على 
اخلارج. ونحن نعتقد اأنه كلما زاد هذا القلق زادت الأهمية الثقافية لهذه املعاهد 

على امل�سرح الدويل.

4- إضافات منوذجية يف صناعة التقارب الثقايف

املدى  اأو�سح يف  ب�سكل  �ستظهر  وفوائدها  املعاهد  اإيجابيات هذه  اأن  نعتقد 
البعيد؛ لأن الرتبية والتعليم م�سروع طويل املدى. ول �سك اأنه لأول مرة يف تاريخنا 
الطويل يظهر هذا ال�سدى الوا�سع مل�سروع تعليمي، فقد اأحدث حركة وا�سعة وتاأثرًيا 
على النطاق الدويل يف ال�ساحة الثقافية والجتماعية والدولية. ومع اأن موؤ�س�سات 
اأخرى غري هذه املدار�ض تتوىل مو�سوع احلوار بني احل�سارات، اإل اأن هذه املدار�ض 

خّرجت اأ�سخا�ًسا كثريين ت�سدوا لهذا املو�سوع وحملوا هذه املهمة.

ب�سنع  فيها  الإدارة  وكوادر  واأ�ساتذتها  مبدر�سيها  املدار�ض  هذه  قامت  لقد 
اأنا�ض يختلفون يف الدين  ن�سيج لني ورقيق من العالقات احلميمة امل�سرتكة بني 
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والثقافة واحل�سارة. و�ستزداد �ساحة هذا التاأثري وتتعمق اإىل درجة قد يفوق حتى 
مع  للحوار  م�ستعدين  مدنيني  اأ�سخا�ض  وتهيئة  تربية  بها؛ لأن  القائمني  توقعات 
ا،  الآخرين على الرغم من الفروق الدينية والثقافية والجتماعية عن�سر مهم جدًّ
نذكر هذا  وعندما  احل�سارات.  للحوار بني  وقاعدة  اأ�سا�ًسا  امل�ستقبل  وي�سكل يف 
النوع من الأ�سخا�ض امل�ستعدين للحوار مع الآخرين والتعاون معهم، ل نق�سد 
احلوار  لأن  عنها؛  غرباء  واأ�سبحوا  وعن جذورهم  هوياتهم  عن  انقطعوا  قد  اأنهم 
بل  وعاداته«،  وثقافته  لهويته  اأي طرف  اإنكار  دون  املتبادل من  »الحرتام  يعني 
دون  ومن  ب�سالم  مًعا  العي�ض  فيها  ميكن  م�سرتكة  وا�سعة  �ساحة  بتكوين  القيام 
املعار�سون  ي�سيع  مثلما   - الأحوال  من  باأي حال  احلوار  هذا  يعني  ول  �سراع. 
ال�سيا�سية  الناحية  من  معناه  هذا  لأن  املقابل؛  الطرف  بوتقة  الن�سهار يف   - له 
عملية  والثقافية  الجتماعية  الناحية  من  ويعني  لال�ستعمار،  قبول  والقت�سادية 

ذوبان.

من جهة اأخرى نحن نعي�ض ظاهرة »العوملة« اأي اأن الآخر موجود الآن على 
لذا علينا بذل اجلهود  يوؤثر على عالقاتنا الجتماعية والإن�سانية؛  بابنا، وهذا  عتبة 
للتعاي�ض مع الثقافات الأخرى يف جو يخلو من ال�سراع ولي�ض الوقوف منها موقف 
العداء. واخلوف من الآخر ومن ثقافته يعني �سعف ثقتنا يف هويتنا و�سخ�سيتنا. اأومل 
نتحدَّ العامل اأجمع بهويتنا و�سخ�سيتنا وبنظم الرتبية عندنا؟ فطوال اأربعة ع�سر قرنًا 
التقينا وتعاي�سنا مع ثقافات وح�سارات عديدة؛ فقد كانت الأنا�سول مهًدا ملدنيات 
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عديدة، اأي كانت ف�سيف�ساء ح�سارات وثقافات عديدة. ومع اأن مثل هذه الف�سيف�ساء 
احل�سارية والثقافية قد يكون لها خطر من الناحية ال�سيا�سية والأيديولوجية، اإل اأن 
اأهم املناطق اجلغرافية التي كانت مهًدا حل�سارات  منطقة الأنا�سول تعد بحق من 

خمتلفة؛ لذا فقد ت�سربت بثقافة احلوار يف التاريخ وه�سمتها.

اإننا نرى اأن اأمنوذج الإن�سان يف م�سروع هذه املدار�ض اأكرث فعالية واإيجابية 
اأن يكون من الالعبني على امل�سرح الجتماعي ومن املوؤثرين  ون�ساًطا، ويحاول 
فيه، وهذا الأمنوذج الإن�ساين متوازن من ناحية املادة والروح، ول يعمل اأحدهما 

�سد الآخر، كما يحمل هذا الإن�سان رغبة احلوار الثقايف والجتماعي.

لهذه  والفكرية  الفل�سفية  الأ�س�ض  حول  الأقوال  من  العديد  �سرد  ميكن 
الواقع  يف  حققوا  الذين  الأبطال  هوؤلء  حق  اإيفاء  ميكن  ل  ولكن  الق�سية، 
ن�ساط  اأمام  اأننا  نن�سى  األ  ويجب  والثقايف.  الجتماعي  الأمنوذج  هذا  العملي 
عملي جتاوز خيال املثقفني. وجدير بالتاأكيد اأن املدار�ض هذه �سيكون لها اإ�سهام 
ر�سم  ال�سعب  من  كان  واإن  امل�ستقبل،  احل�سارات يف  بني  احلوار  اإغناء  كبري يف 
حدود هذا الإ�سهام حالًيا. هذا مرتبط مبدى قبول البلدان الأخرى لهذه املعاهد 
ومدى تفاعل جمتمعاتها معها، ومدى ا�ستعداد تلك البلدان للدخول يف م�ساألة 
اإن مل تكن هناك �سغوط  اأن بلدانًا كثرية -  اأن نرى  حوار احل�سارات. وبو�سعنا 

اأيديولوجية �سيا�سية وفكرية عليها - م�ستعدة لقبول مثل هذا احلوار.



مدار�ش التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة
3693((

تركيا  يف  ال�ساعة  حديث  ون�ساطاته  هذه  بفعالياته  كولن  اهلل  فتح  اأ�سبح 
منذ الت�سعينيات، وبوؤرة اهتمام كبار موظفي الدولة ورجال ال�سيا�سة املحايدين، 
والأكادمييني والأو�ساط املثقفة وو�سائل الإعالم. واأ�سبحت اأعوام الت�سعينيات، 
اأعوام النطالق اإىل العامل اخلارجي من جهة، واأعوام اإجراء احلوارات مع خمتلف 
اأي بداأ عهد  اأخرى.  الفكرية ب�سكل وا�سع من جهة  الثقافية والتيارات  الفئات 
حوار داخلي مل يحدث له مثيل يف التاريخ احلديث لرتكيا. بينما كانت تركيا قبل 
الأيديولوجية.  التيارات  العديد من احلركات ومن  الثمانينيات م�سرًحا ل�سدام 
احلركات  هذه  يف  جرت  التي  ال�سدامات  اأثناء  ال�سباب  من  الآلف  ُقتل  وقد 
ال�سبابية. واهتزت تركيا من اأعماقها بتاأثري النـزاعات الأيديولوجية التي عّمت 
اأي�ًسا العامل كله. ولكن فتح اهلل كولن ا�ستطاع اأن ينقذ حمبيه واجلماهري العري�سة 
التي كان يخاطبها من النزلق اإىل هذه النزاعات واخل�سومات، ويبعدهم عنها. 

. واأبدى يف هذا الأمر عناية خا�سة ب�سرب وتاأٍنّ

جـ - من احلوار الداخلي إىل احلوار العاملي

1- بادرة نادرة: شخصية دينية تطلق احلوار بني املتناقضني

ل �سك اأن العامل اليوم بحاجة ما�سة اإىل احلوار بني الثقافات واحل�سارات 
اأكرث من اأي وقت م�سى؛ لأن العلوم وتكنولوجيا ال�سالح بلغ من التقدم مبلًغا 
التهديد  ينبع هذا  الأر�ض. ول  �سطح  املوجودة على  املجتمعات  م�ستقبل  يهدد 
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اإن  بل  قوى احلكم،  العالقات بني  ومن  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  فقط من وجود 
ظاهرة احلداثة والعوملة تهدد التعددية الثقافية والدينية والجتماعية والفروقات 
تعد  الدنيا، ول  اأرجاء  تزداد يف خمتلف  العوملة  الفعل �سد  ردود  وبداأت  بينها. 
ردود الفعل هذه �سكاًل من اأ�سكال املقاومة للحداثة، بل لأن العوملة بدت كاأنها 
تهدد ومبقيا�ض وا�سع الهويات الدينية والقومية والتاريخية والثقافات الجتماعية 

لالأمم، وهذا ينذر بقدوم نزاعات و�سراعات جديدة.

كولن  اهلل  فتح  فكر  �سمات  من  �سمة  اأهم  الآخر  وقبول  احلوار  ُيعد 
وديناميكيته، وهذان املفهومان اللذان تطورا يف العامل، بداآ ينقلبان اإىل �سمة ثقافية 
على نطاق عاملي. اإن العي�ض مًعا من دون نزاع اأ�سبح من الأهداف ومن امل�ساكل 
يكت�سب  ومل  فل�سفته.  وو�سع  تدعيمه  و�سائل  عن  احلديثة  الدول  تبحث  التي 
وما  احلالية،  كاأهميته  اأهمية  التاريخ  عهود  من  عهد  اأي  يف  الآخر  وقبول  احلوار 
كانت ثقافة احلوار �سرورية ك�سرورتها الآن؛ لأن جميع المرباطوريات ال�سابقة 
مل تكن موؤ�س�سة على عالقات �سيا�سية وقانونية مبنية على احلوار، بل كانت قائمة 
على اأ�سا�ض ال�سراع واحلروب. وقد اأ�س�ست احل�سارات املختلفة جدرانًا �سميكة 
ال�سيا�سية والأيديولوجية والدينية. واأّدى  حولها، حمافظة كل منها على هويتها 
قوانني  و�سادت  عديدة.  حروب  واإىل  بينها  فيما  منها  بد  ل  �سراعات  اإىل  هذا 
احلرب يف العالقات الدولية طوال القرون الو�سطى. ومل يقت�سر هذا الأمر على 
العالقات الدولية فح�سب، بل �ساد يف القوانني الداخلية للدول والإمرباطوريات 
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اأو ثقافية، ومل يتم  اأو عن�سرية  اإذ مل يكن ُي�سمح باأي اختالفات دينية  كذلك، 
العرتاف بحق هذه الختالفات بالوجود. لذا تاأ�س�ض ن�سال الإن�سانية يف �ساحة 
تكون  وقد  واحلروب.  وال�سجار  ال�سراع  على  الو�سطى  القرون  طوال  احل�سارة 

الدولة العثمانية ال�ستثناء الوحيد يف هذا املجال.

اأعقابه هدوء كبري لّف  يف عام 1))1م حدث انقالب ع�سكري �ساع يف 
جميع اأرجاء تركيا. لقد خ�سرت تركيا يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ثالثة اأجيال، 
وا�ستوىل التعب والياأ�ض على النا�ض. اأما اأعوام الثمانينيات، فكانت اأعوام قيام 
النزاعات  ولكن  وحما�سبتها.  نف�سها  مبراجعة  والأيديولوجية  الفكرية  احلركات 
تزال  ل  كانت  والأذهان  الروؤو�ض  لأن  فقط؛  وال�ساحات  ال�سوارع  يف  انتهت 
بداأ  الجتماعي،  الو�سع  هذا  مثل  يف  الأيديولوجية.  باحلواجز  ومق�سمة  مملوءة 
والبتعاد  املرونة  اإبداء  وبثقافة  الآخر،  وقبول  احلوار  ثقافة  باإر�ساء  كولن  اهلل  فتح 
عن التع�سب. وا�ستطاع اأن يكون مقنًعا؛ لأنه كان معماري م�سروع على النطاق 

العاملي؛ لذا اأ�سبح حمط الهتمام ومو�سوع ال�ساعة.

الكبري  مل�سروعه  اأولية  وجتارب  مبحاولت  ذلك  بعد  كولن  اهلل  فتح  قام 
وعقدية  فكرية  اأطياف  اإىل  املنتمني  الأتراك  املثقفني  بني  احلوار  قواعد  لإر�ساء 
متناق�سة؛ فقام بعقد اجتماعات بني ممثلي خمتلف الأفكار، وبني ممثلي خمتلف 
يف  بينهم  فيما  فعلية  �سراعات  يف  دخلوا  الذين  ومع  واأديانه،  املجتمع  اأمناط 
ال�ستينيات ويف ال�سبعينيات، ومع من ا�ستمرت خالفاتهم يف ال�ساحات الفكرية 
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يجل�سون  اأنف�سهم  هوؤلء  مع�سكرات خمتلفة. وجد  اإىل  وانق�سموا  والجتماعية، 
لأّول مرة حول من�سدة واحدة مع خمالفيهم يف الراأي والأيديولوجية. كانوا يرون 
رمبا  الذين  من  هوؤلء  كان  معهم.  ويتحدثون  الأوىل  للمرة  قرب  عن  خمالفيهم 
تيارات خمتلفة  قادوا  الأقل  اأو يف  �سابًقا،  الآخر  وجه  ال�سالح يف  اأحدهم  �سهر 
لوجه  وجًها  واحدة  مائدة  حول  جل�سوا  فقد  ال�سبابية.  احلركات  من  ومتعار�سة 

يتناولون الطعام وي�ساأل اأحدهم عن اأحوال الآخر.

�سحيح اأن احلديث يف هذه اللقاءات الأوىل كان ل يتجاوز كلمات املجاملة، 
وبدت  الجتماعات،  بهذه  اأعجب  من  احلا�سرين  بني  من  هناك  كان  ولكن 
لهذه  والجتماعية  والفل�سفية  الفكرية  القواعد  اإر�ساء  يف  الرغبة  اأمارات  عنده 
الجتماعات. ومبرور الزمن نتجت عن هذه الرغبة اجتماعات مدينة »اأبنت«، اأو 
ما اأطلق عليه ا�سم »منتدى اأبنت للحوار«. مل تعد هذه الجتماعات اجتماعات 
ومن  اجلامعات  خمتلف  من  اأع�ساوؤه  جاء  علمي  كادر  هنا  �سكل  فقد  جماملة، 
خمتلف الخت�سا�سات ومن خمتلف املدار�ض الفكرية، وانقلب ال�سراع هنا اإىل 

حوار فكري وعلمي.

لقد جاء هذا الكادر العلمي الذي ينتمي كل من فيه اإىل مدر�سة فكرية 
خمتلفة اإىل هذه الجتماعات لتاأ�سي�ض �ساحة م�سرتكة من التفاهم والعي�ض مًعا 
له.  �سبيه  ل  كبرًيا  م�سروًعا  �سك  دون  من  هذا  كان  �سراع.  دون  من  تركيا  يف 
يديرون  الذين  الأمر هم  اأول  املثقفني يف  به من  تاأثروا  فتح اهلل كولن ومن  كان 



مدار�ش التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة
3733(3

هذا املنتدى، ولكن ما اإن ات�سع نطاق هذه الجتماعات حتى حتول املنتدى - 
نتيجة ا�سرتاك عدد كبري من املفكرين والعلماء يف �ساحات الفكر والعلم والقانون 
وال�سيا�سة - اإىل منرب م�سرتك واإىل برنامج عمل فعال. ول ي�سغل فتح اهلل كولن 
هذه  برتتيب  تقوم  التي  والكّتاب«  »ال�سحفيني  جلمعية  الفخرية  الرئا�سة  �سوى 
املوؤ�س�ساتي  قالبها  اأخذت  هذه  احلوار  اجتماعات  اإن  اأي  ومتويلها،  الجتماعات 

على يد هوؤلء الأكادمييني واأ�سبحت حتت ت�سرفهم.

2- وقف الصحفيني والكّتاب يف مسرية احلوار

�سدى  لفتتاحه  وكان  )))1م،  عام  والكّتاب  ال�سحفيني  وْقف  تاأ�س�ض 
كبري يف و�سائل الإعالم حيث تاأ�س�ض يف البداية لتفعيل وتن�سيط جو من احلوار 
وح�سن النية. وكان هذا هو راأ�سمال الوقف يف البداية، ولكن �سرعان ما اأعقبت 
امتلك  فقد  خمتلفة،  وثقافية  اجتماعية  فعاليات  الطعام  موائد  على  اللقاءات 

الوقف جملتني ودار ن�سٍر لإر�ساء القواعد الفكرية لجتماعات »اأبنت«.

الجتاهات  خمتلف  من  الولئم  يف  امل�ساركون  بداأ  هذا،  جانب  اإىل 
والنتماءات بتاأ�سي�ض �سداقات جديدة. وظهر لأول مرة اأن للفروق والجتاهات 
اأدرك جميع الأطراف  ال�سحر؛ لأنه �سرعان ما  املختلفة مثل هذه اجلاذبية وهذا 
والرثاء.  الغنى  اأوجه  من  وجه  �سوى  لي�ست  والختالفات  الفروق  اأن  كيف 
فاأ�سبح ثمة تالوؤم وان�سجام تام بني معتنقي خمتلف الأفكار والعقائد والأديان. 
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كان هذا اأول حوار �ساخن بني هوؤلء؛ لأنهم مل يروا منذ �سنوات عديدة، بل رمبا 
منذ عدة ع�سور، اأر�سية م�سرتكة للحوار مثل هذه الأر�سية. لذا فقد اأّيدوا هذه 
احلوارات بحرارة. ولعلهم مل يتوقعوا يف البداية اأن ين�ساأ جو مثل هذا اجلو احلار، 
ومل يتوقعوا اأي�ًسا حتول هذه احلوارات التي جرت على موائد الطعام اإىل حوارات 

بني الثقافات واحل�سارات والأديان.

وجدير بالذكر اأن احلياة الع�سرية مهدت لالإن�سان ت�سهيالت كثرية، ولكنها 
التحري�سات  امل�ساكل  هذه  اأهم  من  ولعل  م�ساكله،  من  زادت  نف�سه  الوقت  يف 
اأن  كما  واحل�سارات،  الأديان  بني  خالفات  تثري  التي  والإمربيالية  ال�سيا�سية 
العالقات الدولية تتاأثر �سلًبا بهذه التحري�سات. ومن ثم يبقى ال�سالم العاملي - 
الذي مل يتحقق اأبًدا على الرغم من كرثة احلديث - يف خطر م�ستمر. لذا بدا اأن 

احلوار بني احل�سارات والأديان هو الأمل الوحيد لالإن�سانية.

وهكذا فاإن حماولة فتح اهلل كولن تعّد على امل�ستوى الدويل، من اأبرز حماولت 
البحث عن اأر�سية للحوار والتفاهم امل�سرتك، واأبرز مثال لها. وُي�سند حممد فتح اهلل 
والرتبية على  التعليم  فعالياته يف  وما  وفل�سفية.  وفقهية  دينية  باأدّلة  املحاولت  هذه 
امل�ستوى الدويل، وتاأ�سي�سه املدار�ض العديدة يف خمتلف الدول، اإل لكي تكون هذه 

املدار�ض ج�سور �سكينة و�سالم بني احل�سارات والثقافات والأديان املختلفة.
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وهو يرى اأن على امل�سلمني األ يقيموا هويتهم الثقافية والجتماعية على 
القيم  مع  تتفق  ول  هدامة،  اأ�س�ض  الأ�س�ض  فهذه  والنزاع،  ال�سراع  من  اأ�س�ض 
الإن�سانية والعاملية لالإ�سالم. ومل تكن احلروب الطويلة الأمد يف العهود ال�سابقة، 
اإل نتيجة مل�سكلة هيمنة منطق القوة على العالقات الدولية. وقد كان من املمكن 
جميع  وانت�سار  ظهور  وعلى  ال�سابقة  المرباطوريات  جميع  على  هذا  ينطبق  اأن 
ال�سراع  النزاع يف  تبعات هذا  الآن حتمل  الإن�سانية  ت�ستطيع  ولكن ل  الأديان. 

على امل�ستوى العاملي.

املتبادل  واحلوار  ال�سالم  على  قائمة  الإ�سالمية  القيم  منظومة  باأن  علًما 
وقبول الآخر. وقد طبق الر�سول  هذه القيم يف دولته يف املدينة املنورة. كان 
اأهل املدينة ينت�سبون اإىل اأديان وثقافات خمتلفة. لقد ت�سرف الر�سول - للمرة 
الأوىل يف التاريخ - �سمن قيم متفوقة على قيم حقوق الإن�سان الدولية املعلنة 
الدينية  باخل�سو�سيات  العرتاف  مت  كيف  التاريخية،  الوثائق  هذه  وترينا  اليوم. 
اأ�سا�ض من العرتاف  والثقافية املختلفة وحقوق كل جمموعة وم�سوؤوليتها على 
املتبادل. وح�سب هذه الوثائق واملعاهدات، فاإن غري امل�سلمني اأحرار يف اأديانهم 
بل  الأمور،  اأحد يف هذه  يتدخل  اأن  وعباداتهم دون  معي�ستهم  وتفكريهم وطرز 
والقانونية  الدينية  احلرية  من  اأ�سا�ض  على  �سركاء  امل�سلمني  مع  العي�ض  ميكنهم 

والثقافية و�سمن نظام ي�سمح بالتعددية.
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اإن الأ�ستاذ فتح اهلل كولن يحاول اليوم تو�سيع هذه »اجلماعية« و«التعددية« 
كانت  ال�سابق  يف  »اجلماعية«  اأن  �سك  ول  الآخر.  وقبول  احلوار  اإىل  امل�ستندة 
و�سيا�سية  ثقافية  اأ�س�ض  اإىل  هناك حاجة  اليوم  اأن  اإل  الدينية،  بالأ�س�ض  حمددة 
منت�سبني حل�سارات خمتلفة يف هذه  اأ�سخا�ض  ا�سرتاك  ال�سروري  ومن  كذلك. 
اجلهود ب�سكل اإيجابي وفّعال لكي ميكن حتقيق ثقافة احلوار وقبول الآخر الذي 
يخدم ال�سالم العاملي. وهناك قيم اإن�سانية وعاملية يف ما�سي كل اأمة ويف مرياثها 
الثقايف وطراز حياتها الثقافية تدعو اإىل الت�سامح جتاه اأمناط احلياة الثقافية املختلفة، 
اإظهار هذه القيم ملنت�سبيها وتعليمها لهم لكي ميكن تاأ�سي�ض ثقافة ميكن  ويجب 

العي�ض يف ظلها يف العامل.

الثقافات  اأ�سحاب  اإل مب�ساركة الأطراف الأخرى من  اأمر ل يتحقق  وهو 
املختلفة وجتاوبها مع هذه احلركة يف كل خطوة من خطوات احلوار. وحركة احلوار 
هذه، م�ستمرة باعتبارها حركة مدنية حتملها اأطراف عديدة من خمتلف الأديان 
ومفكرون  خمتلفة  وفل�سفية  فكرية  اأ�س�ًسا  ميلكون  مثقفون  ويحملها  والثقافات، 
وعلماء وزعماء من مذاهب وقناعات خمتلفة ينتمون اإىل جمتمعات خمتلفة. وقد 
بداأت موجات هذه احلركة تت�سع يوًما بعد يوم ويزداد تاأثريها. ول �سك اأن هذه 
البعيد  املدى  ت�ستطيع يف  ولكنها  مبا�سرة،  �سيا�سية  �سبغة  اأي  املحاولة ل حتمل 
ا على م�ستقبل املجتمعات؛ لأنها حركة حوار جدية ذات م�ستوى  التاأثري اإيجابيًّ
ا�ستطاعت  ورمبا  والتجاوب لكونها حركة مدنية.  ا�ستقطبت الهتمام  وقد  رفيع، 
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هذه احلركة يف امل�ستقبل القريب نقل �سوتها الذي يدعو الإن�سان اإىل الرجوع اإىل 
جذوره الروحية العميقة املوجودة يف خمرية الكون، واإىل احلب والع�سق الإلهي 

ونقل �سوتها اإىل قطاعات اأو�سع واإحداث تاأثريات اأقوى فيها.

دينية،  و�سخ�سية  اإ�سالمي  مفكر  كولن  اهلل  فتح  الأ�ستاذ  اأن  املوؤكد  من 
والثقافية  الجتماعية  الأو�ساط  ويف  العامل  هذا  يف  اأحد  ي�ستغرب  مل  ولكن 
املختلفة هويته الدينية هذه؛ لأنه يقدم اأمنوذًجا وا�سًحا ويوؤكد على قيم م�سرتكة 
ي�ستطيع كل جمتمع اإن�ساين قبولها بكل ر�سا من الناحية الإن�سانية والجتماعية 
والأخالقية.)1( فقد �سبهه الكثريون بجالل الدين الرومي، واعتربوه رومي هذا 
الع�سر. اإن العديد من املجتمعات يف العامل عرفت كتب جالل الدين الرومي 
احلوار  جتاه حركة  ازدياد  العامل يف  اهتمام جمتمعات  اأن  نرى  ثم  ومن  وقراأتها، 

والت�سامح التي متثل روح دعوة الرومي.

اأحمد حلمي فيليبة يل1 ))

املعارف  التعرف على  بداأ  �سفرًيا،  اأبوه  ببلغاريا، كان  فيليبة  ولد يف مدينة 
اأقام يف اإزمري  وعلى الع�سر بالدرا�سة يف »�سلطانية غالطة �سراي« باإ�ستانبول، ثم 
اإىل  الفتاة« فتبعه النفي والإبعاد  وتوظف يف بريوت. وهنا ات�سل بعنا�سر »تركيا 

(1)	 	M.	F.	Gülen,	Örnekleri	Kendinden	Bir	Hareket,	 s.	117;	Ruhumuzun	Heykelini	Dikerken,	 s.	122;	

Yeşeren	Düşünceler,	s.	156;	Kendi	Dünyamıza	Doğru,	s.	50;	İslam	Dünyası,	Sızıntı,	Mart	2004.
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فكر  راية  فرفع  )الد�ستور(.  »امل�سروطية«  بعد  اإ�ستانبول  اإىل  دعي  ثم  »فيزان«. 
»الحتاد الإ�سالمي«، واأ�سدر جملة بهذا ال�سم لن�سر اأفكار هذه اجلمعية... وبعد 
ذلك جريدة »احلكمة« اليومية والت�سدي جلمعية »الحتاد والرتقي«، ثم جمالت 
الفنون )اجلامعة(.  دار  الفل�سفة يف  اأ�ستاذ  بوظيفة  والقيام مدة  اأخرى...  وجرائد 
ثم قتل بال�سم يف عمر يح�سب على ال�سباب من قبل اأعدائه الألداء املا�سونيني 
بالظن الغالب. اإن الآثار والكتابات التي تركها رجل الفكر واحلركة الذي األقينا 

على حياته نظرة �سريعة، ل زالت تنتظر درا�ساٍت اأكادميية.

فريد كام1 ))

ال�سرية الوجيزة لرجل الفكر والذوق والبيان الفريد النادر الذي فتح عينه 
وال�ستطالع  الفرن�سية  اأ�ستاذ  فهو  ياأتي؛  كما  لإ�ستانبول،  العرفانية  احلياة  على 
اأح�سان  الت�سوف يف  اإىل  اللجوء  ثم  اأوقعه يف قلق ملدة ق�سرية،  الذي  الفل�سفي 
العناية الإلهية، فال�ستقامة يف احل�ض والفكر جمدًدا. وبعد ذلك ن�سر اأحا�سي�سه 
يف جملتي »ال�سراط امل�ستقيم« و »�سبيل الر�ساد«... والقيام مدة بوظيفة مدر�ض 
يف »دار الفنون« و»مدر�سة ال�سليمانية«... والنت�ساب اإىل »دار احلكمة الإ�سالمية« 
الوظائف  من  العزل  اإىل  مرات  والتعر�ض  الإ�سالم(...  علماء  كبار  من  )هيئة 
والإعادة اإليها، واإىل الباأ�ساء وال�سراء وامل�سايقات، والدوام يف م�سرية احلياة بزهاء 

األوانها ذات الُبعد العقبوي حتى لقاء ربه كما يليق برجل فكر وعمل حركي.



مدار�ش التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة
3793((

م�صطفى �صربي اأفندي1 ))

الكلمة.  الكفاح« بكل معاين هذه  »اإن�سان  الطاهر، هو  الأنا�سول  ابن  اإنه 
مدر�ًسا  احلركي  والعمل  الكفاح  رجل  �سربي  م�سطفى  الإ�سالم«  »�سيخ  فنجد 
»بيان  للتحرير يف جملة  ورئي�ًسا  الربملان(  )نائًبا يف  ومبعوثا  ال�سراي  ملكتبة  واأميًنا 
احلق«... وع�سًوا يف فرقة )حزب( احلرية والئتالف، اإىل �ساعة تركه الوطن بعد 
»مداهمة الباب العايل« املعروفة. لقد عمل رجل احلركة هذا يف خدمة الإ�سالم 
ملوا�سلة  اإىل وطنه  وعاد  العوا�سف،  ا�ستدت  ما  الأخرى متى  امل�سلمني  يف بالد 
الكفاح هنا متى ما �سنحت الظروف... فيفتح �سدره خلدمة بلده كلما �سنحت له 
فر�سة، فيتقلد ع�سوية »دار احلكمة الإ�سالمية« و»امل�سيخة الإ�سالمية«. ثم يغادر 
تركيا �سنة 22)1 لآخر مرة اإىل رومانيا واإ�سكجه، ثم م�سر... حتى انق�ساء عمره 
�سنة )))1... حياة اأم�ساها يف كفاح مرير ومكافحة �سديدة... حياة مباركة لبن 
بار للوطن م�سحونة بعذاب ثقيل ومتقلبة بني ال�سعود والنـزول، ت�سلح مو�سوًعا 

للعديد من ر�سالت الدكتوراة.

اأحمد نعيم بابان زاده1 ))

ولد يف بغداد. اأبوه با�سا عثماين. نهل من معارف اإ�ستانبول مثل اأقرانه. من 
مراحل �سرية هذا الإن�سان ذي الأفق الغني والوا�سع يف عامله احل�سي والفكري: 
مدر�سة »�سلطانية« غالطة �سراي، مدر�سة املُْلِكية )الإدارة وال�سيا�سة(، فالتعيني يف 
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قلم الرتجمة يف وزارة اخلارجية ومدير التدري�سات يف وزارة املعارف وع�سوية دائرة 
الرتجمة وتدري�ض الأدب يف دار الفنون وعمادة كلية ملدة وجيزة... اإن اأحمد نعيم 
نبع مهم ارت�سف منه املجتمع الرتكي فكًرا وروًحا... وترك من خلفه مرياًثا غزيًرا 

من العلم والعرفان لالأجيال القادمة.

حممد عاكف1 ))

هو البن البار واملخل�ض لرتكيا الوطن. ُكِتَبت عنه املجلدات من الأبحاث 
وحتدث عنه اخلطباء. و�سيكتب ويقال بال انقطاع عن اإميانه وع�سقه وفوران م�ساعره 
يف  �ساحوا  الذي  الرتك  املثقفني  نوادر  من  هو  وفكره.  وق�سيته  احلركي  وعمله 
وكان حيث  العرب.  وبالد  اأوروبا(  العثمانية يف  )املمالك  ايلي  وروم  الأنا�سول 
ما حل �سوًتا ل�سعب جميد، لكن منتك�ض املاآل، مليًئا باحل�سرة والهجران، ونََف�ًسا 
ينفث الأنني، وتوج�ًسا مبثوًثا فيما حوله. من قالئل النا�ض الذين حافظوا على 
كلها:  حياته  مراحل  يف  ا  ووفيًّ خمل�ًسا  كان  العظيم.  اللتزام  بهذا  توجهم  خط 
»ال�سراط  فريق  وباذًل جهده يف  الفنون  دار  لالآداب يف  ومدر�ًسا  ومفت�ًسا  بيطاًرا 
امل�ستقيم« ثم »دار احلكمة الإ�سالمية«، ثم خطاباته يف �سنوات حرب ال�ستقالل.

عا�ض ابن الوطن ذو ال�سوت القوي، زاهًدا كزهد �سحابي جليل، ورحل 
اإىل العقبى فقرًيا. وهو ينتظر اأياًما عابقة بالوفاء من الأكادمييني بالبحث والتمحي�ض 
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عن جوانب فكره وعمله احلركي وفنه، مع حفظ ال�سكر للجهود املبذولة يف هذا 
ال�ساأن حتى الآن.

حممد حمدي يازر1 ))

العالمة املف�سر ال�سهري، فهو بعدما ح�سل على العلوم البتدائية يف »اأملايل«، 
وهي من نواحي الأنا�سول ال�سغرية، توجه اإىل العا�سمة اإ�ستانبول »لإكمال الُن�َسخ« 
ح�سب امل�سطلحات يف درجات العلم. تتلمذ على يد م�سايخ ب�سورة خا�سة، ثم 
الواعظني«...  »مدر�سة  يف  مدر�ساً  ثم  النواب«،  »مدر�سة  ثم  الروؤو�ض«،  »امتحان 
امل�سروطية...  اأثر  الربملان( على  )نائًبا يف  مبعوًثا  ثم  العام«.  »الدر�ض  اإىل  ومرتقًيا 
اجتهادي...  خطاأ  يف  احلميد  عبد  ال�سلطان  خلع  بها  يجيز  فتوى  على  والتوقيع 
وع�سوية دار احلكمة الإ�سالمية... ووزيًرا لالأوقاف... والوقوع حتت طغيان حماكم 
ال�ستقالل يف العهد اجلمهوري، والنـزواء الطويل بعد النجاة من غ�سب هذه 
هذه  الكرمي.  للقراآن  الأ�سم  تف�سريه  ت�سنيف  ثم  ال�سعرة،  من  اأدق  بفلتة  املحنة 
خطوط عري�سة منتقاة من �سريته. اإن العالمة حمدي يازر من ال�سخ�سيات البارزة 

التي ينبغي اأن نتوقف عندها مليا با�سم حياتنا الفكرية وعملنا احلركي.
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جنيب فا�صل1 ))

جذور عائلته يف »مرع�ض« من حوا�سر الأنا�سول. لكنه وجيه م�سبع برتبية 
واملدر�سة  الأمريكية  الكلية  وفاته.  فيها حتى  وعا�ض  فيها  ولد  واآدابها،  اإ�ستانبول 
البحرية كانتا ملء �سندانتني من تراب ذي قوة اإنباتية يحت�سن هذه القابلية الفذة 
وكومتني �سغريتني للوثبة الذاتية. ومن املنازل التي نـزلها ثم رحل عنها �سريًعا: 
ق�سم الفل�سفة يف دار الفنون. و�سوربون باري�ض منفذ �سغري لالطالع على الغرب. 
اأول داٍر  بائع متجول، فغادرها.  فيها  البنك فكاأنه  ومل ي�ست�سغ وظيفة مفت�ض يف 
نََفخ فيها روح الفن يف كل �سدٍر موهوب اأو غري موهوب هي كون�سرفاتوار الدولة 
)معهد مو�سيقى الدولة( واأكادميية الفنون اجلميلة. اإنه �ساحب املدر�سة الفكرية: 
من  منعت  كلما  مرات،  اأ�سدرها  التي  الدورية  با�سم  امل�سماة  الكبري«،  »ال�سرق 
ال�سدور اأعاد اإ�سدارها، وكلما �سدرت اأغلقت باملنع عن الن�سر، باإرادة قوية تدفعه 
اإىل املثابرة يف التخطيط لل�سدور اأثناء املنع. فهو بانيها ومهند�سها و�ساحبها املثقل 
ومهند�سي  والنرث  ال�سعر  اأ�ساتذة  اأفذاذ  اأحد  وهو  وال�سراء...  والباأ�ساء  بالعذاب 
يف  وعمقه  ال�سويف،  الفكر  يف  غو�سه  واإن  الأخري.  الع�سر  يف  امل�ستقبلي  الفكر 
امليتافيزيقا، وتوقريه املتني يف عمره كله للحقيقة املطلقة، واحرتامه الفائق وتوقريه 
املكني اإزاء �سيد الأنام ، هي قطرات �سغرية من بحره املمتد اإىل الآفاق. واإن 
وبتوجهاته  العمالق  الإن�سان  بهذا  كله  والعامل  الرتكي  ال�سباب  جيل  تعريف 
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كلها، التي اأملحنا اإىل ب�سع قطرات منه هنا، اإمنا هو مقيا�ض قدراتنا على ا�ست�سعار 
العظمة عند الآخرين.

�صليمان حلمي اأفندي1 1))

�سليل عائلة اأ�سيلة يف �سل�سرتة. �سيخ وابن �سيخ. عاد اإىل بلدته التي ولد 
عرفان  اآفاق  الروحي يف  غناه  اأن�سج  بعدما  اخلال�ض  الوفاء  ب�سائق  »مدر�ًسا«  فيها 
اإ�ستانبول. وتتو�سم عائلته التي تعلق عليه اآماًل عظيمة خرًيا يف طالبه املتحلقني 
حوله، ويف اإخال�ض ووفاء اأخالئه واإخوانه، فرتى فيهم ر�سالته وم�ستقبله، وتبت�سم 
اأفندي رجل كفاح قل مثيله، ممن ل يعرف  ملن يلحق بهم من بعدهم. �سليمان 
اأهل  الكلل يف عمله احلركي. فكان يف عمره كله منافًحا �سادًقا وثابًتا عن فكر 
الدفاع، يف  الكفاح يف خط  ولي�ض  ال�سامل  الكفاح  فهو داعية  ال�سنة واجلماعة. 
الفكَر  ال�سيخ  فنق�ض  متكررة...  هزات  اإىل  الديني  والفكر  احل�ض  تعر�ض  ع�سر 
الديني مع احل�ض التاريخي يف ن�سيج اأرواحنا نقو�ًسا بديعة... واجتهد يف اإ�سباع 
قلوبنا من اأ�سول وجودنا بالدورات التعليمية وم�ساكن الطلبة وبيوت الإقامة يف 
كل اأنحاء البالد، فلم يِن ومل يفرت عن غايته هذه ور�سالته حتى رحيله اإىل حيث 
يطري الأرواح والروحانيون. ول�ست اأزعم اأن اأ�سطًرا اأو �سفحات قادرة على تعريف 
رجل احلركة العظيم هذا... بل ول املجلدات من الكتب ت�ستطيع الإيفاء بحق 
اإن�سان الروح واملعنى، هذا الذي زان اأرجاء البالد من »اأدرنة« اإىل »اأردهان« بالعلم 

والعرفان، ويف مدة ق�سرية، وراغًما اأنف العوائق.





اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، 
وروادها البارزون

حممد كيسو)1(

)1( الأ�ستاذ املنت�سب ملادة اللغة العربية - كلية الدرا�سات الإ�سالمية  - �سراييفو البو�سنة.

املقدمة

الو�سطى،  القرون  من بني جماعات عديدة اتخذت الإ�سالم ديًنا لها يف 
ا من �سكان البو�سنة والهر�سك واأغلبية �سعب الألبان،  جند يف البلقان جزًءا هامًّ
قد اتخذوا الإ�سالم ديًنا لهم، واأ�سبع اأتباع الإ�سالم لهذه اجلماعات حاجاتهم اإىل 
التعلم اأثناء حكم اململكة العثمانية عن طريق التدري�ض املنظم، وبكونهم منت�سبي 
اجلماهريية  التعليمية  لأغرا�سهم  الإ�سالم  اأتباع  فتح  م�ستقلة  �سعبية  جماعات 
)مدار�ض( يف  الثانوية  واملدار�ض  اأمرهم،  اأول  يف  )كتاتيب(،  البتدائية  املدار�ض 
مابعد، من حيث تعلم جّلهم مواد العبادات الإ�سالمية، وا�ستخدموا يف تعلمهم 
اأثناء التدري�ض امل�سطلحات العربية، واأما �سرح هذه امل�سطلحات فعر�سوها بلغاتهم 

الأم.
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وكان  تطوًرا،  الأكرث  العثمانية  اململكة  مراكز  يف  الدرا�سة  خالل  ومن 
منت�سبي  لدى  اأثمرت  الدرا�سة  هذه  اأن  جند  ال�سرقية،  باللغات  فيها  التدري�ض 
ال�سرقية،  اللغات  يف  غزيرا  اأدبيا  اإنتاجا  الإ�سالم  راية  حتت  املن�سوية  اجلماعات 
والذي اأ�سهم بدرجة هامة يف الأدب الإ�سالمي يف القرون الو�سطى، ويوؤكد كرثة 
الأدب الإ�سالمي املوؤلف يف البلقان باللغات ال�سرقية اأن هناك الكثري من الكتب 

األفها الباحثون املنت�سبون للجماعات الأهلية بلغاتهم الأم.

التعليم  من  ا  خا�سًّ اهتماًما  حمتوياته  وتف�سري  القراآن  اأجزاء  حفظ  ووجد 
الإ�سالمي يف البلقان. واإىل جانب حفظ القراآن الكرمي، مت الهتمام بدرا�سة اللغة 
العربية بو�سفها لغة التعليم، واللغة الرتكية بو�سفها لغة املرا�سلة الر�سمية، وبعد 
اأنهوا درا�ساتهم يف  اأ�سبح العلماء الذين  ان�سحاب اململكة العثمانية من البلقان 
املدار�ض الإ�سالمية هم الرواد يف املعركة املتجهة اإىل الدفاع عن احلقوق الإن�سانية 

والدينية؛ فكانت ل�سانًا مناوئًا مليول اجلماعات الكبرية.

الثقافية  الظروف  هو:  البحث  هذا  يف  التحليل  مو�سوع  اأن  اإىل  ونظًرا 
والتاريخية التي عا�ست فيها اجلماعات الإ�سالمية يف البلقان اأثناء القرنني التا�سع 
ع�سر والع�سرين، وجب اأن األفت النتباه اإىل اأنني �سوف اأركز فيه على الأو�ساع 
وهما  امل�سلمني،  والألبان  الب�سانقة  اأو�ساط  بني  احلني  ذلك  يف  ال�سائدة  العقلية 
واأما  واألبانيا،  يوغ�سالفيا،  اإىل  العثمانية  اململكة  بتفكك  انتميا  اللذان  ال�سعبان 
اإنها  القول:  بولغاريا واليونان، فيمكن  القليلة املوجودة يف  اجلماعات الإ�سالمية 
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يف جو تقلي�ض احلقوق الدينية التي وجه منت�سبوها اإىل املهجر اجلماهريي، ومل 
اأفراد ميكنهم الذود  تكن لديهم طاقة، ل فكرية ول اإح�سائية، قادرة على توليد 
عن معتقداتهم ف�ساًل عن تاأ�سي�ض الدوائر التي توؤدي اإىل تطوير الفكر الإ�سالمي 

ذاك احلني يف اأو�ساطهم.

واأما الب�سانقة والألبان- ال�سعبان املختلفان اأ�ساًل- واللذان لكل منهما لغته 
اخلا�سة به، فيمكن القول: اإنه على الرغم من اأنهما كانت لديهما معركة واحدة 
وطموحات  منهما  كالًّ  حتكم  التي  الظروف  لختالف  لكْن  متفق،  توقيت  يف 
يف  بالن�سرانية  تدين  اأغلبية  و�سط  يف  املوجودين  الب�سانقة  اأن  فنجد  فريق  كل 
اإجراء معركتهم اخلا�سة حول احلقوق  اإطار يوغ�سالفيا، مل يح�سلوا على فر�سة 
ال�سعبية وحقوق تاأ�سي�ض الدولة، بينما يف احلني نف�سه قدم لالألبان- بكونهم �سعًبا 
حتقيق  ومعركة  الدينية  احلقوق  عن  الدفاع  معركة  لإجراء  فر�سة  اإ�ساليف-  غري 

ال�ستقالل ال�سيا�سي.

اأن  الع�سرين، حدث ما ميكن  القرن  واأوائل  التا�سع ع�سر  القرن  نهاية  ويف 
يقال عنه هو تاأثري وتاأثر بني اللغات حيث جاءت من دول اأوروبا تاأثريات البعث 
القوية؛ لأن اجلماعات الأوربية التي �سمنتها اململكة العثمانية- ل يف املمار�سة 
ال�سفوية اليومية فقط بل يف املرا�سلة التحريرية كذلك- اأدخلت بالتدريج لغاتهم 
الأم مكان اللغات ال�سرقية. حتى اإن »التنظيمات« )الإجراءات(، التي قام بها 
الق�سر العثماين يف �سنة 31)1، لتتمكن اململكة من الدفاع �سد ال�سغوط التي 



حممد كي�صو
3((388

جاءت من دول اأوربا، التي قبلت الفكرة املعتمدة على مبداأ �سعب = دولة، مل 
ت�ستطع حماية اململكة العثمانية من التفكك احلتمي احلدوث.

املمالك  اأ�سعفت  التي  ال�سعوب  الأفكار لدى  تاأجيج جذوة  واإىل جانب 
�سد  العلماين  الن�ساط  بالتوازي  الوقت  ذاك  يف  يعمل  كان  الكبرية،  الأوربية 
واأجريت  الإ�سالمية،  للثقافة  الكبرية  القيمة  تخفي�ض  بغية  الإ�سالمية،  الثقافة 
يف ظالل احلرب الباردة، التي بلغت الذروة الق�سوى بنهاية القرن التا�سع ع�سر 
واأوائل القرن الع�سرين- وعلى الرغم من هذا- مل يخل الأمر من تقدير للفكر 
الإ�سالمي لإ�سعال �سعلة نه�سة دول اأوربا، لكنها كانت متبعة مبيول حتاول التقليل 

من ف�سل الثقافة العربية.

وبتواجدها يف و�سع دفاعي تبداأ دول العامل الإ�سالمي- ل املركزية فقط 
التغيريات  قبول  الإيجابية، ويف  للتاأثريات اخلارجية  تنفتح  الطرفية كذلك-  بل 
الجتماعية الهامة، لتجد �سيغة دفاعهم عن قيمهم الذاتية. ومن خالل عمليات 
التي  اإجنازات الأفكار الأوربية العديدة،  العامل الإ�سالمي  التاأثر ت�ستوعب دول 
تنفذ بوا�سطتها اإىل تغريب اأ�سكال احلكم، وتبداأ البحث عن �سخ�سيتهم الذاتية، 
اإجنازات  اإىل حتقيق توافق  الن�ساط العقلي متيل دول العامل الإ�سالمي  اإطار  ويف 

احل�سارة الأوربية واآثارها الأ�سلية.
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ومتثل نهاية القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين حتوًل كبرًيا يف توجه 
م�سلمي البلقان يف جمالت التعليم والأدب والثقافة. بداأ اخلريجون الذين تلقوا 
درا�ساتهم يف الدول املختلفة يف العودة اإىل بالدهم، وهم الذين حركوا يف اجلبهة 
العلمانية درا�سات موجهة اإىل بحث ال�سرق من وجهة نظر الغرب، اأو ما ي�سمى 
تاأثريات تعاليم املفكرين  علماء ال�ست�سراق، ويف اجلبهة العقدية بداأوا يدخلون 
والذين  الفرتة،  هذه  يف  كبري  تاأثري  لهم  كان  الذين  الإ�سالحيني  الإ�سالميني 
النه�سة والآثار الإ�سالمية، ويف  العلم الأوربية بعد  اإجنازات  يجدون ت�ساحًلا بني 
ذاك احلني توؤ�س�ض املدار�ض على املبادئ املنهجية املعا�سرة، ويبداأ اأي�ًسا اإ�سالح 
املدار�ض الدينية املوجودة وت�سدر ال�سحف واملجالت وتوؤ�س�ض الهيئات الثقافية 
والإن�سانية التي تعمل بوا�سطة �سحفها وجمالتها، اأو ميكن القول اإنه بداأت روح 

جديدة يف التعليم وهو ما حقق نه�سة عامة ورفع امل�ستوى التعليمي للم�سلمني.

التي  اجتاهاتها  ح�سب  دولة  كل  تعتمدها  التي  التغيريات  اأن  اإىل  ونظًرا 
اجلماعات  بني  النزاعات  اأ�سباب  هناك  اأ�سبحت  اآخر،  اإىل  �سعب  من  تختلف 
املوجودة باململكة العثمانية، فكان تاأثري الإ�سالم يف معركة اجلماعات التي تعي�ض 
يف اأطراف البالد لتوثيقها ال�سخ�سي حا�سًما، واملعركة نف�سها اأعطت نتائج هامة 
بف�سل ا�ستخدام اللغة الأم على الأكرث، لكنه قد اأعطيت معلومات للجماعات 
امل�سلمة ال�سلوفانية باأنهم ل ميكنهم اإن�ساء دولة م�ستقلة بهم، واأنه ل يوجد اعرتاف 
من  دينهم  اجلماعات يف  بقاء هذه  اأ�سبح  اجلو  هذا  مثل  القومية، ويف  بالأ�سالة 
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بعد  فيما  احلمل  وزن هذا  وتاأكد  تركية«.  بحمل »خطيئة  الهموم، وخا�سة  اأكرب 
ب�سورة اأو�سح، وذلك لأن الدول اجلديدة )يوغ�سالفيا وبلغاريا واليونان( يف اأول 
الأمر تكفلت حرية اإقرار دين الإ�سالم ادعاء، بحيث بداأت بعد مدة وجيزة مت�سح 
اآثارها على الإطالق، موؤكدة اأن الإ�سالم »بقية املا�سي« و«امتداد النري الرتكي« 

فنجحت يف هذا ب�سورة تامة اإل يف يوغ�سالفيا ال�سابقة.

وقد ا�ستطاع الألبان يف هذا الوقت اأن يخو�سوا معركتهم اخلا�سة بهم، وهم 
اإقرار  وحرية  الثقايف  ال�ستقالل  الأوىل:  معركتان؛  لهم  كانت  الأمر  حقيقة  يف 
تاأ�سي�ض دولتهم اخلا�سة، ولو جلّل ال�سعب  الدين، والثانية: املعركة الناجحة يف 
ال�ساكن على طول �ساحل البحر؛ فقد ا�ستغلوا ان�سحاب احلكم العثماين لتاأدية 

املعركة املحققة لهم ال�ستقالل ال�سيا�سي.

الكروات،  )ال�سرب،  امل�سلمة  غري  ال�سعوب  بينما  اإنه  القول:  وميكن 
اأثناء  اأوربا ا�ستغلوا  �سالفني، ماكدونيون( املوجودون �سابًقا باململكة العثمانية يف 
احلكم النم�ساوي الهنكاري مب�سائل الدولة وال�سيا�سة واللغة والقومية واملوؤ�س�سات 
اأ�ساًل  �سالفني  اإىل  تنتمي  التي  امل�سلمة،  البلقان  جماعات  كانت  القومية، 
)الب�سانقال، بوما�سي، تورب�سي، كوران�سي(، املحرومون من اإمكانية تقوية وعيهم 
نف�سها- كل  بالقوة  العامة، والتي تهم-  بامل�سائل الجتماعية  ي�ستغلون  القومي، 
�سعوب العامل، مثلما هو احلال مع م�ساألة نظام التعليم، وطريقتهم املميزة يف ارتداء 

املالب�ض، وا�ستتار املراأة عند الكت�ساء، وتعليم البنات وما ي�سبه ذلك.
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وتغري  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  القت�سادي  امل�سلمني  لو�سع  ونتيجة 
الإ�سالح  نظام  امل�سلمني  على  بالتطبيق  اجلدد  احلكام  قام  العاملية،  الأو�ساع 
الزراعي، وهو ما اأدى بهم اإىل واقعة مالية قاهرة، اختطفت اأمالكهم مبقابل تعوي�ض 
غري منا�سب، ومن اأ�سد الإجراءات التي كان لها اأكرب الأثر على و�سع امل�سلمني 
املعلمني  من  كثري  بقي  حينذاك  الأوقاف،  اإدارة  تفتيت  كان  والثقايف؛  الديني 
دون رواتبهم ال�سهرية، وكان اأ�سحاب القدرة املحليون من خالل اإدارة الأوقاف 
املفتتة يقهرون املعلمني غري املطيعني حيث كان باإمكانهم اأن يطردوهم من العمل 

ب�سهولة.

وبعد احلرب العاملية الثانية جرت يف البلقان حملة �سعواء �سد الدين عامة، 
عن طريق حتديد متدرج للن�ساط يف الأمور الدينية، واتخذت الأحزاب ال�سيوعية 
للدول اجلديدة �سل�سلة من الإجراءات اجلذرية لق�سد اإقامة النظام ال�ستبدادي، 
وكان الدين- والإ�سالم اأكرث من غريه- يتحمل يف اإطار تثبيت النظام ال�ستبدادي 
�سربات قا�سية، والتي قللت بالتدريج تاأثريه على املجتمع، وو�سعت تاأدية الواجبات 

والن�ساط الديني يف مو�سع املراقبة من قبل النظام احلكمي.

الظروف  مع  تت�سابه  التي  ال�سائدة،  ال�سيا�سية  الظروف  مع  توافق  ويف 
معركة  اإطار  البلقان، يف  الأخرى، ظهر يف  الأقلية  امل�سلمة  الأو�ساط  ال�سائدة يف 
اإ�سالحية، واأغلب هذه الأ�سكال  اأ�سكال  احلرية الدينية والثقافية، كذلك عدة 
عار�ست على الأقل اجلو ال�سيا�سي ال�سائد وروح الزمن الذي تعي�ض فيه، وبهذا 
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»تغريب«  باجتاه  الهنكاري ظاهرة عرفت  النم�ساوي  اأثناء احلكم  ال�سدد كان يف 
امل�سلمني- يف اأثناء حكم مملكة يوغ�سالفيا ومملكة األبانيا- يف عمل املوؤ�س�سات ويف 
ال�سحف واملجالت، وبعد احلرب العاملية الثانية مال الكثريون اإىل تاأكيد الت�سابه 

بني الإ�سالم وال�سرتاكية.

املمكن  فمن  البلقان؛  يف  ومداه  الإ�سالمي  الفكر  جتديد  اجتاهات  واأما 
الإ�سالمي  الفكر  نه�سة  يف  املحققة  النتائج  بحث  خالل  من  عليها  الطالع 
كروؤية على العامل يف العمل الإ�سالحي للدوائر التعليمية واملوؤ�س�سات الثقافية 
والإن�سانية و�سحفها وجمالتها، ويف م�ساهمة الأفراد البارزين لتطوير علوم القراآن، 

يف اختيار املو�سوعات ال�ساحلة للن�سر لتاأكيد التمديد املثمر.

بعث الفكر الإ�صالمي كروؤية على العامل

نظًرا اإىل اأن هم التقدم عند الب�سانقة كان يت�ساوى عندهم مع دفاعهم عن 
الكتب  تابعوا  العديدين  املتقدمني  اجلماعة  منت�سبي  اأن  املعقول  فمن  الدين، 
املن�سورة لق�سد نقد تخلف امل�سلمني يف اأوقات انحطاطهم، والذي اأدى بهم اإىل 
املو�سع املتاأخر يف القائمة الت�سل�سلية جلماعات العامل، وميكن اأن ن�سعر بالتاأثريات 
الأوىل للكتب املتقدمة بني العلماء الألبان يف مقالتهم املن�سورة على �سفحات 
�سحفهم الإ�سالمية يف األبانيا اأوًل قبل املد ال�سيوعي، ويف مقاطعة كو�سوفو �سمن 

يوغ�سالفيا ال�سابقة، بعد اكت�سابها احلكم الذاتي يف �سبعينيات القرن الع�سرين.
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وكان من هوؤلء رجال قد نهلوا من معني الأفكار املتقدمة لالإ�سالحيني يف 
العامل الإ�سالمي، ومن هوؤلء الإ�سالحيني جمال الدين الأفغاين، وحممد عبده، 
ور�سيد ر�سا، وف�سل الرحمان، وحممد اأركون، واأحمد ديدات، واآخرون، واأ�سبح 
لديهم ولع بقراءة الكتب املجددة يف الدين الإ�سالمي مثل: »ملاذا تاأخر امل�سلمون 
وملاذا تقدم غريهم« ل�سكيب اأر�سالن، و«جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم« ملحمد 

اإقبال، و«الدين يف نظر العقل ال�سحيح« ملحمد توفيق �سدقي وغريها.

وبداأ بع�ض العلماء الب�سانقة- املدعومون بو�سايا الكتب املذكورة- يدعون 
ال�سروري  التقدم  حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل:  �سحفهم  �سفحات  على  بحما�ض 
للم�سلمني)1(، وبتوافق مع هذا كان جّل ال�سحف البو�سناقية، من العقود الأوىل 
للقرن الع�سرين، متجهة اإىل خدمة التقدم، حتى م�ساهمي »احلكمة« املجلة املتقلدة 
من مدينة توزل، وامللتزمون فيها بالدفاع عن الإطارات القدمية للعلوم الإ�سالمية، 
وبحماية تعيني اخلليفة وبتحرمي ترجمة القراآن مل ينكروا �سرورة التقدم وجتديد 
الإ�سالح  �سكل  حول  اخلا�ض  فكرها  لها  خمتلفة  تيارات  تظهر  وبداأت  الفكر، 
والتجديد الذي ميكن قبوله. اإذن ميكن القول: اإن جوهر اخلالف ل يعتمد على 

م�ساألة احلاجة اإىل جتديد الفكر، بل يعتمد على م�ساألة طريقة حتقيقه واجتاهاته.
الأديب حفظي بييلفا�ض، حمرر جملة »غريت«، يف الن�ض الفتتاحي للعدد اخلا�ض بـ 1 مار�ض �سنة )2)1،   )1(
حتت عنوان »بتطور وبتقدم« ين�سح امل�ساهمني اأن ل يعربوا يف مقالتهم »حدود التطور والتقدم« )ح�سب: اأن�ض 
كاري�ض، احلركات الإ�سالحية عند الب�سانقة- ك�سف املناق�سات البو�سناقية يف القرن الع�سرين التي جرت ما 

بني املوافقة به ومعار�سته- يف جمموعة: 
"Zbornik	 radova	 naučnog	 skupa-	 Islamska	 tradicija	 Bošnjaka:	 izvori	 razvoj	 i	 institucije,	 perspective",			

  .337	s.	Sarajevo,ريا�سة اجلماعة امل�سلمة يف البو�سنة والهر�سك )211 - 
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ويف بحثهم عن الإجابة عن �سوؤال »كيف يتحقق التجديد والتقدم« كان 
امل�سلحون امل�سلمون يكتبون الأبحاث واملقالت ويجرون املناق�سات، اأيكون ذلك 
عن طريق اإحياء ال�سحف؟ اأم ن�سرات؟ اأو كتب؟ عار�سني من خاللها ن�سائحهم 
فيما يجب اتخاذه لتغيري احلال »الذي ل ير�سى بها اهلل ول الإن�سان« كما قال 

حممد اإقبال يف و�سفه حلال العامل الإ�سالمي يف حينه.

اإىل عي�سهم  نظًرا  للم�سلمني  ال�سرورية  التغيريات  نقا�ض م�ساألة  ويف �سوء 
ليوبو�ساك  كابيتانوف�ض  بك  حممد  األف  الهنكارية،  النم�ساوية  اململكة  �سمن 
كان  الذي  تقدمهم«)1(  اأو  والهر�سك  البو�سنة  يف  املحمدانيني  »م�ستقبل  كتاب 
ن�سر  عقود،  عدة  وبعد  الأوروبي«.  »امل�سلم  تهذيب  يف  دلياًل  ا�ستعماله  ميكن 
»الإ�سالم  بعنوان  بحًثا  املو�سوع  بذات  الأزهر  جامعة  �سالح حاجعلي�ض، خريج 
املطبق  اإقبال،  باأ�سلوب حممد  ب�سيغة مت�سابهة  فيه،  الذي عر�ض  والواقعة«))2((، 
الذين  امل�سلمني  بامتداح  فيه  وقام  الإ�سالم«  الديني يف  الفكر  »جتديد  كتابه  يف 
اأعطوا يف حينهم م�ساهمتهم احلا�سمة يف املحافظة على اأف�سل الكت�سابات للفكر 

الإن�ساين يف التاريخ بتمامه.

(1)  Mehmed-beg  Kapetanović  Ljubušak, Budućnost ili napredak Muhamedovaca u 
Bosni i Hercegovini, Štamparija Spindler – Lochner, Sarajevo, 1893.

(2)  Salih Hadžialić, Islam i stvarnost, «Novi behar», XIII, No. 13-18, Sarajevo, 1939-
1940.
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احلياتية موجوًدا  الأمور  بها يف كل  والقتداء  باأوروبا  الإعجاب  ومل يكن 
بي�ض »هل ميكن  اآدم  مقالة  وتوؤكد هذا  البلقان،  امل�سلمني يف  الكتاب  لدى كل 
اأن يعي�ض امل�سلم عي�ض الثقافة الأوروبية واأن يبقى م�سلًما خال�ًسا«)1(. وباحًثا عن 
اأ�سباب تاأخر امل�سلمني، ن�سر فائق زكي مقالته »ملاذا ل تتقدم ال�سعوب امل�سلمة«)2(؟ 
واأرجع ال�سبب يف ذلك اإىل نظام التعليم الإ�سالمي القا�سر، واأي�ًسا اإىل العلماء 
غري القادرين على ن�سر مبادئ الدين بطريقة منا�سبة، وكذلك ناق�ض م�ساألة تخلف 
امل�سلمة«)3(  ال�سعوب  انهيار  »اأ�سباب  ن�سرته  هوتي�ض، يف  علي  امل�سلمة  ال�سعوب 
على  ليوبو�ساك  كابيتانوف�ض  بي  املبا�سر ملحمد  التاأثري  ب�سهولة  فيها  تتعرف  التي 

الكاتب.

واأما م�ساألة الكفاح لتحرير املراأة، التي كان من روادها يف الهند �سيد عامر 
علي، وعلي �سراج واآخرون، ويف م�سر قا�سم اأمني، فاأ�سهم يف دعمها يف البو�سنة 
اأبرزهم: حممد جمال الدين �ساوؤو�سيف�ض،  والهر�سك الكثري من العلماء، ومن 
نوري  عثمان  و�سفع  جوزو،  وح�سني  بيكوف�ض  وحممد  حاجي�ض،  نوري  وعثمان 
والقراآن«))(  ال�سالم  عليه  »حممد  كتبه:  يف  املجتمع  يف  املراأة  م�ساواة  حاجي�ض 

(1)  Adem Biše, Da li može musliman živjeti evropskim kulturnim životom i ostati 
dobar musliman, Tuzla, 1937.

(2)  Faik Zeki, Žašto islamski narodi ne napreduju, «Behar», 1/ maj/ 1907, Sarajevo, 
1907.

(3)  Alija Hotić, Uzroci propadanja islamskih naroda, Bosanski Novi, 1913. 
(4)  Osman Nuri Hadžić, Muhammed a.s. i Kur’an, Beograd, 1931.
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اأن كل مبادئ  فيها على  والتعليم«)2(، مدلاًل  والثقافة«)1( و»الإ�سالم  و»الإ�سالم 
الإ�سالم ال�سرعية والجتماعية، تطبق بالت�ساوي على الأنثى وعلى الذكر، ومن 
بني الأوائل الذين نا�سلوا يف الكفاح مل�ساواة املراأة كان اأحمد جوم�س�ض بكتابه 
»من يعرقل تعليم امل�سلمني وامل�سلمات ب�سورة خا�سة ويعيق تقدمهم«)3(. ولو�سع 
الثانية على  العاملية  اآثار احلرب  اإىل جانب  العائق،  البو�سنة والهر�سك  م�سلمات 
امل�سئولية يف  امل�سلمني  العلماء  يحمل  اأحمد جوم�س�ض  كان  امل�سلمني؛  العلماء 

عدم م�ساواة املراأة بالرجل.

الثقافية  الأو�ساط  يف  هويتهم  امل�سلمني  ال�سباب  ت�سديق  م�ساألة  واأما 
اأين  »اإىل  بوب�ض  �سوقيا  مقالة  اإليها  اأ�سارت  فقد  الأهم،  الق�سية  بكونها  الأوربية، 

نوؤدي ب�سبابنا«))(.

واأكرث النا�ض الذين كانت لهم حما�سة كبرية يف التعر�ض لهذا الأمر حتى 
التفكري هو: جواد بك �سليمانبا�س�ض  اإىل عدم  اأحيانًا كانت تدفعه  اإن حما�سته 
م�ساعدة حلها«))(. �ساحب  امل�سلمة-  املراأة  »م�ساألة  ن�سرته  ا يف  ويظهر ذلك جليًّ

(1)  Osman Nuri Hadžić, Islam i kultura, Zagreb, 1894.
(2)  Osman Nuri Hadžić, Islam i prosvjeta, Sarajevo, 1903.
(3)  Ahmet Dumišić, Ko smeta napretku i prosvjećivanju muslimana, a osobito 

muslimanski, Banja Luka, 1919.
(4)  Šefkija Bubić, Kuda ćemo s našom omladinom, Sarajevo, 1934.
(5)  Dževad-beg Sulejmanpasić, Muslimansko žensko pitanje – jedan prilog njegovu 

rješenju, Sarajevo, 1918.
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الن�سرة يعاتب اململكة النم�ساوية الهنكارية؛ لأنها مل جترب امل�سلمات اأثناء حكمها 
على التعلم وك�سف اأوجههن، ولأنه اأتى باأفكار التجديد الأكرث تطرًفا، مل ترتك 
العلماء  رئي�ض  دعوات  �سببتها  التي  املناظرة  من  جزء  تركه  الذي  الأثر  دعوته 
حممد جمال الدين �ساوؤو�سيف�ض، والتي اأظهرها يف تقرير له عر�سه يف �سراييفو 
خالل  ومن  املتطرفة،  لتحرريته  موؤاخذات  تلقى  اأجلها  من  والتي   ،1(2( �سنة 
قام  العلماء«)1(  رئي�ض  وت�سريحات  �سراييفو  »جمل�ض  ن�سرة  يف  املعرو�ض  الن�ض 
علماء املجل�ض بالتظاهرات احلادة مع رئي�ض العلماء. ون�سر اإبراهيم حقي �سوك�ض 
مقالته »يف الت�سرت«)2(. التي هاجم على �سفحاتها ت�سريحات حممد جمال الدين 
�ساوؤو�سيف�ض. ودعت هذه املقالة علي ر�سى قارا بك اإىل اإ�سدار ن�سرته »النقا�ض 

يف احلجاب«)3(.

دفعت ت�سريحات حممد جمال الدين �ساوؤو�سيف�ض جمل�ض �سراييفو اإىل 
ال�سرعية  القواعد  متنع خمالفة  اأن  منها  ويطلب  التنفيذية  الهيئة  يعقد جل�سة  اأن 

لل�سخ�ض امل�سوؤول الذي مت تعيينه لغر�ض الدفاع عنها.

تقت�سي  جوهرية  اأ�سباب  لها  ولي�ض  موجودة،  كانت  التي  اخلالفات  هذه 
اخلالف، فقد قام القا�سي ال�سرعي عبد اهلل عيني بو�ساتلي�ض بعمل ن�سرة تناول 
يف  امل�سلمني  تقدم  »م�ساألة  بعنوان  والهر�سك  البو�سنة  يف  امل�سلمني  تقدم  فيها 
(1)  Grupa autora, Sarajevski džematski medžlis i Reisove izjave, Sarajevo, 1928.
(2)  Ibrahim Hakki Ćokić, O tesetturu, «Hikmet», Tuzla, 1928.
(3)  Ali Riza Karabeg, Rasprava o hidžabu, Mostar, 1928.
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البو�سنة والهر�سك- كلمة خال�سة« التي قام �ساحبها فيها بنقد العلماء الدينيني 
والعلماء العلمانيني بتجرد تام يجنح فيه اإىل احلقيقة، كما دافع اأي�ًسا عن ت�سريحات 

رئي�ض العلماء حممد جمال الدين �ساوؤو�سيف�ض.

ومتا�سًيا مع الغر�ض ال�سابق، ن�سر حممد بيكوف�ض كتابه »يف و�سع امل�سلمات 
وواجباتها مقابل العلوم الإ�سالمية وروح الوقت املعا�سر«)1(. وكان الكتاب �سبًبا 
بها  التي هاجم  ين�سر يف جملة »حكمة« مقالته  اأن  كافًيا لأحمد لطفي �سوك�ض 
ميول حممد بيكوف�ض اإىل التحررية، وو�سع املوؤلف مقالته فيما بعد، ون�سر كتابه 
امل�سلمة وو�سعها يف �سوء  املراأة  اآرائه عن  وتقييم  بيكوف�ض  »تقدمي كتاب حممد 

العلوم الإ�سالمية املعرو�سة يف كتابه«)2(.

حينذاك،  الأزهر  جامعة  طالب  الن�سائية«  »امل�ساألة  مناظرات  يف  وتدخل 
ا يف ما بعد، اأحد اأبرز ممثلي جيله، بكونهم الباحثني الأفا�سل  املوؤلف املثمر جدًّ
واأ�ساتذة كلية الدرا�سات الإ�سالمية يف �سراييفو، ح�سني جوزو، بن�سه »هل م�ساألة 
ك�سف املراأة م�ساألة لها طبيعة دينية اأو اجتماعية«)3( واأظهر ح�سني جوزو يف مقالته 

راأيه ال�سريح: اإنه لي�ض على املراأة �سرت وجهها.
(1)  Mehmed Begović, O položaju i dužnostima muslimanke prema islamskoj nauci i 

duhu današnjeg vremena, Beograd, 1931.
(2)  Ahmed Lutfi Ćokić, Prikaz i ocjena rada g. dr. Mehmeda Begovića o njegovom 

naziranju na islamsku ženu i njen položaj po islamskoj nauci izloženog u njegovoj 
knjizi, Tuzla, 1931.

(3)  Husejn Đozo, Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera, 
«Novi Behar», No. 6-9, 1936/1937, s. 78-80.
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العلماء  رئي�ض  بعد-  فيما  بها  قال  الن�سائية«  »امل�ساألة  والكلمة اخلتامية يف 
يف ذاك الوقت- اإبراهيم فيي�ض يف ن�سه »�سرت املراأة يف الإ�سالم«)1( الذي قال فيه 

ا للمراأة. ب�سراحة: اإن �سرت الوجه لي�ض واجًبا دينيًّ

احلديثة يف  الإ�سالمية  الفكر  اجتاهات  بحث  الألبان يف  درا�سات  وت�سهم 
البلقان، اإل اأنها اإذا قورنت بدرا�سات الب�سانقة، الذين اأ�سلموا بنف�ض الوقت معهم 
تقريًبا، نالحظ اأن موؤلفاتهم قد �سدرت متاأخرة عنهم وحجمها اأقل وما حتتويه من 

مادة علمية جندها اأكرث توا�سًعا)2(.

الإ�سالمي  الفكر  جتديد  اجتاه  يف  عليه  العتماد  ميكن  اأنه  اأرى  والذي 
واإ�سالحه يف املناطق التي ي�سكنها ناطقو اللغة الألبانية، جند اأن ال�سعوبة يف اللغة 
الألبانية جتعل امل�سادر غري كافية ولأن تناول هذه امل�ساألة غري اأ�سيل �سمن بحث 
الكفاح ال�سامل الذي اأداه الألبان يف �سبيل الدفاع عن حقوقهم القومية وحقوق 
تاأ�سي�ض الدولة اخلا�سة بهم، لكن عددا هاما من املوؤلفني الألبان وغريهم- اأثناء 
ثمينة  معلومات  بحثه  قدم يف  الثقايف-  الألبان  لتاريخ  اأخرى  مب�سائل  ا�ستغالهم 
اجتاهات جتديد  ت�سف  التي  القرارات  بع�ض  ا�ستيعاب  عليها يف  العتماد  ميكن 

الفكر الإ�سالمي ومداها عند الألبان.

(1)  Ibrahim Fejić, Pokrivanje žene u islamu, «Glasnik» Vrhovnog islamskog 
starješinstva, No. 4-7, Sarajevo, 1950.

(2)  Xhabir Hamiti, Tradicija tumačenja Kur’ana kod Albanaca u XX stoljeću, 
s. 9 )ر�سالة الدكتوراة مّت نقا�سها يف كلية الدرا�سات الإ�سالمية يف �سراييفو، )211(،.
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وتقدميهم  الألبان  عند  احلديث  الإ�سالمي  الفكر  تطور  تقييم  وعند 
امل�ساعدة الثمينة ميكن تاأمل املوؤلفات ال�سادرة مبنا�سبة ترجمة القراآن، اأجزاًء، اأو 
كاماًل، و�سرحه يف اللغة الألبانية، ونالحظ امل�ساعدة الأثمن عندما نقوم بت�سفح 
ال�سحف الإ�سالمية الألبانية يف القرن الع�سرين، حتى امل�سلحون الألبان الأوائل 
بكونهم الأدباء والعلماء املو�سوعيون، يف نهاية القرن التا�سع ع�سر، مثلما كان نعيم 
فرا�سري، ترجموا اأحيانًا اآية اأو اآيات، لكن لي�ض هناك معلومات توؤكد وجود عمل 

الرتجمة الثمني من ذاك احلني.

اأن  يجد  الع�سرين  القرن  بداية  من  األبانيا  يف  الأحداث  اأهم  ير�سد  ومن 
هناك عددا من الأحداث املهمة التي تربز حقوق امل�سلمني وكان اأبرزها: انعقاد 
املوؤمتر الإ�سالمي الألباين الأول يف فالونا �سنة 23)1، الذي اأ�سدر تقارير مهمة، 
ومن بينها التقرير الذي يلزم باإجراء التعليم الإ�سالمي ون�سر ال�سحف الإ�سالمية 

باللغة الألبانية.

والإن�سانية  الثقافية  واملوؤ�س�سات  التعليمية  للدوائر  الإ�سالحي  العمل 
و�سحفها وجمالتها

تاأ�سي�ض  على  الهنكارية  النم�ساوية  للمملكة  التعليم  نظام  �سيا�سة  قامت 
املدار�ض الفريدة املميزة بالربنامج الواحد الذي ي�ستطيع اأن يتجاوب مع حاجات 
على  وتربيتهم  الأديان،  كل  اأطفال  جذب  بغر�ض  اجلديد  الجتماعي  الواقع 
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هذه  يف  در�سوا  الذين  الب�سانقة  الأطفال  لكن  للمملكة)1(.  واخل�سوع  الطاعة، 
اإىل الدرا�سة يف كتاتيبهم،  ا، وهم كانوا متجهني  املدار�ض كان عددهم قلياًل جدًّ
واململكة النم�ساوية الهنكارية مل تعار�سهم يف هذا؛ لأنها اأرادت الت�ساق البو�سنة 
والهر�سك بها، وكانوا يرون اأن اإمتام هذا الأمر يكون باجلذب اأف�سل واأ�سهل مما هو 

بالإجبار، ومن اأجل هذا تركت الأمور اأن ت�ستمر على حالتها املوجودة.

وكان هناك بع�ض العوائق التي حتول بني التحاق اأطفال امل�سلمني باملدار�ض 
فقرة  �سنة )1)1،  ال�سادر  الذاتي  امل�سلمني  د�ستور  تقرير  اأهمها  ومن  احلكومية 
باملدر�سة  اللتحاق  امل�سلمني ل ميكنهم  اأطفال  اأن  تن�ض على  والتي  رقم 2)1، 
البتدائية قبل اأن ينهوا حفظهم للقراآن يف مكاتب التحفيظ املعدة لذلك التي 
غري  من  العمر  نف�ض  يف  الأطفال  اأن  جند  املقابل  ويف  �سنني)2(.  ثالث  ت�ستغرق 
امل�سلمني  اأطفال  تعليم  ال�سنوات، ومنع  الثالث  امل�سلمني يتقدمون عليهم بهذه 
تعلم  نتيجة منطقية، ولهذا كان عدم  الطريقة يعترب  املدار�ض البتدائية بهذه  يف 

الأطفال امل�سلمني فيما بعد يف املدار�ض الثانوية واجلامعات.

(1)  Hajrudin Ćurić, Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918.
.Sarajevo, 1983, s. 136 ,)التعليم الإ�سالمي يف البو�سنة والهر�سك ال�سنة )1)1
(2)  Bilal Hasanović, Islamske obrazovne ustanove u Bosni i Hercegovini od 1850-

1944 god. 
.122	s.	2008,	Zenica,	,)املنطمات التعليمية يف البو�سنة والهر�سك من ال�سنة 1))1حتى ال�سنة )))1)

(
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وكان خريجو درا�سات العلوم الفنية من بني الب�سانقة الذين اأنهوا الدرا�سات 
ا. مع تهذيبهم يف ظالل العادات والآثار الإ�سالمية؛ فواجه  اجلامعية نادرين جدًّ
امل�سلمون اأثناء الدرا�سات يف الظروف اجلديدة القيم التي تعار�ض نظراتهم، واأدى 
اأنظمة  قيم  مقابل  موقفه  يحدد  اأن  دائًما  ي�ستطيع  عامِل ل  ت�سكيل  اإىل  بهم  هذا 
بها حاملها  ي�سعر  نف�سية  تولدت عقدة  هذا  ونتيجة  لآرائهم،  املنازعة  احل�سارات 

وهي«العامل الغريب«)1(.

وبعد الكفاح ال�سيا�سي العنيف، جنح الب�سانقة �سنة )))1 يف تاأ�سي�ض اإدارة 
الوفرية،  الأموال  وبف�سل   ،1(2( ال�سنة  حتى  ن�سطت  التي  الوطنية،  الأوقاف 
الإ�سالمي  التعليم  وجتديد  الإ�سالحات  الإدارة  دعمت  فيها،  ت�سرف  التي 
وتطوير امليادين الإ�سالمية الأخرى، وكانت دوافعها حا�سمة يف تاأ�سي�ض املدار�ض 

الإ�سالمية »البتدائية والثانوية« املعتمدة على الربامج املالئمة للواقع.

مل يكن يوجد ن�ساط اجتماعي ميكن اأن يكون لالأوقاف دور كبري فيه، اإل 
اأنها كان لها دون �سك، دور هام يف تطور التقدم العام، وخا�سة يف ميدان التعليم، 
اأموالهم املوقوفة يف  اأن ت�سرف  اأ�سحاب الأوقاف عن رغباتهم يف  وغالًبا ما عرب 
املوؤ�س�سات  جل  الأوقاف  اأ�سحاب  واأ�س�ض  وتوزيعهم،  وتاأهيلهم  املعلمني  اإعداد 

التعليمية اإبان احلكم العثماين.

(1)  Muhamed Hadžijahić, Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini (الإ�سالم وامل�سلمون يف 
.Sarajevo,1977, s. 128 ,)البو�سنة والهر�سك
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علًما اأنهما مّكنتا حتقيق التقدم بدرجة حا�سمة ومن املمكن التاأكيد على 
حلكم  الكفاح  هما:  رئي�ستان  �سمتان  له  كانت  البو�سناقي  الثقايف  امل�سرح  اأن 
الأوقاف الذاتي يف جانب، وامليل اإىل حتقيق كثري من امل�ساريع الثقافية والإن�سانية 
ل�سالح املجتمع. وامل�سروع الأول اأثمر تزويد امل�سادر التي توزع الأموال ال�سرورية 
الأفراد  لكل  التن�سيق  حقق  الثاين  وامل�سروع  املفيدة،  الأن�سطة  كل  لتحقيق 
املتقدمني، الذين عر�سوا بحما�ض كل طاقاتهم وخرباتهم العقلية والتنظيمية يف 

خدمة تقدم جماعتهم.

اإ�سدار ال�سحيفة الأدبية »زهرة  الثانية بداأ �سنة 11)1  ويف ظالل احلركة 
(Behar)«، واأُ�س�ست اجلمعية الثقافية التعليمية »غريت (Gajret)« التي ن�سرت 
وفتحت  »القمر«،  الريا�سي  النادي  واأ�س�ست   ،»(Gajret) »غريت  �سحيفتها 
عدًدا من املكتبات، واأ�س�ست املطبعة الإ�سالمية، وبداأت اإ�سدار ال�سحيفة »املراآة 
(Ogledalo)«، وكان من اأن�سط روادها حممد بك كابيتانوف�ض ليوبو�ساك، الذي 

 »(Istočno	blago) مدح يف جمموعة الأدب ال�سرقي املعنونة »الرثوة ال�سرقية
 »(Narodno	blago) وجمموعة اأدب الب�سانقة القومية املعنونة »الرثوة الأهلية
ديًنا  الإ�سالم  ولأتباع  اأ�ساًل،  �سالفني  �سعوب  ملجموعة  الب�سانقة  انتماء  تقرير 

وح�سارة)1(.

(1)	 	Muhamed	Hadžijahić,	نف�ض امل�سدر, s. 410.
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الأوائل  الب�سانقة  ن�سط  قد  اإنه  القول:  ميكن  املتاحة  امل�سادر  حدود  ويف 
الأدبية،  العلوم  يف  دكاترة  وهم  اخلارج،  يف  الدرا�سة  بعد  الوطن  اإىل  العائدون 
وكانوا من الأوائل يف هذا املجال، ويف بادئ الأمر، لفتوا النتباه اإىل قيمة الرتاث 
بقيم هذا اجلزء من  باإعجابهم  ال�سرقية، مدفوعني  اللغات  البو�سناقي الأدبي يف 
الإ�سالمية،  واحل�سارة  ال�سرقية  الثقافة  درا�سات  مراكز  فاأ�س�سوا  الرثي؛  تراثهم 
با�ساك�ض، احلا�سل على درجة الدكتوراة من  ويف هذا ال�سوء ن�سر �سفوت بك 
فيينا، ترجمة لر�سالته »الب�سانقة والهر�سكيون يف الأدب الإ�سالمي«)1( اإىل اللغة 
البو�سنية، وحممد خاجن�ض، طالب جامعة الأزهر، ين�سر يف القاهرة كتابه »اجلوهر 
بايراكتارف�ض،  فهيم  وكذلك  البو�سنة«)2(.  و�سعراء  علماء  تراجم  يف  الأ�سنى- 
الفل�سفة جلامعة  اأ�س�ض كذلك يف كلية  احلا�سل على درجة الدكتوراة من فيينا 
درجة  على  احلا�سل  بيكوف�ض،  وحممد  ال�سرقية،  الدرا�سات  ق�سم  بلغراد، 
لدرا�سات  ق�سًما  بلغراد،  جلامعة  احلقوق  كلية  اأ�س�ض، يف  اجلزائر،  من  الدكتوراة 
القانون ال�سرعي، و�ساكر �سيكر�ض، احلا�سل على درجة الدكتوراة من بودميب�ستا، 

اأ�س�ض يف كلية الفل�سفة جلامعة �سراييفو ق�سم الدرا�سات ال�سرقية.

(1)  Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, Sarajevo, 
1912.   

)2(  القاهرة، 31)1. واإن موقع هذه املقالة قد ترجم »اجلوهر« ومّت ن�سره �سمن الكتاب الأول لـ »موؤلفات حمّمد 
.1((( ،Sarajevo ،»خاجن�ض املختارة
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اأخرى، وذلك  تطور الفكر الإ�سالمي يف ظلل اللغات الأ�سلية يف ناحية 
بالتوازي مع تطور اأن�سطة املوؤ�س�سات التعليمية الإ�سالمية، وكان مدعوًما مب�ساهمة 
حاملي تطوير الدرا�سات ال�سرقية كذلك، ون�سرت املوؤ�س�سات التعليمية التعاليم 
الإ�سالمية اأثناء القرن الع�سرين يف كل اأنحاء البالد املعمورة بامل�سلمني، با�ستثناء 
األبانيا، وذلك لكرثة املد ال�سيوعي فيها ما بني ال�ستينيات والت�سعينيات، حيث 
كانت يف دولة األبانيا خا�سة اأبواب املوؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية مغلقة، ويتميز 
ليوغ�سالفيا  التابعة  الألبان،  اأو�ساط  يف  الإ�سالمي،  التعليم  بتنفيذ  الوقت  هذا 

ال�سابقة، كو�سوفو ومكدونيا، يف اجلوامع والكّتاب واملدار�ض الإ�سالمية)1(.

يف  الإ�سالمية  لالأن�سطة  قا�سمة  �سربة  العثمانية  اململكة  ان�سحاب  ويعد 
احلكومة  اتخذتها  التي  القت�سادية  الإجراءات  عطلت  فقد  الألبانية،  الأو�ساط 
الدينية،  للجماعات  املايل  املد  تقلي�ض  بهدف  الإ�سالمية  الأن�سطة  من  الكثري 
الر�سوم،  �سيا�سة  خالل  من  تنفيذها  مت  التي  الإجراءات  من  �سل�سلة  واتخذت 
وتاأميم الأمالك اخلا�سة، وهو ما اأ�سعف القدرة املالية للجماعات الدينية بدرجة 

هائلة، وقدرة اجلماعة الإ�سالمية خا�سة)2(.

(1)	Vladislav	Škarić,	Uticaj	turskog	vladanja	na	društveni	život.	Knjiga	o	Balkanu	
.134	s.	1937,	Beograd,	II,	,)تاأثري احلكم الرتكي على احلياة الجتماعية- كتاب البلقان(
(2)	 Dilaver	Sadikaj,	Posita	e	 fesё	nё	kushtet	e	sistemit	komunist	الدين يف ظروف  و�سع 

(.501-507	s.	1995,	Priština,	,)الدين والثقافة(	Kultura	dhe	Feja	:،النظام ال�سيوعي يف
(
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كانت هذه الإجراءات خمتلفة التاأثري على اأجزاء األبانيا حيث جند يف األبانيا 
ب�سورة  تقل  كانت  الديني  الوعي  ن�سر  يف  الأ�سا�ض  هي  التي  الكتاتيب  اأحيانًا 
مطردة حتى اإنها اأغلقت متاًما، وذلك بفعل بع�ض الفقرات التي وردت يف د�ستور 
جمهورية األبانيا، ويف نف�ض الوقت نرى يف كو�سوفو ومكدونيا، الكتاتيب مل تغلق، 
الذين  اإ�سرار بع�ض الأئمة  الن�ساط، وذلك بف�سل  ا�ستمر يف  اإن عدًدا منها  بل 

ا�ستمر ن�ساطهم للعمل يف هذه الكتاتيب جمانًا)1(.

ومكدونيا،  األبان كو�سوفو  اأو�ساط  توجد يف  كانت  التي  املدار�ض  وما عدا 
الب�سانقة وما لهم يف مدن �سراييفو، زينت�سا وبيهاج، ثم  كانت ت�سري على منوال 
التعليمية اجلامعية وهي: كلية الدرا�سات الإ�سالمية  اأ�س�سوا يف ما بعد، الدوائر 
يف بري�ستنا وكلية الدرا�سات الإ�سالمية يف ا�سكوبيه. وكلية الدرا�سات الإ�سالمية 
التعليم  اكت�ساب  للطالب  متكن  والتي   ،1((2 �سنة  اأ�س�ست  التي  بري�ستنا،  يف 
الإ�سالمي الأعلى بلغتهم، على م�ستوى مت�ساٍو مب�ستويات كليات نف�ض التخ�س�ض 
يف الدول الأخرى، وكلية الدرا�سات الإ�سالمية يف ا�سكوبيه اأ�س�ست �سنة )))1، 
�سراييفو  يف  التخ�س�ض  نف�ض  كليات  برنامج  مع  كبري  حد  اإىل  يتفق  وبرناجمها 

وبري�سنت.

يف  الإ�سالمي  الفكر  لإ�سالح  واملوؤلفني،  والأدباء  العلماء  اأبرز  وكان 
البلقان �سفوت بك با�ساك�ض، وعثمان نوري حاجي�ض، واأدهم مولبدي�ض، وعند 

(1)	 	X.	Hamiti,	نف�ض امل�سدر, s. 38.
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الألبان وهبي ديربا، وعلي كورجا، واإبراهيم داليوؤ، الذين عملوا بوا�سطة �سحفهم 
بهم،  اخلا�سة  القومية  بهويتهم  وعًيا  �سعوبهم  عند  ينموا  باأن  راغبني  بحما�ض، 
اإجنازات  تالئم  اإمكانات  واإيجاد  ال�سحف،  واإ�سدار  التعليم،  اأن�سطتهم  و�سمنت 
املوؤ�س�سات احلكومية ليكون  احل�سارتني الأوروبية والإ�سالمية. وهم جاهدوا مع 
ا، وكذلك حاولوا اإ�سالح املوؤ�س�سات التعليمية، وتاأ�سي�ض  التعليم البتدائي اإلزاميًّ
املدار�ض الإ�سالمية العليا، وعدد اأكرب للمدار�ض الثانوية املهنية، والعلماء الب�سانقة 
البارزون اأكدوا �سرورة تاأ�سي�ض اجلامعة ب�سراييفو، التي متكن للب�سانقة اأن يكت�سبوا 

يف وطنهم التعاليم العالية يف علوم خمتلفة.

موؤ�س�سات  اأن�سطة  اإىل  امل�سلمني  لدى  التقدم  يف  الأكرب  الف�سل  وين�سب 
البارزين  العلماء  م�ساهمة  التي جمعت  ال�سحف،  دور  ولكن لين�سى  التعليم، 

ا يف اإعالم اجلماهري وتهذيبهم. وحملت دوًرا هامًّ

وكانت  واللهو،  التعليم  و�سحيفة   ،»(Behar) »الزهرة  �سحيفة  ومنها 
 »(Novi	behar) تطبع يف �سراييفو كل اأ�سبوعني)1(. و�سحيفة »الزهرة اجلديدة
خدمت   »(Biser) »اللوؤلوؤة  و�سحيفة   .)2(»(Behar) »الزهرة  متديد  وكانت 
»البو�سناق  و�سحيفة  والهر�سك)3(.  البو�سنة  م�سلمي  بني  التعليم  لتو�سيع 
احل�سارتني  اإجنازات  توحيد  اأرادوا  الذين  العلماء  جمعت  التي   »(Bošnjak)

ن�سرت ب�سراييفو من 1/)/11)1 حتى 11/2/1)1.  )1(
ن�سرت ب�سراييفو من ال�سنة )2)1 حتى ال�سنة )3)1.   )2(

)3(  ن�سرت مبو�ستار ال�سنة 12)13/1)1، و13)1/)1)1، و)1)1. 
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ال�سرقية والغربية)1(. و»املعارف (Mearif)« و«حامل الراية (Bajraktar(« كانتا 
تقوميني م�سلمني. من ظهور »املعارف« حتى �سنة )))1 اأ�سدرت بعد ذلك ب�سعة 
و»املرحمة   ،»(Zeman) و»الزمان   ،»(Vakat) »الوقت  وهي:  م�سلمة،  تقوميات 
 .(Novo	vrijeme) اجلديد  و«الوقت   »(Hurijet) و»حلرية   ،»(Merhamet)

 Narodna) ال�سعبي  و»الأمل   »(Gajret) »غريت  تقومي  �سدرتا  اأطول  ملدة 
والطالب  التالميذ  دعمت  التي  اجلمعية  تقومي  كان  »غريت«   .»(uzdanica
»حكمة  ك�سف  خدمة  يف  �سحيفة  كانت   »(Hikmet) »احلكمة  امل�سلمني)2(. 
ال�سحف:  كذلك،  �سدرت،  مدة  خالل  وموؤ�س�ساتها«)3(.  الإ�سالمية  القواعد 
»الهداية (El-Hidaje)«، »الفكر الإ�سالمي (misao	Islamska)«، »ال�سوت 
 ،»(Islamski	 svijet) الإ�سالمي  »العامل   ،»(Islamski	 glas) الإ�سالمي 
 Naše) »اآثارنا   ،»(Islamska	 svijest) امل�سلم  »الوعي   ،»(Mualim) »املعلم 
starine)«، ووظائفها الهامة حتى الآن تنفذ ال�سحف: »دورية (Anali)« مكتبة 
ب�سراييفو،  امل�سلمني  م�سيخة   »(Glasnik) اخلرب  و»ناقل  بك،  خ�سرو  الغازي 
و»املعلم اجلديد (Mualim	Novi)«، و»التقومي (Takvim)«، و»دورية البحوث 
(radova	Zbornik)« لكلية الدرا�سات الإ�سالمية ب�سراييفو، و»دورية البحوث 
 »(Zemzem) لكلية الرتبية الإ�سالمية بزيني�سا، و»زمزم »(Zbornik	radova)

)1(  ن�سرت من ال�سنة 11)1 حتى ال�سنة 11)1. 
)2(  ن�سرت ب�سراييفو من ال�سنة )1)1 حتى ال�سنة )1)1، ومن ال�سنة 21)1 حتى ال�سنة 1))1. 

)3(  ن�سرت مبدينة توزل من ال�سنة )2)1 حتى ال�سنة )3)1.
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واأخرى. وب�سراييفو وحدها �سدرت باللغة الأهلية والأبجدية العربية اأربع �سحف 
 »(Misbah) و»امل�سباح   ،»(Mualim) و»املعلم   ،»(Tarik) »الطريق  هي: 

.»(Jeni	misbah) و«امل�سباح ال�ساطع

وظائفها  نفذت  التي  ال�سحف  من  هام  عدد  كان  الألبان، كذلك،  وعند 
 Kultura) و»ثقافة الإ�سالم »(Zani	i	naltё) ل�سالح قرائها؛ »�سوت ال�سعب
Islame)« �سدرتا يف األبانيا قبل املو�سم ال�سيوعي. ويف كو�سوفو بعد ال�سبعينيات 

للقرن الع�سرين �سدرت ال�سحف: »الن�سرة (Buletini)«، و»الرتبية الإ�سالمية 
و»التقومي   ،»(Dituria	 Islame) الإ�سالم  و»معرفة   ،»(Edukata	 Islame)
ا ون�سرت  (Takvim)«)1( و»ثقافة الإ�سالم (Islame	Kultura)« �سدرت �سهريًّ

فيها بحوث دينية)2(. وجملة »الإن�سان (Njeriu)« متيزت بكرثة املوا�سيع العلمية 
والثقافية)3(. وجملة »النور الإلهي (Hyjnore	Drita)« تتطابق، من ناحية زمن 
الإ�سدار ومن ناحية املوا�سيع، مع املجلة ال�سابقة. بعد اكت�ساب احلكم الذاتي، 
 Edukata) الإ�سالمية  »الرتبية  والن�سر. وجملة  الطبع  يبعث يف كو�سوفو  الذي 
 Dituria) الإ�سالمي  »العلم  وجملة  ن�ساًطا))(.  واأكرث  اأقدم  هي   »(Islame

 X.	Hamiti,	s.) 1(  هو ا�سم تركي معناه �سوت ال�سعب. وبداأ ن�سره �سنة 23)1 وا�ستمّر خم�ض ع�سرة �سنة(
.(10

)2(  ن�سرت من ال�سنة )3)1 حتى ال�سنة )))1.
)3(  ن�سر خالل �سنتني من ال�سنة 2))1 حتى ال�سنة )))1.

))(  تن�سر بربي�ستنا.
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 (El-Hilal) بداأت ت�سدر �سنة )))1 فيربي�ستنا)1(. وجملة »الهالل »(Islame

ت�سدر يف مكدونيا)2(. وجملة »نور الإ�سالم (Islame	Drita)« ت�سدرها جماعة 
امل�سلمني يف األبانيا منذ �سنة 2))1 بعد املراقبة التي ا�ستمرت خم�سني �سنة)3(. 
و«حياة امل�سلمني الألبان (shiptare	Muslimane	Jeta)« وجملة مهجر الألبان 
اأثناء ال�سبعينيات للقرن الع�سرين، حيث كانت ممار�سة املعامالت  اأمريكا))(.  يف 
فيها  اأ�سهم  »التقومي« �سحيفة وحيدة  اأن تكون  واأو�سك  ا،  باتًّ منًعا  الدينية ممنوعة 

موؤلفون من كل الأنحاء التي تنطق فيها اللغة الألبانية))(.

م�صاهمة الأفراد البارزين لتطوير علوم القراآن

مع انت�سار الإ�سالم، بداأ يف الأنحاء املت�سمنة باململكة العثمانية ينمو رغبة 
حفظ القراآن، وعدد حفاظ القراآن تزايد با�ستمرار مبرور الزمان. وميكن التاأكد من 
الدولة كان يوجد  املعمورة يف  الأماكن  اأو�سك يف كل  اأنه  املحفوظة  امل�ستندات 
حافظ لكتاب اهلل، ويف »الأوان« اجلديدة ن�سرت بحوث مت فيها ت�سجيل احلفاظ يف 

بع�ض املدن للبو�سنة والهر�سك وكو�سوفو.

)1(  اإىل جانب الألبان ي�سهم فيها عدد هام من الب�سانقة البارزين.
)2(  تن�سر منذ ال�سنة )))1 يف اللغات الثالثة: الألبانية، واملكدونية، والرتكية. 

)3(  يتّم يف �سفحاتها حتليل املوا�سيع املتنوعة.
))(  بداأ ن�سرها يف نيو جري�سي ونيويورك �سنة )))1.

))(  تن�سر منذ ال�سنة 1))1.
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اأثناء  والهر�سك  البو�سنة  يف  كان  الآن،  اإىل  املوثوقة  املعلومات  وح�سب 
اأن )) منهم كن من  القرنني الأخريين ما يزيد على 1)) حافًظا، مع مالحظة 
اإىل  جيل  من  حّفاًظا  اأعطت  التي  العوائل  عن  املعلومات  وحفظت  الن�ساء)1(. 
جيل، مثلما كانت يف مدينة �سراييفو اأهل �سربيحافيزوف�ض واأهل حاجيياهي�ض، 
واأهل جابي�ض،  اأهل كمالوفي�ض،  توزل، ويف مدينة مو�ستار  اأهل  توزل  يف مدينة 

واأهل بوزي�ض، واأهل �سيفي�ض، واأهل فوجياكوفي�ض)2(.

بها  تنطق  التي  الأنحاء  الأ�سا�سية، يف  الإ�سالمية  العلوم  ممار�سة  اإطار  ويف 
اللغة الألبانية كذلك، كان حفظ القراآن من الأ�سياء التي تقدر لدى عامة النا�ض، 
وحلافظ القراآن تقدير من اجلميع، وموؤلفات الباحثني تدل على اأن يف كل املدن 

كان هناك ع�سرات احلفاظ)3(.

اجلماعات  حال  اإي�ساح  اإىل  يهدف  البحث  هذا  مو�سوع  اأن  اإىل  ونظًرا 
اأنها  املفهوم  ومن  الواقعية،  اإميانهم  مظاهر  احلديث عن  دون  البلقان،  امل�سلمة يف 
حتيط باأتباعها فقط العلوم التي تخ�ض بامل�سدر الأول للتعاليم الإ�سالمية، وهذا 

(1)	 	Fadil	Fazlić,	Hafizi	u	Bosni	 i	Hercegovini	u	posljednjih	150	godina	  احلفاظ يف(
.356	s.	2006,	Sarajevo,	,)البو�سنة والهر�سك خالل 1)1 �سنة الأخرية

(2)	 	Mahmud	Traljić,	Iz	kulturne	historije	Bošnjaka	)من تاريخ الب�سانقة الثقافية(,	Travnik,	
1999, s. 74-75.

(3)	 	Feti	Mehdiu,	npr.,	u	svome	radu	Edukate	Islame )الرتبية الإ�سالمية(,	No.	74/2004,	s.	
272-273.,

يقول اإن عدد احلفاظ يف كل مدينة يقدر بالع�سرات.
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ب�سبب اأنه يجب فهم حمتويات القراآن يف �سوء مطابقته لظروف احلياة املتغرية تبًعا 
لتغري الأزمنة املختلفة مع مبادئ الآثار الإ�سالمية الثابتة، واإ�سافة اإىل هذا فاإن يف 
حتقيق التقدم ال�سحيح، الذي يكون ببحث الأ�سياء امللهمة يف القراآن وو�ساياه 

الباقية، اأمرا �سروريا وحتميا.

يعتمدون يف حما�سراتهم  امل�سلمون  املعلمون  �سبق ذكره، كان  ملا  وموافًقا 
و�سروحهم على حمتويات القراآن، فرغبة منهم يف اأن يقبلهم امل�ستمعون، اأ�سندوا 
اأقوالهم على الأمثال من القراآن، ولهذا كانت ترجمات اأجزاء القراآن متالأ �سفحات 
كل ال�سحف الإ�سالمية البارزة، واملرتجمون البارزون كانوا من اأكرب العلماء يف 
من  امل�سلمون  يتعرف  اأن  اإىل  بامليل  الع�سرين  القرن  بداية  وتتميز  احلني،  ذلك 
الإ�سالمي  التعليم  مل�سدر  الأ�سيلة  بالو�سايا  القراآن  حمتويات  ترجمات  خالل 

الأهم.

ويالحظ اأنه توجد يف اللغة البو�سنية العديد من الرتجمات للقراآن الكرمي، 
وكانت بع�ض هذه الرتجمات نقاًل عن ترجمات اأخرى »من اليد الثانية اأو اليد 
العربية  اللغة  اأنها متت من  القراآن  يوؤكد مرتجمو معاين  الثالثة«)1(. ويف معظمها 
»القراآن«،  هي:  مبا�سرة  العربية  اللغة  من  متت  التي  الرتجمات  ومن  مبا�سرة. 
اإىل  العربية  من  ترجمه  و»القراآن«،   ،1((( �سراييفو،  كوركوت،  ب�سيم  ترجمه 
(1)  Ramić, Jusuf: Kako prevoditi Kur’an- analiza naših prijevoda Kur’ana urađenih 

neposredno s arapskog jezika كيف يجب اأن نرتجم القراآن- حتليل ترجمات القراآن البو�سنية املنجزة( 
(.Bihać, 2007, s. 6 ,من اللغة العربية مبا�سرة
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البو�سنية م�سطفى مليفو، بوكوينو، )))1، و»القراآن وترجمته يف اللغة البو�سنية«، 
الرتجمة من اللغة الأ�سلية وقدم له من التربيرات اأن�ض كار�ض، �سراييفو، )))1، 
و»القراآن وترجمته يف اللغة البو�سنية«، ترجمه من اللغة العربية اأ�سعد دوراكوف�ض. 
ترجمه  »القراآن«،  فهي:  اأخرى،  لغات  بوا�سطة  متت  التي  القراآن  ترجمات  واأما 
ميجو ليوبيربات�ض، بيوؤكراد، )))1، و»القراآن ال�سريف«، ترجمه حافظ حممد باجنا 
وجمال الدين �ساوؤو�سيف�ض، �سراييفو، )3)1، و»القراآن«، ترجمه حاج علي ر�سى 

قارا بي، مو�ستار، )3)1.

ويف درا�سته املذكورة اأعاله جند يو�سف رام�ض، وهو يتاأمل ترجمات القراآن 
ودوراكوف�ض(،  مليفو  كار�ض،  )كوركوت،  املبا�سرة  الرتجمات  يوؤول  البو�سنية، 
التي متت ترجمتها يف وقت هاّم بعد الرتجمات التي متت بوا�سطة لغات اأخرى 
اإىل  متجًها  م�ستعربًا  وبكونه  بي(.  قارا  �ساوؤو�سيف�ض،   – باجنا  )ليوبيربات�ض، 
التخ�س�ض اللغوي، وخبرًيا يف البالغة العربية ومناهج علوم القراآن، يوؤكد يو�سف 
اللغة  يف  ت�سابًها  املعاين  اأكرث  اإىل  القراآن  األفاظ  من  املعاين  حتويل  اأهمية  رام�ض 
الرتجمات  توافق  حجج  يك�سف  وهو  رام�ض  يو�سف  يوؤكد  كما  اإليها،  املرتجم 
معنوية،  خوا�ض  القراآن  األفاظ  تاأويل  يف  باأن  هام،  موقف  على  وتخالفها  املحللة 
واجلدير بالعتماد عليه يف هذا الأمر هو �سروح النحويني القدامى العرب، ولهذا 
ال�سبب بتمامه، ينقد يو�سف رام�ض الرتجمات البو�سنية ح�سب خالف الألفاظ 
التي لها خوا�ض معنوية عن معانيها املتوافقة معها. ولذلك هو يف�سل الرتجمات 
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التي تقدم »نف�ض املعنى على التقريب« ويوؤاخذ الرتجمات التي اأراد مرتجموها 
اأن يربزوا اأ�سلوبهم اخلا�ض بهم فقط.

واإذا اأردنا احلقيقة فاإن البلقان يف احتياج �سديد اإىل تقييم ترجمات القراآن، 
فاإن العمل البحثي الذي قدمه يو�سف رام�ض، والذي قام فيه بتحليل الألفاظ 
ميكن  املبا�سرة،  البو�سنية  الرتجمات  كل  تت�سمن  معنوية،  خوا�ض  لها  التي 

ا�ستخدامه دلياًل لتقييم املوؤلفات التي تخ�ض الرتجمة.

وقام فتي مهديوؤ بن�سر جمموعة من الأبحاث يف القراآن باللغة الألبانية حتت 
ا- الن�سو�ض املختارة«)1(. وله فيها درا�سة خا�سة  عنوان »القراآن بكونه كتابًا اأ�سا�سيًّ
ف�سل  للعلماء:  ن�سو�ض  اإىل  بالإ�سافة  رائع«  عمل  »القراآن  عنوان  حتت  و�سعها 
الرحمن »القراآن«، ولرنكز �سمائالك�ض »القراآن واملعا�سرة الإ�سالمية«، وملالك بن 
نبي »املجاز القراآين«، وحل�سن كل�سي »القراآن عمل رائع لالأدب العربي«، وملحمد 

اأركون »كيف يقراأ القراآن« ولأحمد ديدات » لي�ض الإن�سان موؤلف القراآن«.

التي  البو�سنية  باللغة  الكتب  من  العديد  توجد  اأنه  اإىل  الإ�سارة  ويجب 
مهديوؤ،  فتي  األفه  ما  ذلك  ومن  امل�سلمني،  وتقدم  التغيري  اجتاهات  عن  تتحدث 
و�سمنه كتابه »موا�سيع القراآن«)2(. الذي �سرح فيه موقف القراآن مقابل �سل�سلة 
املراأة، موقف  مقابل  القراآن  العلم، موقف  مقابل  القراآن  ومنها: موقف  الأ�سئلة، 

(1)	 Feti	Mehdiu,	Kur’ani	kryevepёr-	Tekste	tё	zgjedhura,	Priština,	1992.
(2)	 Feti	Mehdiu,	Nga	tematika	e	Kur’anit,	Logos,	Skoplje,	1993.
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القراآن مقابل الزواج، موقف القراآن مقابل الأطفال، موقف القراآن مقابل العائلة، 
القراآن مقابل  الطالق، موقف  القراآن مقابل  الزنى، موقف  القراآن مقابل  موقف 
الواجبات، موقف  القراآن مقابل  القراآن مقابل الإرث، موقف  القت�ساد، موقف 

القراآن مقابل احلرام.

ومن الكتب التي لها اأثر كبري كتاب »علوم القراآن«)1(، الذي يتحدث عن 
القراآن بكونه الدليل الوحيد، القادر على تقدمي ال�سعادة يف الدنيا والآخرة لكل 

من يلتزم به.

وكتاب »التقدمي التحليلي للرتجمات الأكرب للقراآن يف اللغة الألبانية«)2(. 
اأو�سع الكتب املوؤلفة يف اللغة الألبانية، فيما يزيد على 1)) �سفحة، و�ساحبه يقدم 
ويقيم ترجمات القراآن واأمتها: �سريف اأحمتي)3(، ح�سن ناحي))(، فتي مهديوؤ))(.

وحممد زكريا خان))(.

(1)	 	Vehbi	Sulejman	Gavoci,	Njohuri	rreth	Kur’anit,	Skadar,	1999.
(2)	 	 Emin	Behrami,	Qasje	 studimore	 rreth	 katёr	 pёrkthimevetё	 nё	 gjuhёn	 shqipe,	

Priština,	1997.
(3)	 	Kur’an-i,	pёrkthim	dhe	komentim	)القراآن، الرتجمة والتف�سري(,	Preveo:	Sherif	Ahmeti,	

Priština,	1988.
(4)	 	Kur’ani	i	madhёruar	)القراآن العظيم(            ،:	Hasan	Nahi,	Ognjen	Prica,	Zagreb,	1988.
(5)	 	Kur’an,	)ترجمة، )القراآن :	Feti	Mehdiu,	Islamska	zajednica,	Priština,	1985.
(6)	 	Kur’ani	 shenjtё	 املقد�ض( 	،          )القراآن  :	Muhammad	Zakaria	Khan,	 Islamabad,	

1990.

ترجمة

ترجمة
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واأما »قامو�ض األفاظ القراآن الأخالقية«)1( املوؤلَّف من 1) �سفحة، فهو يوؤكد 
ميول �ساحبه يف اأن يقنع القراء باهتمام القراآن اجلليل املوجه اإىل تربية الإن�سان.

واأما ترجمات القراآن الكاملة، الآنفة الذكر: »القراآن« ترجمه فتي مهديوؤ 
 ،)1(((( اأحمتي  �سريف  ترجمه  والتف�سري«  الرتجمة  و»القراآن،   ،)1((((
و»القراآن العظيم« ترجمه ح�سن ناحي ))))1( و»القراآن املقد�ض« ترجمه حممد 
الذكر  الآنفة  بهرامي،  اأمني  درا�سة  الإ�ساءة  باأمت  فت�سيوؤها  زكريا خان )1))1(، 
»التقدمي التحليلي للرتجمات الأكرب للقراآن يف اللغة الألبانية«. �ساحب الدرا�سة 
القراآن  مرتجم  بكونه  اجلامعي  الأ�ستاذ  مهديوؤ،  فتي  املرتجم  ف�سل  على  يوؤ�سر 
اللغة.  علم  مباحث  من  الكثري  ترجمته  تقدم  والذي  الألبانية،  اللغة  يف  الأول 
ويف تقييم ترجمة ح�سن ناحي- �ساحب الدرا�سة- يتوقف عند و�سف املرتجم 
اأطول مما يتوقف عند حتليل عمله، وبالن�سبة اإىل ترجمة �سريف اأحمتي، فيمدحها 
العديدة،  الإن�سانية  العلوم  من  الوا�سع  تعلمه  اإىل  ي�سري  وهو  الدرا�سة  �ساحب 
ومبنا�سبة ترجمة القراآن ملحمد زكريا خان، ينبه اأمني بهرامي اإىل اأن املرتجم ينتمي 
اإىل احلركة الأحمدية، واأنه بف�سل اإجادته للغتني العربية والألبانية، يريد اأن يقدم 

ن�سو�ض القراآن للقراء الألبان يف �سوء عقيدة احلركة الأحمدية.

(1)	 	Muhamet	Q.	Marzeku,	Fjalor	i	shprehjeve	etike	tё	Kur’anit	قامو�ض التعابري الأخالقية 
a	Prizren,	,يف القراآن n.)

(
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ملنت�سبي جماعتهم  القراآن  و�سايا  تقدمي  املبذولة يف  وف�ساًل عن جهودهم 
الوقت  الألبان حتى  العلماء  فاإن  املمكنة،  الإقناع  باأكرث طرق  الرتجمة  بوا�سطة 
ما-  ب�سيغة  يعترب-  الذي  الأمر  وهو  القومي،  الوعي  تقوية  يف  ن�سطوا  املعا�سر 

م�ساهمة لكت�ساب ال�ستقالل ال�سيا�سي املتدرج.

واأما مف�سرو القراآن يف البلقان، والعلماء الذين مييلون اإىل فهم »هذا النوع 
من م�سادر التعليم الإ�سالمي وتهذيبه«)1(، والذين ن�سطوا يف نهاية القرن التا�سع 
اإىل  بامليول  متاأثرين  القدمية،  بال�سروح  يعجبوا  فلم  الع�سرين،  القرن  وبداية  ع�سر 
اأكرث  احلديثة  التفا�سري  وجذبت  يائ�سة،  القدمية  التفا�سري  واعتربو  التجديدات، 
القراآن  تف�سري  وف�سلوا  ر�سا،  ور�سيد  عبده  ملحمد  املنار«  »تف�سري  مثل  انتباههم، 
الفني،  الأ�سلوب  حتليل  على  الع�سر  وروح  تتفق  التي  املعاين  يت�سمن  الذي 

واللتزام بقواعد النحو.

ومع اإدخال البلد يف اإطار اململكة النم�ساوية الهنكارية، بداأ تطبيق املناهج 
البو�سنة والهر�سك، ويف القرن الع�سرين تطور علم  احلديثة يف تف�سري القراآن يف 
تف�سري القراآن تطوًرا �سريًعا، اإل اأن املوؤلفات اخلا�سة كانت يف العقود الأوىل للقرن 

(1)	 	 Enes	 Karić,	 Kako	 tumačiti	 Kur’an-	 uvod	 u	 komentatorske	 teorije	 klasičnog	
perioda	(كيف يجب اأن نف�سر القراآن- املقدمة يف نظريات التف�سري للع�سر القدمي(،	Tugra,	Sarajevo,	
2005, s. 14. 
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ا من العلماء)1(. ويف التحول من العقد الثالث  فقرية، وكان يدعمها عدد قليل جدًّ
اإىل العقد الرابع للقرن الع�سرين، ترجم �سكري اآلكي�ض ب�سعة اأجزاء من »تف�سري 

املنار« الآنف الذكر)2(.

ويف العقد الرابع للقرن، نتيجة اإظهار ترجمتي القراآن)3( ظهر على �سفحات 
�سحف »الزهرة اجلديدة«، »احلكمة«، »الهداية« و»ناقل اخلرب« مل�سيخة امل�سلمني 
عدد هام من التقييمات، التي عر�ست من خاللها مواقف تدعم ترجمة القراآن، 
والقيمة اخلا�سة له، ومن اأبرز كتب التف�سري يف العقد الرابع للقرن الع�سرين، كتاب 
خمطوطاته  مثل  خاجن�ض،  ملحمد  احلديث«))(  وعلم  التف�سري  علم  يف  »التمهيد 

العديدة من علم التف�سري، التي مت طبعها بعد مدة طويلة))(.

(1)	 	 Enes	Karić,	Razvoj	modernizma	u	 islamskim	 studijama	u	BiH	 يف( احلداثية   تطور 
	/20021/27	Oslobodenje»,»	: م�سل�سل يف	u	feljton	,)الدرا�سات الإ�سالمية يف البو�سنة والهر�سك
do	2002/2/9.

القراآن  (2) 	تف�سري  (Komentar	 Kur›ana),	 Sarajevo,	 1926,	 احلكيم القراآن  	تف�سري  (Komentar	
Kur›ana	mudroga),	Sarajevo,	1927;	القراآن احلكيم	(Kur›an	mudri),Tuzla,	bez	godine	
izdanja,;	القراآن احلكيم	(Kur›an	mudri),	Sarajevo,	1931;

احلكيم   	القراآن  (Kur›an	mudri),	Sarajevo,	1932;	تف�سري جزء عم	 (Tefsir	Džuz	Amme,	
Sarajevo,	1933;	القراآن والتف�سري	(Kur›an	s	tumačenjem),	Derventa,	1934.

(3)	 	Kur’an	časni	(القراآن ال�سريف(            ،	Hafiz	Muhamed	Pandža	i	Džemaludin	Čaušević,	
Sarajevo,	1937.;	Kur’an)ترجمة القراآن(،	Hadži	Ali	Riza	Karabeg,	Mostar,	1937.

(4)	 	Mehmed	Handžić,	Uvod	u	tefsirsku	i	hadisku	nauku,	Sarajevo,	1937.
(5)	 	Izabrana	djela	Mehmeda	Handžića,	Knjiga	IV,	Sarajevo,	1999.

ترجمة
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ويف الن�سف الثاين للقرن الع�سرين تنمو ب�سورة �سريعة املوؤلفات اخلا�سة 
يف علم التف�سري، والذي اأ�سبح يف بالد البو�سنة والهر�سك اأحد العلوم الإ�سالمية 
امل�سادر  وبرتجمة  التف�سري،  علم  ببعث  تاأتي  ال�سنوات  وتلك  تطوًرا)1(  الأكرث 
تظهر  احلني  ذاك  ويف  اأخرى،  ولغات  والإنكليزية  العربية  اللغة  من  التف�سريية 
للقرن-  ال�ساد�ض  العقد  يف  التف�سري  علم  رواد  واأبرز  كذلك،  التاأويلية  املوؤلفات 
دون �سك- هو ح�سني جوزو، الذي يف �سفحات »ناقل اخلرب« مل�سيخة امل�سلمني، 
بني ال�سنة 2))1 وال�سنة )))1، ن�سر 22 جزًءا ملناظرته »تف�سري القراآن«. واأثناء 
ال�سنتني )))1 و)))1 ين�سر، كذلك، ثالثة اأجزاء)2( لتف�سري القراآن، الذي بداأه 
ا من مقالت يف تف�سري القراآن،  هو بذاته ومل يكمله، واألف ح�سني جوزو عدًدا هامًّ
ومن اأبرزها يعد: »ذكرى األف واأربعمائة �سنة لإر�سال القراآن«، »القراآن ال�سريف« 

و»القلب والعقل يف القراآن)3(«.

(1)	 	Almir	Fatić,	Razvoj	nauke	o	tumačenju	Kur’ana	u	BiH	u	XX	stoljeću	s	izabranom	
bibliografijom	–	skica	)تطور علم تف�سري القراآن يف البو�سنة والهر�سك يف القرن الع�سرين، مع فهر�ست(, 
«Novi	Muallim»,	2002,	No.	12,	s.	92.

(2)	 	 Prijevod	 Kur’ana	 s	 komentarom	 الأول( اجلزء  تف�سريه،  مع  القراآن  	,)ترجمة  Prvi	 džuz,	
Sarajevo,	1966;	Prijevod	Kur›ana	s	komentarom	)ترجمة القراآن مع تف�سريه، اجلزء الثاين(, 
Drugi	džuz,	Sarajevo,	1966;	Prijevod	Kur›ana	s	komentarom	

.1967	Sarajevo,	džuz,	Treći	,)ترجمة القراآن مع تف�سريه، اجلزء الثالث( 
(3)	 	Husejn	Đozo,	Hiljadučetiristota	godišnjica	objave	Kur’ana	(ذكرى األف واأربعمائة �سنة 

القراآن 	,)لإنزال  «Glasnik»	VIS-a,	No.	 11-12,	Sarajevo,	 1967,	 s.	 497-501.;	Husejn	
Đozo,	Kur’an	Časni	)ال�سريف 	,1970	Sarajevo,	1-2,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,)القراآن 
s.	3-7.;	Husejn	Đozo,	Razum	i	srce	u	Kur’anu	)القراآن 	«Glasnik»	,)العقل والقلب يف 
VIS-a,	No.	5,	Sarajevo,	1976,	s.	461-468.
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تطبيق املناهج احلديثة يف تف�سري القراآن، التي مار�سها بنجاح خريجو جامعة 
الأزهر الأوائل، ح�سني جوزو، الذي ا�ستمر بالتم�سك يف اأعمال زميليه الأ�سغر 
الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  اإىل  املنت�سبني  للمدر�سني  الأول  البنيان  من  ا،  �سنًّ
ب�سراييفو، واحلا�سلني على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، اأحمد �سمايلوف�ض 
اأحمد  موؤلفات  تنوع  يف  نلحظها  التي  اخلا�سة  والت�سورات  رام�ض.  ويو�سف 
تركاه  الذي  تاأثريهما احلا�سم،  �سمايلوف�ض)1( ويو�سف رام�ض)2( يكفي لحتمال 

(1)	 	Navodimo	samo	najzapaženije	radove:	Ahmed	Smajlović,	Abduhuova	metoda	
tumačenja	Kur’ana	(منهج عبده لتف�سري القراآن),	«Glasnik»	VIS-a,	No.	11-12,	Sarajevo,	
1975,	 s.	 510-514.;	Ahmed	Smajlović,	 Elektronski	 pokušaj	 tumačenja	Kur’ana	
القراآن) تف�سري  اإلكرتونية يف  	,1976	Sarajevo,	1,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(حماولة  s.	9-13.;	
Ahmed	 Smajlović,	 Vedždijeva	 metoda	 tumačenja	 Kur’ana	 القراآن) تف�سري   منهج 
	,Smajlović	Ahmed	101-104.;	s.	1976,	Sarajevo,	2.,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(للوجدي
Binta	Šatina	metoda	tumačenja	Kur’ana	(منهج بنت ال�ساطئ يف تف�سري القراآن),	«Glasnik»	
VIS-a,	No.	3,	Sarajevo,	1976,	s.	199-209.;	Ahmed	Smajlović,	Hafadžijev	komentar	
Kur’ana	(تف�سري القراآن للخفاجي),	«Islamska	misao»,	No.	32,	1981,	s.	10-13.;	Ahmed	
Smajlović,	Dervezin	komentar	Kur’ana	 للدروزي) القراآن  	,«misao	Islamska»	,(تف�سري 
No.	33,	1981,	s.	6-9.;	Ahmed	Smajlović,	Konstrukcija	teološke	misli	u	Kur’anu	
القراآن) الفكر الإ�سالمي يف  	Ahmed	3-12.;	s.	1984,	61,	No.	misao»,	Islamska»	,(تكوين 
Smajlović,	Behijev	pokušaj	približavanja	Kur’anu	(القرآن	من	لالقتراب	البهي	محاولة), 
«Islamska	misao»,	No.	81,	1985,	s.	3-7.								

(2)	 	Jusuf	Ramić,	Et-Taberi	i	njegov	komentar	Kur’ana	(الطربي ومنهجه يف تف�سري القراآن), 
«Glasnik»	VIS-a,	No.	6,	Sarajevo,	1976,	s.	593-598.;	Jusuf	Ramić,	Ez-Zamahšeri	
i	njegov	komentar	Kur’ana	(الزحم�سري وتف�سريه),	«Glasnik»	VIS-a,	No.	1,	Sarajevo,	
1977,	s.	22-27.;	 	Jusuf	Ramić,	Fahrudin	er-Razi	i	njegov	veliki	tefsir	(فخر الدين 
الكبري وتف�سريه  	,(الرازي  «Glasnik»	 VIS-a,	 No.	 1,	 Sarajevo,	 1977,	 s.	 40-44.;	 Jusuf	
Ramić,	Bejdavin	komentar	Kur’ana	i	glosa	Ibrahima	Opijaća	(تف�سري القراآن للبي�ساوي 
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الدرا�سات  كلية  البارزين كذلك يف  اجلامعيني  الأ�ساتذة  اأعمال طالبهما،  على 
الإ�سالمية، مثل اأن�ض كار�ض، ر�سيد حافظوف�ض، عدنان �سياليج�ض، واآخرين.

	Jusuf		143-148.;	s.	1977,	Sarajevo,	2,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(وحا�سية اإبراهيم امل�سكري
Ramić,	Ibn	Arebi	i	njegov	metod	tumačenja	Kur’ana	(ابن عربي ومنهجه لتف�سري القراآن), 
«Glasnik»	VIS-a,	No.	 4,	Sarajevo,	 1977,	 s.	 409-414.;	 Jusuf	Ramić,	El-Alusi	 i	
njegov	metod	tumačenja	Kur’ana	(الآلو�سي ومنهجه يف تف�سري القراآن),	«Glasnik»	VIS-a,	
No.	 6,	 Sarajevo,	 1977,	 s.	 600-603.;	 	 Jusuf	Ramić,	Hidžra	 u	Kur’anu	 يف)  الهجرة 
	,(القراآن «Islamska	 misao»,	 No.	 25,	 Sarajevo,	 1981,	 s.	 5-9.;	 	 Jusuf	 Ramić,	 Et-
Tabersi-	veliki	šiitski	mufessir	(الطرب�سي- مف�سر �سيعي كبري),	«Islamska	misao»,	No.	
32,	1981,	s.	14-16.;	Jusuf	Ramić,	Itfejjis-	veliki	haridžitski	mufessir	(إفتي�ض- مف�سر 
	o	Kur’an	Ramić,	Jusuf		11-12.;	s.	1981,	33,	No.	misao»,	Islamska»	,(خوارجي كبري
Muhammedu,	a.s.	(حمّمد عليه ال�سالم يف القراآن),	«Islamska	misao»,	No.	33,	1981,	s.	
16-19.;		Jusuf	Ramić,	Problem	prioriteta	općenitosti	teksta	ili	posebnosti	motiva	

		;.13-14	s.	1983,	50,	No.	misao»,	Islamska»	,(م�ساألة تاأويل �سمولية الن�ض اأو خوا�ض الدوافع) 
Jusuf	Ramić,	Podjela	Kur’ana	(جتزئة القراآن),	«Glasnik»	VIS-a,	No.	3,	Sarajevo,	1986,	
s.	236-246.;		Jusuf	Ramić,	Kiraeti	i	škole	čitanja	Kur’ana	(القراآن ومدار�ض قراءة القراآن), 
«Glasnik»	VIS-a,	No.	5,	Sarajevo,	1986,	s.	465-474.;	 	Jusuf	Ramić,	tumačenje	
petog	dijela	sure	en-Nur	(تق�سري اجلزء اخلام�ض ل�سورة النور),	«Islamska	misao»,	No.	104,	
Sarajevo,	1987,	s.	12-16.;		Jusuf	Ramić,	tumačenje	prvog	i	posljednjeg	dijela	sure	
el-Muzemmil (املزمل ل�سورة  والأخري  الأول  اجلزاأين  	,(تف�سري  «Islamska	misao»,	No.	 107-
108,	Sarajevo,	1987,	s.	8-11.;	 	 Jusuf	Ramić,	Tradicionalno	 tumačenje	Kur’ana	
	Jusuf		4-6.;	s.	1991,	Sarajevo,	151-152,	No.	misao,»	Islamska»	,(تف�سري القراآن باملاأثور)
Ramić,	Racionalna	tumačenja	Kur’ana-	suvremeni	period(تفا�سري القراآن العقلية- الوقت 
.13-17	s.	1991,	Sarajevo,	154,	No.	misao,»	Islamska»	,	(املعا�سر
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املاآثر املن�صورة كتاأييد التمديد املثمر والت�صريف العملي للذين لهم الف�صل

مدر�ستان  فقط  البلقان  دول  يف  بقيت  ال�سيوعي،  احلزب  حكم  اأثناء 
من  وكان  النحياز،  عدم  دول  منظمة  اإن�ساء  ومت  احلياة)1(،  قيد  على  اإ�سالميتان 
وم�سر،  يوغ�سالفيا  تعاون  وبتحقيق  الإ�سالمية،  الأن�سطة  تقابل  اأن  اأهدافها  بني 
نتيجة تعاون رئي�سيهما اللذين كانا من اأبرز موؤ�س�سي منظمة دول عدم النحياز، 
يوزف بروز تيتو وجمال عبد النا�سر، وبداأت يف هذا الوقت تعود وفود الطالب 
اإىل الدرا�سة يف م�سر وقد بداأت فقط بذهاب الطالب من البلقان اإىل الأزهر دون 

غريه ثم بعد ذلك اإىل اجلامعات الإ�سالمية الأخرى.

ا يف كل مناحي احلياة،  ويف هذا الوقت كانت املراقبة احلكومية ن�سطة جدًّ
الإ�سالمية  الأن�سطة  عن  الدفاع  مهمة  الب�سانقة  العلماء  يحمل  كان  لذلك 
الإغالق،  على  الباقيتان  املدر�ستان  واأو�سكت  الإ�سالمي،  الوعي  عن  والدفاع 
ولكن بال�سجاعة والإ�سرار، وبعودة اخلريجني الأوائل جلامعة الأزهر واجلامعات 
الأخرى، ومن خالل م�ساهمتهم يف ال�سحف املوجودة، وال�سحف التي �سدرت 
حديًثا، وكذلك يف التدري�ض يف كلية الدرا�سات الإ�سالمية املوؤ�س�سة قريًبا، يبداأ 
وبداية  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  من  الإ�سالمي  البعث  لرواد  اخلال�ض  التعقب 

القرن الع�سرين.

)1(  مدر�سة غازي خ�سرو بك ب�سراييفو ومدر�سة عالء الدين بربي�ستنا.
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بعد  حدثت  التي  اجلديدة  وال�سيا�سية  الجتماعية  الظروف  ظل  ويف 
العرتاف الدويل با�ستقالل دولة البو�سنة والهر�سك، ينمو بدرجة كبرية الهتمام 
العام بامل�ساركة العقلية القومية يف الثقافة اخلا�سة بالبو�سنة والهر�سك، والتي اأبدى 
الب�سانقة خاللها عبقريتهم، مع حما�ض متزايد ببحث اإمكانات الإفادة الأف�سل 

يف القيم القومية اخلا�سة بالبلد وف�سائل الآثار الإ�سالمية.

جاء العدوان ال�سربي على البو�سنة والهر�سك ومل يكن هناك اإل مدر�سة 
مدر�سة  بالألبان  املعمورة  الأنحاء  ويف  واحدة،  اإ�سالمية  وكلية  واحدة  اإ�سالمية 
من  ا  هامًّ عدًدا  بعد،  املذكور  للغر�ض  الب�سانقة،  وفتح  فقط،  واحدة  اإ�سالمية 
اإ�سالمية  مدار�ض  الألبان  وفتح  الإ�سالمية)2(،  والكليات  الإ�سالمية)1(  املدار�ض 
خريجوها  والكليات  املدار�ض  هذه  من  وياأتي  واحدة.  اإ�سالمية  وكلية  عديدة)3( 
الإ�سالمي  الفكر  معهم  يربو  و�سوف  املتقدم  الإ�سالمي  الفكر  يوؤيدون  الذين 

ويتطور با�ستمرار يف البلقان.

توجد بارقة اأمل تب�سر بالزيادة يف الهتمام بن�سر الثقافة الإ�سالمية، ويتمثل 
هذا الأمل يف وجود بع�ض م�ساريع الطبع والن�سر يف الوقت احلايل. ومبا اأنهم مييلون 

)1(  يف البو�سنة والهر�سك مدر�سة مبدينة توزل، ومدر�سة مبدينة مو�ستار، ومدر�سة مبدينة �سازين، ومدر�سة مبدينة 
في�سوكو، ومدر�سة البنات ب�سراييفو. ويف جمهورية كرواتيا مدر�سة بزاغرب. ويف جمهورية �سربيا مدر�سة مبدينة 

نويف بازار.
واأّما مدينة مو�ستار فبها يوجد  بيهاج،  )2(  كلية الرتبية الإ�سالمية مبدينة زين�سا، وكلية الرتبية الإ�سالمية مبدينة 

معهد اإ�سالمي.
)3(  املدر�سة يف بريزرن، ومدر�سة بدياكوفي�سا، ومدر�سة بكنيالن، ومدر�سة بدراكا�ض.
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اإىل اأن يعيدوا الذاكرة امل�سرتكة، اأكرث مما يق�سدون اأن يقيموها يف �سوء علمي، كما 
الباحثون الذين يبذلون جهودهم  الوقت احلايل،  الب�سانقة يف  العلماء  يظهر بني 
كان  الذين  الرواد  اأبرز  من  لعدد  التابعة  املحققة  اأو  املختارة  املوؤلفات  اإعداد  يف 
لهم الف�سل الأكرب يف منو التاريخ الثقايف البو�سناقي، وبهذه الطريقة يقطفون من 

الن�سيان جزًءا من هذا الرتاث القومي.

وعلى الرغم من كرثة امل�ساريع واملجهودات التي ذكرتها يف احلفاظ على 
التي  العناوين  اأي�ًسا عددا كبريا من  فاإن هناك  البلقان،  الهوية الإ�سالمية لدول 
ت�ستخق اإ�سافتها، فنذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي: حمموت ترالي�ض 
»الب�سانقة البارزون«، زكرب، )))1، و�ساكر فيالندرا »الب�سانقة واحلداثية«، وفيه 
القرن  منت�سف  اإىل  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  من  الإن�ساين  الب�سانقة  ن�ساط 
اإعداد:   ،(-1 خاجن�ض«  ملحمد  املختارة  »املوؤلفات   ،1((( �سراييفو،  الع�سرين، 
اأ�سعد دوراكوف�ض واأن�ض كار�ض، �سراييفو، )))1، »رئي�ض العلماء جمال الدين 
�ساوؤو�سيف�ض، معلم اجليل وامل�سلح« 1-2، اإعداد: اأن�ض كار�ض ومويو دميريوف�ض، 
�سراييفو، 2112، وح�سني جوزو »املوؤلفات املختارة« 1-)، اإعداد: جلنة التحرير 
حتت اإ�سراف اأن�ض كار�ض، �سراييفو، )211، ويو�سف رام�ض »الب�سانقة يف جامعة 
اإعداد:  وم�سلح،  ومهذب  معلم  مول�ض،  وحمديا   ،2112 �سراييفو،  الأزهر«، 
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املوؤلفات املختارة،  عفت م�سطف�ض، �سراييفو، )211، حمديا كري�سيفلياكوف�ض، 
�سراييفو، 1))1)1(.

اأف�سال  تعر�ض على �سفحاتها  التي  الكتب،  بع�ض  بالذكر كذلك  جدير 
مو�ستار،  با�ساك�ض«،  تراث  يف  »ملحة  ليوبوف�ض  عامر  مثل:  البارزين،  العلماء 
)))1، اأحمد كي�سو »تعليمات اأحمد بورك ون�ساطه«، ترافنيك، )))1، »حفظيا 
ح�سنديد�ض - على اآثار تراث الب�سانقة«، اإعداد: جلنة التحرير، ومو�ستار، 2111، 

اآجنيلكى ميرتوف�ض »ن�ساط فهيم بايراكتارف�ض العلمي«، بلغراد، )))1 )2(.

(1)	 	Mahmut	Traljić,	Istaknuti	Bošnjaci	(الب�سانقة البارزون),	Zagreb	1994,	Šaćir	Filandra,	
Bošnjaci	i	moderna	–	humanistička	misao	Bošnjaka	od	polovine	19.	do	polovine	
20.	stoljeća	

القرن  اإىل منت�سف  التا�سع ع�سر  القرن  الإن�ساين من منت�سف  الب�سانقة  ن�ساط  )الب�سانقة واحلداثية- فرنى   
	,الع�سرين( Sarajevo,	 1996,	 Izabrana	 djela	 Mehmeda	 Handžića	 املختارة  املوؤلفات 

	Reis	1999,	Sarajevo,	Karić,	Enes	i	Duraković	Esad	Priredili:	I-VI,	,(ملحّمد خاجن�ض
Džemaludin	Čaušević-	prosvjetitelj	i	reformator	-رئي�ض العلماء جمال الدين �ساوؤو�سيف�ض(  

	,2002	Sarajevo,	Demirović,	Mujo	i	Karić	Enes	Priredili:	I-II,	,معلم اجليل وامل�سلح(
Husejn	Đozo,	Izabrana	djela	(املوؤلفات املختارة),	I-V,	Priredila:	Redakcija	predvođena	
Enesom	Karićem,	Sarajevo	2006,	Jusuf	Ramić,	Bošnjaci	na	Univerzitetu	El-Azher	
الأزهر) جامعة  يف  	,(الب�سانقة  Sarajevo,	 2002,	 Hamdija	Mulić-	 Pedagog,	 prosvjetitelj,	
reformator	

	,Tugra	Mustafić,	Ifet	Priredio:	I-IV,	književnik,	,(حمديا مول�ض- معلم، مهذب وم�سلح) 
Sarajevo,	 2008,	 Hamdija	 Kreševljaković,	 Izabrana	 djela	 املختارة)  ,I-IV ,(املوؤلفات 
Veselin	Masleša,	Sarajevo,	1991.

(2)	 	Amir	Ljubović,	Nad	Bašagićevom	ostavštinom	(ملحة يف تراث با�ساك�ض),	Mostar,	1999,	
Ahmed	Kico,	Učenje	i	djelo	Ahmeda	Bureka	(تعليمات اأحمد بورك ون�ساطه),	Travnik,	
1998,	Hivzija	Hasandedić-	 Tragom	 bošnjačke	 baštine	 اآثار) على  ح�سنديد�ض-   حفظيا 
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على  الفرد  بقدرة  مرهون  الكتب  طبع  اإن  القول  ميكن  �سابًقا  ذكرته  ومما 
تقديًرا ملجهوادتهم  وفاتهم  بعد  الكتب يكون  ن�سر هذه  العطاء يف حياته، ولكن 
التي بذلوها، ولكن يجب التاأكيد على اأن هناك عددا كبريا من العلماء الذين 
ت�ستحق جمهوداتهم التحقيق والطبع التقييمي، لكن، بوجه عام ميكن القول اإنه 

مل مي�ض الوقت الكايف الذي ميكن من بعده احلكم التقييمي.

الدرا�سات  كلية  اإ�سراف  حتت   ،211( �سنة  الأول  كانون  �سهر  نهاية  ويف 
لوفاة  الع�سرين  ال�سنة  مبنا�سبة ذكرى  ندوة)1(  ب�سراييفو  ينعقد  الإ�سالمية، �سوف 
الأ�ستاذ الدكتور اأحمد �سمايلوف�ض. واأمتنى اأن تثمر الندوة بتو�سية خا�سة بطبع 
املوؤلفات التقييمية لهذا العالمة الذي ي�ستحق اأن يكون مثاًل يقتدي به الباحثون 
املتجهون باإخال�ض اإىل حماية اجلماعة الإ�سالمية يف البلقان وتربية الفكر املتقدم 

فيها)2(.

	Naučno	Mitrović,	Anđelka	2000;	Mostar,	redakcija,	autora-	Grupa	,(تراث الب�سانقة
delo	Fehima	Bajraktarevića	(ن�ساط فهيم بايراكتارف�ض العلمي),	Beograd,	1996.

)1(  نظًرا اإىل اأنني اأنهيت هذه املقالة قبل انعقاد الندوة، فاإين ذكرتها كحدث ياأتي يف امل�ستقبل.
Bušatlić	Ismet	Omerdić-	Muharem )فهر�ست  تزيد على 1)2 وحدة. راجع:  موؤلفاته  )2(  فهر�ست 
 Bibliografija	 radova	 prof.	 dr. Ahmeda �سمايلوف�ض(،  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  موؤلفات 

.Smajlovića,	«Islamska	misao»,	X,	Sarajevo,	1988,	No.	116,	s.	47-51



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
427(2(

اخلامتة

ان�سحاب  بعد  البلقان  يف  امل�سلمة  للجماعات  الثقايف  الن�ساط  يكن  مل 
كان  فقد  التاريخ؛  لعلماء  الهام  العلمي  الهتمام  مو�سوع  العثمانية  اململكة 
الهتمام الأكرب للحديث عن امل�سائل القومية والجتماعية وال�سيا�سية املخت�سة 
غري  جماعات  كانت  وهي  القومية-  دولتها  �سبيل  يف  قاتلت  التي  باجلماعات 
م�سلمة - اأكرث مما كان الهتمام بالوقائع الثقافية، وخوا�سهم الأ�سلية، وحقوقهم 
يف ذاك احلني، ويف مثل هذا اجلو كانت حقوق اجلماعات الإ�سالمية وخوا�سها، 

يف اأغلب الأحوال، مو�سوع الـتاأمالت اجلانبية للعلماء عامة.

لكن هناك موؤلفات، يف اإ�سدارات خا�سة، اأو يف �سيغة املقالت املن�سورة 
يف �سحف خمتلفة، والتي ميكن بناًء عليها احلكم على و�سع امل�سلمني واأحوالهم 
�سياق  اإىل  الإ�سالمية  ال�سرقية  احل�سارة  �سياق  من  حتولهم  اأوقات  يف  الثقافية 
على  توؤ�سر  موؤلفات  اإيجاد  ي�سعب  ل  الأمر  هذا  يف  وبتاأمل  الأوروبية،  احل�سارة 
التا�سع  للقرن  الأخرية  العقود  اأثناء  الإ�سالمية  اجلماعات  املتقدمة يف  احلركات 
ع�سر والعقود الأوىل للقرن الع�سرين، والتي تعترب لها دور خا�ض يف فهم الوقائع 

الثقافية يف ذاك احلني.

اأن  اإىل  بو�سوح  ت�سري  اأنها  جند  املوجودة  املوؤلفات  حمتويات  يف  وبالنظر 
العلماء يف ذلك احلني كانت لديهم روؤيتهم اخلا�سة يف دعم التقدم الإ�سالمي، 
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لكنها اأي�ًسا توؤكد �سعوبة اإيجاد توافق بني اجتاهات حركة التقدم، وبني اأغرا�ض 
اإن  القول:  اأف�سل، وبذلك ميكن  املجتمع نحو حياة اجتماعية  مل�ستقبل  املقاومة 
ا يف حتمية اإدخال التغيريات اإىل احلركات الجتماعية،  بني علماء امل�سلمني �سكًّ
وامل�ستقرئ للموؤلفات املوجودة يجد اأن اختالف الآراء �سدر من خالل اختالف 

املواقف نحو اأوجه الإ�سالح والتجديدات التي ميكن قبولها.

الأو�ساط  بارز يف  ومبا هو  ال�سائدة،  ال�سيا�سية والجتماعية  للظروف  ووفًقا 
امل�سلمة الأخرى املوجودة على اأطراف العامل الإ�سالمي، جند اأن البلقان كذلك 
اأ�سكال  والثقافية، وظهرت عدة  الدينية  للحريات  املقاومة  اأ�سكاًل من  ت�سمنت 
التاريخية  الظروف  عن  �سدرت  التي  تلك  الغالب  يف  و�سادت  اإ�سالحية، 
ال�سيا�سية املخت�سة بالبيئة، اأي تلك التي كان اأثرها يتفق مع روح الوقت املعا�سر 
ا - ميكن اأن نتعرف ب�سورة اأو�سح  بها يف البلقان. فبهذا املنوال- وهو مفهوم جدًّ
على اجتاه »تغريب« امل�سلمني. يف حني مملكة يوغ�سالفيا ومملكة األبانيا، يف ن�ساط 
لديها  كان  ال�سحف،  �سفحات  اأو يف  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات  الثقافية  اجلمعيات 
من  كثري  مال  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  الزعامة،  نحو  املائل  التوجه  اإىل  ميل 

املوؤلفني اإىل ذكر اأوجه الت�سابه بني الإ�سالم وال�سرتاكية.

وللوهلة الأوىل ميكن قبول هذه الفكرة، اإل اأنه ل ميكن تغيري احلقيقة وهي 
اأنه يف البلقان، وبني �سفوف امل�سلمني الذين ح�سلوا على درجة عالية من التعليم، 
يوجد دائًما عدد كاف من العلماء امل�ستعدين اأن ُيخ�سعوا كل طاقاتهم ومهاراتهم 



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
429(2(

خلدمة اإخوانهم الدينيني، وهذا يتاأكد يف البلقان ب�سورة خا�سة على الرغم من 
ا�ستنزافهم بامل�سائل التي مل توؤكد عليها يف الأو�ساط التي غالبيتها م�سلمة، مثل: 
اأنحائها مل جتد ترابًا  اأنه يف  م�ساألة اكت�ساء املراأة وم�ساواتها يف املجتمع. واحلقيقة 

خ�سيًبا لها؛ بتعليمات اأخرجت من جناح غري �سني �سلفي.

الإ�سالمي  الفكر  يف  للتطوير  القوية  الإرادة  اأن  مالحظة  كذلك  ميكن 
احلديث، اإىل جانب نتائج ثمينة للمقاتلة يف �سبيل الدفاع عن القيم الثقافية اخلا�سة 
واحلقوق الدينية، اأعطت، كذلك، نتائج ثمينة لتحقيق وحدة اجلماعة املوجودة، 
بعد  املولدة  اجلديدة  الدول  تف�سل  التي  اجلديدة  احلدود  ر�سم  من  الرغم  على 
تفكك يوغ�سالفيا، فالب�سانقة يوؤيدون وحدتهم بن�ساط فاعل ملوؤ�س�ساتهم امل�سرتكة، 
وجتتمع حتت مظلة واحدة، بينما األبان مقاطعة كو�سوفو، جند اأنهم جنحوا يف حتقيق 

ا�ستقاللهم ال�سيا�سي.

اإي�ساح بع�ض  البحث يف  اأبذل ق�سارى جهدي يف هذا  اأن  ولقد حاولت 
ر�سد  اإىل  موجه  البحث  هذا  الهتمام يف  البائد؛ لأن  العهد  من  املهمة  الوقائع 
منهجي يف  هذا  وكان  اأفراد.  اأو  موؤقتة  على حوادث  ولي�ض  عمليات وجماعات 
املنا�سبة  التزمت يف البحث ببذل اجلهود الكافية جلمع املعلومات  البحث، وقد 
لهم  كانت  ذكرت  من  غري  العلماء  من  هناك  اأن  مالحظة  مع  املو�سوع،  لهذا 

جمهوداتهم امل�سكورة حول تطوير الفكر الإ�سالمي يف البلقان.
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ويف النهاية اأحب اأن اأ�سري اإىل غر�ض اأ�سا�سي من هذه الدرا�سة، وهو حتقيق 
املعا�ض،  باحلا�سر  الع�سرين  القرن  وبداية  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  بني  الرتباط 
ويف  الب�سانقة  �سفوف  يف  الأعلى،  التعليم  تلقوا  الذين  امل�سلمون  فيه  والذي 
�سفوف الألبان �سواء، بعد عهد �سيوعي طويل عمل على اأن ينت�سر الظالم لدى 
لإخوانهم  يعيدوا  الكبرية حتى  اجلهود  يبذلوا  اأن  ويجب  البلقان،  يف  امل�سلمني 

الفخر بانتمائهم لثقافتهم الذاتية ودينهم احلنيف.

كما يجب اأن اأ�سري اإىل اأنني قد قمت بعمل فهر�ست اختياري يف نهاية هذا 
البحث ملن اأراد ال�ستزادة حول هذا املو�سوع، ولت�سجيله لبع�ض النقاط امل�سيئة 

يف التاريخ الألباين ورواده امل�سلحني.

البحث  هذا  يقدم  اأن  خمل�ًسا  اأمتنى  اأن  اإل  الأمر  نهاية  يف  ي�سعني  ول 
امل�ساعدة ليكون دلياًل عند تاأليف درا�سة اأو�سع يف هذا املو�سوع.
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م�صادر:

Alagić,	Šukrija:	Kur’an	mudri	)القراآن الحكيم(,	Tuzla,	bez	godine	
izdanja.

Alagić,	Šukrija:	Kur’an	mudri	)القراآن الحكيم(,	Sarajevo,	1931.

Alagić,	Šukrija:	Kur’an	mudri	)القراآن الحكيم(,	Sarajevo,	1932.

Alagić,	Šukrija:	Kur’an	s	tumačenjem	)القراآن مع تف�سيره(,	Derventa,	
1934.

Alagić,	 Šukrija:Tefsiru	 Džuz-i-Amme	 عم( جزء  القراآن-   ,)تف�سير 
Sarajevo,	1933.

Alagić,	Šukrija:	Komentar	Kur’ana	mudroga	)تف�سير القراآن الحكيم(, 
Sarajevo,	1927.

Alagić,	 Šukrija:	 Komentar	 Kur’ana	 القراآن(, 	(تف�سير  Sarajevo,	
1926.

Basagić,	 Safvet-beg:	 Bošnjaci	 i	 Hercegovci	 u	 islamskoj	

književnosti	 الإ�سالمي( الأدب  في  والهر�سكيون  	,)الب�سانقة  Sarajevo,	
1912.



حممد كي�صو
(32432

Begović,	 Mehmed:	 O	 položaju	 i	 dužnostima	 muslimanke	

prema	islamskoj	nauci	i	duhu	današnjeg	vremena,

المعا�سر(  الوقت  وروح  الإ�سالمية  العلوم  مقابل  وواجباتهّن  الم�سلمات  و�سع       )في 
Beograd,	1931.

Behrami,	Emin:	Qasje	studimore	rreth	katёr	pёrkthimevetё	nё	

gjuhёn	shqipe	)التقديم التحليلي للترجمات الأكبر للقراآن في اللغة الألبانية(, 
Priština,	1997.

Biše,	Adem:	Da	li	može	musliman	živjeti	evropskim	kulturnim	

životom	i	ostati	dobar	musliman	هل يمكن اأن يعي�ض الم�سلم عي�ض(  
.Tuzla, 1937 ,الثقافة الأوروبية واأن يبقى م�سلًما خال�ًسا(

Bjelavac,	 Hifzi:	 Evolucijom	 i	 progresom	 والإ�سالح(  ,)بالتقدم 
«Gajret»,	No.	od	1/marta/1924.

Bubić,	Šefkija:	Kuda	ćemo	s	našom	omladinom	اأين نودي )اإلى   
.1934	Sarajevo,	,�سبابنا(

Bušatlić,	 Abdulah	 Ajni:	 Pitanje	 muslimanskog	 napretka	 u	

Bosni	i	Hercegovini-	iskrena	i	otvorena	riječ

.1928	Sarajevo,	,)م�ساألة تقدم الم�سلمين في البو�سنة والهر�سك- كلمة خال�سة( 



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
433(33

Ćokić,	Ahmed	 Lutfi:	 Prikaz	 i	 ocjena	 rada	 g.	 dr.	Mehmeda	

Begovića	o	njegovom	naziranju	na	 islamsku	ženu	 i	njen	

položaj	po	islamskoj	nauci	izloženog	u	njegovoj	knjizi

)تقديم كتاب محّمد بيكوف�ض وتقييم اآرائه على المراأة الم�سلمة وو�سعها في �سوء   
.Tuzla, 1931 ,العلوم الإ�سالمية المعرو�سة في كتابه(

Ćokić,	Ibrahim	Hakki:	O	tesetturu	)في الت�ستر(,	«Hikmet»,	Tuzla,	
1928.

Ćurić,	Hajrudin:	Muslimansko	školstvo	u	Bosni	i	Hercegovini	

do	1918.

.1983	Sarajevo,	,(التعليم الإ�سالمي في البو�سنة والهر�سك ال�سنة 1918)

Đozo,	Husejn:	Da	 li	 je	problem	otkrivanja	žene	vjerskog	ili	

socijalnog	 karaktera	 اأو دينية  طبيعة  لها  م�ساألة  المراأة  ك�سف  م�ساألة  )هل   

.78-80	s.	1936/1937,	6-9,	No.	Behar»,	Novi»	,اجتماعية(

Đozo,	Husejn:	Hiljadučetiristota	godišnjica	objave	Kur’ana

القراآن) لإنزال  �سنة  واأربعمائة  األف  	,(ذكرى  «Glasnik»	VIS-a,	No.	 11-12,	
Sarajevo,	1967,	s.	497-501.



حممد كي�صو
(3(434

Đozo,	Husejn:	Izabrana	djela	)الموؤلفات المختارة(	 ,	I-V,	Priredila:	
Redakcija	predvođena	Enesom	Karićem,	Sarajevo,	2006.

Đozo,	Husejn:	Kur’an	Časni	)القراآن ال�سريف(,	«Glasnik»,	VIS-a,	
No.	1-2,	Sarajevo,	1970,	s.	3-7.

Đozo,	Husejn:	Prijevod	Kur’ana	 s	 komentarom،القراآن )ترجمة   
.1966	Sarajevo,	Džuz,	Prvi	,	الجزء الأول(

Đozo,	Husejn:	Prijevod	Kur’ana	 s	 komentaroمع القراآن  )ترجمة   
.1966	Sarajevo,	Džuz,	Drugi	,	تف�سيره، الجزء الثاني(

Đozo,	Husejn:	Prijevod	Kur’ana	 s	 komentarom،القراآن )ترجمة   
.1967	Sarajevo,	Džuz,	Treći	,	الجزء الثالث(

Đozo,	 Husejn:	 Razum	 i	 srce	 u	Kur’anu)القراآن في  والقلب   ,)العقل 
«Glasnik»,	VIS-a,	No.	5,	Sarajevo,	1976,	s.	461-468.

Dumišić,	 Ahmet:	 Ko	 smeta	 napretku	 i	 prosvjećivanju	

muslimana,	 a	 osobito	 muslimanki	 الم�سلمين تعليم  يعرقل  )من   
.1919	Luka,	Banja	,	والم�سلمات ب�سورة خا�سة ويعيق تقدمهم(



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
435(3(

Fatić,	Almir:	 Razvoj	 nauke	 o	 tumačenju	 Kur’ana	 u	 BiH	 u	

XX	 stoljeću	 s	 izabranom	 bibliografijom-	 skica	 علم )تطور   
الع�سرين، مع فهر�ست( القرن  والهر�سك في  البو�سنة  القراآن في  	Novi»	,تف�سير 

Muallim»,	2002,	No.	12,	s.	92.

Fazlić,	Fadil:	Hafizi	u	Bosni	i	Hercegovini	u	posljednjih	150	

godina	)الحفاظ في البو�سنة والهر�سك خالل 1)1 �سنة الأخيرة(,	Sarajevo,	
2006, s. 356.

Fejić,	 Ibrahim:	Pokrivanje	žene	u	 islamu	(المراأة في الإ�سالم  ,)�ستر 
«Glasnik»,	 Vrhovnog	 islamskog	 starješinstva,	 No.	 4-7,	

Sarajevo,	1950.

Filandra,	 Šaćir:	 Bošnjaci	 i	 moderna-	 humanistička	 misao	

Bošnjaka	od	polovine	19.	do	polovine	20.	stoljeća	الب�سانقة(  
منت�سف اإلى  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  من  الإن�ساني  الب�سانقة  ن�ساط   والحداثية- 

.1996	Sarajevo,	,القرن الع�سرين(

Gavoci,	Vehbi	 Sulejman:	 Njohuri	 rreth	Kur’anit	 القراآن(  ,)علوم 
Skadar,	1999.



حممد كي�صو
(3(436

Grupa	autora,	Sarajevski	džematski	medžlis	i	Reisove	izjave	

.1928	Sarajevo,	,)مجل�ض �سراييفو وت�ساريح رئي�ض العلماء(

Hadžialić,	Salih:	Islam	i	stvarnost	)الإ�سالم والواقعة(,	«Novi	behar»,	
XIII,	No.	13-18,	Sarajevo,	1939-1940.

Hadžić,	Osman	Nuri:	 Islam	 i	 kultura )والثقافة 	,)الإ�سالم  Zagreb,	
1894.

Hadžić,	Osman	Nuri:	Islam	i	prosvjeta)الإ�سالم والتعليم(,	Sarajevo,	
1903.

Hadžić,	Osman	Nuri:	Muhammed	 a.s.	 i	Kur’an	 )محّمد   
.1931	Beograd,	,	)والقراآن

Hadžijahić,	Muhamed:	Islam	i	Muslimani	u	Bosni	i	Hercegovini		

.1977	Sarajevo,	,)الإ�سالم والم�سلمون في البو�سنة والهر�سك(

Hamdija	 Mulić-	 Pedagog,	 prosvjetitelj,	 reformator	 )حمديا  
وم�سلح( مهذب  معلم،  	,مول�ض-  književnik,	 I-IV,	 Priredio:	 Ifet	
Mustafić,	Tugra,	Sarajevo,	2008.



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
437(3(

Hamiti,	Xhabir:	Tradicija	tumačenja	Kur’ana	kod	Albanaca	u	

XX	stoljeću	اآثار تف�سير القراآن عند الألبان في القرن الع�سرين(, ر�سالة الدكتوراة(  
.تّم نقا�سها في كلية الدرا�سات الإ�سالمية في �سراييفو،	2008

Handžić,	 Mehmed:	 Blistavi	 dragulj-	 Životopisi	 učenjaka	 i	

pjesnika	 iz	 Bosne	 البو�سنة) و�سعراء  علماء  تراجم  في  الأ�سنى-   ,(الجوهر 
Kairo,	1930.

Handžić,	Mehmed:	Uvod	u	tefsirsku	i	hadisku	nauku	المقدمة(  
الحديث( وعلم  التف�سير  	,لعلم  Islamska	 dioničarska	 štamparija,	

Sarajevo,	1937.

Hasanović,	 Bilal:	 Islamske	 obrazovne	 ustanove	 u	 Bosni	 i	

Hercegovini	 od	 1850-1944.	 god.البو�سنة في  التعليمية  )المنظمات   

.2008	Zenica,	,	والهر�سك من ال�سنة 1850 حتى ال�سنة 1944

Hivzija	Hasandedić-	Tragom	Bošnjačke	baštine,	Grupa	autora-	

redakcija	(حفظيا ح�سنديد�ض- على اآثار تراث الب�سانقة),	Mostar,	2000.

Hotić,	Alija:	Uzroci	propadanja	 islamskih	naroda	انهيار )اأ�سباب   

.1913	Novi,	Bosanski	,ال�سعوب الم�سلمة(



حممد كي�صو
(3(438

Izabrana	djela	Mehmeda	Handžića	(الموؤلفات المختارة لمحّمد خانج�ض), 
I-VI,	 Priredili:	 Esad	 Duraković	 i	 Enes	 Karić,	 Sarajevo,	

1999.

Kapetanović,	Mehmed-beg	Ljubušak:	Budućnost	ili	napredak	

Muhamedovaca	 u	Bosni	 i	Hercegovini	المحمدانيين )م�ستقبل   
تقدمهم( اأو  والهر�سك  البو�سنة  	,في  Štamparija	 Spindler-	 Lochner,	
Sarajevo,	1893.

Karabeg,	 Ali	 Riza:	 Rasprava	 o	 hidžabu	 الحجاب) في   ,(النقا�ض 
Mostar,	1928.

Karić,	Enes:	Hermeneutika	Kur’ana(القرآن	تأويل)	,	Zagreb,	1990.

Karić,	 Enes:	 Islamski	 reformistički	 pokreti	 kod	 Bošnjaka-	

Pregled	bosanskih	muslimanskih	rasprava	za	i	protiv	obnove	

i	 reforme	u	XX	 stoljeću	ك�سف الب�سانقة-  عند  الإ�سالحية  )الحركات   
المناق�سات البو�سناقية في القرن الع�سرين التي جرت ما بين الموافقة به ومعار�سته(
u:	 «Zbornik	 radova	 naučnog	 skupa	 Islamska	 tradicija	

Bošnjaka:	izvori	razvoj	i	 institucije,	perspective»,	Rijaset	

islamske	zajednice	u	Bosni	i	Hercegovini,	Sarajevo,	2008.



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
439(3(

Karić,	 Enes:	 Kako	 tumačiti	 Kur’an-	 uvod	 u	 komentatorske	

teorije	 klasičnog	 perioda	في المقدمة  القراآن-  نف�سر  اأن  يجب  )كيف   

.2005	Sarajevo,	Tugra,	,	نظريات التف�سير للع�سر القديم(

Karić,	Enes:	Kriza	naučnog	tumačenja	Kur’ana	اأزمة تف�سير القراآن(  

.347-360	s.	1985,	4,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,العلمي(

Karić,	Enes:	Neke	dimenzije	šiitskog	tumačenja	Kur’ana	 بع�ض(  
ال�سيعي( التف�سير  -549	s.	1984,	5,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,اأبعاد 

556.

Karić,	Enes:	Problem	prevođenja	Kur’ana	u	tefsiru	م�ساألة ترجمة(  
.26-35	s.	1985,	1,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,القراآن من ناحية التف�سير(

Karić,	 Enes:	 Razvoj	 modernizma	 u	 islamskim	 studijama	 u	

BiH	(تطور الحداثية في الدرا�سات الإ�سالمية في البو�سنة والهر�سك),	feljton	u:	
«Oslobođenje»,	27/1/2002	do	9/2/2002.

Karić,	Enes:	Savremene	metamorfoze	studija	o	Kur’anu	اأبعاد(  
-127	s.	1985,	2,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,درا�سات القراآن المعا�سرة(

136.



حممد كي�صو
((1440

Karić,	Enes:	Tefsirska	određenja	čovjeka	(تعريفات الإن�سان في القراآن), 
«Glasnik»	VIS-a,	No.	6,	1984,	s.	691-699.

Karić,	Enes:	Uvod	u	 tefsirske	 znanosti	 التف�سير) علوم  في   ,(المقدمة 
Sarajevo,	1986.

Kico,	Ahmed:	Učenje	 i	djelo	Ahmeda	Bureka	اأحمد )تعليمات   
.1998	Travnik,	,بورك ون�ساطه(

Kreševljaković,	Hamdija:	Izabrana	djela	(الموؤلفات المختارة), I-IV, 

Veselin	Masleša,	Sarajevo,	1991.

Kur›an	 časni	 ترجمة) ال�سريف،  	,(القراآن  Preveli	 Hafiz	 Muhamed	

Pandža	i	Džemaludin	Čaušević,	Sarajevo,	1937.

Kur›ani	 i	madhёruar	 ترجمة) العظيم،  	,Nahi	Hasan	Preveo:	,(القراآن 
Ognjen	Prica,	Zagreb,	1988.

Kur›an-i,	 pёrkthim	dhe	komentim	 و�سرح) ترجمة  	,(القراآن،  Preveo:	
Sherif	Ahmeti,	Priština,	1988.

Kur›an	 ترجمة) 	,)القراآن،  Preveo	 sa	 arapskog:	 Hadži	 Ali	 Riza	
Karabeg,	Mostar,	1937.



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
441((1

Kur›an	(القراآن، ترجمة(,	Preveo:	Feti	Mehdiu,	Islamska	zajednica,	

Priština,	1985.

Kur›ani	 shenjtё	 ترجمة) المقد�ض،  	,(القراآن  Preveo:	 Muhammad	

Zakaria	Khan,	Islamabad,	1990.

Kur›an	 s	 prevodom	 الترجمة) مع  	,(القراآن  Preveo	 Besim	 Korkut,	
Orijentalni	institut,	Sarajevo,	1977.

Kur›an	(القراآن، ترجمة),	S	arapskog	na	bosanski	preveo:	Mustafa	

Mlivo,	Bugojno,	1994.

Kur›an	s	prijevodom	na	bosanski	jezik	القراآن مع الترجمة اإلى اللغة(  

	,البو�سنية( Preveo	 Enes	 Karić,	 Bosanska	 knjiga,	 Sarajevo,	
1995.

Ljubović,	Amir:	Nad	Bašagićevom	ostavštinom	,لمحة في تراث(  
.1999	Mostar,	با�ساك�ض(

Marzeku,	Muhamet	Q.:	Fjalor	i	shprehjeve	etike	tё	Kur’anit	

.a.n	Prizren,	,(قامو�ض التعابير الأخالقية في القراآن)

Mehdiu,	Feti:	Edukate	Islame	(الإيمان الإ�سالمي),	No.	74/2004.



حممد كي�صو
((2442

Mehdiu,	 Feti:	Kur›ani	 kryevepёr-Tekste	 tё	 zgjedhura	 )القراآن,  
ا- الن�سو�ض المختارة( .1992	Priština,	عماًل اأ�سا�سيًّ

Mehdiu,	Feti:	Nga	 tematika	 e	Kur’anit	 القراآن), 	,Logos	(موا�سيع 
Skoplje,	1993.

Mitrović,	Anđelka:	Naučno	delo	Fehima	Bajraktarevića	ن�ساط(  
.1996	Beograd,	,فهيم بايراكتارف�ض العلمي(

Omerdić,	 Muharem-	 Ismet	 Bušatlić,	 Bibliografija	 radova	

prof.	 dr.	Ahmeda	Smajlovića	 الدكتور الأ�ستاذ  موؤلفات  )فهر�ست   
�سمايلوف�ض( 	,اأحمد  «Islamska	 misao»,	 X,	 Sarajevo,	 1988,	

No.	116,	s.	47-51.

Ramić,	 Jusuf:	Bejdavin	komentar	Kur’ana	 i	 glosa	 Ibrahima	

Opijaća	 الم�سكري) اإبراهيم  وحا�سية  للبي�ساوي  القراآن  	,(تف�سير  «Glasnik»	
VIS-a,	No.	2,	Sarajevo,	1977,	s.	143-148.

Ramić,	 Jusuf:	 Bošnjaci	 na	Univerzitetu	 El-Azher	في )الب�سانقة   

.2002	Sarajevo,	,جامعة الأزهر(

Ramić,	Jusuf:	El-Alusi	i	njegov	metod	tumačenja	Kur’ana	



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
443((3

	,Sarajevo	6,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(الآلو�سي ومنهجه في تف�سير القراآن)
1977, s. 600-603.

Ramić,	 Jusuf:	 Et-Taberi	 i	 njegov	 komentar	 Kur’ana	الطبري(  
القراآن( تف�سير  في  	,ومنهجه  «Glasnik»	 VIS-a,	 No.	 6,	 Sarajevo,	

1976, s. 593-598.

Ramić,	Jusuf:	Et-Tabersi-	veliki	šiitski	mufessir	الطبر�سي- مف�سر(  

.14-16	s.	1981,	32,	No.	misao»,	Islamska»	,�سيعي كبير(

Ramić,	 Jusuf:	 Ez-Zamahšeri	 i	 njegov	 komentar	 Kur’ana

	,1977	Sarajevo,	1,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,	(الزمح�سري وتف�سيره(
s. 22-27.

Ramić,	Jusuf:	Fahrudin	er-Razi	i	njegov	veliki	tefsir	فخر الدين(  
	,1977	Sarajevo,	1,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,الرازي وتف�سيره الكبير(

s. 40-44.

Ramić,	 Jusuf:	 Hidžra	 u	 Kur’anu	 القراآن( في  	,)الهجرة  «Islamska	
misao»,	No.	25,	Sarajevo,	1981,	s.	5-9.

Ramić,	Jusuf:	Ibn	Arebi	i	njegov	metod	tumačenja	Kur’ana



حممد كي�صو
(((444

	,Sarajevo	4,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(ابن عربي ومنهجه في تف�سير القراآن)
1977, s. 409-414.

Ramić,	Jusuf:	Itfejjis-	veliki	haridžitski	mufessir	اإفتي�ض- مف�سر(  

.11-12	s.	1981,	33,	No.	misao»,	Islamska»	,خوارجي كبير(

Ramić,	Jusuf:	Kako	prevoditi	Kur’an-	analiza	naših	prijevoda	

Kur’ana	urađenih	neposredno	s	arapskog	jezika	كيف يجب(  
اأن نترجم القراآن- تحليل ترجمات القراآن البو�سنية المنجزة من اللغة العربية مبا�سرة(
,	Bihac,	2007.

Ramić,	Jusuf:	Kur’an	o	Muhammedu,	a.s.)في القراآن  محّمد(
,	«Islamska	misao»,	No.	33,	1981,	s.	16-19.

Ramić,	 Jusuf:	Kiraeti	 i	 škole	 čitanja	Kur’ana	ومدار�ض )القراءات   
-465	s.	1986,	Sarajevo,	5,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,قراءة القراآن(

474.

Ramić,	Jusuf:	Podjela	Kur’ana	(تجزئة القراآن),	«Glasnik»	VIS-a,	
No.	3,	Sarajevo,	1986,	s.	236-246.



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
445(((

Ramić,	 Jusuf:	 Problem	 prioriteta	 općenitosti	 teksta	 ili	

posebnosti	 motiva	 الدوافع( خوا�ض  اأو  الن�ض  �سمولية  تاأويل   ,)م�ساألة 
«Islamska	misao»,	No.	50,	1983,	s.	13-14.

Ramić,	 Jusuf:	 Racionalna	 tumačenja	 Kur’ana-	 suvremeni	

period	(المعا�سر الوقت  العقلية-  القراآن  	,«misao	Islamska»	,(تف�سيرات 
No.	154,	Sarajevo,	1991,	s.	13-17.

Ramić,	Jusuf:	Tradicionalno	 tumačenje	Kur’ana	القراآن )تف�سير   
	,بالماأثور( «Islamska	misao»,	No.	151-152,	Sarajevo,	1991,	

s. 4-6.

Ramić,	Jusuf:	Tumačenje	petog	dijela	sure	en-Nur	تف�سير الجزء(  
النور( ل�سورة  	,الخام�ض  «Islamska	 misao»,	 No.	 104,	 Sarajevo,	

1987, s. 12-16.

Ramić,	Jusuf:	Tumačenje	prvog	 i	posljednjeg	dijela	sure	el-

Muzemmil (المزمل ل�سورة  والأخير  الأول  الجزاأين  	,(تف�سير  «Islamska	
misao»,	No.	107-108,	Sarajevo,	1987,	s.	8-11.



حممد كي�صو
(((446

Reis	 Džemaludin	 Čaušević-	 prosvjetitelj	 i	 reformator	رئي�ض(  
والم�سلح( الجيل  معلم  �ساوؤو�سيف�ض-  الدين  جمال  	,العلماء  I-II,	 Priredili:	
Enes	Karić	i	Mujo	Demirović,	Sarajevo,	2002.

Sadikaj,	Dilaver:	Posita	e	fesё	nё	kushtet	e	sistemit	komunist	

ال�سيوعي( النظام  ظروف  في  الدين  	,)و�سع  u:	 Feja	 dhe	Kultura	الدين(  
.501-507	s.	1995,	Priština	,والثقافة(

Škarić,	Vladislav:	Uticaj	turskog	vladanja	na	društveni	život.	

Knjiga	o	Balkanu	الجتماعية- كتاب الحياة  على  التركي  الحكم  )تاأثير   
.134	s.	1937,	Beograd,	II,	,البلقان(

Smajlović,	Abduhuova	metoda	tumačenja	Kur’ana	منهج عبده(  

	,1975	Sarajevo,	11-12,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,لتف�سير القراآن(
s. 510-514.

Smajlović,	 Ahmed:	 Behijev	 pokušaj	 približavanja	 Kur’anu	

	,1985	81,	No.	misao»,	Islamska»	,(محاولة البهي لالقتراب من القراآن)
s. 3-7.

Smajlović,	Ahmed:	Binta	Šatina	metoda	tumačenja	Kur’ana



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
447(((

	,Sarajevo	3,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(منهج بنت ال�ساطئ في تف�سير القراآن)
1976, s. 199-209.

Smajlović,	Ahmed:	Dervezin	komentar	Kur’ana	القراآن )تف�سير   
.6-9	s.	1981,	33,	No.	misao»,	Islamska»	,للدروزي(

Smajlović,	Ahmed:	 Elektronski	 pokušaj	 tumačenja	Kur’ana	

	,Sarajevo	1,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(محاولة اإلكترونية في تف�سير القراآن)
1976, s. 9-13.

Smajlović,	Ahmed:	Hafadžijev	komentar	Kur’ana	تف�سير القراآن(  
.10-13	s.	1981,	32,	No.	misao»,	Islamska»	,للخفاجي(

Smajlović,	Ahmed:	 Konstrukcija	 teološke	 misli	 u	 Kur’anu	

	,1984	61,	No.	misao»,	Islamska»	,(تكوين الفكر الإ�سالمي في القراآن)
s. 3-12.

Smajlović,	 Ahmed:	 Vedždijeva	 metoda	 tumačenja	 Kur’ana	

للوجدي) القراآن  تف�سير  	,Sarajevo	2,	No.	VIS-a,	Glasnik»»	,(منهج 
1976, s. 101-104.



حممد كي�صو
(((448

Sulejmanpašić,	 Dževad-beg:	 Muslimansko	 žensko	 pitanje-	

jedan	prilog	njegovu	rješenju	(م�ساألة المراأة الم�سلمة- م�ساعدة حّلها), 
Sarajevo,	1918.

Spuza,	 Gazmend:	 Prvi	 muslimanski-albanski	 kongres-	

Sankcionisanje	samostalnosti	Albanske	islamske	zajednice,	

«Drita	Islame»,	god.	VII,	No.	3,	februar/mart	1998,	s.	134-

135.

Traljić,	Mahmud:	Iz	kulturne	historije	Bošnjaka	من تاريخ الب�سانقة(  
.74-75	s.	1999,	Travnik,	,الثقافية(

Zeki,	Faik:	Žašto	 islamski	narodi	ne	napreduju	تتقدم )لماذا ل   
.1907	Sarajevo,	1/maj/1907,	Behar»,»	,ال�سعوب الم�سلمة(



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
449(((

فهر�صت للمعلومات التي ميكن ال�صتفادة منها يف مو�صوع البحث

`Abduhu,	 Muhamed:	 Rasprava	 o	 islamskom	 monoteizmu	

)ر�سالة التوحيد( ,	Sarajevo,	1989.

`Abduhu,	Muhammad-	Rašid	Rida:	تف�سير القراآن الكريم (Komentar	
Kur›ana),	Preveo	Šukrija	Alagić,	Sarajevo,	1926.

`Abduhu,	Muhammad-	Rašid	Rida)	تف�سير القراآن الحكيم	:Komentar	
Kur›ana	mudroga),	Preveo	Šukrija	Alagić,	Sarajevo,	1927.

`Abduhu,	Muhammad-	Rašid	Rida)	القراآن الحكيم	:Kur›an	mudri),	
Preveo	Šukrija	Alagić,	Tuzla,	bez	godine	izdanja.

`Abduhu,	Muhammad-	Rašid	Rida)	القراآن الحكيم :Kur›an	mudri),	
Preveo	Šukrija	Alagić,	Sarajevo,	1931.

`Abduhu,	Muhammad-	Rašid	Rida)	القراآن الحكيم	:Kur›an	mudri),	
Preveo	Šukrija	Alagić,	Sarajevo,	1932.

`Abduhu,	Muhammad-	Rašid	Rida:تف�سير جزء عم	,	Preveo	Šukrija	
Alagić,	Sarajevo,	1933.



حممد كي�صو
((1450

`Abduhu,	 Muhammad-	 Rašid	 Rida:	تف�سيره مع  	Kur›an( القراآن  s	
tumačenjem),	Preveo	Šukrija	Alagić,	Derventa,	1934.

Ademović,	Fadil:	Bosansko-hercegovačka	štampa	1918-1941		

.1998	Sarajevo,	,(المطبوعات البو�سنية من ال�سنة 1918 حتى ال�سنة 1941)

Adilović,	Ahmed:	Velikani	tefsirskih	znanosti	(رواد علوم التف�سير) , 
Travnik,	2003.

Ahmedi,	 Ismail:	Hafiz	Ali	Korça-	 Jeta	dhe	vepra	حافظ علي(  
.1999	Skoplje,	Logos,	,كورجا- حياته وعمله(

Ahmeti,	Sherif:	Komente	dhe	mendime	islame	الآراء الإ�سالمية(  
.2002	Priština,	,وال�سروح الإ�سالمية(

Ajanović,	Mustafa:	Najveće	potrebe	i	nedostaci	naših	vjerskih	

škola	(ونواق�سها الإ�سالمية  لمدار�سنا  الكبرى  	,(الحاجات  «Gajret»,	

kalendar	za	1941.

Arnold,	Thomas:	Historia	e	pёrhapjes	 sё	 Islamit	 انت�سار )تاريخ   

.2004	Priština,	,الإ�سالم(



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
451((1

Arslan,	 Emir	 Sekib:	 Žašto	 su	 muslimani	 zaostali,	 a	 drugi	

napredovali	(لماذا تاأخر الم�سلمون ولماذا تقدم غيرهم),	Sarajevo,	1994.

Asad,	Muhammed:	Poruka	Kur’ana-	prijevod	i	komentar	 تعليم(  
	,القراآن( S	 engleskog	 prevo:	 Hilmo	 Ćerimović,	 Bemust,	
Sarajevo,	2004.

Avzi,	Mustafa:	Shkollat	fetare	(المدار�ض الدينية)	,	«Hёna	e	re»,	No.	
39,	Skoplje.

Bajrami,	Hakif:	Rrethanat	shoqёrore-politike	nё	Kosovё	1918-	

)الظروف الجتماعية ال�سيا�سية في كو�سوفو من ال�سنة 1918 حتى ال�سنة 1941 , 

Priština,	1979.

Balagija,	 Abduselam:	 Les	 Musulmans	 Yougoslaves-etude	

sociologique	 �س�سيولوجية) درا�سة  يوغ�سالفيا-  في  	,(الم�سلمون  Alger,	
1940.

Balagija,	Abduselam:	Uloga	vakufa	u	verskom	i	svetovnom	

prosvećivanju	naših	muslimana	الم�سلمين تعليم  في  الأوقاف  )دور   

.1933	Beograd,	,الإ�سالمي والعلماني(

)



حممد كي�صو
((2452

Balić,	Smail:	Das	unbekannte	Bosnien-	Europas	Brücke	zur	

Islamischen	Welt,	Köln,	1992.

Basha,	Ali:	Islami	nё	Shipёri	gjatё	shekujve	الإ�سالم في األبانيا خالل(  

.Tirana, 2000 ,القرون(

Basha,	Ali:	Nёpёr	gjurmёt	e	islamit-	Pёrmbledhje	studimesh,	

anlisash,	 shёnimesh	historiko-kritike,	 refleksione	 )مجموعة  

.Tirana, 2005 ,الدرا�سات- فوق اآثار الإ�سالم(

Bašagić,	 Safvet-beg:	 Kratka	 uputa	 u	 prošlost	 Bosne	 i	

Hercegovine	(التهدئة الق�سيرة في ما�سي البو�سنة والهر�سك),	Sarajevo,	
1900.

Bašagić,	Safvet-beg:	Znameniti	Hrvati,	Bošnjaci	i	Hercegovci	

u	Turskoj	Carevini	(الب�سانقة البارزون في المملكة التركية),	Zagreb,	
1931.

Bećirbegović,	Madžida:	Prosvjetni	objekti	islamske	arhitekture

.1953	Sarajevo,	,(المنظمات التعليمية لها اأ�سلوب معماري اإ�سالمي)

Begović,	Mehmed:	Muslimani	u	Bosni	i	Hercegovini	الم�سلمون(  
.1938	Beograd,	,في البو�سنة والهر�سك(



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
453((3

Bejtić,	 Alija:	 Podaci	 za	 kulturnu	 povijest	 vezirskog	 grada	

Travnika	 الوزراء) مدينة  لترافنيك  الثقافي  التاريخ  	,(معلومات  «Nase	
starine»,	II,	Sarajevo,	1954.

Bjelak	Halil:	Medresa	Gazi	Isa-beg	u	Novom	Pazaru	مدر�سة(  
.1997	Sarajevo,	3-4,	No.	IZ,	Glasnik»»	,عي�سى بك في نوفي بازار(

Bukvica,	Abdulah:	Pitanje	uređenja	medresa	(م�ساألة تنظيم المدار�ض), 
«El-Hidaje»,	II/1938.

Bulbulović,	 E.	 N.:	 Sveislamski	 kongres	 i	 pitanje	 hilafeta	

)الموؤتمر الإ�سالمي العالمي وم�ساألة الخالفة( ,	Sarajevo,	1926.

Bušatlić,	 Ismet:	 Pregled	 radova	 o	 zekjatu	 i	 zekjatul-fitru	

objavljenih	u	našoj	periodici	ك�سف المباحث في الزكاة المن�سورة في(  

.14-15	s.	54,	No.	V/1983,	misao»,	Islamska»	,مجالتنا و�سحفنا(

Bušatlić,	Ismet-	Muharem	Omerdić,	Bibliografija	radova	prof.	

Dr.	 Ahmeda	 Smajlovića	 اأحمد الدكتور  الأ�ستاذ  موؤلفات  )فهر�ست   

	,116	No.	1988,	Sarajevo,	X,	misao»,	Islamska»	,�سمايلوف�ض(
s. 47-51.



حممد كي�صو
(((454

Centralni	arhiv	Narodne	Republike	Albanije,	Fond	105,	1966,	

dosje	22-24.

Ç’	ёshtё	Kur’ani?-	Dhanti	e	Ramazanit	الهدية لجهر القراآن-  )ما هو   
.1935	Tirana,	autora,	Grupa	,رم�سان(

Ćokić,	 A(bdurahman)	 Adil:	 Islamska	 vjerska	 organizacija	

)التنظيم الإ�سالمي( , Tuzla, 1936.

Čehajić,	Džemal:	Derviški	redovi	u	jugoslovenskim	zemljama	

.1986	Sarajevo,	,(الطرق ال�سوفية في بالد يوغ�سالفيا)

Čehajić,	 Džemal:	 Gazi	 Husrev-begov	 hanikah	 u	 Sarajevu	

	Husrev-begove	Gazi	Anali»»	,(خانكاه غازي خ�سرو بك في �سراييفو)
biblioteke,	IV,	1976.

Ćeman,	 Mustafa:	 Bibliografija	 Bošnjačke	 književnosti	

)فهر�ست اأدب الب�سانقة( ,	Zagreb,	1994.

Ćeman,	 Mustafa:	 Islamske	 prosvjetne	 ustanove	 i	 islamska	

prosvjetna	 baština	 التعليمي والتراث  الإ�سالمية  التعليمية  )المنظمات   
	,الإ�سالمي( «Glasnik»,	 LXI,	 1999,	 No.	 3-4,	 s.	 377-404.;	



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
455(((

No.	5-6,	s.	669-676.;	No.	7-8,	917-924.;	No.	9-10,	s.	1085-

1100.;	br	11-12,	s.	1271-1300.

Ćeman,	 Mustafa:	 Vakufi	 i	 vakufske	 institucije	 u	 Bošnjaka	

	,BiH	u	IZ	Rijaseta	Glasnik»»	,(الأوقاف والدوائر الوقفية عند الب�سانقة)
Sarajevo,	LX,	1998,	No.	7-8,	s.	1009-1036.;	No.	9-10,	s.	

1234-1276.

Čemerlić,	 Hamdija:	 Ali-beg	 Firdus-	 Borba	 muslimana	 za	

vjersko-prosvjetnu	autonomiju	الم�سلمين كفاح  فردو�ض-  بي  )علي   
.1939	za	kalendar	Gajret»,»	,لحكمهم الذاتي في التعليم الإ�سالمي(

Della	Roca,	Marocco	Roberto:	Kombёsia	dhe	feja	nё	Shqipёri	

.Tirana, 1994 ,)القومية والدين في األبانيا)

Dibra,	Ismet:	A	ka	dyshim	nё	qenien	Zotit	هل هناك �سّك في وجود اهلل) 

,	Michigen,	1993.

Dibra,	 Vehbi:	 Ç›urdhënon	 Kurani	 القراآن) ياأمر  	(ماذا  ,	 Albanian	
Islamic	Center	Woods,	Michigen,	USA,	1993.

Dijeni	 praktike	 për	 shkolla	 fillore	 mashkullore	 e	 femёrore	

.1927	Skadar,	,(كتاب التعليم للمدار�ض البتدائية)

(



حممد كي�صو
(((456

Dizdar,	 Muhamed:	 Islam	 i	 nauka	 والعلم) 	,(الإ�سالم  «Glasnik»	
Vrhovnog	vjerskog	starješinstva	IVZ,	No.	4-5/1933.

Dizdari	 Islam:	 Kontribute	 pёr	 kulturёn	 islame	 nё	 vitet	 e	

demokracisё	(اآثار الثقافة الإ�سالمية في وقت الديموقراطية),	Skadar,	2000.

Duraković,	Esad:	Kur’anska	metafora	džennet	(مجاز القراآن الجنة), 
«Takvim»,	Sarajevo,	2000,	s.	11-20.

Duraković,	Esad:	Stilske	vrijednosti	sure	Al-Rahma	قيم �سورة(  

.307-315	s.	2001,	Sarajevo,	Takvim»,»	,الرحمن الأ�سلوبية(

Duraković,	 Nijaz:	 Prokletstvo	 muslimana	 الم�سلمين)   ,(لعنة 
Sarajevo,	1993.

Džafčić,	Ibrahim:	Uzroci	propadanja	muslimanskog	ženskinja	

.1919	Luka,	Banja	,(اأ�سباب انهيار الم�سلمات)

Fajić,	 Zejnil:	 Bibliografija	 Glasnika	 Vrhovnog	 islamskog	

starješinstva	u	SFRJ	1933-1982.	فهر�ست المقالت المن�سورة في(  
 »نا�سر ال�سوت« لم�سيخة الم�سلمين في يوغ�سالفيا ال�ستراكية من ال�سنة 1933 حتى
(.	،1983	،Sarajevo	VIS	ال�سنة 1982



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
457(((

Fajić,	 Zejnil:	 Bibliografija	 Glasnika	 1983-1992.	 )فهر�ست  
 المقالت المن�سورة في »نا�سر ال�سوت« لم�سيخة الم�سلمين في يوغ�سالفيا ال�ستراكية
1992 ال�سنة  حتى   1983 ال�سنة  	,من  «Glasnik»,	 LVII,	 Sarajevo,	
1995,	No.	10-12,	Str	1-80.	

Fajić,	 Zejnil:	 Bibliografija	 radova	 o	 hadžu	 objavljenih	 u	

Glasniku	VIS-a	od	1933-	do	1980	god.	فهر�ست المقالت في(  
 الحج المن�سورة في »نا�سر ال�سوت« لم�سيخة الم�سلمين من ال�سنة 1933 حتى ال�سنة
1980,«Islamska	misao»;	II/1980,	No.	24,	s.	21-22.

Fajić,	Zejnil:	Prilog	bibliografiji	radova	o	namazu	الملحق اإلى(  
ال�سالة( في  المقالت  	,فهر�ست  «Islamska	misao»,	VI/1984,	 No.	

65, s. 43-47.

Filandra,	 Šaćir:	 Bošnjačka	 politika	 u	 XX	 stoljeću	 )�سيا�سة  
.1998	Sarajevo,	,الب�سانقة في القرن الع�سرين(

Forto,	 Mustafa:	 Otkrivanje	 muslimanskog	 ženskinja	 )تبرج  
.1925	Sarajevo,	,الن�ساء الم�سلمات(

Frashёri,	Sami:	Pёrhapja	e	Islamit	)انت�سار الإ�سالم(,	Logos,	Skoplje,	
2005.

)

)



حممد كي�صو
(((458

Hadžijahić,	Muhamed:	Bibliografske	bilješke	o	prijevodima	

Kur›ana	 kod	 nas	 عندنا) القراآن  تراجم  في  المفهر�سة   ,(الت�سجيالت 
«Islamska	misao»,	VIII/1986,	No.	92,	s.	22-28.

Hadžiosmanović,	 Lamija:	 Bibliografija	 Prve	 muslimanske	

nakladne	 knjižare	 i	 štamparije	 Muhameda	 Bekira	

Kalajdžića	(فهر�ست المكتبة الأولى الإ�سالمية ومطبعة محّمد بكر كاليجي�ض), 
Sarajevo,	1967.

Hadžiosmanović,	Lamija:	Pisana	riječ	u	Bosni	i	Hercegovini	

.1982	Sarajevo,	,(الكلمة المكتوبة في البو�سنة والهر�سك)

Halilović,	 Safvet:	 Metodologija	 tumačenja	 Kur’ana	 u	

hanefijskome	mezhebu-	studija	na	primjeru	Al-Džassasovog	

tefsira	 Ahkamu-l-Qur’an-الحنفي المذهب  في  القراآن  تف�سير  )منهج   

القراآن للج�سا�ض( اأحكام  تف�سير  	jezika	arapskog	S	,الدرا�سة على مثال 
preveo:	dr.	Mehmed	Kico,	Sarajevo,	2004.

Halilović,	 Safvet:	 Uloga	 Kur›ana	 u	 životu	 muslimana	 )دور  
.2006	Pazar,	Novi	,القراآن في حياة الم�سلمين(



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
459(((

Kalilufits,	Safwatالإمام اأبو بكر الرازي الج�سا�ض ومنهجه في التف�سير:,	Daru-
s-Salam,	At-Tab`a	al-ula,	Al-Qahira,	2001.

Handžić,	Mehmed:	Tumačenje	sure	El-Gašije	(تف�سير �سورة الغا�سية), 
«Glasnik»	IVZ,	II,	No.	8,	Sarajevo,	1934,	s.	433-437.

Handžić,	Mehmed:	Tumačenje	sure	El-Maun	(تف�سير �سورة الماعون), 
«Glasnik»	IVZ,	IV,	No.	1,	Sarajevo,	1936,	s.	9-13.

Hangi,	Antun:	Život	i	običaji	muslimana	u	Bosni	i	Hercegovini	

.1906	Sarajevo,	,(حياة الم�سلمين في البو�سنة والهر�سك وعاداتهم)

Hasandedić,	Hivzija:	 Islamske	kulturno-obrazovne	ustanove	

u	Mostaru	(المنظمات الإ�سالمية: التعليمية الثقافية في مو�ستار),	«Glasnik»	
VIS,	No.	7-8,	Sarajevo,	1970.

Hasandedić,	 Hivzija:	 Muslimanska	 baština	 u	 Hercegovini	

.1990	Sarajevo,	,(تراث الم�سلمين في بالد الهر�سك)

Hasandedić,	 Hivzija:	 Muslimanske	 biblioteke	 u	 Mostaru	

مو�ستار) في  الم�سلمين  	,(مكتبات  Separat	 iz	 «Anala	Gazi	Husrev-
begove	biblioteke»,	knjiga	1.



حممد كي�صو
((1460

Hasani,	Mustafa:	Prilog	bibliografiji	radova	iz	fikha	objavljenih	

u	 periodici	 u	 vremenu	 od	 1995	 do	 2004	 god.	اإلى )الملحق   
 فهر�ست مقالت الفقه المن�سورة في مجالتنا و�سحفنا من ال�سنة 1995 حتى ال�سنة
2004	,	Sarajevo,	2007.

Hilić,	Hasan:	Bibliografija	«Islamske	misli»	od	1978	do	1983	

god.	فهر�ست المقالت المن�سورة في »الفكر الإ�سالمي« من ال�سنة 1978 حتى(  
.78-90	s.	59-60,	No.	V/1983,	misao»,	Islamska»	,ال�سنة 1983

Hilić,	Hasan:	 Prilog	 bibliografiji	 radova	 o	mubarek	 noćima	

المباركة) الليالي  حول  التي  المقالت  فهر�ست  اإلى  	,(الملحق  «Islamska	
misao»,	VIII/1986,	No.	87,	s.	12-13.

Hodžić,	Dževad:	Vakuf	i	islamska	prosvjeta	u	našim	krajevima	

بالدنا) في  الإ�سالمي  والتعليم  	,(الوقف  «Islamska	 misao»,	 No.	 66,	
VI/1984.

Hodžić,	 Ibrahim:	 Medresa	 u	 Visokom-	 prilog	 povijesti	

muslimanskog	školstva	u	BiH	المدر�سة في مدينة في�سوكو- الملحق(  
	.No	VIS,	Glasnik»»	,اإلى تاريخ التعليم الإ�سالمي في البو�سنة والهر�سك(
3,	XVIII/1980.

)

)



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
461((1

Hoxha,	 Hajrullah:	 Fillimet	 e	 shtipit	 islam	 nё	 Kosovё	 dhe	

zhvillimi	i	tij	(بدايات المطبوعات الإ�سالمية في كو�سوفو),	Priština,	2005.

Hoxha,	Hajrullah:	Shtypi	 islam	dje,	 sot	 dhe	nesёr	المطبوعات(  
.2005	Priština,	,الإ�سالمية اأم�ض، اليوم، وغًدا(

Hrustanbegović,	Ćerim:	Medresa	u	 Janji	 يانيا) مدينة  في   ,(المدر�سة 
«Takvim»,	1987.

Hukić,	Abdurahman:	Islamsko	obrazovanje	u	našim	krajevima	

.XI/1977	5,	No.	VIS,	Glasnik»»	,(التعليم الإ�سالمي في بالدنا)

Ibn	`Abbas,	`Abdullah:	التف�سير, I-VI, ترجمة	:	Derviš	Tači,	Amir	
Mehić,	Said	Mujakić,	Rijad	Šestan,	Libris,	Sarajevo,	2007.

Ibn	Kesir,	Abu-l-Fida	Ismail,	تف�سير العلي القادر لخت�سار تف�سير ابن كثير, 
El-Kalem,	Sarajevo,	2000.

Ibrahimi,	Nexat:	Bibliografija	objavljenih	djela	o	 islamu	na	

albanskom	jeziku	1990-1991.فهر�ست الموؤلفات في الإ�سالم باللغة(  
	.No	LV/1992,	Glasnik»,»	,الألبانية من ال�سنة 1990 حتى ال�سنة 1991
5-6, s. 262-253.

)



حممد كي�صو
((2462

Ibrahimi,	 Nexat:	 Dimensione	 kur’anore(القراآن 	(اأبعاد  ,	 Logos,	
Skoplje,	2004.

Ibrahimi,	Nexat:	Islami	nё	trojet	shqiptare	ilire	gjatё	shekujve	

.1988	Skoplje,	,(الإ�سالم في بالد الألبان عبر القرون)

Ibrahimi,	 Nexat:	 Kontaktet	 e	 para	 tё	 Islamit	 me	 popujt	 e	

Ballkanit	nё	periudhёn	paraosmane	العالقات الأولى بين الإ�سالم(  
.1997	Skoplje,	,و�سعوب البلقان قبل الحكم العثماني(

Iljazi,	Ali:	Kur›ani	dhe	shkenca	bashkëkohore	)القراآن والعلم الحديث(
,	Dakovica,	2000.

Imamović,	 Mustafa:	 Pregled	 razvitka	 islamske	 zajednice	 u	

Bosni	i	Hercegovini	(ك�سف تطور الجماعة الم�سلمة في البو�سنة والهر�سك), 

«Glasnik»	IZ,	1994.

Irvin,	I.:	Fati	i	islamit	ballkanik	(قدر م�سلمي البلقان), Tirana, 1984.

Ismaili,	Vehbi:	Disa	fetarё	patriotё	myslimanё	shqiptarё	بع�ض(  
.1992	USA,	,الأبطال الألبان الم�سلمين(



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
463((3

Jahić,	Adnan:	Hikmet-	Riječ	 tradicionalne	 uleme	 u	Bosni	 i	

Hercegovini	(مجلة »حكمة«- كلمة العلماء التقليديين في البو�سنة والهر�سك), 
Tuzla, 2004.

Karčić,	Fikret:	Društveno-pravni	aspekt	islamskog	reformizma	

.1990	Sarajevo,	,(الناحية الجتماعية الحقوقية لالإ�سالحية الإ�سالمية)

Karčić,	 Fikret:	 Bošnjaci	 i	 izazovi	 modernosti	 ودوافع )الب�سانقة   
			,Sarajevo	period,	habsburski	i	osmanlijski	Kasni	-الحداثية(

.2004

Karić,	Enes:	Essays	(on	Behalf)	of	Bosnia,	Sarajevo,	1999.

Karić,	Enes:	Kur’an	u	savremenom	dobu	(القراآن في الوقت المعا�سر), 
Sarajevo,	1991.

Karić,	 Enes:	 Prilozi	 za	 povijest	 islamskog	mišljenja	مالحق(  
.2004	Sarajevo,	,لتاريخ الفكر الإ�سالمي(

Kasumović,	 Ismet:	 Školstvo	 i	 obrazovanje	 u	 Bosanskom	

ejaletu	za	vrijeme	osmanske	uprave	نظام التعليم في ولية البو�سنة(  

.1999	Mostar,	,خالل الحكم العثماني(



حممد كي�صو
(((464

Kemura,	 Ibrahim:	 Bibliografija	 radova	 objavljenih	 u	

kaledndaru	 «Gajret»	 i	 «Narodna	 uzdanica»	 )فهر�ست  
اأوزينيت�سا( 	Separat	,«المقالت المن�سورة في تقويم »غيرت« وتقويم »نارودنا  iz	
«Glasnika»	VIS-a,	1969-1971.

Kemura,	 Ibrahim:	 Bibliografija	 radova	 objavljenih	 u	

kaledndaru	 «Pravda»	 »برافدا) تقويم  في  المن�سورة  المقالت   ,(فهر�ست 
«Glasnik»	VIS,	 XXXVII,	 Sarajevo,	 1974,	 No.	 11-12,	 s.	

544-549.

Kemura,	Ibrahim:	Počeci	modernog	školovanja	muslimanki,	

prve	 ženske	 muslimanske	 škole	 u	 Sarajevu	 تعليم )بدايات   
	,VIS	Glasnik»»	,الم�سلمات الحديث- مدار�ض البنات الأولى في �سراييفو(
No.	2,	Sarajevo,	1974.

Kemura,	 Ibrahim:	 Uloga	 «Gajreta»	 u	 društvenom	 životu	

Muslimana (دور »غيرت« في حياة الم�سلمين),	Sarajevo,	1986.

Kemura,	Sejfudin:	Javne	muslimanske	građevine	u	Sarajevu	

.1908	Sarajevo,	,(العمارات الإ�سالمية العاّمة في �سراييفو)



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
465(((

Koliqi,	Hajrullah:	Historia	e	arsimit	dhe	mendimit	pedagogjik	

shqiptar	(تاريخ التعليم الألباني والفكر التربوي),	Priština,	2002.

Korça,	Ali:	 Kur›ani	 i	 medhёnueshёm	 dhe	 thelbi	 i	 tij	 )القراآن  
.1926	Skadar,	,ال�سريف وحقيقته(

Korça,	Ali:	Shpjegimi	i	disa	sureve	tё	shkurtra	tё	Kur’anit	tё	

shenjtё	(تف�سير بع�ض �سور القراآن),	Michigen,	1996.

Kosumi,	Haki:	Bashkёsitё	fetare	nё	Kosovё	الجماعات الدينية في(  
.1988	Priština,	,كو�سوفو(

Koran,ترجمة	 :	Mićo	Ljubibratić,	Reprint	beogradskog	izdanja	

iz	1895.	godine,	Svjetlost,	Sarajevo,	1990.

Kur›an-i,ترجمة	:	Ibrahim	Dalyu,	Tirana,	1929.

Kurdić,	 Šefik:	 Pregled	 literature	 o	 islamskom	 porodičnom	

pravu	 na	 srpskohrvatskom	 jeziku	الحقوق في  المقالت  )ك�سف   
ال�سربوكرواتية( باللغة  الإ�سالمية  	,العائلية  «Glasnik»	 VIS,	 XLIV,	
Sarajevo,	1981,	No.	3,	s.	282-290.



حممد كي�صو
(((466

Latić,	 Džemal:	 Stil	 kur’anskog	 izraza	 القراآن) تعبير  -El ,(اأ�سلوب 

Kalem,	Sarajevo,	2000.

Lavić,	 Osman:	 Bibliografija	 «Anala»	 (XI-XII,	 XIX-XX)

»الدوريات) 	(فهر�ست  ,	 «Anali	Gazi	Husrevbegove	 biblioteke»,	
Knjiga	XIX-XX,	Sarajevo,	2001,	s.	349-358.

Lavić,	 Osman:	 Bibliografija	 «El-Hidaje»	 »الهداية)  ,(فهر�ست 
«Glasnik»	Rijaseta	IZ	u	BiH,	LX,	Sarajevo,	1998,	No.	3-4,	

s.	521-540.;	No.	5-6,	s.	775-796.

Lavić,	Osman:	Bibliografija	«Takvima»	(1951-2000)	فهر�ست(  
	,»تقويم( «Takvim	 za	 2001.»,	 Rijaset	 IZ	 u	 BiH,	 Sarajevo,	

2000, s. 271-321.

Lavić,	 Osman:	 Bibliografija	 «Muallima»	 »المعلم)  ,(فهر�ست 
«Muallim»,	I,	Sarajevo,	2000,	No.	2,	s.	130-140.;	No.	3,	s.	

188-198.



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
467(((

Mašić,	Ahmed:	Hadim	Ali-pašina	medresa	u	Kladnju	مدر�سة(  
مدينة كالدان( في  الخادم  با�سا  	,علي  «Anali»	Gazi	Husrev-begove	
biblioteke,	Sarajevo,	1996.

Mehdiu,	Feti:	Bibliografija	prevoda	Kur’ana	ترجمات )فهر�ست   
	,القراآن( «Glasnik»	VIS,	XLIX,	 Sarajevo,	 1986,	No.	 3,	 s.	

320-323.

Mehdiu,	Feti:	Pёrkthimet	e	Kur’anit	nё	gjuhen	shqipe	ترجمات(  
.1996	Skoplje,	Logos,	,القراآن في اللغة الألبانية(

Memagić,	Muharem:	Reformirana	medresa	u	Bihaću	مدر�سة(  
.II/1937-38	5,	No.	El-Hidaje»,»	,مدينة بيهاج الم�سلحة(

Mujezinović,	 Mehmed:	 Islamska	 epigrafika	 Bosne	 i	

Hercegovine	التاأريخات الإ�سالمية على �سواهد مقابر الم�سلمين في البو�سنة(  
.1974	Sarajevo,	I,	Knjiga	,والهر�سك، الكتاب الأول(

Mujezinović,	 Mehmed:	 Islamska	 epigrafika	 Bosne	 i	

Hercegovine	التاأريخات الإ�سالمية على �سواهد مقابر الم�سلمين في البو�سنة(  
.1977	Sarajevo,	II,	Knjiga	,والهر�سك، الكتاب الثاني(



حممد كي�صو
(((468

Mulić,	Hamdija:	Mekteb	u	našim	narodnim	običajima	

ال�سعبية)  عاداتنا  في  الكتيبة  	,(المكتب/  «Novi	 behar»,	 No.	 13-18,	
Sarajevo,	1940.

Mulić,	Hamdija:	Prosvjećivanje	preko	žive	riječi	i	knjige	التعليم(  
.XI/1938	20,	No.	behar»,	Novi»	,من خالل الكلمة الحية والكتاب(

Mulić,	 Hamdija:	 Stari	 i	 novi	 mektebi	 القديمة الكتائب  )المكاتب/   
.1939	Sarajevo,	7-14,	No.	behar»,	Novi»	,والحديثة(

Mulić,	 Hamdija:	 Vjesnici	 naprednog	 tumačenja	 islamske	

nauke u nas (مب�سرو ال�سرح الحديث للفكر الإ�سالمي عندنا(,	«Narodna	
uzdanica»,	kalendar	za	1942.

Nakičević,	Omer:	Arapsko-islamske	znanosti	 i	glavne	 škole	

od	XV	do	XVII	vijeka	العلوم العربية الإ�سالمية والمدار�ض الرئي�سية من(  
.1988	Sarajevo,	,القرن الخام�ض ع�سر اإلى القرن ال�سابع ع�سر(

Nurudinović	Bisera:	Bibliografija	jugoslovenske	orijentalistike	

حتى1918-1945  1918 ال�سنة  من  ليوغ�سالفيا  ال�ست�سراق  علم  )فهر�ست    
(.1986	Sarajevo,	institut,	Orijentalni	,.ال�سنة 1945



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
469(((

Nurudinović	Bisera:	Bibliografija	jugoslovenske	orijentalistike	

حتى.1945-1960  1945 ال�سنة  من  ليوغ�سالفيا  ال�ست�سراق  علم  )فهر�ست   
.1968	Sarajevo,	institut,	Orijentalni	,ال�سنة 1960

Nurudinović	Bisera:	Bibliografija	jugoslovenske	orijentalistike	

 فهر�ست علم ال�ست�سراق ليوغ�سالفيا من ال�سنة 1961 حتى ال�سنة.1961-1965
1965	,	Orijentalni	institut,	Sarajevo,	1981.

Qazimi,	 Qazim:	 Hyrje	 nё	 shkencat	 kur’anore	 علوم في   المقدمة 
.1993	Priština,	,القراآن

Qazimi,	Qazim:	Medresa	e	barabartё	me	shkollat	e	tjera	

	,12	No.	Kur›anit»,	e	Drita»	,:المدر�سة الإ�سالمية مت�ساوية بمدار�ض اأخرى)
Priština,	1994,	s.	26-27.

Pandža,	Muhamed:	O	uređenju	medresa	i	uslovima	za	njihov	

opstanak	i	razvitak	(في تنظيم المدار�ض وتح�سين الظروف تطويرها وبقاوؤها), 
«El-Hidaje»,	No.	12,	IV/1941.

Papić,	 Mitar:	 Školstvo	 u	 Bosni	 i	 Hercegovini	 za	 vrijeme	

austrougarske	okupacije	(1878-1919)	

)

)



حممد كي�صو
((1470

ال�سنة من  المجري  النم�ساوي  الحتالل  خالل  والهر�سك  البو�سنة  في  التعليم  )نظام   
.1972	Sarajevo,	,1978 حتى ال�سنة 1919

Pejanović,	Đorđe:	Srednje	i	stručne	škole	u	Bosni	i	Hercegovini	

.1935	Sarajevo,	,(المدار�ض الثانوية والمهنية في البو�سنة والهر�سك)

Prijevod	 Kur’ana	 sa	 tefsirom	 i	 komentarom	 na	 bosanskom	

jeziku	(ترجمة القراآن مع تف�سيره في اللغة البو�سنية),	S	njemackog	preveo:	
Ramo	Atajić,	Sarajevo,	2001.

Prohić,	 Ali-Riza:	 Šta	 hoće	 naša	 muslimanska	 inteligencija	

)ماذا يريد علماوؤنا الم�سلمون؟( ,	Sarajevo,	1931.

Purivatra,	 Atif:	 Jugoslavenska	 muslimanska	 organizacija	 u	

političkom	 životu	 Kraljevine	 Srba,	 Hrvata	 i	 Slovenaca	

والكروات ال�سرب  لمملكة  ال�سيا�سية  الحياة  في  اليوغ�سالفية  الم�سلمة  )المنظمة   
.1974	Sarajevo,	,وال�سالفينيين(

Purivatra,	 Atif:	 Muslimani	 i	 Bošnjaštvo	 والب�سانقة)  ,(الم�سلمون 
Sarajevo,	1991.

)



اجتاهات التجديد للفكر الإ�صالمي احلديث يف البلقان، وروادها البارزون
471((1

Qutb,	 Sayyidترجمة القراآن،  ظالل  	,: في  I-XXX,	 Preveli:	 Omer	
Nakičević,	 Jusuf	 Ramić,	 Mesud	 Hafizović,	 Enes	

Ljevaković,	El-Kalem,	Sarajevo,	1996-2000.

Rahman,	Fazlur:	Duh	islama	(روح الإ�سالم),	Beograd,	1983.

Redžepagić,	Jašar:	Zhvillimi	i	arsimit	dhe	sistemit	shkollor	tё	

kombёisё	nё	 territorin	 e	 Jugosllavisё	 sotmё	deri	 nё	vitin	

 ,(تطور التعليم ونظام التعليم لالألبان في بالد يوغ�سالفيا حتى ال�سنة 1918) .1918
Priština,	1970.

Redžepagić,	Jašar:	Školstvo	u	Kosovskoj	Mitrovici	i	okolini	

u	periodu	1912-1941.نظام التعليم في مدينة ميتروفي�سا واأنحائها من ال�سنة(  
.1983	Priština,	,	1912 حتى ال�سنة 1941

Rizvić,	 Muhsin:	 «Behar»-	 književnoistorijska	 monografija	

.1971	Sarajevo,	Svjetlost,	,(الأزهار- درا�سة اأدبية تاريخية«)

Rizvić,	Muhsin:	Književni	život	Bosne	i	Hercegovine	između	

dva	 rata	 الحربين) بين  والهر�سك  البو�سنة  في  الأدبية  	,(الأن�سطة  Sarajevo,	
1980.

)



حممد كي�صو
((2472

Sadović,	Velija:	Šerijatska	sudačka	škola	i	šerijatska	gimnazija	

العاّمة) ال�سرعية  والمدر�سة  ال�سرعية  الق�ساة  	,(مدر�سة  «Gajret»,	 No.,	 6-7,	
XIII/1932.

Salih,	 `Abdu-l-Qadir	 Muhammad:	 Tefsir	 i	 mufessiri	 u	

savremenom	dobu	(التف�سير والمف�سرون في الوقت المعا�سر),	S	arapskog	
preveli:	Nermin	Omerbašić	 i	Amrudin	Hajrić,	El-Kalem.	

Sarajevo,	2008.

Shpuza,	 Gazmend:	 Feja,	 kultura	 dhe	 traditia	 islame	 ndёr	

shqiptarёt	(الإ�سالم وثقافته واآثاره عند الألبان),	Priština,	1995.

Shpuza,	 Gazmend:	 Prvi	 muslimanski-albanski	 kongres-	

Sankcionisanje	samostalnosti	Albanske	islamske	zajednice	

	Drita»	(الموؤتمر الأول لالألبان الم�سلمين- اعتراف ا�ستقالل الجماعة الم�سلمة)
Islame»,	god.	VII,	No.	3,	februar/mart	1998,	s.	134-135.

Salispahić,	Džemal:	Medresa	u	Pojskama	kod	Zenice	المدر�سة(  
.1984	Takvim»,»	,في بوي�سكه بقرب زيني�سا(
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* * *





لأحتدث  �سعادتكم  بني  واأجل�ض  اليوم  بح�سراتكم  األتقي  اأن  ي�سعدين 
عن رائد من رواد الفكر ال�سيا�سي والأدبي على حد �سواء، ذلك النجم الذي 
وال�سيا�سية  الروحية  للحياة  رمًزا  يعد  الذي  ا،  واأدبيًّ ا  �سيا�سيًّ البلقان  �سماء  ملع يف 
م�سرية  املوؤثر يف  ودورها  الفذة  ال�سخ�سية  تلك  على  نتعرف  ولكي  كو�سوفا،  يف 
عامة،  ب�سفة  حياته  م�سوار  ن�ستح�سر  اأن  لبد  كو�سوفا،  يف  والإ�سالح  التجديد 
حتى ن�ستطيع اأن نن�سج اخلطوط العامة مل�سرية التجديد والإ�سالح التي ر�سمها 

اآدم دمات�سي يف كو�سوفا.

واأعماله  تعليمه،  ومراحل  الذاتية،  �سريته  على  نتعرف  اأن  هنا  ونحاول 
احلرية  اأجل  من  وكفاحه  ون�ساله  والأدبية،  ال�سيا�سية  وكتاباته  ون�ساطاته، 
وال�ستقالل و�سمان حقوق ال�سعب الألباين، واأفكاره الأدبية وال�سيا�سية التي 

�ساعدت على التجديد والإ�سالح، وكل ذلك يتم لنا حتت العناوين الآتية:

املتحدث الر�سمي حلكومة كو�سوفا لدى الدول الإ�سالمية.   )1(

اآدم دمات�صي Demaçi	Adem رائد من رواد التجديد 
والإ�صالح يف كو�صوفا

 بكر إمساعيل الكوسويف)1( 
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اآدم دمات�صي املولد والن�صاأة والتعليم

ولد اآدم دمات�سي يف )2 من فرباير �سنة )3)1م يف كو�سوفا، وهو األباين 
اأ�سيل، وكاتب �سيا�سي واأدبي منذ عقود طويلة، ق�سى معظم حياته �سجيًنا منا�ساًل 

من اأجل ا�ستقالل كو�سوفا وحرية �سعبها.

ذكرت والدته اأن اآدم ولد يف اأغ�سط�ض اأو �سبتمرب عام )3)1م، لكن والده 
ا بتاريخ )2 من فرباير �سنة )3)1م. �سجله يف دفاتر املواليد ر�سميًّ

وقد �سب اآدم دمات�سي يف ظل فقر و قهر كانا غالبني على احلياة الألبانية فى 
ذلك الوقت، هذا ويذكر اأن �سلطات الحتالل الإيطايل التي كانت حتتل كو�سوفا 
�سنة 1))1م كانت قد و�سعت بع�ض اخلطوط التي من �ساأنها فتح بع�ض املدار�ض 
التعليمية لألبان كو�سوفا، عند ذلك تقدم اآدم دمات�سي للحاق بالتعليم وهو لديه 

رغبة �سديدة يف ذلك.

التحق دمات�سي باملدر�سة فاأظهر براعة وتفوًقا على زمالئه، وا�ستهر بالنبوغ 
ا�ستقالله  وهو  امل�سكالت  من  الكثري  عليه  جلب  اأمًرا  هناك  اأن  غري  والذكاء، 

ب�سخ�سيته، وهناك العديد من الدلئل على ذلك منذ بداية تعليمه.

وعندما اأمت املرحلة الإعدادية وانتقل اإىل الثانوية �سنة )))1م ويف ال�سنة 
 »Zorka	Peçenoviq  - ب�سنوفت�ض  »زوركا  مدر�سته  �ساأل  املرحلة  تلك  من  الأوىل 
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�سوؤاًل اأثار ده�سة من حوله، اإذ قال لها: ملاذا ن�سطر نحن الألبان اإىل تعلم اللغة 
ال�سربية، يف حني باقي الطالب ال�سرب ل يتعلمون اللغة الألبانية..؟ ومل جتد 
املدر�سة لل�سوؤال جوابًا، اإل اأنها ذهبت اإىل مدير املدر�سة واأخربته مبا حدث، لكن 
�سنه،  حلداثة  نظًرا  املدر�سة،  من  دمات�سي  اآدم  ف�سل  اإجراءات  املدير  ياأخذ  مل 

ولكونه تلميًذا جمتهًدا.)1(

بري�ستينا  ويف  العاملي،  الأدب  لدرا�سة  بلجراد  بجامعة  دمات�سي  التحق 
عا�سمة كو�سوفا �سنة )))1 ح�سر اجتماًعا للكتاب والأ�ساتذة، كما ح�سر هذا 
الكو�سوفيني، وكان هدف هذا الجتماع  ال�سيا�سيني  رفيعة من  نخبة  الجتماع 
دمات�سي  اآدم  قام  وهنا  الأوىل،  خطواته  يف  الألباين  الأدب  ت�سجيع  هو  الأدبي 
وقال: )ل�سنا بحاجة لأخذ خطوات اأوىل فلدينا تراث اأدبي حافل باللغة الألبانية(، 
كذلك قال: )ولدينا اأدباء موجودون(، وذكر جمموعة من اأ�سماء الأدباء املعروفني 
وامل�سهورين.. ويالحظ اأنه كان من ال�سعب يف ذلك الوقت اإبداء هذا الراأي؛ لأنه 
يعترب نوًعا من التحدي لل�سادة احلا�سرين، اأما بالن�سبة لكتاب كو�سوفا فكان هذا 

الأمر يعترب مولد معار�ض جديد.

)1(  راجع: بكر اإ�سماعيل: كو�سوفا يف ميزان املجتمع الدويل، �ض)3، ط. اآلبا بر�ض ]مكتب كو�سوفا يف م�سر[، 
القاهرة 2112 م.
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وعندما اأ�سار البع�ض اإىل خطر ن�سر وقراءة اأعمال الأديب الألباين اإرن�ست 
اآدم  اعرت�ض  اإيطاليا،  من  اأدبياته  يكتب  كان  الذي   Ernest	 Koliqi- كوليجي 

دمات�سي قائاًل: )بالعك�ض يجب قراءته والتعلم منه لأنه اأديب ماهر(.

وهنا نالحظ اأن دمات�سي منذ طفولته كان يتميز بالذكاء احلاد وا�ستقالل 
الواعي،  الفاح�ض  اإدراك  حوله  يجري  وما  ال�سيا�سية  الأمور  واإدراك  ال�سخ�سية 
وكان هذا لبنة اأوىل يف حياته ليوا�سل م�سرية التجديد والإ�سالح من الناحيتني 

الأدبية وال�سيا�سية.

اآدم دمات�صي الأعمال والن�صاطات واجلوائز	

بجد  يعمل  انطلق  ا  واأدبيًّ ا  �سيا�سيًّ وت�سبع  دمات�سي  اآدم  �سب  عندما 
ون�ساط منقطع النظري حتى حقق اإجنازات واأتى بنتائج مثمرة ل�سيما يف الأدب 
الأدبية  احلياة  وجتديد  اإ�سالح  يف  احلقيقية  م�سريته  بداأت  هنا  ومن  وال�سيا�سة.. 
وال�سيا�سية يف كو�سوفا؛لأنه من خالل املوؤ�س�سات واملجالت التي عمل بها اقرتح 
اأفكاًرا جديدة للنهو�ض باحلياة ملواكبة احلداثة والتقدم ولتبقى م�سرية الإ�سالح 
الدفاع  رئي�ًسا ملجل�ض  �سيادته  ال�سحيح.. فقد عمل  �سائرة يف م�سارها  والتجديد 
ثم  �سنة 1))1-)))1م..  من  كو�سوفا،  ل�سعب  واحلريات  الإن�سان  عن حقوق 
ا جلي�ض حترير كو�سوفا من ))-)))1م. وتوىل رئا�سة جلنة من  عمل ممثاًل �سيا�سيًّ
اأجل التفاهم املتبادل والت�سامح والتعاي�ض التي متثل جميع املجموعات العرقية يف 
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كو�سوفا، ثم عمل لفرتة ق�سرية ع�سًوا يف احلزب الربملاين يف كو�سوفا )PPK..( ثم 
ا  اأ�سبح رئي�ًسا لحتاد كتاب كو�سوفا من �سنة )211- )211م، وكان ع�سًوا فخريًّ

للجمعية العلمية للكتاب ابتداًء من �سنة )))1م.

لتتفق مع  ال�سيا�سية والأدبية  وقد لعب دوًرا موؤثًرا يف تغيري �سكل احلياة 
احلداثة والواقع ولتتالءم مع م�سرية الإ�سالح والتجديد، ونتيجة لذلك ح�سل 
يف  الكربى  مب�سريته  واإ�سادة  لأعماله  تقديًرا  والأو�سمة  اجلوائز  من  العديد  على 
3))1م،  عام  لل�سالم  نوبل  جائزة  على  للح�سول  فر�سح  والتجديد،  الإ�سالح 
وح�سل على جائزة نوبل لل�سالم من جامعة مدريد يف عام )))1 م. كما تلقى 
من الربملان الأوروبي جائزة �ساخاروف املرموقة عام 1))1م. وتقديًرا له اأي�ًسا حل 
�سيًفا على جل�سة جمل�ض النواب يف الوليات املتحدة الأمريكية �سنة 2))1م)1(.

ح�سل على �سهادة فخرية من جمعية الرتبية العاملية لل�سالم العاملي �سنة 
2))1م.

 Oslos - من جامعة اأ�سلو�ض (Lizel	&	Altenburg) كما ح�سل على جائزة
�سنة )))1م لأجل حقوق الإن�سان.

راجع: بكر اإ�سماعيل الكو�سويف، اأعالم الفكر الألباين املعا�سر، اجلزء الأول، �ض )، ط. اآلبا بر�ض ]مكتب   )1(
كو�سوفا يف م�سر[، القاهرة )211 م.
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وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على اأن اآدم دمات�سي كان يعمل من اأجل 
اإ�سالح �سيا�سي واأدبي على وجه احلقيقة، هذا الإ�سالح الذي يوؤدي اإىل التقدم 

والرقي واإىل خلق بلد يعي�ض يف ظل اأمن و�سالم حقيقيني.

والدرا�صات 	 الأعمال  يف  والتجديد  الإ�صالح  رائد  دمات�صي  اآدم 
الأدبية

اإذا نظرنا اإىل اآدم دمات�سي الأديب ودرا�ساته الأدبية جند اأنف�سنا اأمام اأديب 
للحياة  رمًزا  يعد  بل  ا،  اأدبيًّ املوهوب  املولود  فهو  الفنية،  مكانته  يدرك  اإبداعي 
اإبداعاته الأدبية الفنية يظهر بفكره القوي،  الروحية الأدبية يف كو�سوفا، وهو يف 
ا نحو الإ�سالح والتجديد الأدبي واأحالمه يف اأعماله ودرا�ساته  فاأفكاره قوية جدًّ

تتمّيز باحل�ض الغني والإبداع اخليايل الذي ي�سفي على املعاين رونًقا وجماًل.

لذلك يعد اآدم دمات�سي رمًزا للتاريخ الأدبي الألباين، واأعماله الإبداعية 
والر�سائل  والأبحاث  الكتب  له  فنجد  ومتنوعة،  كثرية  الأدبي  الفني  واإنتاجه 
الق�سرية  والق�س�ض  الأدبية  والق�سائد  الفائقة،  ال�سعرية  والأعمال  العلمية، 
توجد  املتميز، كما  الفني  واخليال  الأدبي،  باحل�ض  تتميز  التي  البديعة  والطويلة 
له جمموعات كثرية من الروايات املدونة يف �سنوات خمتلفة، وحياته كلها حافلة 
باإبداع اأدبي اأ�سيل، واأبرز ما مييز كتاباته هو مواهبه الفنية رفيعة امل�ستوى، وروح 
املقاومة والن�سال مع اأولئك الأبطال الذين ق�سوا نحبهم من اأجل الوطن، وي�سّور 
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دمات�سى فى اأعماله الأدبية معاناة ال�سعب الكو�سويف خالل الحتالل ال�سربي 
يف  الألباين  لل�سعب  الب�سرية  واإلإبادة  والت�سريد  ال�سطهاد  وموؤامرات  الظامل 

منطقة البلقان ب�سفة عامة عرب الع�سور والأزمان.

ويعترب دمات�سى من اأح�سن ال�سعراء يف ق�س�سه التي طبعت فيما بني �سنة 
م�ستوى  على  الألبان  وم�سكالت  انطباعات  ثناياها  يف  حتمل  اإذ  3)-)))1م، 
الفرد واملجتمع، واإنتاجه ال�سعري اإبداع اأ�سيل لي�ض له مثيل يف الأدب الألباين، 

واأ�سدق مثال على ذلك رواية »دم الأفاعي«.

اآدم دمات�صي اإنتاجه العلمي ور�صيده الثقايف والفكري	

متميزة،  كتابات  تبدع  اأن  لبد  دمات�سي  اآدم  �سخ�سية  مثل  �سخ�سية 
بال�سعب  يتعلق  ملا  بالن�سبة  والواقع  احلياة  م�سكالت  تعالج  دقيقة  وم�سنفات 
الألباين وحتمل يف طياتها عبق املا�سي وروح احلا�سر و املزج بني احلداثة والأ�سالة 
والعمق فى اإطار الدعوة اإىل التجديد والإ�سالح يف �ستى نواحي احلياة وجمالتها 

ل�سيما احلياة الأدبية وال�سيا�سية التي غلبت على فكر و�سخ�سية دمات�سي.

اآدم  ا�ستطاع  وقد  وتعليًقا،  وحتقيًقا،  فهًما  واأ�سلوبًا،  لغة  كتاباته  متيزت  وقد 
دمات�سي اأن ي�سّمنها ع�سارة اأفكاره امل�ستنرية يف اإ�سالح املجتمع وعالج م�سكالته. 
ومن يقراأ م�سّنفاته ي�سمع �سرخة التجديد والإ�سالح التي يطلقها اآدم دمات�سي يف 

خمتلف نواحي احلياة، واإليك بع�ًسا من م�سنفاته:
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»دم الأفاعي« - وقد طبع عدة مرات.- 1
»دم الأفاعي وروايات اأخرى« - مطبوع.- 2
»اإنكار الذات« - مطبوع.- 3
»حتياتي �سل�سلتي« - مطبوع.- )
»هيلي وميموزا« - مطبوع.- )
»كو�سوفا تتحدث عن نف�سها« - مطبوع.- )
»)2�سنة بني احلياة واملوت« - مطبوع.- )
»جمهورية كو�سوفا اأعلن ا�ستقاللها يف قلب �سعبي« - مطبوع.- )
»ع�سرة اآلف يوم عبودية« - مطبوع.- )

»كو�سوفا يف مفرتق الطرق« - مطبوع... وغري ذلك كثري)1(.- 11

اآدم دما�صي- الن�صال والكفاح من اأجل ا�صتقالل كو�صوفا وحرية 	
�صعبها

كانت لآدم دمات�سي �سعبية بني املثقفني والعامة على ال�سواء... وكان تعليقه 
اإرن�ست حتظى بعني الر�سا من قبل املحيط ال�سيا�سي  بالن�سبة لالأديب الألباين 
الكو�سوفى، وبعني ال�سخط فى اأو�ساط ال�سلطة ال�سربية... ولكن النظام ال�سيوعي 
ل جذب دمات�سي ال�ساب املوهوب ذي ال�سعبية اإىل �سفوفه، وحر�سوا على  ف�سّ
عدم اتخاذ اأي اإجراء تع�ّسفي �سده... ومن ناحيته مل يخف دمات�سي اأن ي�سجب 

(1) 	Selatin	Novosella،	«Demaçi	-	metaforë	lirie»،	Prishtinë،	2006.
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علًنا التمييز �سد الألبان من ِقـبل النظام ال�سربي. كما عار�ض عملية الرتحيل 
اجلربي لالألبان اإىل تركيا، وكانت جزًءا من اخلطة ال�سربية لتغيري التكوين العرقي 
يف كو�سوفا. ويف �سنة )))1-)))1 عار�ض م�سادرة الأ�سلحة والقب�ض وحب�ض 
مدينة  يف   Rexhep	Latif،	Nysret Novokaz زعمائهم  مع  الطالب  من  جمموعة 
�سكوبيا  يف   Burhan	 Pasholli  - با�سويل  برهان  جمموعة  وكذلك  بري�ستينا... 
بلجراد  فى  مدرو�سة  اإل خطوات  الإجراءات  هذه  تكن  ومل  مقدونيا...   Shkup

لزرع اخلوف وطرد اأكرب عدد من الألبان من كو�سوفا.

قام املحرر ال�سجاع اأ�سعد مكويل - Mekuli	Esad �سنة )))1 بن�سر ق�سة 
دمات�سي »دم الأفاعي« يف جملته الأدبية، وقد كتبها دمات�سي باللغة ال�سعبية حتى 
اأو  الرواية  ال�سواء. وكان مو�سوع  املثقفني والعامة جميًعا على  تكون يف متناول 
املحتل  حماربة  على  والرتكيز  الألباين  ال�سمل  مل  وجوب  حول  تدور  فكرتها 

ال�سربي بدًل من اخلالفات الدائرة بينهم)1(.

قّدر النظام يف بلجراد هذا التحدي واأعطى دمات�سي اخليار ما بني الن�سمام 
اإىل احلزب اأو العقاب... ولكنه رف�ض باإباء فلما تكرر العر�ض من بع�ض اأع�ساء 
ف�سوف  للحزب  ان�سم  اإذا  لأنه  و�ساأنه  تركه  الأف�سل  من  »اإنه  لهم:  قال  احلزب 
اقرتح  عّمن  �سُي�ساأل  وحينئذ  احلزب...  من  ف�سله  يتم  حتى  طوياًل  ي�ستمر  لن 

(1) 	Hakif	Bajrami،	«Dosja	Demaçi»،	Prishtinë،	2004.
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فكرة ان�سمامه... واأنا )اأي دمات�سي( ل اأريد لأحد اأن يتعر�ض لالأذى اأو امل�ساكل 
ب�سببى...«

القب�ض على دمات�سي وبذلك حقق  به ومت  ما وعد  ال�سري  البولي�ض  نفذ 
اأولهما القب�ض على ُمعار�ض قوي والثانى وهو الأهم اإطالق ر�سالة اإىل  هدفني: 
املثقفني الألبان الآخرين حتى ل يحذو حذوه فى القيام باأعمال تعترب فى نظر 
 1( يف  دمات�سي  على  القب�ض  مت  وهكذا...  تخريبية  اأعماًل  ال�سربية  ال�سلطات 
اأ�سدرت املحكمة الإقليمية  اأ�سهر من التحقيقات  من نوفمرب )))1 وبعد عدة 

حكمها عليه بتهمة الن�ساط ال�سيا�سي و ن�سر دعاية م�سادة للنظام.)1(

مل يدافع دمات�سي عن نف�سه خالل املحاكمة بل ا�ستغل الفر�سة يف قاعة 
املحكمة ملهاجمة النظام، وبنّي للمحكمة و�سع الألبان ال�سيئ واأ�ساف: اإذا كانت 
يوغ�سالفيا  عن  بالنف�سال  لكو�سوفا  ال�سماح  فعليها  ال�سالم  ا  حقًّ تريد  �سربيا 
والن�سمام اإىل اإخوانهم يف األبانيا.. امتالأت قاعة املحكمة بامل�ساعر اجليا�سة ومل 

تبِك اأّمُه بل كانت فخورة بابنها ال�سجاع.

بابت�سامة  تقّبلها  �سنوات  باحلب�ض خم�ض  املحكمة على دمات�سي  حكمت 
دمات�سي  املدة خرج  انتهاء  وبعد  لفكرة حرية كو�سوفا.  ورّوج  النظام  فقد حتدى 

(1)	 	«Dhjetë	mijë	ditë	robëri»	العبودية	(intervistoi	F.	Radonçiq)،	Danas،	Zagreb،	1990.
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ه الن�سمام اإىل ال�سعب فهي �ستموت يوًما ولكن ال�سعب الألباين  ـُ وطلبت منه اأم
باٍق..)1(.

كان لكالم الأم وقع �سديد على دمات�سي فتفرغ لق�سية حترير الألبان من 
اأ�سدقائه  من  مع جمموعة  دمات�سي  قام  عام 3))1  ويف  الأجنبي...  الحتالل 
املنا�سلني بتنظيم اأ�سعب واأخطر حركة حترير وطنية، وهي احلركة الثورية من اأجل 

وحدة األبانية... ومن اأبرز قادتها واأع�سائها:

Ahmet	 Haxhiu	 	،)متوفى( Fazli	 Grajcevci	 	،)متوفى(
Zeqir	 Gervalla،	 Selman	 Berisha،	 Azem	 Beqiri،	 Hilmi	

Rakovica	)متوفى(،	 	Emine	 Mahmutxhiku،	 Dibran	 Bajraktari	

	،)متوفى( Tefik	 Karamani،	 Kadri	 Kusari	  Din ،)متوفى(

Spahiu	 	Isa ،)متوفى(	 Demaj	 	،)متوفى( Hysen	 Daci،	 Mahmut	

Daci	 	durak ،)متوفى(	 Mazrreku	 	،)متوفى( Mustafa	 Vfenharin	

	Lahu	Avdyl	Strofci،	Sheffqet	،)متوفى(	Elmazi	Rexhep	،)متوفى(
	،)متوفى( Mejreme	 Brisha،	 	Sylejman	 Drini	  Ehame )متوفى(

Shala،	Ali	Sokoli	)متوفى(،	Drita	Halimi،	Xheladin	Deda،	Ajshe	

اإ�سماعيل: اآدم دمات�سي... ق�سة جماهد من كو�سوفا، مقال يف جريدة ال�سعب، القاهرة بتاريخ  )1(  راجع: بكر 
]11/31/)))1 م[.



بكر اإ�صماعيل الكو�صويف ((2492

Caka	and	Nazmi	Sejdiu	levizja	Revolucionare	per	Bashkimin	

e	Shqirptareve».

كان النظام ال�سربي يف ذلك الوقت يراقب عن قرب الن�ساط ال�سيا�سي 
لدمات�سي ورفقائه. ويف ) من يونيه )))1 مت القب�ض على معظمهم ومات الكاتب 
Grajcevci	Fazli من التعذيب.. اأما الباقي فقدموا للمحاكمة وتراوحت الأحكام 
ما بني �ست اإىل خم�ض ع�سرة �سنة. وكان للمحاكمة �سدى كبري داخل وخارج 
يوغ�سالفيا، وقد دفع النقد العاملي للنظام اليوغ�ساليف الرئي�ض تيتو وهو ال�سيا�سي 
املحنك اإىل التفكري يف كيفية التخّل�ض من األك�سندر رانكوفيت�ض وزير الداخلية 
من اأجل حت�سني �سورة ال�سلطة الفدرالية واحلفاظ على مكانته املحلية والدولية)1(.

بعد ع�سر �سنوات اأم�ساها دمات�سي يف �سجن Pozharevcit اأفرج عنه، فوجد 
اأن تيتو واآخرين  الأو�ساع ال�سيا�سية يف كو�سوفا قد تغريت عما قبل، فيما يبدو 
من ال�سيوعيني املعتدلني من )ال�سلوفيني، والكروات، والبو�سنويني( الذين راأوا 
اأن ال�ستقالل ب�سكل تدريجي للوحدات الفدرالية مبا فيهم كو�سوفا اأمر ممكن... 
وعلى الرغم من ذلك ا�ستمرت ال�سيطرة اليوغ�سالفية على كو�سوفا ولكن بقي 
هناك بع�ض الأمل يف التحول التدريجي نحو احلرية بعيًدا عن اخلالف العرقي... 
فكرة  يقاومون  الأ�سود  واجلبل  ومقدونيا  �سربيا  يف  ال�سيوعيون  الزعماء  وظل 

(1)	 	«Njëzet	e	tetë	vjet	-	as	i	gjallë،	as	i	vdekur»	(intevistoi	M.	Hanzhek)،	«Lumi»،	Lubjanë،	1990.
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اتخاذ  يف  وبداأوا  ال�سلطات..  من  �سيًئا  الفدرالية  الوحدات  منح  اأو  ال�ستقالل 
اإجراءات تع�سفية �سد الألبان.

التع�سفية �سنة )))1 يف كو�سوفا  متثلت هذه الإجراءات يف العتقالت 
وكرواتيا، والبو�سنة والهر�سك، وفويفودينا، و�سد األبان مقدونيا واجلبل الأ�سود... 
ا ليوغ�سالفيا. ووقف البولي�ض ال�سري ال�سربي كل من اعتربه )من الأحرار( عدوًّ

للمحاكمة  وقدم  الثالثة  للمرة  دمات�سي  على  القب�ض  مت   1((( عام  ويف 
ومعه Mala	Rexhep )متوفى(، Kastrati	Skender و�ستة ع�سر اآخرون وحكم عليهم 
باأحكام ترتاوح بني خم�ض وخم�ض ع�سرة �سنة بال�سجن، وعلى الرغم من ذلك 
مل يتخل دمات�سي عن اإميانه باأن ال�سعب الألباين ي�ستحق حقوًقا مت�ساوية وحرية 
ع�سر  وجاء  تيتو  بروز  جوزيب  مات  ولكن  البلقان...  �سعوب  باقي  مثل  مثله 

ميلو�سفيت�ض الإرهابي فبداأت يوغ�سالفيا يف النهيار الكامل وال�سريع..

يف مار�ض 1))1 �سمحت �سلطات البولي�ض لوفد الهيئة الدولية لل�سليب 
لأول  الألبان  املعتقلني  من  وثالثني  دمات�سي  بزيارة  ال�سحفيني  وبع�ض  الأحمر 
مرة يف �سجن Gradishka	Stara بكرواتيا، و�سرح دمات�سي لل�سحفيني باأن �سيا�سة 
اأن هذا التفكيك  ميلو�سفيت�ض تهدف اإىل تفكيك يوغ�سالفيا وهدمها، واأ�ساف 
ميكن اأن يتم بطريقة تدريجية، قانونية و�سلمية، واأن الوقت ما زال مواتًيا... وبعد 
الإفراج عنه يف 21 من اإبريل 1))1 اأدىل دمات�سي بحديث للتليفزيون ال�سلوفاين 
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اأجل حقوق مت�ساوية  للعمل من دون حقد وبنف�ض �سافية من  اإنه م�ستعد  قال 
رغبة  تعبريعن  ولكن  كالم  جمرد  هذا  ولي�ض  البلقان  �سعوب  جلميع  وحريات 
واإرادة حقيقية للو�سول اإىل وفاق و�سالم عادل بني جميع الأطراف... ويف مقابلة 
له يف لوبيانا )�سلوفنيا( قال اإنه �سد احلرب مع �سربيا باعتبارها و�سيلة لف�ض النزاع، 
وفاجاأ حماوره بقوله: )اإخواين ال�سرب(... وهو اإمنا اأراد بذلك مد ج�سور احلوار 

بني ال�سرب والألبان.)1( 

قرر دمات�سي اأن يحّول اأمله يف حتقيق حقوق مت�ساوية وحريات لالألبان اإىل 
عمل ون�ساط... فاأ�س�ض يف بري�ستينا مركًزا حلقوق الإن�سان ا�سمه مركز الدفاع عن 
حقوق الإن�سان وعن احلريات، ويف عام 1))1 قبل دمات�سي اأن يكون مديًرا لهذا 
املركز ي�ساعده خم�سة وع�سرون �سخ�ًسا وجنحوا يف فتح مكاتب للمركز يف �ستى 
اأعمال  من  وكان   ...2111 املراقبني   - املتطوعني  عدد  بلغ  وقد  كو�سوفا،  اأنحاء 
املركز ر�سد خمالفات حقوق الإن�سان يف كو�سوفا... وكلما اأتيحت الفر�سة ذهبوا 
هذه  اإر�سال  ثم  عليهم  املجني  مع  اأحاديث  واأجروا  الفوتوغرافية  ال�سور  لأخذ 
التقارير اإىل املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان يف  اخلارج... كانت لهذه التقارير 

م�سداقية تامة يف كل اأنحاء العامل)2(.

(1)	 	«Kosova	flet	vetë»	(intervistoi	M.	Emërllahu)،	«Zëri	i	Rinisë»،	Prishtinë،	1990.

)2(  راجع: بكر اإ�سماعيل: كو�سوفا بني الحتالل وال�ستقالل، �ض2)، ط. اآلبا بر�ض ]مكتب كو�سوفا يف م�سر[، 
القاهرة 2112 م.  
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من  اآخرون  ومندوبون  لنغر)متوفى(  واألك�سندر  باك  دوري�ض  من  كل  قام 
 Behare	Rexhepi	and	Reshat	Sahitaj الأوروبي يف �سرتا�سبورج مب�ساندة  الربملان 
لتقدمي ا�سم دمات�سي للح�سول على جائزة اأندريه زخاروف... وبعد وعد باجلائزة 
ال�سيا�سيني  من  كثرًيا  رحلته  التقى خالل  كو�سوفا حيث  دمات�سي خارج  �سافر 

امل�ساهري والعديد من اأبناء وطنه املقيمني باخلارج.

وبعد عودته من رحلته الثانية اإىل الوليات املتحدة يف ربيع 3))1 ُوجهت 
وملدة  بلجراد،  يف  امل�ستقل  التليفزيون  برامج  اإحدى  يف  للتحدث  دعوة  اإليه 
األبان كو�سوفا يف احلرية  111 دقيقة على الهواء مبا�سرة دافع دمات�سي عن حق 
للمرة  اإليه  وجهت   1((( �سيف  ويف  البلقان.  �سعوب  باقي  مثل  وال�ستقالل 
الثانية الدعوة من بلجراد مع الربوف�سور واملعار�ض املعروف Zivotiq	Miladin. يف 
ا  هذه املقابلة مع املثقفني �سرح دمات�سي مبقولته ال�سهرية: »اأحب احلرية ل�سعبي حبًّ
ا واأنتم مالمون اأيها ال�سادة لأين تعلمت حب احلرية وال�سعي وراء ال�ستقالل  جمًّ

منكم«.

 Bajram	Kosumi	and ب�سحبة  بلجراد  اإىل  دمات�سي  �سنة )))1 ذهب  يف 
الكو�سوفية.. وكانت  اإيجاد حل �سلمي للم�سكلة  Stavileci	Masar للعمل على 

يوغ�سالفيا  اأقاليم  مل�سكلة  ا  �سلميًّ حالًّ  اأراد  من  لكل  اأمل  خيبة  دايتون  اتفاقية 
ال�سابقة.
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بداأت عمليات الق�سف على مدن كو�سوفا، فذهب دمات�سي اإىل بروك�سل 
 Behare	 Rexhepi	 and( بروك�سل  يف  كو�سوفا  جمل�ض  مب�ساعدة  ولندن  ولهيج 
ال�سبل لو�سع حد  اأق�سى  نا�سد الدول الأوروبية لبذل  Sahitaj	Reshat)، وهناك 
لإراقة الدماء، الذي فيما يبدو حينذاك قد اأ�سبح هو م�سري وم�ستقبل كو�سوفا.. 

ولالأ�سف ف�سل دمات�سي يف مهمته)1(.

كو�سوفا  عن  يده  يرفع  لن  ال�سربي  النظام  اأن  وا�سًحا  الأمر  اأ�سبح  لقد 
الكو�سويف  الربملاين  احلزب  دعوة  قبول  دمات�سي  )))1قرر  ويف  قتال،  دون  من 
اأجل  من  التاأييد  ح�سد  الكو�سويف  الربملاين  احلزب  اأهداف  من  به.  لاللتحاق 
اإىل  دايتون  عن  اإبعادهم  اأدى  ولكن  مفتوح..  دميقراطي  منرب  وت�سكيل  احلرية، 
جي�ض  تاأ�سي�ض  هو  التطورات  هذه  واأهم  كو�سوفا،  يف  �سريعة  �سيا�سية  تغريات 
التحرير الكو�سويف الذي اأ�سبح املوؤ�س�سة املحورية يف حركة حترير كو�سوفا من القهر 
ال�سربي و حتقيق ال�ستقالل. بعث دمات�سي ورفقاوؤه بر�سالة مفتوحة اإىل زعماء 
جي�ض التحرير ولكن املحاولت باءت بالف�سل ب�سبب عدم قدرة ال�سيا�سيني من 
اأن�سار حركة املقاومة ال�سلمية على حتقيق اأي تقدم فى �سبيل ا�ستقالل كو�سوفا 

يف مرحلة حا�سمة من تاريخها الن�سايل)2(.

(1)	 «Republika	 e	 Kosovës	 është	 shpallur	 në	 zemrën	 e	 popullit	 tim»	 (vëllim	 me	 intervista)،	 «Zëri	 i	
Kosovës»،	Zvicër،	1990.

)2(  راجع: بكر اإ�سماعيل: احل�ساد املر ملذابح كو�سوفا، �ض))، ط. اآلبا بر�ض ]مكتب كو�سوفا يف م�سر[، القاهرة 
2112 م.  
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اإىل  جيلربت  روبرت  الأمريكي  املبعوث  ح�سر   1((( فرباير  من   22 يف 
بري�ستينا وعقد اجتماًعا ح�سره دمات�سي، ولكن الوليات املتحدة يف ذلك الوقت 
كانت توؤيد وحدة اأرا�سى يوغ�سالفيا ال�سابقة على ح�ساب حقوق الإن�سان وحرية 
الألبان. طلب جيلربت من دمات�سي اأن يوافقه الراأي يف اأن جي�ض التحرير منظمة 
فاأعلنها جيلربت واعرت�ض دمات�سي على ت�سريحه، ورد  اإرهابية فرف�ض دمات�سي 
اأو  قرار  اإىل  الو�سول  دون  من  الجتماع  وانتهى  حترير...  حركة  هي  بل  قائاًل: 

تفاهم)1(.

ليتزعم  نف�سها  ال�سنة  �سيف  يف  دمات�سي  اإىل  دعوة  التحرير  جي�ض  وّجه 
اأ�س�ض  كو�سويف.  برملان  ت�سكيل  على  والعمل  التحرير  ال�سيا�سي جلي�ض  املكتب 
بعدد من  بري�ستينا م�ستعيًنا  التحرير يف قلب  ال�سيا�سي جلي�ض  املكتب  دمات�سي 
امل�ست�سارين حتى )2 من فرباير )))1، ولكن دمات�سي وزعماء احلركة اختلفوا 
التفاو�ض  اأن  دمات�سي  راأى  فرن�سا،  يف  لل�سالم  رامبوييه  مبباحثات  يتعلق  فيما 
اأوالتفاق مل ي�سع حالًّ مل�سكلة ا�ستقالل كو�سوفا، وعلى ح�سب قوله اإن كو�سوفا 
�ستعود اإىل كونها مقاطعة تتمتع بحكم ذاتي حتت ال�سيطرة ال�سربية. وهذا احلل 
غري واقعي ول عملي ول يوؤدي اإىل حل طويل الأجل.. ورف�ض دمات�سي اأن يرتك 

(1)	 	Xhafer	Shatri،	«Pse	dergjet	në	burg	Adem	Demaçi»،	Bern،	1990.
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كو�سوفا خالل قذف النيتو من )2 من فرباير حتى 11 من يونيه )))1 و بقي يف 
منزله يف بري�ستينا، ومن هناك تابع الأحداث)1(.

اآدم دمات�صي واأقواله التي حتمل �صرخات الإ�صالح والتجديد	

عا�ض دمات�سي حياته يف كنف الن�سال والكفاح والت�سحية من اأجل حرية 
�سعب كو�سوفا، وكان ياأخذ الأموركلها بجدية وينظر اإىل الواقع بنظرة فاح�سة بعيًدا 
عن الظاهر وبريقه، ولذلك تخرج كلماته مليئة باحلكمة البالغة والدقة، كاأن حكيًما 
ي�سع بني يديك احللول لكل م�سكلة قام بتحليلها، لذلك ل ميكن ال�ستهانة بكلماته 
ون�سائحه... بل يجب اأن توؤخذ ماأخذ اجلد واأن ُيتدبر فيها وُيتعلم منها اأ�سياء كثرية، 
بل يجب اأن تكون هذه الكلمات قواعد لالنطالق نحو م�ستقبل اأف�سل مفعم بالأمل 
واحلياة اجلديدة، لذلك اآثـرت اأن اأ�سوق هنا بع�ًسا من اأقواله املاأثورة ليدرك الناظر 

مدى حكمته... واآفاق روؤيته يف الإ�سالح والتجديد:

قال اأثناء دفاعه عندما قب�ض عليه اأمام املحكمة: »اإن �سيا�سة الغتيالت ( 1)
والرتهيب والقتل وا�سطرار النا�ض للهجرة عن الوطن الأم لن جتدي بل 
ل�سربيا  اأقول  هنا  من  عاجاًل،  عقباها  يعرف  ل  وخيمة  بعواقب  �ستاأتي 
ويوغ�سالفيا اأن ين�سحبوا من احتالل كو�سوفا، وعليهم اأن يرتكوا كو�سوفا 
يف  ول  البلقان  منطقة  يف  ا�ستقرار  ول  اأمن  ول  �سالم  يكون  فلن  واإل 
)1(  راجع: بكر اإ�سماعيل: جي�ض حترير كو�سوفا قوة فاعلة يف حتقيق ال�سالم، �ض12، ط.اآلبا بر�ض ]مكتب كو�سوفا 

يف م�سر[، القاهرة 2112 م.  
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يوغ�سالفيا ول يف �سربيا نف�سها، واإذا ا�ستمرت �سربيا يف هذا النهج �سيكون 
دمات�سي  قاله  ما  حتقق  وقد  يوغ�سالفيا...  تفكك  اأ�سباب  اأكرب  من  ذلك 
�سربيا  وتقوقعت  الرياح،  اأدراج  يوغ�سالفيا  ذهبت  فقد  الواحد،  باحلرف 
وا�ستقلت  والجتماعية...  ال�سيا�سية  اأو�ساعها  وا�سطربت  اأر�سها  على 

كو�سوفا وغريها من اجلمهوريات التي كانت ت�سكل الحتاد اليوغ�ساليف.
قال: »يف ع�سرنا هذا ميكن للمرء اأن يوؤكد اأن حرية التعبري هي اأول مرحلة ( 2)

مربع  يوجد يف  التعبري ل  دون حرية  ومن  الدميقراطية،  طريق  اأ�سا�سية يف 
احلوار حوار، ومن دون حوار ي�ستحيل اكت�ساف احلقيقة ومن دون معرفة 

احلقيقة ي�سبح التقدم نحو الدميقراطية م�ستحياًل«.

قال: »اإن ما يحدث يف كو�سوفا فر�سة لإقامة دولة تقوم على �سيادة القانون، ( 3)
ت�سم هذه الدولة - لي�ض فقط الأغلبية العرقية الألبانية - ولكن اأي�ًسا ت�سم 
والعوامل  الو�سائل  توافر  من  لبد  ولكن  معنا،  يعي�سون  الذين  الأقليات 

لتحقيق ذلك«.

�سعادة ( )) اأ�سعدين  النفرادي  احلب�ض  �سنوات يف  عدة  احتجازي  »اإن  قال: 
غامرة يف حياتي.. لأنني �سعرت اأنني كنت اأقرب اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل«.
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قال )وهو املمثل ال�سيا�سي جلي�ض حترير كو�سوفا(:»�سوف نوا�سل املقاومة ( ))
ا حلل ق�سية  ا وح�ساريًّ ا ودميقراطيًّ لنكون يف خدمة القوى التي ت�سعى �سيا�سيًّ
كو�سوفا، واإن جي�ض حترير كو�سوفا لن يتخلى اأبًدا عن الدفاع عن كو�سوفا«.

قال: »كنا و�سنكون دائًما للحوار واملفاو�سات، لكننا ل نريد احلديث مع ( ))
النظام ال�سربي الذي قتل الأبرياء من اأبناء �سعبنا الألباين«)1(.

لتقدمي ( )) تام  ا�ستعداد  اأجل احلرية ول�ست على  تقاتل من  »اإذا كنت  قال: 
واأنت  نف�سك  على  كذبت  اأنك  يعني  فذلك  احلرية،  اأجل  من  حياتك 

تكذب على الآخرين«.

قال: »اإن ال�سبيل الوحيد ملنع �سفك الدماء هو منح كو�سوفا حقها امل�سروع ( ))
يف ال�ستقالل التام«.

ا، وكل ما فى الأمر هو ( )) قال عن ع�سقه لالأدب: »كنت و�ساأظل اأديًبا و�سيا�سيًّ
اأنني اأكتب ال�سيا�سة باأ�سلوب اأدبي فني«.

قال: »ال�سيا�سة هي التي جعلتني اأديًيا وهي الدفاع الأ�سا�سي لكتاباتي، ( 11)
لأنه كان من امل�ستحيل علي اأن اأعرّب عن اآرائي ومواقفي ال�سيا�سية اإل من 

خالل الأدب«.

عيان«،  �سهود  ل�سان  »على  ال�سربي  العدوان  اإبان  الدامية  كو�سوفا  اأحداث  الكو�سويف:  اإ�سماعيل  بكر  راجع:    )1(
�ض))1، ط. معهد بكر اإ�سماعيل للدرا�سات الفكرية و البحوث ]كتب كو�سوفا يف م�سر[، القاهرة )211 م.  
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وبعد هذا نقول: هذا غي�ض من في�ض اأوردته هنا لأثبت اأن اآدم دمات�سي 
مبهارة  ا�ستطاعت  و�سخ�سية  والأدبية،  ال�سيا�سية  الناحية  من  عمالقة  �سخ�سية 
واأعطت  والقيود،  التقليد  ربقه  من  الألبانية  ال�سخ�سية  حترر  اأن  حاد  وذكاء  فذة 
رمًزا  اآدم دمات�سي  يعترب  والتجديد، لذلك  انطباعات وا�سحة لأ�س�ض الإ�سالح 

من رموز احلرية الألبانية، ومثاًل رائًعا للقيم الروحية والأدبية)1(. 

اآدم دمات�صي يف نظر املفكرين والرواد	

اإن ما حققه اآدم دمات�سي خالل �سنوات حياته احلافلة �سيء عظيم، اإذ اأنه 
�سجيًنا  والكفاح، وق�سى معظم حياته  الن�سال  �سطًرا كبرًيا من حياته يف  ق�سى 
خلف الق�سبان يكتب وينا�سل ويكافح، وعند خروجه يف كل مرحلة من مراحل 
روؤيته لل�سوء ين�سم اإىل الأبطال لي�سنع تاريخ كو�سوفا احلديث وي�سطره بعمليات 
كفاح ون�سال منقطعة النظري، حتى �سهد له اجلميع بالتفوق وحتقيق اأف�سل النتائج 

ل�سيما يف جمايل الأدب وال�سيا�سة.

فقد  الكو�سوفية  لل�سيا�سة  ورمًزا  والأدبية،  الروحية  للحياة  رمًزا  وباعتباره 
واملفكرون  الأدباء  �سطرها  التي  الكتب  من  العديد  الفكرية  �سخ�سيته  تناولت 
�سنع  يف  النجم  ذلك  اأثر  وبينوا  العمالقة  جوانبها  عن  جميًعا  حتدثوا  والرواد، 

(1)	 	Selatin	Novosella،	«Demaçi	-	metaforë	lirie»،	Prishtinë،	2006.
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احل�سارة الكو�سوفية، كما اأبرزوا جهوده اجلبارة التي بذلها يف �سبيل الدفاع عن 
كو�سوفا وحرية �سعبها.

ثم اإن �سخ�سية كهذه التي ق�ست ما يزيد على ثالثني �سنة خلف الق�سبان 
به  يحتذي  ومثاًل  قدوة  لتكون  اأعمالها  جوانب  واإبراز  والفكر  باحلديث  جديرة 
الألبان من الأجيال القادمة يف كو�سوفا، ويدركون اأن تراب كو�سوفا ودماء �سعبها 
�سيء ثمني وغاٍل، ويجب على الألبان جميًعا اأن يبذلوا يف �سبيل احلفاظ عليه 

كل غاٍل ونفي�ض.

وبعد البحث وجد اأكرث من خم�سني �سخ�سية �سهرية من الكتاب واملفكرين 
اأن كتابات دمات�سي ومواقفه قد ا�ستحوذت على العقول والأفهام ب�سبب ما كان 
للحياة  العظيم  الرمز  اعتربوه  لذلك  الألباين،  ال�سعب  حرية  اأجل  من  به  يقوم 

الروحية والأدبية و ال�سيا�سية يف كو�سوفا)1(.

اإىل  ذلك  تخّطت  بل  املحلي  امل�ستوى  على  دمات�سي  اآدم  �سهرة  تقت�سر  مل 
امل�ستوى العاملي، فهو �سخ�سية فذة يف نظر الألبان ونظر الكتاب واملفكرين العامليني.

(1)	 	«Kosova	në	udhëkryq»،	«Albanian	Esperanto-Institut»،	Tiranë،	2005.
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ماذا قالوا عن اآدم دمات�صي؟	

اأثنى الكثري من القادة والعلماء واملفكرين وال�سيا�سيني وعلماء الجتماع 
والكفاح،  الن�سال  معاين  باأ�سمى  وو�سفوه  دمات�سي،  اآدم  الكبري  املنا�سل  على 
قدره  يعرفون  اجلميع  اأن  معناه  وهذا  والرفعة،  الرقي  معاين  باأ�سمى  و�سموه  كما 

ويحرتمون منزلته وي�سعونه يف املكانة الالئقة به.

ومل يكن هذا جزاًفا ول جماملة ولكن بناء على ما مل�سوه من اأعمال بطولية 
ا، لذلك  ون�سالية وكفاح م�ستمر من اأجل كو�سوفا و�سعبها ول يزال العطاء م�ستمرًّ

فهو �سخ�سية فريدة متميزة.

واإليك طائفة من الأقوال والعبارات التي لهج بها الكثري من الألبان:

قالوا عنه اإنه يعرف مبانديال كو�سوفا، وذلك ب�سبب �سجنه الطويل وكفاحه 	
املرير كما هو م�سري نيل�سون مانديال الرئي�ض ال�سابق جلنوب اإفريقيا.

لل�سعب 	 �سربيا  ظلم  عن  املرة  باحلقيقة  �سوته  رفع  لأنه  �سجن  اإنه  قالوا 
الألباين.

قالوا اإنه كاتب و�سيا�سي منذ فرتة طويلة.	

ال�سجني ال�سيا�سي الذي اأم�سى ما يقرب من )2 عاًما يف ال�سجن.	
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ال�سرب 	 اجلنود  ق�سوة  رغم  بكاملها  احلرب  فرتة  يغادر كو�سوفا خالل  مل 
وتعذيبهم لكل األباين.

يف 	 الألبانية  احلقوق  اأجل  من  �سجيًنا  عمره  زهرة  اأم�سى  الذي  الرجل 
كو�سوفا عن طريق الكلمة املكتوبة وامل�سموعة.

الرجل الذي كر�ض حياته لأجل امل�ساحلة العرقية وعودة الالجئني، وكان 	
يقول: »نحن نريد دولة حرة ودميقراطية وجمتمًعا يعي�ض يف وئام و�سالم واإن 

تعددت الأعرا�ض«.

ب�سورة 	 ت�سارك  اأدبياته  وكانت  بري�ستينا،  يف  الأدب  در�ض  دمات�سي  اآدم 
متزايدة يف الدفاع عن حقوق الألبان يف كو�سوفا.

اآدم دمات�سي ل يزال هو اللواء للدفاع عن �سعبه الإن�سان.	

اآدم دمات�سي علم من الأعالم لي�ض فقط علًما لألبانيا بن�ساله ومقاومته من 	
اأجل الوطن والقومية، ولكن َعَلٌم للعامل كله، ولي�ض هذا فقط، واإمنا جعله 
اأجمع،  العامل  واملثقفني يف  الأدباء  الأدب معروًفا وم�سهوًرا لدى جمتمع 
ا  ا وروحيًّ تاريًخا معنويًّ الفني والأدبي لآدم دمات�سي  ولذلك يعد الإبداع 

للجميع.
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اآدم دمات�سي اعتقل مرات عديدة ب�سبب ن�ساله ومقاومته يف عهد الحتاد 
اليوغ�ساليف ال�سابق لتكون كو�سوفا مت�ساوية مع جميع اجلمهوريات الأخرى.

اآدم دمات�سي الإبداعي احلي حلركة القومية الألبانية.	

اآدم دمات�سي هو رمز الن�سال الألباين يف البلقان.	

اآدم دمات�سي �سهيد القومية الألبانية.	

اآدم دمات�سي يتحرك حينما يكون الوطن يف خطر.	

اآدم دمات�سي الزعيم الروحي والرمز ال�سيا�سي يف كو�سوفا.	

بكل �سراحة ميكن لنا اأن نقول باأن اآدم دمات�سي هو »موؤ�س�سة خا�سة«.	

الكثري من الكتاب واملفكرين ي�سكرون اآدم دمات�سي ويقولون اإنهم تعلموا 	
منه كثرًيا كطريق احلرية، والجتاه الوطني وال�سيا�سي، لذلك فهو يف نظرهم 

اأ�سطورة.

اآدم دمات�سي هو رمز احلرية وال�سهيد الأيدلوجي واملنا�سر القومي.	

ا لالألبان لأن فيها ولد اآدم دمات�سي.	 اإن �سنة )3)1م هي �سنة خا�سة جدًّ
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اآدم دمات�سي بني  ومنزلة  الذي يدل على علو مكانة  القدر  بهذا  واأكتفي 
املعا�سر  الكو�سويف  والتاريخ  وي�ستحق  بذلك  جدير  وهو  واملنا�سلني  املفكرين 

ي�سهد له بذلك.

وال�صحافة 	 الكربى  ال�صخ�صيات  مع  لقاءاته  فى  دمات�صي  اآدم 
امل�صهورة

الثابت اأن اآدم دمات�سي مل يرتك بلده ومل يفارقه حلظة واحدة اإبان احلرب؛ 
لأنه يوؤمن باحلرية وحق كو�سوفا يف ال�ستقالل، فلم يهاجر عن وطنه، واإمنا ثبت 
م�سحًيا بنف�سه وبكل ما ميلك، وعندما �سجن مل يتوقف عن الن�سال والكفاح، 
وبعد خروجه من ال�سجن توافد عليه ال�سخ�سيات الكربى وجمموعة كبرية من 
ال�سحفيني لأخذ الأحاديث ال�سحفية ولن�سر كالمه يف جرائد وجمالت كو�سوفا، 
ومن اأخالقه احلميدة اأنه توا�سع للجميع وا�ستقبلهم بب�سر و�سرور وترحاب، واأظهر 
تعاطًفا �سديًدا مع ال�سعب الألباين وق�سية كو�سوفا، و�سرح يف اأحاديثه ال�سحفية 
مطالًبا ومدافًعا عن كو�سوفا وحقوقها امل�سروعة، وقد كتب رواية حتدث فيما يزيد 

عن ن�سفها عن م�سر و�سعبها.

والإذاعية  ال�سحفية  بالأحاديث  ويديل  ال�سخ�سيات  ي�ستقبل  يزال  ول 
يدعو فيها اإىل التقدم والإ�سالح والتجديد يف خمتلف املجالت، وقد اكت�سب 
قوة دافعة اإىل موا�سلة ن�ساطه فلم يتوقف عن ذلك متحّدًيا ال�سيخوخة والتقّدم 
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يف العمر، ورغم ت�سارع الزمن... فقد كّر�ض حياته وجهده لدفع كو�سوفا يف طريق 
احل�سارة واملجد والرقي، ويوا�سل العمل جاهًدا من اأجل ال�ستقرار واملزيد من 
احلرية ل�سعب كو�سوفا يف ظل الدميقراطية و�سيادة القانون... ويف الوقت نف�سه يعرّب 
عن رغبة خمل�سة يف العمل على حتقيق ال�سالم والأمن والعدل يف هذا العامل، 

لذلك اأ�سبح �سخ�سية حمبوبة للجميع.

اآدم دمات�صي جدير باأن يكون رائد الإ�صالح والتجديد يف كو�صوفا	

بعد هذا العر�ض امللخ�ض حلياة اآدم دمات�سي واأعماله ون�ساله الذي تعر�ض 
لدينا  يثبت  وال�سيا�سي...  الأدبي  ر�سيده  اإىل  الإ�سارة  وبعد  لل�سجن...  ب�سببه 
اأن  اإذ  والتجديد؛  الإ�سالح  رائد  يكون  باأن  جدير  اأنه  لل�سك  يدع جماًل  ل  مبا 
الإ�سالح  موا�سلة  ل�سرورة  قوية  ودعوات  وا�سحة  اأفكاًرا  حتمل  وحياته  اأعماله 
والتجديد... والنتقال ب�سورة احلياة من اجلمود والثبات على التقليد والقدمي اإىل 
العي�ض  ويكفل  يحقق  الذي  والدميقراطية،  ال�سالم  مبداأ  التقدم وحتقيق  مواكبة 
يف اأمن لكل الأعراق يف كو�سوفا، وانحالل كو�سوفا من ربقة الغطر�سة ال�سربية، 
لت�سبح دولة ذات �سيادة وقانون بناء على املعايري الدولية ووفًقا لل�سوابط القانونية 

وحتقيًقا للمطالب ال�سعبية الألبانية.

الن�سق  عن  وال�سيا�سي  الأدبي  بفكره  قد خرج  دمات�سي  اآدم  اأن  نالحظ 
املعتاد ليعلن عن روح التجديد والإ�سالح لك�سب الثقة والتقارب من الآخرين 
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من اأجل الو�سول اإىل حلول جذرية لق�سية كو�سوفا، ولو كان دون ذلك ال�سجن 
اأو الت�سحية بالنف�ض... وقد حتقق كل ما كان ي�سعى اإليه فانتقلت  مدى احلياة، 
من  الأمن،  اإىل  اخلوف  من  ال�ستقالل،  اإىل  الحتالل  من  نوعية  نقلة  كو�سوفا 
احلرية  اإىل  ال�سطهاد  من  ال�ستقرار،  اإىل  الت�سريد  من  ال�سالم،  اإىل  احلرب 
وال�سيادة، بف�سل اأولئك الأبطال الذين �سهروا الليل والنهار جاهدين منا�سلني 
مكافحني من اأجل مبداأ م�سرتك هو احلرية وال�ستقالل... فال عجب اأن يحتفظ 
له اجلميع فى عقولهم و�سدورهم باأ�سمى اآيات التقدير والحرتام واتخاذه قدوة 

ومنوذجًا للن�سال والتقدم والإ�سالح.



هو   - عظيم  اإ�سالمى  ومفكر  فيل�سوف  اأنه  فوق   - بيجوفيت�ض  علي عزت 
اأي�ًسا م�سلح اإ�سالمي عظيم.. فقد �سّمن فكره النظري التحليلي عن الإ�سالم يف 
كتابه )الإ�سالم بني ال�سرق والغرب(.. اأما فكره التطبيقي الرتكيبي فقد تبلور يف 
م�سروعه الإ�سالحي الذي خ�س�ض له كتابًا بعنوان: )الإعالن الإ�سالمي()2(.. 
يك�سف لنا هذا الكتاب عن نظرات ثاقبة يف ت�سخي�ض علل املجتمعات امل�سلمة 
تطرح يف  التي  الأ�سئلة  ورائعة عن كل  منطقية  اإجابات  ولديه  تخّلفها..  واأ�سرار 
املجتمعات  يف  والإ�سالح  التجديد  م�سروعات  كل  ف�سلت  ملاذا  مناق�سة:  اإطار 
الإ�سالمية؟ هل لأنها كانت م�سروعات �سعيفة اأم قا�سرة؟ اأم لأن اأ�سحابها كانوا 
�سعاًفا ول قدرة لهم على التاأثري يف جمتمعاتهم؟ اأم لأن املجتمعات الإ�سالمية 

بطبعها غري قابلة لالإ�سالح؟ اأم لأن الإ�سالم نف�سه معاد وغري قابل لالإ�سالح؟ 

)1(  مفكر وكاتب، وم�ست�سار )�سابق( يف العديد من املوؤ�س�سات الدولية.
يف  ثاقبة  نظرات  وتقدمي  بيجوفيت�ض،  عزت  علي  لـ  الإ�سالحي  امل�سروع  بلورة  يف  الكتاب  هذا  لأهمية  نظرا   )2(
ع لأعمال املوؤمتر  ت�سخي�ض علل املجتمعات امل�سلمة واأ�سرار تخّلفها؛ ارتاأينا اأن جنعله )ملحًقا( بالكتاب املُجمِّ

)موؤمتر التجديد(.

م�صروع بيجوفيت�س لنه�صة املجتمع امل�صلم

حممد يوسف عدس)1( 
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كتابه  يف  بيجوفيت�ض  عزت  علي  مع  متاأنية  وقفة  اإىل  يحتاج  اإذن  الأمر 
)الإعالن الإ�سالمي( الذي ي�ستمل على م�سروعه الإ�سالحّي. يحدد بيجوفيت�ض 
يف مقدمة كتابه اجلمهور الذي يتوجه اإليه باخلطاب، فيقرر اأن الكتاب ل يخاطب 
اأو  النظم  عن  الإ�سالم  متّيز  يف  ي�سككون  الذين  يخاطب  ول  امل�سلمني..  غري 
املدار�ض الفكرية الأخرى.. اإمنا يخاطب امل�سلمني الذين يدركون حقيقة انتمائهم 
ولئهم  طبيعة  عن  وا�سًحا  �سريًحا  حديًثا  قلوبهم  حتدثهم  والذين  لالإ�سالم.. 
الإ�سالمي.. ومهمة الكتاب بعد ذلك اأنه يك�سف لهم النتائج التي ترتتب على 

هذا املوقف الذي التزموا به. 

ي�سّخ�ض بيجوفيت�ض ظاهرة التخلف يف ال�سعوب الإ�سالمية، ثم يتناول طبيعة 
امل�سروع الإ�سالمي اأو )النظام الإ�سالمي( الذي يدعو اإليه ويو�سح اأبعاده وعنا�سره، 
ويبداأ علي  امل�سروع..  تواجه هذا  التي  الأ�سا�سية  امل�سكالت  اإىل معاجلة  ينتقل  ثم 
تعوق  التي  هي  امل�سلمة  املجتمعات  قلب  يف  اأ�سا�سية  اإ�سكالية  بتو�سيح  عزت 
النه�سة الإ�سالمية، وهي التي تكّر�ض ا�ستمرارية التخلف.. فهو يرى اأن اأي نه�سة 
بينهما عن�سر  النا�ض ولكن  بنوعني مت�سادين من  امل�سلمة ت�سطدم  املجتمعات  يف 
الذين  احلداثة  ودعاة  القدمية،  الأ�سكال  على  اجلامدون  املحافظون  وهما:  م�سرتك 
اأما العن�سر امل�سرتك  التقدم ول يرون �سواها..  اإىل الأ�سكال الأجنبية يف  يتطلعون 
بينهما فهو النظرة القا�سرة اأحادية اجلانب اإىل الإ�سالم، حيث يعتربانه جمرد دين، 

مبعنى اأنه مقت�سر على احلياة الروحية للفرد، ول �ساأن له بتنظيم احلياة الدنيا.
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ويالحظ علي عزت اأن دعاة احلداثة هم الذين يهيمنون على احلكومات 
متيزهم  �سمة  لنا عن  ويك�سف  امل�سلمة..  البالد  العامة يف  واحلياة  التعليم  وعلى 
وتي�سر لنا التعرف عليهم: »فهم يفخرون مبا كان يجب اأن يخجلوا منه، ويخجلون 
مما كان يجب اأن يفخروا به.. لقد جلبوا اإىل اأوطانهم اأفكاًرا ثورية اأجنبية وبرامج 
ا جند -  اإ�سالح ومذاهب اإنقاذ مو�سوفة لعالج كل امل�سكالت، فاإذا تاأملناها مليًّ

لده�ستنا - مناذج ل ي�سدقها عقل يف ق�سر نظرها وارجتالها«. 

اليابان  من  كل  تبنتها  التي  الإ�سالح  فل�سفتي  بني  عزت  علي  ويقارن 
)وتركيا حتت نظام كمال اأتاتورك(، ويك�سف لنا عن الأ�سباب التي جعلت اليابان 
تنجح وتنطلق اإىل قمة املجتمعات املتقدمة بينما انحطت تركيا اإىل دولة متخلفة 
من دول العامل الثالث وينبه - يف هذا املجال - اإىل حقيقة ما تعانيه ال�سعوب 
اليوم ب�سريها على النموذج الرتكي يف الإ�سالح، حيث �ساعت هويتها وفقدت 

ا�ستقاللها واأ�سبحت عالة على الدعم ال�سيا�سي والقت�سادي لدول الغرب. 

جناحاتنا  اأن جميع  يرى  الأهمية حيث  بالغة  نظرية  اإىل  عزت  علي  وينتهي 
واإخفاقاتنا يف الأخالق وال�سيا�سة اإمنا هي جمرد انعكا�ض لفهمنا لالإ�سالم وللكيفية 
التي طبقناه بها يف احلياة: »لقد كان �سعف تاأثري الإ�سالم يف احلياة العملية للم�سلمني 
وتاريخ  والجتماعية..  ال�سيا�سية  موؤ�س�ساتهم  وانحطاط  بانحطاطهم  دائًما  م�سحوبًا 
هو  التطابق  كاأن هذا  التطابق..  يوؤكد هذا  يومنا هذا  اإىل  بدايته  منذ  كله  الإ�سالم 
امل�سري الذي ل منا�ض منه لل�سعوب امل�سلمة.. واأحد قوانني التاريخ الإ�سالمي نف�سه«.



 حممد يو�صف عد�ش
(12512

القراآن »هو الفكرة املركزية يف  اأن  تاأكيد علي عزت  النظرية  ويرتبط بهذه 
يف  القراآن  اإ�سكالية  اأن  ويرى  الإ�سالمية«  واملمار�سة  الإ�سالمية  الأيديولوجية 
ا ولكنها  املجتمعات امل�سلمة ترجع اإىل اأن هذه املجتمعات تتعلق به تعلًقا عاطفيًّ
ل ت�ستطيع تطبيقه يف حياتها.. وهنا يكمن الف�سام بني الكلمة والفعل يف العامل 
امل�سلم.. وتن�سب ظواهر الف�ساد والنحراف وال�سطحية والتنطع والتخلف جميًعا 
الإهمال  وبني  القراآن  جتاه  امل�ستعل  حما�سنا  بني  الأ�سا�سي  التناق�ض  هذا  اإىل 

الكامل ملبادئه يف املمار�سة العملية.

ويرى علي عزت اأن اأ�سواأ املالمح يف اأو�ساع امل�سلمني العامة تتمثل يف تلك 
الفجوة املاأ�ساوية بني النخبة املهيمنة وبني ال�سعوب يف البالد امل�سلمة.. واأن افتقاد 
التوافق بني عنا�سر الفكر والقيادة من ناحية وبني اجلماهري من ناحية اأخرى يخّل 

بال�سرط الأول لأي اإجناز عظيم. 

وجود  اإىل  امل�سلمني  جماهري  لدى  والالمبالة  ال�سلبية  بيجوفيت�ض  يرجع 
اأبًدا اإذا كانت  هذه الفجوة.. ويرى اأن اأي برامج اإ�سالح لن يكتب لها النجاح 
دعاة  من  النخبة  و�ستجد  امل�سلمة..  اجلماهري  مل�ساعر  متجاهلة  لالإ�سالم  معادية 
احلداثة »اأنهم ي�سربون بروؤو�سهم يف �سخرة الرف�ض العنيد والالمبالة الدفينة من 

جانب النا�ض الب�سطاء الذين ي�سكلون الغالبية العظمى من الأمة«.
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»املجتمع الإ�سالمي ل ُيبنى ول يتم اإ�سالحه بالقانون اأو با�سم القانون ولكن 
ظاهرة  اإىل  النظر  ويلفت  وتربيته«..  امل�سلم  الإن�سان  تعليم  طريق  وعن  )اهلل(  با�سم 
متف�سية يف املجتمعات امل�سلمة حيث تتكاثر القوانني وتت�سعب وتتعقد.. هنا يحذرنا 
باأن هذه عالمة اأكيدة على وجود �سيء بالغ الف�ساد يف املجتمع.. ويرى يف هذا دعوة 
وتربيتهم.. ذلك لأنه  النا�ض  بتعليم  والبدء  القوانني  اإ�سدار مزيد من  للتوقف عن 

ا معيًنا ي�سبح القانون عقيًما«.  »عندما يتجاوز الف�ساد يف بيئة ما حدًّ

يقوم النظام الإ�سالمي- كما يراه علي عزت- على ثالثة عنا�سر ل ميكن 
ال�ستغناء عنها وهي: ال�ستقالل واحلرية والدميقراطية.. وال�ستقالل احلقيقي  - 
هويته  وجد  قد  �سعًبا  اأن  على  وعالمة  وفكري،  روحي  ا�ستقالل  هو   - عنده 

واكت�سف قوته الذاتية.

وينبه علي عزت اإىل حقيقة مهمة هي اأنه كلما ابتعد نظام ما عن الإ�سالم 
ا للبحث عن دعم خارجي..  قل دعم ال�سعب له، ومن ثم يجد النظام نف�سه م�سطرًّ
فالتبعية التي تغرق فيها هذه النظم لي�ست اإل نتيجة مبا�سرة لتوجهاتها املعادية 
والعداء من جانب  باملقاومة  النظم  ت�سعر هذه  الأمور عندما  وتتفاقم  لالإ�سالم.. 

ال�سعب، فتلجاأ اإىل العنف لتمرير �سيا�ستها بالقوة.

ويحذر علي عزت من النزلق نحو وهم »الغاية تربر الو�سيلة« فقد اأدى 
هذا املبداأ اإىل جرائم ل ح�سر لها.. ول اأحد ميلك احلق يف ت�سويه وجه الإ�سالم اأو 
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الإ�ساءة اإىل الن�سال ال�سريف با�ستعمال العنف اجلامح.. فالغاية النبيلة ل ميكن 
الو�سول اإليها بو�سائل دنيئة. 

يقوم  اأن  بحجة  بالقوة  ال�سلطة  على  ال�ستيالء  �سديدة  معار�سة  ويعار�ض 
النظام اجلديد بعد ذلك ببناء املوؤ�س�سات املنا�سبة.. وبرتبية ال�سعب تربية دينية 
واأن  غواية«  »جمرد  هذا  اأن  يرى  فهو  اإ�سالمي،  جمتمع  لبناء  وثقافية  واأخالقية 
التاريخ ل يذكر لنا اأي ثورة حقيقية جاءت عن طريق ال�سلطة ولكن عن طريق 

الرتبية.. وكانت معنية يف جوهرها بالدعوة الأخالقية. 

الرتتيب ال�سحيح - عند علي عزت - اأن يقوم املجتمع الإ�سالمي اأوًل ثم 
ياأتي بعده النظام الإ�سالمي ولي�ض العك�ض. 

بطبيعته  الإ�سالم  اأن  عزت  علي  يوؤكد  الإ�سالمية  الوحدة  جمال  ويف 
وروحه اأقدر على توحيد الدولة الإ�سالمية برباط اأقوى من روابط امل�سلحة التي 
امل�سالح  على  امل�سلمني  بني  الوحدة  يقيم  ل  فالإ�سالم  الأوروبية،  الدول  توّحد 
اإليها عوامل الوحدة الروحية واملبادئ  ]هو ل ينكر امل�سالح[ ولكنه يجمع  فقط 
الأخالقية والر�سالة الإن�سانية يف اإقامة العدل بني الب�سر.. وتلك هي مهمة )الأمة 
الواحدة«  العاملية  الإ�سالمية  »الدولة  بال�سرورة  ذلك  معنى  ولي�ض  الإ�سالمية(، 
كما فهم البع�ض خطاأ اأو كما اأراد البع�ض اأن يوهمنا باأن هذا هو ما يدعو اإليه علي 

عزت يف كتابه )الإعالن الإ�سالمي(.
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حتت  الثالث  الف�سل  يف  تام  بو�سوح  النقطة  هذه  عزت  علي  عالج  لقد 
عنوان: »اجلامعة الإ�سالمية واحلركة القومية« حيث حتدث عن »وحدة اإ�سالمية 
اأنه  نعتقد  نحن   ...« فيقول:  الوحدة  هذه  طبيعة  عزت  علي  لنا  ويف�سر  كربى« 
الواقعية من مطلب احتاد امل�سلمني  اإىل طبيعة الأمور واإىل  اأقرب  ل يوجد ما هو 
واأن  امل�سرتكة..  م�سكالتهم  معاجلة  على  اأقدر  ليكونوا  الوحدة  اأ�سكال  ب�ستى 
يتجهوا ب�سورة تدريجية نحو بناء موؤ�س�سات اقت�سادية وثقافية و�سيا�سية - تتجاوز 

القوميات - لكي يحققوا التن�سيق والعمل امل�سرتك يف هذه املجالت املهمة«.

يرون  الذين  امل�سلمني  من  الواقعية  اأدعياء  على  بقوة  عزت  علي  ويرد 
م�سدرها  الواقعية  هذه  اأن  »...احلق  يقول:  الوحدة حيث  هذه  حتقيق  ا�ستحالة 
اجلنب واخل�سوع ل�سطوة الأقوياء يف هذا العامل.. اإن منطق هذه الواقعية يقول: 
ينبغي لل�سادة اأن يظّلوا اأ�سياًدا واأن يبقى العبيد عبيًدا.. اإن اأدعياء الواقعية عندنا 
اإن  يقولون  عندما  املهينة  واقعيتهم  �سر  هو  وهذا  العمل،  اأو  لالإميان  موؤهلني  غري 
اإمنا يعربون عن عجز ي�ست�سعرونه يف  وحدة امل�سلمني حلم ل ميكن حتقيقه فاإنهم 

اأنف�سهم.. فال�ستحالة لي�ست يف العامل اخلارجي بل يف �سميم قلوبهم...«.

اأنه يرف�ض كل ما هو غري  اأثريت حول فكر علي عزت  ومن املزاعم التي 
ينظر  الزعم -  امل�سلمني.. ولكن علي عزت - بعك�ض هذا  اإ�سالمي يف جمتمع 
باإمعان اإىل جتارب النظم الأخرى يف العامل ويرى فيها اأ�سياء نافعة واأخرى �سارة.. 
ولذلك فهو يفرق بني ما هو »غري اإ�سالمي وما هو �سّد اإ�سالمي«.. وهو يرف�ض كل 
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ما هو »�سد الإ�سالم« ولكنه ل ينكر الأول بل ينفتح عليه برحابة عقل و�سعة �سدر 
حيث يقول: »اإذا حتررنا من هو�ض احلتمية التاريخية والتفتنا اإىل و�سطية الإ�سالم 
القائمة من  الأنظمة  عليه هذه  تنطوي  ما  نكت�سف  اأن  تع�سبات  ميكننا من دون 
باعتبارها جتارب  ا�سرتاكية، ولكن  اأو  راأ�سمالية  باعتبارها  وال�سر ل  جوانب اخلري 

اإن�سانية معينة متار�سها املجتمعات املعا�سرة«. 

ال�سعارات  و�سعنا  نحن  »اإذا  فيقول:  الفكرة  هذه  لتعميق  ومي�سي 
وامل�سطلحات امل�سللة جانًبا واأخذنا يف ح�سابنا فقط احلقائق التي نراها ماثلة اأمامنا 
فيجب اأن نعرتف بالتطور الهائل يف العامل الراأ�سمايل الذي تك�سف عنه حيويته 
وقدرته على دفع عجلة العلم والقت�ساد اإىل الأمام، اإىل جانب اأنه ا�ستطاع اأن يتيح 
درجة اأعلى من احلرية ال�سيا�سية والأمن القانوين« ومن ناحية اأخرى ل ميكننا اأن 
نتغا�سى عن اإجنازات النظام ال�سرتاكي خ�سو�ًسا يف جمال تعبئة املوارد املادية 
ويف التعليم ويف الق�ساء على �سور الفقر التقليدية.. ويف الوقت نف�سه »ل ي�سعنا 
اأن نتغا�سى عن جوانب مظلمة وغري مقبولة يف التقدمات الراأ�سمالية وال�سرتاكية 
ول اأن نتجاهل الكوارث الكربى التي تزلزل كالًّ من النظامني من وقت لآخر. 
ويخل�ض علي عزت من هذا كله اإىل اأن النفتاح العملي لالإ�سالم يف جمال حل 
امل�سكالت يجعله يف و�سع متميز ميكنه من درا�سة التجارب الإيجابية وال�سلبية 

لالآخرين من دون تع�سبات.. وبالتايل النتفاع باأف�سل ما يف هذين النظامني.
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ن�ستهني  األ  يجب  اأننا  وهي  مهمة  بحقيقة  النهاية  علي عزت يف  ويذكرنا 
اأنحاء  جميع  يف  تربطهم  التي  القوية  بالعاطفة  ول  امل�سلمني  بني  الأخوة  بقدر 
ا ينب�ض  الأر�ض بالقراآن، والتي تدل على اأن العامل امل�سلم مل ميت واإمنا ل يزال حيًّ
باحلياة.. »فحيث توجد مثل هذه امل�ساعر ل يوجد موت«.. اإن العامل امل�سلم لي�ض 
احلقائق  هذه  وبف�سل  الزارع..  يد  انتظار  يف  عذراء  تربة  هو  واإمنا  مقفرة  �سحراء 

ت�سبح مهمتنا واقعية قابلة للتحقيق. 

موؤثرة.  فعالة  قوى  اإىل  الكامنة  امل�ساعر  هذه  حتويل  يف  تتمثل  مهمتنا  اإن 
فالإخال�ض للقراآن لبد اأن يتحول اإىل ت�سميم على تطبيقه، واأن تتحول اجلماعة 
يتحول حب  واأن  منظمة..  واعية  اإىل جماعة  الوجدان  على  القائمة  الإ�سالمية 
الإن�سانية اإىل اأفكار وا�سحة لت�سبح هي املحتوى الأخالقي والجتماعي للقوانني 

واملوؤ�س�سات.

وهكذا تتعاظم يف فكر علي عزت مكانة القراآن يف �سميم النظام الإ�سالمي، 
كما تتعاظم قيم العدل والإن�ساف والإن�سانية.





مقدمة

حتدٍّ  منهما  الأول  اثنني:  حتديني  مواجهة  يف  ال�سوام  الإ�سالحيون  ظهر 
فقد  كثرية؛  بقيود  ومكباًل  املحافظة  �سديد  الديني  الو�سط  وجدوا  اإذ  داخلي، 
كان »يف دم�سق ال�سام اأفراد ورثوا عن اآبائهم واأجدادهم عمائم العلماء واألقابهم 
والرواتب التي كانوا ياأخذونها من اأوقاف امل�سلمني،... فكان من اأكرب اخلطوب 
عليهم اأن يروا يف ال�سام عاملًا يت�سدى للتدري�ض والت�سنيف، ويبني حاجة البالد 
اإىل الإ�سالح والتجديد، فاإذا ت�سدى لذلك اأحد يكيدون له املكايد، وين�سبون 
احلكام  اإىل  به  في�سعون  ّنة،  الظِّ موقف  يف  ويجعلونه  الفتنة،  ويبغونه  احلبائل،  له 
ال�سوفية  اأن  كما  ناعق«)2(.  كل  اأتباع  العواّم  عليه  وُيَهيِّجون  منافق،  كل  اأن�سار 
من  لكل جمموعة  اأ�سبح  حتى  الطرق  وانت�سرت  بعيًدا،  �ساأًوا  بلغت  قد  كانت 
النا�ض حلقة �سوفية اأو حلقات ذات �سلة باإحدى الطرق ال�سوفية الكربى، وكرُث 

الإ�صالح الإ�صالمي يف �صوريا يف القرن التا�صع ع�صر اإ�صكالت 
التاأريخ و�صوؤال املعرفة

 معتز اخلطيب)1( 

كاتب وباحث �سوري.  )1(
)2(   ر�سيد ر�سا، جملة املنار، جملد )1، )/)))-1)).
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ال�سيوخ املت�سوفون الذين ي�سرفون يف الكرامات وخوارق العادات، حتى اأ�سبح 
من �سيوخ املت�سوفة اأمثلة �سارخة يف الف�ساد الديني!

التحدي الثاين خارجي، فـ »مع نهاية القرن الثامن ع�سر والبدايات الأوىل 
برمته،  الإ�سالمي  بالعامل  اأحاط  قد  الأوروبي  التقدم  كان  ع�سر،  التا�سع  للقرن 
فن�ساأ التفكري يف هذا الإقليم اأو ذاك ب�سرورة الأخذ بالتقنيات احلديثة والتعرف 
بلدان  من  غريها  على  متفوقة  بلدانًا  الأوروبية  الدول  جعلت  التي  الأنظمة  اإىل 

العامل«)1(.

وهكذا تفتح وعُي نخبٍة من العلماء على وعي بالأزمة؛ اإذ اأدركت اأن »الهيئة 
العامة لالإ�سالم فقدت م�سحتها وجتردت عن �سبغتها؛ بدليل فقد اأثرها الطبيعي 
والإرث  الأر�ض  وال�ستخالف يف  والغلبة  العزة  هو  الأثر  ذلك  القراآن،  ب�سهادة 
ت�ستدعي  التي  الإ�سالم  باأن مبادئ  الإميان  فعاًل بني  املوؤّرقة  املفارقة  اإنها  لها«)2(، 
�سرورًة ال�سعادة والرتقي يف معارج املدنية والعمران، وبني واقع امل�سلمني الذي 
ا عن ذلك كله فقط، بل كان املت�سيدون فيه من العلماء وغريهم  مل يكن منحطًّ
يتنكرون لتلك املدنية والعمران، ويجمدون على املذاهب والكتب التي ورثوها، 

ويعادون كل جديد.

)1(  خالد زيادة، اكت�ساف التقدم الأوروبي، بريوت: دار الطليعة، ط1، 1))1م، �ض11.
)2(  عبد القادر املغربي، البينات: الإ�سالح الإ�سالمي )1)1م، القاهرة: املطبعة ال�سلفية، ط))13هـ، 1/)-).
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الأقطار  معظم  يف  ابتداأت  كما  دينية  �سورية  يف  النه�سة  ابتداأت  هكذا 
الأخرى؛ وذلك اأنه �سادت فكرة لدى كل الإ�سالحيني ال�سلفيني باأن امل�سكلة 
امل�سلمني  اأفعال  اأن  ذلك  تاأكيد،  بكل  الإ�سالم  ولي�ست يف  امل�سلمني  بد يف  ل 
بف�سل كثري من احلجب  الإ�سالم احلقيقي،  اأحوالهم قد حجبت  اإليه  اآلت  وما 
حلقت  التي  املنكرة  والبدع  ال�سوفية  املمار�سات  جلهة  �سواء  عليه،  ُبنيت  التي 
�سيطر على عقول عامة  الذي  الفقهي  التقليد  اأو جلهة  واأ�سبحت من �سلبه،  به 
ويعدون اخلروج عليها خروًجا على  باملذاهب  يتعبدون هلل  كانوا  الذين  العلماء، 

الدين نف�سه، وتقيدوا بتعاليم مذهبهم واإن بلغ بهم الع�سر مبلغه!

موؤلفة  كانت  �سورية  يف  امل�سمار  هذا  يف  �سوط  اأبعد  �سارت  التي  واحللقة 
�سليم  وال�سيد  )ت21)1م(،  اجلزائري  طاهر  ال�سيخ  املرحومني:  الأ�ساتذة  من 
البخاري )ت)2)1م(، وال�سيخ عبد الرزاق البيطار )ت )1)1م( وال�سيخ جمال 

الدين القا�سمي ))1)1م( وال�سيد علي م�سلم وغريهم)1(.

ومن الأحداث املهمة يف احلديث عن بداية الإ�سالح ال�سلفي يف دم�سق، 
ما اأُطلق عليه »حادثة املجتهدين« التي وقعت �سنة )))1م، وخال�ستها اأن جماعة 
من علماء دم�سق اتفقوا فيما بينهم على اجتماعات اأ�سبوعية يتم فيها قراءة كتاب 
الُغّمة عن الأمة« لالإمام عبد  التباحث يف م�ساألة وقد بدوؤوا بكتاب »ك�سف  اأو 
»ممن  عليهم  الوجهاء  من  اثنني  قدوم  عرب  اأمرهم  فانك�سف  ال�سعراين،  الوهاب 

)1(  جملة املنار، جملد )3، 3/)23.
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يف�سدون يف الأر�ض« - بح�سب و�سف جمال الدين القا�سمي - وما لبث اأن ف�سا 
اأمر الجتماع وانت�سر، ولقبوهم بـ»جمعية املجتهدين«، واأُحيل العلماء اإىل جمل�ض 
والتهمة  واملفت�سون،  املفتي  واأع�ساوؤه  الولية،  قا�سي  راأ�سه  �سرعية على  حمكمة 
»يجتمعون  واأنهم  جديد  مذهب  واإن�ساء  »الجتهاد«  ممار�سة  هي  اإليهم  املوجهة 
املفتي  لهم  قال  الفقهاء«! وقد  اأقوال  الدليل على  قراءة احلديث ويطلبون  على 
يف نهاية ال�ستجواب: »ما لكم ولقراءة احلديث؟! اإنه يلزم قراءة الكتب الفقهية 
واحلجر على الكتب احلديثية والتف�سريية«)1(. ول �سك اأنه كان لهذه احلادثة اأثر 
كبري يف الإ�سالحيني ويف توجيه اأفكارهم وطريقة التاأليف والدرو�ض اأي�ًسا، وقد 
اإليها اإ�سارة جمملة فقال: »وقد علمْت احلكومة  اأ�سار ر�سيد ر�سا )ت )3)1م( 
ال�سام يحملون تالمذتهم على  بع�ض علماء  باأن   - قريب  العثمانية - منذ عهد 
اجلهر  عن  �سكتوا  حتى  النكري  عليهم  ف�سّددت  بالدليل،  والعمل  التقليد  ترك 

بذلك«)2(.

 - مرة  لأول   - ال�سلفيني  الإ�سالحيني  اأظهرت  تلك،  املجتهدين  حادثة 
جمموعة م�ستقلة ومتميزة يف املجتمع وُلقبت با�سم خا�ض، و�سريد كثرًيا يف هذا 
ال�سلفيني«، وهو و�سف مركب مق�سود؛ لأن تلك  »الإ�سالحيني  البحث تعبري 
املجموعة اأُطلق عليها جملة األقاب من باب الت�سهري، ويف هذا يقول عبد الرحمن 

)1(  ظافر القا�سمي، جمال الدين القا�سمي وع�سره، دم�سق: مكتبة اأطل�ض، ))13هـ، �ض3)-)). ونزار اأباظة، 
جمال الدين القا�سمي، دم�سق: دار القلم، ط1، )))1م، �ض121-112.

)2(  جملة املنار، جملد )، 1/11)3.
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اإىل  علي )ت3))1م(  كرد  مع حممد  ان�سم  قد  وكان  ال�سهبندر )ت1))1م( 
 - بنا  للت�سهري   - علينا  ُيطلق  »كان  �سابًقا:  اإليها  امل�سار  اجلزائري  طاهر  جمموعة 
اأ�سماء خمتلفة اآخرها اأننا )وهابية(، وهي كلمة مل تعن يف نظرنا يومئذ اإل ما تعنيه 
اإىل ال�سلف، والعتماد على  اأنها طريقة الرجوع  اليوم يف كثري من الأو�ساط يف 

كتب املوؤلفني اأمثال ابن تيمية وابن القيم ومن حذا حذوهما من الأئمة«.

الإ�سالحيني  هوؤلء  ليميز  ال�سلفيني«  »الإ�سالحيني  تعبري  جاء  ولهذا 
اأفكار متقاطعة بينهما يف الرجوع اإىل ال�سلف واعتماد  عن الوهابيني؛ مع وجود 
طريقتهم يف املعتقد، ونبذ البدع، والعودة اإىل كتب ابن تيمية وابن القيم، وغري 
النظر  يف  اإل  الت�سابه  حتى  اأو  التطابق  اأبًدا  يعِن  مل  التقاطع  هذا  لكن  ذلك، 

الظاهري ال�سطحي.

بحث  اإىل  يحتاج  الوهابية  وبني  الإ�سالحيني  هوؤلء  بني  العالقة  حترير  اإن 
ومناق�سة ل يت�سع لها املجال هنا، �ساأفردها ببحث اآخر �سيحاول الإجابة على جملة 
من الت�ساوؤلت والإ�سكالت التي حتيط بتاريخ الإ�سالح الإ�سالمي يف اأواخر العهد 
العثماين، من قبيل بحث �سياقات التحول اإىل الإ�سالحية ال�سلفية، وحماولة تف�سري 
وحدة املنزع ال�سلفي عند هوؤلء جميًعا، ثم العالقة بني اإ�سالحيي ال�سام واإ�سالحيي 
العامل العربي وخا�سة يف م�سر، وقد اأ�سرت اإليه اإ�سارات موجزة هنا، وهو يحتاج اإىل 

تو�سع وحترير؛ لأنه وقع فيه خلط كبري من قبل الدار�سني.
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فقد اأفردت هذا البحث لبحث م�ساألتني اأ�سا�سيتني: الأوىل منهما تتعلق 
بالإ�سكالت التي حتيط بتاريخ الإ�سالح يف �سوريا يف القرن التا�سع ع�سر، والثانية 
العلوم  مب�سكلة  الإ�سالحيني  وعي  ببحث  اأي  املعرفية،  بالإ�سكالت  تتعلق 
الإ�سالمية، واأوجه نقدهم لها، وحدود الوعي باأزمتها، وقد ركزُت على ثالثة علوم 

حتديًدا هي: علم الكالم، والفقه، واأ�سول الفقه.

واهلل امل�سوؤول اأن يع�سم من الزلل، واأن يتقبل منا ويجعله خال�ًسا لوجهه 
�سبحانه.

اأوًل: الإ�صكالت التي حتيط بتاريخ الإ�صالح يف �صوريا

ا يف درا�سة الإ�سالح  ا حتليليًّ ل تزال الكتابات التي ت�سلك م�سلًكا توثيقيًّ
الإ�سالمي يف بالد ال�سام والعراق يف القرن التا�سع ع�سر والربع الأول من القرن 

الع�سرين: قليلة بل نادرة، وندرتها ترجع اإىل اعتبارات عدة:

اأولها ُع�ْسر احلال ال�سيا�سي يف تلك الفرتة من اأواخر الدولة العثمانية، وقد 
كانت تلك البقاع تابعة للحكم العثماين وواقعة �سمن ولياته.

ثانيها: �سدة النغالق واجلمود الذي كان يلّف احلياتني الدينية والجتماعية 
الأفكار  على  �ساغًطا  ظرًفا   - مًعا   - �سّكال  العامالن  وهذان  احِلقبة.  تلك  يف 
العلماء  من  اجليل  ذلك  لدى  وال�سائد  العام  التوجه  عن  ال�ساردة  والتوجهات 
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الذين ا�ستكانوا - عامتهم - اإىل اجلمود والتقليد والتزام املاألوف والنفور من كل 
جديد. فكان كل جديد يواَجه با�سطهادين: �سيا�سي، وديني - اجتماعي.

الأمر الثالث - وهو �سديد الأهمية - اأن تفا�سيل كثرية عن تلك احلقبة 
من الإ�سالح بقيت ما بني جمهول ومطوّي، فبا�ستثناء بع�ض ال�سذرات املكتوبة)1( 
من ذلك التاريخ ل نكاد جند تاأريًخا مف�ساًل لالأفكار والتوجهات التي كانت تعج 
بها تلك املنطقة يف املرحلة املخ�سو�سة اإذا ما قارّناها مبثيلتها يف م�سر - على �سبيل 
نت وانت�سرت،  املثال - التي ُحفظ من تاريخ الإ�سالح فيها كل �سغرية وكبرية ودوِّ

وقام عليها الكثري من الدرا�سات حتى غدت التاريخ/ املَركز لالإ�سالح.

عن  غرائَب  الوثائق  بجمع  امل�ستغلني  النا�سرين  اأحد  من  علمُت  وقد 
التي  املرا�سالت  وببع�ض  املرحلة  تلك  برجال  اخلا�سة  الوثائق  لبع�ض  اكت�سافه 
كانت تتم فيما بينهم، وقد كانت مطوية يف بع�ض كتب مكتباتهم، اأو منثورة يف 
زوايا الإهمال لدى بع�ض الباعة، هذا ف�ساًل عن م�سري مكتباتهم اخلا�سة التي 
ل  ورثتهم  من  مهجور  مقفل  بني  ما  تراوحت  والتي  وتاريخهم  دفائنهم  حتتوي 
الباعة وغريهم! وحني حاول  ٍع مفّرق منثور على  يَّ ُم�سَ اأحد، وما بني  يّطلع عليه 
الإ�سالح  تاأريخ  من  »�سريحة  وجد  ال�سام  يف  الإ�سالح  بحث  الدار�سني  بع�ض 
ل�سقة متوا�سعة يف دم�سق.  يقبع يف غرفة جلو�ض  �سوريا  الإ�سالمي احلديث يف 

)1(  كمذكرات القا�سمي، وبع�ض الن�سو�ض الإ�سالحية التي ُجمعت للكواكبي والزهراوي و�سالح الدين القا�سمي، 
ومذكرات حمب الدين اخلطيب وكتابات املغربي يف الإ�سالح، والن�سو�ض التي يف جملة املنار وغريها.
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طويلة  رفوف  على  جميًعا  مرزومة  مفككة  واأوراق  وخمطوطات  وجمالت  كتب 
ت�سغل ثالثة جدران«)1(، كان هذا يف مكتبة القا�سمي التي بقيت حمفوظة، لكن 

ماذا عن باقي مكتبات رجال تلك املرحلة)2(؟

موؤلفات  »ندرة«  �سوريا  يف  الإ�سالح  تاريخ  يف  الباحثني  اأحد  قرر  وقد 
ال�سلفيني با�ستثناء القا�سمي، وقال: »فطاهر اجلزائري كتب الكثري من الن�سو�ض 
املدر�سية ملدار�ض الدولة اجلديدة، ولكنه امتنع عن و�سع اأفكاره الإ�سالحية يف 
املطبوعات، مف�ساًل ن�سر اأفكاره من خالل الدرو�ض اخل�سو�سية. ومل ين�سر عبد 
الرزاق البيطار - وهو من قدامى ال�سلفيني يف دم�سق - اأثناء حياته �سيًئا)3(، بينما 
ا))(، ون�سر عبد القادر بن بدران موؤلفات من  كتب �سليم البخاري �سيًئا قلياًل جدًّ
للمدار�ض  وقامو�ض  �سهري،  وجيه  حياة  و�سرية  احلنبلي،  للمذهب  مقدمة  بينها: 
»النق�ض موؤلفات  ال�سوفية«))(، وقد ا�سطره  الدم�سقية واجلوامع والتكايا  الدينية 

)1(  ديفيد كومنز، الإ�سالح الإ�سالمي، ترجمة جميد الرا�سي، دم�سق: دار املدى، ط1، )))1م، �ض).
ا قبيل هجرته اإىل م�سر، ويف �سنة )1)1م مل يتبق  )2(  كان اجلزائري قد بداأ يبيع جمموعة كتبه وخمطوطاته تدريجيًّ
لديه �سوى ثالثة �سناديق من الكتب اأودعها عند �سديقه عثمان العظم. انظر: كومنز، الإ�سالح الإ�سالمي، 

�ض))1، ويحيل اإىل: ظافر القا�سمي، جمال الدين القا�سمي، �ض)3)-)3).
)3(  تبلغ تاآليفه ب�سعة ع�سر كتابًا، بع�سها ديني، واأكرثها اأدبي، واأكربها: تاريخه يف رجال القرن الثالث ع�سر، ذكر 
فيه امل�ساهري وغريهم، منها: املنة يف العمل بالكتاب وال�سنة. اأما ر�سائله وق�سائده ومكاتيبه العلمية والأدبية 

فتبلغ لو ُجمعت مئات الأوراق. انظر ترجمته بقلم ابنه بهجت البيطار يف جملة املنار، جملد 21، )/)31.
ح�سن  جمعه  عرفتهم،  كما  ال�سام  علماء  الباين،  �سعيد  حممد  يف:  البخاري  �سليم  كتابات  ندرة  �سبب  انظر    )((
ال�سماحي �سويدان، دم�سق: دار القادري، ط1، )))1م، �ض)23، وفيه اأن ما كتبه ل يوازي بحال علمه الوا�سع.
الدم�سقي،  بدران  بن  القادر  عبد  ال�سام  عالمة  العجمي،  نا�سر  بن  حممد  يف:  بدران  ابن  موؤلفات  انظر    )((
التقليدية  املو�سوعات  يف  وكلها   ،(( بلغت  وقد  �ض)).  )))1م،  ط1،  الإ�سالمية،  الب�سائر  دار  بريوت: 

للعلوم الإ�سالمية ل يظهر فيها اأثر اإ�سالحي.
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الكاملة  الأعمال  على  ح�سًرا  العتماد  اإىل  الآخرين  الدم�سقيني  ال�سلفيني 
الطويلة  �سداقته  فاإن  الأحوال  كل  ويف  ال�سلفيني،  لأفكار  كم�سدر  للقا�سمي 
واحلميمة مع البيطار، وتفاعله الأق�سر ولكنه العميق مع اجلزائري ي�سريان اإىل اأن 

موؤلفات القا�سمي متثل اإجماًعا حول الق�سايا الأ�سا�ض«)1(.

وهذا �سحيح يف اجلملة، ولكنه يرجع لأ�سباب عدة، منها: ندرة التاأليف 
يف تلك املرحلة يف منطقة ال�سام التي كانت ل�سدة اجلمود فيها والتقليد يتهيب 
اأبناء  »ا�ستعداد  اأن  اأمثال طاهر اجلزائري  راأى  رمبا  الكتب، بل  ت�سنيف  علماوؤها 
الأمة للتاأليف مل ين�سج بعد«)2(، كما اأن ال�سطهاد ال�سيا�سي الذي كان يالحق 
الإ�سالحيني، وم�سادرَة بع�ض مدوناتهم واأوراقهم، ومالحقَة العلماء التقليديني 
املو�سوعات  يف  التاأليف  يف  التو�سع  دون  حال  رمبا  الإ�سالحيني)3(:  لأفكار 

الإ�سالحية املبا�سرة، والتي كان يتم ن�سرها عرب بريوت والقاهرة فيما بعد.

لكنه غرُي �سحيٍح بالن�سبة للجزائري الذي ترك قائمة من املوؤلفات املتنوعة ما 
بني موؤلفات ون�سرات لكتب تراثية ومل يوِلها »كومنز« اأهمية، ظانًّا اأن اجلزائري اقت�سر 
الدلئل  بع�ض  ا�ستنباط  وميكن  فقط،  الدولة  ملدار�ض  مدر�سية  كتب  تاأليف  على 
والتقاط بع�ض الإ�سارات املفيدة من قائمة موؤلفات اجلزائري ومو�سوعات ان�سغاله، 

)1(  كومنز، الإ�سالح الإ�سالمي، �ض)11.
)2(  حازم حميي الدين، ال�سيخ طاهر اجلزائري، دم�سق: دار القلم، ط1، 2111م، �ض2).

ا يو�سح ذلك بخ�سو�ض اجلزائري والبخاري على وجه اخل�سو�ض يف: الباين، علماء  ا مهمًّ )3(  انظر توثيًقا تاريخيًّ
ال�سام كما عرفتهم، �ض1)2.
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مبا ي�سكل اأحد مقا�سد الإ�سالحيني ال�سواّم يف تلك املرحلة وهي التي �سي�سرحها 
لحًقا ر�سيد ر�سا مبا ي�سكل »خ�سو�سية« يف الروؤية الإ�سالحية ال�سامية.

الأمر الرابع: اأن تلك اخل�سو�سية متثلت يف �سخ�سي ال�سيخ طاهر اجلزائري 
كان  اإنهما  اإذ  التحديد،  وجه  على  دم�سق  يف  القا�سمي  الدين  جمال  وال�سيخ 
ال�سديد  الولع  هذا  وا�ست�سحبا  الرتاثية  الإ�سالمية  العلوم  يف  را�سخة  قدم  لهما 
بكتبها: درا�سة وتفتي�ًسا وا�ستق�ساء ون�سًرا وت�سحيًحا، �سواء ما كان منها خمطوًطا 
الذي  الأمر  القا�سمي،  منه كثرًيا  واأفاد  به اجلزائري)1(  ُعرف  ما  اأم مطبوًعا، وهو 
انعك�ض على طريقة ا�ستغالهما؛ اإذ اإنهما ا�ست�سحبا الهتمام بامل�سائل التقليدية 
يف فنون العلوم الإ�سالمية، در�ًسا وتاأليًفا وتدري�ًسا، جنًبا اإىل جنب مع الهتمامات 
الإ�سالحية املحدثة التي اقت�ستها ظروف الع�سر وتوجهاته، ولعل هذا النوع من 
اأحد الأدوار  ال�سائع -  باملعنى  البعد الإ�سالحي -  الوا�سع قد جعل  ال�ستغال 
َرف ذلك - َمن مل يدقق النظر - عن اعتبارهما من  التي ا�سطلعوا بها، ورمبا �سَ
واأجاب عليه  الإ�سكال بجدية  ر�سيد ر�سا طرح هذا  اإن  الإ�سالح، حتى  رجال 
اإنك عددت  النا�ض:  من  »�سيقول كثري  فقال:  وفاته،  ُبعيد  القا�سمي  رثى  حني 
القا�سمي من رجال الإ�سالح، واإن اأ�سماء كثري من هذه الكتب التي �سنفها اأو 
�سرحها تدل على اأنها لي�ست من الإ�سالح يف ورد ول �سدر، ول ت�ستمل على 

)1(  وكذلك ال�سيخ �سليم البخاري الذي اطلع على كثري من نفائ�ض الكتب املخطوطة فحاول هو و�سديقه طاهر 
اجلزائري اإبرازها اإىل عامل الطباعة والن�سر. انظر: الباين، علماء ال�سام كما عرفتهم، �ض)23.
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ع العامل امل�سلح وقته يف �سرح لغز، اأو ما ُيعّد اأبعد  عني منه ول اأثر؛ فكيف ُي�سيِّ
عن الإ�سالح من اللغز؟

هذا  يف  امل�سلمني  م�سلحي  خيار  من  كان  الرجل  اإن  اأقول:  اأن  وميكنني 
املنار،  قراء  يفهمه  الذي  الإ�سالح  باب  ما كتبه يف  يدخل كلُّ  واإن مل  الع�سر، 
فم�سمى الإ�سالح ومفهومه وا�سع، وهو يختلف باختالف الزمان واملكان، وال�سن 
والع�سراء والأقران، والتالميذ واملريدين، وغريهم من املخاطبني، وامل�سلح ل ُيخلق 
م�سلًحا بالفعل؛ بل ُيخلق كغريه ل يعلم �سيًئا، ويكون ال�ستعداد لالإ�سالح فيه 
كامًنا، ُثمَّ ُتظهره الرتبية والتعليم، وما يتجدد املرة بعد املرة له من العربة والتاأثري. 
من  نحًوا  والر�سائل  الكتب  هذه  من  فيها  ترك  عا�ض خم�سني،  ممن  ُيطلب  فهل 
�سبعني، اأن يكون جميع ما كتبه اأو �سرحه اإ�سالًحا يف الدنيا والدين، مر�سًيا عند 

الكهول املجربني، وال�سيوخ املحنكني«)1(؟

فهذا قد قيل يف حق القا�سمّي الذي ترك الكثري من الن�سو�ض املختلفة، 
فكيف يكون احلال يف �ساأن اجلزائري، وهو الذي مل يدّون اأفكاره الإ�سالحية يف 
كتاب، مع كونه رائد النه�سة الإ�سالحية يف دم�سق ال�سام، وكان �ساحب مدر�سة 
فكرية، ومع ذلك يكاد ينح�سر ُجّل ما تركه من موؤلفات علمية يف املو�سوعات 
التقليدية التي ل تخلو من تدقيق وحترير مل�سائل العلوم)2(، فكان يف موؤلفاته »عاملًا 

)1(  ر�سيد ر�سا، جملة املنار، جملد )1، )/31)-31).
)2(  انظر قائمة موؤلفاته ون�سراته الرتاثية التي اأحياها يف: حازم حميي الدين، �ض3).
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ًخا  ا لمًعا، وموؤرِّ َفِطًنا، وفقيًها بارًعا، واأ�سوليًّ ابًا ذّواقة  ًثا متمكًنا، ونَخَّ متقًنا، وحمدِّ
وبالبالغة  ووجوهها،  وبالقراءات  وعلومه،  بالقراآن  وَحرًبا  �سليًعا،  ا  ولغويًّ واعًيا، 
وفنونها، وبال�سعر ونقده وَعرو�سه واأوزانه،...«)1(. فموؤلفاته ذات نف�ض اإ�سالحي  - 
باملعنى الوا�سع - غري مبا�سر �سَنعِر�ض له لحًقا، وقد َتَوجه جزء مهم من عمله 
اإىل ن�سر وحتقيق الرتاث العربي الإ�سالمي وتاأ�سي�ض املكتبة الظاهرية يف دم�سق 
واملكتبة اخلالدية يف القد�ض، كما قام بنف�سه بو�سع م�سنفات مدر�سية - مبا فيها 

الطبيعة واحل�ساب - للمدار�ض البتدائية التي اأ�سهم يف تاأ�سي�سها.

يف  وتاأثريه  الإ�سالحية  اأفكاره  على  الوقوف  الع�سري  من  جعل  كله  هذا 
النه�سة الإ�سالحية يف ال�سام بالن�سبة للمتعجل)2(. لكنه »بث اأفكاره الإ�سالحية 
)1(  عبد الفتاح اأبو غدة، مقدمة حتقيقه لكتاب طاهر اجلزائري، التبيان لبع�ض املباحث املتعلقة بالقراآن، حلب: 

مكتب املطبوعات الإ�سالمية، ط3، 12)1هـ، �ض)-).
)2(  مل يهتم فهمي جدعان باجلزائري واأفكاره، فهو مل يذكره اإل مرتني بال�سلب يف اأ�س�ض التقدم عند مفكري 
الإ�سالم، عمان: دار ال�سروق، ط3، )))1م، �ض213 و)))، انتقد يف اأولهما كتابه يف العتقاد باأنه تقليدي، 
ويف الثانية اتهمه باملا�سونية تبًعا لنتقاد عبد القادر املغربي له وقد حدثت بينهما جفوة فيما يبدو! فاإين راأيت 
علي  وكرد  واجلزائري  املغربي  قد جمعت  �سخ�سية  �سورة  عرفتهم« �ض233،  كما  ال�سام  »علماء  كتاب  يف 
ال�سيخ  اآثار  »الطاهر من  با�سم  اإن املغربي كتب ر�سالة  اأر�سالن جميًعا. بل  البخاري و�سكيب  وحممد �سليم 
�سنة  واجلزاأين )-)   ،3 املجلد  بدم�سق يف  العربية  اللغة  ن�سرت يف جملة جممع  الطاهرية«  التذكرة  اأو  طاهر 
23)1م. ومن غريب ما وقفت عليه كذلك اأن �سالح خمل�ض ر�سا �سقيق ر�سيد ر�سا كتب نقًدا لذًعا لرتجمة 
الباين لل�سيخ طاهر، ثم اأورد له ترجمة حّط عليه فيها وانتق�ض من علمه و�سخ�سه! انظرها يف املنار، جملد 22، 
)/)3). مع اأن ر�سيد ر�سا ذكر ال�سيخ طاهر يف موا�سع عديدة وقّرظ له بع�ض كتبه مثنًيا عليه واأنه اأعلم من 
عرفهم بكتب املتقدمني واملتاأخرين، وقال يف جملد )3، )/13): »والعالمتان اجلزائري والقا�سمي كانا �سيني 
يف �سعة الطالع، وح�سن الختيار، اإل اأن اجلزائري اأكرث اطالًعا على الكتب، وولوًعا بال�ستق�ساء والبحث، 
والقا�سمي اأ�سد حترًيا لالإ�سالح، وعناية مبا ينفع جماهري النا�ض«. وو�سفه يف جملد )، 23/)1) باأنه: »اأ�سهر 
العلماء ودعاة الإ�سالح يف بالد ال�سام«. وانظر عن الدور املهم الذي مار�سه اجلزائري يف احلركة الإ�سالحية= 
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يف اأحاديثه اخلا�سة وحماوراته امل�ستمرة مع اأ�سدقائه وتالميذه، ويف بع�ض الر�سائل 
القا�سمي وتلميذه  اأمره من هوؤلء، ك�سديقه  ُيِهمه  اإىل من  بها  ير�سل  التي كان 
حممد كرد علي اللذين احتفظا ببع�ض ر�سائله اإليهما«)1(. وقد كان له حلقة فكرية 

وا اأفكاره)2(. كبرية ت�سم اأهم مثقفي ال�سام يف ع�سره ممن تبنَّ

اأن  �ساأنه  راأيي - من  ا - يف  ت�سكل عاماًل مهمًّ وتلك اخل�سو�سية كذلك 
ر عمق اإدراك ال�سوام - وبع�ض التوان�سة كذلك كابن عا�سور والطاهر حداد  -  يف�سِّ
ل�ستغالهم  وذلك  حتتاجها،  التي  الإ�سالح  واأوجه  الإ�سالمية  العلوم  لإ�سكالية 
املعريف در�ًسا وتدري�ًسا وتاأليًفا، ونهو�سهم باأحد هموم الإ�سالح املتمثل يف اإحياء 
الرتاث الإ�سالمي، مما مت�ض حاجة الأمة اإليه يف ذلك الوقت وقد كان �سديد الربوز 

يف ن�ساط اجلزائري والقا�سمي و�سليم البخاري.

البحثي  الهتمام  من  جعلت  التي  ال�سابقة  العوامل  اأن  اخلام�ض:  الأمر 
للحركة  املعا�سرين  الباحثني  اإدراك  من  جعلت  واهًنا،  ال�سام  يف  بالإ�سالح 
مت  لذا  انت�ساًرا،  ثم  انبثاًقا  ال�سورة:  مكتمل  وغري  قا�سًرا  احلديثة  الإ�سالحية 
= يف دم�سق: كومنز، �ض))1-3)1. وقد حتدث تلميذه حمب الدين اخلطيب يف خمطوط له عن جهوده يف 
نه�سة ال�سام. انظر: حممد عبد الرحمن برج، حمب الدين اخلطيب ودوره يف احلركة العربية، القاهرة: الهيئة 
امل�سرية العامة للكتاب، ط 1))1م، �ض)1. ويقول حمب الدين اخلطيب: اإنه تعلم منه - من �سمن ما تعلم 
منه - الوفاء لهذه الأمة. وقد ترجم له تلميذه الآخر: حممد �سعيد الباين ترجمة �سافية حتدث فيها عن اأفكاره 

الإ�سالحية ودوره النه�سوي يف »تنوير الب�سائر ب�سرية ال�سيخ طاهر«.
)1(  حازم حميي الدين، ال�سيخ طاهر، �ض)).

)2(  انظر تفا�سيل عن تلك احللقة يف: كومنز، الإ�سالح الإ�سالمي، �ض))1، وقد وثقها كذلك عبد الرحمن 
ال�سهبندر �سمن كلمته يف تاأبني ر�سيد ر�سا، جملة املنار، جملد )3، 3/)23.
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)ت)))1م(  الأفغاين  التحديد:  وجه  وعلى  خم�سو�سة،  اأ�سماء  على  الرتكيز 
وعبده )ت)1)1م(، اعُتربت هي منبَع احلركة الإ�سالحية، واإليها ُن�سبت على 
يف  العطار  ح�سن  اأمثال  الإ�سالحيني  من  مهمة  اأ�سماء  ُتُنو�سيت  ثم  الإطالق، 
القادر املغربي يف �سوريا )ت)))1م( وروحي اخلالدي يف فل�سطني  م�سر وعبد 
وحتى  ال�سام  يف  الإ�سالحية  الأفكار  وُجعلت  هنا،  لهم  �سنعر�ض  ممن  وغريهم 
تون�ض واملغرب العربي �سدى لها واأثًرا من اآثارها، فعلى �سبيل املثال قد اتُّهم عبد 
م�سروعه  اأن  على  يوؤكد  نف�سه  وهو  »عبدوي«،  باأنه  اجلزائر  بادي�ض يف  بن  احلميد 
»اأن  يقرر  الباحثني  بع�ض  اإن  بل   ،)1( عبده  ملحمد  قراءته  قبل  جاء  الإ�سالحي 
جمال الدين الأفغاين كان معجًبا بال �سك بحركة الإ�سالح الربوت�ستانتي التي 
مثلت بالدرجة الأوىل ثورة على ال�سلطة البابوية والإكلريكية، ومل يكن حاله يف 
هذا اإل �سبيًها بحال معظم املفكرين امل�سلمني يف م�سر وال�سام يف القرن التا�سع 

ع�سر الذين اأبدوا باإزاء الربوت�ستانتية حما�سة مل يبدوها باإزاء الكاثوليكية«)2(.

بني  العالقات  لبحث  اأُفردت  علمية  درا�سة  جند  نكاد  ل  اأننا  حني  يف 
الإ�سالحيني فيما بينهم يف كل من ال�سام وم�سر والعراق وتون�ض، وما التاأثريات 

)1(  يوؤكد فهمي جدعان على ا�ستقاللية م�سروع ابن بادي�ض واأنه جاء نتيجة الظروف التاريخية التي مرت بها 
اجلزائر امل�ستعمرة ومل يجئ نتيجة تاأثر مبا�سر باأفكار حممد عبده. فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم عند مفكري 

الإ�سالم، �ض1))-2)).
)2(  جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض212، بالرغم من اأن جدعان يرى اأن الأفغاين كان ملهًما ملعظم احلركات الدينية 
الإ�سالمية التي ظهرت يف العامل الإ�سالمي حتى احلرب العاملية الأوىل. وانظر اإ�سارة لالإ�سالح الديني يف 
اأوربا واأن معاناة اأهله كانت اأ�سد من معاناة الإ�سالحيني الإ�سالميني ب�سبب وجود طبقة الإكلريو�ض يف كلمة 

عبد الرحمن ال�سهبندر يف تاأبني ر�سيد ر�سا، جملة املنار، جملد )3، 3/)23.
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التي تركتها تلك ال�سالت بني بع�سهم وبع�ض، وما طبيعة ذلك التفاعل الذي 
بع�ض  من  يبدو  كما  املتبادل  التاأثر  اأم  التلمذة  �سيغة  على  كان  هل  بينهم،  مت 
املرا�سالت بينهم، وخا�سة اأنه كانت هناك دلئل عدة ت�سري اإىل بروز نوع خمتلف 
م�سريني،  اأو  �سوامَّ  كانوا  �سواء  الإ�سالحيني،  بني  تتم  كانت  العالقات  من 
للتلمذة، كالنموذج الذي جنده بني اجلزائري  التقليدي  النمط  تكاد تخرج عن 
اأو يف اأدب املرا�سالت الذي كان قائًما بني اإ�سالحيي دم�سق  والقا�سمي مثاًل، 
والعراق، اأو بني اإ�سالحيي دم�سق وعبده على وجه اخل�سو�ض مما �سنو�سحه يف 
مو�سع اآخر. ي�ساف اإىل ذلك اأن حمب الدين اخلطيب الذي تتلمذ على طاهر 
اجلزائري كان يطالع �سمن ما يطالع كتب ابن تيمية وحممد عبده قبل �سفره من 
ــب تلك الكتــب لبعـ�ض ق�سـاتها)1(، بل اإن  دم�سق، ثم حني �سافر اإىل اليمن َحبَّ
الإ�سالحي ال�سيخ حممد �سعيد الباين )ت33)1م( كان قد تتلمذ على ال�سيخ 
طاهر اجلزائري وترجم له، كما تتلمذ على عبده ولّقبه بـ»حكيم الإ�سالم«)2(، فهو 

تلميذ م�سرتك لإ�سالحيني كبريين.

اإن اجلو ال�سيا�سي احلر الذي كانت تتمتع به م�سر، مع �سعف ال�سلة  ثم 
كل  به،  حتظى  كانت  الذي  الن�سبي  التطور  اإىل  بالإ�سافة  العثمانية،  الدولة  مع 

)1(  انظر: حممد عبد الرحمن برج، حمب الدين اخلطيب ودوره يف احلركة العربية، �ض)1 و)1-)1، و2). وقد 
كان حمب الدين يعترب ال�سيخ طاهر اأبًا له بعد وفاة والده.

اإىل  اإىل زيارة حممد عبده  ال�سام كما عرفتهم، �ض)23، وفيها ي�سري  الباين، علماء  انظر تلك الإ�سارة يف:    )2(
دم�سق دون حتديد تاريخ وهي اإ�سارة نادرة!
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هذا  ولعل  ال�سام خ�سو�ًسا،  من  املهاجرين  الإ�سالحيني  قبلة  منها  ذلك جعل 
اأوقع اللب�ض لدى كثري من الباحثني فجعل تلك الهجرة تلمذة، ولي�ست اإ�سهاًما 
و�سراكة يف تيار فكري كان يتبلور ويجتاح العامل العربي بفعل وحدة احلال، وقوة 
بني  �سفحاتها  على  الأفكار  وجتاور  ال�سّيارة،  ال�سحافة  ون�ساأة  باملاآل،  الإح�سا�ض 
م�سرقّي ومغربّي، و�سياحة املفكرين واجتماعاتهم، وتنا�سل الأقران والتالميذ)1(.

ا،  بل اإن الدور الذي قام به ال�سوام يف النه�سة امل�سرية كان دوًرا تاأ�سي�سيًّ
�سواء جلهة ن�ساأة ال�سحافة، اأم جلهة احلركة الإ�سالحية، ومل ُيفرد اأي�ًسا بالدر�ض 
)1)1م(  )ت  الزهراوي  احلميد  عبد  كان  وقد  والتوثيقي.  التحليلي  والبحث 
�سريًحا يف الإ�سارة لذلك خماطًبا من دم�سق �سديقه حممد كرد علي يف القاهرة 
العلم  حيث  اليوم،  املحا�سن  لها  دالت  التي  البالد  عن  كتابك  »ورد  قال:  اإذ 
مفتَّحة اأبوابه، مكرمة اأربابه. تلك البالد التي ُح�سرت اإليها الرجال فات�سع لهم 
�سدرها فَجَزْوها مبا رحبت لهم: تنويًرا. وهذا كتابي اإليك من البالد التي تعلمها 
ول اأزيدك، حيث العلم م�سدودة �سبُله، ُمَعّذب اأهله. هذه البالد التي رخ�ست 

فيها اأعمال الرجال، فلم َيُرْقهم �سوقها، فجَزْوها مبا بخ�ستهم نفوًرا وتنفرًيا«)2(.

)1(  يذكر عبد الرحمن ال�سهبندر اأن النه�سة يف دم�سق بداأت دينية، واأن حلقة طاهر اجلزائري واإخوانه �سارت 
�سوًطا اأبعد فيها، ثم يقول: »ويف تلك الغ�سون طلعت علينا من القاهرة جملة )املنار( فعرفنا اأن لنا يف م�سر 
اإخوانًا ينطق بل�سانهم الراحل الكرمي« يعني ر�سيد ر�سا. عبد الرحمن ال�سهبندر �سمن كلمته يف تاأبني ر�سيد 

ر�سا، جملة املنار، جملد )3، 3/)23.
)2(  عبد احلميد الزهراوي، الفقه والت�سوف، درا�سة وتقدمي حممد راتب احلالق، حم�ض: مكتبة الإر�ساد، ط1، 

)))1م، �ض)).
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�سوريا  الإ�سالح يف  ا يف احلديث عن  التمهيد �سروريًّ لهذا كله كان هذا 
اأواخر العهد العثماين.

ثانًيا: الإ�صالحيون و�صوؤال املعرفة

1- ضرورة اإلصالح التعليمي

ا لدى عامة اإ�سالحيي القرن  ا اأ�سا�سيًّ �سّكل اإ�سالح التعليم مطلًبا نه�سويًّ
التا�سع ع�سر، بناء على ت�سخي�سهم لأزمة النحطاط؛ اإذ راأى كثري منهم اأن الدواء 
اأوًل »يف تنوير الأفكار بالتعليم« على حد تعبري الكواكبي )ت12)1م()1(. وقد 
تنوع كالم الإ�سالحيني يف هذا الأمر ما بني حديث عن اإ�سالح اإداري، واآخر 
درا�سي، وثالث يتعلق باإ�سالح ما حلق العلوم نف�سها من خلل، ورابع يتعلق باإعادة 

ت�سنيف العلوم ودرا�سة علوم جديدة مت ا�ستبعادها اأو هجرها اأو القول بكفرها!

وهذا التوجه الإ�سالحي العلمي والتعليمي جنده مبثوثًا يف ن�سو�ض كثري من 
الإ�سالحيني اآنذاك على اختالف اأمكنتهم، واإن اختلف اإدراكهم ل�سكل العالقة 

)1(  تنبغي الإ�سارة هنا اإىل اختالف الإ�سالحيني فيما بينهم، حول العالقة بني التعليم والنه�سة، ففي حني جند 
اأن »التفكري العّلّي الأحادي ميز اإىل حد بعيد كاًل من حممد عبده ور�سيد ر�سا واملغربي والغالييني واأر�سالن، 
وهو التفكري الذي ُيدير النه�سة والتاأخر على علة التعلم والرتبية والتعليم املدعومني بالأخالق« كما يالحظ 
فهمي جدعان يف اأ�س�ض التقدم �ض2))، فاإن اآخرين قد راأوا يف التعليم اأحد �سبل العالج، كالكواكبي مثاًل، 

ا ولي�ض اأحادّي العلة. وكان اإدراكهم مل�سكلة النحطاط اإدراًكا �سموليًّ
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اأم متعددة؟ ففي حني  والنه�سة وعلة النحطاط هل هي علة واحدة  التعليم  بني 
ور�سيد  عبده  بعيد كالًّ من حممد  اإىل حد  ميز  الأحادي  العّلّي  »التفكري  اأن  جند 
ر�سا واملغربي والغالييني واأر�سالن، وهو التفكري الذي ُيدير النه�سة والتاأخر على 
كالكواكبي  اآخرين  -  فاإن  بالأخالق«)1(،  املدعومني  والتعليم  والرتبية  التعلم  علة 
مثاًل- قد راأوا يف التعليم اأحد �سبل العالج، وكان اإدراكهم مل�سكلة النحطاط اإدراًكا 
الإ�سالحيني  ا�ستغال  على  الطاغي  امللمح  كان  واإن  العلة،  اأحادّي  ولي�ض  ا  �سموليًّ
ال�سلفيني ال�سوام وامل�سريني وحتى املغاربة هو الإ�سالحي التعليمي الذي امتد يف 

بع�ض الأحيان ومع بع�ض ال�سخ�سيات اإىل اإ�سالح العلوم نف�سها.

فاإن  لالإ�سالم؛  خدمة  اأعظم  الأزهر  اإ�سالح  »اإن  يقول:  عبده  فمحمد 
اإ�سالحه اإ�سالح للم�سلمني وف�ساده ف�ساد لهم«)2(. وقد كان اأحد اأغرا�ض جملة 
»املنار« منذ مقالها الفتتاحي من العدد الأول عام )))1م »احلث على الرتبية 
التعليم،  وطريقة  العلم  كتب  واإ�سالح  والفنون،  العلوم  حت�سيل  يف  والرتغيب 
وجماراة الأمم يف الأعمال املفيدة وطرق اأبواب الك�سب والقت�ساد«. وكان ر�سا 
»اإمكان  )1)1م  �سنة  الأموي  امل�سجد  يف  األقاهما  اللذين  در�سيه  يف  اأو�سح  قد 
اجلمع بني هداية الدين وبني جميع العلوم والفنون التي عليها مدار العمران يف 

هذا الع�سر، اإذا �سلحت طريقة الرتبية الدينية والتعليم«)3(.

)1(  فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم �ض2)).
)2(  ر�سيد ر�سا، تاريخ الأ�ستاذ الإمام، �ض)2).

)3(  ر�سيد ر�سا، املنار، جملد 11، 1/12)).



الإ�صالح الإ�صالمي يف �صوريا يف القرن التا�صع ع�صر...
537(3(

با�سم »جمعية  وكان من وظائف اجلمعية التي اقرتح الكواكبي ت�سكيلها 
منها:  اأمور  اإىل  الدين  علماء  فكر  اإيقاظ  الأمة:  داء  ملعاجلة  املوحدين«  تعليم 
»اإ�سالح اأ�سول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وت�سهيل حت�سيلها بحيث يبقى 

يف عمر الطالب بقية ي�سرفها يف حت�سيل الفنون النافعة«)1(.

اأما ابن بادي�ض فقد كان �سريًحا كل ال�سراحة يف القول: اإن »�سالح التعليم 
اأ�سا�ض الإ�سالح«؛ لأن التعليم هو الذي يطبع املتعلم بالطابع الذي يكون عليه يف 

م�ستقبل حياته وما ي�ستقبل من عمله لنف�سه وغريه«)2(.

»اأية الطرق ن�سلك  اأنه �ساأل الأفغاين مرة عن  اإىل الأذهان  ويعيد املغربي 
للم ال�سعث وانت�سال اأمتنا الإ�سالمية من هوة انحطاطها« فكان جوابه اأنه ل بد يف 
الو�سول اإىل هذا الغر�ض من »حركة دينية« هي يف احلقيقة »اإ�سالح ديني« �سبيه 

بحركة »لوثريو�ض« الدينية، اأي اأنه »اإ�سالح علمي تعليمي حم�ض«)3(.

بل  فانت�سرت،  واحد  رجل  دعوة  تكن  مل  الدعوات  هذه  اأن  املهم  ومن 
متاأثًرا  كان  املغربي  اأن  عنه، �سحيح  وليًدا  ولي�ض  الآخر  مع  متزامًنا  كان  بع�سها 
اجلزائري  اأن  يل  يبدو  لكن  بعبده،  متاأثًرا  كان  ر�سا  ور�سيد  الأفغاين،  باأفكار 

)1(  انظر: الكواكبي، اأم القرى، �ض))1-))1.
)2(  اآثار ابن بادي�ض، اإعداد وت�سنيف عمار الطالبي، اجلزائر: دار مكتبة ال�سركة اجلزائرية، ط1، )))1، جزء 1، 

2/)21، وانظر: فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض)))-1)).
التقدم،  اأ�س�ض  جدعان،  وانظر:   .312/1 )1)1م(،  الإ�سالمي:  )الإ�سالح  البينات  املغربي،  القادر  عبد    )3(

�ض)3) وما بعد.
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والقا�سمي يف دم�سق وابن بادي�ض يف اجلزائر كانوا م�ستقلني بدعوتهم تلك، التي 
اختالف  املرحلة على  تلك  اإ�سالحيي  بني  م�سرتًكا  ا  عامًّ ا  كانت ح�سًّ اأنها  يبدو 
اأماكنهم؛ بف�سل التيار الفكري الذي كان يتبلور من خالل ال�سحبة واملناق�سات 
واملرا�سالت والرحالت، وقبل كل ذلك بف�سل مبلغ اجلمود وتردي حال العلوم 
الإ�سالمية الذي كان قاهًرا للجميع يف املعاهد الدينية)1( وبني �سفوف علماء ذلك 

الوقت الذين توّحد الإ�سالحيون جميًعا على نقدهم ونقد اأحوالهم.

2- مشكلة التعليم

الأزهر يف  التعليم يف  املرادي )ت)121هـ( عيوب  و�سف حممد خليل 
جملة اأمور، كان منها عيوب اإجرائية وتنظيمية، وعيوب منهاجية، فمن العيوب 
الهدف يف  كان  فقد  التدري�ض.  النظر يف  و�سيق  املو�سوعات  »حتديد  املنهاجية: 
التعليم تلقي بع�ض املعلومات املحدودة. اأما جتاوز هذه املعلومات اأو جمرد الت�ساوؤل 
عن �سحتها فقد يثري �سكوك ومقاومة العلماء، اأو قد ي�سل اإىل حد العقاب والطرد 

من املعهد اأو فقدان م�سدر العي�ض ناهيك بالت�سهري«)2(.

للن�سر  الأهلية  بريوت:  العرب،  عند  الفكرية  الجتاهات  املحافظة،  علي  يف:  الأحوال  تلك  عن  نبذة  انظر    )1(
والتوزيع، ط3، 1))1م، �ض21-12.

)2(  حممد خليل املرادي، �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�سر، 2/2)2- 3)2. نقاًل عن: علي املحافظة، 
الجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�سر النه�سة، �ض)1.
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»ول  ال�سلف،  كتب  اأهملوا  اأنهم  املتعلمني  على  عبده  حممد  عاب  وقد 
يقروؤون من كتب الكالم اإل خمت�سرات مما كتبه املتاأخرون، يتعلم اأذكاهم منها 
ما تدل عليه عباراتها، ول ي�ستطيع البحَث يف اأدلتها وت�سحيح مقدماتها...«)1(، 
»َفَدَرت علوُم الأولني وبادت �سناعتهم، بل ُفقدت كتب ال�سلف الأولني، واأ�سبح 
الباحث عن كتاب املدّونة ملالك رحمه اهلل تعاىل، اأو كتاب الأم لل�سافعي رحمه 
بيت  امل�سحف يف  كطالب  احلنفية،  فقه  الأمهات يف  كتب  بع�ض  اأو  تعاىل،  اهلل 
الزنديق... هذا كله من اأثر اجلمود، و�سوء الظن باهلل، وتوهم اأن اأبواب ف�سل اهلل 

قد اأُغلقت يف وجوه املتاأخرين«)2(.

مل يكن هذا حاَل الأزهر وحده، على عراقته وكونه موئل طلبة العلم من 
خمتلف البلدان، فالقا�سمي قد عاَب على َمن �سماهم »احل�ْسوية«)3( اأنهم يجمدون 
اأدمغتهم ليفهموها وي�ستنبطوا منها  على العبارات يف كتب الفقه، »ُيِذيبون فيها 
�سرفوا  ولو  مذكوًرا.  �سيًئا  الأمَة  يفيد  ل  مبا  اأوقاتهم  وي�سّيعوا  ومفهوًما،  منطوًقا 
من  الأمة  ون�سلوا  العجاب،  بالعجب  منهما  لأتوا  وال�سنة  القراآن  لفهم  اأوقاتهم 

تاأخرها وجمودها«))(.

)1(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، حتقيق وتقدمي حممد عمارة، القاهرة: دار ال�سروق، ط1، 3))1م، 1/3)3.
)2(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 3/)33.

)3(  بدا يل اأن هذا امل�سطلح �ساع على األ�سنة عدد من الإ�سالحيني حينها، فقد ا�ستعمله ر�سيد ر�سا اأي�ًسا وغريه.
))(  اأباظة، جمال الدين القا�سمي، �ض)31-)31، وقد اأحال اإىل اإ�ستانبويل، �سيخ ال�سام جمال الدين القا�سمي، 

�ض))، )).
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معاي�سته  وفق  التعليم  حالة  و�سف  فقد  املغربي  القادر  عبد  ال�سيخ  اأما 
تلقى  اأوىل  بها، ففي مرحلة  مّر هو  التي  الفكرية  الأطوار  له، مو�سًحا  ال�سخ�سية 
التعليم الأزهري، فكان الأ�سا�ض يف  العلم على والده الذي تربى على  املغربي 
التعليم »ال�ست�سالم اإىل كل ما جاء يف الكتب املوروثة... والت�سديق بن�سو�سها 
من دون تردد ول ارتياب«؛ بحيث ل يكون ثمة جمال للنظر والتدقيق واإعمال 

الفكر يف التفريق بني الن�سو�ض الدينية.

ثم يف مرحلة ثانية ات�سل بال�سيخ ح�سني اجل�سر )ت )1)1م( واقتب�ض منه 
»تعاليم فيها الغث وال�سمني، واأن بينها ما هو غري �سحيح ول معقول ول منطبق 
على القراآن وال�سنة النبوية ال�سحيحة«، فوجب متحي�ض ذلك ووزنه مبيزان القراآن 

وال�سنة وطبائع العمران التي اأ�سار اإليها ابن خلدون خا�سة.

درا�سة  يف  النظر  واإمعانه  الأفغاين  الدين  بجمال  ات�ساله  وبعد  واأخرًيا 
تعاليمه، انتقل اإىل الدور الثالث حيث »نفهم الن�ض الديني فهًما �سحيًحا نراعي 
فيه قوانني اللغة وقواعد بالغتها، ون�ستوثق من مطابقة الن�ض للكتاب وال�سنة، ثم 

جنروؤ على الت�سريح مبا فهمناه؛ �سواء اأوافق راأي غرينا اأم ل«.

»متييز  على  فقط  ُينَب  مل   - املغربي  عند   - الديني  الإ�سالح  فاإن  وبهذا 
اطراح  على   - اأي�ًسا   - ُبني  واإمنا  ا«،  حرًّ فهًما  فهمهما  على  واحلر�ض  الن�سو�ض 
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الباطل الدخيل عليها، و»اجلهر بذلك كله من دون َجْمجمة يف قول، اأو تقية من 
ْول«)1(. ذي �سَ

التي  والتقليد  اجلمود  حلالة  مظاهر  اإل  التعليم  مل�سكلة  الت�سخي�ض  هذا  وما 
�سادت يف الأع�سر املتاأخرة، والتي �سبق الإمام ال�سوكاين )ولد 1))1م يف اليمن( 
اإىل ت�سريحها ونقدها حني نََبَذ التقليد وبنّي حال املقلِّدة فقال: »فاإذا تكلم عامل من 
علماء الجتهاد - واحلال هذه - ب�سيء يخالف ما يعتقده املقلدة قاموا عليه قومة 
جاهلية، ووافقهم على ذلك اأهل الدنيا واأرباب ال�سلطان. فاإن قدروا على الإ�سرار به 
يف بدنه وماله فعلوا ذلك، وهم - بفعلهم - م�سكورون عند اأبناء جن�سهم من العامة 
واملقلدة؛ لأنهم قاموا بن�سرة الدين بزعمهم وذبوا عن الأئمة املتبوعني وعن مذاهبهم 
التي اعتقدها اأتباعهم، فيكون لهم بهذه الأفعال  - التي هي عني اجلهل وال�سالل - 

من اجلاه والرفعة عند اأبناء جن�سهم ما مل يكن يف ح�ساب«)2(.

يف  ينح�سر  الإ�سالحيني  بح�سب  الديني  التعليم  م�سكالت  فِجَماع 
حال اجلمود وغياب حرية البحث والنقد بتعبري الع�سر، كما يتمثل يف تعطيل 
ملكة العقل التي كانت من اأهم ما ركز عليه هوؤلء جميًعا، ويف نقد حتّول كتب 
الن�سو�ض  مع  املبا�سر  التوا�سل  وبني  العلماء  بني  يحول  حجاب  اإىل  املتاأخرين 

)1(  عبد القادر املغربي، جمال الدين الأفغاين: اأحاديث وذكريات، القاهرة: دار املعارف، ط)))1م، �ض))-
)). وانظر: جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض221.

الإنبابي،  ح�سن  اإبراهيم  ال�سيخ  حتقيق  والتقليد،  الجتهاد  اأدلة  يف  املفيد  القول  ال�سوكاين،  علي  حممد    )2(
القاهرة: مطبعة م�سطفى البابي احللبي، ط))13هـ، �ض)1-)1.
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التاأ�سي�سية وكتب ال�سلف على ال�سواء، واأن �سرف اجلهود والأوقات اإىل حتليل 
األفاظ الن�سو�ض والوقوف على العبارات كان �سبًبا يف �سيوع حالة تاأخر التعليم 
وفقدان العلماء »احلقيقيني«، واأخرًيا التيقظ اإىل �سرورة الوعي بتفاوت ن�سو�ض 
وا�ستعادة  وتنقيتها،  نَْخِلها  يقت�سي �سرورة  مما  وال�سمني؛  الغث  فيها  واأن  الرتاث 
بهذا  نه�ض  وقد  وقراءتها  لن�سرها  الأ�سيل  الإ�سالمي  الرتاث  من  ُنَبذ  وانتخاب 
ثم   - هذا  يف  مرجًعا  وكان   - اجلزائري  طاهر  ال�سيخ  اخل�سو�ض  على  الواجب 

القا�سمي الذي اأفاد من اجلزائري.

3- مشكلة التآليف

الوعي  وم�ستوى  وماآلتها  نف�سها  العلوم  حالة  العلوم  يف  التاآليف  تعك�ض 
بها، كما اأنه ل ميكن احلديث عن اإ�سالح تعليمي مع التغافل عن حالة التاآليف 
عامة، والتاآليف املرجعية التي ت�سكل ال�سقف املعريف للقّيمني على العلوم تاأليًفا 
وتدري�ًسا، ولهذا كان بحث م�سكلة التاآليف املتاأخرة حا�سًرا بقوة لدى عدد من 
اإ�سالحيي ال�سام، فقد خل�ض حممد �سعيد الباين حالة التاأليف - على َهْدي من 
�سيخه اجلزائري - فقال: »اأنت ترى اأن اأكرث اأ�سفار املتاأخرين وجماميعهم ال�سخمة 
خالية من دواعي التاأليف؛ لأنه ل ي�سوغ لأحد - كما نقل ابن حزم - اأن يوؤلف 
تاأليًفا اإل يف اأحد اأق�سام خم�سو�سة ول ميكن التاأليف يف غريها، وهي اإما اأن يوؤلف 
غام�ض  �سيء  اأو يف  يتممه،  ناق�ض  �سيء  اأو يف  يخرتعه،  اإليه  �ُسبق  ما  �سيء  يف 
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ي�سرحه، اأو �سيء خمتلط يرتبه، اأو �سيء اأخطاأ فيه غريه في�سلحه اأو �سيء طويل 
فيه ح�سو وتكرار وزوائد  اأو يف �سيء  ب�سيء من معانيه  اأن يخل  يخت�سره بدون 
ا  و�سنًّ بالعبث،  الإتيان  للنف�ض من  �سيانة  وذلك  تناوله،  ليقرب  ويهذبه  فينقحه 
بالوقت اأن ي�سيع �سدى«. ثم قال: »ترى بع�ض املوؤلفني - مثاًل - يتناولون كتابًا قد 
�سرحه َمْن �َسَلفهم �سروًحا عديدة، فيعيدون �سرحه بنف�ض األفاظ ال�سّراح ال�سالفني 
دون اإدخال اإ�سالح اأو جتديد اأو اخرتاع يف الأ�سلوب... فكم من موؤلفات ور�سائل 
بديهيات  يعرفون  موؤلفيها ل  لأن  كتاب؛  مقتب�سة من  نتفة  اأو  وجدنا كل جملة 

العلم املوؤلَّف به ف�ساًل عن عوي�ساته«)1(.

ثم يذكر الباين حادثة ذات دللة يف منهجية ال�سيخ طاهر لتوجيه طالبه 
واأقرانه، قال الباين: »كان يل يف عهد الدرا�سة والطلب �َسَغٌف عظيم بعلم اأ�سول 
الفقه، فخطر يل اأن اأ�سرح خمت�سر )املنار( فا�ستاأذنته ملا اأعهده به من العطف علّي 
ومتحي�سه الن�سح للم�ستن�سحني، فاأجاب بكل ارتياح اأْن ل باأ�ض، اكتْب  )بالباء 
املقلقلة( ومل يزد على ذلك، على حني اأن هذه الكتابة مباينة ملَ�ْسَربه؛ لأنها حت�سيل 
ما هو حا�سل يف ال�سروح، مع زيادة فنقالت وتعليالت، واإيراد اعرتا�سات فائدتها 
اأن  ي�ساأ  لكنه مل  العلم،  وقواعد  الذهن  بني  وحيلولتها  ت�سوي�سها  �سرر  من  اأقلُّ 
يثّبطني ملا ذكرناه اآنًفا، وبعد اأن تعّمقُت يف العلم، وراآين على و�سك الإمتام، طفق 
ُيَعّر�ض بعملي هذا يف جمال�سه و�سمره قائاًل كالًما مغزاه: اأْن ل فائدة اليوم من 

)1(  حممد �سعيد الباين، علماء ال�سام كما عرفتهم، �ض1)-2).
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التاأليف اإل اإذا اأتى املوؤلف باخرتاع جديد واأبدَع باأ�سلوب جديد. فينبغي مثاًل 
اأن تكون كتابته مطابقة ملقت�سيات روح  اأ�سول الفقه  ملن يحاول الكتابة يف علم 

الع�سر«)1(.

اأما القا�سمي فجعل من »عالمة هذا الع�سر نبذ كتابات مثل كتابات  ]يو�سف 
النبهاين[)2(، عاطلة عن املعرفة والثقافة«)3(.

وقد مل�ض ديفيد كومنز هذه النزعة املتطورة لدى الإ�سالحيني ال�سلفيني - 
خا�سة ال�سوام- حني اأدرك اأن »النزعة ال�سلفية ت�سمنت اأكرث من تغيري الطرائق؛ 
فقد �سعت اإىل اإعادة تقييم كاملة للرتاث الديني، وف�سح زيف الكتب املعتمدة 
ومن  وال�سنة«))(،  الكتاب  يف  وا�سح  اأ�سا�ض  اإىل  تفتقر  التي  املتبعة  والعادات 
الدين«  علوم  »اإحياء  من  ن�سخة حمررة  القا�سمي  اإ�سدار  هنا  دللة  ذا  يغدو  ثم 
للغزايل، وهو الكتاب الذي �سنجده اأثرًيا لدى عدد من الإ�سالحيني ال�سلفيني، 

)1(  الباين، علماء ال�سام، �ض113. ويف هذا امل�سلك تف�سري لعدد من موؤلفات اجلزائري والقا�سمي التي ل يبدو 
ا ل بد منه يف تلك املرحلة يف ال�سام، ويوؤيده كالم ر�سيد  منزعها الإ�سالحي مبا�سًرا؛ اإذ �سلكت م�سلًكا تعليميًّ

ر�سا يف املنار يف حق القا�سمي.
يف  وكتب  وعبده،  الأفغاين  والتقى  ال�سلفيني،  الإ�سالحيني  خ�سوم  من  كان  وقا�ض  �سيخ  هذا  النبهاين    )2(
بينما �سعوا يف  زيًفا م�سلحني دينيني،  اأنه جرى ت�سويرهم  الهجوم عليهما وعلى الآلو�سي يف بغداد، مدعًيا 
احلقيقة لتدمري الإ�سالم ون�سر الإحلاد. انظر تفا�سيل عنه يف: كومنز، الإ�سالح الإ�سالمي، �ض)21-)21. 

ومن م�سنفاته: جامع كرامات الأوليات الذي يذكر فيه العجائب!.
)3(  ظافر القا�سمي، جمال الدين القا�سمي وع�سره، دم�سق: مطبعة الها�سمية، )))1م، �ض1)).

))(  كومنز، الإ�سالح، �ض)13.
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مبا ينطوي عليه عنوانه من دللة معربة، ومبا ينطوي عليه حتريره كذلك وتنقيته مما 
فيه من اأحاديث وق�س�ض زائفة، ومت هذا باقرتاح من حممد عبده   للقا�سمي)1(.

4- إعادة تصنيف العلوم

اإن بواعث اإ�سالح التعليم لدى الإ�سالحيني، مل تكن فقط مدفوعة بدافع 
حال اجلمود الديني، وتردي التح�سيل العلمي، وف�ساد التدين فح�سب، بل اإن 
كانت - يف  التي  الع�سر  بعلوم  الأخذ  �سرورة   - بعمق   - اأدركوا  الإ�سالحيني 
راأيهم - ال�سبب يف نه�سة الغرب، من اأجل اإعادة العتبار لها بعد تكفري العلماء 
املحافظني لبع�سها ونفيه من دائرة العلوم »ال�ساحلة«، فاأراد الإ�سالحيون اإدخالها 

يف مقررات التعليم »النافع« من جديد.

الهتمام  اأولويات  ترتيب  اإعادة  يف  ا  مهمًّ نظًرا  �سنلحظ  ال�سبيل  هذا  ويف 
اإن الأمر يتجاوز  اإىل علوم و�سائل وعلوم مقا�سد، بل  الدينية وتق�سيمها  بالعلوم 
هذا التق�سيم اإىل اإعادة ترتيب العلوم وت�سنيفها؛ باإعادة حتديد النافع وغري النافع 
املركزية -  الدينية  العلوم  اأحد   - مثاًل  الزهراوي  لدى   - �سُيخِرج  منها، حتديًدا 

كالفقه - من دائرة العلوم النافعة!

)1(  انظر: كومنز، �ض111.
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اإعادة ت�سنيف العلوم  كان ال�سوكاين اليمني مبكًرا يف الإ�سارة اإىل �سرورة 
النافعة حني انتقد حال املقلدة الذين جعلوا من درا�سة علم الأ�سول للتربك فقط 
اأو لفهم ماآخذ الأحكام يف اأح�سن الأحوال، فقال: اإن علوم الجتهاد »عند هوؤلء 
املقلدة لي�ست من العلوم النافعة، بل العلوم النافعة عندهم هي التي يتعجلون دفعها 
اإعادة  يريد  فهو  الق�ساء«)1(،  ومقررات  الفتاوى  واأجرة  التدري�ض  جرايات  بقب�ض 
العتبار لعلم الأ�سول و»حتقيق احلق« منه؛ لأنه عماد الجتهاد الفقهي، فهو »الفن 
الذي رجع كثري من املجتهدين بالرجوع اإليه اإىل التقليد من حيث ل ي�سعرون«.)2( 
ثم جاء حممد عبده فاأ�سهم يف ا�ست�سدار قانون الأزهر، الذي ت�سمنت املادة ال�سابعة 
ع�سرة منه »تق�سيم العلوم اإىل و�سائل ومقا�سد، واأُ�سيف فيها علوم الأخالق الدينية 
واحل�ساب واجلرب، وُعّدت هذه العلوم الثالثة اجلديدة من العلوم الإلزامية«، ويف املادة 
الع�سرين: »يخ�س�ض لعلوم املقا�سد اأو�سع اأوقات الدرو�ض، ول ُي�سرف يف الو�سائل من 
زمن الدرا�سة ما ي�ساوي الزمن الذي ُي�سرف يف املقا�سد«، وقد بنّي عبده اأنه »ل يزال 
معظم الزمن ُي�سرف يف النحو - وهو من الو�سائل - واأما املقا�سد مثل تف�سري القراآن 
واحلديث فال ُي�سرف فيها اإل الزمن القليل«. ومع ذلك فاإن املادة الثالثة والع�سرين 
تن�ض على اأنه »ل يباح للطالب اأن ي�ستغل بعلم من علوم املقا�سد قبل اأن ي�ستح�سر 
من و�سائله ما ميّكنه من فهمه، وعلى كل طالب اأن يتلقى اأ�سول مذهبه«)3( مع الن�ض 
العلوم. الأربع يف جميع  ال�سنوات  باتًّا يف  منًعا  والتقارير  احلوا�سي  قراءة  منع  على 

)1(  ال�سوكاين، القول املفيد، �ض)1.
)2(  ال�سوكاين، اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول، بريوت: دار الفكر، دون تاريخ، �ض3.

)3(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 3/))211-1.
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اأما الكواكبي فيخطو خطوة اأبعد؛ اإذ يفّرق يف روؤيته للعلوم، بني »نظرته اإىل 
العلوم الدخيلة التي طراأت على الفكر الإ�سالمي حوايل القرن الثالث للهجرة، 
وبني نظرته اإىل العلوم الدخيلة التي تلقاها امل�سلمون وال�سرقيون بعد ذلك بع�سرة 
ميزانه  يف  اليونانية  فالفل�سفة  احلديثة«،  الأوروبية  النه�سة  علوم  من  وهي  قرون، 
ي�سف  وهو  اليمني  املحدث  بل�سان  عنها  قال  التي  العقيمة  الأخالط  تلك  هي 
العامل املجتهد وي�سرتط فيه »اأن يكون �ساحب عقل �سليم فطري مل يف�سد ذهنه 
وباأبحاث  الفيثاغورية،  والإلهيات  اليونانية  والفل�سفة  التعليميني  باملنطق واجلدل 
الكالم وعقائد احلكماء ونزعات املعتزلة واإغرابات ال�سوفية وت�سديدات اخلوارج 

وتخريجات الفقهاء املتاأخرين وح�سويات املو�سو�سني«.

فاأما »العلوم الدخيلة فيما م�سى فقد كان اأثرها مف�سدة للعقيدة يف ب�ساطتها 
ومدرجة اإىل العجز والفتنة يف احلياة العامة، واأما العلوم الدخيلة يف ع�سره فقد 
كان اأثرها الوا�سح قوة لأ�سحابه وغلبة لهم على اجلاهلني بها وهداية اإىل امل�سلحة 

والعمل واملعرفة باأ�سباب احلياة الواقعة«)1(.

لكن عبد احلميد الزهراوي مي�سي اأبعد من ذلك؛ اإذ يطرح فكرة �سادمة 
اأنني  ذلك  �سريف؛  �سبب  عليه  حملني  الإ�سالمي  الفقه  يف  »كالمي  فيقول: 
املعارف: مكتوبًا مطوًل،  اأنوار  ُم�ْسرٍف على مطالع  فا�سل  اإىل �سديق يل  كتبت 

الفنون  لرعاية  الأعلى  املجل�ض  القاهرة:  الكواكبي،  الرحمن  عبد  كاف:  الرحالة  العقاد،  حممود  عبا�ض    )1(
والآداب، ط)))1م، �ض)12، 131.
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عر�ست له فيه خال�سة نبذة من اأفكاري باأننا اإخوان �سعي يف �سبيل اإ�سالح يهتم 
ويتجاذبون  الأهواء  تتجاذبهم  الذين  الواقفون  وينكره  بالأحوال،  ال�ساعرون  له 
من  امل�سلمون  يعتربها  التي  العلوم  من  لكثري  اإنكار  فيه  واملكتوب جاء  الأدواء، 
قام عندي من  مبا  بالعك�ض؛  اأنا  واأعتربها  ودنياهم،  لهم يف دينهم  النافعة  العلوم 
الربهان. فاختار اأن يحاورين يف ق�سم من اأق�سام املكتوب، فكتب اإيّل جوابًا اأفا�ض 
فيه من معارفه الغزيرة ما تروى به ال�سدور...«)1(. وهو يعني على وجه التحديد 

علمي الفقه والت�سوف مما �سناأتي عليهما لحًقا.

5- مشكلة العلوم

علم الكالم	

اأحد  فهو   - بتعبري حممد عبده   - ال�سديد«  العلم  »ركن  هو  الكالم  علم 
العلوم الأ�سا�سية التي ان�سغل بها الإ�سالحيون ال�سلفيون؛ انطالًقا من مطلبهم 
النحطاط  اأ�سابهم  الذين  امل�سلمني  معتقدات  تنقية  على  التاأكيد  يف  الرئي�ض 
بهم عن  قعدت  زيادات  من  وممار�ساتهم  وت�سوراتهم  اأذهانهم  علق يف  ما  بف�سل 

النهو�ض وثّبطت هممهم عن اللحاق بركب املدنية.

)1(  الزهراوي، لئحة الفقه الإ�سالمي، جملة املنار، جملد )، 11/)1).
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وفق هذه الروح الإ�سالحية التي حاولت العودة بالدين اإىل حلظة �سفائه، 
فر�ست  التي  والتقييدات  التاريخية  الرتاكمات  كل  عن  التخلي  معنى  على 
الإ�سالحيون  ان�سغل  ا�ستعادته:  جتب  الذي  النقي  الدين  غّيبت  كثيفة  ُحُجًبا 
تتحرك  واحلديثة ظلت  املتاأخرة  املوؤلفات  اأن  ذلك  التقليدي.  الكالم  علم  بنقد 
واإفرازاته  احلديث  الفكر  م�ساكل  عن  بعيًدا  التقليدي،  الكالم  علم  دائرة  يف 
اأن ر�سالة التوحيد ملحمد عبده هي  الالهوتية والفل�سفية، ويعترب اأحد الباحثني 
»اأبرز املوؤلفات الكالمية احلديثة على الإطالق«)1( وامللمح الأ�سا�سي الذي �سّكل 
ا يف تلك اجلهود الإ�سالحية يف جمال علم الكالم هو الرتكيز على  ًدا رئي�سيًّ حمدِّ
العقل ب�سفته منطلًقا لإثبات العقائد، واأن العمدة فيها اليقني ل غري، حتى اإن 
حممد عبده يقرر - بو�سوح - فرادة القراآن بهذا امل�سلك دون �سائر الكتب والأمم؛ 

اإذ اإنه »اآخى بني الدين والعقل«.

امل�سلمني  ر بني  »َتَقرَّ اأنه  ر�سالته  بداية  بو�سوح - يف  يقرر -  فمحمد عبده 
كافة - اإل من ل ثقة بعقله ول بدينه - اأن من ق�سايا الدين ما ل ميكن العتقاد 
به اإل من طريق العقل، كالعلم بوجود اهلل، وبقدرته على اإر�سال الر�سل، وعلمه مبا 
يوحى به اإليهم، واإرادته لخت�سا�سهم بر�سالته، وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم 
معنى الر�سالة، وكالت�سديق بالر�سالة نف�سها. كما اأجمعوا على اأن الدين اإن جاء 

ب�سيء قد يعلو على الفهم فال ميكن اأن ياأتي مبا ي�ستحيل عند العقل«)2(.
)1(  جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض213.

)2(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 3/))3.
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ا يتمثل يف اعتماد طريقة القراآن يف  اإننا نلم�ض يف ر�سالة عبده منزًعا قراآنيًّ
تقرير العقائد. وقد قرر عبده طريقة ال�سلف يف تقرير العقائد فقال يف �سياق �سرد 
تاأريخه لعلم الكالم: اأنهم »ا�ستغلوا يف اأ�سول العقائد والأحكام مبا هداهم اإليه 
ول  العقل،  اعتبار  فيه  ُيهَمل  ول  النقل،  على  فيه  ُيحَر�ض  ا�ستغاًل  القراآن  �سري 
ُيغ�ّض فيه من نظر الفكر، وُوجد من اأهل الإخال�ض من انتدب نف�سه للنظر يف 

العلم والقيام بفري�سة التعليم، ومن اأ�سهرهم احل�سن الب�سري«)1(.

فمحمد عبده متيز بت�سخي�ض تاريخ علم العقائد والتطورات التي حدثت له؛ 
مبا يدل بو�سوح لل�سيغة التي يطمح اإليها يف �سياغة علم الكالم من جديد، فهو 
ًرا ما حّف به من اختالفات  قد حدد وجه اخللل الذي اأ�سابه يف كل مرحلة م�سوِّ
ق، حتى اإذا و�سل اإىل كتب املتاأخرين قال: »هذا هو ال�سبب يف خلط م�سائل  وتفرُّ
الكالم مبذاهب الفل�سفة يف كتب املتاأخرين، كما نراه يف كتب البي�ساوي والع�سد 
والذهاب  واحًدا،  علًما   - جميًعا   - وجعلها  �ستى  نظرية  علوًما  وجمع  وغريهم، 
مبقدماته ومباحثه اإىل ما هو اأقرب اإىل التقليد من النظر، فوقف العلم عن التقدم.

على  اجلهال  وَتَغّلب  املختلفة،  الأجيال  من  املُلك  ثم جاءت فنت طالب 
الإ�سالمي،  الدين  النابع من عيون  النظري  العلم  اأثر  مبا بقي من  الأمر، وفتكوا 
فانحرفت الطريق ب�سالكيها، ومل يعد بني الناظرين يف كتب ال�سابقني اإل حَتاوٌر يف 

)1(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 3/))3.
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الألفاظ وَتناظر يف الأ�ساليب، على اأن ذلك يف قليل من الكتب اختارها ال�سعف 
وف�سلها الق�سور، ثم انت�سرت الفو�سى العقلية بني امل�سلمني حتت حماية اجَلَهلة 

من �سا�ستهم«.

العلم  تاريخ هذا  القول: »هذا جممٌل من  اإىل  بعد ذلك كله  وقد خل�ض 
نهاية  يف  به  عبثت  وكيف  املبني،  الكتاب  من  قواعد  على  �ض  اأُ�سِّ كيف  ينبئك 
اأمره اأيدي املفرقني حتى خرجوا به عن ق�سده، وبعدوا به عن حده. والذي علينا 
اعتقاده اأن الدين الإ�سالمي دين توحيد يف العقائد ل دين تفريق يف القواعد، 
العقل من اأ�سد اأعوانه، والنقل من اأقوى اأركانه، وما وراء ذلك فنزغات �سياطني اأو 
�سهوات �سالطني، والقراآن �ساهد على كلٍّ بعمله، قا�ٍض عليه يف �سوابه وَخَطله«)1(.

فمحمد عبده واإن كان مدفوًعا - يف الأ�سل والباعث - بهدف تعليمي)2(؛ 
اإل اأنه �سديد الو�سوح يف تلك الإ�سارات املوجزة من ر�سالته اأن نقده نقد منهجي 
يتعلق باإعادة تاأ�سي�ض علم الكالم على اأ�س�ض جديدة، وتنقيته من تلك امل�سارب 
اأ�سا�ض  كان  اأن  بعد  ُفْرقة  عامل  منه  وجعلت  التاريخ  عرب  كّدرته  اأنها  راأى  التي 

توحيد هلل وتوحيد بني النا�ض.

)1(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 2/3)3-3)3.
)2(  فر�سالة التوحيد اأمالها على الطلبة يف بريوت يف حدود �سنة )))1م، اإمالًء هو »اأََم�ضُّ بحالهم«، ثم هياأها 
للن�سر لحًقا. وهذا الهدف التعليمي هو الدافع الكامن وراء كالم ر�سيد ر�سا اأي�ًسا حني حتدث عن »الطريقة 

ال�سهلة لتعميم تعليم العقائد«.
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الكتب  تلك  ال�ستغناء عن  الو�سوح يف  �سديد  كان  فقد  ر�سا  ر�سيد  اأما 
وتاأكيد ق�سورها املنهجي، فقال: اإن »امل�سلم ل يحتاج اإىل ال�ستدلل على وجود 
اهلل تعاىل بالطريقة الكالمية، واإن الدلئل التي تبنى على فر�ض خالف املطلوب 
قد يكون اإثمها اأكرَب من نفعها؛ لأنها تثري ال�سبهات، وتوقع كثرًيا من ال�سامعني 
يف ال�سك، واإمنا الطريقة املثلى لذلك طريقة القراآن احلكيم، وهي عر�ض حما�سن 
العظيمة  وقدرته  البالغة  مبدعها  بحكمة  وتذكريه  العقل  على  واأ�سرارها  اخلليقة 

وعلمه الوا�سع وتفرده باخللق والتكوين والرحمة والإح�سان«)1(.

بل هو يزيد على ذلك اأن فائدتها املعرفية والتعليمية منعدمة، فيقول: »اإن 
الكتب امل�سهورة مل تو�سع لأجل تلقني امل�سلمني ما يجب عليهم اعتقاده، واإمنا 
ُو�سعت لرد �سبهات الفال�سفة واملبتدعة عن العقائد الإ�سالمية والحتجاج على 
باإقامة  املتكلمون  ُعِنَي  الذين  واملبتدعة  الفال�سفة  اأولئك  انقر�ض  وقد  حقيتها، 
احلجة عليهم، وظهر بطالن مذاهبهم اإل قلياًل من م�سائلها، وحدثت لفال�سفة هذا 
الع�سر ومقلدتهم �سبهاٌت جديدة تولدت من الفل�سفة اجلديدة، يجب اأن ُيْعَنى 
متكلمو هذا الع�سر بك�سفها، ول ينبغي اأن ُيذكر �سيء منها لعامة امل�سلمني ول 
لتالميذ املدار�ض البتدائية عند تلقينهم الدين، واإمنا ُيَخ�ّض بذلك طالب العلوم 
العالية الذين يدر�سون الفل�سفة وعلم الكالم«)2(. واإن كان ر�سا رمبا تاأثر بعبده يف 

املقطع الأول، فاإن اأثر الغزايل وا�سح يف املقطع الثاين.
)1(  ر�سيد ر�سا، جملة املنار، جملد 11، 3/12)).

)2(  ر�سيد ر�سا، املرجع ال�سابق.
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واملطلب الذي ي�سري اإليه ر�سا، قد نه�ض له ال�سيخ ح�سني اجل�سر)1( الذي 
املتمثلة  احلديثة  الفل�سفات  بظهور  اأحاطت  التي  امل�ستجدة  الظروف  مع  جتاوب 
يف  احلميدية  »الر�سالة  كتابيه:  يف  لها  وت�سدى  الداروينية،  الن�سوئية  بالنظرية 
حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقّية ال�سريعة املحمدية« �سنة )))1م)2(، و »احل�سون 
احلميدية ملحافظة العقائد الإ�سالمية«)3( الذي جاء تالًيا. وفيها يو�سح كذلك اأن 
ما انطوى عليه الإ�سالم من عقائد قد تبدو »ل عقالنية« كاملعجزات مثاًل هو جائز 
عقاًل انطالًقا من النظريات العلمية احلديثة نف�سها، وقد بدا ال�سيخ ال�سوري على 
اطالع جيد على كتب العلوم احلديثة التي ُترجمت يف تلك الآونة. وهو َيعر�ض 
يختلف  بهذا  وهو  الإمكان«،  قدر  العوام على  اأفهام  »تنا�سب  بطريقة  مو�سوعاته 
عن ر�سا الذي تبع الغزايل يف اإجلام العوام عن تلك املباحث الدقيقة يف معاجلة 
ال�سبهات الفل�سفية؛ وعذره يف ذلك »�سيوع فنون الفل�سفة اجلديدة وكتبها«، واأن 

علماء الأمة حر�سوا دوًما على �سون العقائد عن �سبهات الفل�سفات القدمية.

وحماولة اجل�سر َعَنت اأنه »يف الإمكان تقدمي قواعد هذه ال�سريعة وعقائدها 
ب�سورة مطابقة متاًما للعقل ال�سليم وللعلم احلديث... وهكذا نالحظ اأن ق�سية وجود 
اهلل التي هي اأ�ض علم التوحيد ل جتد �سنًدا لها يف دليل اجلواز واحلدوث الذي 

اأنه كان �سيًخا لر�سيد ر�سا ولعبد  )1(  كان اجل�سر على �سلة بالأفغاين، وكانت ت�سله جملة العروة الوثقى، كما 
اآدامز، الإ�سالم والتجديد يف م�سر، ترجمة عبا�ض حممود، جلنة دائرة  ت�سارلز  انظر:  املغربي كذلك.  القادر 

املعارف الإ�سالمية، ط)3)1م، �ض)1.
)2(  طبع يف بريوت �سنة )131هـ.

)3(  طبع يف القاهرة مبطبعة حممد علي �سبيح.
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جنده يف كتب علم الكالم التقليدية اأو يف الدليل امليتافيزيقي الذي يدور على 
ة فح�سب، واإمنا اأي�ًسا يف ا�ستدللت ذات طابع كو�سمولوجي  يَّ ح والعلِّ فكرة املرجِّ
وغائّي م�ستقة من النظام العجيب يف العامل الطبيعي اجلامد بجميع قطاعاته ويف 
وبدائعه«)1(. مع  املكر�سكوبية خا�سة  النبات وغرائبه، ويف عامل احليوانات  عامل 
اإقراره باأن اخلو�ض يف تلك امل�سائل لي�ض من مقا�سد ال�سريعة، واإمنا الهدف منه 

الدللة على اخلالق وحكمته.

 - بثقة   - يت�سدى  اإذ  الأزهرّي؛  ال�سامي  املفكر  لهذا  طموح  م�سروع  اإنه 
معه  ا�سمحّلت  ت�سّدًيا  الإميان،  م�ساألة  على  واأخطرها  العلمية  الفل�سفات  لأكرب 
مظاهر الوجل التي اأثارتها وانتفت معه ال�سبهات التي انبعثت منها، الأمر الذي 
جعل اأحد الباحثني)2( يقارنه - على بعد ال�سقة - مب�سروع الغزايل الذي جابه فيه 
املحدثة  والأفالطونية  الأر�سطية  الفل�سفة  ق�سايا  بدا يف  اليونان كما  فل�سفة  خطر 
املهرطقة، وقد كان ملحاولة اجل�سر اأثرها وتاأثريها على معا�سريه ولحقيه؛ يف ال�سام 
والعراق وم�سر على الأقل، ممن تعانق لديهم العلم والفل�سفة والدين يف اآن واحد، 
التوحيد«  القا�سمي يف كتابه »دلئل  الدين  بو�سوح لدى جمال  نلحظه  ما  وهو 
ا يف اأنحاء كثرية من العامل  الذي اأمت تاأليفه �سنة )1)1م وا�سُتقبل ا�ستقباًل حارًّ
على  العتقاد  تاأ�سي�ض  يف  اجل�سر  لطريقة  تدعيًما  وكان  والإ�سالمي،  العربي 
العقل الفل�سفي واملنجزات العلمية، وقد عاد فيه اإىل فكرة الأفغاين يف الوظيفة 

)1(  فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض222.

)2(  فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض)23.
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الجتماعية والعمرانية للدين، بل زاد عليها الكالم على وظيفة نف�سية للدين، ول 
يتحدث فيه عن العالقة الوثيقة بني الدين والعلم فقط واأن العلم يزيد الإميان، بل 
يتحدث عن عالقة وثيقة اأي�ًسا بني التوحيد واملدنية. وكذلك ال�ساأن مع حممود 
�سكري الآلو�سي يف العراق، الذي لحظ خطورة ق�سايا العلم احلديث يف امل�ساألة 
اأن من ال�سروري �سبط املو�سوع وحتديد القول فيه على �ساكلة  الدينية فبدا له 
ما قام به ابن ر�سد يف »ف�سل املقال«. ورغم اأن اجل�سر كان اأبعد نظًرا واأنفذ ب�سًرا 
فاإنهم جميًعا اقتحموا دائرة اخلوف التي اأقامها اأتباع العلم احلديث �سياًجا له)1(.

والعلم،  الدين  بني  العالقة  بخ�سو�ض  الكواكبي  لدى  جند  ذلك  ونحو 
وحماولة عقلنة املعجزات واإثبات اإلهية القراآن باأدلة علمية، حتى اإنه ليذهب اإىل 
احلديث عن »اكت�سافات علمية« مطابقة للقراآن، وعن حلول موجودة للم�ساكل 
خطاب  لظهور  مّهد  الذي  الأمر  العامل،  تواجه  التي  والجتماعية  القت�سادية 
»الإعجاز العلمي« لحًقا يف القرن الع�سرين. يقول الكواكبي: »الأمر كما تنبه 
اإليه املحققون املتاأخرون، اأنه كلما اكت�سف العلم حقيقة، وجدها الباحثون م�سبوقة 
التلميح اأو الت�سريح يف القراآن. اأودع اهلل ذلك فيه ليتجدد اإعجازه ويتقوى الإميان 
به اأنه من عند اهلل؛ لأنه لي�ض من �ساأن خملوق اأن يقطع براأي ل ُيْبطله الزمان«)2(.

)1(  انظر: فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض)23-))2.
)2(  الكواكبي، اأم القرى، �ض)12.
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يف�سده  مل  الذي  الفطري،  الإميان  اإىل  ينحاز   - �سبق  كما   - والكواكبي 
واأبحاث  الفيثاغورية  والإلهيات  اليونانية  والفل�سفة  التعليميان  واجلدل  املنطق 
الكالم وعقائد احلكماء ونزعات املعتزلة. ولئن كانت حماولة الكواكبي ل تخرج 
دفع  هذا  ولعل  ومنهجية،  عمًقا  دونهم  اأنها  اإل  معا�سريه،  حماولت  روح  عن 
اأنها »تقليدية وكال�سيكية«)1(،  العقائد على  اآراء الكواكبي يف  اأن يفهم  بالبع�ض 
متداولة  كانت  التي  عامة  الإ�سالحية  الأفكار  جو  يف  مندرج  الكواكبي  لكن 
يف هذا املجال من حيث ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة يف الربهنة على العقائد، 
واإدراك اأن مزيًدا من العلم الطبيعي من �ساأنه اأن يعّمق الإميان، واأنه دليل على 
للدين  النف�سية  الوظيفة  اإدراك  ويف  الإ�سالمية،  الر�سالة  و�سدق  اخلالق  حكمة 
والوظيفة العمرانية اأي�ًسا، بالرغم من جماوزته احلد يف الزعم باأن كل املكت�سفات 

العلمية �سبق للقراآن الت�سريح اأو التلميح بها.

عن  نتحدث  ونحن  نقدية  ملحوظة  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  ال�سياق  ويف 
اإ�سالح العلوم، وهي اأن اإ�سالح عبده توجه - يف اأغلبه - اإىل الإ�سالح التعليمي 

)1(  نوربري تابيريو، الكواكبي املفكر الثائر، ترجمة علي �سالمة، بريوت: دار الآداب، ط2، 1))1م، �ض)). بل 
اإن اآخر يذهب اإىل اأبعد من ذلك اإىل تف�سري هذه النزعة الكواكبية باأنها »موغلة يف ال�سلفية التي ترف�ض كل 
اإجناز عقلي وفل�سفي بل ديني اجتهادي، واأنها لي�ست اإل �سكاًل متطرًفا من اأ�سكال الأوتوبيا الرجعية«! اأحمد 
النه�سة، دم�سق: دار الأهايل، ط2، )))1م، �ض)11. وهي قراءة متعجلة  برقاوي، حماولة يف قراءة ع�سر 
تفتقر اإىل العمق ومعرفة �سياق النقد الإ�سالحي، وقد كان جدعان �سديد الدقة يف فهم اجلهود الإ�سالحية 

يف علم الكالم واإن مل يتعر�ض للكواكبي فيها.
 انظر لبيان روؤية عبده لإ�سالح الأزهر: عثمان اأمني، رائد الفكر امل�سري
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براأيه،  الأمة  اإ�سالَح  فيه  لأن  اخل�سو�ض؛  وجه  على  الأزهر  اإ�سالح  خالل  من 
لكن م�سروعه لإ�سالح الأزهر َغَلب عليه اأنه اإ�سالح اإداري وتنظيمي بتحويله اإىل 
جامعة وحتديد مدة الدرا�سة ونظام المتحان فيه، وتعديل نظام التدري�ض باإلغاء 
بع�ض الكتب القدمية العقيمة، واإدخال بع�ض العلوم احلديثة، وباإدخال اإ�سالح 

مادي عليه)1(.

اأما الإ�سالح املعريف املتوجه اإىل العلوم نف�سها فال نكاد جنده عنده اإل يف 
ر�سالة التوحيد، التي »متثل اأحد اأهم اجلهود البنائية الإيجابية التي بذلها حممد 
عبده يف حياته التي حفلت ب�ستى الن�ساطات، اإن مل نقل اإنها اأبرزها جميًعا. ذلك 
اأن كتاباته الأخرى قد امتازت بالروح اجلدلية الدفاعية اأو الت�سويغية اأو بالوقوف 
عند نقاط عملية فقهية جزئية كانت مو�سوع فتوى واجتهاد اأو ببع�ض الهتمام 

بتف�سري القراآن اأو باخلو�ض يف بع�ض ق�سايا ال�سيا�سة التي ما لبث اأن لعنها«)2(.

لكنه - وللدقة - �سّرح اأحوال املتعلمني - باأ�سنافهم - وبنّي ما هم عليه من 
اجلمود يف تعاطيهم العلوم)3(.

)1(  انظر لبيان روؤية عبده لإ�سالح الأزهر: عثمان اأمني، رائد الفكر امل�سري الإمام حممد عبده، القاهرة: املجل�ض 
الأعلى للثقافة، �ض))1-))1. وانظر: علي املحافظة، الجتاهات الفكرية عند العرب، �ض))-)). وكانت 

فكرة اإ�سالح التعليم قد بداأت مع عبده يف مقال ن�سره �سنة )))1م.
)2(  جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض213.

)3(  انظر: حممد عبده، الأعمال الكاملة، 3/)1-33)3.
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علم الفقه	

م�ساألة الفقه من امل�سائل الدينية التي ُيعترب البحث فيها »من اأنفع املباحث 
يف الإ�سالح الديني«؛ وقد خل�ض الزهراوي م�سكلة الفقه بالقول: »اإن هذا العلم 
الذي حقيقته نظاٌم لالأمة قد �سّوهت وجَهه الأيام،... ومل يبَق منه مع الزمان اإل 
حروُفه يف الكتب، وبقيٌة يف املحاكم ال�سرعية«، اأما َتَبنيُّ ال�سرع احلقيقي فـ»ُمتوقف 

على اجتهاٍد وَتَتبع �سحيح الآثار وا�ستعماِل �سليم الفهم«)1(.

كتب الزهراوي ذلك �سمن ر�سالته عن »الفقه والت�سوف« �سنة 11)1م 
اأثناء اإقامته اجلربية يف دم�سق، وكان قد زار القاهرة والآ�ستانة �سنة 1))1م ويبدو 
اأن توجهه الإ�سالحي قد تبلور فيها؛ اإذ اأ�س�ض يف ال�سنة التالية يف بلده �سحيفة 
»املنري«. ويف حدود �سنة )))1م كتب مقالت دعا فيها اإىل الإ�سالح يف �سحيفة 
ًرا، الأمر الذي اجتذب ر�سيد ر�سا وتوطدت بينهما  تركية عربية عمل فيها حمرِّ
لحًقا،  عبده  حممد  وبني  بينه  مرا�سالت  هناك  كانت  اأنه  ونعرف  �سداقة)2(، 

)1(  الزهراوي، الفقه والت�سوف، �ض)).
باملكاتبة قبل  به  الفكر والراأي، تعارفنا  العزيز... تقارب يف  ال�سديق  بيننا وبني هذا  )2(  قال ر�سيد ر�سا: »كان 
اللقاء ثم كان بعد اللقاء كاملحبة والوداد، ومل يزدد باملُعا�سرة اإل ثباًتا ور�سوًخا، كان كل منا مياًل اإىل ال�ستغال 
ال�ستغال  اأمر  منا من  تي�سر لكل  بال�سيا�سة ل تخفى، ولكن  الديني والجتماعي، وعالقة ذلك  بال�سالح 
بال�سيا�سة اأو الإ�سالح ما مل يتي�سر لالآخر، اإذ كانت هجرتنا اإىل م�سر وهجرته اإىل الأ�ستانة. ويف �سنة )131 
التي اأن�ساأنا فيها املنار كان حمرًرا يف اإدارة جريدة )معلومات( العربية يف الأ�ستانة؛ وكان ما يكتبه فيها موافًقا 
مل�سرب املنار، ووقع بيننا ما ي�سبه املناق�سة يف امل�سائل الإ�سالحية )راجع �ض 1)) من الطبعة الثانية ملجلد املنار 

الأول( ثم نفته اأفكاره من الأ�ستانة اإىل وطنه«. املنار، جملد )1، 3/))1.
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وكان عبده يخاطبه فيها بـ »ولدنا الفا�سل«)1(، فقد يكون ح�سل تاأثر اأو م�سايعة 
املكتبات  زيارة  على  عكف  الآ�ستانة  يف  كان  حني  الزهراوي  لأن  الأفكار؛  يف 
العمومية لقراءة الكتب ول�سيما املرتجمة منها، فقراأ »روح القوانني« ملونت�سكيو، 
كما قراأ جلان جاك رو�سو، ولعله اطلع على ما كتبه خري الدين التون�سي ورفاعة 
الطهطاوي)2(، بل اإن عبده ي�سري اإ�سارة عابرة اإىل طبيعة ال�سلة بينه وبني الزهراوي 
واأما �سلتنا ف�سلة  باأدبك...  املتاع  ر يل  ُقدِّ بقربك كما  لو متتعت  »متنيت  فيقول: 

اآمال واأعمال وهي خري �سلة واأوفقها عند الرجال«)3(.

ويجب القول: اإن الزهراوي مل ينفرد بذلك الت�سخي�ض؛ فاإن روح ذلك 
ال�سلفيني  الإ�سالحيني  بني  الفرتة  تلك  يف  �سائعة  كانت  وحَمَلته  للفقه  النقد 
فهذا  واملفتني،  املُقلِّدة  جمود  اأحوال  وُيعّرون  الجتهاد  اإىل  يدعون  قاموا  الذين 
حممد عبده - مثاًل - بعد اأن انتقد الفقهاء قال: »وقد جعلوا كتبهم هذه - على 
واإن  فيها  مبا  العمل  يجب  اإنه  قولهم:  من  يخجلوا  الدين، ومل  اأ�سا�ض   - عالتها 

)1(  انظر مثاًل: عبده، الأعمال الكاملة، 1/2)3.
)2(  حممد راتب احلالق، مقدمته لر�سالة: الفقه والت�سوف، �ض11. وقد و�سف اأحمد نبهان احلم�سي �سديقه 
الزهراوي اأثناء اإقامته يف الآ�ستانة فقال: »عكف على مطالعة الفنون والعلوم يف دور الكتب العمومية، وقلما 

خلت منها واحدة من مراجعته لأكرث كتبها«. املنار، ترجمة ال�سيد عبد احلميد، جملد 21، 1/3)1.
)3(  حممد عبده، الأعمال الكاملة، 1/2)3. تاأمل بعد هذا كله الكالم العتباطي الذي ذكره ناجي علو�ض حني 
قال عنه: »تلميذ حممد عبده من خالل ال�سيخ طاهر اجلزائري«!. وقد خانته العبارة يف مو�سع اآخر فاعترب 
عبده ور�سيد ر�سا من اأ�ساتذته! وهو يعرف �سداقة ر�سيد مع الزهراوي ويذكرها. ناجي علو�ض، مدخل اإىل 

قراءة عبد احلميد الزهراوي، دم�سق: من�سورات وزارة الثقافة، )))1م، �ض)) و21 و1) على التوايل.
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وانح�سرت  واحلديث،  القراآن  عن  الأذهان  فان�سرفت  وال�سنة،  الكتاب  عار�ض 
اأنظارهم يف كتب الفقه على ما فيها من الختالف يف الآراء والركاكة«.

لكن اجلديد عند الزهراوي - كما �سرنى - اأن ر�سالته تلك �سديدة الإثارة، 
وجذريُة النقد املوجه اإىل الفقه والت�سوف بو�سفهما ِعْلمني، ولي�ض فقط لأحوال 
املتفقهة، ول اأعرف ر�سالة مفردة ُخ�س�ست لهذا املو�سوع يف م�سر وال�سام يف تلك 
الفرتة على هذا النحو، فهو يحاول اإبطال »منفعة الفقه« لُيخرجه من دائرة العلوم 

الدينية النافعة، اأي يحاول هدم العلمني مًعا!

الفقه حماولة »حتريرية« وتنظيمية ل  يف حني نرى حماولة عبده لإ�سالح 
اأكرث، فحني �ساأل ر�سيد ر�سا عبده حول الطريقة املفيدة يف تهذيب فقه احلنفية، 
اأجابه: »ينبغي ملن يوؤلف اأن يحيط اأوًل مب�سائل الباب الذي َيكتب فيه، واأن يعتمد 
على كتب القرون املتو�سطة كالزيلعي، ل هذه الكتب املختلة كالكنز والتنوير، واأن 
يرجع اأحكام الباب وم�سائله اإىل قواعد كلية، ثم ي�سرد الأحكام بعدها يف غاية 
الو�سوح، واأن يراعي الرتتيب الطبيعي بني امل�سائل، فيقدم ما ينبغي تقدميه ويوؤخر 
ما ينبغي تاأخريه، واأن ل يخلط م�سائل باب باآخر، واإن كان بع�ض امل�سائل ي�سرتك 
فيه بابان كالبيع والإجارة فال باأ�ض بذكره يف كل باب، ول باأ�ض بالإ�سارة اإىل اأنه 
تقدم، واأن يذكر القول الراجح بدليله، ويذكر بعده القول املرجوح مع الإ�سارة اإىل 

دليله، واأن يخت�سر يف م�سائل العبادات.



الإ�صالح الإ�صالمي يف �صوريا يف القرن التا�صع ع�صر...
561((1

خطوة  خطونا  قد  نكون  كالزيلعي،  املتو�سطة  القرون  كتب  اإىل  رجعنا  اإذا 
ول  املتداولة،  الكتب  هذه  بعبارات  مقيَّدين  دمنا  وما  والفقه،  الكتب  لإ�سالح 
نعرف الدين والعلم اإل منها، فال نزداد اإل جهاًل. هذا ال�سوكاين ملا ك�سر قيود 
ا معتدًل، �سار عاملًا فقيًها. اإن حالة الفقهاء هذه  التقليد الأعمى حيث كان وهابيًّ

هي التي �سيَّعت الدين«)1(.

لَتَلقي  التقليدية  الطريقة  من  نقدي  موقف  له  كان  عبده  حممد  اأن  كما 
العلم، فقد ا�ستجازه اأحد علماء الهند الإجازَة املعروفة، فك�سف له عن راأيه يف 
هذه ال�سوؤون فقال: »هذه كلها �سور �ُسغل بها امل�سلمون عن احلقائق، ول قيمة لها 
يف خال�سهم مما هم فيه من �سقاء الدنيا، ول فائدة لها فيما يوعدون به من �سقاء 
الآخرة على ما فرطوا يف جنب اهلل. اإمنا �ساأين الذي كلفت به هو اأن اأعلم واأقول 
واأبني واأكتب ما ا�ستطعت، وَمن تلقى عني �سيًئا اأو َفِهمه مما كتبته فله اأن يرويه 
عني واأن يوؤديه على ما فهمه، بعد دقة البحث والتحري، والأخذ بالحتياط يف 
فهم القول وحترير الرواية. فاإذا و�سل اإليك �سيء مما اأقول اأو اأكتب وفهمَته كما 
الن�سبة،  �سحة  من  التحقق  بعد  عني  وروايته  به  الأخذ  فاإليك  ُيفهم،  اأن  اأحب 

واأكون لك من ال�ساكرين«)2(.

)1(  عبده، الأعمال الكاملة، 213/3-)21.

)2(  عبده، الأعمال الكاملة، 3/)21-)21.
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املاألوفة  ا؛ فهو قد جتاوز الأطروحات  اأما الزهراوي فالأمر معه خمتلف كليًّ
التقليد،  الهجوم على  قبيل  فيها، من  اتفق معهم  التي  ال�سلفيني  لالإ�سالحيني 
النبوية من املو�سوعات،  اإىل الجتهاد، والتاأكيد على تنقية الأحاديث  والدعوة 
بل  والدنيا  الدين  نافعني يف  ِعلمني غري  والت�سوف  الفقه  اعتبار  اإىل  جتاوز ذلك 

فيهما اإ�سرار!

حقيقة الفقه وطبيعته1 ))
قدم الزهراوي �سرًحا ملا اأ�سماه »حقيقة الفقه الإ�سالمي مبا كان عليه، وما اآل 
اإليه«، وهدفه من ذلك اإبطاُل »الزعم باأن كل ما كتبوه هو من عند اهلل«، واإبطال »اأنهم 
»ولوع  اأن  واإثبات  فيه«)1(،  لعقولهم  َدْخل  ول  الدين،  كتبوه: من  ما  ا�ستفادوا كل 
النا�ض بالقدمي ون�سبة الربكة والتقدي�ض اإىل الأقدم فالأقدم هي امل�ساألة التي اأ�سلت 

الأمة«)2(. فالفقه لي�ض من علوم الدين »واإمنا هو جمموع قوانني و�سعها املتقدمون«.

بل اإنه يذهب اأبعد من ذلك حني يعيد البحث والتفكري يف م�ساألتني:

الأوىل »ت�سمية هذا العلم بالفقه«.

والثانية فيما »ي�سمونه الفروع«.

)1(  الزهراوي، الفقه والت�سوف، �ض3).
)2(  الزهراوي، �ض1).
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ففي الأوىل: يتكلم على »اللفظ الذي انتحلوه ا�سًما لعلمهم«، فيقول اإن 
لفظ الفقه يعني الفهم ول وجه لخت�سا�سهم به، فكل علٍم حمتاٌج اإليه، ثم اإن 
هذا اللفظ الوارد يف القراآن وال�سنة »لي�ض عبارة عما ذكروه من امل�سائل فقط، بل 
لي�ض املراد به يف الآية واحلديث ما ظنوه، بل املراد اأمور هي اأعلى من معرفة غ�سل 

ال�سبيلني وم�سح اخلفني، واأمثال هاتني«.

وي�ستعني الزهراوي بالغزايل لتدعيم فكرته، فاإن الغزايل يقول: »اعلم اأن 
من�ساأ التبا�ض العلوم املذمومة بالعلوم ال�سرعية حتريف الأ�سامي املحمودة وتبديلها 
ونقلها بالأغرا�ض الفا�سدة اإىل معاٍن غري ما اأراده ال�سلف ال�سالح والقرن الأول، 
اأ�ساٍم حممودة،  فهذه  واحلكمة.  والتذكري  والتوحيد  والعلم  الفقه  وهي خم�سة: 

واملت�سفون بها اأرباب املنا�سب يف الدين لكنها ُنقلت الآن اإىل معاٍن مذمومة...

واللفظ الأول: الفقه فقد ت�سرفوا فيه بالتخ�سي�ض، ل بالنقل والتحويل؛ اإذ 
خ�س�سوه مبعرفة الفروع الغريبة يف الفتاوى، والوقوف على دقائق عللها وا�ستكثار 
الكالم فيها وحفظ املقالت املتعلقة بها، فمن كان اأ�سد تعمًقا فيها واأكرث ا�ستغاًل 
علم  على  مطلًقا  الأول  الع�سر  يف  الفقه  ا�سم  كان  ولقد  الأفقه،  هو  يقال:  بها 
النفو�ض ومف�سدات الأعمال، وقوة الإحاطة  اآفات  طريق الآخرة، ومعرفة دقائق 
القلب،  على  اخلوف  وا�ستيالء  الآخرة،  نعيم  اإىل  التطلع  و�سدة  الدنيا  بحقارة 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ژۈئ    : قوله عليه  ويدلك 
دون  الفقه  هذا  هو  والتخويف  الإنذار  به  يح�سل  وما  ىئژ  ]التوبة/122[. 
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تفريعات الطالق والعتاق واللعان وال�سلم والإجارة، فذلك ل يح�سل به اإنذار ول 
تخويف، بل التجرد له على الدوام يق�سي القلب وينزع اخل�سية منه كما ن�ساهد 
الآن من املتجردين له«. وهذا الن�ض اأخذه الزهراوي من »اإحياء علوم الدين«)1(، 
وقد �سبقت منا الإ�سارة اإىل اأهمية هذا الكتاب لدى الإ�سالحيني عامة، ون�سيف 
هنا اإ�سارة اأخرى تتعلق با�سم الكتاب ودللته التي ينبغي ا�ستح�سارها يف امل�سروع 

الإ�سالحي الذي ي�ستلهم الغزايل هنا لإحياء العلوم امليتة!

تزاَيد  م�سائل  هو »جمموع  الفروع  علم  اأن  اإىل  يذهب  الثانية  امل�ساألة  ويف 
عددها بتداول الأيام، بع�سها م�ستند اإىل الكتاب وال�سنة، وكثري منها م�ستند اإىل 
يقع.  مما ل  وبع�سها  وقوعه،  يجوز  مما  بع�سها  والتقدير،  والفْر�ض  والتخمني  الظن 
العقل  وخمالفة  الغريبة،  والتخيالت  العجيبة  التمحالت  من  كثريها  يف  وترى 
والنقل ما تقف معه حائًرا منده�ض الذهن، وتراهم اأحيانًا ل يتحا�سون من ذكر 

اأمور قبيٍح ذكرها«)2(.

تفا�صيل الفقه واأحكامه1 ))

قد  فالعبادات  ومعامالت،  عبادات  اإىل  منق�سم  الفقه  اأن  ذلك  وتف�سيل 
اأُمرنا اأن نفعلها كما كان يفعلها النبي  واأ�سحابه، لكن »هل التعاليم خمتلفة 
بقدر ما اختلف هوؤلء الفقهاء اأم اأراد هوؤلء اأن يوهموا املالأ مبا و�سعته �سدورهم 

)1(  الغزايل، اإحياء علوم الدين، بريوت: دار املعرفة، 32/1.
)2(  الزهراوي، الفقه، �ض3)-)).
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كتبوا  حتى  املذهبية  وال�سطالحات  القولية  بالتف�سيالت  فتو�سعوا  العلوم  من 
األوًفا من الأوراق على ال�سالة مثاًل«)1(، وهو ي�ستدعي العديد من الأمثلة »على 

كل ما �سموه فقًها«.

يف  عدوها  التي  املناكحات  يف  »كتبوه  مما  عجبه  فيبدي  املعامالت  اأما 
ُفتحت  التي  الأبواب  من  الإن�سان  يتعجب  التي  املناكحات  تلك  املعامالت، 
فيها«. اأما ما كتبوه يف احلقوق و�سموا جمموعه املعامالت فال اأنكر اأنهم اأجادوا يف 
بع�سه بح�سب اأزمنتهم واأمكنتهم، واإمنا الذي اأنكره هو اأنه يكفي لزماننا ويغنينا 
عن غريه، واأنه ل يغني عنه غريه، واأنه مل يكن اآلة بيد الق�ساة واملفتني ومن يف 
حكمهم يعبثون فيه كما �ساوؤوا، واأنه لي�ض من امل�سر تقدي�سه الذي جعلنا ينابذ 
بع�سنا بع�ًسا من اأجله، وتقدي�ض املحاكم املن�سوبة اإليه التي كانت وما زالت بقاياها 

ميدانًا تتجلى فيه الغرائب«)2(.

واأدلته على ذلك: اأن اأزمنتهم غري زماننا الذي تغريت فيه التجارة واأبوابها 
ا  اإذا مل يجدا ن�سًّ براأيهما  اأن يعمال  وفروعها، واأن الر�سول بت�سريحه ملعاذ وعلي 
كفانا موؤونة ال�سال�سل التي ربط النا�ض بها اأقوام كتبوا الكتب باأيديهم ثم قالوا: 
اهلل  اأغناها  قد  الكتب  لي�ض عندها هذه  التي  الأمم  واأن هذه  اهلل،  عند  هذه من 
املعاهدات،  واإم�ساء  ال�سركات  وعقد  والبيوع  التجارة  تدبري  يف  عقولها  بف�سل 

)1(  الزهراوي، �ض1).

)2(  الزهراوي، �ض3).
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واإدارة املنافع العامة، وترتيب العقوبات وجباية الأموال وتنظيم اجليو�ض...، واأن 
هذه الأقوال املت�ساربة املتعار�سة لي�ض لأكرثها �سبب اإل منافع الق�ساة ومن يف 
حكمهم، واأن اعتناء كل طائفة مبذهب واحد على ما فيه من تعدد املرجحني قد 
فّرق كلمة امل�سلمني منذ زمن بعيد حتى اأو�سلهم اإىل هذه احلالة)1(. ثم ُيجِمل 
تاريخ الختالف يف الأمة اإىل �سيع منذ القرن الأول، اإىل جميء »املذاهب على 
كرثتها وتعار�سها م�ساهية لأديان خمتلفة حتى األغى اأكرثها الزماُن الذي جاء فيه 
حكومات اأخذت ما دّونه قوم واأعر�ست عن الآخرين، فاحلكومات هي بالفعل 

ح�سرت امليدان واأغلقت الأبواب«)2(.

جمموعة  ر�سا  ر�سيد  و�سف  فقد  عنيفة،  ردوًدا  الزهراوي  مقالة  اأثارت 
»الفقه والت�سوف« - وهي يف الأ�سل ثالث ر�سائل - باأنها »اأ�سد مما كنا نكتبه يف 
مو�سوعها نقًدا على �سعة احلرية هنا، و�سدة ال�سغط هنالك، فهاجت عليه َحَملة 
العمائم يف دم�سق، واأ�سد ما اأنكروا عليه فيها: القول بالجتهاد وبطالن التقليد، 

فهّيجوا عليه احلكومة فاعتقلته يف ال�سام، ثم اأُر�سل اإىل الأ�ستانة«)3(.

كتابه  يف  فقال  الزهراوي  ًدا  موؤيِّ الواقعة  تلك  اإىل  عبده  حممد  اأ�سار  وقد 
»الإ�سالم والن�سرانية«: »اأمل ُي�سمع باأن رجاًل يف بالد اإ�سالمية غري البالد امل�سرية، 

)1(  الزهراوي، �ض)).

)2(  الزهراوي، �ض2).
)3(  ر�سيد ر�سا، جملة املنار، جملد )1، 1/3)1. وانظر �سرد اأحمد نبهان احلم�سي �سديق الزهراوي للق�سة يف 

اأثناء ترجمته له يف املنار، جملد 21، 1/3)1.
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كتب مقاًل يف الجتهاد والتقليد، وذهب فيه اإىل ما ذهب اإليه اأئمة امل�سلمني كافة، 
ومقاًل بنيَّ فيه راأيه يف مذهب ال�سوفية، وقال: اإنه لي�ض مما انتفع به الإ�سالم، بل 
ال�سنة  اأهل  اأو ما يقرب من هذا، وهو قول قال به جمهور  به،  ُرِزَئ  قد يكون مما 
من قبله، فلما طبع مقاله يف م�سر حتت ا�سمه، هاج عليه َحَملة العمائم و�َسَكنة 
الأثواب والعباعب وقالوا: اإنه مرق من الدين، اأو جاء بالإفك املبني ثم ُرفع اأمره 
اإىل الوايل، فقب�ض عليه، فاألقاه يف ال�سجن، فرفع �سكواه اإىل عا�سمة امللك، و�ساأل 
ال�سلطان اأن ياأمر بنقله اإىل العا�سمة ليثبت براءته مما اختلق عليه بني يدي عادل 
فاأجيب  ال�سكوى،  يقال يف  ما  اآخر  اإىل  ل يجور، ومهيمن على احلق ل يحيف 
ُيعف  ب�سجنه، ومل  اأي�ًسا  هناك  الأمر  فقد �سدر  كله،  ينفعه ذلك  لكن مل  طلبه 
عنه اإل بعد �سهر، مع اأنه مل يقل اإل ما يتفق مع اأ�سول الدين، ول ينكره القارئ 

والكاتب، ول الآكل وال�سارب«)1(.

الر�سالة وما وقع ل�ساحبها من ا�سطهاد، غّطى  ن�سر تلك  اأن جرائر  ويبدو 
قلياًل على مناق�سة ما فيها، فقد لحظنا كيف اأن حممد عبده اأّيده يف اجلملة ومل 
ياأت على مناق�سة ما جاء يف ر�سالته، ول نعرف األأنه موؤيد له، اأم لأن الظرف غري 
منا�سب ملناق�سة ما جاء فيها، ول بد من النتباه اإىل اأن كالم عبده ي�سكت عن نقد 
الزهراوي للفقه والأ�سول، ويكتفي بتاأييد ما يتفق عليه الإ�سالحيون جميًعا من 

اخلالفة  يف  مقالة  املقطم  يف  ن�سر  كان  الزهراوي  اأن  لالعتقال:  الباطن  ال�سبب  اأن  ر�سا  ر�سيد  اأو�سح    )1(
باإم�ساء )ع. ز( - وهو اإم�ساوؤه الرمزي لكل ما كان ين�سره مب�سر - وقد ُوجَدْت تلك املقالة معه عند القب�ض 

عليه، وحاول متزيقها. وكالم عبده يف: الأعمال الكاملة، 331/3.
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الدعوة اإىل الجتهاد ونقد الت�سوف، واإن كّنا نعرف من مرا�سلة عبده للزهراوي 
اأنه كان يرت�سي توجهه يف اجلملة)1(.

ولكن ال�سيخ ر�سيد ر�سا بنّي موقفه النقدي من جمموعة »الفقه والت�سوف« 
فقد كان هو ن�سر الر�سالة الأوىل منها يف جملة »املنار«، وطلب من العلماء والفقهاء 
اأن يكتبوا اإليه راأيهم فيها، وذكر اأن ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية ر�سالة يف اأ�سباب 
اخلالف ت�سلح اأن تكون جوابًا على هذه الر�سالة. وكان الهدف املعلن من ن�سر 
الر�سالة الأوىل: »اطالع العلماء على بع�ض ما يدور بني الُكتاب ليكونوا على بينة 

منه، فلم ُيِفد«.

قال ر�سا: »ثم وردت علينا الر�سالة الثانية مع ر�سالة الت�سوف، فلم ن�ساأ ن�سرهما 
على احرتامنا حرية البحث والنقد، واعتقادنا اأن العلم ل يرتقي اإل بها، وذلك لأن 
مثل هذا النقد ل يكون مفيًدا اإل اإذا تناوله اخلوا�ض باملناظرة املعتدلة، واإننا نرى اأهل 
العلم الديني يلجوؤون يف بالد ال�ستبداد اإىل مقاومة من يخالفهم بالقوة، ونراهم يف 
بالد احلرية ل يحفلون مبا يدور بني حملة الأقالم وغريهم من اأمثال هذه املباحث، 

ول يردون على ما يرونه منكًرا منها؛ لأنهم مبعزل عن العامل و�سريه«.

ور�سيد ر�سا ينتقد طريقة الزهراوي مو�سًحا طريقته هو يف النقد، فقد كتب 
على  وَعَر�سه  وال�سوفية  الفقهاء  راأيه يف  املجلة  من  الأوىل  ال�سنة  ر�سا يف  ر�سيد 

)1(  انظر: حممد عبده، الأعمال الكاملة، 1/2)3.
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�سيخ الأزهر وبع�ض علمائه »فقال ال�سيخ يف املقالة: اإن كالمها �سرعي ل ُيعرت�ض 
عليه؛ وذلك اأننا ذكرنا حما�سن القوم وذكرنا ما ل يوافق ال�سرع اأو امل�سلحة العامة 
بامل�ساوئ؛  خم�سو�سة  الزهراوي  الفا�سل  ر�سالة  ولكن  جمموعهم؛  عن  ُيوؤْثر  مما 
د  َق�سْ َفَطْبعها خطاأ، واإن كان  اإل اخلوا�ض،  اأن ل يطلع عليها  ولذلك كان يجب 
اأفرط  اأنه  على  �سجاعته،  ومندح  ونحرتم حريته  غريته  لُّ  جُنِ فنحن  موؤلفها ح�سًنا، 

فيها، ونتمنى اأن يطلع العلماء على ر�سالته وينتقدوها«)1(.

ل نكاد نعرث على مناق�سات اأخرى لأطروحة الزهراوي املثرية، بالرغم من 
اأن كثرًيا من اإ�سالحيي دم�سق - على الأقل - كانوا على علٍم بها واطالع عليها؛ 
مبا  املقالة،  تلك  من  الن�سخ  ع�سرات  �سادرت  قد  كانت  دم�سق  ال�سرطة يف  لأن 
اأنه كان ثمة  فيها ن�سخة كانت يف حوزة ال�سيخ جمال الدين القا�سمي، ونعرف 
كما  البيطار،  حفيد  يفيد  كما  والزهراوي  البيطار  الرزاق  عبد  بني  جيدة  معرفة 
البيطار  اإ�سارة من  وثمة  اأي�ًسا)2(.  البخاري  ب�سليم  معرفة  الزهراوي كان على  اأن 
اإىل اأن »للمقالة بع�ض مزاياها، غري اأنها كان يجب اأن ل تن�سر لأنها مل ُترث �سوى 
املتع�سبني الذين و�سموا الزهراوي بالكفر والهرطقة وطالبوا ب�سخب باإعدامه«)3(.

)1(  جملة املنار، جملد )، 21/)3)-)3) )12)1م(.
)2(  انظر: كومنز، الإ�سالح، �ض113-112.

)3(  كومنز، �ض)11، ويحيل اإىل: البيطار، حلية الب�سر، 2/2)).



معتز اخلطيب
((1570

لكن ُوجد النقد من بع�ض املعا�سرين للزهراوي واأطروحته، فاأحدهم راأى 
اأن مقالته يف الفقه والت�سوف »مل حتقق ل الدقة ول التما�سك«)1(، يف حني ذهب 
اآخر اإىل نقد الزهراوي نف�سه باأنه »مل يكن عميق التفكري كما اأنه مل يكن ميلك 
علمه  على  تدل  الزهراوي  كتابات  اأن  �سك  من  لي�ض  لكن  ع�سرية«)2(.  ثقافة 
جملة  من  موا�سع  يف  ر�سا  ر�سيد  و�سفه  وقد  الوا�سعة،  وثقافته  تفكريه  وعمق 
املنار بـ »العامل الفا�سل«، واأ�سار فهمي جدعان اإىل جانب من »تاأمالته الفل�سفية 
الربهنة  اأراد  الذي  بال�سكل  الفقه متما�سكة  نقد  اأطروحته يف  اإن  اجلادة«)3(. بل 
عليه، ول�سيما اأنها يف الأ�سل ثالث مقالت ُمفّرقة، ولكن ل �سك اأي�ًسا اأن فيها 
ا  اإ�سراًفا يف الإ�سالح ي�سل اإىل حد الهدم لعلمني مهّمني ل ميكن تربيره معرفيًّ
ب�سوء حال  اأو  مباآلتهما،  بالحتجاج  اأو  فيهما  الوا�سع  مبجرد حدوث الختالف 
اأنه يحتاج اإىل اإ�سالح، واأنه اكتنفه الكثري من  َحَمَلِتهما، لكن املق�سد العام يف 
مظاهر الف�ساد املُ�سّر، مما ل يختلف فيه الإ�سالحيون، مع التاأكيد على اأن ذلك 

كله ل يذهب بقيمته ومكانته؛ لأن الفقه من علوم املقا�سد، مل ينازع فيه اأحد.

على اأن من املفيد هنا اأن ن�سري اإىل ملحوظة ذات دللة، وهي اأن للزهراوي 
»كتابًا يف الفقه باأ�سلوب قريب املاأخذ �سهل العبارة يدعم م�سائله بالأدلة الدامغة«، 
كما ذكر �سديقه اأحمد نبهان احلم�سي، وعلق ر�سيد ر�سا على هذه اجلملة فقال: 

)1(  كومنز، �ض)11.
)2(  منري مو�سى، الفكر العربي يف الع�سر احلديث، بريوت: دار احلقيقة، ط3))1م، �ض231.

)3(  فهمي جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض311 وما بعد.
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»كان �سبب تاأليف هذا الكتاب حماورة طويلة دارت بيننا وبني الفقيد من جهة، 
واأحمد فتحي با�سا زغلول اأيام كان وكياًل لوزارة احلقانية مب�سر من جهة اأخرى، 
ولو مت على عهد البا�سا ل�سعى اإىل طبعه على احلكومة لأجل املحاكم ال�سرعية«)1(. 
فكيف ي�سنف الزهراوي يف علم ل ينفع؟ اإل اأن يكون اأراد من نقده ال�سابق زلزلة 
العقول وا�ستفزازها للخروج من اجلمود والتفكري مبا اآل اإليه الفقه الذي اعرتف يف 

بع�ض املوا�سع بقيمته ول�سيما يف جمال احلقوق.

من  تكن  مل  بالأدلة،  املدعومة  املعا�سرة  الفقهية  املحاولة  تلك  اإن  ثم 
القا�سمي كتب  الدين  ال�سيخ جمال  اأن  ر�سا  ر�سيد  اأفاد  فقد  الزهراوي وحده، 
اإليه »اأن له كتابًا يف العبادات مقتب�ًسا من كتب املذاهب مع بيان حكمة الت�سريع. 
اإليه،  ُيِعده  ومل  ببريوت  مطبعته  ليطبعه يف  طباره  اأحمد  ال�سيخ  منه  اأخذه  كان 
ذلك  كتاٍب يف  بتاأليف  وعدُت  وكنت  كتبه،  اأهم  من  اأنه  اإيّل  مّما كتب  وعلمُت 

ف�سبقني  -رحمه اهلل - اإليه، فتمنيت لو ُيطبع لأ�ستغني به«)2(.

)1(  اأحمد نبهان احلم�سي، ال�سيد الزهراوي، جملة املنار، جملد 21، )/)21.
 - هنا  املفيد  من  ولعل   .(2(/(  ،1( جملد  املنار،  القا�سمي،  ترجمة  وال�سام:  م�سر  م�ساب  ر�سا،  ر�سيد    )2(
ر بكتاب »فقه ال�سنة« ل�سيد �سابق الذي كتبه بت�سجيع من ح�سن البنا، وطريقته فيه التي  ا�ستطراًدا - اأن نذكِّ
مل يلتزم فيها مبذهب، واعتنى فيه بذكر الأدلة، وهي الطريقة التي اتبعها لحًقا ال�سيخ يو�سف القر�ساوي. 

فهذا كله ا�ستمرار لهذا التقليد الإ�سالحي ال�سلفي القدمي.
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اأ�صول الفقه	

مل يقت�سر نقد الزهراوي على الفقه فقط، بل تعداه اإىل اأ�سول الفقه، يقول: 
منقحة  كلية  قواعد  عن  عبارة  اأنه  َيَخْل  الفقه(  )اأ�سول  ال�سم  هذا  ي�سمع  »من 
والأق�سية،  الفتاوى  يف  اإليها  وُي�سَتند  والنوازل،  احلوادث  عليها  تتفرع  حمكمة 
اأول املجلة عن كتاب الأ�سباه والنظائر. كال. ولكنه  اأخذوها يف  كالقواعد التي 
عبارة عن ا�سطالحات وطرائق لالأخذ من القراآن واحلديث والإجماع والقيا�ض، 

وهي املاآخذ عندهم.

اأما القيا�ض فلي�ض لنا من ردٍّ عليهم يف جعله ركًنا من اأركان التفريع ولي�ست 
حجج الذين اأنكروه ب�سحيحه، بل احلجة للذين اأثبتوه)1(....

اأو جعله  تقريره  اأنه مل يقع، لذلك ل جدوى من  فالغالب  واأما الإجماع 
من  كثرًيا  تتبعت  »ولقد  قال:  ثم  به.  القائلني  راأي  وفّند  فيه  ثم حاجج  ماأخًذا« 
امل�سائل التي اّدعى الإجماع فيها بع�ض املوؤلفني، و�سّدق به النا�ض لِعَظم �سهرتهم 
وح�سن الظن بكرثة اطالعهم فلم اأَر م�ساألة مما ادعوا فيها الإجماع متفًقا عليها كما 
ظّنوا. وهكذا راأيت العالمة �سيخ الإ�سالم يف ع�سره تقي الدين ابن تيمية �سبقني 

اإىل هذا القول...

)1(  قال ديفيد كومنز يف كتابه »الإ�سالح الإ�سالمي« �ض)11 حكاية عن الزهراوي: »ووجه نقده ب�سكل خا�ض 
اأنه لي�ض ثمة حجة جلعلهما م�سدرين  اإىل قاعدتني من قواعد الفقه ال�سني هما: القيا�ض والإجماع، مدعًيا 

لالأحكام ال�سرعية«. فتاأمل هذا اخلطاأ الغريب!
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واأما ال�سنة فال كالم لنا على ا�ستنادهم اإليها، واإمنا الكالم على حمكماتهم 
وال�سيطرة على النا�ض بطرائقهم... وعلم ال�سنة اإمنا يوؤخذ من مظانه واإن الأ�سوليني 

ما ت�سدوا له كما ي�ستحقه، فتفّكر طوياًل.

واأما الكتاب املجيد فهو احلجة العظمى والعروة الوثقى... كتاب عربي من 
عرف اأ�ساليب العرب يفقهه، ومن وقف على اأقوال الر�سول يتبحر فيه، ل يخت�ض 
بفهمه اأهل ع�سر ول اأهل م�سر؛ لأنه خوطب به الذين اآمنوا ممن �سحب الر�سول 

ومن بعدهم اإىل يومنا هذا واإىل اأن ي�ساء اهلل.

يعرفه كل  ما  على  زائدة  مزية  الباب  هذا  كتبوه يف  مما  اأرى  ل  واإين  هذا 
من عرف اأ�ساليب البيان واخلطاب، فما بالهم يوجبون على النا�ض اأن ي�ساهوهم 
ويقلدوهم؟ وما بال فريق منهم جعلوا لكتبهم من العتبار اأكرث مما له؛ اإذ قالوا: اإن 

روا«)1(. مفاهيم الكتب حجة عندنا دون مفهوم القراآن؟ فتاأملوا واأَب�سِ

ومكوناته  ا�سمه  من  بدًءا  الفقه«  »اأ�سول  بناء  هدم  يحاول  هنا  فالزهراوي 
وحقيقته، وانتهاء مبحاوره التي هي م�سادر الت�سريع، فهو ي�سّلم بالقيا�ض، ول يوجد 
اإجماع، وال�سنة ُيرجع فيها اإىل املحدثني ول دخل لالأ�سوليني بها، اأما الكتاب فال 

نحتاج فيه اإل اإىل الل�سان العربي!

)1(  الزهراوي، الفقه والت�سوف، �ض))-3).
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اإن نقده للفقه فيه قدر جيد من ال�سحة، مع خطاأ يف الت�سور وال�ستدلل 
الذي بناه على طبيعة وجود الختالف الفقهي وعدم تفهمه له وتعمقه يف اأ�سبابه 
وكيفية ح�سوله، ولكنه اأم�سك باإ�سكاليته املركزية من حيث هو يف جملته اإنتاج 
عقلي �سمن ال�سياق التاريخي، الأمر الذي جعله يتلون باألوان الع�سور املختلفة 

اهتماًما وتفريًعا، ولغة وتفكرًيا، على نحو الأمثلة الغريبة التي �ساقها.

الكافية، فمكونات علم الأ�سول متعددة  نقده لالأ�سول فتنق�سه اجلدية  اأما 
ترجع اإىل اأ�سول فهم خطاب ال�سارع التي ل تقف على جمرد اللغة الب�سيطة كما 
توهم، وهو ما ندعوه علم تف�سري الن�سو�ض، كما ي�ستمل اأي�ًسا على م�سادر الت�سريع 
وهي اأو�سع من الأربعة التي ذكرها، بل قد اأو�سلها ال�سيخ القا�سمي بال�ستقراء من 
جملة املذاهب الإ�سالمية اإىل خم�سة  واأربعني)1(! اأما ال�سنة فال يخفى اأنها لي�ست 
قا�سرة على جمرد معرفة �سحة ال�سند من عدمها كما اأفاد كالمه، ويف هذا ت�سرع 
واختزال خمّل، ثم ل يخفى اأن املنهج الأ�سويل ات�سع فيه نقد متون ال�سنة اأكرث من 
املنهج احلديثي على اأقل تقدير، كما اأن كتب كثري من املحدثني املتقدمني واملتاأخرين 
طافحة باأحاديث واهية و�سعيفة، ولي�ض هذا �ساأن الفقهاء والأ�سوليني وحدهم! بقي 

الإجماع، وكالمه فيه كالم قدمي �سبق اإليه عدد من الأ�سوليني.

)1(  يف تعليقه على ر�سالة امل�سلحة لنجم الدين الطويف التي ن�سرها ر�سيد ر�سا يف جملة املنار، جملد )، 21/11).



الإ�صالح الإ�صالمي يف �صوريا يف القرن التا�صع ع�صر...
575(((

اأ�سول  علم  طالت  طموحة  نقدية  حماولة  الزهراوي  اأطروحة  تبقى  لكن 
الفقه نف�سه يف زمٍن كان هذا العلم ُيقراأ للتربك يف اأح�سن الأحوال؛ لأنه ل فائدة 

منه للمقلدة الذين تعبدوا بكتب الفقه املذهبية ل يخرجون عنها قيد اأمنلة.

جمملة  اإ�سالحية  اإ�سارة  فهناك  يتيمة،  تكن  مل  الزهراوي  حماولة  لكن 
اأوردها حممد �سعيد الباين وعزاها ل�سيخه طاهر اجلزائري بخ�سو�ض علم اأ�سول 
الفقه، قال: »ينبغي مثاًل ملن يحاول الكتابة يف علم اأ�سول الفقه اأن تكون كتابته 
�ض  ميحِّ اأن  املو�سوع  هذا  بالكاتب يف  يريد  كاأنه  الع�سر.  روح  ملقت�سيات  مطابقة 
من  نافع  وكل  احلديث،  بالرتقي  الأخذ  توؤازر  التي  ال�سمحاء  ال�سرعية  القواعد 
مقت�سيات العمران وال�سعادة الب�سرية، والتي يتقلَّ�ض بها ظلُّ اجلمود على القدمي، 
وتق�سي على التم�سك ببع�ض فروٍع ا�ستنبطها اأربابها وفًقا ملقت�سى روح ع�سرهم، 
وباأن يوفِّق بني قواعد اأ�سول الفقه الديني وبني اأ�سول ال�سرائع املدنية واحلقوق 
القانون  على  وتفوقه  و�سعته  الإ�سالمي  الفقه  عظمة  بذلك  لتتجلى  الأ�سا�سية 

املدين وليتم ال�ستغناء بالأول عن الثاين«)1( 

فالإ�سالح املطلوب لأ�سول الفقه وفق هذه الروؤية مرهون بروح الع�سر، وهو 
التي  ال�سرعية  القواعد  يتمثل يف متحي�ض وحتديد  الأول  اأمرين:  دائر يف حدود 
متّكن من الرتقي والتمدن احلديث وبها تتحقق املنافع العمومية التي يقوم عليها 
العمران. وهذا يعني الإقرار باأن جزًءا من علم الأ�سول تاريخي مب�سطلحنا اليوم، 

)1(  الباين، علماء ال�سام كما عرفتهم، �ض113.
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اأي اأنه مرتهن ل�سياق غري �سياقنا وزمان غري زماننا، وهذا الذي ُيطلب فيه البحث 
والتحديد ملجاوزة حال اجلمود.

مبحاولة  يتعلق  اجلزائري  براأي  الإ�سالح  عليه  يدور  الذي  الثاين  الأمر 
التوفيق بني قواعد اأ�سول الفقه الديني وقواعد الفقه املدين والقانوين احلديث؛ 
الإ�سالمي  الفقه  بعظمة  الثقة  م�سداق  �ستو�سح  الفقهني  بني  املقارنة  هذه  لأن 
بني  املقارنة  لفكرة  ا  جدًّ مبكرة  دعوة  هذه  ولعل  الع�سر.  مواكبة  على  قادر  واأنه 
الفقه الإ�سالمي والقانون الو�سعي التي وجدناها يف الع�سر احلديث مع نخبة من 

القانونيني والفقهاء يف القرن الع�سرين.

ولعل احلديث عن فكرة امل�سالح واملقا�سد يندرج يف الأمر الأول، وهي م�ساألة 
حمورية دارت عليها جهود الإ�سالحيني ال�سلفيني، حتى اإن لل�سيخ طاهر اجلزائري 
ا�ًسا احتوى على »م�سائل علمية واأبحاث من  م�سنًفا بعنوان »مقا�سد ال�سرع«)1( ُكنَّ
كتاب املوافقات لأبي اإ�سحاق ال�ساطبي«)2(، واإذا كان ال�سيخ حممد عبده اطلع على 
موافقات ال�ساطبي لأول مرة يف تون�ض يف حدود �سنة )))1م فاأغلب الظن اأن معرفة 
ال�سيخ طاهر باملوافقات معرفة اأ�سيلة، وذلك ملا ا�سُتهر عنه بني القا�سي والداين من 
�سعة اطالع بكتب املتقدمني واملتاأخرين مطبوعها وخمطوطها، حتى اإنه كان مو�سوعة 

متحركة، ومل يكن يوازيه اأحد يف ذلك كما �سهد معا�سروه.

)1(  الباين، علماء ال�سام، �ض)11.
)2(  حازم حميي الدين، ال�سيخ طاهر اجلزائري، �ض1).
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اهتمامه  ل�سدة  القا�سمي  الدين  جمال  ال�سيخ  اأن  كذلك  املفيد  ومن 
ا فطبع كتبه وحث على التاأليف فيه،  بالجتهاد، اهتم بعلم الأ�سول اهتماًما خا�سًّ
وقد كان �سيخه حممد اخلاين يقول: »اإننا نقراأ علم الأ�سول للتربك؛ لأنه ل فائدة 
ا جمتهًدا ل مقلًدا مثلنا«)1(. وكان مما ن�سره  لنا فيه، واإمنا ي�ستفيد منه من يكون حرًّ
القا�سمي وعّلق عليه: ر�سالة الطويف يف امل�سلحة، فاأعاد ن�سرها ر�سيد ر�سا يف املنار 
»اإن  الن�ض«:  على  املعامالت  امل�سلحة يف  وتقدمي  ال�سرع  »اأدلة  عنوان  قائاًل حتت 
الأحكام ال�سيا�سية والق�سائية والإدارية - وهي ما يعرب عنها علماوؤنا باملعامالت - 
مدارها يف ال�سريعة الإ�سالمية على قاعدة درء املفا�سد وحفظ امل�سالح اأو جلبها،... 
وقد طبعت يف هذه الأيام جمموعة ر�سائل يف الأ�سول لبع�ض اأئمة ال�سافعية واحلنابلة 
والظاهرية منها: ر�سالة لالإمام جنم الدين الطويف احلنبلي املتوفى �سنة )1)هـ، تكلم 
فيها عن امل�سلحة مبا مل نََر مثله لغريه من الفقهاء، وقد اأو�سح ما يحتاج اإىل الإي�ساح 
منها يف حوا�سيها ال�سيخ جمال الدين القا�سمي اأحد علماء دم�سق ال�سام املدققني، 

فراأينا اأن نن�سرها بحوا�سيها يف املنار؛ لتكون تب�سرًة لأويل الأب�سار«)2(.

كما اأن من اأ�سول الإ�سالح عند عبد القادر املغربي: اعتماد مبداأ امل�سلحة 
»و�سع  باأنه  الدين  ليعرف  اإنه  الق�سائية، حتى  واملعامالت  ال�سرعية  الأحكام  يف 
اإلهي ت�سان به م�سالح الإن�سان منفرًدا وجمتمًعا«)3(، وم�سالح الإن�سان هذه ترجع 

)1(  اأباظة، جمال الدين القا�سمي، �ض311.
)2(  جملة املنار، جملد )، 21/11).

)3(  عبد القادر املغربي، البينات: النه�سة الدينية يف الأمة الإ�سالمية، )1)1م، 2/).
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تتعلق  وم�سالح  اأمة،  كونه  باعتبار  و�سيا�سته  باإدارته  تتعلق  م�سالح  اأمرين:  اإىل 
�ض  باأحواله ال�سخ�سية والعائلية والجتماعية باعتبار كونه فرًدا من اأمة، فالأوىل ُفوِّ
�ض اأمرها اإىل العلماء. لكن وقع النحراف يف الفئتني،  اأمرها اإىل احلكام، والثانية ُفوِّ
»فتحول الد�ستور العمري اإىل ا�ستبداد ك�سروي، وانقلب الجتهاد الإ�سالمي اإىل 

تقليد جاهلي« وبذلك ذوت الأمة)1(!

)1(  انظر تفا�سيل الروؤية الإ�سالحية عند املغربي يف: جدعان، اأ�س�ض التقدم، �ض1))-))).



م�شاهد  �أربعة  هنالك  �ملجمل  �شكله  يف  �ملو�شوع  هذ�  در��شة  ال�شتيعاب 
حددت بو�شوح �لقو��شم �مل�شرتكة الجتاهات �الإ�شالح و�لتجديد �لديني يف جزيرة 
�لعرب بغ�ض �لنظر عن �لتباينات �لتي �شاحبتها كل دولة �أو �إقليم على حدة، وقد 
رتبتها متهيًد� الإي�شاح وبلورة روؤيتنا يف عملية �لتغيري �لتي طالت �ملنطقة منذ ن�شف 

قرن - �أي بد�ية من �لن�شف �لثاين للقرن �لع�شرين وحتى ع�شرنا �حلا�شر.

�لنظم  �أُنهيت  �لع�شرين  �لقرن  من  �خلم�شينيات  �أو�خر  يف  الأول:  امل�شهد 
�ل�شيا�شية �لتقليدية يف �جلزيرة �لعربية، حيث �نتهى نظام �الإمامة يف عمان عام 
1956م، ومن بعدها يف �ليمن عام 1962م، ومن قبلهما بعقد من �لزمن تقريًبا 
»�الإخو�ن«  تنظيم  �إنهاء  من  �شعود  �آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك  متكن 
�شبه �لديني - �ل�شيا�شي. وقد �أقام كال �الإمامني )�لعماين و�ليمني( يف �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية الجئني �شيا�شيني، وعليه بد�أت �أنظمة م�شتجدة يف �لظهور يف 
بني  �لعالقة  �لو��شع يف  و�لتمايز  �لدينية  للنظم  روؤيتها  وذلك يف  �لعربية  �جلزيرة 

اجتاهات الإ�صالح والتجديد الديني املعا�صر يف 
اجلزيرة العربية

عبد الرمحن الساملي)1(

رئي�ض حترير جملة �لت�شامح - وز�رة �الأوقاف و�ل�شئون �لدينية - ُعمان.  )1(
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�لنظم �حلاكمة و�لتعليم �لديني وتقاليده، ويف �لعالقة بني �لدين و�لدولة، حيث 
متكن �لنظام �مللكي �ل�شعودي يف �حتو�ء �أقاليم متعددة د�خل �جلزيرة، ففي عمان 
�لتاأمت جميع �الأقاليم حتت �ل�شلطة �ملبا�شرة لل�شلطان، بينما كان �لنظام يف �ليمن 

ا ومدعوًما من قبل �لنا�شريني و�لقوميني �لعرب. جمهوريًّ

وهذه �الإ�شكالية �ملبدئية لها رجعيتها �لتاأريخية، ففي �ليمن ترجع جذور 
�حل�شني  بن  يحيى  �الإمام  و�شول  منذ  قرون  ع�شرة  عن  يزيد  ملا  �لزيدية  �الإمامة 
�لر�شي 897م �إىل �ليمن وبد�ية دعوته فيها، حيث ظل �الإمام حمتفًظا ب�شالحياته 
م�شتمرة  �ليمن  يف  �الإمامة  وبقيت  متكاملة،  موؤ�ش�شة  يف  و�ل�شيا�شية  �لدينية 
على  �ملتقطعة  �لع�شكرية  �لهجمات  ومن  �ل�شيا�شية  �ل�شر�عات  من  �لرغم  على 
�ليمن، و�نت�شر �لفكر �لزيدي يف �ل�شمال �ليمني بينما ظلت �ملحافظات �جلنوبية 

و�ل�شاحلية �ملعروفة باإقليم ح�شرموت حتت تاأثري �ملذهب �ل�شافعي و�لت�شوف.

وثقافته  بتاريخه  �الإبا�شي  �ملذهب  �لت�شاق  ظل  عمان  يف  �الأمر  �أن  بيد 
بالرغم  �أطو�ره  جميع  يف  له  ميزة  �مليالدي  �لثامن  �لهجري/  �الأول  �لقرن  منذ 
�ملناطق  بع�ض  و�الأحناف يف  ُعمان  كال�شافعية يف جنوب  �ملذهبية  �لتعددية  من 
�ملذهب  ظل  لكن  �ل�شحر�وية،  �لتخوم  على  و�حلنابلة  �ل�شمالية،  �ل�شاحلية 
�الإبا�شي ميثل �ملرجعية �لدينية يف �لبالد، وكانت �الإمامة �الإبا�شية �أ�شبه باملحرك 
لال�شتقالل �لد�ئم لالإقليم �شو�ء كان يف �لقرون �الإ�شالمية �ملبكرة �أو عن �لدول 

�الأجنبية يف �لقرون �ملتاأخرة ما جعلها متثل �لهوية �لثقافية لعمان.
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للعلوم  �لعلمية  �خللفية  عن  مب�شطة  ملحة  تعطينا  �الإجمالية  �ل�شور  هذه 
�لدينية لهذه �ملنطقة، و�إن كانت ظلت مبعزل عن �الهتمام �لدر��شي حتى �لع�شر 
ا  جديًّ �هتماًما  تبدي  تكن  مل  �ال�شت�شر�قية  �لدر��شات  �أن  �إىل  �إ�شافة  �حلديث، 
نحوها �إال ما �شهد موؤخًر� يف �ليمن وذلك لدر��شة �ملدر�شة �لزيدية من جهة، ثم 
ملكتباتها �لعلمية �خلا�شة و�حتو�ئها على �لرت�ث �ملعتزيل �أو لالكت�شافات �الأثرية 
�ملبكرة للرت�ث �الإ�شالمي، وكذلك يف ُعمان برغم �ل�شيطرة �الإبا�شية �إال �أنها مل 
تبحث عن �لبنية �لفكرية لهذه �ملدر�شة �إال من �جلانب �ل�شيا�شي عند �الإبا�شية 
وهي �الإمامة وقلَّما عني بدر��شة تر�ثها �لكالمي و�لفقهي ب�شكل و��شع �إال منذ 

�الأربعني �ل�شنة �ملا�شية.

�لعربية  �جلزيرة  �شهدته  �لذي  �لديني  �الإ�شالح  يف  �لنهو�ض  الثاين:  امل�شهد 
ملا  مو�كبة  وهي  �ملعا�شر  و�الإ�شالمي  �لعربي  �لتاريخ  من  �حلديثة  �ملرحلة  خالل 
عرف بحركة �الإ�شالح �ملعا�شرة. ففي و�شط �جلزيرة كان بروز �ل�شيخ حممد بن 
�شرًخا  �أحدثت  و�لتي  به،  و�لت�شقت  بال�شلفية  عرفت  �لتي  ودعوته  عبد�لوهاب 
يف �لفكر �ل�شني يف �شد�مها مع �الأ�شعرية، ومن ثمَّ �أرجعت جتذيرها �لفكري �إىل 
�ل�شيخ �بن تيمية، وهذ� �الإرجاع مل يكن مت�شوًر� عند �أهل �ل�شنة خ�شو�ًشا بعد 
��شتتباب �الأمر �ل�شيا�شي يف �شورة �لدولة �لعثمانية و�لتالوؤم �ملتقارب يف �الآر�ء 
وخلق  متو��شاًل  ظل  �ل�شرخ  وهذ�  و�الأ�شعرية،  �ملاتريدية  مدر�شتي  بني  �لعقدية 

ت�شدًعا مل ي�شتطع ��شتيعابه حتى �الآن.
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بينما �ليمن �شهد �نك�شاًر� �آخر يف �لفكر �لزيدي - �ملعتزيل �أحدثه �ل�شيخ 
وحممد  �ل�شنعاين،  �الأمري  �إ�شماعيل  بن  وحممد  �ل�شوكاين  علي  بن  حممد 
و�الجتاه  �العتز�لية   - �لزيدية  �لعقيدة  مبر�جعة  عنو�  و�لذين  �لوزير،  �إبر�هيم  بن 
�لتقاربي نحو �لفكر �ل�شلفي، وهذه �ملر�جعات �أحدثت تغيرًي� ال يز�ل يف جتاذب 
ب من حماولة �إدر�جهم يف �شل�شلة طبقات �لفقهاء �أهم من  بني �لزيدية بل �شعَّ

�لزيدية �أم من �ل�شلفية؟

وردوًد�  جتاذبًا  �أحدثت  وجنوبها  �جلزيرة  و�شط  يف  �الإحيائيني  حركات  �إن 
جتاوزت مناطقهم �الإقليمية ليتفاعل مع حركة �الإحياء �الإ�شالمية يف حميطها �لعام، 
و�لتي كانت دعوتها تنحو نحو �لعودة �إىل �جلذور �الإ�شالمية يف مفهمومها �ل�شلفي.

فرتة  �إىل  �إرجاعه  ميكن  �لديني  �الإ�شالح  م�شهد  فاإن  عمان  يف  �أما 
يف  �ليعربية  �لدولة  باإقامة  �رتبط  و�لذي  11هـ/17م  �لقرن  من  بد�ية  مبكرة 
ا من �إعادة توحيد عمان بعد  عمان  )1624- 1741( حيث متكن �ليعاربة �شيا�شيًّ
�النق�شامات �لقبلية كما �أنهم متكنو� من طرد �لربتغاليني، لكن �الإ�شالح �لديني 
�ل�شهري  �ملو�شوعي  �لكتاب  موؤلف  �ل�شق�شي  �شعيد  بن  خمي�ض  �ل�شيخ  مع  برز 
�لكندي  �أحمد بن �شعيد  �ل�شيخ  بعده  �الإ�شالح من  و�أكمل  �لطالبني«،  »منهج 
ومن ثمَّ �ل�شيخ جاعد بن خمي�ض �خلرو�شي وتو��شلت �حللقات با�شتمر�ريتها حتى 
ع�شرنا �حلا�شر. بيد �أن �الأهم يف �مل�شهد �لعماين �الإبا�شي هو �لتجديد �لد�خلي 
للمذهب، فمنهج �لطالبني يف �شياغته �ملو�شوعية هو حماولة الإعادة �شياغة �الآر�ء 
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�الأخرى،  �الإ�شالمية  �لفقهية  باملد�ر�ض  ومقارنتها  �ملبكرة  �لكال�شيكية  �الإبا�شية 
وهذ� �لنجاح يف �الإ�شالح �الإبا�شي القى �شدى و��شًعا، و�أعطى د�فًعا لالإبا�شية 

جتاوز عمان و�شرق �إفريقية بل �متد نحو �شمال �إفريقية.

�أو �لتجديد يف هذه  �أن �الإ�شالح  نعنيه  �لت�شور لهذه �ملرحلة هو ما  وهذ� 
�ملرحلة �لكال�شيكية �ملحدثة بد�أ ب�شور �شتى، �إما مب�شهد �النك�شار و�إعادة �لبحث 
عن فكر م�شتجد يف روؤية �إحيائية �شلفية، �أو يف �لروؤية �لثانية باملر�جعة �لكلية �أو 
�النف�شال عما هو �شائد بدعوى �الجتهاد، �أو باإعادة �لتجديد يف د�خل �ملذهب 

ذ�ته كما حدث يف عمان.

�شكلية حدود  ر�شم  و�إعادة  �ملنطقة  �لربيطاين يف  �لتدخل  الثالث: هو  امل�شهد 
�جلزيرة �لعربية ب�شورتها �ملعا�شرة، بالرغم من �أن بريطانيا و�شعت نهًجا جديًد� يف 
�لتعامل �ل�شيا�شي مع منطقة �خلليج ب�شكل خم�شو�ض حني فر�شت نظام �حلماية 
بد�ية من �لقرن 19م �إال �أن �لتطور �لفعلي لهذه �لعالقة بد�أت بعد �حلرب �لعاملية 
�الكت�شافات  تبعتها  ثم  ومن  �ملنطقة  ا عن  نهائيًّ �لعثمانية  �لدولة  و�نح�شار  �الأوىل 
�لنفطية، وتغريت �شورة �ل�شرق �الأو�شط، حينها �أعادت بريطانيا �شياغة �مل�شيخات 
�خلليجية �إىل دول، وبذلك �أ�شبحت �ملنطقة يف ��شتقاللها و�نتعا�شها �القت�شادي 
ب�شكل  �أثرت  ما  وهي  �لعامل،  يف  �القت�شادية  للهجرة  جذبًا  �ملناطق  �أكرث  من 
فاعل يف تغيري �لرتكيبة �الجتماعية لل�شكان وبنية �ملجتمعات �خلليجية وق�شايا 
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�لهجر�ت �شو�ء �ل�شرعية منها �أو غري �ل�شرعية �إحدى �ل�شمات �لتي تلقى رو�ًجا 
يف نقا�شات �لهوية يف م�شتو�ها �لعام.

�شنية  �حلاكمة  �لعائالت  كانت  ��شتقاللها  �خلليج  دول  �شهدت  وحينما 
�الإثنا  و�ل�شيعة  �ل�شنة  بني  ممتزجة  كانت  �ل�شكانية  �لرتكيبة  �أن  بيد  �ملذهب، 
مفهومها  يف   - �ملذهب  �شنية  كانت  و�إن   - �حلاكمة  �لعائالت  �أن  كما  ع�شرية، 
�لعام فاإنها ذ�ت متايز مذهبي، فالكويت و�لبحرين وعجمان و�أم �لقوين تتمذهب 
باملذهب �ل�شافعي، و�أبوظبي ودبي باملذهب �ملالكي، وقطر ور�أ�ض �خليمة و�ل�شارقة 
باملذهب �حلنبلي، وهذ� �لتوزع �ملذهبي منح لكل دولة منها �شورة رمزية يف هويتها 
�لروؤية  تاأثريه الحًقا يف  �شندر�ض  �لعامل  وهذ�  م�شتمرة.  ز�لت  وال  �ال�شتقاللية 

�ل�شيا�شية لكل دولة منها نحو �الإ�شالح و�لتجديد �الإ�شالمي.

�إن هذه �مل�شاهد �لثالث حتدد لنا بو�شوح منهًجا حمدًد� لرتكيبة �إطار در��شتنا 
على �لرغم من تباين �مل�شتويات بني �الأقاليم و�ملد�ر�ض �لفقهية و�لنظم �ل�شيا�شية 
يف �جلزيرة �لعربية، �إال �أنها يف �لوقت نف�شه تف�شح عن تد�خل وقو��شم م�شرتكة 
عند �لقيام بتحليلها ودر��شتها مما ي�شعب ف�شلها، و�إن كانت هنالك �شمتان ميكن 
�لرت�بط بني تطور  �أن هنالك عالقة د�ئمة  �أواًل:  �مل�شاهد وهما:  ملحهما من هذه 
�ل�شمة هي حالة  �لعربية و�لدولة، وهذه  �لديني يف �جلزيرة  �الإ�شالح و�لتجديد 
ميكن للبع�ض �أن ي�شفها بالتعميمية على �لعامل �الإ�شالمي باأكمله و�أن هذه �ملنطقة 
لي�شت خمت�شة به دون �شو�ها من �لدول �الإ�شالمية بل �إن هذه ز�دتها تعقيًد� �إال 
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�أنها قد �أثارت �هتمام �ملحللني �ل�شيا�شيني و�ملفكرين �الإ�شالميني على �ل�شو�ء يف 
تاأطري هذه �لعالقة كحالة معا�شرة بني �لدولة و�لدين يف در��شة �الإحياء �ل�شيا�شي 
�الإ�شالمي �ملعا�شر، �أو من روؤية �لتقدم �حل�شاري لالإ�شالم يف جانبه �ل�شيا�شي. 
�أما �الأمر �الآخر فهو �رتباط روؤية �الإ�شالح بالتعليم �لديني، ولذ� يخلط كثري من 

�لباحثني و�لد�ر�شني لالإ�شالح و �لتجديد بينهما.

ولذ� كان ��شتنتاجي �ملبدئي و�ملبكر و�لذي �شاأقدم �إىل �شرحه �أن �الإ�شالح 
�ملوؤ�ش�شة �حلاكمة نحو �الإ�شالح  �أو  �لدولة  �ملنطقة من خالل �شيا�شة  متَّ يف هذه 
�أكرث مما هي روؤى تنظريية علمية د�فعة يف عملية �الإ�شالح و�لتجديد من رجال 
ولذ�  �الإ�شالح  �ل�شيا�شية من  �ملوؤ�ش�شة  �بتعدت  لقد  �أنف�شهم.  �مل�شلمني  �لعلماء 
نظر �إىل �لتجديد و�الإ�شالح غالًبا يف بالد �لعر�ق و�ل�شام وم�شر و�شمال �إفريقية، 
�إما من مبد�أ �ل�شخ�شيات �أو �جلمعيات �لدينية وقلما ذكرت �ملوؤ�ش�شة �ل�شيا�شية 
�أو تطلًعا يف فكر �الإ�شالح، ويجب علينا ف�شل �حلالتني حال در��شتهما  �إ�شهاًما 

الأجل ��شتيعابهما.

)2(

يف كتابه �الأخري »�ل�شر�ع على �الإ�شالم« �شغل �لربفي�شور ر�شو�ن �ل�شيد 
مبحاولة م�شتجدة بني �ملفكرين �لعرب �ملعا�شرين يف حتديد دور �لدولة و�الإ�شالح 
�الإ�شالمي و�أيهما ��شتحوذ على �الآخر يف هذه �لعالقة يف عامل �مل�شلمني خالل 
�أربع �شيغ: 1( �الإلغاء  �لعقود �لثالثة �الأخرية. ويف هذ� �ملجال �لتنظريي حدد 
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و�الإ�شعاف مثل ما حدث يف تون�ض وليبيا و�شوريا و �لعر�ق. 2( �الإبقاء و�لتقوية 
مع  �الإيجابية   )3 و�ملغرب.  وم�شر  �ل�شعودية  مع  حدث  ما  مثل  �ال�شتتباع  مع 
�ملوؤ�ش�شة �لدينية مثل �الأردن وعمان ولبنان. 4( �حليادية مع �ل�شلبية مثل موريتانيا 

و�ل�شود�ن ودول �خلليج.

و�الإ�شالح  �لتجديد  حمور  على  ت�ش�شتحوذ  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تكاد 
دون �شو�ها من �الأقطار، بل ميكن �لقول �إن هذ� �ال�شتحو�ذ ��شتمر طو�ل �لعقدين 
بد�أت  وقد  �ل�شبعينيات(،  منت�شف  وحتى  و�ل�شتينيات  �خلم�شينيات  )منت�شف 
�ل�شعودي  �لفعل  بردة  بدقة  تعيينها  بالفعل وميكن  �ملعا�شرة  �الإ�شالحية  �لعمليات 
ب�شنع  �شتقوم  �أنها  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أعلنت  حني   1952 يوليو  ثورة  �جتاه 
�الأزمة  وتطورت  لقرون،  م�شر  به من  ُيوؤَتى  �أن  �عتيد  و�لذي  �مل�شرفة،  �لكعبة  �شتار 
�ل�شيا�شية بعدها بني �مللك في�شل بن عبد�لعزيز )1962-1975( و�لرئي�ض جمال 
�لعربية  �ل�شيا�شة  يف  تياًر�  منهما  كل  مثَّل  حيث  عبد�لنا�شر  )1970-1954( 
�ملعا�شرة؛ �الأول: �ملحافظ/ �الإ�شالمي/ �ليميني - �الآخر: �ال�شرت�كي/ �لقومي/ 
�إعادة تكوينها بني  �ملرحلة  �ل�شعودية يف هذه  �ل�شيا�شة  ��شتقطبت  �لي�شاري، حيث 
�لفقه  تربز  �أن  با�شرت�تيجيتها هذه  و��شتطاعت  �لدينية.  و�ملوؤ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شة �حلاكمة 
�أوحد  �حلنبلي من خالل �لفقهاء �لنجديني ومن ثمَّ تبني �ملذهب �ل�شلفي مذهًبا 
�إعادة  كان  �لتعميم  وهذ�  �ملحاكم،  على  وتعميمه  �حلنبلي  �لفقه  وتطبيق  للدولة 
��شتحد�ث من قبل �ل�شلطات �ل�شعودية باإل�شاق �ملذهب مع �لدولة �لعربية �ملعا�شرة. 
برغم ��شطر�ب �لتيار�ت �ل�شيا�شية حينها يف �ملناطق �لعربية �ملجاورة لها يف �جتاهات 
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�شتى بدعوى �لتحديث و�لتوجه �لعلماين فاإن �ملنحى �لديني �ملحافظ كان هو �الجتاه 
�ل�شيا�شي �ل�شائد يف �ل�شعودية، وهو ما �أمكن �ل�شعودية من تقوية نفوذها يف �الأو�شاط 
�ل�شعبية �ملتدينة و�لتجاوز بعد ذلك نحو �ملحيط �الإ�شالمي �لعام وت�شّكل جاذبيته 

�أمنوذًجا �شد �الأنظمة �حلاكمة بعد ��شتقاللها �آنذ�ك.

�شارًيا يف  و�لعر�ق  �ل�شام  �ملذهب �حلنفي يف م�شر وبالد  �إعمال  لقد ظل 
يكن  مل  �حلنبلي  �ملذهب  �إعمال  يف  �ل�شعودي  �لتوجه  لكن  �لدينية،  �ملحاكم 
�إىل  �الإقليمية  مناطقها  يف  �الإ�شالمية  �ملذ�هب  �إعمال  �إعادة  �شاعد  بل  متوقًعا، 
�لربوز جمدًد� و تعميمها يف بع�ض �ملناطق، فعلى �شبيل �ملثال �ملذهب �ملالكي يف 
�شمال �إفريقية و�ل�شود�ن و�لذي �أعطى م�شاحة �أكرب لعلماء �ملذ�هب يف �لتو�شع يف 
�ل�شاأن �لعام ولتكون �شمة يف �لدولة �لعربية/ �الإ�شالمية �ملعا�شرة بحيث �أ�شبحت 
لالإ�شالح  �ل�شعودية  للحكومة  �لد�فعية  وهذه  �لدولة+�ملذهب.  مميزة=  �شمة 
�لديني تطورت يف حالة من �لت�شادمية �مل�شتمرة مع متدينيها من مفهوم �ل�شيا�شة 
�ل�شرعية وم�شروعية �لدولة، ولذ� �شرعان ما ت�شطدم هذه �الإ�شالحات يف نهاية 
كل مرحلة وهي ميكن ح�شرها يف ثالث مر�حل: �الأوىل بعد نهاية �الإخو�نية يف 
نهاية عهد �مللك عبد�لعزيز، �أما مرحلتها �لثانية حني متكنت جمموعة مت�شددة من 
�حتالل �حلرم �ملكي 1979، وبذ� يطلق عليها �أحيانًا تبعات نهائية للمرحلة �لثانية 
يف عهد �مللك في�شل يف عالقة �لدولة باملنظومات �لدينية. �أما �ملرحلة �لثالثة وهي 
�لتي �متدت من 1981- 2001 و�لتي ت�شابكت مع ظاهرة �ال�شطر�ب �ل�شني- 
�ل�شيعي ومع قيام �لثورة �الإير�نية، و�جلهاد �الأفغاين، حينها ظهر �جليل �ل�شلفي 
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�مل�شتجد و�ملتتلمذ على يد قياد�ت �حلركات �ل�شيا�شية �الإ�شالمية و�لذين �شيطرو� 
و�شورية  م�شر  من  باخل�شو�ض  قدمو�  و�لذين  �جلامعي،  �الأكادميي  �لتعليم  على 
�أنَّ  �لبع�ض  ر�آه  ما  وهو  �خلليج،  مناطق  ��شتقرو� يف  ثم  ومن  و�ل�شود�ن،  و�لعر�ق 
�ل�شيا�شي �لذي  �إعادة ت�شغيل لهذه �حلركات وبعث �الإ�شالم  هذه �لهجرة هي 
�شيطر على �حلدث �ل�شيا�شي يف عامل �مل�شلمني. مل تكن هذه �لعالقة �ملزدوجة 
�ل�شيا�شي  �ل�شد�م  يف  �ال�شتخد�م  عن  مبناأى  و�لت�شعينيات  �لثمانينيات  خالل 
للزعامة  �لتبوء  �إير�ن  �ل�شيا�شي مع  �ل�شد�م  �ل�شعودية متثل يف هذ�  حيث كانت 
�الإ�شالمية مل�شلمي �ل�شنة ومت ح�شد �ملحيط �الإ�شالمي �ل�شني لذلك، بل مل يكن 

من �ملتوقع �أن ينتقل هذ �لنز�ع نحو �ملحيط �ملهاجر يف �لغرب.

�أما يف �ليمن فبعد ��شتيالء �لع�شكريني على �لدولة يف �ليمن يف �ل�شمال 
1962 ومن بعد �ل�شيوعيني يف جنوب �ليمن 1967 حدث �لت�شدع يف �لو�شط 
�ل�شعبي �ليميني مما دفع باملد�ر�ض �لدينية نحو �لعمل �ل�شيا�شي و�لتنظيم �حلركي 
�ل�شيا�شي �شدى ومرتًعا لكل �الأيديولوجيات  من دون ��شتثناء و�أ�شبح �لو�شط 
و�لتظاهر�ت يف و�شط �ل�شارع �لعربي، فالدولة ب�شبب �نقالبها على نظام �حلكم 
كانت تعترب �ملد�ر�ض �لتقليدية وباالأخ�ض �لزيدية �شد �لثورة، �أما جنوب �ليمن 
لكن  �ل�شو�ء  على  و�لدينية  �ل�شيا�شية  �حلريات  �ل�شيوعية  �لثورة  �أغلقت  فقد 
�ملد�ر�ض �لدينية تر�جعت ثانية من خالل �حللقات �ل�شوفية �لتي حافظت على 
مكانتها �ل�شعبية يف و�شطها �لعام. لكن ما �أن متت �لوحدة �ليمنية بني �ل�شمال 
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بهذ�  �ليمن  يف  �لعام  �ل�شعبي  �لو�شط  �أ�شبح  ما  �شرعان   ،1992 عام  و�جلنوب 
�الندماج متاأرجًحا بني ثالثية:

1- �لتيار�ت �لدينية 

2- �شيوخ �لقبائل 

3- �الأحز�ب �ل�شيا�شية

وهذه �لثالثية بلورت �ل�شيا�شة �ليمنية �ملعا�شرة وما �أمكن �النفكاك عنها، 
ولذ� وجدت �ملد�ر�ض �لتقليدية و�الإحيائيون مًعا مدفوعني نحو �لعمل �ل�شيا�شي 
�أن �الإ�شالح و�لتجديد مر�دف للعمل �ل�شيا�شي و�إن كان هذ� �لعمل  معتربين 

�ل�شيا�شي ��شطرب بعد ذلك مع مطلع �لت�شعينيات ون�شبت �إليه �أعمال �إرهابية.

من  هو  �ليمن  يف  حتديثية  �شيغة  يف  برز  �لذي  �لفكري  �لعمل  �أن  بيد 
خمطوطات  ن�شر  ��شتطاعت  و�لتي  �لثقافية  علي  بن  زيد  �الإمام  موؤ�ش�شة  خالل 
حمققة يف �ل�شنو�ت �ملا�شية للفكر �لزيدي و�ملعتزيل، ويرجع ف�شل ذلك - منذ 
�خلم�شينيات للقرن �ملا�شي - للبعثة �مل�شرية حني متكنت من �لعثور على نفائ�ض 
بع�ض �ملخطوطات �ليمنية �ملعتزلية وهذ� �الإحياء �أعطى توجًها جديًد� لد�ر�شي 
ا  ثقافيًّ وجًها  �ليمن  �إعطاء  �أمكن  ما  وهو  �لكالمية،  و�لعلوم  �الإ�شالمية  �لفل�شفة 

ا �آخر بعد �نهيار �الإمامة. دينيًّ
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مل تكن تبدي �شيا�شة عمان �حلكومية �هتماًما بال�شاأن �لديني �إال مبوروثه 
�لعامة وحتى يف خالل حرب  �لتعاي�شية  �ملذ�هب يف حالتها  وظلت  �لتقليدي، 
�لديني  �خلطاب  ��شتغل  قلما  )1967-1975م(  �ل�شيوعية  �جلبهة  مع  �جلنوب 
�لثقايف  �ملوروث  مبفهوم  �لديني  تعاملها  يف  �حلكومة  �شيا�شة  ظلت  ولذ�  فيها، 
حتى ما بعد 1970م وم�شتبعدة يف �لوقت نف�شه من �شالحيات �ملمار�شة، وهذه 
�ال�شرت�تيجية �متدت ما يقارب �أكرث من ن�شف قرن، ومل يحدث فيها �أي تغري 
ذي �أهمية كربى. بيد �أن �لتغيري �لذي حدث يف �شيا�شتها �لتحديثية �لدينية فيها 
�خلليج و�جلزيرة  �الأول يف  �الإفتاء يف عام 1974م، وهو  �لدولة ملن�شب  �إحد�ث 
�حلكومية،  �ملظلة  حتت  �لدينية  �ملوؤ�ش�شة  مّل  من  �لدولة  متكنت  و�لذي  �لعربية، 
من  متحررًة  عام  �الألف  عن  يزيد  ما  �لعمانية  �ل�شيا�شة  يف  متنفذة  ظلت  و�لتي 
�لقيود ويف �لوقت نف�شه لها نفوذ يف �ل�شاأن �لعام. لكن �لتغري �حلكومي �الأهم هو 
�ل�شيا�شي يف حرب  تبعه من �ال�شطر�ب  �ل�شاد�ت، وما  �لرئي�ض  �غتيال  حدث 
�خلليج �الأوىل 1979-1989، و��شتعال �لنز�ع �ل�شني - �ل�شيعي، عندها �أعادت 
�ل�شافعية  �ملدر�شة  ودعم  �الإبا�شية،  �لتقليدية  مدر�شتها  بتقوية  �لنظر  �حلكومة 
�لغالبة الأهل �ل�شنة �لعمانيني، وبذ� منعت �الرتباط باملحيط �الإ�شالمي �حلركي 
بل منعت حتى �لروؤى �الإ�شالحية �أو �الإحيائية �الإ�شالمية �مل�شتجدة باعتبارها �إما 
مرتبطة بالتنفذ �ل�شيا�شي و�إما موؤدية لال�شطر�ب �الجتماعي. ولذ� حينما عملت 
بروؤية م�شتجدة جتمع بني �ملذهب و�ملد�ر�ض  �لرتبوية �شاغتها  �لدر��شية  مناهجها 
ذلك  �ملق�شد من  وكان  و�حلنفية.  و�ل�شافعية  �الإبا�شية  �لغالبة يف عمان  �لفقهية 

جتذير كل روؤية �إ�شالحية دينية �إىل �لتقاليد �لعمانية �أو ت�شتبعد.
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تتمثل يف  �لديني  �الإ�شالح  نحو  �شيا�شاتها  فاإن  �الأخرى  �خلليج  دول  �أما 
جانبني خمتلفني:

�الإمار�ت 	 دولة  يف  ثم  بد�ية  قطر  يف  متثل  ما  وهو  �لتقليدي  �الإ�شالح 
باعتبارها  �لتقليدية  �لعربية �ملتحدة حيث حافظت كالهما على �ملذ�هب 
�أولوية، فقد حافظت قطر على �ملذهب �حلنبلي و�الإمار�ت على �ملذهبني 
�ملالكي)�أبوظبي ودبي( و�حلنبلي )�ل�شارقة ور�أ�ض �خليمة(، ومل تتمكن من 
�إليها  �لقادمني  للعلماء  ��شت�شافتهما  �لتقاليد حتى يف  �النفكاك عن هذه 
من �لبلد�ن �لعربية �أو �الإ�شالمية لالإقامة �لد�ئمة بها، و�إن كانت قطر برزت 
يف �الآونة �الأخرية يف و�جهتها �الإعالمية �شوًتا بارًز� يف �ل�شاأن �الإ�شالمي 
�لعام من خالل قناة �جلزيرة و متويل موقع �إ�شالم �أون الين على �ل�شبكة 

�لعاملية.

�أما �مل�شار �الإ�شالحي �لتحديثي فتمثل يف �لكويت و�لبحرين، فقد كانت 	
تطلعات كال �لبلدين نحو �لتحديث �أ�شرع ولعل مرجع ذلك �إىل �لنهو�ض 
تاأثريه على  �لتعليمي �ل�شابق لديهما عن بقية دول �خلليج، ومن ثمَّ كان 
حتديثية،  بروؤى  �ملعا�شرة  �لروؤى  مر�جعة  يف  و�لتعليمي  �ل�شيا�شي  �جلانب 
كال  يف  �ل�شتينيات  منذ  �ل�شيا�شية  و�لتيار�ت  �الأحز�ب  وجدت  وعليه 
�لنقا�شات لديها يف �لو�شط �الجتماعي دون �شائر  �أثرى  �لبلدين، وهو ما 
مد�ر�شه  يف  جذوره  �جلانبني  كال  فقد  �إىل  �أدى  ذلك  كل  لكن  �خلليج، 
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�لتيار�ت  بد�أت  �لثمانينيات  ومنذ  �ل�شافعية،  �ملدر�شة  �لتقليدية خ�شو�ًشا 
�أحز�ب ومل  �ل�شيا�شي وتت�شكل يف  �لدينية تدخل نحو �لعمل يف �مل�شار 
�أ�شبح  ولذ�  �ل�شيعة.  كذلك  بل  �ل�شنة  �أهل  على  مقت�شًر�  ذلك  يكن 
و�لتحديات  �لدينية  �ملو�قع  على  للتناف�ض  مركًز�  �لبلدين  كال  �لربملان يف 
�إىل  ق�شمت  �لدينية  �الأحز�ب  �أن  كما  و�لليرب�لية  �لعلمانية  �الأحز�ب  مع 
حمافظني و�شلفيني و �إخو�نيني ويف خ�شم هذ� �ل�شر�ع تال�شت كل �جلهود 
م�شروع  �أجنزت  �لكويت  �أن  بيد  معا�شرة.  دينية  �إ�شالحية  روؤية  تقدمي  يف 
على  �لفقهية  �مل�شطلحات  ك�شف  يف  �الأ�شخم  وهو  �الإ�شالمية  �ملو�شوعة 
منذ  �لقرن  ربع  قر�بة  �إجنازه  ��شتغرق  و�لذي  �الأربعة،  �ل�شنة  �أهل  مذ�هب 

نهاية �ل�شتينيات.

ال �شك �أن �لتاأثري �لنفطي على منطقة �خلليج هو �لعامل �ملحرك �الأبرز يف 
�إىل ق�شيتني  ن�شري  �أن  �ملهم  �لتاأثري �القت�شادي، ومن  �إىل  �إ�شافة  �لتحديث،  هذ� 

مرتبطتني باالإ�شالح �لديني ودر��شته حتتاج �إىل ��شتيعاب �أ�شمل:

الأوىل: �أثر �لنفط ب�شكل مبا�شر يف عامل �لهجرة و�لعمالة يف هذه �لبلد�ن لتكون 
�ل�شكانية.  �لرتكيبة  �أثره يف  و�نعك�ض  �لعامل،  للهجرة يف  �ملناطق جذبًا  �أكرث  من 
وكانت هذه �لهجر�ت ذ�ت تنوع يف �الأعر�ق و�الأديان و�الأيديولوجيات وتفاعلت 
�ملجتمعات �ملحلية مع هذه �لهجر�ت �لقادمة من �شتى �أقطار �لعامل، وهو ما �أوجد 
�أقليات دينية تطالب بحقوقها �لدينية و�الجتماعية، والإن�شاء موؤ�ش�شاتها �لدينية، 
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و�أكرث هذه �الأديان تو�شًعا هي �مل�شيحية و�لهندو�شية و�لبوذية. وهنالك عامل �آخر 
 17 دون  هم  للمنطقة  �الأ�شليني  �ل�شكان  غالبية  �أن  وهو  �ل�شكانية  �لرتكيبة  يف 
�شنة مدلاًل على �أن �لقاعدة �ل�شكانية هم من �شغار �ل�شن وهذ� مهم يف �لتاأثري 

�الجتماعي و�لديني.

و�الإعالم  �ل�شحافة  �أغلب  ومتويل  ��شتقطاب  �لدول  هذه  ��شتطاعت  الثانية: 
�لعربي يف �لعقدين �ملا�شيني، وهو ما �أوجد تفاعاًل يف �لق�شايا �لدينية يف �ملحيط 
�الجتماعي �لعام. و�ملقيا�ض �لنفطي لي�ض حمدًد� يف هذ� �الإطار بل مقيا�ض لكل 
�مل�شاريع و�لتمويالت �خلليجية فقد متكنت دول �خلليج يف نقل �ل�شيطرة �الإعالمية 
�إليها �شو�ء �لوطنية �أو �ملهاجرة خالل �لعقود �لثالثة �الأخرية وبذ� �أ�شبح �الإعالم 
�ملرئي و�ملقروء مق�شًما بني دول �خلليج �لعربي ال يناف�شها يف �ل�شاحة �لعربية �إال 
�الإعالم �مل�شري و�إن كان �الإعالم �خلليجي ظل متنوًعا و بارًز� يف �ملرحلة �ملتاأخرة.

)3(

�لعامل  يف  و�لتجديد  �الإ�شالح  مظاهر  من  تعد  �لتي  �الإجناز�ت  �أبرز  �إن 
�الإ�شالمي و�لذي برز يف �جلزيرة �لعربية يتمثل يف �أمرين:

�ملنظمات �لدولية: �لتي متثلت يف �لعمل �ل�شيا�شي بر�بطة �لعامل �الإ�شالمي 
�لتي �شمت تعددية و��شحة �ملعامل يف �ملحيط �الإ�شالمي على �لرغم من �لتمايز 
يف �شيا�شات و�أنظمة �حلكم لكل دولة منها. لقد �أجنزت منظمة �لعامل �الإ�شالمي 
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�شورة من �لت�شامن �الإ�شالمي بهيئاتها �ملخت�شة �ل�شيا�شية و�لثقافية و�ملالية. لقد 
�ل�شيا�شية ب�شيطة لكن  بفاعليتها  و�إن كانت  و�شعت ت�شوًر� للمحيط �الإ�شالمي 
بف�شل حركتها �لد�ئمة و�لدول �لد�عمة لها ��شتطاعت �أن تتجاوز منظمات دولية 

كربى.

و�الأمر �الآخر هو �إن�شاء جممع �لفقه �الإ�شالمي �لذي ��شتطاع �إن�شاء قاعدة 
من �لتعارف بني �ملذ�هب �لفقهية �الإ�شالمية و�لبحث يف ق�شايا �لنو�زل وهو ما 
قدم �لروؤى �ملختلفة يف �لفتاوى �لنازلة، وقد �أ�شبحت لهذه �ملجامع معايري معينة 
وع�شويات ينت�شب �إليها. لقد منحت �ملجامع �لفقهية تو�شًعا للبحوث �لفقهية يف 
فقه �لنو�زل وهو ما �أ�شبح ظاهرة معا�شرة يف �لفقه �الإ�شالمي �ملعا�شر، ومن جهة 
�أخرى للفقه �ملقارن، ولذ� كانت �لفتوى �إحدى عالمات �لتميز للعلماء �مل�شلمني 
من  ��شتظهاره  ميكن  ما  �أكرث  ولذ�  لها،  �الإعالم  و�شائل  روجت  وقد  �ملعا�شرين 
�إمنا كانت من  حماوالت �لتجديد و�الإ�شالح �لديني �ملعا�شر يف �جلزيرة �لعربية 
خالل فتاوى كل عامل على حدة، و�لفتوى منحت �لفقهاء �شلطة يف �ل�شاأن �لعام 

مل تعهد من قبل.

�لبنوك و�مل�شارف �الإ�شالمية: يف و�قع �الأمر �أن �لتنظري لهذه �لبنوك �أو �مل�شارف 
بد�أ خارج �جلزيرة �لعربية لكن عملية �لتطبيق جاءت من بلد�ن عملية �أبرزت فقًها 
�ملجاالت  يف  دويل  و�عرت�ف  علمي  ت�شور  ذ�  �الإ�شالمية  �ملعامالت  يف  م�شتجًد� 
�ال�شتثمار  و�شناديق  �ملالية  �ل�شركات  نحو  تعدت  بل  و�لقرو�ض  و�لتاأمني  �مل�شرفية 
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�لر�أ�شمالية على �لنظام �ملايل �لعاملي.  �لعاملية، وهو ما مل يكن متوقًعا بعد �لهيمنة 
وبذ� فتحت �أفًقا م�شتجًد� للفقه �الإ�شالمي نحو �لتفاعل �لدويل بيد �أن فقه �ملعامالت 
�ملالية مل يعد حكًر� على علماء �مل�شلمني وحدهم بل تعدى �الأمر لالهتمام به من 
غري �مل�شلمني يف تعلمه و�الإملام به ملتطلب �ال�شت�شار�ت �ملالية و�لقانونية، وبذ� �أن�شئت 

بر�مج تخ�ش�شية �أكادميية يف �جلامعات �لعاملية.

)4(

�الإ�شالح  يو�جهها  �لتي  �الإ�شكاليات  ن�شع  �أن  علينا  �ملقالة  هذه  ولنختم 
�لديني، و�شنح�شرها يف �لنقاط �لتالية:

قيادتها ( 1) رغم  �لدولة  حت�شم  فلم  و�لدولة،  �لدين  بني  �الن�شجام  �إ�شكالية 
لالإ�شالح م�شروعيتها وهذه تظهر بني �لفينة و�الأخرى.

�إ�شكالية �ملو�طنة و�الإ�شالح �لديني، وكما �أو�شحنا �شابًقا �خللل يف �لرتكيبة ( 2)
�ل�شكانية �شيكون �أبرز �الإ�شكاليات �لقادمة �لتي �شيو�جهها رجال �لدولة، 

وعلماء �لدين و�شيوخ �لقبائل.

�إ�شكالية �لتعليم �لديني، وقد بحثت ب�شكل جدي بعد �أحد�ث 11 من ( 3)
�شبتمرب 2001.





مقّدمة

�أهمية  باإدر�ك  �لعربي  �لعامل  يف  �الإ�شالحي  �لفكر  مو�شوع  بحث  يرتبط 
�لنخب يف �لبالد �لعربية عموًما ومدى تطور �الأفكار و�ملوؤ�ش�شات فيها. هذ�ن �الأمر�ن 
�شاد  �لذي  �لوعي  طبيعة  تقدير  على  يعينان  و�ملوؤ�ش�شات(  �الأفكار  وتطّور  )�لنخب 
يف �لفرتة �حلديثة ونوع �الإ�شكاليات �لتي طرحت �آنذ�ك مبا ي�شاهم يف حتديد مو�قع 

�حلركة و�لتوقف �لتي يعي�شها �لفكر يف �لبالد �لعربية يف �لفرتة �ملعا�شرة.

ما �شنتعر�ض �إليه من طروحات �أبرز �أعالم �الإ�شالح �ملغاربي )حممد �لطاهر 
بن عا�شور ت 1973وعبد �حلميد بن بادي�ض ت 1940وعاّلل �لفا�شي  ت 1974 
لالإ�شالح  �لفكرية  �مل�شامني  لنا جو�نب من  يك�شف  بينها(  �ملقارنة  قدر من  مع 
�لتي  �لنظرية  و�ملرجعية  خ�شو�شياته  عن  �أ�شا�شية  معطيات  لنا  ويقدم  �ملغاربي 

يعتمدها.

يف الفكر الإ�صالحي املغاربي.. الق�صايا، 
الأعالم، املنهج

 أمحيدة النـيـفــــر)1(

�أ�شتاذ يف كلية �أ�شول �لدين - جامعة �لزيتونة - تون�ض.  )1(
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للو�شول �إىل هذ� �لغر�ض نطرح �الأ�شئلة �لتالية:

هل كان �لفكر �الإ�شالحي �ملغاربي جمرد ترديد و�شدى للفكر �الإ�شالحي 	
يف �مل�شرق؟

ما هي �لق�شايا �لتي رّكز عليها هذ� �لفكر؟ وما هي �مل�شامني �لتي متّيز بها؟	

ما هو مفهومه لالإ�شالح �لديني؟ وما هي �لقيم �لتي �عتمدها يف �مل�شروع 	
�الإ�شالحي؟

هل كان لديه فكر �شيا�شي خمتلف عما كان للفقهاء يف �لع�شر �لو�شيط؟	

ا 	 فكريًّ خطابًا  ينتج  �أن  �أمكنه  وهل  بال�شلفية  �الإ�شالحي  �لفكر  عالقة  ما 
مغايًر�؟

ما هي نظرة �لفكر �الإ�شالحي �إىل �لغرب؟	

هل �أعاد �شياغة مفهوم حديث لالإ�شالم من خالل �لعالقة باالآخر؟	

ثنائية ال�شلفية والغرب  )1(

�ملمتدة من  �لفرتة  �لكبري يف  �ملغرب  بالد  �الإ�شالحي يف  �لفكر  �إذ� كان 
منت�شف �لقرن �لتا�شع ع�شر حتى نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية قد ��شتقطبه م�شروع 
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�ملغاربة  الإنتاج  فاإن  �مل�شرق  �الإ�شالحي يف  �لفكر  بها  �هتم  �لتي  �لنه�شة  حتقيق 
�لعلمي مميز�ت خا�شة حتتاج �إىل قدر من �الهتمام.

تعود هذه �خل�شائ�ض �إىل عو�مل ثالثة: عامل حملي �إقليمي و�لثاين �أوروبي 
غربي و�لثالث م�شرقي عربي.

يف �ملجال �الأول يالحظ �أن �أقطار �ملغرب �لثالثة عرفت يف �لفرتة �حلديثة 	
جمال بحثنا حالة من �لتفكك �الجتماعي مرده تباين �ملدينة عن �لبادية يف 
�شكل �شد�مي بني بنيتني �قت�شاديتني و�جتماعيتني وثقافيتني. هذ� �لتفكك 
كان يعو�ض بوحدة موؤقتة تن�شئها ظروف جهادية للدفاع عن �لكيان �لوطني �أو 

الإنقاذ �مل�شلمني فالتوحد ال يح�شل �إال عند تهديد �لدخيل.

مع �شنة 1830 تاأكد �لتو�شع �الأوروبي بعد �أن �أنهى طور �شد�ماته �لد�خلية 	
با�شتعمار �جلز�ئر وتون�ض �شنة 1881 ثم �ملغرب �شنة 1912. مل يكن لهذ� 
ا  ا و�جتماعيًّ �لتو�شع �ال�شتعماري �أن يتحقق لوال �لتدهور �ل�شديد �قت�شاديًّ
ولوال حالة �جلمود �لثقايف وتف�شي �الأمية و�لتقاليد �لفا�شدة يف عموم �لفئات 
�لو�شع �ال�شتعماري حركة فكرية متدرجة  �نبثقت من هذ�  �الجتماعية. 
و�إقبال على �لتعّلم و�كبهما ظهور �أحز�ب �شيا�شية و�نت�شار مهم لل�شحف 
ثم قيام بع�ض �جلمعيات �لثقافية �لتي �شتت�شافر جميعها النطالق حركة 
�حلزب  �لتون�شي 1908،  �ل�شباب  ]حركة  �ملغاربي  �مل�شتوى  على  وطنية 
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�لريف  �إىل 1847 ثورة  �لقادر 1832  �لد�شتوري 1920 ثورة �الأمري عبد 
�ملغربي 1911[.

�مل�شرقية، 	 �ل�شلفية  �حلركة  مع  �الرتباط  بجالء  يتبني  �لثالث  �ملجال  يف 
�لكربى  بالتحوالت  و�لتاأّثر  �ملتعلمة  �لنخب  بني  �لتو��شل  نتيجة  �أواًل: 
ين�شر  �لعثمانية و�لتفاعل مع ما كان  �لتابعة للخالفة  �ملناطق  �لتي عرفتها 
ذلك  كل  �شاحب  وما  و�ملنار  �لوثقى  �لعروة  مثل  �لكربى  �ل�شحف  يف 
�لتفاعل  درجة  �أن  يالحظ  �مل�شتوى  هذ�  يف  وم�شرحية.  �أدبية  حركة  من 
مع �لتوجه �ل�شلفي مل تكن و�حدة ففي حني كان �ملغرب �الأق�شى �أكرث 
�لبلد�ن تاأثًر� بال�شلفية �مل�شرقية وهو ما جعل �لتوجه �الإ�شالحي يتمّيز بقدر 
خا�ض من �لرتكيب بني خطاب �لهوية و�لتحديث ال جند مثيله يف �جلز�ئر 
رغم قربها من �ل�شلفية. هذ� يف حني ظلت �لنخب �لتون�شية �الإ�شالحية 

نائية عن �لتفاعل �ملبا�شر مع �خلطاب �الإحيائي �مل�شرقي.

�إذ� �أردنا �أن ننظر يف �مل�شامني �لتي يلتقي عليها �الإ�شالح يف �ملغرب ر�أينا 
�أنه ينطلق من �لوعي بالتخلف. يتمثل ت�شخي�ض �لنخب �الإ�شالحية لهذ� �لو�قع 
�ملرتّدي للم�شلمني باأن �شببه هو تفريطهم يف دينهم و�أنه لي�ض هناك من حل �إال 
و�ال�شتعمار  �لغزو  �إىل حمالت  �لت�شدي  �أجل  �لقوي من  �الإميان  �أ�ش�ض  تثبيت 
�ملغاربي  �الإ�شالحي  للفكر  �لعري�ض  �لعنو�ن  يكون  بذلك  �لثقايف.  و�ال�شتالب 

هو: �حلل يف �لعودة �إىل �الإ�شالم.
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�حلقيقة �الأخرى �لتي مل يفتاأ �لفكر �الإ�شالحي ملتفًتا �إليها هو خ�شو�شية 
�ملنطقة �ملغاربية �حلديثة يف �رتباطها بال�شر�ع مع �ال�شتعمار �الأوروبي يف �شيغته 
�لثقايف عناية  �لفكري و�لتغريب  �أوىل مو�شوع �ال�شتالب  فاإّنه  �لفرن�شية. لذلك 
و��شحة. من ثم �جتهت �هتمامات �لفكر �الإ�شالحي �إىل �إحد�ث تفاعل بني �أبعاد 
ثالثة: �لتحديات �ل�شيا�شية �مللحة و�الإ�شالح �لديني و�شرورة بلورة حركة فكرية 

لب �لهوية وتدعم �لن�شال �ل�شيا�شي وتوجهه. ت�شّ

كانت نتيجة هذه �خل�شو�شية �ملغاربية هو �أن �جلهد �لتنظريي كان متفاوت 
�الأهمية بني قطر و�آخر لكن �لعمل �ل�شيا�شي ظل هو �الأكرث فاعلية بالن�شبة �إىل 
عموم �لنخب �الإ�شالحية. بذلك متكنت بالد �ملغرب من توليد حركة �شيا�شية 
منظمة �أفرزها توّجه فكري ذو طابع �شلفي �إ�شالحي يف حني �جته �لو�شع يف �جلز�ئر 
وتون�ض �شوب �لقطب �ل�شيا�شي )�الأمري خالد وم�شايل �حلاج/ علي با�ض حانبه 

و�لثعالبي: ت.1944( على ح�شاب �الهتمام بال�شاأن �لفكري و�لتنظريي.

كيف متت �ملز�وجة بني �ل�شعار �لكبري »�لعودة �إىل �الإ�شالم« وبني متطلبات 
�لتحدي �لثقايف ومعوقات �لتفكك �الجتماعي؟

�لرقّي  مّرو� من  �مل�شلمني  »�إن  فيقول:  �لعام  �ملبد�أ  �بن عا�شور من  ينطلق 
و�لنه�شة �إىل �لرت�جع و�لنكو�ض و�ل�شبب يف �حلالتني هو �لدين فعند �لتم�ّشك 
�إ�شالح  يف  و�الرتقاء  �لكمال  �إىل  و�لعود  تر�جعو�  عنه  �لتخّلي  وعند  تقّدمو�  به 
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�أحو�لهم ميّر عرب �لدين)1(. يثـنّي بعد ذلك فيوؤكد »على �أّن �إ�شالح عقل �الإن�شان 
هو �أ�شا�ض �إ�شالح جميع خ�شاله«)2(.

جند �لتوجه ذ�ته عند �بن بادي�ض �إذ نر�ه ينادي بالفكر و�لتخطيط و�لتنظيم 
و�لدّقة لكّنه عند حتديد �ملرجع �لذي ينبغي �تخاذه يكتفي بدو�ء و�حد هو �لقر�آن 

قيا�ًشا على جمتمع �لدعوة ومرحلة �خلالفة �لر��شدة)3(.

وجتديده  فكرهم  قر�ءة  �إعادة  �إىل  جهته  من  �مل�شلمني  فيدعو  �لفا�شي  �أما 
�أن  �إجناز�ت. ذلك  �لع�شر من  مبا حققه  ومز�وجة ذلك  �ملرتقبة  �لنه�شة  لتحقيق 
»�الإ�شالح ال يكون جمزًيا �إن �قت�شر على �إحياء �لرت�ث دون �اللتفات �إىل �لو�قع 

�جلديد ودون �أن يحدد �شيغة لالقتبا�ض و�ملز�وجة«)4(.

يف هذه �لوجهة �ملتعلقة باالإ�شالح �لديني �أي�ًشا يقول �بن عا�شور: »�إن �أزمة 
�مل�شلمني تفريطهم يف �أخالقهم �لدينّية الأّن �الأزمة روحّية باالأ�شا�ض«)5(، �إال �أّنه يعود 
فيذكر �أن خطاأ �مل�شلمني هو �أّنهم ال يبحثون عن �الإ�شالم مبا يتجاوز تعّرف عقيدته 
�أو �ملتعّلقة مبعامالته... وين�شون تاأثري روح  ة بذ�ت �ملكّلف  �أو تفاريع �أحكامه �خلا�شّ

)1(  �بن عا�شور، �أ�شول �لنظام �الجتماعي يف �الإ�شالم �ض5.
)2(  مرجع �شابق �ض 45.

)3(  �ل�شهاب جزء 2 جمّلد 8 �ض57.
)4(  �لفا�شي �لنقد �لذ�تي �ض 129.

)5(  �بن عا�شور، �أ�شول �ض73.
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�الإ�شالم يف تاأ�شي�ض �ملدنّية �ل�شاحلة)1( ما يتفق عليه �إ�شالحيو �ملغرب يف عموم ما 
�أنتجوه يحيل �إىل هذه �ملر�وحة بني �ملرجعية �ل�شلفية وخطاب �لتحديث.

�بن عا�شور  �لدينية فهذ�  �ملعرفة  �آليات �الإ�شالح مو�شوع  يت�شّدر مبحث 
يرى �أن �إ�شالح �لعقيدة �لدينية هو �أ�شا�ض كّل �أنو�ع �الإ�شالح �ملقرتحة)2(، ويعترب 
�أّن طلب �لعلم هو �أ�شا�ض ذلك �الإ�شالح قا�شًد� �لعلم �لدينّي رغم وعيه بالفروق 

�لكاملة بني �لعلوم �ل�شرعّية و�لعلوم �لزمنّية)3(.

دون  للمجتمع  �إ�شالًحا  يرى  فال  عا�شور  �بن  بادي�ض عن  �بن  يختلف  ال 
ة �ل�شرك �خلفّي  �إ�شالح �لفرد وعقائده. لذلك كان ينّبه د�ئًما من �ل�شرك وخا�شّ
وهو ما يف�شر حماربته للخر�فات و�لبدع)4(، وكذلك حمله على �لطرق �ل�شوفية 
ذ�ت �حل�شور �لكبري يف كامل بالد �ملغرب. مع ذلك فاإنه مل يدع �إىل �النغالق بل 

�إىل �لتوفيق بني �إيجابّيات �ملا�شي وو�شائل �حل�شارة �حلديثة)5(.

�الجتهاد  دور  و�إعادة  �لعقيدة  �إحياء  �شرورة  على  جهته  من  �لفا�شي  يوؤكد 
جماداًل �ملاديني و�لالئكيني مبيًنا كيف �حرتم �الإ�شالم �لعقل و�حلرية وحث على 

)1(  مرجع �شابق �ض5 و 9.
)2(  �بن عا�شور، �أ�شول �ض51.
)3(  �بن عا�شور، �أ�شول �ض91.
)4(  تف�شري �بن بادي�ض �ض96.

)5(  �نظر �بن بادي�ض عند تف�شريه لالآية 79 من �شورة �الإ�شر�ء يو�شع هذه �مل�شاألة بحًثا فيجعل �أّن تقّدم �الأمم مرتبط 
باإعطاء قيمة للوقت تف�شريه �ض173.
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�لعلم الأن »�لفكر �لديني يف �الإ�شالم معناه �حلرية �لكاملة«)1(، وينظر لهذ� بقوله: 
»�إن جوهر �لفكر �الإ�شالمي هو �لثورة على �ملجتمع �لفا�شد وحترير �لعقل من �شيطرة 
�أي طغيان«)2(. ثم هو يرف�ض �الأخذ من �لغرب �إال ما كان على �شبيل �النتقاء �أي 
�القتبا�ض �لوظيفي: »نحن نعتقد �أن �الإ�شالم )ومعه �لوطنية( ي�شتطيع �أن ميزج كل 
�لفل�شفات و�لنظريات �لغربية من حياة وحركة ويتعد�ها جميًعا ملا هو خالد  ما يف 

و�أبدي«. هدف �لفا�شي من هذ� خلق ثقة بالنف�ض متّكن من جتاوز وقائع �لتاريخ.

مع هذ� فاإّنه ال يرتدد يف �لتاأكيد على قيمة �حلرية �لتي ال ميكن للم�شلمني �أن 
ي�شتعيدو� مكانتهم دونها. هو يف هذ� يتفق مع �مل�شلح �لتون�شي �بن عا�شور �لذي 
ي�شل بتبني هذه �لقيمة �إىل درجة �لوقوع يف خطاب متجيدي �شجايل يقارن فيه 
�بن عا�شور بني مفهوم �حلرّية �لّذي وّلدته �لثورة �لفرن�شّية وبني ما عرفه �مل�شلمون 
�الأوروبيني  على  ينكر  ثّم  ومن  �الإ�شالم  �لرّق يف  هو  �لغربّي  �الإقطاع  �أّن  معترًب� 

تبّجحهم بتحرير �لعبيد بينما �شبقهم �الإ�شالم �إىل ذلك قبل ت�شعة قرون)3(.

بعد �الإ�شالح �لديني يرّكز �لفكر �الإ�شالحي ب�شفة متميزة على �لرتبية 
و�لتعليم �ملجال �الأهم الإن�شاء �إن�شان جديد �شليم من �لعيوب �الأخالقية وباعتباره 

�أ�شد �لو�شائل جناعة.

)1(  �لفا�شي �ض 120.

)2(  �لفا�شي �ض 124.
)3(  �بن عا�شور، �أ�شول �ض170.
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هذ� �بن عا�شور يفرد للمو�شوع كتاب »�ألي�ض �ل�شبح بقريب« ليك�شف فيه 
نقائ�ض �لتعليم بالزيتونة ويو�جه من �أجل ذلك مقاومة �ل�شيوخ �لتقليديني وهو ما 

دفعه �إىل �ال�شتقالة من خطة رئا�شة جامعة �لزيتونة عدة مر�ت)1(.

�أما �بن بادي�ض فهو »يعترب �أن �ملدر�شة هي �ملخرب �لذي ين�شئ �أجيااًل ومنه 
�شعوذة  من  �مل�شلم  فيه  يتخل�ض  �أن  ميكن  �لذي  �لف�شاء  فهي  �لقادة«)2(  يتخرج 
�لطرقية ويتحرر من �جلهل �لذي تن�شره. غالب ما حرره �بن بادي�ض يف �ل�شهاب 
و�ملنتقد و�لب�شائر و�ل�شنة و�ل�شر�ط و�ل�شريعة يوؤكد على ��شتلهام �أ�شول �لرتبية 
من �الإطار �لعام للرتبية �الإ�شالمية باعتبارها »توؤدب �لنف�ض وتزكي �لروح وتثقف 

�لعقل وتقوي �جل�شم«.

�أ�شا�ض  باعتبارهما  و�لتعليم  بالرتبية  �لذ�تي  �لنقد  كتابه  يف  �لفا�شي  �هتم 
بالعقيدة  �مل�شحوب  »�لعلم  �لتعليم:  �أ�شا�ض  هو  عنده  يربز  �لذي  لكن  �الإ�شالح 
و�خللق �ملتني خري �شمان لكل ما ي�شعى �إليه �الإن�شان)3(. لكنه يف �لوقت ذ�ته يهتم 

مبا ي�شميه »خلق �ملو�طنة«)4( و�شرورة �الهتمام بالذكور و�الإناث و�الأثرياء و�لفقر�ء.

)1(  ��شتقال �بن عا�شور مرة �أوىل �شنة 1912 من جلنة �الإ�شالح وثانية من �إد�رة �جلامعة �شنة 1932 وثالثة �شنة 
.1952

)2(  �ل�شهاب ج 11 جملد 10 عدد �أكتوبر 1934و�نظر �أي�ًشا مقاله �الإ�شالم �لذ�تي و�الإ�شالم �لور�ثي.
)3(  �لفا�شي �لنقد �لذ�تي �ض 344.

)4(  مرجع �شابق �ض 346.
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ا من  تنك�شف من هذه �لعناية بالرتبية و�لتعليم �لتي كانت حموًر� �أ�شا�شيًّ
حماور �حلركة �الإ�شالحية ثنائية �ملرجعية �لتي يحيل عليها �الإ�شالح �ملغاربي.

�أن  ميكن  �ملغاربي  لالإ�شالح  ا  فكريًّ توجًها  �شاغت  �لتعبري�ت  هذه  جماع 
�لكو�كبي  �شماه  مبا  �ل�شريح  �العرت�ف  هذ�  بالتخلف.  �لوعي  ��شم  عليه  نطلق 
تخفى  �لتي  �الأقد�ر  �شر  وبني  �ملرتدي  �مل�شلمني  حال  بني  يقطع  �لعام«  »�لفتور 
�حلر�ض  مع  يلتقي  و�ل�شنن  �لطبائع  �ل�شرقي عن  �الإ�شالح  تناوله  ما  �لب�شر.  عن 
�ملغاربي يف معرفة �لعلل �لد�فعة �إىل �لد�ء وهو ما يعني من �لناحية �لفكرية �إقر�ًر� 
بنهاية �لع�شر �لو�شيط. بذلك فاإن �الإ�شالح قطع مع ثقافة �لع�شور �ملا�شية وطرق 
�إنتاج �ملعرفة فيها. هذ� ما جعل رو�د �لفكر �الإ�شالحي يلحون على �أن �ل�شعف 
له �أ�شبابه معيدين �العتبار للمفكر �لذي ب�شر بالع�شر �حلديث يف �لبالد �لعربية 

رغم �نتمائه �لو�قعي للع�شر �لو�شيط: �أعني بذلك �بن خلدون.

�الجتماعية  �لبنى  جمود  فكرة  رف�ض  هو  �إذن  بالتخلف  �لوعي  حققه  ما 
نهاية  بد�ية  �إنها  �لتاريخ.  حترك  �لتي  �لقوى  مو�شوعية  على  و�لتاأكيد  و�لفكرية 
»فجيعة �الإن�شان �لو�شيط يف �لتاريخ« وتر�جع فكرة �أن �ل�شري �إىل �الأمام ال يكون 

�إال نحو �الأ�شو�أ.
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)2(  الآخر والنظرة اإىل الذات

تاأخر  »ملاذ�   )1946-1869( �أر�شالن  �شكيب  كتاب  عنو�ن  نعّد  �أن  ميكن 
�مل�شلمون وملاذ� تقدم غريهم؟« مفتاًحا ي�شع �أمامنا بجالء طبيعة �لفكر �الإ�شالحي 
عامة و�لنخب �ملغاربية خا�شة يف مو�جهتها للتحدي �حل�شاري �لغربي. فاإذ� كان ظاهر 
�خلطاب �الإ�شالحي يبني مدى �الرتباط بعنا�شر �لهوية �لتاريخية ومدى �لتم�شك 
�أن  تكاد تخفى وهي  فاإنه دون �شك يك�شف حقيقة ال  لل�شريعة  �لعامة  باالأهد�ف 
�لفكر �الإ�شالحي م�شكون بالغرب. �ت�شح ذلك منذ �أن كتب رو�د �الإ�شالح يف 
تون�ض باأن »�لتيار �الأوروبي تدفق �شيله يف �الأر�ض فال يعار�شه �شيء �إال ��شتاأ�شلته 
قوة تياره �ملتتابع فيخ�شى على �ملمالك �ملجاورة الأوروبا من ذلك �لتيار �إال �إذ� حاذوه 

وجرو� جمر�ه يف �لتنظيمات �لدنيوية فيمكن جناتهم من �لغرق«)1(.

حني نربط بني هذ� وبني �لن�ض �لنموذجي للفكر �الإ�شالحي لل�شيخ �شامل 
�أ�شباب  طوياًل يف  تاأماًل  تاأملت  �أن  بعد  »�إين  فيه:  يقول  �لذي  �لتون�شي  بوحاجب 
تقدم �الأمم وتاأخرها جياًل بعد جيل مبا ت�شفحته من �لتو�ريخ �الإ�شالمية و�الإفرجنية...
�إذ� �عتربنا  �أَنَّا  يناق�شه من  �أظن عاقاًل من رجال �الإ�شالم  مبا ال  �إىل �جلزم  �لتجاأت 
ت�شابق �الأمم يف ميادين �لتمدن وحتزب عز�ئمهم على فعل ما هو �أعود نفًعا ال يتهياأ لنا 
�أن منّيز ما يليق بنا �إال مبعرفة �أحو�ل من لي�ض من حزبنا... فاإن �الأمر �إن كان �شادًر� 

من غرينا وكان �شو�بًا مو�فًقا لالأدلة...فال وجه الإنكاره و�إهماله«)2(.

)1(  �أقوم �مل�شالك يف معرفة �أحو�ل �ملمالك، �ض65 ط. 1868، �ض 186، ط. بيت �حلكمة تون�ض 1990.
)2(  �أقوم �مل�شالك 1867.
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هذ� �العرت�ف باالآخر قا�شم م�شرتك لرجال �لفكر �الإ�شالحي يف �ملغرب 
رغم �ل�شر�ع �حل�شاري وخماطر �ال�شتالب �لثقايف.

هاك  �جلز�ئري«:  �مل�شلم  »�أيها  بعنو�ن:  �شهري  مقال  يف  بادي�ض  �بن  يقول 
و�شايا نافعة »حافظ على عقلك فهو �لنور �الإلهي �لذي ُمـِنحَتـه لتهدى به �إىل 
طريق �ل�شعادة..... و�حذر كل مرتيبط ]ُطُرقّي م�شعوذ[ يريد �أن يقف بينك وبني 
ربك. �حذر من �لتوح�ض فاإن �ملتوح�ض يف ع�شر �ملدنية حمكوم عليه بالتناق�ض 
ثم �لفناء و�ال�شمحالل كما فنيت جميع �الأمم �ملتباعدة عن �لتمدن و�لرقي... 

ا يف فكرك ويف عملك«)1(. وكن ع�شريًّ

�أما عاّلل �لفا�شي فهو يذهب يف ف�شل بعنو�ن �ملعا�شرة و�لع�شرية �إىل » �أن 
�لذي غمر غالبية �لنا�ض هو �نق�شام �ملجتمع �إىل فريقني : و�حد يرى �أن كل ما 
فعله �لقدماء �أو فكرو� فيه هو �ل�شحيح �لذي يجب �أن ُي�شاَيع ولذلك فهو يفقد 
�لثقة يف كل ما مل تاأت به �الأو�ئل �أو مل يجده يف تقاليد �لو�شط �لذي ن�شاأ فيه. 
ما  باأن كل  يوؤمنون  فاأ�شبحو�  و�البتكار  �جِلّدة  رغبتهم يف  عليهم  و�آخرون طغت 
ُنقل من �ملا�شي يجب �أن ينقر�ض..... �إن �أ�شا�ض �لغلط هو �خللط بني �لع�شرية  
)�لبحث عن �جلديد( و�ملعا�شرة )�إدر�ك �ملجدي يف �جلديد و�لقدمي(.... يجب �أن 
من�شي قدًما م�شتنريين بعقولنا �لتي مل تقيدها �أ�شباب �لقلق �ملعا�شرة لندر�ض كل 

)1(  �بن بادي�ض �الأعمال �لكاملة ج3 �ض 177. 
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ما يف �لغرب مقتب�شني ما هو �شالح النبعاثنا... ويف كل �الأحو�ل يجب �أال نبذل 
ـها يف �لتفكري ثمًنا الأية �شعادة م�شطنعة �أو روحية منَتَحلة« )1(. عقولنا وحقَّ

هذ� ما يتيح لنا �لقول �إن �لفكر �الإ�شالحي يعرتف باالآخر �أواًل، ثم يعرتف 
به �أد�ة �شرورية للوعي بالذ�ت ثانًيا؛ الأن ما كنا نقروؤه عن �حلرية �لفكرية وما �أكد 
عليه �بن عا�شور يف �ملو�شوع ذ�ته يثبت �أن » �الآخر« هو عن�شر �أ�شا�شي يف �لوعي 
بالتاأّخر. لذلك يجوز �لقول �إن حتديد طبيعة �لفكر �الإ�شالحي يتّم من ز�ويتني : 

ز�وية �الآخر وز�وية �لذ�ت. هذ� من جهة مرجعيته.

�الإ�شالحي  �لفكر  لطبيعة  �ملحّدد  �حلا�شم  �لفكري  �لعامل  �إىل  بالنظر  �أما 
فاإنه يكمن يف �الأثر �ملعريف للعن�شر �خلارجي يف �لوعي بالتاأخر �أو ما ميكن ت�شميت  

»�لوعي �لكوين«.

�ل�شلفية  �حلركة  جهود  ��شتثمر  و�إن  �الإ�شالحي  �لفكر  �أّن  هو  نق�شده  ما 
ا. ��شتثمرها يف �ملجال �ملعريف  )�لوهابية، �ل�شنو�شية، �ملهدية( فاإنه يختلف عنها نوعيًّ
�لن�ّض  �إىل  �لرجوع  ق�شد  �لرت�ثية  �لعو�ئق  جتاوز  �ل�شلفيني على  بتوظيف حر�ض 

�لتاأ�شي�شي من جديد. لكنه مل يقف عند هذ� �حلد)2(.

)1(  �لفا�شي �لنقد �لذ�تي �ض 81.
ا باالعتماد على »�إحياء علوم �لدين« �أو ت�شحيح  )2(  �مل�شروع �ل�شلفي متثل يف �هتمامه بق�شايا �النحطاط د�خليًّ
�لعقيدة و�لق�شاء على �لبدع. هذه �ملعاجلة �لد�خلية لالنحطاط و�لتي �شُيعرف بها �بن تيمية )ت1327/728( 
 )1832/1245 )ت  و�ل�شوكاين   )1703/1115 )ت  �لوهاب  عبد  و�بن  )ت1350/751(  �لقيم  و�بن 
وحممد علي �ل�شنو�شي )ت 1860/1276( و�ملهدي )ت 1885/1302 ( و�الألو�شي )ت 1924/1342( 
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ا يف جتديد  ا �أو ثقافيًّ مل يهمل �لعنا�شر »�لدخيلة« �لتي ميكن �أن ت�شهم معرفيًّ
�لتفكري و�لهوّية بل �إنه بقدر تاأكيده على �أن �أ�شباب �ل�شعف لها عو�مل د�خلية 
بقدر �إحلاحه على �أّن هناك قيًما د�فعة للنهو�ض ت�شتفاد من د�خل �لرت�ث ومن 
�إىل  يف�شي  �الإقر�ر  هذ�  �حلديثة.  �أوروبا  �أي  »�الآخر«  بتفّوق  �الإقر�ر  �إنه  خارجه. 
�لقول باأّن حتقيق �الرتفاع من درجة �ملدنية �لدنيا �إىل �لدرجة �لعليا ال يتحّقـق �إاّل 

ـّغه م�شتوى �حل�شارة �لكونية. باالرتفاع �لعام للمجتمع ب�شكل يبل

بهذ� بلغ �لفكر �الإ�شالحي درجة وعي خمتلف يقطع مع �لطرح �ل�شلفي 
ووعيه �ملتماهي مع ذ�ته ويدخل على �لع�شر بوعي كويّن منفتح على »�الآخر« مبا 

يحّقق �الإ�شالح �الجتماعي و�ل�شيا�شي.

عند هذ� �حلد ميكن �قرت�ح جملة من �لتحديد�ت للفكر �الإ�شالحي:

�إذ� كانت عبارة �الإ�شالح من ناحية �لبناء �للغوي تعود �إىل �لداللة �ملتد�ولة 
يف �ال�شتعمال �لقدمي �لتي تعني �لت�شحيح وو�شع حّد للخطاأ)1(، فاإن �ال�شتعمال 
ربط  ذلك  �إىل  ي�شاف  و�لتعبد.  �الجتماع  جماال  به  خ�ّض  لالإ�شالح  �حلديث 
و�لذي  �مل�شلمني  تاأخر  �شببت  �لتي  �لفعلية  بالعو�مل  �لتاريخي  �لت�شحيح  هذ� 

= مل تختلف يف جوهرها عن منهج �لغز�يل )ت 1111/505( يف �إحياء علوم �لدين �أي �الإ�شالح بالرجوع 
�إىل �لذ�ت فقط كّل عنا�شر هذه �ملدر�شة كانو� مّتــفـقني على مت�ض و�حد ُقبـل من �جلميع بدرجات متفاوتة، 
�إنه مبد�أ »�تركو� �لكتب لكتاب �هلل فاإنها حاجبة عن فهم معناه« )مّكي �شبيكة، �ل�شود�ن يف قرن، جلنة �لتاأليف 

و�لرتجمة �لقاهرة 1961(.
)1(  �نظر قوله تعاىل »�إن �أريد �إال �الإ�شالح ما ��شتطعت« هود 88/11.
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فاإن �الإ�شالح  �إىل جانب ذلك  �لتوجه.  �أوىل خطو�ت هذ�  �لعقيدة  نقاء  ي�شتلزم 
و�شائل  توفري  ق�شد  تر�ثية  مرجعية  �إىل  �ال�شتناد  على  يقت�شر  �الآلية  �لناحية  من 
مو�جهة �ملع�شالت �حلديثة دون كبري تو�شيح للمنهج �لذي ينبغي �عتماده لتوفري 

هذه �ملز�وجة.

لدى  �لفكري  �ملنهج  جهة  من  مفارقة  على  يحيل  �لتعرث  هذ�  مثل 
�الإ�شالحيني �ملغاربة. �إنهم مل ُيِعيدو� �لنظر يف منهج تفكريهم وهو ما جعلهم غري 
ممتلكني لو�شوح فكري كاف يقطع مع �لتوجه �لتقليدي �ل�شائد يف �لعامل �لعربي 
�الإ�شالمي. هذ� يف �لوقت �لذي كانو� يعلنون عن رف�شهم للمناهج �لفكرية �لتي 
وّلدت �لعلوم �لقدمية وعن متردهم على �لرت�ث �لو�شيط لالإ�شالم على �عتبار �أنه 

�شجع �لتقليد و�أ�شاء للن�ض �لديني وفهمه �ل�شليم.

يقول �لفا�شي: »ال بد من بعث �لعقيدة �لدينية �ملوروثة من �ل�شلف �ل�شالح 
�إيقاظ  وتد�رك �لفجوة �لتي �أحدثتها ع�شور �النحطاط...... مع ذلك ال بد من 
�إطار مبادئ  �لوعي ون�شر �لتجديد �لفكري وتطويره على خمتلف �مل�شتويات يف 
�لدين...الأن �لدين �شامل من حيث �ملبادئ و�ملناهج و�الأهد�ف ملجموع �لق�شايا 

و�حلاجيات �ملعا�شرة«.
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)3(  ال�شيا�شة وال�شريعة: املد واجلزر

يقول ر�شيد ر�شا )1865-1935( مبيًنا �لفروق �لكبرية بني نخبة تون�ض 
ويو�شف  بوعتور  )�لعزيز  �لوزير�ن  »هذ�ن  �الأزهريني:  م�شر  علماء  وبني  �لزيتونّية 
�لعلوم  يف  نابًغا  كان)بوعتور(  �جلامع.  ذلك  من  �ملتخرجني  �أ�شهر  من  جعّيط( 
�لعربية و�لدينية ويعّد من طبقة �أهل �لرتجيح يف �لفقه وكذلك وزير �لقلم)وزير 
�لد�خلّية( �جلديد وهو �ل�شيخ يو�شف جعّيط قد در�ض فيه ثم ��شتغل بال�شيا�شة 
�لوزير�ن  فهذ�ن  و�ال�شت�شارة.  �لقلم  وزير  �ليوم  �شار  حتى  �ملنا�شب  يف  وتقّلب 
فهل  �لوز�رة  من�شة  �إىل  �رتقيا  زيتونيان حتى  �شيخان  وهما  �ل�شيا�شة  باب  دخال 
�أهاًل  يكون  ذلك حتى  ملثل  ي�شتعّد  �أن  �الأزهر  مدر�شي  من  �أحد  بال  يخطر يف 
ينكر يف مثل هذ�  �أحًد� منهم  �إن  �أعمال �حلكومة؟ كاّل  ملا دونها من  �أو  للوز�رة 

�ال�شتعد�د ولو فعله �أحد لكان خرًي� لهم و�أ�شّد تثبيًتا يف �لعلم و�لّدين«.

�ملوؤكد �أن �لتقاليد �لعلمّية و�الأو�شاع �الجتماعّية باملغرب �لعربي �حلديث 
مّكنت عدًد� من رجال �الإ�شالح من خو�ض �ل�شاأن �ل�شيا�شي. تقّلب �لبع�ض يف 
�ملنا�شب �ل�شّيا�شّية و�ختلطو� بكبار رجال �لدولة وكان للبع�ض �الآخر �طالع كاف 
على جمريات �الأمور �ل�شيا�شية وهو ما مّكن رجال �الإ�شالح من ن�شج فكرّي ومن 
��شتعد�ٍد و�ٍع لدعم كل توّجه �إ�شالحي عقاليّن. ندرك هذ� بو�شوح يف �جلهود 
�لوطنية للنخبة �الإ�شالحية �ملغربية من �أمثال �أبي �شعيب �لدكايل )ت. 1937( 
�أ�شتاذ   )1965 �لعلوي)ت.  �لعربي  بن  حممد  وتلميذه  �ملغربي  بعبده  �ملعروف 
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عاّلل �لفا�شي. يف �جلز�ئر كانت جمعية علماء �جلز�ئر ومن�شور�تها �الإ�شالحية ال 
ترتدد يف معاجلة �الأو�شاع �ل�شيا�شية و�الجتماعية وهو ما كان يثري حفيظة �لطرقيني 
ورجال �ال�شتعمار �لفرن�شي. كان هذ� �شاأن �ل�شيوخ عبد �حلليم بن �شماية وحمد�ن 
�لوني�شي و�لطيب �لعقبي )ت. 1962( وحممد �لب�شري �الإبر�هيمي)ت.1965( 
ومبارك �مليلي )ت 1945(. �أما يف تون�ض فاإ�شافة �إىل �بن عا�شور و�شامل بوحاجب 
�لنخلي  وحممد  �خلام�ض)1889-1840(  بريم  بال�شيوخ  نذّكر  �أن  ينبغي  فاإنه 

و�خل�شر بن ح�شني وحممد �شاكر.

ينبغي يف خ�شو�ض هذ� �ملبحث �ل�شيا�شي �لتذكري باأمر �أ�شا�شي ن�شتوحيه 
من ق�شية �لتنظيمات �لتي كان لها �أثر كبري يف �ل�شياق �ملغاربي. يقول �شاحب 
عن  �لناجتة  �ملعارف  يف  �الإفرجن  تقدم  �إاّل  ذكرناه  ملا  �شبب  »وال  �مل�شالك:  �أقوم 

�لتنظيمات �ملوؤ�ش�شة على �لعدل و�حلرية«)1(.

�إذ� كان هناك نوع من �التفاق بني �الإ�شالحيني على �أن �شر تفوق �لغرب 
هو طبيعة نظام �حلكم فيه و�عتماده على موؤ�ش�شات د�شتورية فاإن هذ� ال يجعلنا 
هو  جنده  ما  يذكر.  تنظريي  جهد  �أي  على  �ل�شيا�شي  �ل�شاأن  خ�شو�ض  يف  نظفر 
�حلركي  �لتنظيم  كاأهمية  �لعملية  باجلو�نب  و�هتمام،  وبيانات  مقاالت  باالأ�شا�ض 
و�حلزبي من �أجل ��شتقطاب �جلماهري، مع �شياغة هذ� �ملطلب باالهتمام باجلو�نب 

�الإجر�ئية �ل�شكلية.

)1(  �أقوم �مل�شالك ط.2 1990.
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من  موقعه  رغم  �ل�شيا�شي  بالفكر  يهتم  مل  عا�شور  فابن  ذلك،  من  �أكرث 
�لنخبة �لتون�شية ورغم �متالكه مللكة نقدية متميزة يف حتليالته الأ�شول �ل�شريعة 
ومقا�شدها. كانت روؤيته لل�شيا�شة منح�شرة يف �لت�شور �لرت�ثي �لفقهي �إذ يرى �أن 
�ل�شريعة و�لقو�نني »�لتي بها رعاية �الأمة يف مر�بع  �أ�شول �شيا�شة �الأمة �شبطتها 
�لكمال و�لذود عنها �أ�شباَب �الختالل«)1(. هدف �ل�شيا�شة عنده هو دفع �لنا�ض 
�إىل �ال�شتقامة ح�شب ما تقت�شيه مقا�شد �ل�شريعة وهو يعترب �أن حكومة �الإ�شالم 
دميقر�طية على ح�شب �لقو�عد �لدينية �الإ�شالمية �ملنتزعة من �أ�شول �لقر�آن ومن 

بيان �ل�شنة �لنبوية ومما ��شتنبطه فقهاء �الإ�شالم من خمتلف �لع�شور)2(.

�لفكر  لت�شاعد  تكن  مل  �أو�شاعه  فاإن  �جلز�ئري  �لقطر  �أو�شاع  جهة  من 
�الإ�شالحي على بلورة فكر �شيا�شي متميز. لقد عرفت �حلركة �الإ�شالحية هناك 
بالعدل  �ملطالبة  على  فيها  �لعمل  تركز  �ال�شتعمار  مع  مهادنة  مرحلة  مرحلتني: 
عن  �جلز�ئر  �نف�شال  �أجل  من  �لن�شالية  بالنزعة  متيزت  ثانية  ومرحلة  و�مل�شاو�ة، 
»هذه  �أن  فنجد  �مل�شلمني  �لعلماء  �لتعريف بجمعية  ن�ض  نقر�أ  �لفرن�شية.  �لهيمنة 
و�ل�شيا�شيني،  �ل�شيا�شة  عن  �لبعد  كل  بعيدة  وهي  بحتة  تهذيبية  دينية  جمعية 

ميد�نها �الإ�شالح �لديني و�لتهذيب �الجتماعي ورفع �الأمية عن �لقوم«)3(.

)1(  �بن عا�شور، �أ�شول �ض 123.
)2(  مرجع �شابق �ض 213.

)3(  �الأعمال �لكاملة �ض 302.
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�أن �لفكر �الإ�شالحي يف �جلز�ئر كان منعزاًل عما يجري يف  ال يعني هذ� 
)مثل  �الإقليمية  �الأحد�ث  مع  متفاعاًل  كان  لقد  �الإ�شالمي.  �لعامل  �ملنطقة ويف 
��شطر�بات تون�ض �شنة 1936 وما تعانيه �ل�شحافة يف ظل نظام �حلماية( لذلك 
�لق�شية  عن  حتدث  كما  منه  فرن�شا  وتخوف  �الإ�شرت�تيجية  �ملغرب  �أهمية  �أدرك 
�لفل�شطينية و�لوحدة �لعربية. �الأغرب من هذ� �أن �بن بادي�ض كان له موقف من 

�خلالفة و�إلغائها )�شنة 1924( �شبيه مبوقف علي عبد �لر�زق.

يقول يف مقال بعنو�ن »�خلالفة �أم جماعة �مل�شلمني«: » �أ�شبحت �خلالفة رمًز� 
ا لي�ض من �أو�شاع �الإ�شالم يف �شيء. فيوم �ألغى �الأتر�ك �خلالفة مل  ظاهريًّا تقدي�شيًّ
رمًز�  و�أز�لو�  بهم  ا  خا�شًّ ا  نظاًما حكوميًّ �ألغو�  و�إمنا  �الإ�شالمي،  باملعنى  �خلالفة  يلغو� 
ا ُفِت به �مل�شلمون لغري جدوى وحاربتهم �لدول �لغربية �ملتع�شبة و�ملتخوفة من  خياليًّ
�شبح �الإ�شالم... للم�شلمني مثلما لغريهم من �الأمم ناحيتان : ناحية �شيا�شية دولية 
وناحية �أدبية �جتماعية. فاأما �لناحية �ل�شيا�شية �لدولية فهذه من �شاأن �أممهم �مل�شتقلة 
�أن  �لتي يجب  فهي  �الأدبية �الجتماعية  �لناحية  و�أما  �ليوم.  عليها  لنا  وال حديث 
تهتم بها كل �الأمم �الإ�شالمية �مل�شتقلة وغري �مل�شتقلة الأنها ناحية تتعلق بامل�شلم من 
جهة عقيدته و�أخالقه و�شلوكه يف �حلياة يف �أي بقعة من �الأر�ض كان... لي�ض لنا بعد 
حممد  �شخ�ض مقد�ض �لذ�ت... ولكن جماعة �مل�شلمني هم �أهل �لعلم و�خلربة 

�لذين ينظرون يف م�شالح �مل�شلمني من �لناحية �لدينية و�الأدبية«)1(.

)1(  مرجع �شابق. �ض 411.
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�ل�شيا�شة  مار�ض  �لفا�شي  عاّلل  �أن  جند  �الأق�شى  �ملغرب  �إىل  �نتقلنا  �إذ� 
مبا�شرة وعرب عن ر�أيه يف كتاب �لنقد �لذ�تي. �إّنه يعترب �أن للمغرب ر�شالة خا�شة 
تتمثل يف �شرورة �ال�شتقالل �ملدخِل �ل�شروري الإحياء �ملا�شي. يقرتح تبني نظرة 
�لقرية �ملقت�شر على �ملحيط  �ل�شيا�شية و�لوطنية منتقًد� تفكري  �شمولية للم�شائل 
ر�شل  هم  �ملفكرين  الأن  فكرية«  »�أر�شتقر�طية  ببناء  يوؤمن  فهو  لذلك  �ل�شغري. 
�إنها�ض �شعب فعلمه كيف يفكر.  �أردت  �إذ�  �لفكر للنا�ض)1( متبنًيا قولة فولتري: 
هذه �لنخبة هي �لتي يوكل �إليها تخطيط م�شروع �شيا�شي، من جهة �أخرى جنده 
لل�شيوعية  مناه�ض  هو  فيها كذلك  �أخالقي  بعد  �أي  لغياب  للر�أ�شمالية  معار�ًشا 

الأنها نظام كهنوتي حرم �لنظر يف غري �ملذهب.

ا عدم توفر موقف متجان�ض  �إن نظرنا �إىل عموم �مل�شلحني تبني لنا �شيا�شيًّ
وفقد�ن طرح فكري متميز. فمن معر�ض عن معاجلة �ملو�شوع )�بن عا�شور( �إىل 
�جلدير  �أن  �إال  �لغالب.  يف  للمثالية  �أقرب  هي  ونخبوية  ذ�تية  مو�قف  عن  معرّب 
�أن �ملخاطر �الأوروبية �لز�حفة على �ملغرب طيلة �لقرن �لتا�شع ع�شر  بالتذكري هو 

متكنت يف ميد�ن �لعالقة بني �ل�شيا�شي و�ل�شرعي من حتقيق �أمرين:

�لطرق 	 كانت  �أن  بعد  تدريجية  ب�شفة  �لطرقي  �خلطاب  نفوذ  من  قّل�شت 
وهي  و�لبو�دي  �الأرياف  يف  �ل�شعبّية  �لدينّية  للحياة  �ملوؤطر  هي  �ل�شوفّية 

�ملنظم للعالقة بني �حلو��شر و�الأرياف.

)1(  �لنقد �لذ�تي �ض 47.



يف الفكر الإ�شالحي املغاربي.. الق�شايا، الأعالم، املنهج 
617617

خ�شو�ض 	 يف  �ملتعلمة  �حل�شرية  �لنخب  مو�قف  من  كثرًي�  حّولت 
عند  برزت  �لتي  �لقدمية  �ملقولة  تر�جعت  لقد  �ل�شيا�شة.  عن  �الإعر��ض 
�أ�شهرهم »�بن  �لعلماء من  بلورها عدد من  �لعّبا�شية و�لتي  �لدولة  �شعف 
تدين  �لتي  �ملقولة  تلك  �جلوزي«  و»�بن  َعـقيل« )ت. 1119/513( 

�ل�شيا�شة باعتبارها طغت على �ل�شريعة.

عن  �لتعبري  من  لالأحد�ث  معاي�شته  بف�شل  �الإ�شالحي  �لفكر  متكن 
مطالب �شيا�شية منهًيا �لعزلة �لتي كانت تعي�شها �لقيادة �لفكرية و�لدينية بعيًد� 
عن �لقيادة �ل�شيا�شية. حدث هذ� لكن دون �أن يتجاوز �مل�شروع �ل�شيا�شي طابع 
�ملوعظة و�لتو�شيات �الأخالقية مع بو�در جندها عند �لفا�شي و�بن عا�شور يف �عتماد 
عبار�ت مل تكن معروفة من قبل مثل: �ملجتمع �الإ�شالمي و�لتعليم �الإ�شالمي 
�أعطى كل  �لقر�آن  �أن  يوؤكد  �شجايل  �شياق  وقع ذلك يف  �الإ�شالمي.  و�القت�شاد 
مبادئ �لنظام �لدميقر�طي �حلديث. هذ� �ملعنى يوحي باأن للفكر �الإ�شالحي ر�أًيا 
�الإ�شالم  مقارنة  ينبغي  بل  بينهما  �ملقارنة  ينبغي  ال  و�أنه  و�مل�شيحية  �الإ�شالم  يف 

باملوؤ�ش�شات �ملدنية �لغربية)1(.

�إذ� جتاوزنا هذ� فاإننا ال جند �أي جهد تنظريي يغّيـر �ل�شورة �لتاريخية للحكم 
مع ما يلزم لذلك من فكر �شيا�شي و�جتماعّي مالئم �أو ي�شّوغ مرجعية �ل�شرعي 

و�شرورة توجيهه للحياة �لعامة.

. Legacy and contemporary challeng، dans Islamic studies Vol. XIV n )1(  �نظر ف�شل �لرحمن ،1980 4
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خامتة

قام �لفكر �الإ�شالحي يف �ملغرب بعملية تروي�ض وتطويع للذهن و�ملجتمع 
�للذين مل يكن لديهما �إال �ل�شلفية �أو �لطرقية مرجعيًة فكرية و�شلوكية كان ال بد 

من �الختيار بينهما ملو�جهة �لتحدي �الأوروبي.

�إذ� كان �لفكر �الإ�شالحي قد �عتمد على مفهوم �الإ�شالح �لقدمي �إاّل �أّنه 
ا جديًد�، برز ذلك يف �لعناية بقيمة �الآخر �لذي �أ�شحت له قيمة  �أك�شبه بعًد� قيميًّ
معيارية، لكنه مع ذلك ظل مرتدًد� بني �الإحياء و�العرت�ف باالآخر. �جته �إىل مقولة 
ال ي�شلح �آخر هذه �الأمة �إال مبا �شلح به �أولها �أي �تخاذه �للحظة �لر�شالية و�لر��شدة 
مقيا�ًشا للمجتمع �ملثايل، هذ� مع �لتما�شه لبع�ض �لقيا�شات �ملنفتحة على �لغرب 
كالرتكيز على قيمة �لعلم و�لوعي بالزمن وقيمته وبدورة �لتاريخ وتخلف �مل�شلمني 
ا ب�شكل توظيفي �شو�ء يف عالقته بالرت�ث �أو من �نفتاحه على  عنها. كان �نتقائيًّ

�إبد�عات �لغرب، هذ� مع �ملحافظة على �ل�شخ�شية و�جتناب �لذوبان.

�ت�شم خطاب �لفكر �الإ�شالحي �أي�ًشا بنزعة تربيرية دفاعية لها ما يف�شرها 
�إىل حد بعيد فقد �نت�شرت يف �لقرن 19 فكرة �أن �ل�شرق مري�ض و�أن �شبب مر�شه 
هو �لدين. لذلك عمل �لفكر �الإ�شالحي على نق�ض هذه �لفكرة معيًد� �العتبار 
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�إىل �لدين معتمًد� يف ذلك �لطابع �ل�شجايل �لذي حال بينه وبني �الرتقاء �خلطاب 
�ملعقلن �لذي �أعاقه عن بلوغ �مل�شتوى �لتنظريي. من هذه �لناحية ميكن �عتبار 
�الأوَل  ميزت  و�إن  �مل�شرق  يف  �الإ�شالحي  �لفكر  من  جزًء�  باملغرب  �الإ�شالح 
�للحظة �لتاريخية وظروف �ملنطقة ما جعله قادًر� على حتريك �جلماهري وبث روح 

�ملطالبة بالتغيري.

لكن �أهم ما مّيز �لفكر �الإ�شالحي �ملغاربي هو �أنه كلما �زد�د حر�ًشا على 
�لع�شر وقيمه وموؤ�ش�شاته. تلك هي  نف�شه متموقًعا يف  �إىل �الأ�شول وجد  �لعودة 
�أهم مفارقاته. �إن �لتموقع يف �لع�شر على �أهميته و�إثر�ئه يظل مثرًي� للعالقة �مل�شوبة 
بالعد�ء مع �ال�شتعمار وما يفرزه من خطاب �شجايل ومتجيدي. نتيجة لذلك كله 
�لذي  �ملغاربي  �الإ�شالح  بو�شوح يف  نلم�شهما  �للذ�ن  و�ملحدودية  �لق�شور  يظهر 
عمل على �لقطع مع �لثقافة �لتقليدية ولكن ذلك �لقطع جاء غري كامل كما عمل 
على �النفتاح على �لع�شر �حلديث دون �أن يعني ذلك ��شتيعابًا للمنهج �حلديث 

ومقت�شيات �لتجديد.





�لتجديد و�الإ�شالح م�شطلح و��شع ي�شعب حتديده ومن ثم ي�شعب حتديد 
�إىل كل  �لنظر  �لتي طرحت من خالله وكذلك رو�ده؛ فاالختالف يف  �الأفكار 
يتفق  فال  �لفكري،  منظوره  وفق  الآخر  كاتب  من  يختلف  وحتليله  وحتديده  هذ� 
�أ�شحاب  �أو  �لليرب�يل  �لتف�شري  �أ�شحاب  مع  للتاريخ  �ملادي  �لتف�شري  �أ�شحاب 
�لتف�شري �لديني وغريها، وذلك يرجع الختالف �ملو�زين �لتي يتحدد على �شوئها 
تعريف �الإ�شالح وتقومي رو�ده، ولهذ� فاإن طرح هذه �لق�شايا �شيختلف من كاتب 

الآخر وفق �لتوجه �لفكري للتناول.

دعا  �حل�شاري  باالحتكاك  ا  ومو�شوعيًّ ا  زمنيًّ �ملرتبط  �لطرح  هذ�  وحد�ثة 
�لبع�ض الأن ينظر �إليه نظرة �شك و�رتياب بل ورف�ض �أحيانًا، حيث ر�أو� �أن �إطالق 
م�شطلح �جلديد �أو �لتجديد يعني �أن �لقدمي هو �لرت�ث و�أن �جلديد هو �ملنقول عن 
�حل�شارة �الأوروبية. وتختلف كذلك ق�شية �لتقومي �أو �لتقبل لالأفكار وللرو�د فال 

مدار�س التجديد والإ�صالح: الرواد والأفكار يف م�صر 
يف القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين

زكريا سليمان بيومي)1(

)1(  �أ�شتاذ �لتاريخ �حلديث و�ملعا�شر، بكلية �لرتبية، جامعة �ملن�شورة.
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�أبعادها �ملو�شوعية و�ملنطقية بقدر ما ينظر �إىل �نتماء �أ�شحابها،  ينظر �لبع�ض �إىل 
�لتف�شري  على  كاماًل  �عرت��ًشا  يبدون  بالدنا  يف  �لديني  �لفكر  �أتباع  من  فكثري 
�لليرب�يل وعلى �أتباع �لفكر �لعلماين ملجرد �نتمائهم للغرب �الأوروبي يف �لن�شاأة 
مو�شوعية  مناق�شة  دون  لبالدنا  �شيئ  تاريخي  ر�شيد  من  للغرب  ما  فيحملونهم 

الأفكارهم وبالتايل رف�ض �ال�شتفادة منها.

وينظرون - �أي �أتباع �لفكر �لديني - كذلك �إىل �أ�شحاب �لتف�شري �ملادي �أو 
�لي�شاري �أو �ملارك�شي نظرة كلية من خالل موقف بع�ض منظري �لي�شار للدين، وال 
م�شر  �لي�شاريني. ويف  بع�ض  بها  يقوم  �لتي  �لتعديل  �أو  �لتكيف  يقبلون حماوالت 
كاماًل  رف�ًشا  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  �أعقاب  يف  ظهر  �لذي  �لي�شاري  �لتيار  �شادف 
�ليهود  من  كانو�  له  �الأو�ئل  �ملوؤ�ش�شني  الأن  �أو  �لدين  من  ملوقفه  �شو�ء  �لغالب  يف 
بطبيعته  �لربيطاين  �ال�شتعمار  لوجود  وكذلك  �شفاتز،  وهليل  كورييل،  مثل هرني 
�لر�أ�شمالية �لليرب�لية �ملعادية للي�شار �ل�شيوعي، ولهذ� �لتقى �لليرب�ليون مع �أ�شحاب 
�لفكر �لديني وبدعم ��شتعماري ملعاد�ة هذ� �لتيار على �لرغم من تبنيه �أفكاًر� مهمة 
للطبقة �لكادحة يف م�شر تتمحور حول �لدعوة للعدل �الجتماعي و�لتحرر �لوطني.

�أو  �التفاق  عن  �لنظر  بغ�ض   - رو�ده  �أو  �لتيار  هذ�  الأفكار  يكتب  ومل 
�الختالف معهم - �أن يكونو� من بني �أفكار ورو�د �الإ�شالح و�لتجديد يف م�شر 

رغم ما بذلوه من �أوجه �لن�شال �إال يف نظر �أتباعه ويف كتاباتهم.
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وهناك جانب �آخر ميكن مالحظته عند �لنظر �إىل رو�د �الإ�شالح و�لتجديد 
و�أفكارهم وهو �أن �أغلب هوؤالء �لرو�د قد �شبق حتديدهم من قبل، وبالتايل فما على 
�لذين يريدون �إعادة �لنظر حولهم �إال �أن يعيدو� طرح �أفكارهم من خالل �إعادة 
ترتيبها �أو تقوميها، ومن هنا فاإن �الجتهاد يف هذ� �جلانب قد �أ�شبح - �أو �أريد له �أن 

يكون - حمدوًد�.

وحتديد حمور �لتجديد و�الإ�شالح يف م�شر بالقرنني �الأخريين يرتبط �رتباًطا 
وثيًقا بو�شول �حلملة �لفرن�شية �إىل م�شر �أو�خر �لقرن �لثامن ع�شر وجعلها من قبل 
ا لفر�ض �لعديد من �الأفكار  �لبع�ض -  وحتى هذه �لدعوة �أو هذ� �ملوؤمتر - حموًر� رئي�شيًّ
�أو ك�شر ما ي�شمونه �لعزلة �حل�شارية بني �ل�شرق �الإ�شالمي و�لغرب �الأوروبي، وبالتايل 
�لتاريخ �مل�شري �حلديث.  جعل هذه �حلملة بد�ية مرحلة تاريخية جديدة يبد�أ بها 
بل �إن �لبع�ض يجعلون من ع�شر حممد علي بد�ية هذه �ملرحلة باعتباره قد �أحدث 
تغيرًي� يف �لعديد من �جلو�نب �القت�شادية و�الجتماعية و�ل�شيا�شية و�لفكرية ميزته 
عن �ملرحلة �ل�شابقة عليه يف �لع�شر �لعثماين، ذلك �أي�ًشا يرتبط باالنفتاح على �لغرب 

�لذي بد�أته �حلملة �لفرن�شية وبالتايل حدد هذ� �النفتاح م�شاره ورو�ده.

�لعدو�نية  �حلملة  هذه  �أبعاد  يرو�  �أن  توجههم  �لبع�ض يف  هذ�  يحاول  وال 
مبعايري  و�الإن�شاين حتى  �لوطني  �ل�شعيد  على  و�إمنا  وحده  �لديني  �لبعد  من  ال 
قامت  م�شر  على  �حلملة  هذه  من  فقط  �شنو�ت  ت�شع  فقبل  �أنف�شهم،  �لفرن�شيني 
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يقلل  ومل  للحرية،  �نت�شار  باأنها  ومروجوها  �أ�شحابها  لها  وهلل  فرن�شا،  يف  �لثورة 
�ل�شرق  �أهل  كان  لو  كما  �ل�شرق  �أهل  حرية  على  نابليون  �عتد�ء  تهليلهم  من 
ويف مقدمتهم �أهل م�شر لي�شو �أهاًل للحرية �لتي ينادون بها، فهل ي�شعب �عتبار 

�ملناه�شني للحملة و�ملد�فعني عن �حلرية من رو�د �الإ�شالح و�لتجديد؟

�أن جنحو�  �أن يربزو� دور �ليهود �ملعادي لل�شرق بعد  كما ال يحاول هوؤالء 
من خالل تنظيماتهم �ل�شرية يف تطويع بع�ض قوى �لغرب يف �لتوجه نحو حتقيق 
�أهد�ف يهودية يف حقيقتها لكنها تغلف بعناوين و�أهد�ف غري حقيقية، و�إال فبماذ� 
يف�شر �ملوؤرخون توجه نابليون فور و�شوله �إىل م�شر وقبل �أن يتحقق له �ال�شتقر�ر 
فيها �إىل عكا ثم �إىل �لقد�ض ويقتل ويذبح �الآالف من �أهل فل�شطني ثم يعود �إىل 

م�شر؟ ومل ال نعترب �لذين قاومو� ذلك من رو�د �الإ�شالح و�لتجديد.

�أريد  �إثبات تبعية من  �أو  وتكمن �الإجابة على هذه �لت�شاوؤالت يف حتديد 
بالد  من  غريها  ويف  م�شر  و�لتجديد يف  �الإ�شالح  رو�د  وحدهم  يكونو�  �أن  لهم 
�ل�شرق �الإ�شالمي، فاأغلبهم ممن تخفو� خلف �شتار �جلمعيات �ل�شرية بدًء� بال�شيخ 
وغريهم،  عبده  و�الأفغاين وحممد  بالطهطاوي  ومروًر�  طبًعا  علي  �لعطار وحممد 
علي  حممد  على  �لفالحني  من  �لثائرين  دور  لر�شد  �لبع�ض  يتطرق  �أن  دون 
و��شتبد�ده وتع�شفه، �أو �لثائرين على �أبنائه من رو�د �حلرية �أو �الإ�شالح، وبالتايل 

�عتبار �ملطالبة بالعدل �الجتماعي من �أهم �أفكار �الإ�شالح.
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وعلى �شوء ذلك ميكن ��شتنباط بع�ض �ملحاور �لرئي�شية �لتي د�رت حولها 
�أفكار من �أريد لهم ولنا �أن يكونو� من �أبرز رو�د �الإ�شالح و�لتجديد يف م�شر يف 

�لقرنني �الأخريين.

املحور الأول: وينح�شر يف �أفكار �الإ�شالح �لديني �أو �لت�شبث بالرت�ث باعتباره 
وهو  باالأمة  �أملت  �لتي  �مل�شكالت  من  و�خلروج  لالإ�شالح  �أ�شا�ًشا  رو�ده  نظر  يف 
ما بد� من خالل �لدعوة �لوهابية وغريها، ويف م�شر تتمثل يف جانب من �أفكار 
بع�ض �لرو�د مثل جمال �لدين �الأفغاين و�ل�شيخ حممد عبده و�ل�شيخ عبد �لعزيز 
جاوي�ض و�ل�شيد ر�شيد ر�شا وم�شطفى �شادق �لر�فعي و�الإمام ح�شن �لبنا و�ل�شيخ 

�شيد قطب وغريهم.

املحور الثاين: ومتثله �أفكار �لدعوة �إىل �الإ�شالح و�لتجديد من خالل �لثورة على 
ا، حيث ر�أى هذ� �لفريق من  ا وعلميًّ �ملا�شي و�ال�شتفادة من �لغرب عموًما �شيا�شيًّ
�لرو�د �أن ذلك هو �ل�شبيل �الأف�شل للحاق باحل�شارة �ملعا�شرة وحماولة �لت�شاوي 
�ملحور  رو�د هذ�  و�لتحرر، ومن  وبالتايل حتقيق �ال�شتقالل  �لغرب  �حل�شاري مع 
مدر�شة �ل�شيخ حممد عبده كلطفي �ل�شيد وقا�شم �أمني وطه ح�شني و�ل�شيخ علي 

عبد�لر�زق.

�لتعليم  و�أ�شاليب  �لثقايف  �ملوروث  على  �لتمرد  �أفكار  وحتدده  الثالث:  املحور 
�لتقليدية و�لدعوة �إىل �إ�شالح �لتعليم باعتباره �أ�شا�ًشا لالإ�شالح و�لتجديد، ومن 
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رو�د هذ� �ملحور �ل�شيخ ح�شن �لعطار و�ل�شيخ رفاعة �لطهطاوي وعبد �هلل �لندمي 
وحممد عبده وطه ح�شني وح�شن �لبنا.

املحور الأول

قد يبدو لرو�د �الإ�شالح من منظور ديني خال�ض، وربط �لتخلف و�لتقدم 
�مل�شكالت  �إىل حل جميع  �لطريق  و�أن  �لدين  باأحكام  �اللتز�م  مبدى  م�شر  يف 
يتمثل يف �لعودة �إىل هذ� �اللتز�م، قد يبدو �أنهم يرف�شون �لت�شليم بالهوة �حل�شارية 
بني �ل�شرق و�لغرب و�لتي بدت منذ مر�حل �الحتكاك �الأوىل يف �لع�شر �حلديث 
مبا  �لت�شليم  يرف�شون  وبالتايل  �لقرن 18،  �أو�خر  �لفرن�شية يف  عند و�شول �حلملة 
�إ�شهامها يف �لتغري �لتاريخي، لكن �الأمر يف  �آثار ومبدى  �أحدثته هذه �حلملة من 

حقيقته يرتبط بهذ� �حلدث.

فامل�شريون �عتادو� على �أن يحكمهم حاكم من جن�ض دينهم، ور�شيدهم 
�لبطويل �لذي يرددونه دوًما ينح�شر يف موقفهم من �حلمالت �ل�شليبية �أو �لهجوم 
كان  مهما  يقبلون  وال  لعدو�ن،  يتعر�شو�  مل  طويلة  زمنية  لفرتة  و�أنهم  �ملغويل، 
�شعفهم �أن يحكمهم �أجنبي غري م�شلم. وبالتايل فاإن �حلملة �لفرن�شية قد �أ�شهمت 
يف طرح �أفكار �خلروج مما �أدركو� �أنه �شعف وتخلف �إىل �إ�شالح ي�شمن لهم �أال 
يتعر�شو� لعدو�ن و�أن يالحقو� �لع�شر، ونظر كل مبنظوره �إىل ذلك فر�أو� �أن �لعودة 
�إىل ما كان عليه �ل�شلف �ل�شالح من مت�شك بالدين هو �ل�شبيل �إىل �لعودة �إىل ما 
كانت عليه �لدولة �الإ�شالمية من قوة و�شيادة. وعلى �لرغم من �أن �لبع�ض قد �أخذ 



مدار�س التجديد والإ�شالح: الرواد والأفكار يف م�شر...
627627

على هذ� �لفريق عدم �إدر�كه للمتغري�ت �حل�شارية فاإن �أتباع هذ� �لفريق قد ر�أو� 
�أن ��شتمر�ر قوة �لدولة �الإ�شالمية يف ع�شور خمتلفة بالبعد �لتاريخي و��شتقر�ءهم 

للر�شيد �لديني بالبعد �لتنظريي قد دعاهم للت�شبث باأفكارهم �الإ�شالحية.

وال �شك �أن قيام �لدعوة �ل�شلفية �لوهابية يف جزيرة �لعرب وجناحها وتو�شعها، 
وقدرتها على �ل�شمود و�ال�شتمر�ر رغم عو�مل �لتحدي من قبل �لدولة �لعثمانية ومن 
حمالت حممد علي �ملتكررة و�لقوى �لغربية ممثلة يف �الإجنليز، كل ذلك قد �شاعد 
هذ� �لفريق من �ملفكرين على ثبات �العتقاد باأن �ل�شبيل �الأف�شل- ورمبا �لوحيد- 
بها  للتم�شك  و�لعودة  �لدين  تعاليم  �إحياء  �لقدرة على  يتمثل يف مدى  لالإ�شالح 

خمتذلني مفهوم �الإ�شالح و�لتجديد يف هذ� �جلانب وحده.

فالديو�ن �لذي �أن�شاأه نابليون �إبان �حلملة و�لذي جمع فيه �أبرز �مل�شايخ مثل 
ي�شتطيع  �لرحمن �جلربتي مل  و�ملوؤرخ عبد  �ل�شاد�ت  و�ل�شيخ  �ل�شرقاوي  �ل�شيخ 
خالله نابليون �أن يقنعهم بالفارق �حل�شاري �لذي بد� يف قوة �حلملة �لع�شكرية، 
وكذلك فيما عر�شه عليهم علماوؤها وبالتايل �إقناعهم باأن يحملو� لو�ء �لتجديد، 
فحني �أر�د تقريبهم �إليه ومتييزهم بعالمة تو�شع على �أكتافهم وهي �لطيل�شانة �ألقى 
بها كل منهم على �الأر�ض لدرجة �أثارت نابليون وردو� عليه باأن علماءه مهما بلغو� 
و�لكر�مات،  �خلو�رق  �أ�شحاب  م�شلم من  دروي�ض �شويف  �أقل من  فهم  من علم 
ولعل يف ذلك داللة على ت�شبث هذ� �لفريق من رو�د هذه �لفرتة بالر�شيد �لثقايف 

�ملوروث و�أن ذلك هو �لكفيل بحل ق�شايا �ملجتمع كافة.
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من  مكرم  عمر  �ل�شيد  كان  �حلقبة  هذه  خالل  �ل�شيا�شي  �ل�شعيد  وعلى 
�ملنتمني لرو�د �الإ�شالح من هذ� �لفريق فمع كونه قد ��شتطاع �أن يحدث حتواًل 
و�لظلم  �ال�شتبد�د  ملقاومة  �أ�شلوبًا  ببع�شهم  يقود  و�أن  �ل�شوفية  �أتباع  منهج  يف 
و�شول  قبل  مباهجها  وترك  �لدنيا  يف  �لزهد  حول  �ملتقوقعون  وهم  �الجتماعي 
حملة نابليون و�أثناءها وبعدها، وهو لهذ� يعد من رو�د �الإ�شالح و�لتجديد، �إال �أنه 
حني تزعم حركة �شعبية لدعم تويل حممد علي �لوالية يف م�شر مل يخطر بباله 
�ختيار نف�شه �أو �شخ�ض م�شري ملن�شب �لوالية و�إمنا ر�أى �أن �لوالء لدولة �خلالفة 
عن  �لدولة  هذه  عجز  و�شوح  رغم  �لبالد  الإنقاذ  �لوحيد  �ل�شبيل  هو  �لعثمانية 
�لدفاع عن م�شر، و�نخر�طها يف �ال�شطر�ب و�لف�شاد بعد خروج �حلملة، فالبعد 
�لديني وحده هو �ملحور �لذي د�ر فيه دور عمر مكرم �ل�شيا�شي دون �لتفكري يف 

�إعادة �لنظر حوله �أو قبول �أي فكر �إ�شالحي بعيًد� عنه.

وحتى �ملوؤرخ عبد �لرحمن �جلربتي �لذي �أبدى �إعجابه بالكثري من علوم 
�لفرن�شيني وتقدمهم ونظامهم وميلهم للعدل وغري ذلك �إال �أنه د�فع عن �لعثمانيني 
لعلوم  رف�شه  و�أبدى  �ل�شحيح،  �لعلم  �شاحب  باأنه  وو�شفه  �شيوخهم  �أحد  وعن 
�لفرن�شيني �أو �ال�شتفادة من ح�شارتهم و�ن�شم �إىل �لفريق �لر�ف�ض لال�شتفادة من 
ا،  �جلانب �لثقايف �حل�شاري �لغربي �لذي �أتت به �حلملة رغم جمار�ته لها �شيا�شيًّ

ور�أى �أن �الإ�شالح يكمن يف �إحياء �لعلوم �لدينية و�الرتباط بالدولة �لعثمانية.
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وحول هذ� �ملحور د�ر تقومي دور �لرو�د �لالحقني ونهجهم �الإ�شالحي بدًء� 
من �ل�شيخ ح�شن �لعطار �لذي �أثار �أتباع �لتيار �لديني باإعجابه - جمرد �إعجاب - مبا 
باأن  �لعلوم حني علق على ذلك - م�شارًكا �جلربتي-  �لفرن�شيني يف  ر�آه من تقدم 
بع�ض هذه �لعلوم ال تعيها عقول �أمثالنا، كما �أنه �قرتب منهم و�شارك حممد علي 
يف �لتوجه لتحديث م�شر من خالل �ال�شتفادة من علوم �أوروبا وح�شارتها، و�أن هذ� 
�لتوجه �جلديد للعطار هو �لذي دعا حممد علي لتعيينه �شيًخا لالأزهر، فقد �عتربه 
رو�د �ملحور �لديني عقلية ��شت�شالمية بهرتها علوم �لغرب دون �أن يت�شبث بالعلوم 

�لدينية دون �شو�ها، يف حني �عتربه �ملحور �الآخر �أحد �أهم �لرو�د يف هذه �لفرتة.

ود�ر تقومي دور رفاعة �لطهطاوي بعد عودته من فرن�شا وتوليه تعليم �للغات 
و�لرتجمة وبع�ض �لكتابات �لتي �أبدى فيها تاأثره بالغرب �الأوروبي، وطرح رو�د 
هذ� �ملحور ت�شاوؤالت عدة حول هذ� �لدور وهل تاأثر باملنبع �الأ�شلي �لذي متثله 
�أوروبا، و��شت�شهد كل فريق يف  �أم طغت عليه �لعلوم �حلديثة يف  �لعلوم �لدينية 
بالرتجمة عن  و�الن�شغال  �ملر�أة وحقوقها  بكتاباته عن حرية  �إجاباته حول ذلك 

�أفكار �حلرية و�إعادة �لنظر يف بع�ض �مل�شلمات �ملوروثة وغري ذلك.

�مل�شلحني  من  �لرو�د  بع�ض  �أبد�ها  �لتي  �ل�شيا�شية  �الأفكار  �شعيد  وعلى 
�أو �ملجددين مثل �الأفغاين ورو�د مدر�شته وقف �أتباع هذ� �ملحور ليقيمو� �أعمال 
يت�شبث باخلالفة و�لدولة �الإ�شالمية  ثابت  �لرو�د من منظور ديني  و�أدو�ر هوؤالء 
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لوحدة  دعوته  �الأفغاين يف  دور  فانتقدو�  فا�شدة  �أو  �شعيفة  كانت  مهما  �لو�حدة 
وحدة  ولي�ض  �مل�شلمون  عليه  �أ�شبح  �لذي  للو�قع  �الإ�شالمية جمار�ة  �حلكومات 

�شعوب كما يتجه �أ�شحاب هذ� �ملحور �لديني.

باالأفغاين، وحني  بالتبعية الرتباطه  عبده  �ل�شيخ حممد  دور  �نتقدو�  كما 
�جته �ل�شيخ �إىل �لدعوة �إىل تكوين جيل جديد بالرتبية و�لتعليم وترك كل ما هو 
�شيا�شي �نتقدوه كذلك لكونه قد خرج عن �إجماع �لفكر �ل�شمويل يف �الإ�شالم 

�لذي ال يفرق بني دين و�شيا�شة �أو دين ودولة.

�الإخو�ن  وحلركته  �لبنا  ح�شن  لل�شيخ  موؤيدين  �ملحور  هذ�  رو�د  ووقف 
�لغرب  ومعاد�ة  �خلالفة  وعودة  �الإ�شالمية  للدولة  دعا  قد  لكونه  �مل�شلمني 
متكامل  برنامج  وطرح  �شده  �لد�ئم  و�جلهاد  ملحاربته  و�ل�شعي  �ال�شتعماري 
مبادئ  على  قائم  و�ل�شيا�شي  و�لفكري  و�الجتماعي  �القت�شادي  لالإ�شالح 
�الإ�شالم وم�شتمد من �شريعته ور�ف�ض ملا يتعار�ض معها �أو يتجاهلها. وبالقطع �أيدو� 
رموز هذه �حلركة ورو�دها من �أمثال عبد�حلكيم عابدين و�شالح ع�شماوي و�شيد 
�شابق و�شيد قطب وغريهم. وهوؤالء يعتربهم �أتباع هذ� �ملحور هم �لرو�د �حلقيقيون 

للتجديد و�الإ�شالح يف م�شر.

ونال بع�ض �لرو�د �لذين �قرتبو� من هذ� �ملحور قدًر� حمدوًد� من �لتاأييد 
باال�شتقالل دون  بدولة �خلالفة ولكن مع �الحتفاظ  �رتباط م�شر  لدفاعهم عن 
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فريد  كامل وحممد  م�شطفى  هوؤالء  �أبرز  ومن  �إ�شالمي،  بت�شور  ذلك  يرتبط  �أن 
وعبد �لعزيز جاوي�ض.

�أ�ش�ض  على  و�لتجديد  �الإ�شالح  دعاة  من  �ملحور  هذ�  رو�د  �أن  �شك  وال 
دينية قد حققو� قدًر� و��شًعا من �لتاأييد �ل�شعبي �لذي ��شتند على �شيادة �لفكر 
و��شع  تعر�شو� لهجوم  نف�شه  �لوقت  �لتعليم �حلديث، ولكنهم يف  وتاأخر  �لديني 
و�شامل من رو�د �ملحاور �الأخرى من �أ�شحاب �لتف�شري �لليرب�يل �أو �لتف�شري �ملادي 
�شو�ء ملوقف كليهما من �لدين �أو الرتباطهم بتطور �لعلوم �حلديثة، وهذ� �لهجوم 
ظل م�شتمًر� حتى تاريخنا �ملعا�شر حيث ماز�ل �أتباع �الإ�شالح من منظور ديني 
�أو  �أفكاره  يتهمون باجلمود و�لتخلف و�لرجعية �شو�ء منهم من ظل جامًد� على 
من حاول �الأخذ ببع�ض جو�نب �لتطور لكنه ظل على �عتبار �لدين وحده معياًر� 
للحكم بالتقدم �أو �لتح�شر. وال يعترب هوؤالء يف نظر خ�شومهم من رو�د �الإ�شالح 

وبالطبع �لتجديد. 

ومن �أهم رو�د هذ� �ملحور �لد�عي �إىل �الإ�شالح من منطلق �اللتز�م مببادئ 
بعنو�ن  كتابًا  �ألف  �لذي  �لر�فعي  �شادق  م�شطفى  �لثقايف  �ل�شعيد  على  �الإ�شالم 
»�ملعركة بني �لقدمي و�جلديد« وكان عبارة عن جمع ملقاالت كتبها قبل �حلرب �لعاملية 
�أعقاب ن�شر كتاب يف �ل�شعر  �إليها جملة من �ملقاالت ن�شرها يف  �أ�شاف  �الأوىل ثم 
�جلاهلي للدكتور طه ح�شني وقيام طه ح�شني بن�شر �آر�ئه بني طالب �جلامعة �مل�شرية.
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وقد حدد �لر�فعي ما يق�شده من �لقدمي و�جلديد باأن �لقدمي هو �حلفاظ على 
�لدين و�للغة و�لتقاليد يف حني �أن �جلديد ميثله �لعائدون من �أوروبا �لذين فتنو� 
بها و�أخذهم بريقها فا�شتخفو� بالرت�ث ودعو� �إىل تركه. وركز على �لذين �بتعثو� 
�إىل فرن�شا و�إجنلرت� ثم عادو� �إىل م�شر لينكرو� �لرت�ث �لعربي بجملته لغته وعلومه 
لن  هوؤالء  مثل  �أن  �لر�فعي  ور�أى  �ملعاين.  �لذي يحمل هذه  و�لدين  بل  و�آد�به 
وينق�شون  باقية  و�جلماعة  �شيفنون  بل  ين�شدونه  مما  تغيري  �أي  �إحد�ث  ي�شتطيعو� 

و�الأمة نامية ويذهبون �إىل رحمة �هلل ومن رحمة �هلل �أنهم ال يعودون ثانية.

وعن �لذين يتخذون �للغة �لعربية منطلًقا للهجوم على �الإ�شالم �لتقى �لر�فعي 
مع من يرى �أن �ملجددين جاء منهم من يريد هدم �الأمة يف لغتها و�آد�بها خدمة ملبد�أ 
�ال�شتعمار �الأوروبي... وترى بع�شهم دعاة �إىل �للغة و�الأدب على �شرط �أن ال يكون 
ثمة قر�آن وال حديث، و�أن تكون �ل�شبغة ال دينية وحجتهم يف ذلك حب �لتجدد، 
وكون �لقر�آن و�حلديث وكلمات �ل�شلف كلها من �لقدمي �لذي ال يتالءم مع �لروح 
�لتي هي يف زعمهم  �لقومية  �لنزعة  �لع�شرية يف �شيء، و�آخرون يف ذلك حجتهم 

تناق�ض �لنزعة �لدينية و�أن �لنزعة �لقومية جتديد يالئم روح �لع�شر.

ون �ملجددون وبرر  وحاول �لر�فعي �أن يحذر �لنا�ض من هوؤالء �لذين ُي�شمَّ
هجومه �لالذع عليهم باأنه حماولة لو�شف �لرجل �ل�شال ملنع �ملهتدي �أن ي�شل.

ولعل من �أبرز ما طرح من �أفكار و�آر�ء لرو�د هذ� �ملحور �آر�ء و�أفكار �ل�شيخ 
ففي  م�شر،  �إ�شالح يف  �أو  �الأمثل الأي جتديد  �حلل  فيها  ر�أى  �لتي  �لبنا  ح�شن 
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ر�شالته »�إىل �أي �شيء ندعو �لنا�ض« ذكر �أن حجر �الأ�شا�ض يف �أد�ء هذه �لر�شالة 
هو �إ�شالح �لنفو�ض يف �الأمة �الإ�شالمية وجتديد �أفكارها و�أخالقها، فاإن �لنفو�ض 
�حلالية ال ت�شلح لعمل جدي. كما ذكر يف �لر�شالة نف�شها �أن كل نظام ال يعتمد 
على �الأ�ش�ض �الإ�شالمية وال يبنى على قو�عد �لقر�آن �لكرمي ال ي�شلح �أبًد� لبناء 

�لنه�شة �الإ�شالمية.

�مليادين  �شاملة يف جميع  �إ�شالحية  روؤية  �الإخو�ن  موؤ�ش�ض جماعة  وطرح 
�الجتماعية من حيث �لتعليم و�ملر�أة وطبقات �ملجتمع، و�ل�شيا�شية يف موقفه من 
�الأحد�ث و�لقوى و�الأحز�ب �ل�شيا�شية، و�القت�شادية و�لفكرية وغري ذلك بحيث 
�الإ�شالح  فيه  يز�لون-  وما  يرون–  �جلماعة  الأتباع  منهًجا  �الآر�ء  هذه  �شّكلت 
�حلقيقي لالأو�شاع يف م�شر، ويرون يف زعيمهم �أبرز دعاة �الإ�شالح و�لتجديد يف 

تاريخ م�شر �حلديث.

وتعترب �الآر�ء �ل�شيا�شية �لتي ر�أى فيها �ل�شيخ ح�شن �لبنا �أنها هي �ل�شبيل 
�إىل �الإ�شالح هي �أبرز �آر�ئه �لتي دفعته لل�شد�م وجماعته مع دعاة �لليرب�لية من 
�ملثقفني و�لقائمني على �حلكم من خالل جتربة �الأحز�ب �ل�شيا�شية و�ملدعومني 
من �شلطات �الحتالل. فقد ر�أى �ل�شيخ �لبنا �أن �الأحز�ب �ل�شيا�شية هي �شيئة 
باملعنى  �أحز�بًا  لي�شت  فهي  �الجتماعي،  �لف�شاد  �أ�شا�ض  وهي  �لكربى  �لوطن 
�حلقيقي ولكنها لي�شت �شوى �ن�شقاقات �أحدثتها خالفات �شخ�شية بني نفر من 
�أبناء هذه �الأمة. ونادى �ل�شيخ بحل هذه �الأحز�ب و�عترب �أن �لتاأخر يف ذلك �أمر 



 زكريا �شليمان بيومي
634634

خطري، وذكر: »لقد حاول �مل�شلحون �أن ي�شلو� �إىل وحدة - ولو موؤقتة - ملو�جهة 
هذه �لظروف �لع�شيبة �لتي جتتازها �لبالد، فيئ�شو� و�أخفقو�، ومل يعد �الأمر يحتمل 
�أن�شاف �حللول، وال منا�ض بعد �الآن من �أن حتل هذه �الأحز�ب جميًعا، وجتمع 
قوى �الأمة يف حزب و�حد يعمل ال�شتكمال ��شتقاللها وحريتها، وي�شع �أ�شول 
�الإ�شالح �لد�خلي �لعامة ثم تر�شم �حلو�دث بعد ذلك للنا�ض طر�ئق يف �لتنظيم 

يف ظل �لوحدة �لتي يفر�شها �الإ�شالم«)1(.

ومروجة  �ملحور  لهذ�  د�عمة  ن�شاأت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  بع�ض  �عتبار  وميكن 
الأفكاره من بني توجهات �لتجديد و�الإ�شالح على منهج هذ� �ملحور مثل جماعة 
�الأول من  �لعدد  �أ�شارت يف  و�لتي  �شنة 1927م  ن�شاأت  �لتي  �مل�شلمني  �ل�شبان 
�لقر�آن  �إىل  �لعودة  و�أن  �الإحلاد  دعاة  وبني  �لتجديد  دعاة  بني  �لربط  �إىل  جملتها 

�لكرمي هي �أ�شا�ض �أي نه�شة �أو �إ�شالح. 

ومن بني �لرو�د �ملغمورين يف هذ� �ملحور �ل�شيخ م�شطفى �شربي �آخر من 
توىل م�شيخة �مل�شلمني قبل �إلغاء �خلالفة يف �إ�شتانبول، فعلى �لرغم من �أنه عثماين 
�لن�شاأة و�لتاأثر فاإن هجرته �إىل م�شر يف �أعقاب �إلغاء �خلالفة قد جعلته ي�شهم يف 
�الأوىل  �لعاملية  �حلرب  �أعقاب  عا�شتها م�شر يف  �لتي  و�لثقافية  �ل�شيا�شية  �حلركة 
م�شطفى  �ل�شيخ  �عترب  فقد  و�ملحافظني.  �لتجديد  دعاة  بني  بال�شر�ع  و�خلا�شة 
ملا  نتيجة  �ل�شرق  له  يتعر�ض  �شيء  �أخطر  هو  �الأوروبي  �لثقايف  �لغزو  �أن  �شربي 

)1(  ر�شالة م�شكالتنا يف �شوء �لنظام �الإ�شالمي
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و�إ�شر�ف يف �العتماد  �لغربية  للثقافة  �إجالل  �مل�شلمني من  بع�ض  نفو�ض  وقر يف 
عليها و�لنقل عنها. وركز �ل�شيخ مهمته على رف�ض دعو�ت �لتاأويل و�ملناد�ة بتطوير 
�الإ�شالم حتت �شتار مالءمة �لظروف وم�شايرة �لركب �حل�شاري الأنه ر�أى يف ذلك 

�شبياًل �إىل فقد �مل�شلمني لثقتهم يف �لقر�آن و�ل�شنة.

املحور الثاين

ورو�د هذ� �ملحور من �مل�شلحني و�ملجددين وقفو� على �ل�شفة �الأخرى من 
رو�د �ملحور �الأول حيث دعو �إىل �شرورة �الأخذ من ح�شارة �لغرب �أو �لتفاعل 
معها، ووقفو� من هذ� �لتوجه بدرجات متفاوتة فمنهم من ر�أى �حل�شارة يف عمومها 
�إ�شهامهم  لهم  كان  �مل�شلمني  و�أن  فيه،  �ل�شعوب  كل  �أ�شهمت  ا  �إن�شانيًّ ر�شيًد� 
�مل�شلمني منها يف  ��شتفادة  و�أن قدر  �لغربية،  �إليه �حل�شارة  فيما و�شلت  �لو��شح 

�حلا�شر هو ��شرتد�د جلانب من �إ�شهامهم فيها.

ودعا �لبع�ض �الآخر من رو�د هذ� �ملحور �إىل �أن وجود �ال�شتعمار �لربيطاين 
يف م�شر يفر�ض �شرورة �ال�شتفادة منه و�لتفاعل مع �جلو�نب �الإيجابية فيه و�لتعلم 
من ر�شيده �حل�شاري و�أن ذلك هو �ل�شبيل �الأف�شل للت�شاوي معه ثم �ملطالبة بعد 
ذلك بجالئه عن م�شر. ومن رو�د هذ� �لفريق �أحمد لطفي �ل�شيد وقا�شم �أمني 
و�أحمد فتحي زغلول و�شعد زغلول و�أع�شاء �الأحز�ب �ل�شيا�شية �لتي ن�شاأت يف 

�أعقاب ثورة �شنة 1919م.
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وهناك من رو�د هذ� �لفريق من دعا �إىل �الرتباط �لكامل بالغرب �الأوروبي 
معترًب� ذلك هو قدر م�شر وم�شريها و�أن �لتاأخر يف ذلك �شيوؤدي �إىل تاأخرها عن 
�لركب �حل�شاري، ومن �أبرز رو�د هذ� �الجتاه �لدكتور طه ح�شني و�شالمة مو�شى.

ومن �أبرز رو�د هذ� �ملحور �أي�ًشا �ل�شيخ حممد عبده �لذي حاول �أن ي�شتعني 
باالإجنليز يف منهجه �الإ�شالحي يف م�شر، ويذكر �الأ�شتاذ �أحمد �أمني يف ذلك �أن 
حممد عبده كان يرى �أن جالء �الإجنليز ال ياأتي �إال من طريق �ال�شتنارة لل�شعب 
وفهمه حلقوقه وو�جباته، وغ�شبه من �العتد�ء على حقوقه وهمته يف �أد�ء و�جباته. 
و�شدرت لل�شيخ حممد عبده فتوى عن �شرورة �ال�شتعانة باالأجانب ذكر فيها: 
بغري  �ال�شتعانة  �ل�شلف على جو�ز  و�ل�شنة وعمل  �لكتاب  �الأدلة يف  قامت  »قد 
�ملوؤمنني وغري �ل�شاحلني على ما فيه خري ومنفعة للم�شلمني، و�أن �لذين يعمدون 
�إىل هذه �ال�شتعانة جلمع كلمة �مل�شلمني وتربية �أيتامهم وما فيه خري لهم مل يفعلو� 
�إال ما �قت�شته �الأ�شوة �حل�شنة بالنبي  و�أ�شحابه، و�أن من كّفرهم �أو ف�ّشقهم فهو 
بني �الأمرين �إما كافر �أو فا�شق، فعلى دعاة �خلري �أن يجّدو� يف دعوتهم و�أن مي�شو� 
�ل�شامتني، وال يغيظهم لوم �لالئمني، فاهلل كفيل  على طريقهم وال يحزنهم �شتم 

لهم بالن�شر �إذ� �عت�شمو� باحلق و�ل�شرب«)1(.

و�أفتى �ل�شيخ حممد عبده باإمكانية �نخر�ط �مل�شلم يف عاد�ت �الأوروبيني 
�لرتن�شفالية،  بالفتوى  عرف  فيما  مالب�شهم  ولب�ض  حلومهم  كاأكل  �الجتماعية 

)1(   �أحمد �أمني، �ض 277.
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�أو ما �أطلق عليه �الإ�شالح �ل�شيا�شي تتعار�ض  �آر�ء �شيا�شية  كما كانت له بع�ض 
مع توجهات �لتيار �لوطني �لذي كان يتزعمه م�شطفى كامل ويدعمه �خلديوي 

عبا�ض حلمي �لثاين.

ولعل �ل�شيخ حممد عبده قد �عتربه �لكثري من دعاة �حلد�ثة و�أ�شحاب �لتعليم 
و�لثقافة �الأوروبية من �أبرز رموز �الإ�شالح و�لتجديد يف حني ر�آه بع�ض �أتباع �لتيار 

ا تابًعا للفكر �لغربي �ال�شتعماري ولي�ض م�شلًحا �أو جمدًد�. �لديني ��شت�شالميًّ

باجتاهه  تاأثرو�  �لذين  �أو  �مليد�ن تالميذه  �ل�شيخ حممد عبده يف هذ�  وتبع 
�أمني و�حًد� من رو�د �لدعوة  يف �الإ�شالح، ففي �مليد�ن �الجتماعي كان قا�شم 
�إىل حترير �ملر�أة كجزء من جمار�ة �لن�شق �لغربي، ويف �مليد�ن �ل�شيا�شي كان �شعد 
باأ�شتاذ �جليل �أحمد لطفي �ل�شيد. وهذه  زغلول، و�جلانب �لثقايف كان ما عرف 
يف  م�شر  يف  و�لتجديد  �الإ�شالح  رو�د  �أبرز  من  رو�دها  يعد  عمومها  يف  �ملدر�شة 
�لع�شر �حلديث من وجهة نظر �لليرب�ليني �أو ما يطلق عليهم �لبع�ض رو�د �لتنوير.

�لتجديد من غري  دعاة  بع�ض  �مل�شريني وجد  �لرو�د  �لفريق من  ومع هذ� 
�ل�شو�م  و�لكتاب  �ل�شحفيني  من  وهم  �مل�شرية،  �ل�شاحة  على  ولكن  �مل�شريني 
�إ�شماعيل،  �خلديوي  عهد  منذ  م�شر  لدخول  �لباب  لهم  فتح  �لذين  �أغلبهم  يف 
�حلماية  �أو  �الأجنبية  �المتياز�ت  غطاء  حتت  فيها  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف  و�شاركو� 

�ملا�شونية، وكان من بني هوؤالء يعقوب �شنوع ونقوال تقال وغريهم.
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و�عترب بع�ض رو�د هذ� �ملحور �أن �لعائق �الأ�شا�شي للتفاعل �حل�شاري هو فهم 
�مل�شريني للدين وتاأثريه عليهم و�أنه ال �شبيل �إىل �أي تقدم �إال باالبتعاد عن �إقحام 
�لدين يف �حلياة �لعامة فكتب يف هذ� �ل�شاأن عبد �لقادر حمزة م�شوًر� �إجماع �الأمة 
�إهمال �لدين هو علة �لتاأخر فيقول: »ال يت�شع �ملقام الإفا�شة  �أن  ومفكريها على 
�أفهامنا �نخد�ًعا  �ل�شرح فيما يدل على مبلغ ت�شلط �لدين على عقولنا و�نخد�ع 
ال مثيل له لكل ما ياأتي من جانب �لدين. بل يدل على ��شت�شالمنا ��شت�شالًما 
�أعمى �إىل ما�شينا �لذي يجب �أن نبتعد عنه كل �البتعاد �إن كنا نريد �أن ال نبقي 

كما نحن وكما كنا جهالء و�شعفاء«)1(. 

ويو��شل �لكاتب �إظهار خطر �لدين على �لتقدم و�لتح�شر �لذي مل يكن 
�ملقد�ض  �لكتاب  على  ��شتولت  قد  �لكني�شة  »�إن  فيقول:  باأوروبا  باالرتباط  �إال 
وحرمت على غريها فهمه وتف�شريه فيتلقون �أو�مرها بالر�شا و�لطوع عماًل باأو�مر 
�لدين. و�لنا�ض ال يعرفون �إال كلمات ت�شمى �لدين يتفانون يف �جلهاد غرية عليها 
�لق�ش�ض  فقام  �لنه�شة،  دور  و�بتد�أ  �الأذهان،  �إىل  ينفذ  �لعلوم  �شعاع  �أخذ  حتى 
�لكمال  �طلبي  �لدين!  �لدين  ينادونها:  باأ�شرها،  �الأمة  بتالبيب  �آخذين  وقعدو� 
حتى  �لند�ء  بهذ�  �آذ�نها  ي�شدعون  وظلو�  �لدين،  جانب  من  و�لنه�شة  و�لرقي 
تنبهت �لعقول ونظرت �إىل �لدين كما �شوروه لها، فنبذه �لبع�ض و�شعفت �شلطته 

على �لبع�ض �الآخر«.

)1(  د. حممد ح�شني، �الجتاهات �لوطنية، جـ 1، �ض 278.
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�أما قا�شم �أمني �لذي �أ�شبح من �أهم رو�د �الإ�شالح و�لتجديد يف �مليد�ن 
�الجتماعي و�لذي �قرتن ��شمه بـ )حمرر �ملر�أة(، فذلك يرجع �إىل كتابيه )حترير 
�ملر�أة( و)�ملر�أة �جلديدة(. وقد ركز �ملوؤلف يف كتابه �الأول )حترير �ملر�أة( على ق�شية 
�حلجاب و�أنها لي�شت من �لدين يف �شيء و�أن �لدعوة �إىل �ل�شفور لي�ض فيها خروج 

على �لدين �أو خمالفة لقو�عده.

ويف هذ� �ملجال، وحول هذه �لق�شية �ملثرية للجدل �ملمتد، ر�أى قا�شم �أمني 
�أن �ل�شريعة �الإ�شالمية �إمنا هي كليات وحدود عامة، ولو كانت تعر�شت �إىل تقرير 
ا ميكن �أن يجد يف كل زمان وكل  جزئيات �الأحكام ملا حق لها �أن تكون �شرًعا عامًّ
�أمة ما يو�فق م�شاحلها. �أما �الأحكام �ملبنية على ما يجري من �لعاد�ت و�ملعامالت 
فهي قابلة للتغيري على ح�شب �الأحو�ل و�الأزمان، وكل ما تطلبه �ل�شريعة فيها هو 

�أن ال يخل هذ� �لتغيري باأ�شل من �أ�شولها �لعامة.

ور�أى �أن �حلجاب - وهو من �أهم �لق�شايا - قد خلت �شريعة �الإ�شالم من ن�ض 
يوجبه و�إمنا هو عادة جاءت من خمالطة �الأمم فا�شتح�شنها �مل�شلمون و�ألب�شوها لبا�ض 
�لدين ك�شائر �لعاد�ت �ل�شارة �لتي متكنت يف �لنا�ض با�شم �لدين و�لدين منها بر�ء.

وبعد �أن ��شتفا�ض قا�شم �أمني يف دعم �أفكاره حول �حلرية �ل�شيا�شية عموًما 
�أن �ل�شبيل �إىل �الإ�شالح هو  وحرية �ملر�أة على وجه �خل�شو�ض دعا بو�شوح �إىل 
�ل�شدد منتقًد� وقوف �مل�شريني  �لغربية، فقال يف هذ�  باأ�شاليب �حل�شارة  �الأخذ 
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عند حد �إعجابهم باملا�شي مرجًعا ذلك �إىل �ل�شعور بال�شعف و�لعجز: »هذ� هو 
�لد�ء �لذي يلزم �أن نبادر �إىل عالجه ولي�ض له دو�ء �إال �أننا نربي �أوالدنا على �أن 
�أتى  �إذ�  �أ�شولها وفروعها و�آثارها.  يتعرفو� على �شئون �ملدنية �لغربية ويقفو� على 
ذلك �حلني - ونرجو �أال يكون بعيًد� - �جنلت �حلقيقة �أمام �أعيننا �شاطعة �شطوع 
�ل�شم�ض، وعرفنا قيمة �لتمدن �لغربي، وتيقنا �أنه من �مل�شتحيل �أن يتم �إ�شالح ما 
يف �أحو�لنا �إذ� مل يكن موؤ�ش�ًشا على �لعلوم �لع�شرية �حلديثة، و�أن �أحو�ل �الإن�شان 
مهما �ختلفت، و�شو�ء كانت مادية �أم �أدبية، خا�شعة ل�شلطة �لعلم. لهذ� نرى �أن 
�الأمم �ملتمدينة على �ختالفها يف �جلن�ض و�للغة و�لوطن و�لدين مت�شابهة ت�شابًها 
عظيًما يف �شكل حكومتها و�إد�رتها وحماكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها 
و�لتحية  كامللب�ض  �لب�شيطة  �لعاد�ت  من  كثري  يف  بل  وطرقها،  ومبانيها  وكتابتها 
بتقليدهم  ون�شيد  باالأوروبيني  �الأمثال  ن�شرب  جعلنا  �لذي  هو  هذ�  و�الأكل. 

وحملنا �إىل �أن ن�شتلفت �الأنظار �إىل �ملر�أة �الأوروبية«.

�ل�شيخ طنطاوي جوهري  �ملحور  رو�د هذ�   ومن تالميذ حممد عبده من 
فالعلوم  �ل�شرعية  �لعلوم  قبل  �حلديثة  �الأوروبية  بالعلوم  �الأخذ  �إىل  دعا  حيث 
�حلديثة يف نظره غذ�ء وعلوم �ل�شريعة دو�ء و�الإن�شان يعي�ض دوًما بالغذ�ء فهو د�ئم 

�لطلب �أما �لدو�ء فيكون عند �نحر�ف �ل�شحة.

�لكرمي يف  �لقر�آن  فر�شية  وبني  �حلديثة  �لعلوم  �جلوهري بني  �ل�شيخ  وربط 
يخ�شى  فكيف  �لعلم  قدر  على  تكون  �إمنا  حًقا  �هلل  خ�شية  �أن  ر�أى  حيث  طلبها 
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�الإن�شان من ال يعرفه، فاخل�شية �شرطها �ملعرفة. و�ألف �ل�شيخ كتابًا يف هذ� �ل�شدد 
با�شم )�لقر�آن و�لعلوم �لع�شرية( ر�أى فيه �أن م�شتقبل �مل�شلمني لن يكون �إال من 

خالل تعلم �لعلوم �حلديثة حتى ي�شتعيدو� مكانتهم.

�الإ�شالح  �إىل  �الأف�شل  �ل�شبيل  �أن  �إىل  �لد�عي  �لفريق  هذ�  رو�د  ومن 
و�لتجديد هو �الرمتاء �لكامل يف �أح�شان �حل�شارة �الأوروبية �شالمة مو�شى �لذي 
عرب عن توجهه يف �لعديد من موؤلفاته �لتي كان من �أبرزها )�ليوم و�لغد(. ففي هذ� 
�لكتاب �لذي ز�من �شدوره ن�شاأة �جلامعة �مل�شرية �شنة 1925م دعا �إىل تخل�ض 
م�شر من ثقافتها �ل�شرقية و�أن تلحق باأوروبا، و�أعرب عن كرهه لثقافة �ل�شرق وحبه 
الأوروبا وتعلقه بها، وبدت م�شاعره و��شحة يف قوله »�أنا كافر بال�شرق وموؤمن بالغرب«. 
و�أو�شح رغبته يف ترجمة هذه �مل�شاعر من خالل حرية �ملر�أة كما يفهمها �الأوروبي، 
و�أن تكون ثقافة م�شر �أوروبية من حيث حب �حلرية و�لدعوة لها، و�أال يكون يف 
كل هذ� �أي �شلطان للدين، و�متدح �ملوؤلف دخول نابليون م�شر ثم ع�شر حممد 
علي وع�شر �إ�شماعيل، ودعا �إىل �أنه »قد �آن �الأو�ن لكي نعتاد عاد�ت �الأوروبيني 
ونلب�ض لبا�شهم وناأكل طعامهم ون�شطنع �أ�شاليبهم يف �حلكومة و�لعائلة و�الجتماع 
و�ل�شناعة و�لزر�عة«. و�أ�شار �إىل �أن م�شر بحكم تاريخها غربية ولي�شت �شرقية فقد 
باأن  �ألف �شنة وهي جزء من �لدولة �لرومانية، بل وذهب �إىل حد �لقول  عا�شت 
�الأزهر جامعة �أوروبية �أ�ش�شها رجل �أوروبي هو جوهر �ل�شقلي، و�أنه ياأ�شف للدماء 
�ل�شرقية �لتي ت�شربت �إىل م�شر و�أن ذلك �أ�شهم يف مر�شها و�أن من �أعر��ض ذلك 
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�ملر�ض هو �لوالء للثقافة �لعربية. ور�أى �أن يف ��شتمر�ر �لرباط بال�شرق �شخافة ال 
يغريها �إال �لر�بطة �لغربية و�أنه البد �أن نهتدي باآر�ء �لغرب يف �الإ�شالح.

وبعد هجومه على �للغة �لعربية هاجم �الإ�شالم نف�شه، وهاجم �لذين دعو� 
�إىل �لتم�شك برباطه مثل م�شطفى كامل و�ل�شيخ علي يو�شف و�خلديوي عبا�ض 
حلمي �لثاين. وو�شل �الأمر به �إىل حد �لقول باأن �الأجانب يحتقروننا بحق ونحن 
نكرههم بال حق، و�أنه ال �شبيل �إىل �الإ�شالح �ل�شيا�شي �إال بالتفاهم مع �الإجنليز 

و�ال�شتفادة منهم.

�أما على �ل�شعيد �لثقايف و�حل�شاري فقد جتر�أ �لكاتب �إىل حد �لهجوم على 
�إ�شالح و�أن �لر�بطة �لدينية  �أمر يعادي كل  �الإ�شالم و�أن ��شتمر�ر �لتم�شك به هو 

وقاحة الأننا �أبناء �لقرن �لع�شرين �أكرب من �أن نعتمد على �لدين جامعة تربطنا.

�أما كتاب )م�شتقبل �لثقافة يف م�شر( لطه ح�شني �لذي ظهر قبيل �نطالق 
�أعقاب عقد معاهدة �شنة 1936م بني م�شر  �لثانية )1938م( ويف  �لعاملية  �حلرب 
و�إجنلرت� فقد جاء دعوة �شريحة الأن ي�شبح �مل�شريون �إذ� �أر�دو� �إنها�ض بالدهم مثل 
�حل�شارة  لهم يف  �شركاء  وليكونو�  �أند�ًد�  لهم  ليكونو�  طريقهم  ي�شلكون  �الأوروبيني 

خريها و�شرها حلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب عليها.

ومن رو�د هذ� �ملحور على �ل�شعيد �ل�شيا�شي �شيخ �أزهري �آخر هو علي عبد 
�لر�زق وكتابه )�الإ�شالم و�أ�شول �حلكم( فلم تكن �لق�شية تكمن يف �الأفكار �لتي 
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�إلغاء �خلالفة  ن�شره من  �أحاطت  �لتي  �لظروف  �لكتاب فقط بل يف  حملها هذ� 
�الإ�شالمية على يد كمال �أتاتورك وحماولة �مل�شلمني �لدعوة �إىل �إحيائها، وكذلك 
بدعم  �ل�شلطة  زمام  �مل�شريني  �لعلمانيني  من  �لوطنية  دعاة  من  جمموعة  تويل 
وتخطيط من �شلطات �الحتالل �الإجنليزي �لتي حر�شت على دعم �لتيار �لقومي 

على ح�شاب �لتيار �الإ�شالمي.

للتيار  �أن تكون د�عمة  �إىل موؤ�ش�شة يفرت�ض  �ملنتمي  �ل�شيخ �الأزهري  حاول 
�الإ�شالمي �أن ي�شري �إىل �أن نظام �خلالفة �ل�شيا�شي لي�ض من �أ�شول �ل�شريعة �الإ�شالمية 

و�إمنا هو جمرد نظام تعارف عليه �مل�شلمون و�أنه ال يوجد بال�شريعة ما يلزم به.

كان �لكتاب و�حًد� من �أهم �لعو�مل �لتي �أ�شهمت يف �إجها�ض حماوالت 
�الأزهر وغريه �لدعوة �إىل عودة �خلالفة �شو�ء مللك م�شر فوؤ�د �أو لغريه من �لذين 
�أعلنو� عن رغبتهم يف هذ� �ملن�شب، ومل يقلل من هذه �لنتيجة حماكمة �ل�شيخ 

وعزله من �الأزهر و�لق�شاء.

قد  و�الإ�شالح  �لتجديد  دعاة  من  �ملحور  هذ�  رو�د  �أغلب  �أن  و�لو��شح 
بالدين  و�لتم�شك  عامة  �لدينية  �لر�بطة  الإ�شعاف  �ل�شعي  يف  �أهد�فهم  تركزت 
ب�شكل خا�ض، ولهذ� �لتقت �أفكارهم يف �لكتب �أو �ملقاالت �لتي �أتيحت لها �أن 
تن�شر من باب و��شع يف �أعقاب �حلرب �لعاملية �الأوىل عند توجه مهاجمة �لدين �أو 

ما ي�شمى فرتة �لتحول �لعلماين.
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ويكاد يكون هذ� �لهدف ميثل �لقا�شم �مل�شرتك بني �أفكار ورو�د هذه �لفرتة، 
�لر�زق  �ل�شيخ علي عبد  �ل�شعر �جلاهلي( وكتاب  فهدف كتاب طه ح�شني )يف 
)�الإ�شالم و�أ�شول �حلكم( ثم كتاب )يف �الأدب �جلاهلي( لطه ح�شني، ثم �لكثري 
من �ملقاالت �لتي �متالأت بها �ل�شحف و�لتي جاءت �شدى ملحاوالت �لتجديد 
يف تركيا يف �أعقاب �إلغاء �خلالفة �الإ�شالمية )مار�ض 1924م( كي توؤكد على �أن 

�لتجديد ب�شفته منهًجا يربط بني م�شر و�أوروبا قادم ال حمالة.

ووجدت هناك �لعديد من �الأفكار �لتي غذت هذ� �الجتاه و�لتي حملتها 
الآر�ء  �لباب  فتحت  حيث  �الحتالل  �شلطات  دعمتها  �لتي  �مل�شرية  �ل�شحف 
�مل�شت�شرقني و�أتباع �ملوؤ�ش�شات �لتب�شريية وكذلك �جلامعات �مل�شرية �لتي �متالأت 
�إىل �لتجديد و�الإ�شالح  �لتي تولت �لدعوة  بدعاة �لتجديد و�لعنا�شر �الأوروبية 

على نهجها من خالل مناهج �لتعليم يف كليات هذه �جلامعة.

خالل  من  و�لتجديد  لالإ�شالح  �لدعوة  حول  تركز  �لثالث  و�ملحور 
بالرو�د  �ملحور  هذ�  و�متالأ  ورئي�شية،  �أ�شا�شية  و�شيلة  باعتبارهما  و�لثقافة  �لتعليم 
و�لتقاليد  �لقدمي  �لرت�ث  ونقد  ورف�ض  غربية  �أ�ش�ض  على  للتعليم  �لد�عمني  من 
�ملتو�رثة بد�ية لطريق �لتجديد و�الإ�شالح، ووجد معهم رو�د على �جلانب �الآخر 
�إن رو�د هذ� �ملحور  �أو بالثابت منه ورف�ض �لغث، �أي  يت�شبثون بالقدمي و�لرت�ث 
قا�شًما م�شرتًكا بني هذ�  مًعا ولذلك �شنجدهم ميثلون  �ملجددين و�ملحافظني  بني 
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�ملحور وبني �ملحور �لثالث �لد�عي �إىل �لبعد عن �مليد�ن �ل�شيا�شي و�القت�شار على 
�جلانب �لتعليمي و�لثقايف.

 فاأغلب رو�د هذ� �ملحور �شاقو� بالعمل �ل�شيا�شي و�أدركو� �أن �لهوة �حل�شارية 
بني �مل�شتعمر �لغربي و�ل�شعب �مل�شري جتعل من �لقوة و�لهيمنة �ملرتبطة بها نتيجة 
ولي�شت �أ�شا�ًشا و�أن �لنه�شة �حل�شارية هي �ل�شبيل �الأف�شل للتحرر �لوطني وال �شبيل 
غري ذلك حيث �إن �ملقاومة و�لرف�ض لن تثمر عن نتيجة، وحتى لو حدث حترر من 

�لوجود �ال�شتعماري فاإن �ل�شعف �حل�شاري �شيجعل م�شر غري �آمنة �أو حمررة.

وحقيقة �الأخذ باحل�شارة �لغربية يف م�شر �أدركها �لبع�ض قبل وقوع م�شر 
حتت �الحتالل، فمنذ ع�شر حممد علي كان �ل�شعي للتحديث من خالل مناهج 
روؤية  �شخ�شية ال  لروؤية  �الأمر كان خا�شًعا  �لبالد لكن  لتحديث  �أ�شلوبًا  �لتعليم 
�شاملة من حممد علي، فاملهند�ض خانة و�ملدر�شة �لزر�عية ومدر�شة �الأل�شن ت�شب 
�لفرتة  هذه  رو�د  فاإن  ولهذ�  �ملالكة،  �الأ�شرة  م�شالح  خدمة  هو  و�حد  طريق  يف 
�ل�شيخ  تابعني مل�شالح �حلاكم مثل  �أنهم كانو�  �إال  و�أفادو� يف ميادينهم  برزو�  و�إن 
رفاعة �لطهطاوي وعلي مبارك وقبلهم �ل�شيخ ح�شن �لعطار. كما �أن مناهج �لتعليم 
�لديني �أو �الأهلي كانت مهملة بل وحما�شرة لكنها رغم ذلك كانت تنعم بقدر 
من �حلرية جعلت �الأهايل يو��شلون �الرتباط بها، و�شاعدت �الأحو�ل �القت�شادية 

على ��شتمر�ر ذلك. 
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باعتبارهما  و�لثقافة  �لتعليم  �إىل  �لد�عني  �لفرتة  هذه  رو�د  �شمات  ومن 
�لتعليم  الأ�شاليب  �ل�شديد  �لنقد  توجيه  هو  و�لتجديد  لالإ�شالح  �أ�شا�شية  و�شيلة 
�لقدمية �لتي كانت يف �الأزهر و�لدعوة �إىل �الأخذ باأ�شاليب جديدة تاأخذ باأ�شباب 

�لتح�شري كما هو �شاأن �لغرب، وبغر�ض ت�شييق �لهوة �حل�شارية معه.

و�أول هوؤالء �لرو�د �ل�شيخ حممد عبده �لذي �شاق يف مر�حل تعليمه �الأوىل 
باأ�شلوب �لتعليم يف �الأزهر حيث كان �لطالب - يف ر�أيه - يخرج فاهًما لبع�ض �لكتب 
�أما �لدنيا و�شئونها فاإنه يجهلها كل �جلهل، وذكر حممد عبده �أن وجود �أي نابغة من 

�لتعليم �الأزهري هو برغمه ال بف�شله و�أن �الأزهر بحاجة �إىل �الإ�شالح.

لقد فر�شت �لظروف �ل�شيا�شية على �ل�شيخ حممد عبده بعد م�شاركته يف 
�الأحد�ث �ل�شيا�شية و�حلياة �لعامة �أن يبحث عن قوة ت�شانده يف روؤ�ه �الإ�شالحية 
�لتي تركزت يف �لنهاية على �إ�شالح �الأزهر، فالتقى مع �لنفوذ �الإجنليزي بحكم 
كون �الإجنليز هم �أ�شحاب �ل�شلطة �لفعلية يف م�شر وكذلك لكونهم ال ميانعون يف 

�الإ�شالح �لديني و�ملوؤ�ش�شات �لدينية.

ومهما كان من تربير الأتباعه �أو هجوم خل�شومه فاإنه �شرع يف حتقيق ذلك 
�ملندوب  �إىل  م�شر  يف  �لتعليم  الإ�شالح  وجوه  من  ير�ه  كان  عما  بتقرير  فتقدم 
باأن  �ملدرك  �لفريق  ذلك  يف  م�شارًكا  كرومر  �للورد  م�شر  يف  �لربيطاين  �ل�شامي 

�الإ�شالح �لد�خلي هو �ل�شبيل �الأمثل جلالء �ملحتل.



مدار�س التجديد والإ�شالح: الرواد والأفكار يف م�شر...
647647

وذكر �الأ�شتاذ �أحمد �أمني عما عاناه حممد عبده يف م�شروع �إ�شالح �الأزهر 
�أن »�الأزهريني كان يتزعمهم طائفة �ألفت �لقدمي حتى عدته ديًنا وكرهت �جلديد 
�لتجديد،  �إىل  �لنازعني  �شبابه  من  �لقليلة  �لطائفة  وخنقو�  كفًر�...  عدته  حتى 
يد  �إىل  ينتقل  �أن  وجاههم  �الإ�شالح  يكت�شحها  �أن  مر�كزهم  على  وحر�شو� 
�مل�شلحني، وبجانبهم طائفة �أخرى توؤمن بالقدمي عن �شدق و�إخال�ض ولكن عن 

�شيق �أفق وغفلة عن �حلق«.

لكن حممد عبده مل ي�شتطع �أن يحقق قدًر� كبرًي� من �إ�شالح �لتعليم يف 
در��شية،  مناهج  لها  لي�شع  �الإ�شالمية  �خلريية  �جلمعية  مد�ر�ض  �إىل  فاجته  �الأزهر 
� على �أن �لتعليم هو �ملدخل �لطبيعي لالإ�شالح. ومع عنايته بالتعليم  وكان م�شرًّ
ير�ها  كان  فيه حيث  �لتعليم  �أحو�ل  �إ�شالح  و��شل حماوالته يف  �الأزهر  خارج 
يف �أ�شو�أ حال فيقول: »كان طلبة �جلامع �الأزهر ال ن�شيب لهم يف �شناعة �لكتابة 
و�لنفقة  �لز�د  �إر�شال  ي�شتمنحه  الأبيه  كتب  �إذ�  منهم  �لو�حد  وكان  و�الإن�شاء، 
�لعربية  قو�عد  ما ح�شله من  ينفعه  له، ومل  �ملطلوب  بيان  ق�شرت �شحيفته عن 
 - ولهذ�  �حلروف«،  ناق�ض  �خلطوط  مك�شر  نق�ًشا  مكتوبه  يف  خطه  وجاء  ب�شيء، 
ولغريه - و�شفه �أحد �لباحثني �الأوروبيني بقوله: »�إن حممد عبده قد �شنع ج�شًر� 
فوق �لهوة �لتي تف�شل �لتعليم �لتقليدي عن �لتعليم �لع�شري �خلا�شع ملذهب 

�لعقليني �لذي غز� �ل�شرق من �لغرب«.
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�أو  �الأزهر  خالل  من  �لتعليم  الإ�شالح  حماوالته  يف  عبده  حممد  وكان 
�ملد�ر�ض �الأخرى خارجه مدفوًعا �إىل �شرورة مقاومة ن�شاط �ملد�ر�ض �الأجنبية �لتي 
�نت�شرت يف م�شر و�لتي حتاول �أن تبتعد يف مناهجها عن �لدين و�لتي ر�أى فيها 
�البتعاد عن تاأثري تعاليم �الإ�شالم عن �لبناء �لثقايف و�لعلمي للمتعلمني كما �أن 
قوة �لتيار �لد�عم للمد�ر�ض �الأجنبية و�لذي مل تكن �ملد�ر�ض �خلا�شة �الإ�شالمية 
�لتي �أ�ش�شها حممد عبده ت�شتطيع مقاومته لقلتها و�شعفها قد جعله يكر�ض قدًر� 
من �جلهد الإ�شالح �ملعاهد �الأزهرية رغم ما القاه من معار�شة ورف�ض وهجوم من 

�لكو�در �الأزهرية.

�أبرز �لرو�د �ملعتدلني يف  و�إذ� كان حممد عبده قد بد� يف نظر �لكثري من 
من  �لثقايف  �لبعد  خالل  من  �لكامل  �لتجديد  دعاة  فاإن  و�لتجديد  �الإ�شالح 
�أمثال �شالمة مو�شى وطه ح�شني كانو� �أ�شد جنوًحا �إىل �لدعوة لالرتباط بالغرب 
و�الرمتاء �لكامل يف �أح�شان ح�شارته و�قتفاء �أثر ح�شارته ب�شكل كلي، ذلك على 
�لرغم من �لن�شاأة �الأزهرية لطه ح�شني و�لتي كانت تعبرًي� عما �أ�شبح عليه �الأزهر 

من �شعف وتخلف.

�لقول يف مقدمة كتابه )�ليوم و�لغد(  �إىل  وو�شلت �حلدة ب�شالمة مو�شى 
و�أنه  باأوروبا،  �لثقايف و�اللتحاق  �آ�شيا ويق�شد هنا �الرتباط  �أنه يجب �خلروج من 
وكلما  عنه،  غريب  باأنه  و�شعوره  له  كر�هيته  ز�دت  بال�شرق  معرفته  ز�دت  كلما 
كافر  فهو  منها،  باأنه  �شعوره  وز�د  بها  وتعلقه  لها  حبه  ز�د  باأوروبا  معرفته   ز�دت 
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بال�شرق موؤمن بالغرب، و�أعرب �لكاتب عن �أنه يريد من �لتعليم �أن يكون تعليًما 
ا ال �شلطان للدين عليه وال دخول له فيه، وطالب �ملوؤلف باالبتعاد �أو �لتوقف  �أوروبيًّ
عن تعليم �للغة �لعربية الأنها لغة �لع�شور �ملظلمة وال رجاء �إال باإ�شالح �لتعليم 

و�إبعاد �ل�شيوخ عن �لتعليم و��شتبد�ل �الأفندية بهم.

و�إذ� كان �لبع�ض قد �عترب �أن هجوم �شالمة مو�شى على �لرت�ث و�لقدمي من 
ا معادًيا لالإ�شالم دون �إرجاع  ا لكونه م�شيحيًّ �لثقافة و�أ�شاليب �لتعليم �أمًر� طبيعيًّ
�لدكتور طه ح�شني يف كتبه وبخا�شة  �إليه  فاإن ما دعا  �لفكري  �إىل توجهه  ذلك 
كتاب )م�شتقبل �لثقافة يف م�شر( وهو �ل�شيخ �الأزهري �مل�شلم هو �لذي ي�شتوجب 
�النتباه، فقد �أر�د �ملوؤلف �أن يطرح ت�شوًر� ملا ر�آه �أنه نه�شة تعليمية تقوم عليها نه�شة 
�ملد�ر�ض �الأجنبية لكونها  ��شتمر�ر  �إىل �شرورة  م�شر و��شتقاللها، ودعا يف ذلك 

حاجة وطنية على �أن تدر�ض مناهجها باللغة �لعربية.

ا  وطرح طه ح�شني �أبعاد �خلالف بني �لنا�ض حول �لتعليم هل يكون مدنيًّ
من  �أنه  �أم  �الأ�شرية،  �لرتبية  د�ئرة  يف  �لدين  يبقى  و�أن  �لدين  عن  بعيًد�  بحًتا 
�ل�شروري تعليم �لدين باعتباره نوًعا من دعم �لهوية �لوطنية؟ ور�أى �أنه ميكن �أن 

يتم تعليم �لدين يف �ملد�ر�ض �مل�شرية على �أنه جمرد مادة قومية.

على �أن �ملوؤلف يف دعوته لالإ�شالح قد طالب �شر�حة ب�شرورة �إز�لة �الأزهر 
طه  ر�أى  ذلك  يتم  وحتى  �ملنحطة،  �ملتاأخرة  �لعهود  خملفات  من  �عتربه  حيث 
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ح�شني �أن تتوىل �لدولة �الإ�شر�ف على �لتعليم فيه حيث برر ذلك بقوله: »�إذ� تركنا 
�الأزهر �إىل �ملالءمة بني تفكريه وبني �لتفكري �حلديث.. وتركنا �ل�شبية و�الأحد�ث 
للتعليم �الأزهري �خلال�ض، ومل ن�شملهم بعناية �لدولة ورعايتها ومالحظتها �لدقيقة 
�ملت�شلة، عر�شناهم الأن ي�شاغو� �شيغة قدمية ويكّونو� تكويًنا قدميًا، وباعدنا بينهم 

وبني �حلياة �حلديثة �لتي البد لهم من �الت�شال بها و�ال�شرت�ك فيها«.

و�قرتح طه ح�شني على �شعيد �آخر من �إ�شالح �لتعليم �أن ي�شمل مد�ر�ض 
�ملعلمني حيث ��شرتط �أن يح�شل من يلتحق بها على �لثانوية �لعامة �أي بعيًد� 

عن �لتعليم �الأزهري.

ثم ر�أى طه ح�شني �أن �للغة �لعربية و�آد�بها يف حاجة ما�شة �إىل �الإ�شالح 
�أن �مل�شكلة حول  �أن تتطور لتالئم عقول �ملعلمني و�ملتعلمني، وذكر  و�أنها يجب 
�للغة �لعربية هو ما ي�شفيه عليها رجال �لدين من كونها لغة مقد�شة يف حني �أنها 

ينبغي �أن تكون لغة وطنية تخ�شع لت�شرف �أ�شحابها بعيًد� عن رجال �لدين.

وب�شكل عام ميكن مالحظة بع�ض �الأمور على حركة �لتجديد و�الإ�شالح 
يف م�شر حول �الأفكار و�لرو�د وهي: 

: �أن �لبعد �ل�شيا�شي قد �أ�شهم �إىل حد كبري يف ��شتمر�ر ظهور �الأفكار و�لرو�د  اأولاً
من جانب و�حد موجه وهو �الأخذ عن �لغرب وتقليده ومتابعته �أو �إعالن �لتبعية 
له، و�شاعد على ذلك تغلغل �لعنا�شر �الأجنبية يف �ملجتمع �مل�شري بفعل �لعو�مل 
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�ل�شيا�شية منذ ع�شر حممد علي حتى غد� �الأجانب هم �أ�شحاب �مل�شالح �حلقيقية 
يف م�شر و�أنهم يتبنون �أفكار �الإ�شالح و�لتجديد من �أجل م�شاحلهم وحدهم. وبرز 
منهم �أو حولهم رو�د هذه �لفرتة مثل علي مبارك ويعقوب �شنوع وغريهما، وظل 
�لعامل �ل�شيا�شي بعد خ�شوع م�شر لالحتالل �لربيطاين يلعب �لدور �لرئي�شي يف 
حتديد �أفكار �الإ�شالح و�لتجديد وم�شاندة رو�ده ويف �لوقت نف�شه طم�ض غريهم 
ممن ميكن �عتبارهم يف زمانهم وبقدرتهم رو�ًد� كالذين حاولو� �لوقوف �أمام �شيطرة 
ومن  �لهوية  �لرت�ث حلفظ  من  �ملقبول  �لقدر  على  �حلفاظ  دون  �الأوروبي  �لفكر 

�أمثال هوؤالء �ل�شيخ عبد �لعزيز جاوي�ض و�ل�شاعر علي �لغاياتي.

ثانياًا: يالحظ �أنه مت �لرتكيز على توجيه كو�در بع�ض رو�د �لتجديد و�الإ�شالح 
ا عرب منهج  ا وثقافيًّ ممن ي�شاركون يف �لعمل �ل�شيا�شي من خالل �إعد�دهم تعليميًّ
ميهد مل�شار �أفكارهم يف �لتجديد و�الإ�شالح معد من قبل قوى �الحتالل، وجتلى 
�مل�شتغلني يف �ل�شحافة - يف م�شاعدة خريجي كلية �حلقوق  �إىل جانب  ذلك - 
تظل  وحتى  �لوطني  �لعمل  ب�شاحة  ينفردو�  �أن  يف  لهم  غريها  قبل  �إن�شائها  بعد 
فامتالأت  �أ�شلوب خطابي،  ووفق  و�ملحاكم  �الأندية  �شاحات  �لوطنية يف  �لق�شية 
بهم �ل�شاحة من �أمثال م�شطفى كامل وحممد فريد و�شعد زغلول ثم بعد ذلك 
م�شطفى �لنحا�ض ومكرم عبيد و�أحمد ح�شني وفتحي ر�شو�ن و�أغلب �ملتزعمني 
لالأحز�ب �ل�شيا�شية قبل �حلرب �لعاملية �الأوىل وبعدها. كما �أن �لعامل �ل�شيا�شي 

قد �أ�شهم يف فر�ض �ملعيار �لذي يتم مبنظوره حتديد ميد�ن وماهية رو�د �الإ�شالح.
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وترجمة  �لتجديد  رو�د  بع�ض  مو��شفات  طرح  يف  �أي�ًشا  �ملالحظ  من  ثالثاًا: 
�شخ�شياتهم �أنهم على �لرغم من �ملقايي�ض �لعلمانية يف �ختيارهم وتقومي �أعمالهم 
فاإن �حلر�ض على تقدميهم للنا�ض من منظور ديني ي�شبق غريه كاأن يذكر حفظه 
على  هنا  �مل�شاألة  تقت�شر  وال  ذلك.  وغري  و�حلديث  �لفقه  تعلم  �أو  �لكرمي  للقر�آن 
�إىل مدى  تتعدى ذلك  بل  بالدين  �لتز�مه  يذكر مدى  كاأن  �ل�شخ�شي  �ل�شلوك 

تاأثريها على دوره �الإ�شالحي و�إ�شهامه يف �أي دعوة للتجديد.

ا: �أن بع�ض رو�د �ملحور �لد�عي �إىل �الرتباط و�الأخذ عن �حل�شارة �لغربية  رابعاً
قد تبارو� يف �إظهار بع�ض �إ�شالحات �ملحتلني �الإجنليز، فقد �أطلق بع�شهم �لكثري 
من �ملو��شفات على �ملندوب �ل�شامي �لربيطاين �للورد كرومر كعميد �الإ�شالح 
على  وجوده  يقت�شر  مل  �لتيار  وهذ�  ذلك  وغري  فيها  �لتجديد  ون�شري  م�شر  يف 
�ل�شحف �لقبطية �لقريبة من �ملحتل بل �شمل كو�در من �أ�شحاب �مل�شالح من 
لطفي  و�أحمد  زغلول  �شعد  و�شقيقه  زغلول  فتحي  �أحمد  �أمثال  من  �مل�شريني 
�ل�شيد وغريهم ممن �شماهم �لبع�ض �ملدر�شة �لو�قعية، وهذ� �لتيار تركز يف حزب 
�الأمة �لذي �شاعد �شلطات �الحتالل �لربيطاين على وجوده �شنة 1907م وعلى 

دعم �شحيفته - �جلريدة.

من جميع  وهم  )�ملعتدلون(  عليهم  �أطلق  لرو�د  �أفكار  بع�ض  وجدت  ا:  خام�شاً
�إىل تنقيحها  �لغربية مع �لدعوة  �ملحاور �شو�ء من حمور دعاة �الرتباط باحل�شارة 
وتهذيبها و��شتبعاد ما يتعار�ض منها مع �لدين، �أو من �ملحور �لد�عي �إىل �لت�شبث 
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باملا�شي ولكن مع عدم معار�شة �لبحث يف �إ�شالح �لعاد�ت و�لتقاليد و��شتبعاد 
�ل�شار منها. ور�أو� �أن �لتم�شك بالدين ال يتعار�ض مع �الأخذ بالنافع من �ملخرتعات 
و�جلديد من �لعلوم وم�شايرة �لنه�شة دون �مل�شا�ض بالعقائد و�أال تكون �حل�شارة يف 
م�شر �شورة من�شوخة من ح�شارة �لغرب. لكن هوؤالء �لذين ت�شمو� باملعتدلني مل 
ينالو� تاأييًد� من �أ�شحاب �ملحاور �لثابتة على توجه و�حد ونالو� هجوًما من كليهما 

يف �أغلب �الأحيان.

ا: ير�عى وجود ت�شابك بني رو�د بع�ض �ملحاور، �أو ��شرت�ك بع�ض �لرو�د  �شاد�شاً
يف �أكرث من حمور وفًقا لتغري ظروف حماوالتهم لالإ�شالح، فال�شيخ حممد عبده 
و�الجتماعي  �ل�شيا�شي  �الإ�شالح  �إىل  يدعو  الأن  �ل�شيا�شية  �لظروف  به  تقلبت 
كاأ�شتاذه �الأفغاين تارة، ثم يعود لي�شيق بال�شيا�شة ويكتفي بتبني �أفكار �الإ�شالح 
من خالل �لتعليم تارة �أخرى. وكذلك طه ح�شني �لذي دعته ظروف تقلبه يف 
�ملنا�شب �إىل تغري وتنوع كتاباته يف �الإ�شالح و�لتجديد بدًء� بالتعليم �لذي �عتربه 

�أهم و�شيلة له.

و�الإ�شالح  �لتجديد  �أفكار  تبني  يف  �الأجنبية  �لعنا�شر  ��شرت�ك  لعل  ا:  �شابعاً
ا �أمام هذه �الأفكار و�أ�شهم  وخالل وقوع م�شر حتت �الحتالل قد �شكل جانًبا �شلبيًّ
يف عدم تقبل �لكثري من �ملثقفني لها، كما �أ�شهم كذلك يف تاأ�شيل فكرة �ملوؤ�مرة 
لدى �لتيار �ملحافظ �أو �لتقليدي فعلى �شبيل �ملثال حني ن�شر �أحد �لق�شاة �الإجنليز 
باللغة  �الأخذ  �إىل  و�لدعوة  �لعربية  �للغة  تطوير  عن  كتابًا  1902م  �شنة  )وملور( 
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�لعامية وكتابة �أحرفها باللغة �لالتينية ت�شدت له �ل�شحف �مل�شرية و�عتربت �أن 
ذلك هجوم ال على �للغة بل على �لدين �الإ�شالمي �لذي تعرب �للغة عن كتابه 
�ملقد�ض وبالتايل فاإن �لق�شد من ور�ء هذ� �لكتاب ديني يف �ملقام �الأول ولي�ض 
جتديًد� �أو �إ�شالًحا كما يزعم، وكانت هذه �حلادثة د�فًعا الأن يكتب حافظ �إبر�هيم 

�شاعر م�شر ق�شيدته �ملعروفة دفاًعا عن �للغة �لعربية.

وليم  �ل�شري  هو  �آخر  �إجنليزي  �أثار كاتب  نف�شها حني  �ل�شجة  كما حدثت 
�للورد  كتابات  من  �لعديد  بخالف  هذ�  نف�شها.  �لدعوة  1926م  �شنة  كوك�ض 
كرومر حول �إ�شالح �للغة و�الآر�ء و�الأفكار �ل�شيا�شية و�الجتماعية، كلها �أ�شهمت 
يف �إيجاد ح�شا�شية لعدم تقبل هذه �الأفكار �أو حتى جانب منها معتربين �لوقوف 
نوًعا من �لن�شال �لوطني و�أن رو�ده هم �لرو�د �حلقيقيون لالإ�شالح دون  �أمامها 

غريهم.



مقدمة

عا�شت م�شر طيلة �شنو�ت �حلكم �لعثماين يف عزلة تامة عن �لغرب، فلم 
يتاأثر حكامها مببادئه �ل�شيا�شية و�الجتماعية، وال تابع علماوؤها تقدمه �لعلمي، ومل 

يتاأثر �شعبها بثقافته �ملتطورة.

�حلملة  قدوم  مع  �لغرب  عن  تف�شلها  �لتي  �لفجوة  �إىل  م�شر  و�نتبهت 
�لغرب من تقدم علمي  �إليه  ما و�شل  �إىل مدى  �الأذهان  نبهت  �لتي  �لفرن�شية، 
وتقنية مطردة وما و�شلت �إليه �حل�شارة �الأوروبية من و�شائل قوة، و�شعر �مل�شريون 
ب�شرورة �ال�شتفادة من تلك �ملعارف يف جماالت �لعلوم و�لفنون و�ل�شنائع، و�إن 

كانت �إرها�شات �لنه�شة قد وجدت جذورها قبل �أن ياأتي �لغرب.

ومل تدم حملة نابليون على م�شر �شوى ثالث �شنو�ت )1798-1801( �إال 
و�أكد هذ� قدوم حممد  �لغرب،  لعزلة م�شر عن  ا  نهائيًّ  � �أنها مع ذلك و�شعت حدًّ

جتديد اخلطاب احل�صاري يف م�صر احلديثة

 منى أمحد أبو زيد وعصمت حسني نصار*

* �أ�شتاذ� �لفل�شفة �الإ�شالمية بجامعتي حلو�ن وبني �شويف.
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علي �إىل �حلكم و�شعيه �إىل حتديث م�شر عن طريق �إن�شاء دولة م�شابهة لنمط �لدول 
�الأوروبية يف كل مظاهرها ووظائفها �الإد�رية و�ل�شيا�شية و�لثقافية و�لع�شكرية.

ووقع على عاتق �ل�شلطة �حلاكمة يف �لبد�ية �لقيام بعبء �لتجديد باإر�شال 
�لبعثات لنقل مظاهر �حل�شارة و�ملدنية عن �لغرب، ثم �نتقل �لعبء بعد ذلك �إىل 
رجال �الإ�شالح و�لتجديد �لذي ظهر ب�شور متعددة و�شمل جماالت خمتلفة، ومت 

�لتعبري عنه ب�شيغ كثرية.

اأولاً: البيئة الثقافية يف م�شر قبل ع�شر النه�شة احلديثة

كانت م�شر يف �لع�شر �ململوكي مركز �لن�شاط �لعلمي و�لثقايف يف �لعامل 
ي  �الإ�شالمي، فهي حمط �رحتال �لعلماء، وقبلة �أنظار �لطالب، خا�شة بعد �أن ُق�شِ
�خلالفة  على  �لتتار  ق�شى  �أن  وبعد  �الأندل�ض،  يف  �الإ�شالمية  �لدولة  على  ا  نهائيًّ

�لعبا�شية يف بغد�د.

�مليالدي  ع�شر  �خلام�ض  �لقرن  �أوجها يف  م�شر  �لعلمية يف  �حلركة  وبلغت 
وو�شلت حركة �لتاأليف للذروة من حيث وفرة �الإنتاج وتنوعه، ومن حيث عدد 
�لُكّتاب و�ملوؤلفني و�ملوؤرخني، ويكفي �أن ن�شري هنا �إىل �أ�شماء بع�شهم من �أمثال: 
�بن خلدون و�لقلق�شندي و�ملقريزي و�بن حجر و�لعيني و�بن تغري بردي و�بن 
�ل�شرييف و�ل�شخاوي و�ل�شيوطي و�بن �إيا�ض وغريهم وهم من �لعلماء �ملو�شوعيني 

�لذين كتبو� يف معظم �لعلوم.
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على  و�لق�شاء  )1517م(،  م�شر  على  �لعثمانيني  �الأتر�ك  ��شتيالء  وبعد 
مركز  فهي  �الإ�شالمية،  �خلالفة  مركز  �لق�شطنطينية  �أ�شبحت  �ململوكية  �لدولة 
�لن�شاط �لعلمي يف �لدولة �لعثمانية ومقر �ل�شلطان، وعا�شمة �لدولة �الإ�شالمية، 
و�لدولة تركية �لل�شان، فمن �لبدهي �أن تن�شط حركة �لتاأليف باللغة �لرتكية، و�أن 

ت�شعف حركة �لتاأليف باللغة �لعربية.

ي�شاف �إىل هذ� �أن �ل�شلطان �شليم �الأول، كان قد �شحب معه حني خروجه 
من م�شر عدًد� من كبار �لعلماء، وكل ماهر يف فن �أو �شنعة، كما حمل معه معظم 

ما كانت تزخر به مكتبات �لقاهرة من نو�در �لكتب و�ملوؤلفات.

والنقطاع  فيها،  عا�شت  �لتي  للعزلة  نتيجة  م�شر  يف  �الأحو�ل  وتدهورت 
�ل�شلة بينها وبني �لعامل �خلارجي. وكان �جلامع �الأزهر هو �أكرب �ملعاهد �لعلمية  - 
حينذ�ك - ومع هذ� مل يكن هو �ملعهد �لعلمي �لوحيد للدر��شات �لعليا ولتخريج 
يف  منت�شرة   - و�مل�شاجد  �ملد�ر�ض  من  عدد  جانبه  �إىل  يوجد  كان  بل  �لعلماء، 

�الأقاليم - ت�شاركه يف �لقيام بهذه �ملهمة.

وقد تاأخرت �لدر��شة يف هذه �ملد�ر�ض و�ملعاهد عما كانت عليه يف �لع�شور 
وعرو�ض،  وبالغة  و�شرف  نحو  من  �للغوية  بالعلوم  �إال  تعنى  ال  فهي  �ل�شابقة، 

وبالفقه وعلوم �ل�شريعة و�ملنطق ومبادئ �حل�شاب.
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وعاب هذه �لدر��شة جمود �ملناهج وتاأخرها، فقد �أ�شبح �ملدر�شون يرددون 
ما قاله �ل�شابقون، ويدر�شون �ملتون و�لكتب �لقدمية من دون �أن يوؤلفو� �أو يكتبو� 
ما  يعيدون  فاأ�شبحو�  �لطالب،  يف  بالتايل  هذ�  و�أثر  �البتكار،  فانعدم  جديًد�، 
ويعتمدون على �حلفظ عن ظهر قلب من  �ل�شكلية،  بامل�شائل  ويعنون  ي�شمعون، 

دون فهم �أو وعي.

وكانت �ملوؤلفات يف �أغلبها ال ت�شيف �إىل �لعلم جديًد�، و�أق�شى ما يقدمه 
هذ�  �ُشمي  ولهذ�  �شرح،  على  حا�شية  ي�شيف  �أو  ملت،  �شرًحا  يكتب  �أن  �ملوؤلف 

�لع�شر با�شم ع�شر �ل�شروح و�حلو��شي)1(.

كما �زد�دت �حلالة �لفكرية �شوًء� بانت�شار �ملت�شوفة، و�نقالب �لت�شوف �إىل نوع 
من �لدرو�شة، و�أ�شبح �لنا�ض يعتقدون يف �خلر�فات و�لغيبيات و�ل�شحر و�ل�شعوذة، 
ونال كثري من �شيوخ �لت�شوف مكانة مرموقة لدى �لعامة و�ملتعلمني، ولدى �خلا�شة 

و�حلكام، �لذين �ن�شغلو� بقر�ءة �لغيب، وعمل �الأحجبة و�لتمائم و�لتعاويذ.

�الأزهر ال  �أهل  »�أن غالب  فيذكر �جلربتي  �لريا�شية  بالعلوم  وحلق �جلمود 
ي�شتغلون ب�شيء من �لعلوم �إال بقدر �حلاجة �ملو�شلة �إىل علم �لفر�ئ�ض و�ملو�ريث«.

�الإ�شالمي �حلديث،  �ل�شرق  �لثقافة يف  �الإ�شالحية، مركز  �ل�شيال: حما�شر�ت يف �حلركات  �لدين  )1(  جمال 
معهد �لدر��شات �لعربية �لعاملية، جامعة �لدول �لعربية- �لقاهرة، 1958، �ض131 وما بعدها.
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ونرى �حلكومة �مل�شرية - �إذ ذ�ك - تخ�شى تعليم �لعلوم �لريا�شية و�لطبيعية 
فت�شتفتي �شيخ �الأزهر �ل�شيخ �الإنبابي مت�شائلة: »هل يجوز تعليم �مل�شلمني �لعلوم 
�لريا�شية كالهند�شة و�حل�شاب و�لهيئة و�لطبيعيات وتركيب �الأجز�ء - �ملعرب عنها 
بالكيمياء - وغريها من �شائر �ملعارف؟ فيجيب �ل�شيخ يف حذر: �إن ذلك يجوز 
مع بيان �لنفع من تعلمها«)1(. كاأن هذه �لعلوم مل يكن للم�شلمني عهد بها، ومل 

يكونو� من خمرتعيها، و�أ�شحاب �إ�شهام فيها.

ومل يكن �الإنتاج �الأدبي يف هذ� �لع�شر يف�شل كثرًي� �الإنتاج �لعلمي، فقد 
بلغ �الأدب �أق�شى مر�حل �لتاأخر �أ�شلوبًا ومنهًجا ومو�شوًعا، وقد يعلل �لبع�ض تاأخر 
�الأدب �إىل �ن�شر�ف �لنا�ض �إىل �لدر��شات �لدينية و�ل�شوفية، باالإ�شافة �إىل �أن �أدباء 

هذ� �لع�شر قد فقدو� رعاية �حلكام نتيجة �أن لهجة هوؤالء �الأ�شا�شية هي �لرتكية.

تاأخر  يف  �لو��شح  �أثره  �خلارجي  و�لعامل  م�شر  بني  �ل�شلة  النقطاع  وكان 
تتح  ومل  �ملفيد،  و�لنقد  �ملثرية  �لدو�فع  �الأدبية  �لدر��شات  فقدت  فقد  �الأدب، 
فانكم�ض  �الأخرى،  �الآد�ب  بينها وبني  و�ملقارنة  �ملحاكاة  �أو  �الت�شال،  فر�شة  لها 
بال�شنعة  وعنو�  �أ�شالفهم،  �أنتجه  �لذي  �ملا�شي  �الأدب  يجرتون  وعا�شو�  �الأدباء، 

دون �ملعنى، وكرثت �ملح�شنات �لبديعية على �ختالف �أنو�عها.

)1(  �أحمد �أمني: زعماء �الإ�شالح - �لع�شر �حلديث، د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت، 1971، �ض7.
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ومل تع�ض م�شر يف عزلة ح�شارية طويلة، بل بد�أت �لنه�شة يف �لظهور منذ 
�لقرن �ل�شابع ع�شر، وقدمت در��شات كثرية عن هذه �لفرتة وما تالها)1(، و�أثارت 
كانت  »وهل  و�حلد�ثة،  �لنه�شة  �شاأن  بالغرب يف  عالقتنا  ق�شية  �لدر��شات  هذه 
ا وم�شطرًد� نحو �لتطور و�لتقدم قبل جميء �لغرب؟ �أم �أنها  م�شر ت�شري �شرًي� طبيعيًّ
مل تلج �أبو�ب �لع�شر �حلديث �إال ب�شببه؟ وهل كانت ب�شبيلها الأن تنجز عملية 
�لتحديث بنف�شها وبقدر�تها �لذ�تية و�أن �لغرب قطع عليها تطورها �لطبيعي �أم �أنها 

مدينة للغرب يف تطورها ونه�شتها؟«)2(

و�حلقيقة �أن �لنه�شة مل تختف متاًما و�إن �شعف �شووؤها قلياًل، ولكنه كان 
�لقرن  �لثاين من  �لن�شف  �بتد�ًء من  �الزدهار  �لبذور يف  تلك  وبد�أت  موجوًد�، 

�لثامن ع�شر، ومتثل هذ� يف مظهرين و��شحني:

املظهر الأول: �حللقات �لعلمية �لتي كان يعقدها �لتجار �مل�شريون يف منازلهم)3(، 
نذكر منها:

ا تدر�ض 	 جمل�ض ح�شن بن �إبر�هيم �جلربتي )ت 1774( وكان جمل�ًشا علميًّ
فيه علوم �لطب و�لفلك و�حل�شاب و�لهند�شة.

)1(  قدم هذه �لدر��شات �آندريه رميون وعبد �لرحيم عبد �لرحمن، وليلى عبد �للطيف، وبيرت جر�ن، ونيلي حنا، 
ونا�شر عبد �هلل عثمان وغريهم من �أجيال �لباحثني �ملهتمني بدر��شة م�شر حتت �لع�شر �لعثماين.

)2(  نا�شر عبد �هلل عثمان: قبل �أن ياأتي �لغرب، �حلركة �لعلمية يف م�شر يف �لقرن �ل�شابع ع�شر، تقدمي د. �أحمد 
زكريا �ل�شلق، د�ر �لكتب و�لوثائق �مل�شرية- �لقاهرة، 1427هـ/2006م، �ملقدمة �ض10.

)3(  نيلي حنا: ثقافة �لطبقة �لو�شطى يف م�شر �لعثمانية )ق16: ق18(، �لهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب - �لقاهرة، 
2004، �ض24: 26.



جتديد اخلطاب احل�شاري يف م�شر احلديثة
661661

جمل�ض �أحمد بن حممد �ل�شر�يبي )ت 1759( وكان مكتبة عامة يطالع 	
فيها طالب �لعلم خز�نة �لكتب �لتي �أعدها �شاحب �ملجل�ض.

)ت 	 �لهندي  �لدين  ح�شام  �ل�شيخ  �أ�ش�شه  وقد  �لهندي،  �حلكيم  جمل�ض 
1782( وكان يعقده يف د�ر تلميذه �ل�شيخ �أحمد �لدمنهوري، وهو من �أهم 
�ملجال�ض �لتي تناولت �لعلوم �لعقلية يف تلك �الآونة، وذلك الإملام �شاحبه 

بالطب و�حل�شاب و�لفلك و�لهند�شة و�ملنطق و�لفل�شفة.

	 ،1750 �إىل   1748 عام  من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  كور  با�شا  �أحمد  جمل�ض 
وكان من �أهم �ملجال�ض �لعلمية �لتي ناق�شت خطة جتديد وحتديث �ملناهج 

�الأزهرية، و�إدر�ج �لعلوم �لع�شرية فيها.

املظهر الثاين: ظهور عدد من �ملوؤلفات �لعلمية و�لعقدية - يف تلك �الآونة - 
تناولت معارف مل تكن مطروحة يف �ملرحلة �ل�شابقة، فحاولت �لتجديد يف بنية 

�ملعرفة و�لدر��شات �الأزهرية باإ�شافة معارف غري �لعلوم �ل�شرعية، نذكر منها:

�أفندي 	 لـر�شو�ن  �ل�شيارة«  �لكو�كب  �ل�شبعة  تقومي  �ملنارة يف  »�شلم  كتاب 
�لفلكي )ت 1700(.

كتاب »كنز �لدرر يف �أحو�ل منازل �لقمر« ليو�شف بن عبد �هلل �لكالرجي 	
)ت 1740(.
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�خلو�نكي )ت 	 �شالح  بن  لرم�شان  �ل�شم�ض«  بتقومي  �لنفو�ض  »نزهة  كتاب 
.)1745

كتاب »منتهى �لت�شريح مب�شمون �لقول �ل�شريح يف علم �لت�شريح« الأحمد 	
�لدمنهوري )ت 1778(.

ا، ومل تكن متاأثرة  وكانت هذه �لنه�شة تلقائية، مبعنى �أنها نبتت نباًتا د�خليًّ
باأي موؤثر خارجي، �شرقي �أو غربي، مّثلها جمموعة من رجال �لفكر �مل�شريني، مل 
تعرف م�شر �شبيًها لهم يف �لقرون �لثالثة �ل�شابقة. ففي ميد�ن �لدر��شات �لريا�شية 
و�لفلكية ظهر �ل�شيخ ح�شن �جلربتي، ويف ميد�ن �ل�شعر و�لنرث ظهر �ل�شيخ حممد 
�إ�شماعيل �خل�شاب، ويف  �ل�شرب�وي و�ل�شيخ ح�شن �لعطار )ت 1834( و�ل�شيخ 

�لتاريخ ظهر �ل�شيخ حممد مرت�شى �لزبيدي وغريهم.

ا،  وكان من �ملمكن �أن ت�شري هذه �لنه�شة يف طريقها، وتتطور تطوًر� طبيعيًّ
هذه  �أن  مبعنى  ا،  �إحيائيًّ ا  بعثيًّ �شكاًل  �شياأخذ  كان  �لتطور  هذ�  �أن  �لظن  و�أغلب 
�لنه�شة كانت �شتعمل على بعث �أجماد �ملا�شي �لعلمية ون�شر �لرت�ث �لقدمي، غري 
�أن �لنه�شة �لتلقائية �أ�شيبت بقطع �أو �نف�شال وقتي عند جميء �حلملة �لفرن�شية 
�إىل م�شر، فقد �أتى مع �حلملة عدد من �لعلماء �لفرن�شيني، وحملت معها مظاهر 

نه�شة علمية خمتلفة عن مظاهر �لنه�شة �مل�شرية �ختالًفا بيًنا يف كل �شيء.
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�لفرن�شيون  �لعلماء  �أن�شاأه  �لذي  �ملعهد  �مل�شريني  �لعلماء  من  نفر  ز�ر  وقد 
يف �لقاهرة، ور�أو� �ملكتبة و�ملطبعة، وبهرهم ما ر�أوه، وبد�أو� يفكرون ويقارنون بني 
�لفرن�شيني)1(. ف�شعر �جلربتي - على  �أيدي هوؤالء  �أيديهم من علم وما يف  ما يف 
و�لغرب، وعرّب عن ذلك عندما  �ل�شرق  تف�شل بني  �لتي  بالهوة  �ملثال -  �شبيل 
�لفرن�شية على م�شر، و�ت�شل ح�شن �لعطار بعلماء �حلملة، و�عرتته  خ للحملة  �أرَّ
�لده�شة و�الإعجاب مبا يعرفونه، وقرر �أن بالده البد �أن تتغري �أحو�لها، ويتجدد بها 

من �ملعارف ما لي�ض فيها)2(.

بو�در  بد�أت  علي،  حممد  مع  م�شر  يف  �جلديدة  �ل�شلطة  ظهرت  وعندما 
نه�شة جديدة، وميكننا �عتبار �أن �للحظة �لفا�شلة لبد�ية خطاب �لتجديد وم�شروع 
وتفعيل  �الإ�شالحي،  للخطاب  �لد�عمة  �ل�شلطة  يف  متثلت  قد  م�شر  يف  �لنه�شة 

�مل�شروع �حل�شاري.

ثم  �إ�شماعيل،  وحفيده  �إبر�هيم  و�بنه  علي  يد حممد  على  ذلك  وحدث 
�الأول من  �لن�شف  منذ  �لنه�شة  م�شروع  تفعيل  �مل�شرية  �لو�شطى  �لطبقة  تولت 
�لقرن �لع�شرين بدعم من �لر�أي �لعام. ومتثلت هذه �لنه�شة يف حماولة للتجديد 

�لذي ظهر مبفاهيم متعددة و�جتاهات خمتلفة.

)1(  جمال �لدين �ل�شيال: تاريخ �لرتجمة يف م�شر يف عهد �حلملة �لفرن�شية، �لقاهرة، 1951، �ض125.
)2(  �شالح زكي �أحمد: قادة �لفكر �لعربي، ع�شر �لنه�شة �لعربية )1798-1930(، د�ر �شعاد �ل�شباح - �لقاهرة، 

1993م، �ض28.
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ثانياًا: مفهوم التجديد واجتاهاته

لقد ورد م�شطلح �لتجديد يف كتابات �مل�شريني �ملحدثني بدالالت لغوية 
�ل�شحوة -   - �لبعث   - �الإحياء   - �ليقظة   - �لنه�شة   - �الإ�شالح  منها:  عديدة 
وجهة  حددت  �لتي  �ملعاين  من  �لكثري  �لدالالت  هذه  و�شاحب  �الجتهاد. 

�أ�شحاب �خلطاب ونو�زعهم.

مثل:  ومر�دفاته  �لتاأخر  لفظ  ومر�دفاته  �لتجديد  لفظ  مقابل  ظهر  كما 
حال  ت�شف  تقرير�ت  باعتبارها  و�لتبعية  �لتخلف  ثم  �لنوم،  �لغفوة،  �النحطاط، 
زمن  عثمان،  �آل  زمن  منذ  �أي  ع�شر،  �ل�شاد�ض  �لقرن  منذ  �أحو�له  بل  �ل�شرق، 

�ل�شلطة �ل�شنية و�لدولة �لعلية.

�شاملة، حيث  نه�شة  �لعامة  �أوروبا  �أحو�ل  نف�شه عرفت  �لقرن  و�بتد�ء من 
تبلورت �شعار�ت �لعقالنية و�حلرية و�لتقدم، خا�شة منذ �لقرن �لثامن ع�شر، وهو 
قرن ما ُيعرف بالنه�شة �لثانية. �إن هذ� يعني �أن �حلديث عن �لتاأخر لي�ض جمرد 
�لغرب.  و�قع  مقابل  �ل�شرق  و�قع  و�قع،  مقابل  و�قًعا  يحدد  �إنه  بل  فارغ،  جتريد 

يدخل �ل�شرق زمن �النحطاط، ويدخل �لغرب زمن �ل�شعود)1(.

�لعامة  �مل�شرية  �لهيئة  �الجتماعية،  �لعلوم  �شل�شلة  �لنه�شة،  و�إ�شكالية  مو�شى  �شالمة  �للطيف:  عبد  كمال    )1(
للكتاب - �لقاهرة، 2009، �ض27، 28.
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�لتجديد بدالالته  �لتا�شع ع�شر م�شطلح  �لقرن  �لُكّتاب يف  ��شتخدم  وقد 
�للغوية، �أي »�إ�شالح �ل�شيء بالقدر �لذي يعيده �إىل �شورته �الأوىل قبل �إ�شابته 

بالبلى و�لعطب، ويجعله يف �لوقت ذ�ته مالئًما للو�قع �ملعا�ض وثقافة �لع�شر«.

�لعطار  �الأوىل عند ح�شن  �إرها�شاته  بد�أت  قد  �مل�شطلح  هذ�  �أن  ونالحظ 
�شاحبه  ن  ميكِّ عقلي  عمل  عنده  فالتجديد  و�لتقليد،  �لتجديد  بني  فّرق  �لذي 
�لفا�شد  وي�شتبعد  وثو�بته،  فيقف على �شحيحه  �ملر�د جتديده،  �ملو�شوع  نقد  من 
من عو�ر�شه، وي�شتحدث عو�ًشا عنها ما يتالءم مع �الأ�شل، وي�شبح نافًعا مالئًما 
للع�شر. �أما �لتقليد فهو �مل�شايرة للغري فح�شب، من دون فح�ض �أو حتليل �أو �الإتيان 

بدليل �أو حجة تربر �تباعه و�قتفاءه.

وال يفّرق �لعطار بني تقليد �ملوروث وتقليد �مل�شتحدث فكالهما مذموم، 
�، ومن ثم ينبغي على �ملجدد  فلي�ض كل �ملوروث نافًعا، ولي�ض كل �مل�شتحدث �شارًّ

�الجتهاد يف فح�ض هذ� وذ�ك)1(.

من  �أو  �لفرن�شية  �حلملة  من خالل  �شو�ء   - بالغرب  م�شر  �حتكاك  وبعد 
خالل حركات �البتعاث �إىل �لغرب عن طريق �لبعثات �لعلمية �أواًل �إىل �إيطاليا 
ثم �إىل فرن�شا - ظهرت ثالثة �جتاهات للتجديد، وتغري مفهوم �لتجديد تبًعا لكل 

�جتاه، بل وتعدد د�خل �الجتاه �لو�حد.

)1(  ح�شن �لعطار: حا�شية �لعطار على جمع �جلو�مع، د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت، )د.ت(، �ض244.
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�الجتاه �الأول: وهو �الجتاه �لتغريبي �لذي دعا �إىل نقل مظاهر �ملدنية بكل 
�لوطنية �مل�شرية هي حجر �الأ�شا�ض  �لدولة، وجعل  �لدين عن  مالحمها وف�شل 

لتجديد �خلطاب �حل�شاري، وبناء �لعقلية �مل�شرية على �أ�ش�ض علمانية)1(.

�لتيار �شالمة مو�شى )ت 1958( وحممود عزمي )ت 1954(  وقاد هذ� 
وعزيز مرهم، و�إ�شماعيل �أدهم )ت 1940(، وقد تاأثرو� جميعهم باالجتاه �لعلماين 
�الإحلادي �الأوروبي من جهة، وبكتابات فرح �أنطون )ت 1922( و�شبلي �شميل 
 )1873 )ت  مر��ض  وفرن�شي�ض   )1910 )ت  مكاريو�ض  و�شاهني   )1917 )ت 
وغريهم من �ملهاجرين �ل�شو�م �ملناه�شني ل�شلطة �لكني�شة �لكاثوليكية من جهة 

�أخرى.

�الجتاه �لثاين: وهو �ملمثل لالجتاه �لديني �ملحافظ، �لر�ف�ض لالآخر، �ملكتفي 
)ت  �شربي  م�شطفى  �ل�شيخ  �الجتاه:  هذ�  مّثل  من  و�أ�شهر  �ملوروث،  بتقدي�ض 
1954( و�ل�شيخ عي�شى منون )ت 1956( وحمب �لدين �خلطيب )ت 1969( 

وجميعهم قد تاأثر باالجتاه �لوهابي �ملغاير بطبيعة �حلال لو�شطية �الأزهريني)2(.

عندهم  فهو  خا�شة،  دالالت  �ملحافظ  �لتيار  هذ�  عند  �لتجديد  ويحمل 
حر��شة �لدين بنفي كل دخيل مي�ض �أ�شوله �أو فروعه بالتبديد و�لتاأويل �لفا�شد، 

)1(  �شيف �لدين عبد �لفتاح، حازم ماهر، مدحت ماهر: جتديد �خلطاب �لديني من �حلملة �لفرن�شية �إىل �حلملة 
�الأمريكية، در��شة يف كتاب »حال جتديد �خلطاب �لديني يف م�شر«، مكتبة �ل�شروق- �لقاهرة، 2006، م1، 

�ض73، 74.
)2(  ع�شمت ن�شار: �أوهام �لفهم، د�ر رو�فد للن�شر و�لتوزيع- �لقاهرة، 2010، �ض70.



جتديد اخلطاب احل�شاري يف م�شر احلديثة
667667

و�النتحال �لباطل، ومن ثم يعتربون �أن �أي حماولة للتوفيق بني �ملنقول و�ملعقول، 
عن  وخروج  �لبدع،  من  �شرب  و�مل�شتحدث  �الأ�شل  بني  و�ملتغري،  �لثابت  بني 
�أ�شل �ل�شرع �لذي نزل لي�شلح لكل زمان ومكان، من دون تبديل �أو تطوير. ففي 
�تباع �ل�شلف هد�ية للخلف و�إ�شالح ما ف�شد و�أن »�بت�شاع �ملعارف �لغربية مرهون 
ة �ل�شلف. �أما  بقدرة �مل�شلمني على �أ�شلمتها �أي �إخ�شاعها للثو�بت �ل�شرعية و�ُشنَّ

دون ذلك فُيعد تغريًبا وتبديًد� للدين«)1(.

�الجتاه �لثالث: مّثل هذ� �الجتاه تيار فكري و�شيا�شي و�جتماعي �أخذ يف 
�أفكار  �لتا�شع ع�شر عندما تعّرف رو�ده على  �لثاين من �لقرن  �لربع  �لظهور منذ 
�أن  ميكنهم  وما  عليهم  يجب  عما  يت�شاءلون  و�أخذو�  وموؤ�ش�شاتها  �حلديثة  �أوروبا 
ياأخذوه عن �لغرب الإحياء جمتمعهم، كما كانو� يت�شاءلون »باأي معنى يظلون عربًا 

ويظلون م�شلمني �إذ� ما تاأثرو� بالغرب و�قتب�شو� منه«)2(.

وحاول هذ� �لتيار �جلمع بني �لنافع و�ملفيد من �لغرب مع �اللتز�م بالثو�بت 
من �لعقيدة، وتطوير ما ي�شلح منها للتطوير ملالءمة �حلياة �جلديدة.

ور�أى �أ�شحاب هذ� �الجتاه �أن يقت�شر �القتبا�ض على حما�شن �حل�شارة �لغربية، 
وعلى تلك �لنو�حي من �لثقافة �لتي تتالءم مع خ�شائ�شنا وتقاليدنا وعاد�تنا.

)1(  حممد ح�شانني ح�شن ح�شانني: جتديد �لدين، مفهومه و�شو�بطه و�آثاره، كلية �ملعلمني، مكة �ملكرمة- �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية، 2007، �ض265: 294.

للن�شر،  �لنهار  د�ر  عزقول،  كرمي  ترجمة:  �لنه�شة 1939-1798،  ع�شر  �لعربي يف  �لفكر  �ألربت حور�ين:    )2(
بريوت - لبنان، ط3، 1977، �ض89 وما بعدها.
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وقاد هذ� �الجتاه رفاعة �لطهطاوي )ت 1873( وعلي مبارك )ت 1893( 
وعبد �هلل �لندمي )ت 1896( وحممد عبده )ت 1905( وقا�شم �أمني )ت 1908(، 
وميكن ت�شمية هذ� �الجتاه باملحافظ �مل�شتنري �لذي جمع بني �الأ�شالة و�ملعا�شرة، 

�لعقل و�لنقل، �لدين و�لعلم، لتلبية �حتياجات �لو�قع.

و�الأ�شالة تعني حماورة �ملا�شي من �أجل �حلا�شر و�مل�شتقبل، ولي�ض �الأ�شالة 
عبادة �ملا�شي، كما �أن »�حلد�ثة �أو �لتمدن ال يكون بعبادة كل ما هو جديد«)1( بل 
حماولة �ال�شتفادة من �لقيم �الأ�شا�شية يف �لرت�ث �لعربي �الإ�شالمي، و�إ�شافة ما 

و�شل �إليه �لغرب، بحيث ال يكون بينهما تناق�ض)2(.

فذهب �لطهطاوي �إىل �جلمع بني �لتجديد و�الجتهاد يف جمال �ل�شريعة، 
و�إىل �شرورة �جلمع بني �لعقل و�لنقل، �لعلم و�ل�شرع، �لنظر و�لعمل)3( يف ميد�ن 

�حلياة �ملدنية.

ور�أى علي مبارك �أنه ال خالف بني �اللتز�م بالدين و�الأخذ عن �لغرب، 
فالدين - عنده - ال يعار�ض �النفتاح و�لرغبة يف �لتغيري، بل على �لعك�ض من 
ذلك فالدين ي�شجع على �لتطوير، وقد عر�ض مبارك يف كتابه )علم �لدين( ذلك 

)1(  معن زيادة: معامل على طريق حتديث �لفكر �لعربي، �شل�شلة عامل �ملعرفة، رقم )115(، �لكويت، يوليو 1987، 
�ض59.

)2(  منى �أبو زيد: �الأ�شالة و�ملعا�شرة عند �لطهطاوي - �لقاهرة، 1999، �ض28.
عمارة،  حممد  حتقيق:  �لكاملة،  �الأعمال  �شمن  و�لتقليد،  �الجتهاد  يف  �ل�شديد  �لقول  �لطهطاوي:  رفاعة    )3(

�ملوؤ�ش�شة �لعربية للدر��شات و�لن�شر- بريوت، 1981، ج5، �ض60.
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�لرجل �مل�شلم �لذي �شاحب �لرجل �الإجنليزي �إىل �أوربا، وهي ق�شة رمزية متثل 
�ل�شرق �لذي ي�شعى نحو �لتقدم بالذهاب �إىل �لغرب و�لنقل عنه، ولكن لي�ض 

�لنقل �لكامل و�إمنا »�ختيار �لنافع من بني �ل�شار«)1(.

�لتجديد  وتناول  عبده،  حممد  �الإمام  �الأ�شتاذ  �شار  نف�شه  �ملنحى  وعلى 
يف جمال �لفكر �لديني ويف جماالت �حلياة �الجتماعية. ور�أى �أن �الجتهاد يف 
�الإ�شالم �شرورة، فقد نهانا �لقر�آن عن �لتقليد مبا حكى عن �أحو�ل �الأمم يف �الأخذ 
ياأتي  �حلق  يكون يف  كما  »فالتقليد  عليه حينذ�ك،  كانو�  ما  وتب�شيع  �آبائهم،  عن 
يف �لباطل، وكما يكون يف �لنافع يح�شل يف �ل�شـار«)2(. و�أكد على �أن �خلطاأ يف 
�أن من �شلك طريق  �الجتهاد ال يخرج �شاحبه من زمرة �ملوؤمنني »فمن �ملعلوم 
�الجتهاد ومل يعول على �لتقليد يف �العتقاد ومل جتب ع�شمته فهو معر�ض للخطاأ، 

ولكن خطوؤه عند �هلل و�قع موقع �لقبول«)3(.

و�الجتهاد لي�ض وقًفا على عدد من �ملفكرين �ل�شابقني، بل هو باب مفتوح 
د�ئًما؛ الأن طبيعة �لدين �الإ�شالمي �أنه جاء ليو�فق �لب�شرية يف كل زمان ومكان، 
�لعقل يف  �حتياجات  يو�فق  فالبد من جتديد  �مل�شلم  �حتياجات  وكلما جتددت 

»�ل�شرق  بعنو�ن  مقالة  �لقا�شي:  ود�د  و�أي�ًشا:  �ض436؛   ،1882 �الإ�شكندرية،  �لدين،  علم  مبارك:  علي    )1(
-1890( �لعربي«  �مل�شرق  يف  �لفكرية  »�حلياة  كتاب  �شمن  مبارك«  لعلي  �لدين«  »علم  كتاب  يف  و�لغرب 

1939(، مركز در��شات �لوحدة �لعربية - بريوت، 1983، �ض51.
�لعربية للدر��شات  �لتوحيد، �شمن �الأعمال �لكاملة، حتقيق: حممد عمارة، �ملوؤ�ش�شة  )2(  حممد عبده: ر�شالة 

و�لن�شر - بريوت، 1972، ج3، �ض366.
)3(  م�شطفى عبد �لر�زق: حممد عبده، مطبعة د�ر �لكتب �مل�شرية - �لقاهرة، ط2، 1997، �ض72.
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جميع مر�حله. يقول حممد عبده: »يحدث للنا�ض باختالف �لزمان �أمور ووقائع 
مل ين�ض عليها يف هذه �لكتب«)1(. ومن هنا كانت ق�شية �الجتهاد ق�شية �أ�شا�شية 

مرتبطة بحياة �لنا�ض وتطورهم.

و�لتجديد - عنده - يعني حترير �لعقل من قيد �لتقليد، وتنقية �الأذهان من 
�لفكر �ملوروث �لذي ال �أ�شا�ض له يف �الأ�شول �ل�شرعية، و�لرجوع بالدين �إىل نقائه 

�الأول، �أي قبل �لفت وظهور �لبدع، و�نق�شام �الأمة �إىل �شيع و�أحز�ب.

وعليه ي�شبح �لتجديد هو �لعمل على �إز�لة ما طر�أ على �الأ�شول و�لكليات، 
وكل ما يتعار�ض مع روحها ومقا�شدها للك�شف عن نقاء هذه �الأ�شول، و�إعادتها 
بالتعقل، و�الجتهاد لتفعل فعلها يف م�شتحدثات �الأمور، وكل ما جّد وي�شتجد يف 
و�قع �حلياة، مع �إ�شافات حديثة تعمد �إىل تطوير م�شمون �خلطاب �الإ�شالمي يف 
�إطار �الأ�شول و�لثو�بت، بحيث يتم للح�شارة ذلك �الت�شاق �لذي يجعل حا�شرها 

�المتد�د �ملنظور للق�شمات �الأ�شلية و�لثو�بت �جلوهرية يف بنائها �لتليد)2(.

ويذهب قا�شم �أمني �إىل �أن جوهر �الإ�شالم يحمل كل �ملقومات �لتي توؤهله 
�أن �جلمود �لذي  للعاملية، �أي حلكم �لعامل يف �شتى �مليادين وكل �لع�شور، غري 

)1(  حممد ر�شيد ر�شا: تاريخ �الأ�شتاذ �الإمام، مطبعة �ملنار- �لقاهرة، 1931، ج1، �ض318؛ و�أي�ًشا: منى �أبو زيد: 
مقالة بعنو�ن »منهج حممد عبده يف در��شة �لعقيدة« �شمن كتاب »�ل�شيخ حممد عبده، بحوث ودر��شات عن 

حياته وفكره«، �ملجل�ض �الأعلى للثقافة - �لقاهرة، 1995، �ض265.
)2(  حممد عمارة: جتديد �لفكر �الإ�شالمي حممد عبده ومدر�شته، د�ر �لهالل - �لقاهرة، 1989، �ض11.
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ي�شيب معتنقيه من حني �إىل �آخر هو �لذي يعوق ذلك، وي�شور �الإ�شالم يف عيون 
�الأغيار على �شورة مبدلة لطبيعته �لتي حتث على �ال�شتنارة و�لتجديد.

�مل�شروع  يف  �الإ�شالمية  �الأ�شول  على  �ملحافظة  �أن  �أمني  قا�شم  ويو�شح 
�أبًد� �لتم�شك ب�شنن �لقدماء يف �لع�شور �الإ�شالمية  �حل�شاري �حلديث ال تعني 
�ملا�شية، فنظمهم �ل�شيا�شية وعو�ئدهم �الجتماعية و�جتهاد�تهم �لفقهية وفنونهم 
وذلك  و�لتحديث،  و�لتغيري  و�ال�شتبعاد  و�النتقاء  للنقد  خا�شعة  كلها  وعلومهم 

تبًعا للو�قع �ملعي�ض يف كل ع�شر)1(.

و�نتهى قادة هذ� �الجتاه يف �لقرن �لتا�شع ع�شر �إىل �أن �لتجديد هو �لقدرة 
و�ملجاهد  �لفطن،  و�حلكيم  �لو�عي،  �مل�شلح  هو  فاملجدد  و�لتقومي،  �النتقاء  على 
�لذي ال يّكل عن فك �لقيود �ملعطلة لالأفكار �حلرة �لتي ت�شعى النتقاء �لنافع، 

و�ملعني على نهو�ض �ملجتمع وتقدمه.

و�لفناء يف �الآخر،  بالتبعية  �لتجديد  �أ�شحاب هذ� �الجتاه ربط  وقد رف�ض 
�إبقاء �ملجدد على �لثو�بت �لتي تكون �شلب �لهوية، ال يعني �لت�شليم  ور�أو� �أن 
�الأعمى ب�شحتها من دون فح�ض ونقد للك�شف عن جوهرها وتخلي�شها مما �أعاق 
�الأغيار،  ثقافة  و�لعجيب يف  بالغريب  ينبهر  �لذي  �ملجدد  �أن  ر�أو�  كما  فاعليتها، 
ويدعو لنقله من دون در�ض �أو نقد لبنيته و�أو�شاعه وخلفياته و�آثاره ال ميكن و�شفه 

)1(  قا�شم �أمني: �الأعمال �لكاملة، حتقيق وتقدمي: حممد عمارة، د�ر �ل�شروق - �لقاهرة، 1989، �ض84: 96.
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باملجدد بل هو عني �ملقلد، فالتقليد هو �لتقليد �شو�ء كان للعتيق �أو للم�شتحدث 
�لو�فد)1(.

�لع�شرين،  �لقرن  من  �الأول  �لن�شف  �لتجديد يف  مفهوم  �إىل  �نتقلنا  ما  و�إذ� 
�شنجد �أن تالميذ حممد عبده من �أمثال �أحمد لطفي �ل�شيد )ت 1963( وم�شطفى 
لطفي �ملنفلوطي )ت 1924( وم�شطفى �ملر�غي )ت 1945( وم�شطفى عبد  �لر�زق 
)ت 1947( وحممد فريد وجدي )ت 1954( وعبد  �ملتعال �ل�شعيدي )ت 1966( 
قد جنحو� يف تر�شيخ مفهوم �لتجديد يف �لر�أي �لعام �لتابع، وذلك عن طريق �ملجال�ض 

�لعلمية و�ملنابر �لثقافية، ف�شاًل عن �ملد�ر�ض �حلديثة.

وُيعرِّف حممد ر�شيد ر�شا )ت 1935( �لتجديد عند حممد عبده ومدر�شته 
باأنه »�جلمع بني �لتجديد �لديني و�لدنيوي بالنظر و�لعمل )خطاب وم�شروع()2(.

فقد �شار �أحمد لطفي �ل�شيد على نهج �أ�شتاذه حممد عبده يف �عتبار �لدين 
�الإ�شالمي هو �ملقدمة �الأوىل �لتي يجب على �ملجددين �النطالق منها يف دعوتهم 
لالإ�شالح و�لتقدم، فهاهو يوؤكد - يف غري مو�شع من كتاباته - على �أن �الإ�شالم 
لي�ض طقو�ًشا جامدة �أو عاد�ت موروثة، بل هو د�شتور حياة، ال ميكن �خلروج على 
مبادئه؛ الأن فيها �شالح �الأمة. غري �أنه يفرق بني جوهر �لدين و�أ�شول �ل�شريعة 

للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع-  �لهد�ية  �ملقاومة«، د�ر  �ل�شدياق، »قر�ءة يف �شفائح  فار�ض  �أحمد  ن�شار:  )1(  ع�شمت 
�لقاهرة، 2005، �ض162.

)2(  حممد ر�شيد ر�شا: تاريخ �الأ�شتاذ �الإمام، ج1، �ملقدمة.
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من جهة، و�لفكر �لديني و�آر�ء �لفقهاء من جهة �أخرى، مبيًنا �أن �لثابت و�ل�شحيح 
وحده هو �خلليق باالتباع و�لتقليد، �أما �ملتغري من �الأفكار و�لعلوم و�الآر�ء فجدير 

بالتطور و�لتغيري.

وي�شف �أحمد لطفي �ل�شيد �لقر�آن �لكرمي باأنه م�شتودع �لدين و�إليه �ملرجع 
�إذ� ��شتد �الأمر وعظم �خلطب، و�شئمت �لنفو�ض من �لتخبط و�ل�شالل، وال يز�ل 
ل�شعاع نوره نفوذ بني تلك �حلجب �لتي �أقاموها دونه، والبد �أن يبلغ �شياوؤه باأيدي 
�أن�شاره و�أعني �أوليائه ليهتدو� به، ويحمدو� �شره، لكن �إذ� غلبت عليهم ظلم �لبدع، 
ور�ن على قلوبهم ما ك�شبو� من حتزب �ل�شيع، فهوؤالء يف عمى عن نوره، وقلوبهم 

يف �أكنة �أن يفقهوه)1(.

وقد �أخذ لطفي �ل�شيد على �أدعياء �ل�شلفية خلطهم �أمور �ل�شيا�شة بالعقيدة، 
فا�شتباحو� نهب ثرو�ت م�شر با�شم �جلامعة �لعثمانية، و��شتبد�د �الأتر�ك بامل�شريني 
�الإ�شالمية،  �لوحدة  با�شم  �مل�شرية  �لوطنية  دعاة  وتكفري  �الأمر،  ويل  طاعة  با�شم 
فاأو�شح �أن مبادئ �ل�شريعة قامت على �لعدل و�الإن�شاف و�حلرية، ومل حترم حب 
�أ�شول  من  لي�ض  ذلك  ما خالف  فكل  وعليه  �لقومية،  بالهوية  و�العتز�ز  �لوطن 
فال  �حلديثة  �لغربية  �ل�شيا�شية  �لنظم  �نتحال  �أما  و�جب.  عليه  و�خلروج  �لدين، 
يتعار�ض مع �أ�شل �ل�شرع طاملا ال يحلل حر�ًما وال يحرم حالاًل، و�أن تطبيق �ل�شريعة 

)1(  �أحمد لطفي �ل�شيد: تقرير مرفوع �إىل �أعتاب موالنا �مللك �ملعظم فوؤ�د �الأول، عن فهر�ض �لقر�آن للم�شحف 
�مللكي �مل�شري، د�ر �لكتب - �لقاهرة، 1933، �ض13.
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�الإ�شالمية يف ميد�ن �الجتماع و�ل�شيا�شة مرهون بتجديد �لفكر �الإ�شالمي يف فقه 
�حلدود و�ملعامالت)1(.

�لفريق  وي�شف  �لتجديد،  وطالب  �لتغريب  دعاة  بني  �ملنفلوطي  ويقابل 
وعلومها،  مناهجها  دون  من  �لغربية  �ملدنية  مظاهر  �نتحالهم  يف  باملقلدين  �الأول 
عن  تنازلهم  باأن  منهم  ا  ظنًّ و�لوطنية،  و�لقومية  �ل�شيا�شة  يف  ملذ�هبها  وترويجهم 
بركب  ويلحقهم  �شيمحو جهلهم  �لغرب  لبا�ض  و�رتد�ئهم  وهويتهم  م�شخ�شاتهم 

�لتقدم و�ملدنية.

�أولئك  من  �الأمة  على  خطًر�  يقل  ال  هوؤالء  �شر  �أن  �ملنفلوطي  ويرى 
بامل�شابح،  ومي�شكون  �لثياب  ويرفعون  �للحى  يطلقون  �لذين  بالتدين،  �ملتظاهرين 
ويطلقون �لفتاوى ويكفرون ويبدعون، وهم �أجهل �لنا�ض بعلوم �ل�شرع و�لتف�شري 
باأ�شول  منهم  علم  دون  من  و�لفجور  باملجون  �لغرب  ح�شارة  ويرمون  و�لتاأويل، 
�ملدنية �حلديثة و�آد�بها، �عتقاًد� منهم باأن هالكهم يف ح�شارة �الأغيار، و�أن خلودهم 

يف �إحياء �ملوروث عن �الأجد�د)2(.

�أما �ملجددون فهم �أن�شار �لف�شيلة ال يفرطون يف م�شخ�شاتهم و�الأ�شيل من 
تر�ثهم، وال يجمدون على �ملوروث، وال يفتنون بامل�شتحدث من ح�شارة �لغرب، 
ذلك  ويف  و�حلديث،  �لقدمي  من  �لنافع  النتخاب  غربااًل  �لنقد  من  يتخذون  بل 

)1(  ع�شمت ن�شار: فكرة �لتنوير بني لطفي �ل�شيد و�شالمة مو�شى، د�ر �لهد�ية - �لقاهرة، 2010، �ض315.
)2(  م�شطفى لطفي �ملنفلوطي: �لنظر�ت، مكتبة م�شر للطباعة - �لقاهرة، 1993، ج1، �ض117: 119.
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يقول: »ال مانع من �أن يعرب لنا �ملعربون �ملفيد �لنافع من موؤلفات علماء �لغرب، 
و�جليد �ملمتع من �أدب كتابهم و�شعر�ئهم، على �أن ننظر �إليه نظرة �لباحث �ملنتقد 
ال �ل�شعيف �مل�شت�شلم، فال ناأخذ كل ق�شية م�شلمة.. وال مانع من �أن ينقل �إلينا 
�لناقلون �شيًئا من عاد�ت �لغربيني وم�شطلحاتهم يف مدنيتهم، على �أن ينظر �إليه 
نظرة من يريد �لتب�شيط يف �لعلم ب�شئون �لعامل، و�لتو�شع يف �لتجربة و�الختبار، ال 
على �أن نتقلدها وننتحلها ونتخذها قاعدتنا يف ��شتح�شان ما ن�شتح�شن من �شئوننا، 

و��شتهجان ما ن�شتهجن من عاد�تنا«)1(.

كما �أو�شح �ملنفلوطي �أن من �لوهم �العتقاد باأن �لتجديد ب�شاعة ُت�شرتى �أو 
عليها  في�شريون  �لر�أي  قادة  ي�شعها  و�آليات  ومقومات  �أ�ش�ض  هو  بل  ُيرتدى،  لبا�ض 
بنف�شها ال  �شاأنها  �إ�شالح  و�إن مل تتول �الأمة  يف خطبهم ويطبقونها يف م�شروعاتهم 
ت�شلحها �أمة �أخرى مهما ح�شنت نيتها، و�ل�شالح �إن »مل ينبت يف تربة �الأمة نف�شها، 

ويزهر يف جوها وياأتلف مع مز�ج �أفر�دها وطبيعتهم ال ينفعها وال يجدي عليها«)2(.

يف  وتطبيقاته  للتجديد  �آخر  مفهوم  �إىل  �ملر�غي  م�شطفى  �ل�شيخ  وينطلق 
جماالت �أخرى، فالتجديد - عنده - يعني فتح باب �الجتهاد �لذي يقوم على 
�لعودة �إىل �مل�شادر �الأ�شلية، ويعني �أي�ًشا قدرة �ل�شريعة على مو�كبة كل تغري�ت 

�حلياة يف م�شتوياتها �ملتعددة، خا�شة �لتعليمية و�لت�شريعية.
)1(  �ل�شابق، �ض120.

)2(  م�شطفى لطفي �ملنفلوطي: كلمات �ملنفلوطي، در��شة وتقدمي: جرب�ئيل �شليمان جبور، د�ر �الآفاق �جلديدة، 
بريوت- لبنان، 1983، �ض56، 57.
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ويعيب �ملر�غي على �الأزهريني �لذين �أغلقو� باب �الجتهاد بحجة �حلفاظ 
على �لقدمي �لذي ال ي�شلح �شو�ه يف كل �لدروب، فلغة وعلم وكتب و�آر�ء �لقدماء 
يف �عتقادهم - �شاأن �لثو�بت �لعقدية - �شاحلة لكل زمان ومكان. وهذ� ما ينقده 
�ملر�غي قائاًل: �إنهم ��شتكانو� يف �لقرون �الأخرية �إىل �لر�حة، وظنو� �أن ال مطمع 
لهم يف �الجتهاد، فاأقفلو� �أبو�به، ور�شو� بالتقليد، وعكفو� على كتب ال يوجد فيها 
روح �لعلم، و�بتعدو� عن �لنا�ض، وجهلو� طرق �لتفكري �حلديث، وجهلو� ما جد 
يف �حلياة من علم، وما جد فيها من مذ�هب و�آر�ء، فاأعر�ض �لنا�ض عنهم ونقمو� 
هم على �لنا�ض، فلم يوؤدو� �لو�جب �لديني �لذي خ�ش�شو� �أنف�شهم له، و�أ�شبح 

�الإ�شالم بال حملة وال دعاة باملعنى �لذي يتطلبه �لدين)1(.

وكما عاب �ملر�غي على �الجتاه �ل�شلفي جموده، كذلك عاب على �الجتاه 
�لتغريبي تنكره الأ�شوله وثو�بت عقيدته، بحجة �أن هذه �الأمور موروثة ال يجدي 
�لغربية عو�ًشا عنها، الأنها  �ملدنية  �إحالل  �ملحافظة عليها، بل يجب  �إحياوؤها وال 
�الأ�شلح لزماننا. ومجَّ كذلك بع�ض �لتفا�شري �لقر�آنية �لتي تنزع �إىل ربط �ملعارف 
�أما  �ملتغري�ت،  من  و�لعلوم  �ملعارف  تلك  �أن  مبيًنا  �لقر�آنية  بالدالالت  �حلديثة 
باخلطاأ،  �أو �حلكم عليها  تبديلها  �لتي ال ميكن  �لثو�بت  �لقر�آنية فهي من  �ملعاين 
ندع  �أن  لنا  خري  ذلك:  يف  ويقول  هد�ية،  د�شتور  بل  علم  كتاب  لي�ض  فالقر�آن 
تغريت  �إذ�  نتيجة خطئهم  ويحملون  عليها،  وي�شتدلون  معارفهم  يقررون  �لعلماء 

تقدمي  �خلم�شني«،  ذكر�ه  يف  »�ملر�غي  كتاب  يف  مقاالت  �الأزهر،  �شيخ  �ملر�غي  �لعالمة  علي:  كرد  حممد    )1(
وحتقيق: ح�شني مهر�ن، �لهيئة �لعامة لق�شور �لثقافة- �لقاهرة، 1995، �ض23.
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معارفهم و�أثبت �لعلم نقي�شها. نعم �إن يف �لكتاب �لكرمي �آيات ال ُتفهم حق �لفهم 
�إال مبعارف فلكية وطبيعية، ولكن تلك مل ُت�شق لتقرر تلك �ملعارف، و�إمنا نزلت 
للهد�ية و�لعربة. فلي�ض �لقر�آن �لكرمي كتاب ح�شاب وفلك وطبيعة، و�إمنا هو كتاب 

هد�ية وتنظيم لعالقة �الإن�شان بربه، وعالقة �أفر�د �لنا�ض بع�شهم ببع�ض)1(.

و�شار يف هذ� �الجتاه من �لتجديد �ل�شيخ م�شطفى عبد �لر�زق، �لذي بنيَّ 
�أن �لتجديد هو نقي�ض �لتبديد و�لتقليد، و�أن طلب علوم �لغرب ال يعني �لتغريب 
و�أن نقد �ملوروث يحييه، ويربز �أ�شالة ما فيه، و�أن �لدعوة لفتح باب �الجتهاد ال 
تعني �ل�شطط و�لرتويج لالإحلاد، و�أن �لدين و�لعلم و�لعقل من دعائم �ملدنية �لتي 

ال غنى للم�شلحني و�ملجددين عن �الأخذ بها جمتمعة.

�لنا�ض  يفهم  �أن  »نحب  �لتجديد:  يف  �لر�زق  عبد  م�شطفى  �أقو�ل  ومن 
مذ�هبنا �جلديدة، ويقتنعو� ب�شحتها، فيحملهم �لت�شبع بفائدتها على مفارقة قدميهم 
ويف �أنف�شهم ح�شرة عليه، نحن نحب �أن جند �شالبة من �الأمة يف تقاليدها �لتليدة 
�لتي نريد �أن نزلزلها، ذلك باأننا ن�شعى �إىل جعل �أمتنا تاأخذ �جلديد بقوة ومن ال 
يعز قدميه فلن يعز �جلديد«)2(، »�إن �لذين يفكون �لعقول من �أغاللها �إمنا ميهدون 
لها �ل�شبيل �إىل �حلق، و�لدين من �أ�شمى �حلقائق يف هذ� �لوجود«)3(، »ال ت�شتعد 

)1(  �ل�شابق، �ض34.
)2(  م�شطفى عبد �لر�زق: �آثار م�شطفى عبد �لر�زق، جمعها: علي عبد �لر�زق، تقدمي: طه ح�شني، د�ر �ملعارف - 

م�شر، 1967، �ض169.
)3(  �ل�شابق، �ض502.
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�الأ�شياء �لدينية لقبول �لتجديد �إال حينما تقوى ومتتد حركة �لرقي حتى تكون 
عامة يلني لها ما جعله �لزمان �شلًبا«)1(.

وحذر حممد فريد وجدي من تغلغل �آفتني يف بنية �ملجتمع �مل�شري:

�أوالهما: �لياأ�ض من �الإ�شالح ومن �للحاق باملدنية �لغربية.

و�لثانية: �الفتتان مبظاهر �حل�شارة �لغربية و�لتنازل عن �مل�شخ�شات �لذ�تية 
وو�شح  �مل�شلمني،  �إنها�ض  يف  تفلح  مل  �أنها  بحجة  و�أخالق  وقيم  ولغة  دين  من 
�لناجع  �حلل  هو  لي�ض  و�لهوية  �لقدمي  على  حفاًظا  �لغربية  �ملدنية  مقاطعة  �أن 
و�لدو�ء �ل�شايف من حمى �ال�شتغر�ب �أو طاعون �جلمود، فهناك �لعديد من �الأمم 
يف  �لتليدة  �لثقافية  م�شخ�شاتها  على  حافظت  �لتي   - �ليابان  مثل  �ل�شرقية  - 
�لوقت �لذي �أخذت باأ�شول �لعلوم و�ملدنية �حلديثة ويقول: »يرى كثري من �أن�شار 
�لنه�شة �جلديدة �أن م�شاو�تنا - بالغرب - ال تاأتي �إال بتقليده تقليًد� �أطلقوه ومل 
�. وغفلو� عن �أن لالأمم �أمزجة خمتلفة كما لالأفر�د، و�أن بني �لغربيني  ي�شعو� له حدًّ
�أن  �لقابليات ووجوه �ال�شتفادة ما ال ميكن الأحدهما  �لتباين يف  و�ل�شرقيني من 
ياأخذ معه عن �الآخر �شيًئا �إال بعد قلب كيانه و�شكبه على �شورة تنا�شبه وتالئم 
طبيعته �خلا�شة... ال �أنكر �أن �أمامنا �أموًر� رئي�شية يجب �أخذها عن �لغرب بطريق 
ينا�شب  ا  �شرقيًّ �شكاًل  �إعطائها  بعد  �إال  �أخذها  يتاأتى  �إنه ال  �أقول  ولكن  �لتقليد. 

)1(  �ل�شابق، �ض373.
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�ملز�ج �ل�شرقي ويتفق مع �لطبيعة �ل�شرقية«)1(، وي�شيف: ل�شت من �أعد�ء �ملدنية 
�الأوروبية وال من �لو�همني يف تقديرها قدرها، بل �أنا ممن يعتقد �أنها �أفخم مظهر 
باإز�ء  و�لنا�ض  �لطبيعي...  و�لعلم  �ل�شناعة  عاملي  �الإن�شاين يف  �لرقي  مظاهر  من 
هذ� �لبدع �لفخيم �أحد ثالثة رجال )�ملقلد �ملفتون( و)�ملعادي �ليائ�ض( و)�لفطن 
مقومات  مدنية  لكل  باأن  و�لو�ثق  �حل�شارة  ة  و�ُشنَّ �لتاريخ  حلركة  �ملدرك  �الأريب 
�لتنازل عن  �أمة منها حلقت بركب �لتقدم و�ملدنية، من دون  �إذ� متكنت  و�أ�ش�ًشا 
فيها،  يهيمون  �لغرب وال  �الأحياء ال يحقرون مدنية  »هوؤالء  ذ�تها(.  م�شخ�شات 
بل هم �أكرث �ملتحم�شني لها... يدعون �إىل �الأ�شول �الأولية �لتي هي دعائم لكل 
»و�مليالون  �الأمة  م�شخ�شات  على  �ملحافظون  �ملجتهدون  �ملجددون  �إنهم  مدنية 

بفطرتهم للتوفيق بني علمهم وعملهم وبني عو�طفهم و�أ�شلوب حياتهم«)2(.

�الإ�شالم«  »�ملجددون يف  �ل�شعيدي يف مقدمة كتابه  �ملتعال  وي�شرح عبد 
بها  ق�شد  مًعا،  ومدنية  دينية  نه�شة  هو  و�إمنا  فقط،  عبادة  دين  لي�ض  �الإ�شالم  �أن 
ثانًيا.  �لب�شر  ب�شائر  لينه�شو�  �أواًل  منهم  �لر�شول  �ختري  �لذين  بالعرب  �لنهو�ض 
فغايته هو �لنهو�ض بالب�شر يف �لدين و�لعلم، وهذه هي وظيفة �الإ�شالم �لكربى، 
وغايته �لعظمى يف هذه �حلياة و�الإ�شالم من جهة هذه �لغاية يت�شع للتجديد يف 
فو�شائل هذ�  باالإن�شانية،  �لعام  �لنهو�ض  غايته  �إذ� كانت  الأنه  زمان ومكان؛  كل 

)1(  حممد فريد وجدي: �الإ�شالم يف ع�شر �لعلم، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت - لبنان، ط3، 1967، �ض660.
)2(  �ل�شابق، �ض714.
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الأنها  يتعد�ه؛  ال  عند حد حمدود  تقف  وال  �الرتقاء،  طريق  ت�شري يف  �لنهو�ض 
تعتمد على �الرتقاء يف �لعلم و�لعرفان)1(.

وميكننا �أن نالحظ من تعريفات �لتجديد �ل�شابقة لرو�د �الإ�شالح يف م�شر 
عدة �أمـور:

اأولها: حر�ض جميعهم على حتديد �لداللة �ال�شطالحية للتجديد و�إبر�ز �لفرق 
بينها وبني �لتقليد بكل معانيه.

ميد�ن  بني  ف�شلهم  وعدم  �ملجتهد  وعمل  �ملجدد  عمل  بني  ربطهم  ثانيها: 
�الجتهاد يف �لدين و�لتجديد و�الإ�شالح يف ق�شايا �حلياة �ملختلفة.

ثالثها: تعويلهم على علم مقا�شد �ل�شريعة يف خطابهم �الإ�شالحي وم�شروعهم 
�حل�شاري.

من  �لثاين  �لن�شف  يف  �خلطابات  دالالت  بني  وتو�فق  تو��شل  وجود  رابعها: 
�لقرن �لتا�شع ع�شر و�لن�شف �الأول من �لقرن �لع�شرين، وذلك على �لرغم من 

وجود بع�ض �لتباين و�الختالف يف �لروؤى و�الأحكام.

)1(  عبد �ملتعال �ل�شعيدي: �ملجددون يف �الإ�شالم من �لقرن �الأول �إىل �لر�بع ع�شر، مكتبة �الآد�ب - �لقاهرة، )د. 
ت(، �ض6، 7.
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خام�شها: �أن �لدعوة للتجديد �نطلقت من حاجة عملية ترمي �إىل �الإجابة عن 
�ل�شوؤ�ل �ملطروح: ملاذ� تخلفنا وتقدم غرينا؟

�شاد�شها: �أن معظم �لذين ��شطلعو� ب�شياغة خطاب �لتجديد كان لديهم وعي 
بالدور �الإ�شالحي �لذي يقومون به، وقد �نعك�ض ذلك �لوعي بو�شوح يف معقولية 

�لت�شور�ت وو�قعية �حللول للم�شاكل �لتي ت�شدو� لها.

�شابعها: �أن هذه �لتعريفات جمتمعة قد جنحت يف ت�شكيل ما نطلق عليه بنية 
خطاب �الجتاه �ملحافظ �مل�شتنري.

ثالثاًا: مراجعـات منهجـية

ما ز�لت �لكتابات �ملعنية بالفكر �لعربي �الإ�شالمي �حلديث خمتلفة فيما 
بينها حول مفهوم �لتجديد ومقوماته و�أبعاده و�جتاهاته وق�شاياه، فنجد بع�شها يوؤكد 
�أن خطاب �لتجديد �لذي �نطلق من م�شر ال ميكن رده كله �إىل �لعقالنية  على 
�لغربية، وال �لليرب�لية �مللحدة وال �إىل �لو�شعية �ملادية فح�شب، بل هو مزيج من 
�الحتالل  قوى  يف  �ملتمثل  �الآخر  تقدم  ومدى  بتخلفها  �مل�شرية  �لذ�ت  وعي 
يف  �ملجددون  �أنتجه  �لذي  �حل�شاري  �خلطاب  بنية  يف  �أثر  �لذي  �الأمر  �لغربي، 

�لقرنني �لتا�شع ع�شر و�لع�شرين.
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م�شر،  يف  �لتجديد  خطاب  بدر��شة  �ملعنية  �لكتابات  بع�ض  وظهرت 
�أن  على  موؤكدة  �لغربي،  �الأثر  �إىل  و�أ�ش�شها  �مل�شرية  �لنه�شة  مقومات  ون�شبت 
رفاعة �لطهطاوي وحممد عبده وطه ح�شني )ت 1973( وعلي عبد �لر�زق )ت 
1966( و�إ�شماعيل مظهر )ت 1962( ميثلون �الجتاه �لتنويري �لليرب�يل �لغربي 
�ملناه�ض للفكر �لديني �ل�شلفي، و�أن �ملحافل �ملا�شونية كان لها �لف�شل �الأكرب يف 
�حلملة  و�أن  �ملوروثة،  �الأفكار  قيود  من  للتخل�ض  �مل�شري  �جلمعي  �لعقل  توجيه 
و�لتخلف  نقلت م�شر من طور �جلمود  �لتي  �لو�شعية هي  و�لفل�شفات  �لفرن�شية 
�إىل طور �ال�شتنارة و�ملدنية، ومّثل هذ� �لفريق: هاملتون جب )ت 1971( و�ألربت 
حاولو�  �لذين  من  وغريهم   )2()1990( عو�ض  ولوي�ض   )1()1993 )ت  حور�ين 
طم�ض خ�شو�شية �خلطاب �مل�شري وجعله جمرد توكيالت فكرية للفكر �لغربي.

�الجتاه  رو�د  من  باأنه   )1929 )ت  جاوي�ض  �لعزيز  عبد  بع�شهم  وو�شف 
�ال�شرت�كي، ور�ق للبع�ض �الآخر ت�شبيه من�شور فهمي )ت 1959( وعلي عبد 

�لر�زق وطه ح�شني بفال�شفة ع�شر �لتنوير �لثائرين على �شلطة �لكني�شة.

)1(  �ألربت حور�ين: �لفكر �لعربي، �ض89 وما بعدها.
)2(  لوي�ض عو�ض: تاريخ �لفكر �مل�شري �حلديث، �خللفية �لتاريخية، د�ر �لهالل - �لقاهرة، ط3، )د. ت(، ج1، 

�ض65: 95.
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يف حني ف�شل جولد ت�شيهر )ت 1921( وت�شارلز �آدم�ض )ت 1968()1( 
- يف  فاالأول  عبده،  �لطهطاوي وخطاب حممد  بني خطاب  �مللك)2(  عبد  و�أنور 
�إىل  �أقرب  فهو  �لثاين  �أما  بالغرب،  �ملبا�شر  �الت�شال  ثمار  من  ثمرة  ُيعد  ر�أيهم - 
�لنه�شوي  �مل�شروع  �إىل  منه  �لعقدي  �لفكر  وجتديد  �لديني  �الإ�شالح  منحى 

�حل�شاري.

وعلى �لرغم من ذلك جند ت�شارلز �آدم�ض ين�شب �إىل مدر�شة حممد عبده 
جّل �الجتاهات و�خلطابات �لنه�شوية �حلديثة مثل خطاب ر�شيد ر�شا وم�شطفى 
�ملر�غي وم�شطفى عبد �لر�زق يف �الإ�شالح �لديني، وخطاب قا�شم �أمني يف جتديد 
�لفكر �الجتماعي، ولطفي �ل�شيد وعلي عبد �لر�زق يف جتديد �لفكر �ل�شيا�شي، 

وعبد �لعزيز جاوي�ض يف جتديد �لفكر �لرتبوي)3(.

يف حني يرى �أنور عبد �مللك �أن هذ� �لتق�شيم غري دقيق؛ الأن معظم قادة 
ومن خريجي  �مل�شرية،  �لو�شطى  �لطبقة  �أبناء  من  كانو�  �الأوىل  �لليرب�لية  �حلركة 
�الأزهر، �شاأنهم يف ذلك �شاأن رو�د جتديد �خلطاب �لديني، وعلى ر�أ�شهم حممد 
عبده �لذي ال ميكن ف�شل خطابه عن �لدعوة للتحديث وتطوير �لتعليم و�إ�شالح 

)1(  ت�شارلز �آدم�ض: �الإ�شالم و�لتجديد يف م�شر، ترجمة: عبا�ض حممود، جلنة ترجمة د�ئرة �ملعارف �الإ�شالمية، 
مطبعة �العتماد - �لقاهرة، 1935، �ض4: 6.

)2(  �أنور عبد �مللك: نه�شة م�شر، �لهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب - �لقاهرة، 1983، �ض7: 20.
)3(  ت�شارلز �آدم�ض: �الإ�شالم و�لتجديد يف م�شر، �ض169 وما بعدها.
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حال �للغة �لعربية، ونق�ض �لعاد�ت و�لتقاليد �الجتماعية �لفا�شدة، وتوجيه �لر�أي 
�لعام ل�شرورة �إقامة حياة برملانية ود�شتورية لنه�شة �الأمة، ومن ثم ي�شبح �لف�شل 
بني �خلطابني »�لليرب�يل و�لديني« من حيث �مل�شمون يعتمد على منابت �الأفكار 
وغلبتها وتطور �ل�شياق �لتاريخي؛ وذلك الأن كليهما كان يهدف لتطبيق م�شروع 

نه�شوي و�حد يجمع بني �الأ�شالة و�ملعا�شرة يف مو�جهة �أوروبا �لغازية)1(.

�لفكرية يرجع  �لتقييم وحتديد �الجتاهات  �لتخبط يف  �أن علة  لنا  ويرت�ءى 
�ملفكرين  بني  �لعالقة  طبيعة  بالك�شف عن  �لكتابات  هذه  �أ�شحاب  �هتمام  �إىل 
�مل�شريني و�لفكر �الأوروبي، و�إهمال قر�ءة �لن�شق �لعام الأنو�ع �خلطابات �ملطروحة 
�جلزئية  �الأفكار  بني  �ملقارنات  عقد  لهم  ور�ق  �شكلتها،  �لتي  �لثقافية  و�لبنية 
و�الجتماعية  �ل�شيا�شية  �الأفكار  وبني  �مل�شريني،  �ملفكرين  خطاب  يف  �ملت�شمنة 

و�الأوروبية، و��شتندو� على ذلك يف حتديد �الجتاهات وحتليل �لنزعات.

وفاتهم �أن قوة �لو�زع �لديني عند ح�شن �لعطار و�لطهطاوي وحممد عبده 
ه  وم�شطفى عبد �لر�زق وحممد فريد وجدي وعبد�ملتعال �ل�شعيدي كانت �ملُوجِّ
�الأول للخطاب �لنه�شوي �مل�شري، فقد فطن جميعهم �إىل �أن جتديد �لفكر �لديني 
بالقدر �لذي يتيح �لتعلم من �الآخر، و�ال�شتفادة من �الأغيار هو �لقاعدة �لرئي�شة 

)1(  �أنور عبد �مللك: نه�شة م�شر، �ض395: 399.
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لهذ� �خلطاب، �أما �لتبعية و�لتقليد و�لتغريب و�لفناء يف �الآخر فلن يو�شلهم �إىل 
�ملدنية �لتي كانو� يرمون �إليها.

�لن�شف  يف  �لفكر  قادة  طرحها  �لتي  �الأفكار  معظم  �أن  ذلك  �إىل  �أ�شف 
�الأول من �لقرن �لع�شرين مل تكن �شد �لثابت �لعقدي، بل كانت تناه�ض �شلطة 
ا، �الأمر �لذي يثبت �أن حركة �لتجديد يف  ا كان �أو �جتماعيًّ �لفكر �ملوروث، �شيا�شيًّ

م�شر كانت مغايرة متاًما حلركة �لتنوير �الأوروبية.

وعليه فاإنه من �خلطاأ رد خطاب �لتجديد وم�شروع �لنه�شة �لذي �نطلق من 
م�شر منذ �أخريات �لقرن �لثامن ع�شر �إىل �أ�ش�ض ومقومات و�آليات �أجنبية؛ الأن 
مفهوم �لتجديد يف كتابات رو�ده �الأو�ئل، وعلى ر�أ�شهم �ل�شيخ ح�شن �جلربتي 
و�ل�شيخ ح�شن �لعطار ومريديه، و�ل�شيخ رفاعة �لطهطاوي وتالميذه، وحممد عبده 
ومدر�شته قد عرّبو� جميًعا عن �أ�شالة خطاب �لتجديد �مل�شري، و�أكدو� على �أنه 
نتاج وعي قادة �لر�أي بالو�قع �ملعي�ض، وهموم �ملجتمع �مل�شري وطموحاته، وغايته 

�لتطوير و�لتحديث، ونقد �ملوروث و�لو�فد النتخاب �الأف�شل.

�لتجديد يف  بناء خطاب  �ملوؤثر�ت �الأجنبية يف  �إنكار دور  وال يعني ذلك 
م�شر، بل �لذي نريد تو�شيحه يف هذ� �ل�شياق هو �أن �ملفكرين �مل�شريني مل ينتحلو� 
خطابات �الأغيار، ومل يقلدو� م�شروعات �الأجانب، بل �بت�شعو� �ملعارف �لعلمية 
و�ملناهج �حلديثة و�الأ�شاليب �ملتطورة من جل �لثقافات �لتي �ت�شلو� بها، �شو�ء عن 
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طريق حركة �لتجارة �أو �لبعثات �لعلمية �أو حركة �لرتجمة. ثم �أعملو� فيها �لنقد، 
ووظفو� �لنافع منها خلدمة م�شروعهم �حل�شاري بعد �شبغه بال�شبغة �مل�شرية.

�أي �أن قادة �لفكر �مل�شري ��شتطاعو� منذ �لبد�ية و�شع �الأ�ش�ض و�خلطوط 
ا يف ربطهم بني �لنظر  �لرئي�شة خلطابهم وم�شروعهم �لتجديدي، ويبدو ذلك جليًّ
�ملهيمنة  �ل�شلطات  مع  �ل�شد�م  وجتنبهم  و�ملتغري،  �لثابت  بني  وف�شلهم  و�لعمل، 
جتديد  وتقدمي  م�شروعهم،  خلدمة  توجيهها  على  و�لعمل  �لقر�ر،  �شناعة  على 
�لغايات على �لبحث عن �لو�شائل، و�نتخابهم مناهج �لتطبيق ف�شاًل عن بر�عتهم 
و�لتغلب  �لق�شايا،  مناق�شة  وو�قعيتهم يف  ومو�شوعيتهم  �خلطاب،  لغة  �شياغة  يف 

على �مل�شكالت.

كما ال ميكننا جتاهل �لدور �لذي لعبته �خلرب�ت �لو�فدة �إىل م�شر، تلك �لتي 
وظفها حممد علي خلدمة م�شروعه �حل�شاري )مثل �الأرمن - �ل�شان�شيمونيني - 
�لع�شكرية،  �ملد�ر�ض  ت�شييد  يف  بهم  ��شتعان  �لذين  �لفرن�شيني(،   - �الإيطاليني 
و�ملطابع، و�لتخطيط لالإ�شالح �لزر�عي، وتاأ�شي�ض �حلياة �لعلمية يف م�شر، وكذ� 
بجانب  �لدو�وين  معظم  يف  �الإد�رية  �لوظائف  �شغلو�  �لذين  �ل�شو�م  �ملهاجرين 
�لطهطاوي  رفاعة  يد  على  تتلمذو�  �لذين  �مل�شريني  �ملثقفني  من  �الأوىل  �لطليعة 
�إثر�ء �حلياة  �لتا�شع ع�شر، وجنحو� يف  �لقرن  �لثاين من  �لن�شف  وعلي مبارك يف 
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�لثقافية �مل�شرية بت�شييد �مل�شارح و�إن�شاء �ل�شحف �لتي لعبت دوًر� بارًز� يف �إيقاظ 
وتربية �لر�أي �لعام �مل�شري.

ا: �شمات اخلطاب التجديدي وجمالته رابعاً

كان خلطاب �لتجديد �مل�شري �شمات متيزه عن جّل �حلركات �الإ�شالحية 
�لتطوير  �شيا�شة  على  تعويله  يف  ذلك  ويبدو  له،  �ملعا�شرة  �لنه�شوية  و�لثور�ت 
�لتحوالت  عن  و�البتعاد  �مليادين،  �شتى  يف  �لتدريجي  و�لتحديث  و�لتغيري 
�لفجائية و�لثور�ت �لر�ديكالية كما كان �حلال يف �حلركة �لوهابية )1744( �لتي 
�لبدع و�خلر�فات.  �لعقدية من  �لثو�بت  �لديني وتخلي�ض  �لفكر  عنيت بتجديد 
كذلك حركة �بن �الأمري �ل�شنعاين )ت 1750( و�ل�شوكاين )1790( يف �ليمن، 
و�لدعوة �ل�شنو�شية )1830( يف ليبيا �لتي ��شطبغت بامل�شحة �ل�شوفية �الإ�شالحية 
�أبي �لثناء �شهاب �لدين حممود �الألو�شي )1850(  يف �ملغرب �لعربي، وحركة 
يف �لعر�ق)1(. و�خلطاب �الإ�شالحي �لرتكي �ملت�شم بامل�شحة �لغربية يف �جلمعية 
�لطور�نية وحزب �الحتاد و�لرتقي )1839( و�حلركة �ملهدية يف �ل�شود�ن )1881( 
عن  �جتماعية  عد�لة  �إقامة  �إىل  ترمي  كانت  �شيا�شية  �شوفية  دينية  حركة  وهي 
طريق �جلهاد �مل�شلح �شد �ال�شتبد�د �لعثماين و�الحتالل �الإجنليزي، و�حلركات 

)1(  علي �ملحافظة: �الجتاهات �لفكرية عند �لعرب يف ع�شر �لنه�شة )1798-1914(، د�ر �الأهلية للن�شر و�لتوزيع، 
بريوت - لبنان، ط3، 1980، �ض44: 52.
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�الإ�شالحية يف �لهند علمانية كانت �أو �شوفية �أو جهادية ر�ديكالية، فجلها ميكن 
يف  و�لتحديث  و�لتطوير  �لتجديد  يف  �ملوجه  �لديني  �الإ�شالحي  بالطابع  و�شله 

حني كان خطاب �لتجديد �مل�شري �أبعد ما يكون عن �لقولبة �الأيديولوجية.

�لروؤى  بالتنوع يف  �مل�شري عن غريه  �لتجديد  متيز خطاب  ف�شاًل عن  ذلك 
من جهة، وخلوه من �لتع�شب �ملذهبي و�لعرقي من جهة ثانية، وتو��شل رو�ده يف 
�ملبدعة يف  �لذ�ت  على  و�العتماد  �لعام،  �ل�شالح  على  و�حلر�ض  �لتطبيق  منهجية 
�لنقد و�لتقومي و�النتقاء، وذلك يف �لفرتة �ملمتدة من 1830 �إىل 1930 من جهة ثالثة.

فقد �نطلق خطاب �لتجديد يف م�شر من وعي قادة �لفكر �مل�شري بالو�قع 
�ملعي�ض، ومن ثم كان لز�ًما عليهم �الإجابة عن �ل�شوؤ�ل �ملطروح: ملاذ� تخلفنا وتقدم 

غرينا؟ وهو ما مّثله �أ�شحاب �الجتاهات �لتجديدية.

فالتجديد ال يعني �لفناء يف �الآخر وطم�ض هويتنا �حل�شارية �ملتميزة، وال تعني 
�الأ�شالة تقدي�ض كل قدمي وال �لعودة �إىل �ملا�شي كي نعي�ض يف نظمه وقو�لبه، بل 
�لفا�شد منه، و�أن  �لتجديد و�الأ�شالة يف �النتقاء من هذ� وذ�ك بعد نقده و��شتبعاد 
تتلمذنا على �أوروبا لي�ض من �لبدع، فقد تتلمذ عليها �أ�شاطني �حل�شارة �الإ�شالمية، 
�ل�شرقية  �حل�شار�ت  نتاج  على  بدورها  �أوروبا  تتلمذت  ثم  فال�شفة،  �أو  كانو�  علماء 
بعامة و�الإ�شالمية بخا�شة وقت نه�شتها �حلديثة، �الأمر �لذي يوؤكد �أن �قتفاءنا نحن 
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�مل�شريني ملدنية �أوروبا يف �لتقدم لي�ض فيه خمالفة للملة يف �شيء، هذ� من جهة، وال 
مغايرة لقانون تتابع �حل�شار�ت وقو�نني �لتطور من جهة �أخرى.

و�إذ� ما تناولنا بالتحليل م�شمون خطاب �لتجديد يف م�شر وبنيته �الإ�شالحية 
ف�شوف جنده �أ�شدق ما يكون يف مناق�شته لق�شايا �ملجتمع �مل�شري: ق�شية حرية �ملر�أة، 
وتعدد  و�لطالق  �لزو�ج  وق�شايا  �ل�شيا�شية،  �حلياة  يف  و�مل�شاركة  و�لعمل،  و�لتعليم 
�لزوجات، ونقد �لعاد�ت و�لتقاليد �لبالية، ومد ج�شور �ملعرفة جتاه �الأغيار، و�قتبا�ض 
�ملناهج دون �لنظريات؛ لتوظيفها يف م�شروع �لنه�شة عن طريق �لرتجمة و�لتعريب، 
وحتديث لغة �حلو�ر مع �الآخر، وذلك باال�شتناد على �لوقائع �لتاريخية و�الأدلة �لعلمية 
ومنطق �لتناظر و�لت�شاجل، وتغليب م�شلحة م�شر على ما دونها يف �لدعوة �إىل حرية 
�لفكر و�ل�شحافة، و�حلرية �ل�شيا�شية و�حلياة �لربملانية �لد�شتورية، ومناق�شة �إعادة بناء 
�لعقلية �مل�شرية، وتربية �لر�أي �لعام �لتابع، وتوجيه �لعقل �جلمعي للم�شاركة �الإيجابية 
�لدينية-  �لهوية  �لوطنية-  �لهوية  )�لهوية  دو�ئر  بني  و�لتاأليف  �لنه�شة،  م�شروع  يف 
و�إحباط  �لقومية( ورفع �شعار م�شر للم�شريني، و�لدين هلل و�لوطن للجميع،  �لهوية 
حماوالت �مل�شت�شرقني �ل�شيا�شيني الإ�شعال نري�ن �لفتنة �لطائفية يف �لثقافة �مل�شرية، 
�لقديانية(  �لبهائية-  )�لبابية-  مثل  �جلانحة  و�لنزعات  �لفكر  غالة  بني  و�حليلولة 

و�لتغلغل يف بنية �مل�شروع �الإ�شالحي.
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وميكننا حتديد �شمات هذ� �لتجديد وجماالته فيما يلي:

أ – اجملـال العقـائدي

وقد متثل �لتجديد يف هذ� �ملجال يف عدة نقاط هي:

�أن �لدين هو نقطة �النطالق لالإ�شالح و�لتغيري باعتباره عقيدة لالأمة وفكر 	
�جلمهور �لر��شخ �ملكني �لذي ال تبدده �شطحات �ل�شفوة وال جمود �لعامة.

وال 	 و�لنقل،  �لعقل  بني  فيه  �شر�ع  ملة وح�شارة ال  �الإ�شالمي  �لدين  �أن 
�شد�م بني �ل�شرع و�لعلم.

�أن �لتاأويل �لعقلي هو �ملنهج �لذي يجب على علماء �مل�شلمني �نتهاجه يف فهم 	
�لن�ض ويف �لت�شدي مل�شكالت �ملجتمع �قتفاًء خلطى �أبي حنيفة و�ل�شافعي.

�أن علة تاأخر �مل�شلمني تكمن يف �ن�شر�فهم عن جوهر �مللة �الإ�شالمية �إىل 	
�أمور �ل�شيا�شة �لتي �أ�شافت �إليها ما لي�ض فيها من جهة وما يتعار�ض معها 
من جهة �أخرى، و�أن خري �شبيل الإ�شالح ما ف�شد هو حترير �لفكر من قيد 
�لتقليد وفهم �لدين على طريق �شلف �الأمة قبل ظهور �خلالف و�لرجوع 

يف ك�شب معارفه �إىل ينابيعها �الأوىل.
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�أن حرية �العتقاد �لتي �أقرها �الإ�شالم، ودعا �إليها ال تعني �لتطاول عليه، 	
�أو �لت�شكك يف �شلب عقيدته، �أو نق�شها من ِقَبل بع�ض �مل�شلمني، ما د�م 

�شرط �الإميان هو �حلرية )�أعقل كي �أومن( و)ال �إكر�ه يف �لدين(.

فاالإ�شالم قد حرر �لعقل من �لقيود، و�أتاح له �أن يتن�شم �أريج �لفكر خال�ًشا 
من كل خلط، �شافًيا من كل كدر، فالتحرر �لفكري- كما ر�شمه �الإ�شالم- هو 
�لتعبري �لو�قعي �ل�شادر عن �العرت�ف بالعقل، وو�شعه يف مو�شعه بكل �مللكات 
�الإن�شانية، و�أن �مللة �ملحمدية قد حاربت �آفات �لعقل وعلى ر�أ�شها �لتقليد �لذي 

يف�شي �إىل جموده وعقم �لفكر و�ندثار �حل�شار�ت.

ب – اجملـال الفكـري

ومتثل �لتجديد يف هذ� �ملجال يف عدة مظاهر:

�لف�شل �لتام بني �لدين و�لفل�شفة و�لعلم باعتبار �أن كالًّ منها له مو�شوعه 	
و�لتعديل  �لنقد  تقبل  خال�ًشا  ا  عقليًّ نتاًجا  باعتبارها  فالفل�شفة  ومنهجيته، 
�لفردية  و�مليول  �لفكرية  و�ملذ�هب  للنزعات  تبًعا   و�النتقاء  و�الإ�شافة 
و�الجتاهات �ل�شيا�شية و�الجتماعية و�ملعطيات �حل�شارية، ويت�شم �أهلها بالتوقد 

�لذهني و�لتمرد على �ملاألوف، و�لرغبة يف �لتجديد و�لتغيري �أو �لتربير.
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وعلى �لنقي�ض من ذلك جند �لوحي كالم �هلل �ملنزه عن �أي نقد �أو �شك �أو 
هوى، وجند معظم �ملوؤمنني به مطمئنني �إىل �شحته، كارهني �خلو�ض يف م�شلماته 

ومناق�شة معتقد�ته، ال يتورعون عن خو�ض �ملعارك، و�إزهاق �الأرو�ح دفاًعا عنه.

وعلى هذ� �لنحو مت�شي �لعالقة بني �لعلم و�لدين، فاأولهما يركن �إىل �لذهن 
و�حل�ض و�لتجربة، بينما يركن �لثاين �إىل �لوجد�ن و�ل�شعور ويوؤثر �الإميان على �لعقل.

�لفل�شفة 	 �شاأن  �شاأنها يف ذلك  بالعلم  �ل�شلة  وثيقة  �الإ�شالمية  �لفل�شفة  �أن 
وطر�فة  جهة،  من  �لعملية  بنزعتها  �شابقتها  عن  متيزت  �أنها  بيد  �ليونانية، 

مناهجها من جهة ثانية، و�أ�شالة نتائجها من جهة ثالثة.

ظاهر 	 على  �لعقل  تقدمي  هي:  ركائز  �أربع  على  يقوم  �الإ�شالمي  �لفكر  �أن 
مع  يتعار�ض  ال  �لعقلي  �لنظر  و�أن  �لظنيات.  يف  �لتعار�ض  عند  �ل�شرع 
�الإميان، بل هو �شبيله. و�أن �خلالف يف �الآر�ء �ل�شرعية و�لفقهية ال يف�شي 

�أبًد� للتكفري. و�الأخذ بال�شنن �لطبيعية وبالقو�نني �لعلمية.

�أن للم�شلمني مناهج و�أبحاًثا خا�شة بهم نبتت يف كنف �لقر�آن و�ل�شنة، ومتثلت 	
يف �ملنهج �ال�شتقر�ئي و�لقيا�ض �الأ�شويل و�جلديل و�لنقدي �ملقارن، ذلك ما 

��شتخدمه �الأ�شوليون: �أ�شول �لفقه و�أ�شول �لدين و�أ�شول �حلديث.
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�أن ينابيع �لفل�شفة �الإ�شالمية �خلال�شة ميكن �لتما�شها يف: علم �أ�شول �لفقه 	
وعلم �لكالم و�لت�شوف �ل�شني، وذلك باعتبارها علوًما �إ�شالمية حم�شة من 

نتاج �لقريحة �الإ�شالمية �لتي مل تتاأثر بالفل�شفات �الأخرى عند و�شعها لها.

�للغة 	 حال  باإ�شالح  مرهون  �الإ�شالمي  �لعربي  تر�ثنا  الإحياء  �ل�شبيل  �أن 
�حلو��شي  قيود  من  �أ�شاليبها  وحترير  جمودها،  من  وتخلي�شها  �لعربية، 
�ألفاظ �حل�شارة  ينق�شها من  ما  و�إ�شافة  �الألفاظ،  و�لغريب من  و�لوح�شي 
�إليها، حتى تت�شنى لها مو�كبة �ملدنية �حلديثة، ثم حتقيق �جليد من كتب 
ا، و�إعادة ن�شره يف ثوب �شل�ض �لعبارة و��شح �الأفكار. �الأقدمني حتقيًقا علميًّ

ج - اجملـال السياسـي

�ت�شم �لتجديد يف هذ� �ملجال بعدة �شمات:

ا ي�شرف 	 رف�ض �ل�شلطة �ل�شيا�شية با�شم �لدين، و�عتبار نظام �خلالفة نظاًما مدنيًّ
م �أو ُيعزل. فاخلليفة  على تطبيق �ل�شريعة وتنفيذ �حلدود. ومن ثم فاخلليفة ُيقوَّ
عند �مل�شلمني لي�ض مبع�شوم، وال هو مهبط �لوحي. وهو - على هذ� - ال 
يخت�ض دونهم بفهم �لكتاب و�لعلم وال يرتفع �إىل منزلة، بل هو و�شائر طالب 
�لفهم �شو�ء. فاإذ� فارق �لكتاب و�ل�شنة يف عمله وجب عليهم �أن ي�شتبدلو� به 
غريه، ما مل يكن يف ��شتبد�له مف�شدة تفوق �مل�شلحة فيها. فاالأمة هي �شاحبة 
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�حلق يف �ل�شيطرة عليه، وهي �لتي تخلعه متى ر�أت ذلك من م�شلحتها، فهو 
حاكم مدين من جميع �لوجوه، فال�شلطة �ل�شيا�شية يف �الإ�شالم قائمة على 
�عتبار�ت دنيوية، ولي�ض لها �شند �شماوي، فاالأمة هي �لتي تن�شب �حلاكم، 
وهي بالتايل م�شدر كل �شلطة، و�أن �قتبا�ض بع�ض �لنظم �الأوروبية �لتي ال 

تتعار�ض مع مبد�أ �ل�شورى �الإ�شالمي �أمر مباح وال غ�شا�شة فيه.

�أن �حلياة �لنيابية و�لد�شتورية، وكذلك �الأحز�ب �ل�شيا�شية �إىل غري ذلك 	
قيمة يف ظل جهل  ذ�ت  تظل غري  �شوف  �لغربية  �ملدنية  �لوعي  نظم  من 

�لر�أي �لعام وغيبة �لوعي و�شعف نو�ب �الأمة، و�ل�شلطة.

�أن �لوالء مل�شر مبد�أ يجب على كل �مل�شريني �عتناقه، و�أن �النتماء �إليها 	
للم�شريني  م�شر  �شعار  و�أن  مب�شاحلها،  بالعمل  عنه  �لتعبري  يجب  منهاج 
يجب �أن ُيحفر على �لقلوب قبل كتابته على �لر�يات، و�أن �شفة �لوطنية 
ال ت�شتدعي فقط �أن يطلب �الإن�شان حقوقه �لو�جبة على �لوطن، بل يجب 
عليه �أي�ًشا �أن يوؤدي �حلقوق �لتي للوطن عليه، فاإذ� مل يوفِّ �أحد من �أبناء 

�لوطن بحقوق وطنه �شاعت حقوقه �ملدنية �لتي ي�شتحقها على وطنه.

�أن هذ� �النتماء �لوطني �ملن�شود لن يتحقق يف ظل تع�شب ملّي �أو ��شطهاد 	
فكري �أو ت�شارع طبقي �أو ظلم �جتماعي �أو ت�شلط �شيا�شي، فاحلرية و�لعد�لة 

�شنو�ن يجب �أن تختم بهما �شريعتنا �لوطنية.
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�أن �حلرية �ملن�شودة لي�شت �شربًا من �لرفاهية �أو تقليًد� للبدع �لغربية، بل 	
هي حق كفله �هلل لعباده، �شاأنها يف ذلك �شاأن �حلياة ال ميكن �لتنازل عنها، 
�إال �حلمقى و�جلهالء،  قاتل، وال يغفل عنها  �إال م�شتبد  ي�شلبها عنوة  وال 

�أولئك �لذين ال يدركون معنى �حلياة.

د – اجملـال االجتمـاعي

وهو من �أكرث جماالت �لتجديد حيث �شمل �أموًر� عدة، ت�شتوعب �الأخالق 
و�لرتبية و�لفن، ومن �أمثلتها:

�أن �لفرد جزء من كل و�أن و�جب �جلزء �أن يعمل من �أجل �لكل، �شاعًيا 	
لتقوية �شعور �ملحبة و�لتعاطف و�لتعاون بني �أفر�د �ملجتمع.

�أن �آفاتنا �الجتماعية ترجع يف �ملقام �الأول �إىل: �بتعادنا عن �لقيم �الإ�شالمية 	
�الأ�شيلة �لتي جبلنا عليها، و�أن �أية حماولة الإعادة �الأخالق و�لرتبية على 
�أ�ش�ض علمانية حماكية لتقاليد �لغرب �شوف توؤدي حتًما �إىل بو�ر �ملجتمع 
�ل�شمري يف  علة وجود  هو  �لديني  و�لو�زع  �شبيبته،  و�شياع  وفك ع�شده، 
�لفرد �لذي يتحكم يف �شلوكه، و�أن �أثر �اللتز�م �لعقائدي يف �ملجتمع �أقوى 

من �الإلز�م �لعريف.
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�أن عالج �أمر��شنا �الجتماعية يجب �أن يقوم على �إ�شالح �أخالقي يبث 	
بني �لطبقات �ن�شجاًما، ويخل�ض �لقلوب من �أدر�ن �حلقد، ويجب �أن يقوم 
�أ�شرة و�حدة،  �أننا جميًعا  �أي على  �ل�شماحة و�ل�شالم،  بناء �ملجتمع على 

�أ�شلها و�حد وم�شريها و�حد.

�أن �إهمال متابعة �لرب�مج �لدر��شية، وتوجيهها خلدمة �ملجتمع، �شوف يوؤدي 	
�لرب�مج  توحيد  يجب  ثم  ومن  �لو�حد،  �ملجتمع  يف  �لوالء�ت  تعدد  �إىل 
�لتعليمية يف �ملر�حل �البتد�ئية و�الإعد�دية، وذلك لرت�شيخ �لقيم �لروحية 
و�ملبادئ �لدينية، وم�شخ�شات �لهوية يف عقل �لن�ضء ووجد�نه، و�حلد من 
�ملد�ر�ض �لدينية �خلال�شة �لتي تف�شل بني �مل�شلم وغريه يف ميد�ن �لعلم، 

وكذ� مر�قبة �ملد�ر�ض �الأجنبية حتى ال تعمد �إىل تزييف وعي �ل�شبيبة.

�أو 	 �إنكاره  �أن للفنون ر�شالة تربوية، و�أثًر� طيًبا على �لنف�ض ال ينبغي علينا 
�حلط منه �أو حترميه من دون �شبب �شرعي، بل �لو�جب علينا تهذيبها لتوؤدي 
هذه �لر�شالة على خري وجه، وذلك لتنقيتها من كل مظاهر �النحطاط �لتي 
�لقر�آن  يف  �جلميلة  �لفنون  من  كثري  ذكر  )جاء  �لعامة  �الآد�ب  عن  حتيد 
�لكرمي، كالبناء و�لنحت و�لت�شوير و�لغناء وغريها من �لفنون �جلميلة، فلم 
يخرج فيها عما جاء به من رفع �الإ�شر و�حلرج عن �لنا�ض، ومل ينظر �إليها 
بعني �أهل �لزهد و�لتق�شف، بل نظر �إليها يف ذ�تها حتى ال يغلو يف �أمرها، 
وال يحيد عن �الأ�شا�ض �لذي قام عليه ت�شريعه، فذكر �زدهار تلك �لفنون 
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يف بع�ض ما �أنزل من �ل�شر�ئع، و�أقام فيها من �مللك وحكي هذ� يف �أ�شلوب 
ينوه بعظمتها وي�شيد بذكرها، ويدل على مقد�ر ما و�شلت �إليه من �لروعة، 
معجز�ت  من  ومعجزة  �الإبد�ع  يف  �آية  كانت  �جلمال حتى  من  بلغته  وما 
تقف  �أن  �ل�شماوية  للديانات  كان  وما  �لدهر...  على  باقية  ومفخرة  �لفن 
من �لفنون �جلميلة غري هذ� �ملوقف؛ الأن لها فائدتها من تهذيب �لطباع، 
من  دين  ف�شلها  ينكر  �أن  ميكن  فال  �لنفو�ض،  وترويق  �الأذو�ق،  و�إ�شالح 

�الأديان وال ي�شلح �أن تنكر فائدتها �شريعة من �ل�شر�ئع(.

�إال 	 و�لت�شوير(  و�لنحت  و�لغناء  )�ملو�شيقى  �لفنون  يحرم  �الإ�شالم مل  �أن 
لعلل تولدت بفعل �شلوك جانح عن غايتها �لروحية، �إذ ��شتحالت �لفنون 
�مل�شركني،  عند  مادية  وو�شائط  �لوثنيني  عند  �هلل  دون  من  معبود�ت  �إىل 
�ل�شرك ودون ذلك فهما  �إال خمافة  فالت�شوير و�لنحت ال وجه لتحرميهما 
�إال  و�ملعازف  و�لغناء  �ملو�شيقى  لتحرمي  وجه  هناك  لي�ض  �أنه  كما  حالل، 
�أد�ء  عن  �الن�شر�ف  �أو  �ل�شهو�ت،  و�إثارة  للفو�ح�ض  م�شاحبة  كانت  �إذ� 
�لعباد�ت، وين�شحب ذلك على فن �لتمثيل، فلي�ض هناك ما يحرمه يف �أ�شل 
�ل�شرع، بل �إن فيه تب�شيًطا وتربية وتوجيًها للعقول، وخماطبة للم�شاعر، و�إذ� 
مل يخرج عن ذلك فهو حالل لي�ض فيه �أي وجه من وجوه �لتحرمي. و�نتهى 
�أن�شار هذ� �الجتاه �إىل �أن �لفنون �شاأنها �شاأن جميع �الأفعال و�ل�شلوك يحكم 

عليها مبقا�شدها وباالآثار �ملرتتبة عليها.
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�أن �الإ�شالم تتجلى حما�شنه يف تكرمي �ملر�أة و�العرت�ف مبا لها من مقام؛ �إذ 	
يقرر م�شاو�ة �ملر�أة بالرجل يف جميع �الأمور �جلوهرية كالتعليم و�ختيار �لزوج، 
و�لبدع  �جلهل  من  حمايتها  هو  تعليمها  من  �الأول  �لهدف  و�أن  و�لعدل، 
و�خلر�فات �لتي لها عظيم �الأثر على �شلوكها، وبالتايل على تربية �أبنائها، ولي�ض 

تقليدها لالأجنبيات يف لبا�شهن و�أخالقهن با�شم �حلرية �ملدنية.

من خطورة 	 و�لتحذير  ومودة،  �أُلفة  عالقة  على  يقوم  �أن  يجب  �لزو�ج  �أن 
ا، وكذ� حرمانهن من حق �ختيار  ا وعقليًّ زو�ج �لفتيات قبل �كتمالهن بدنيًّ
�لزوج، كما بّينو� مدى �ل�شرر �لذي يقع على بنيان �الأ�شرة من �لتفرقة يف 
�لرتبية بني �جلن�شني من �الأبناء، ومن �لطالق بغري علة، �أو تعدد �لزوجات 

بال �شرورة، موؤكدين �أن مثل هذه �الأفعال يرف�شها �الإ�شالم متاًما.

ا: اآليات التجديد ومقوماته خام�شاً

و�إذ� نظرنا �إىل مقومات خطاب �لتجديد و�آلياته ف�شوف جندها مت�شقة متاًما 
مع م�شمون خطاب �لتجديد و�شماته �لتي عر�شنا �شابًقا، ومن �أهم هذه �ملقومات:

و�إقناعها 	 �لعام  �لر�أي  و�ملهيمنة على  �لقائمة  لل�شلطات  �لفكر  قادة  توجيه 
باخلطاب �لتجديدي، و�أهمية تطبيقه يف �مل�شروع �حل�شاري، وقد جنح ح�شن 
مل�شروعهم يف  با�شا  �إبر�هيم  ��شتمالة  وتالميذه يف ذلك عن طريق  �لعطار 

�لعمر�ن.
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لالنتقاء من 	 �لغربية  باحل�شارة  �ملبا�شر  �لقنو�ت لالت�شال  وفتح  �جل�شور  مد 
معارفها وعلومها ونظمها ما يتنا�شب مع �لبنية �لثقافية �مل�شرية، وقد حتقق ذلك 
عن طريق �لبعثات �لعلمية و�لرتجمة و�ملد�ر�ض �الأجنبية يف م�شر و�ملجال�ض 

و�ملنتديات �لتي كانت جتمع بني �مل�شت�شرقني وقادة �لر�أي من �مل�شريني.

�إ�شالح �الأو�شاع �ل�شيا�شية، وذلك عن طريق و�شع د�شتور حديث يكفل 	
لل�شعب حريته، ويدفع �حلاكم للعمل من �أجل �شو�حله. وقد حتقق ذلك 
عن طريق تاأ�شي�ض �حلياة �لنيابية و�إن�شاء �الأحز�ب، وتوعية �جلمهور بقيمة 

�حلرية و�لعد�لة و�مل�شاو�ة و�ال�شتقالل ومقاومة �ال�شتبد�د و�الحتالل.

�إ�شالح �أ�شاليب �للغة �لعربية و�آد�بها ال�شتيعاب �ملعارف �حلديثة و�النتقال 	
من طور �ل�شروح و�حلو��شي �إىل ميد�ن �البتكار و�الإبد�ع و�لتاأليف، وذلك 
�لعربية«  �للغة  »جممع  ثم  �لبكري«  »�ملجمع  �لعلمية  �ملجامع  طريق  عن 
�حلياة  و�إثر�ء  و�ال�شتقاق،  و�لتعريب  �لنحت  يف  �للغوية  �ملناهج  و�إحياء 
نفائ�ض  باإحياء  ��شطلعت  �لتي  �الأدبية  و�ل�شالونات  باجلمعيات  �لثقافية 

�لرت�ث و��شتحد�ث �لعديد من �لفنون �الأدبية، وتطوير �ملناهج �لنقدية.

�لنظرية 	 للعلوم  حديثة  مد�ر�ض  �إن�شاء  طريق  عن  وذلك  �لتعليم  �إ�شالح 
باب  وفتح  �لديني  �خلطاب  لتجديد  �الأزهر  مناهج  وتقومي  و�لتطبيقية، 
�الجتهاد، و�حلفاظ على و�شطية �الإ�شالم، و�لتقريب بني �ملذ�هب، و�لعزوف 
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عن �لغلو وبهرج �لطرق �ل�شوفية، وو�شع خطة عامة للق�شاء على �الأمية، 
وتطوير �لكتاتيب ومد�ر�ض �الإر�شاليات، ثم �إن�شاء �جلامعات، وو�شع الئحة 

لتنظيم دور �لتعليم ومر�قبة �ملد�ر�ض �الأجنبية.

حلمل 	 و�إعد�دها  �مل�شرية،  �لو�شطى  �لطبقة  وتثقيف  �لعام،  �لر�أي  تربية 
ر�ية �الإ�شالح، و�لقيام بتنفيذ �مل�شروع، وذلك عن طريق �شحافة �لر�أي، 
و�ملنتديات  �ل�شحف  دور  يف  �لتثقيفية  و�ملجال�ض  �لعلمية،  و�حللقات 
و�ملقاهي، وقد جنحت هذه �لطبقة يف �ملحافظة على �الأ�ش�ض �لتي و�شعها 
ويبدو ذلك يف  �لع�شرين،  �لقرن  من  �الأول  �لن�شف  �الجتاه يف  هذ�  رو�د 

ت�شديهم للحركات �لتغريبية، و�جلمعيات �الإحلادية، وطعون �مل�شت�شرقني.

�لو�شطى 	 �لطبقة  جنحت  وقد  �القت�شادية،  و�مل�شروعات  �حلكومة  مت�شري 
يف  و�لتو�شع  �لزر�عية  �الأر��شي  �متالك  يف  �إ�شماعيل  ع�شر  يف  �مل�شرية 
�لع�شرين،  �لقرن  من  �الأول  �لن�شف  و�لبنوك يف  �مل�شانع  بناء  ثم  �لتجارة 
�لدولة  مر�فق  جل  يف  روؤيتها  تطبيق  من  �لطبقة  هذه  مّكن  �لذي  �الأمر 
و�شبغه  و�القت�شاد،  �ل�شيا�شة  ميد�ن  يف  �لليرب�يل  �لطابع  على  و�ملحافظة 
بال�شبغة �مل�شرية �لتي كانت تقدم �ملنفعة �لعامة يف م�شروعاتها على �ملنفعة 
�أن معظم رجالها كانو� من �شغار  �خلا�شة، ويرجع ذلك بطبيعة �حلال �إىل 

�لتجار �أو �أبناء �لفالحني و�لعمال.
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تفعيل �شعار م�شر للم�شريني، وذلك بالق�شاء على كل �أ�شكال �لتع�شب 	
و�مل�شيحيني  �مل�شلمني  بني  �مل�شري  �ملجتمع  �لت�شامح يف  روح  ون�شر  �مللّي 
و�ليهود، و�لعمل على �إذ�بة �لفروق بني طبقات �ملجتمع، و�إعد�د �ملو�طن 
�مل�شري ل�شوق �لعمل عو�ًشا عن �الأجانب، وت�شجيع �مل�شنوعات �مل�شرية، 
وتغليب �شيا�شة �ملنافع �ملتبادلة على عالقة �لعو�طف يف �ل�شيا�شة �لدولية. 
وقد �نعك�ض ذلك على عالقة م�شر باالأقطار �لعربية و�الأقطار �الإ�شالمية، 
فقد �أكد رو�د هذ� �الجتاه على �أن �ل�شبيل �الأقوم للوحدة �لعربية هو تدعيم 
�لرو�بط بني �ل�شعوب عن طريق �لثقافة وتوحيد �ملناهج �لتعليمية، وتدعيم 
�الإمرب�طورية  فكرة  ورف�ض  م�شرتكة(  عربية  )�شوق  �القت�شادية  �لرو�بط 
�إقامة �حتاد  �إىل  �لعثمانية �مل�شترتة ور�ء �شعار �لوحدة �الإ�شالمية، و�لدعوة 
للواليات �الإ�شالمية يقوم على �لتعاون و�لتعاي�ض �ل�شلمي مع �لغري و�لدفاع 

�مل�شرتك �شد �ملعتدين و�لطامعني.

تفعيل دور �ملر�أة يف �ملجتمع �مل�شري، عن طريق تعليمها و�إعد�دها للم�شاركة 	
�لعاد�ت  على  �أن حملتهم  من  تيقنهم  بعد  وذلك  �لنه�شة،  �الإيجابية يف 
و�لتقاليد �لفا�شدة ورغبتهم يف تقومي �الأ�شرة �مل�شرية لن تتحقق �إال باإز�لة 

حجاب �جلهل و�لتخلف عن �ملر�أة.
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وهكذ� كان جتديد �خلطاب �حل�شاري يف م�شروع �لنه�شة يف م�شر �حلديثة، 
و�لقائم على �إحياء �ل�شالح من تر�ثنا و�إ�شافة �لنافع من �ملدنية �حلديثة بحيث ال 
بالتقدم �لذي لدى �الآخر، وال  نفقد �شخ�شيتنا عند �لتجديد، وال نقطع �شلتنا 
حياتنا  �أخرى يف  مرة  �لتجديد  ومو��شلة  �خلطاب  هذ�  ��شتئناف  �إمكان  يف  غرو 
�ملعا�شرة. و�إحياء م�شروع �لتجديد مرهون بقيام ثورة �إ�شالحية �شاملة تنطلق من 
�إعادة  �حلال على  بطبيعة  و�لقادر  ومتطلباته،  بو�قعه  �لو�عي  �حلر  �لعقل �جلمعي 
�لبناء بروح �شابة و�شو�عد فتية، و�إر�دة فاعلة موؤمنة باأن �العتماد على �لذ�ت مع 

عدم �النغالق عليها هو �ل�شبيل �لوحيد لتقدم م�شر.



»طاملا طَرقُت باب �لنيام لي�ستيقظو� فاإن فعلو�، ذلك ما �أبغي،
و�إن تخبَّطو� عند �نتباههم وترنَّحو� َينة وَي�سرة فمرحلة ال

ت�ستوجب �لر�سا، ولكنها مع ذلك ت�ستوجب �الأمل يف يقظــة
�مل�ستقبل.. وليتها تكون!!. فعندما ترى �الأم طفلها مري�ًســا
ُتلحُّ عليه �أن ي�سرب �لدو�ء �ملر... و�أنا كذلك �سوف �أطـرق
باب �لنيام د�ئًما لي�ستيقظو�، و�ساأ�سيـح باالأطفـال �مِلَر��ض:

.» عو� ال �أِكلُّ وال �أََملُّ ��سربو� ��سربو�، حتى يتجرَّ

�أحمد خان )1233- 1316 هـ(

فلي�ض من  �لعامل،  �لقر�آن و�نه�سو�، وحلقو� فوق  �مل�سلمون: �حملو�  »�أيها 
�إلــى مبادئنا و�أ�سولنا..و�إذ� مل  �ساأننا �أن نلهث ور�ء �لعامل، بل علينا �أن ن�سـده 
يكن �لعامل يقدرنا، الأننا ال ن�سري خلفه فيجب علينا �أن نلفظه ونلقي به بعيًد�! �إن 

الفاعلون وال�صياق، تيارات الإ�صالح والتجديد يف 
�صبه القارة الهندية خالل القرنني )13-14هـ/ 

19-20م( – ُمقارَبة اأولّية

حممد حلمي عبد الوهاب)1(

)1( مدير حترير جملة رو�ق عربي - مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �الإن�سان - م�سر.
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�أ�سري قدًما، حتى لو مل  �لنبيل.. و�سوف  �لهدف  حياتي ومماتي وقف على هذ� 
�إذ� مل ير�فقني �أحد ولو �حتدت �لدنيا  �أ�سري وحيًد�،  يتقــدم معي �أحد و�سوف 

وخالفتني فلن �أخ�سى خو�ض �ملعركة وحيًد� منفرًد�!!«

�أبو �لأعلى �ملودودي )1321- 1399هـ(

متهيـد

�الإ�سالم  وعالقة  و�لتجديد  �الإ�سالح  ق�سية  ُطرحْت  �ل�سائع،  غري  على 
� يف �لبيئات �الإ�سالمّية غري �لعربية، �لهندية منها ب�سفة خا�سة،  بالغرب مبكًر� جدًّ
�ل�سابع ع�سر �مليالدي مع �الإرها�سات �الأوىل النهيار �المرب�طورية  �لقرن  خالل 
�لعثمانية ممثلة يف �النهز�مات �لع�سكرية �ملتتابعة، ومروًر� بالتوقيع على �ملعاهد�ت 

�جلائرة بحقها، ولي�ض �نتهاًء مبنح �المتياز�ت �الأجنبية.

ومن بني �ملوؤلفات �الأوىل �لتي ظهرت يف هذ� �ل�ساأن كتاب »�أ�سول �حلكم يف 
نظم �الأمم« الإبر�هيم متفرقة، و�لذي �ألفه قر�بة �لعام 1727، وكتاب »جنة �مل�سركني« 
ملحمد جلبه �أفندي عام 1731، �إ�سافة �إىل تقرير حول �لتنظيمات �لع�سكرية و�أمناط 

�الإد�ر�ت و�حلكومات للدول �الأوروبية �أعّده ر�تب �أفندي عام 1793.

�إىل  �الأتر�ك  �لعثمانيون/  �ملفكرون  ينق�سم  �أن  هذه،  و�حلالة  ا،  بديهيًّ كان 
منه  ��ست�سر�ًفا  كافة،  �الأوروبّي  �لتحديث  مظاهر  يرف�ض  فريق  رئي�سني:  فريقني 
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�لو�فدة على �الإ�سالم و�سريعته.  �لغربّية  �لثقافة  ثنايا  للخطر �لد�هم �لكامن بني 
�سوؤون  الإ�سالح  �سبيل  ال  �أن  �لع�سر،  و�سياق  �لو�قع  بحكم  �أدرك،  �آخر  وفريق 
و�نتحال جميع  �لغربّية  �حل�سارة  بركب  �للحاق  من خالل  �إال  �خلالفة  �لدولة/ 
نظمها �ل�سيا�سّية و�الإد�رّية و�الجتماعّية، حتى ولو تعار�ست مع �أحكام �ل�سريعة 

�الإ�سالمية!

بهذه  �ملتعلقة  كتاباتهم  بو�كري  تظهر  فلم  �لهندية،  �لقارة  �سبه  مفكرو  �أما 
هـ/   932( �لتيمورية  �الإ�سالمّية/�لدولة  �ملغول  دولة  �نهيار  بعد  �إال  �لق�سية 
1526  م- 1273 هـ/1857م(، و�نت�سار موجة �ملو�جهات �لع�سكرية مع �الإجنليز 
�لثالث من  �لعقد  �لتا�سع ع�سر. حيث ظهرت يف منت�سف  �لقرن  �إبان منت�سف 
�لتي كان همها �الأكرب ممثاًل يف  �لدعو�ت �الإ�سالحية  بو�كري  �لقرن حتديًد�  هذ� 
مناق�سة ق�سايا �ل�سر�ع بني �حل�سارة �الأوروبية �لو�فدة من جهة، و�لثقافة �لهندو�سية 

�لعريقة من جهة ثانية، و�لعقيدة �الإ�سالمّية من جهة ثالثة.

�لعام  ثورة  عقب  هناك،  �مل�سلمون  �ملفكرون  �نق�سم  لذلك،  تبًعا 
1274هـ/1857م، �إىل �جتاهني رئي�سني: �أولهما �الجتاه �ملحافظّي، ممثاًل يف �أتباع 
�ل�ساه ويل �هلل �لدهلوي )1114هـ/1703م-1176هـ/1762م( �لذي دعا �إىل 
مقاطعة �لغرب وحماربته و�لتم�سك بكتاب �هلل و�سنته. ثانيهما هو ما ُيطلق عليه 
)1233هـ/1817م- خان  �أحمد  �ل�سيد/  �سخ�ض  يف  ممثاًل  �لتحديثي  �الجتاه 
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1316هـ/98م(، و�لذي دعا، على �لعك�ض من �الجتاه �الأول، �إىل �القتبا�ض من 
�حل�سارة �لغربية يف علومها ونظمها وفنونها مع �لتم�سك بالثو�بت �لعقدية.

خالل  �لعربية  �لبيئات  �إىل  الحًقا  �جلدل  هذ�  �نتقل  ما  و�سرعان 
)ت1290هـ/1873م(  �لطهطاوّي  رفاعة  كتاب  بظهور  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن 
فار�ض  بكتابّي  ومروًر�  1834م،  عام  باريز«  تلخي�ض  يف  �الإبريز  »تخلي�ض 
و»ك�سف  مالطة«  �أحو�ل  معرفة  يف  »�لو��سطة  �ل�سدياق )ت1304هـ/1887م( 
معرفة  يف  �مل�سالك  »�أقوم  بكتاب  و�نتهاًء  1866م،  عام  �أوربا«  فنون  عن  �ملخباأ 

�أحو�ل �ملمالك« خلري �لدين �لتون�سّي )ت1308هـ/1890( عام 1867م.

غري �أن �ملالحظ على �أغلب هذه �لكتابات �أنَّها قد ناق�ست ق�سايا �الإ�سالح 
و�لتجديد وعالقة �الإ�سالم بالغرب عرب �أ�سلوب �أميَل للمحافظة منه �إىل �لتجديد 
حيث �كتفت مبقابلة �لو�قع �الإ�سالمّي ومقارنته مبثيله �لغربّي د�عية، على ��ستحياٍء، 

لالأخِذ باجلو�نب �الإيجابّية من �حل�سارة �الأوروبية �حلديثة.

لبد�يات  �لر��سد  �أن  وهي  �الأهمية،  من  كبري  قدر  على  �أخرى  مالحظة 
�لبيئات  �الآخر يف  مع  �لعالقة  وم�ستقبل  و�لتجديد  �الإ�سالح  بق�سايا  �الن�سغال 

�الإ�سالمّية �ملعا�سرة، وعلى �ختالفها، يخرج بنتيجتني رئي�ستني:

�الأوىل: �أن هذه �لق�سية مل ُتطرح يف ذ�ك �لوقت �إال رد فعٍل مبا�سًر� لل�سد�م 
�حل�سارّي بني �لثقافتني �الإ�سالمية و�لغربية، وهو ما يف�سر ن�ساأة هذه �لتيار�ت يف 
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بينما  �لغربي  �مل�ستعمر  قب�سة  �لهند يف  �أواًل حيث وقعت  و�لهند  تركيا  كل من 
كانت �أجز�ء كثرية من �لعامل �لعربي ال تز�ل و�قعة حتت �سلطة و�سيطرة �خلالفة 
من  �أكرث  �ملعا�ض  �لو�قع  وليد  �لق�سايا  بتلك  �الن�سغال  كان  ثم،  ومن  �لعثمانية. 
مفكري  قبل  من  للم�ستقبل  ��ست�سر�ف  حم�ض  �أو  عقلية  �إر�دة  عن  معرًب�  كونه 

ع�سر �لنه�سة.

�لعالقة  ق�سية  �أن  يف  تتمثل  �سابقتها،  على  مبنية  وهي  �لثانية،  �لنتيجة 
بالُهوية و�لدفاع عن  مع �الآخر مل يتناولها �ملفكرون �مل�سلمون من منطق �لوعي 
م�سخ�ساتها وثو�بتها �سد �الآخر بقدر ما نوق�ست باعتبارها �إحدى ق�سايا �الإ�سالح 

و�لتجديد و�لتحديث لي�ض �إال!

�لز�وية يف كل معاجلة الحقة  �الإ�سكالّية حجر  لذلك، �سارت هذه  ونتيجة 
ولعل يف  بها!!  �سلة  بدت على غري  و�إن  �أخرى، حتى  م�سكالت  مت طرحها حلل 
ذلك يكمن �سر �نبعاثها من جديد وبقائها قيد �ملناق�سة لقرنني وعقد من �لزمان. ويف 
تيار�ت �الإ�سالح و�لتجديد يف  �أهم  �لوقوف على  تاأمل در��ستنا هذه يف  �ملح�سلة، 
منطقة �سبه �لقارة �لهندية خالل �لقرنني �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر �لهجريني )�لتا�سع 

ع�سر و�لع�سرين �مليالديني( وذلك من خالل هذ� �لتمهيد ومبحثني وخامتة:

�الإ�سالم 	 دخول  حول  جديدة،  ح�سارة  م�سارف  على  �لأول:  �ملبحث 
مناطق �سبه �لقارة �لهندية.
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�ملبحث �لثاين: تّيار�ت �الإ�سالح و�لتجديد يف �سبه �لقارة �لهندية:	

�لتيار �لأول: �لتيار �ل�سلفي �ملحافظ )ويل �هلل �لدهلوي و�أبو �الأعلى  -
�ملودودي منوذًجا(.

خان  - �أحمد  )�ل�سيد  �لليرب�يل  �لتحديثي  �لتيار  �لثاين:  �لتيار 
منوذًجا(.

�لتيار �لثالث: �لتيار �الإحيائي �لتجديدي )�أبو �لكالم �آز�د وحممد  -
�إقبال منوذًجا(.

خامتة	

�ملبحث �لأول: على م�شارف ح�شارة جديدة، حول دخول �لإ�شالم 
مناطق �شبه �لقارة �لهندية

ا �أن �الإ�سالم قد دخل �إىل �سبه �لقارة �لهندية يف �أو�ئل  من �لثابت تاريخيًّ
�لفتوحات  بف�سل  ذلك  يكن  ومل  �مليالدي.  �ل�سابع  �لهجري/  �لثاين  �لقرن 
مناطق  فى  م�سلمون  جتار  به  قام  �لذي  �لتجاري  �لتبادل  بف�سل  و�إمنا  �لع�سكرية 
بني  ن�ساأت  �لتي  �لعالئق  فبحكم  وغريها.  و�سر�نديب،  �ملالديف،  وجزر  �ل�سند، 
�لدين  مببادئ  �مل�سلمني  �لتجار  �لتز�م  وبف�سل  �ملناطق،  و�أهل هذه  �لتجار  هوؤالء 
�حلنيف خا�سة تلك �ملتعلقة باأخالقيات �لبيع و�ل�سر�ء، �سرعان ما �أ�سلم عدد كبري 
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من �سكان �سبه �لقارة �لهندية، بل و�أ�سلم بع�ض حكام تلك �ملناطق �أي�ًسا وهو ما 
�أثر بدوره يف �سرعة �نت�سار �الإ�سالم هناك.

وقد تعاقبت على حكم �لهند �لعديد من �ملمالك �الإ�سالمية يف �حلقبة ما 
بني 1001 م �إىل 1857م، �أي ملدة ثمانية قرون ون�سف قرن من �لزمان، و�تخذت 
من مدينة دلهي و�كر� عا�سمة لها وقت �أن كانت عو��سم �الإ�سالم ت�سنع �لتاريخ 
و�حل�سار�ت. ورغم ذلك، ال تز�ل معرفتنا بهذه �ملناطق وتلك �حل�سار�ت �سيئلة 
ا من حيث  � مقارنة مع �خلالفة �الإ�سالمية يف �الأندل�ض مع تقارب �لفرتتني زمنيًّ جدًّ

بقاء و�سيادة حكم �الإ�سالم ملدة ثمانية قرون.

�أما فيما يتعلق باحلدود �جلغر�فية ل�سبه �لقارة �لهندية، و�لتي ت�سكل �لق�سم 
�إجمايل  من  �ملئة  يف   40 )حو�يل  �آ�سيا  قارة  يف  �ل�سكان  عدد  من حيث  �الأكرب 
عدد �ل�سكان(، فاإنها تقع يف �آ�سيا �جلنوبية حتديًد� جنوب جبال �لهيمااليا وجبال 
جنوبًا يف  متتد  بينما  بلو�س�ستان،  ومنطقة  �لهندوكو�ض  جبال  و�سرق  �لكر�كورم، 
�ملحيط �لهندي ما بني بحر �لعرب يف �جلنوب �لغربي وخليج �لبنغال جنوبًا. وهي 
تغطي بذلك م�ساحة قدرها 4.480.000 كم مربع، �أي ما يعادل ن�سبة 10 يف �ملئة 

من م�ساحة �لقارة �الآ�سيوية.

ا �أي�ًسا �أنه كانت بني �سبه �لقارة �لهندية و�جلزيرة �لعربية  ومن �لثابت تاريخيًّ
�سالت جتارية وح�سارية قبل ظهور �الإ�سالم، حيث »كان �لتجار �لعرب هم و��سطة 
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كما  بالهند...  �سلة  �لغربية  �لبالد  �أهل  �أكرث  هم  كانو�  �أو  تقريًبا،  �ل�سالت  هذه 
كانت لهم معرفة ودر�ية باملدن �ملهمة �لو�قعة على �ل�ساحل �لطويل لبحر �لعرب، 
بل كانو� يذهبون �إىل ما ور�ء ذلك يف خليج بنغال وبالد �ملاليو وجزر �إندوني�سيا 

حتى كونو� لهم جاليات عربية يف بع�ض ثغور هذه �لبالد«)1(.

تاأخذ  �لهند  على  �مل�سلمني  حمالت  بد�أت  �الإ�سالم،  ظهور  وعقب 
هـ/634-  23-13( �خلطاب  بن  عمر  �لثاين  �خلليفة  عهد  �إبان  �الت�ساع  يف 
644م(، ، حيث فتحت يف عهده مدينة »مكر�ن« على يد �حلكم بن عمرو 
�لذي �أد�ر باقتد�ر معركة �مل�سلمني مع جيو�ض ملك �ل�سند حتى حتقق له �لن�سر.

)ت  �لبغد�دّي  جابر  بن  يحيي  بن  �أحمد  �لعبا�ض  �أبو  �لبالذري،  ويذكر 
279 هـ- 892م(، يف كتابه فتوح �لبلد�ن �أن عمر بن �خلطاب عندما وىّل عثمان 
�حلكم  �أخاه  �الأخري  وجه  هـ   15 �سنة  وُعمان  �لبحرين  �لثقفي  �لعا�ض  �أبي  بن 
�إىل �لبحرين وم�سى �إىل ُعمان فاقتطع جي�ًسا �إىل �ساحل »تانة«، وهي مدينة تقع 
على بحر �لعرب �سمال مومباي على بعد نحو خم�سة ع�سر مياًل منها، فلما رجع 
�جلي�ض كتب �إىل عمر يعلمه بذلك فكتب �إليه عمر: يا �أخا ثقيف حملت دوًد� 
على عود، و�إين �أحلف باهلل لو �أ�سيبو� الأخذت من قومك مثلهم. ووجه �حلكم 

عبد �ملنعم �لنمر: تاريخ �الإ�سالم يف �لهند، د�ر �لعهد �جلديد للطباعة، �لطبعة �الأوىل، 1378 هـ - 1959م،   )1(
�ض60.
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�إىل مدينة برو�ض  )�سمال �سورت( ووجه �أخاه �ملغرية �إىل خور �لديبل فلقي �لعدو 
فظفر به)1(.

�أن يبعثو�  �أنه بعد هذه �لو�قعة مبا�سرة منع عمر بن �خلطاب �لوالة  ويبدو 
�أحًد� �إىل �ل�سو�حل �لهندية، و��ستمر عثمان بن عفان  على �لنهج نف�سه )2( 
�إىل �أن غز�ها �حلارث بن مرة �لعبدي مرة �أخرى يف عهد علي بن �أبي طالب فظفر 

و�أ�ساب �سبًيا ومغنًما.

وبقي �حلال على هذ� �لنحو يطرق قادة �جليو�ض �أبو�ب �لهند في�سيبون من 
�أطر�فها حتى كان زمن �حلجاج بن يو�سف �لثقفي، عامل �لوليد بن عبد �مللك 
على �لعر�ق، وبد�أت �حلمالت �لقوية �ملنظمة تتجه �إىل �لهند بغية فتحها و�سمها 

ملمالك �الإ�سالم �ل�سا�سعة.

لكن يبدو �أن �حلمالت �الأوىل قد ُمنيت بالف�سل �لذريع رمبا لقلة جنودها 
وعتادها وهو ما دفع �حلّجاج الأن يوجه �إليها حملة �أكرب عام 92 هـ/ 711م جعل 
ا، و��ستمر يف �سم  على ر�أ�سها �بن �أخيه حممد بن قا�سم �لثقفي، وكان ال يز�ل �سابًّ
�لبالذري: فتوح �لبلد�ن، حتقيق: طه عبد �لرءوف �سعد وعمرو �أحمد عطوة، د�ر �بن خلدون، �الإ�سكندرية،   )1(

1997، �ض 438.
يذكر �لبالذري �أن عثمان بن عفان ملا توىل �خلالفة ووىل عبد �هلل بن عامر بن كريز �إمارة �لعر�ق كتب �إليه ياأمره   )2(
�أن يوجه �إىل ثغر �لهند من يعلم علمه وين�سرف �إليه بخربه فوجه حكيم بن جبلة �لعبدي، فلما رجع �أوفده �إىل 

عثمان ف�ساأله عن حال �لبالد فقال: »ماوؤها و�سل ]�أي قليل[ وثمرها دقل ]�أي رديء[ ول�سها بطل. �إن قّل 
�جلي�ض فيها �ساعو�، و�إن كرثو� جاعو�«... فلم يغزها �أحد يف عهده.
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�ملدن �لهندية حلكمه �إىل �أن جاءه نباأ وفاة عمه �حلجاج عام 95 هـ، ثم وفاة �لوليد 
بن عبد �مللك وتولية �سليمان �لذي �أمر بعزل حممد بن �لقا�سم وحمَله �إىل �لعر�ق 

مقيًد� بال�سال�سل حيث حب�ض يف �سجن »و��سط« �إىل �أن مات)1(.

وكان معاوية قد �أر�سل من قبل �ملهلب بن �أبي �سفرة لغزو �لهند عام �أربع 
�أي�ًسا عبد �هلل بن  �أر�سل معاوية  ثم  »قند�بيل«.  �إىل مدينة  و�أربعني حيث و�سل 
�سو�ر �لعبدي يف بعث �إىل بلدة »قيقان« ففتحها وغنم �أمو�اًل �سخمة، غري �أنه ملا 

عاد �إليها مرة �أخرى ��ستنجد �أهلها بالرتك فقتلوه)2(.

والحًقا، ��ستقر �الإ�سالم يف �لهند �إبان عهد �ل�سلطان حممود بن �سبكتكني 
�لغزنوي )387هـ/997م- 421هـ/1030م( �لذي وطّد �أركان �لدولة �الإ�سالمية 
من  كثرية  �أ�سر  �لهند  على حكم  تعاقب  ثم  بها.  �ل�سيعة  فتنة  على  وق�سى  فيها 
�أهمها: �الأ�سرة �لغزنوية )979م- 1030م(، و�الأ�سرة �لغورية )543هـ/1148م  - 
602هـ/1206م(، و�أ�سرة �ملماليك )602هـ/ 1206م- 689هـ/ 1290م( �إىل 
�أن تولت �أ�سرة مغول �لهند زمام �حلكم �بتد�ًء من عام 933هـ/ 1526م حتى عام 
1274هـ/ 1857م، حيث ق�سى �ال�ستعمار �لربيطاين على بهادور �ساه  )�سر�ج 

�لدين �أبو ظفر()3(.
فتوح �لبلد�ن، �ض 445. و�لبد�ية و�لنهاية 304/9.  )1(

�بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية 52/9.  )2(
ملزيد من �لتفا�سيل حول هذه �الأ�سر �حلاكمة ر�جع �جلزء �خلا�ض بالدول �الإ�سالمية يف �لهند �سمن كتاب   )3(

عبد �ملنعم �لنمر: تاريخ �الإ�سالم يف �لهند، �ل�سفحات من 79 �إىل 315. 
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وكان �الإجنليز قد بد�أو� يتدخلون يف �سوؤون �لبالد �لد�خلية؛ ما دفع حاكم 
لالإجنليز يف  فهاجم ح�سًنا  �لتدخل  هذ�  يوقف  �أن  �لدولة  �سر�ج  �الأمري  �لبنغال 
و�نتهت  1170هـ/1757م،  �سنة  »بال�سي«  و�قعة  يف  �جلي�سان  تالقى  ثم  كلكتا 
بفوز �الإجنليز ومقتل �سر�ج �لدين فكانت بحق نقطة حتول يف تاريخ �لهند حيث 
ما  و�سرعان  حكمهم  يف  �لبنغال  فدخلت  بعدها  يزد�د  �الإجنليزي  �لنفوذ  بد�أ 
دخلت باقي �لواليات �سمن �سيطرتهم بعد فوزهم يف معركة بك�سر �سنة 1178 
هـ/1764م و��سطر فيها �ساه عامل �أن يتنازل لالإجنليز عن حق �الإ�سر�ف �ملايل 

على كل من �لبنغال و�أوري�سة وبيهار)1(.

ا، ومن ثم �لق�ساء  ثم متكن �الإجنليز من �لق�ساء على دولة مغول �لهند نهائيًّ
�إخماد ثورة �مل�سلمني �سدهم �سنة  على �حلكم �الإ�سالمي فى �لهند من خالل 
1947م  عام  ا  نهائيًّ �لهندية  �لقارة  �سبه  من  رحلو�  �أن  �إىل  1274هـ/1857م، 

وظهرت الحًقا �لدول �مل�ستقلة كالهند وباك�ستان وبنجالدي�ض وغريها.

وفال�سفة  علماء  �لهندية  �لقارة  �سبه  �أجنبت  �لعديدة  �لقرون  هذه  وطو�ل 
وموؤرخني كانو� جمددين يف روؤيتهم موؤمنني بر�سالتهم يف �الإ�سالح و�لتحديث، 
كاالإمام ح�سن حممد �ل�سغايّن )557هـ-650هـ(، وجمدد �الألف �لثاين �لعالمة 
�أحمد بن عبد �الأحد �ل�َسْرَهندّي )971هـ/1563م- 1034هـ/1624م(، وويل 

تاريخ �الإ�سالم يف �لهند، �ض 350.  )1(
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�هلل �لّدهلوي )1114هـ/1702م- 1176هـ/1762م(، و�ل�سيد �أحمد �ل�سهيد 
هـ/1831م(،  )ت1246  �ل�سهيد  �إ�سماعيل  و�ل�سيد  هـ/1831م(،  )ت1246 
وخان  1205هـ/1791م(،  )1145هـ/1732م-  �لُزبيدّي  ُمرت�سى  و�ل�سيد 
يق ح�سن )1248هـ/1832م- 1307هـ/1890م(، وخان �سري �سّيد  دِّ �الأمري �سِ
�أحمد بن مري )1233هـ/1817م- 1316هـ/1898م(، وخان حممد �أحمد ر�سا 
)1294هـ/1877م-  �إقبال  وحممد  1340هـ/1921م(،  )1272هـ/1856م- 

1356هـ/1938م( وغريهم �لكثري.

وبطبيعة �حلال، لن يكون مبقدور در��ستنا هذه �أن ت�ستعر�ض خمتلف �الأفكار 
�حلقبة  خالل  �لهندية  �لقارة  �سبه  يف  �لتجديدية  �الإ�سالحية  و�لتيار�ت  و�ملد�ر�ض 
�لتاريخية �ملحددة )�لقرنني �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر �لهجريني(، و�إمنا �ستحاول تركيز 

�ل�سوء على �أهم �لتيار�ت �لرئي�سية هناك على نحو ما �سنو�سح يف �ملبحث �لتايل.

�ملبحث �لثاين: تيار�ت �لإ�شالح و�لتجديد يف �شبه �لقارة �لهندية

ل�سبه �لقارة �لهندية خ�سائ�ض متنوعة، لي�ض فقط من ناحية �ملوقع �جلغر�يف، 
وتبًعا  عام.  ب�سكل  �حل�ساري  �أو  و�لثقايف  �لديني  �لتنوع  ناحية  من  �أي�ًسا  و�إمنا 
لذلك، فاإن �لتعدد و�لتنوع هو �الأ�سا�ض يف �لبنية �لثقافية �لهندية ولعل ذلك ما 
ق�سده �سكيب �أر�سالن )1286هـ- 1366هـ( حني قال: »�إن �ملدنية �الإ�سالمية 
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�حل�سار�ت  عنا�سر  فيها  �جتمعت  �إذ  عديدة؛  مدنيات  كانت خال�سة  �لهند  يف 
�لعربية و�لفار�سية و�لرتكية و�ملغولية و�ل�سينية و�لهندية و�لبوذية وغريها«)1(.

لكن ما �إن �أطلت �حلد�ثة بر�أ�سها على �سبه �لقارة �لهندية حتى منت فيها 
فبثو�  مريبة  نظرة  �لتطور  �إىل  ينظرون  �لعلماء  و�أخذ  �ملت�سددة  �ل�سلفية  �لتيار�ت 
�الألغام يف طريقه وملوؤو� عقول �لنا�ض باأن كل حديث لي�ض �سوى بدعة و�سالل. 
ُمونََها للنا�ض موؤكدين يف هذ� �ل�سياق �أن كل  ومن ثم عكفو� على علوم �لدين ُيفهِّ

ما عد�ها رج�ض من عمل �الإجنليز ال بد �أن ت�سد �أمامه �ملنافذ و�الأبو�ب.

�سغط  بني  حم�سورين  حينذ�ك  �لهند  يف  �مل�سلمني  عاّمة  �أ�سبح  »وهكذ� 
وبني  لهم،  و�ل�سعف  �جلهل  �سبل  كل  وتهيئة  و�إفقارهم،  و��سطهادهم  �حلكومة 
فكرة �لعلماء يف حماربة كل جديد، ولو علًما نافًعا من علوم �لطب و�لهند�سة وما 

على �ساكلتها، فتاأخر �مل�سلمون عن �لركب كثرًي�«)2(.

لكنها  �لغرب  يف  علومها  تلقت  قليلة  نخبة  برزت  �مل�سحون  �جلو  هذ�  يف 
عادت فحطمت كل �لقيود من حولها ومل تبال ب�سخط �لعلماء و�نتقاد�تهم. ومن 
ثم، ن�ساأت خ�سومة ما بني �الإ�سالم و�ملدنية �حلديثة يف و�قع �مل�سلمني وعقولهم. 
بني  �لعنف  مرتبة  �إىل  وي�سل  �جلدل  يحتدم  �أن  هذه،  و�حلال  �إذن،  غريًبا  لي�ض 

�سكيب �أر�سالن: حا�سر �لعامل �الإ�سالمي، ج 4، �ض 319.  )1(
تاريخ �الإ�سالم يف �لهند، �ض331.  )2(
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متخرجي جامعة »عليكرة« وبني �لعلماء �لديوبنديني )�لدرعميني بلغة �مل�سريني 
ن�سبة �إىل د�ر �لعلوم( وغريهم.

�لتيار�ت  �أهم  خارطة  قر�ءة  على  �ملبحث  هذ�  يف  �سنعمل  �ملح�سلة،  ويف 
مُمثاًل  �ل�سلفّي  �الإحيائّي  �لتيار  بظهور  �بتد�ء  �لهندية  �لقارة  �سبه  �الإ�سالحية يف 
باالجتاه  ومروًر�  �ملودودي،  �الأعلى  و�أبو  �لدهلوي  �هلل  ويل  من:  كل  �سخ�ض  يف 
�لتحديثّي �لليرب�يّل مُمثاًل يف �سخ�ض �ل�سيد �أحمد خان، و�نتهاًء باالجتاه �لتجديدّي 

ممثاًل يف �سخ�ض كل من: �أبو �لكالم �آز�د وحمّمد �إقبال.

أواًل: التيّار السلفيّ احملافظ

يكننا �لقول �إنه �بتد�ًء من �لقرن �لثاين ع�سر �لهجري �أ�سبحت �سبه �لقارة 
�لهندية �جلزء �حلا�سم �حل�ّسا�ض من �لعامل �الإ�سالمّي. ووفق هذ� �ل�سياق يكننا 
�أن نتفهم طبيعة �لدور �لذي قام به حكيم �الإ�سالم �الإمام �أحمد بن عبد �لرحيم 
للدين  �لفهم  �إحياء  بدور مهم يف  قام  �لذي  ْهلوي  �لدَّ �هلل  بال�سيخ ويل  �ملعروف 
من خالل �لك�سف عن �أ�سر�ر �ل�سريعة ومقا�سدها و�لتوفيق بني �لعقل و�لنقل، 
�لفقه و�حلديث، ف�ساًل عن دوره �خلا�ض بالعمل على �إ�سالح �لعقائد و�لرد على 
�ملذ�هب �لباطلة �إىل جانب حماولته جت�سري �لهوة ما بني �ملذ�هب �لفقهية �ل�سائدة 

ورفع �لفجوة بني �ملنتمني �إليها)1(.
ر�جع ما كتبه �لدكتور جالل �ل�سعيد �حلفناوي عن �لدهلوي �سمن: مو�سوعة �أعالم �لعلماء و�الأدباء �لعرب   )1(
و�مل�سلمني، �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، د�ر �جليل، بريوت، �لطبعة �الأوىل 1426هـ-2005م، = 
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وبالرغم من �أن حركة �إمام �أهل �ل�سنة و�جلماعة كانت قد بد�أت يف �لقرن 
�حلركات  �أم  منزلة  يف  تعد  فاإنها  �مليالدي،  ع�سر  �لثامن  �لهجري/  ع�سر  �لثاين 
يتعّذر من  بحيث  �لهندية  �لقارة  ب�سبه  �حلديث  �لع�سر  �لتجديدية يف  �الإحيائية 

ا. ا �ملتاأثرة بها فكريًّ دون در��ستها فهم جميع �لتيار�ت �لفكرية �لالحقة لها زمنيًّ

و�حت�سار  �ل�سيا�سية  �لفو�سى  ع�سر  �لّدهلوي متت يف  و�أن جهود  خا�سة، 
�لدولة �الإ�سالمية يف �سبه �لقارة �لهندية. ومن ثم، �متد دوره �الإ�سالحي لي�سمل 
�أو�سع �مل�ساحات �لتي ُقي�ست مل�سلح  م�ساحات مكانية وزمانية و��سعة تعد »من 
، م�ساًفا �إىل ذلك كله �إحياء �جلهاد يف �سبيل  ِر�ض ُمربٍّ ديني، وعامِل موؤلِّف، ُمدَّ

�هلل، ومقاومة �خلطر ]�لد�هم[ على حرية �مل�سلمني و�ُسلطتهم«)1(.

�إىل  �ل�سبه  �أقرب  �أنه كان  �ل�سيخ  �لع�سر �لذي وجد فيه  ويبدو من �سياق 
هيبة  وذهاب  �لدولة  �نحطاط  �حلر�ين )ت 728هـ( من حيث  تيمية  �بن  ع�سر 
حل  يف  و�الأ�سا�ض  �الأ�سل  باعتبارهما  و�ل�سنة  �لكتاب  على  وتعويلهما  �خلالفة 
جميع �ملع�سالت و�مل�سكالت �لو�قعية، ف�ساًل عن ظهور �حلاجة �ملا�سة �إىل �إعمال 

�لعقل و�ت�ساع رقعة �الجتهاد.

=�ملجلد �لتا�سع، �ل�سفحات 366- 369. 
�لر�بع »�ل�سيخ ويل �هلل �لدهلوي«، د�ر �بن كثري،  �لفكر و�لدعوة يف �الإ�سالم، �جلزء  �لندوي: رجال  �أبو �حل�سن    

بريوت، �لطبعة �الأوىل، 1420 هـ- 1999م، �ض 7.
�أبو �حل�سن �لندوي: رجال �لفكر و�لدعوة يف �الإ�سالم، �جلزء �لر�بع »�ل�سيخ ويل �هلل �لدهلوي«، د�ر �بن كثري،   )1(

بريوت، �لطبعة �الأوىل، 1420 هـ- 1999م، �ض 7.
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وو�سيط  موؤ�س�ض  من  مكونة  �سل�سلة  لدينا  �لفكري  �لتو�فق  بهذ�  ونحن 
فهو  �لدهلوي  على  �ل�سابق  �لو�سيط  و�أما  تيمية،  �بن  فهو  �ملوؤ�س�ض  �أما  وجمدد. 
رهندي )971هـ- 1034هـ(،  �ل�سيخ �أحمد بن عبد �الأحد �ملعروف باالإمام �ل�سَّ
و�أما �ملجدد فهو ويل �هلل �لدهلوي �لذي �سنتعرف �الآن على ع�سره ودوره �ل�سلفّي 
�الإحيائّي متهيًد� لبحث تيار�ت �الإ�سالح و�لتجديد يف �سبه �لقارة �لهندية خالل 

�لقرنني �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر �لهجريني.

و�إذ� كان معلوًما �أن �لع�سر �لذي يولد فيه �الإن�سان، و�لعامل �لذي يحيط 
به، و�ملجتمع �لذي ين�ساأ يف �أح�سانه، هو �لنهر �جلاري �لذي تت�سل فيه كل موجة 
ب�سابقتها؛ فال منا�ض من �لتعر�ض لع�سر �ملجددين ومر�عاة �لظروف �لتاريخية، 
�ل�سيا�سية و�الجتماعية، �لتي �أحاطت بدعوتهم و�أثرت �سلًبا �أو �إيجابًا على طريقة 
تفكريهم وموقفهم مبا لها من �لدور �الأ�سا�سّي يف تكوين عقليتهم وثقافتهم ومن 

ثم يف تكوين روؤيتهم لالأمور وحكمهم عليها.

وتويف  �سنة 1114 هجرية  ولد  قد  �لدهلوي  �هلل  �ساه ويل  �أن  �ملعلوم  ومن 
�لدولة  عر�ض  على  فيها  تو�ىل  عاًما   62 ملدة  عا�ض  �أنه  �أي  هجرية،   1176 عام 
�لعثمانية خم�سة �سالطني. و�ندلعت يف عهد �أحدهم )م�سطفى �لثالث �ملتوفى 
بهزية  �نتهت  و�لتي  �لعثمانية  و�لدولة  رو�سيا  بني  ما  �حلرب  �سنة  1187هـ( 

�لعثمانيني عام 1769م.
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و�سرعان ما تخّرج �ل�سيخ على يدّي و�لده )ت 1131هـ( ثم توىل م�سنده 
من بعده ملدة �ثنتي ع�سرة �سنة. كما �نت�سرت �ملطابع يف �لدولة �لعثمانية حني كان 
�لدهلوي ال يز�ل �سابًا بعد، ف�ساًل عن ظهور حركة �ل�سيخ حممد بن عبد �لوهاب 
ا �أنه �سافر الأد�ء فري�سة  يف �جلزيرة �لعربية )1115- 1206هـ(. ومن �لثابت تاريخيًّ
�حلج عام 1142هـ و�أقام يف �حلرمني ملدة عام، وعندما رجع مرة ثانية �إىل موطنه 
�أخذ يف تدري�ض علوم �حلديث �ل�سريف يف �ملد�ر�ض �لرحيمية )ن�سبة �إىل و�لده(، 

و�لتي كانت و�قعة يف حي مهنديان بدلهي �لقدية.

1822م  �سنة  بها  قام  حج  رحلة  بعد  �لهند  �إىل  قدم  نف�سه،  �ل�سياق  ويف 
�أحمد« )1782م- 1831م(  »�ل�سيد  ��سمه  �آخر  م�سلح  �لوهابية  �عتنق خاللها 
فدعا �إىل حترمي زيارة �الأ�سرحة و�ل�سفاعة باالأولياء و�أن�ساأ باإقليم بنجاب �سبه دولة 
َعَو�نًا على  فاأقام حربًا  �لهند  �سمال  �سلطانه،  نفوذ  لفرط  �أنه هدد،  لدرجة  وهابية 
�لبدع و�خلر�فات وهاجم رجال �لدين و�لوعاظ و�أعلن �جلهاد على متبعي �لبدع 

و�خلر�فات وكل من مل يعتنق مذهبه ويقبل دعوته.

يف  كتابًا  �لدهلوي  �أّلف  �لرحيم  عبد  �ل�سيخ  بو�لده  �ل�سديد  لتاأثره  ونظًر� 
عن  فيه  حتدث  �لعارفني«،  »�أنفا�ض  بـ  �ملعروف  �لوالية«  »بو�رق  �سّماه  �أبيه  حياة 
ف�سائله ومناقبه و�سيء من ن�سبه وكر�ماته )يعود ن�سب �الإمام �لدهلوي �إىل �سيدنا 

.) عمر بن �خلطاب
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و�إذ� ��ستعر�سنا �ملوؤلفات �لتى تربى عليها �لدهلوي، ح�سب ما ذكرها هو، 
ف�سوف يتبني لنا طبيعة تركيبته �لثقافية وهو يقول يف كتابه »�جلزء �للطيف«:

»... وقر�أت من �لفقه �سرح �لوقاية و�لهد�ية، ومن �أ�سول �لفقه �حل�سامي 
وق�سًطا  كله،  �ل�سم�سية  �سرح  �ملنطق  ومن  و�لتلويح،  �لتو�سيح  من  �ساحًلا  وطرًفا 
من �سرح �ملطالع. ومن �لكالم �سرح �لعقائد كله، مع جملة من حا�سية �خليايل، 
وبع�ًسا  �لعو�رف،  قطعة من  ]�لت�سوف[  �ل�سلوك  ومن  �ملو�قف،  �سرح  و�سيًئا من 
�جلامي،  ملوالنا  �لرباعيات  �سرح  �حلقائق  ومن  وغريها،  �لنق�سبندية  �لر�سائل  من 
�الأ�سماء  ومن خو��ض  �لن�سو�ض،  نقد  ومقدمة  �للمعات  �سرح  ومقدمة  و�للو�ئح 
�لطب  ومن  وغريها،  �ملئة  و�لفو�ئد  لذ�ته،  �خلا�ض  �ملجموع  ]�لتف�سري[  و�الآيات 
�ملوجز، ومن �حلكمة �سرح هد�ية �حلكمة، ومن �لنحو �لكافية و�سرحه للجامي، 

ل...«)1( ومن �ملعاين ]�لبالغة[ �ملطوَّ

على  موزعة  موؤلًفا  ت�سعني  من  �أكرث  �لدهلوي  ترك  �لعالية  لثقافته  ونتيجة 
علوم �لدين �ملختلفة: �لتف�سري، و�الأ�سول، و�لفقه، و�حلديث، و�لكالم، و�حلقائق 
�أهم  ومن  و�ل�سريعة،...�إلخ.  و�لفل�سفة،  و�لتاريخ،  و�ل�سرية،  و�ل�سلوك،  و�ملعارف، 
موؤلفاته: »حجة �هلل �لبالغة« و»�إز�لة �خلفاء عن خالفة �خللفاء« و »�أنفا�ض �لعارفني«.

نقاًل عن: رجال �لفكر و�لدعوة يف �الإ�سالم، م�سدر �سابق، �ض92-91.  )1(
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ومن خالل ��ستعر��ض ماآثر �ل�سيخ �لتجديدية يبدو لنا �سعة د�ئرة �الإحياء 
لت�سمل  �الإ�سالحية  جهوده  توزعت  حيث  وتنوعها،  بها  قام  �لتي  �لتجديد  �أو 

�ملجاالت �لتالية:

�إ�سالح �لعقيدة و�لدعوة �إىل �لرجوع للقر�آن و�ل�سنة.( 1)

�لوعظ �لديني و�الإ�سالح �الجتماعي �لعام.( 2)
�لتوفيق بني �حلديث و�لفقه.( 3)

�لك�سف عن مقا�سد �ل�سريعة.( 4)

�لدفاع عن نظام �خلالفة �الإ�سالمية.( 5)

�جلهاد يف ع�سر �لفو�سى �ل�سيا�سية و�حت�سار �لدولة �ملغولية.( 6)

نقد �لتيار�ت �ل�سائدة يف ع�سره.( 7)

�لدعوة �إىل �الإ�سالح و�لتجديد وحماربة �جلمود و�لتقليد.( 8)

�إعد�د �لقادة و�لدعاة عرب �لقيام بالتوجيه و�لتدري�ض.( 9)

ويف �لو�قع، يحتل جانب �إ�سالح �لعقائد �ملكانة �الأ�سمى من بني �هتمامات 
ويل �هلل �لدهلوي �لتجديدية �نطالًقا من �إيانه �لر��سخ باأن �إ�سالح �الأمة وجتديد 
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ا  �لدين يف �أي ع�سر �أو م�سر ال بد �أن يبد�أ �أواًل باإ�سالح �لعقيدة و�إال فاإنه يعدو خطًّ
ا على غري �أ�سا�ض. على �ملاء ومبنيًّ

تاأثرًي�  �أقوى �لطرق و�أكرثها  �أن در��سة �لقر�آن وفهمه يعد  وقد ر�أى �لدهلوي 
لعالج ف�ساد �لعقيدة و�نحر�فها. ويبدو �أن �ل�سيخ قد تاأثر يف هذ� �جلانب كثرًي� بالدعوة 
�لوهابية �لتي عا�سرها �أثناء رحلته �إىل �لبيت �حلر�م ويذكر يف هذ� �جلانب �أن �أول ما 

بد�أ به �ل�سيخ ترجمته للقر�آن باللغة �لفار�سية حتت عنو�ن »فتح �لرحمن«.

وبح�سب ما يذكر �أبو �حل�سن �لندوّي، فاإن �لدهلوي »قد �طماأن بعد عودته 
�ملبذولة  �جلهود  نتائج  من  �ساهد  بعدما  ذلك  )ولعل  �أعو�م  بخم�سة  �حلجاز  من 
و�لوعظ  �لعامة،  �لدرو�ض  و�إلقاء  للخا�سة،  �لتدري�ض  �لعقائد عن طريق  الإ�سالح 
و�الإر�ساد( �إىل �أنه ال طريق �أبلغ و�أقوى تاأثرًي� لالإر�ساد �لعام و�إ�سالح �لعقائد من 
ن�سر تعاليم �لقر�آن �لكرمي و�إر�ساد�ته ودعوته وتبليغها �إىل �لنا�ض بطريقة مبا�سرة«)1(.

وعالوة على �لرت�جم �الأردية للقر�آن �لكرمي �لتي قام بها الحًقا �ل�سيخان 
قام  �لدهلوي )ت1233هـ(،  �لدين  ورفيع  هـ(  �لدهلوي )ت1230  �لقادر  عبد 
�لنهج  على  ��ستمر  وقد  وتف�سرًي�  �سرًحا  �لقر�آن  درو�ض  باإلقاء  �لدهلوي  �هلل  ويل 
نطاقها  بتو�سيع  �لتجديدية  �الإ�سالحية  �أعماله  باأعباء  �مل�سطلع  �أبنائه،  �أكرب  نف�سه 

رجال �لفكر و�لدعوة يف �الإ�سالم، م�سدر �سابق، �ض 126 وما بعدها.  )1(
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�إلقاء  و��ستكمالها، �ل�سيخ عبد �لعزيز �لدهلوي )ت1239 هـ( �لذي ��ستمر يف 
درو�سه �ملوؤثرة يف �لقر�آن بدلهي لثالثة و�ستني عاًما.

�لكبري يف  »�لفوز  كتابه  �ملجال  هذ�  �لدهلوي يف  �هلل  �أهم كتب ويل  ومن 
�أ�سلوبه  �لقر�آن ومو�سوعاته وخ�سائ�ض  فيه مقا�سد  �لتف�سري« �لذي در�ض  �أ�سول 

ومناهجه، و�أ�سباب �لنزول...�إلخ.

موؤكًد�  �ل�سرك  وحقيقة  �لتوحيد  مب�ساألة  كبرًي�  �هتماًما  �الإمام  �أوىل  كما 
كائن  �إ�سر�ك  �أنه  على  �ل�سرك  حقيقة  فهمت  قد  �لعامة  من  �لكبرية  �لطبقة  �أن 
�أما ن�سبة بع�ض �سفات �هلل تعاىل �إىل بع�ض  َقَدم �َسو�ء،  مع ذ�ت �هلل تعاىل على 
�أمور �لقدرة �ملطلقة، فكل ذلك ال ينايف عندهم  عباده �ملقربني، وتوليتهم بع�ض 
�لتوحيد وال ير�دف �ل�سرك! مو�سًحا �أن هذ� تلبي�ض جّر كثرًي� من �أفر�د هذه �الأمة 
مة بحيث تخطو� �خلط �الأخري �لذي هو  رك �ملُحرَّ )�ل�سوفية بخا�سة( �إىل ِحمى �ل�سِّ

�حلد �لفا�سل ما بني �ل�سرك و�لتوحيد.

وتاأكيًد� على هذ� �ملعنى يقول يف كتابه �لفوز �لكبري: »و�ل�سرك هو �إثبات 
�ل�سفات �خلا�سة باهلل تعاىل لغريه مثَل �إثبات �لت�سرف �ملطلق يف �لكون، باالإر�دة 
�لذي يح�سل  �لذ�تي  �لعلم  �إثبات  �أو  فيكون«،  »كن  بـ  عنها  يعرب  �لتي  �ملطلقة، 
وهوؤالء  و�الإلهام...  و�ملنام  �لعقلي  و�لدليل  �حلو��ض  طريق  عن  باالكت�ساب 
�مل�سركون ال يعرفون مع �هلل تعاىل �سريًكا يف خلق �جلو�هر )�أ�سول �ملادة/ �لعامَل( 
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وتدبري �الأمور �لعظام، ويعرتفون باأنه ال قدرة الأحد �إذ� �أبرم �هلل تعاىل �سيًئا وق�سى، 
ة ببع�ض �لعباد«)1(. �أن ُيانعه ويقف دونه، �إمنا كان �إ�سر�كهم يف �أمور خا�سَّ

وبذلك يكون �لدهلوي قد تابع خطى �بن تيمية يف �سرح �لعقائد وعر�سها 
وفق منهج �ل�سلف �ل�سالح وهو يقوم على �جلادة �ملتو�سطة بني كل من »�لتاأويل« 
و»�للفظية« بحيث يجمع يف كتابه »�لعقيدة �حل�سنة«، �ملن�سور الحًقا با�سم »�لعقيدة 
�أي�ًسا  به  متيزت  �لذي  �لنحو  على  �لعبارة  و�سهولة  �لدر��سة  عمق  بني  �ل�سنية«، 

و�سيته »�ملر�آة �لو�سيئة يف �لن�سيحة و�لو�سية« و�لتي جاء فيها:

»و�سية هذ� �لفقري �الأوىل �أن يتم�سك �مل�سلم يف �لعقائد و�لعمل بالكتاب 
منهج  �لعقائد  يف  ويختار  د�ئًما  بهما  ويعمل  بالنو�جذ،  عليهما  وَيع�ّض  و�ل�سنة 
�ملتقدمني من �أهل �ل�سنة، ويعر�ض يف باب �ل�سفات و�الآيات �ملت�سابهات �لتي مل 
يخ�ض �ل�سلف يف تف�سيلها و�لبحث فيها، وال �اللتفات �إىل ت�سكيكات �لعقالنيني 

�ملتكائ�سني«)2(.

ويف �ملح�سلة، لقد حاول ويل �هلل �لدهلوي �أن يعيد تو�زن �لقوى �ملت�سارعة يف 
ع�سره ل�سالح �الإ�سالم، وذلك من خالل كتاباته يف �ملقام �الأول وبرتجمته للقر�آن 

�لفوز �لكبري يف �أ�سول �لتف�سري، ن�سر �ملكتبة �ملحمدية، �لهند، دون تاريخ، �ض 8-7.  )1(
�لفكر  رجال  منقولة عن:  �أعاله  و�لرتجمة  �الأخرى،  ر�سائله  �سمن جمموعة  ن�سرت  وقد  بالفار�سية  �لو�سية   )2(

و�لدعوة يف �الإ�سالم، م�سدر �سابق، �ض 142.
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�لكرمي ثانًيا. كما كان يق�سد من ور�ء حركته �لتجديدية �الإ�سالح بني خمتلف �لفرق 
و�ملذ�هب �الإ�سالمية الأنه كان يرى يف تفرقها �سبًبا يف �سعف �الإ�سالم.

وبعد وفاة �ل�سيخ توىل �بنه �ل�ساه عبد �لعزيز �لدهلوي )1746-1824م( 
قيادة �حلركة �لتجديدية �لتي قادها �أبوه �إىل جانب م�سنده يف �لتدري�ض.

و�لو�قع، �أن ظروف �البن كانت �أكرث �سعوبة عن حقبة �أبيه حيث بد�أ تاأثري 
ل�سبه  �ل�سيا�سية و�الجتماعية  �حلياة  با�سطر�د يف  ينمو  و�الإجنليز  �ل�سيخ  كل من 

�لقارة �لهندية.

ولعل ذلك ما دفع �البن الأن يقوم بجهود ع�سكرية عام 1246هـ ملو�جهة 
طائفة �ل�سيخ يف منطقة »باالكوت« �إىل جانب �هتمامه بالعمل �لدعوي. وقد بقيت 
حركته �جلهادية متار�ض كفاحها �مل�سلح �سد �الإجنليز �إىل وقت خروجهم من �لهند.

ي �أو�ساع �مل�سلمني ب�سبه �لقارة �لهندية �أعاد �ل�ساه  ومع ت�ساعد وترية تردِّ
عبد �لعزيز �لدهلوي من جديد طرح م�ساألة: هل �لهند د�ر �إ�سالم �أم �أنها حتولت 
�لدر  �أن كتاب  �لعزيز  �أكد عبد  �إىل د�ر حرب؟. كان ذلك عام 1803م حيث 
�ملختار يف �لفقه �حلنفي ي�سع النقالب د�ر �الإ�سالم د�َر حرب ثالثة �سروط هي:

�إحالل �أحكام �مل�سركني حمل �أحكام �الإ�سالم.( 1)
جماورة �لد�ر لد�ر �حلرب.( 2)
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�فتقاد �مل�سلمني و�لذميني �ملقيمني لالأمان �الأول)1(.( 3)
د�ر  �إن  يقول:  �حلنفي  �لفقه  �لكايف يف  كتاب  �إن  �لعزيز:  عبد  �ل�ساه  ويتابع 
�الإ�سالم هي �لتي ي�سيطر عليها م�سلم، ود�ر �حلرب هي �لتي ي�سيطر فيها وعليها كافر.

موطن  دلهي،  باأن  �حلا�سمة  �لنتيجة  �إىل  تلك  مبقارباته  �لعزيز  عبد  وي�سل 
�ال�ستفتاء، لي�ض الإمام �مل�سلمني فيها �سلطة بل �ل�سلطة للم�سيحيني �لذين تتيح 

لهم �سيطرتهم �أن يفعلو� ما ي�ساوؤن بامل�سلمني، و�أن مو�طن �سيطرة �لربيطانيني متتد 
من دلهي �إىل كلكوتا ومن ثم فهي مو�طن كفر وحرب، ويتوجب على �مل�سلمني 
فيها جماهدة �لربيطانيني ال�ستعادة هوية �لد�ر �أو �لهجرة منها �إن عجزو� عن �جلهاد.

�لطريقة  �سيخ  قيادة  حتت  خفاقة  �جلهاد  ر�ية  �رتفعت  ما  �سرعان  وبالفعل 
�ملحمدية �ل�سيد/ �سيد �أحمد برلوي )1786-1831م( و�لذي حج عام 1824م 
ويبدو �أنه تاأثر كثرًي� بالوهابية ثم بد�أ �الإعد�د للجهاد عقب عودته مبا�سرة وذلك 
�إىل �سمال غرب �لهند على �حلدود �ملتاخمة الأفغان�ستان  �أتباعه للهجرة  بدعوته 
�لقبائل  زعماء  عنه  تخلى  �أن  بعد  �سنة 1831م  بالكوت  �ل�سيخ يف  قتله  ولكن 

هناك و�نزعجو� من طريقته يف تطبيق �ل�سريعة و�إقامة �حلدود ب�سورة وح�سية.

عّولنا يف ��ستعر��ض هذه �مل�ساألة ب�سكل رئي�ض على �لف�سل �ل�سيق �لذي كتبه �لدكتور ر�سو�ن �ل�سيد حتت   )1(
�الإ�سالمي  للعامل  �ل�سيا�سية  �الأ�سول  يف  در��سة   - �لعربية  و�الأمة  �لدويل،  و�لنظام  �الإ�سالم،  »د�ر  عنو�ن 
�ملعا�سر«، وذلك �سمن كتابه »�سيا�سيات �الإ�سالم �ملعا�سر، مر�جعات ومتابعات«، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، 

�لطبعة �الأوىل، 1997، �ل�سفحات 89-84.
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)ت  تيتومري  �ل�سيد  كان  �لهندية  �لقارة  �سبه  من  �لغربية  �لناحية  ويف 
1831م( يقاتل يف غرب �لبنغال �سد مالك �الأر��سي �لهندو�ض و�لربيطانيني مًعا 
غري �أنه هزم وقتل هو �الآخر عام 1831م. ومع ذلك، ��ستمرت �لطريقة �ملحمدية 
�سمال غرب  �سيتانا  منطقة  من  زعيميها يف كل  مقتل  بعد  �لربيطانيني  قتال  يف 
نحو  ا  نهائيًّ عليها  �لق�ساء  �أمكن  �أن  �إىل  �لبالد  �سرق  �سمال  بتنة  ومنطقة  �لهند، 

�لعام 1883م.

)1781-1840م(  �هلل  �سريعة  �حلاج  �أ�س�سها  �لتي  �لفر�ئ�سية  �حلركة  �أما 
عام 1804م، فقد بد�أت هي �الأخرى �سلفية مهتمة بتنقية �لتوحيد من �ل�سو�ئب 
ا يف عهد �بنه �مللقب  �لكثرية �لتي علقت به، ثم �سرعان ما �كت�سبت طابًعا �سيا�سيًّ
يف  �مل�سلمني  و�حلرفيني  �لفالحني  جمع  �لذي  )1819-1861م(  ميان  بدودو 
عن  �لربيطانيني  جانب  �إىل  �لكبار  �الأر��سي  مالك  ملقاومة  ودعاهم  جمموعات 
كاجلمعة  �لعامة  �ل�سلو�ت  �إقامة  وعدم  و�لهجرة  و�لتظاهر�ت  �الإ�سر�بات  طريق 

و�لعيدين ما د�مت �ل�سلطة يف �لبالد لي�ست بيد �مل�سلمني.

با�سم  تعرف  ن�ساأت حركة  �مل�سلمني  �لهند  �الإجنليز على علماء  وملا �سّيق 
»ديوبند«، �أي حركة �ملحافظة على �لتدين. وقد �نخرط �أع�ساوؤها يف �لكفاح �سد 
�ملوؤمتر  �إىل حزب  بع�سهم  و�ن�سم  �لهندو�ض  مع  �الإطار  هذ�  وتعاونو� يف  �ملحتلني 
قا�سم  حممد  و�ل�سيخ  �آز�د،  �لكالم  �أبو  �ملجدد  �الإمام  ر�أ�سهم:  وعلى  �لهندي، 

�لنانوتوي، و�ل�سيخ ح�سني �أحمد �ملدين وغريهم.
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�أما �ل�سيخ �أبو �الأعلى �ملودودي)1( )1321هـ/1906م- 1368هـ/1949م( 
فكان و�لده �ل�سيد �أحمد ح�سن �ملودودي )ولد �سنة 1266 هـ/ 1850م ( من 
خريجي كلية عليكرة �لتي �أ�س�سها �ل�سيد �أحمد خان وعقب تخرجه عني مدر�ًسا 
بها كما ��ستغل مبهنة �ملحاماة. ولد �أبو �الأعلى �ملودودي يف �لثالث من �سهر رجب 
�سنة 1321 هـ/25 من �سبتمرب 1903م مبدينة �أورنك �آباد �لو�قعة �سمن حدود 

والية حيدر �آباد �لدكن �ل�سهرية.

وما �إن تخرج �ملودودي حتى �متهن �ل�سحافة مع �أخيه �الأكرب، �لذي كان 
يعمل مديًر� لتحرير �سحيفة حملية كانت ت�سمى »�ملدينة«، لكن �سرعان ما �أغلقتها 
�ل�سلطة ما ��سطره لالنتقال للعمل ب�سحيفة �أخرى تدعى »تاج«، �إال �أن �ل�سلطات 
�إىل مدينة دلهي بطلب من  ثانية  باإغالقها هي �الأخرى ما ��سطره للعودة  قامت 
�إ�سد�ر جملة  على  للعمل  �لهند،  علماء  مدير جمعية  �هلل،  كفاية  �ملفتي  �ل�سيخ 
»�مل�سلم« لتكون ل�سان حال جمعية علماء �لهند غري �أنها �أغلقت هي �الأخرى!! 
يياأ�ض  لكنه مل  �سنو�ت،  ملدة ثالث  لتحريرها  مديًر�  �أن عمل  بعد  عام 1922م 
حيث �أ�سدر على نفقته �خلا�سة يف �لعام �لتايل جريدة »�جلمعية«، �لتي با�سرت 

�ل�سدور حتى عام 1928م.

�الإ�سالمية  �جلماعة  موقع  �ملودودي وخا�سة  �الإنرتنت حول  �ملنت�سرة على �سفحات  �لرت�جم  هناك ع�سر�ت   )1(
�إ�سافة �إىل �لف�سل �خلا�ض به �سمن �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي »مع �أئمة �لتجديد وروؤ�هم يف �لفكر و�الإ�سالح«، 
�ملتاح �أي�ًسا على موقع ف�سيلته. ويكن �لرجوع �أي�ًسا �إىل كتاب �لدكتور حممد عمارة: �أبو �الأعلى �ملودودي 

و�ل�سحوة �الإ�سالمية، رقم 8 من �سل�سلة �أعالم، د�ر �لوحدة للطباعة و�لن�سر، بريوت، 1986.
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كما �أ�سدر يف عام 1932م جملة �أخرى بعنو�ن »ترجمان �لقر�آن« يف حيدر 
باأربعة  �إىل الهور قبل وفاته  �إقبال عام 1938م  �آباد �لدكن، ثم ��ستقدمه حممد 
�أ�سهر فقط. وبعد ذلك �أ�س�ض �ملودودي �جلماعة �الإ�سالمية يف الهور وظل �أمرًي� 

لها حتى �لر�بع من نوفمرب عام 1972!! �أي ملا يقرب من 32 �سنة كاملة.

�لفقهية لالعتقال  و�أحكامه  �ل�سيا�سية  �آر�ئه  ب�سبب  �ملودودي  تعر�ض  وقد 
�أكرث من مرة بل وحكم عليه باالإعد�م عام 1953 ب�سبب كتابه »�لق�سية �لقاديانية« 
�ل�سغوط  تز�يد  ب�سبب  حممد  غالم  �لباك�ستاين  �لرئي�ض  حكومة  تر�جع  لوال 
�الإ�سالحية  جهوده  يار�ض  �ملودودي  ظل  �الأحو�ل،  كل  ويف  و�لدولية.  �ملحلية 
�أن تويف عام 1979م  و�لتجديدية على �سعيدي �لفكر و�ملمار�سة �ل�سيا�سية �إىل 

عن عمر يناهز  76 عاًما.

ويكن �لقول �إن �ملودودي قد تابع �إىل حد كبري نهج �سابقه �ل�ساه ويل �هلل 
�لدهلوي يف حماربة �جلمود و�لتخلف وتوجيه �لنقد لكل �لتيار�ت �ملعا�سرة له. 
�أنه يتاز عن �سابقه بات�ساع �الهتمام �ل�سيا�سي لديه بحكم �سياقات ع�سره،  غري 
�ل�سيا�سية  �حلياة  جو�نب  لكل  �ساماًل  نظاًما  باعتباره  �الإ�سالم  تقديه  عن  ف�ساًل 

و�القت�سادية و�الجتماعية...�إلخ.

�لتي  �لغربية  للح�سارة  نقده  �سهام  يوجه  �أن  بالطبع  �ملودودي  ين�ض  ومل 
ا ملدر�سة  كانت حمل �إعجاب �لعديد من قطاعات �ل�سباب خا�سة �ملنتمني فكريًّ

�ل�سيد �أحمد خان �ملتخرجني يف جامعة عليكرة.
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�لر�سائل  من  كبرًي�  عدًد�  �ل�سيخ  ترك  فقد  �لفكري،  �مل�ستوى  على  �أما 
و�ملوؤلفات تقارب 160 موؤلًفا يف خمتلف علوم �ل�سرية و�لتف�سري و�لتوحيد و�لدعوة 
و�ل�سيا�سة �ل�سرعية �أو �حلكومة �الإ�سالمية �إ�سافة �إىل موؤلفاته يف �لثقافة و�لتعليم 

و�القت�ساد و�مللل و�لنحل و�لرتجمة وق�سايا �لعامل �الإ�سالمي �ملعا�سر...�إلخ.

تفهيم  �لت�سريع،  يف  �ل�سنة  مكانة  �الإ�سالم،  يف  �جلهاد  موؤلفاته:  �أهم  ومن 
�الأخالقية  �الأ�س�ض  ومتطلباتها،  �الإ�سالمية  �لدعوة  جملد�ت(،  �ستة  )يف  �لقر�آن 
�لعامل،  �سيد  �سرية  �الأردية،  باللغة  �لكرمي  �لقر�آن  ترجمة  �الإ�سالمية،  للحركة 
جتديد  �لقيم،  �لدين  ومبادئها،  �أ�س�سها  �الإ�سالمية  �حل�سارة  �الإ�سالم،  مبادئ 
�لدين و�إحياوؤه، �جلماعة �الإ�سالمية هدفها، تاريخها، وبرناجمها، منهاج �النقالب 
�أهل �لذمة يف �لدولة �الإ�سالمية،  �ل�سيا�سية، حقوق  �الإ�سالمي، نظرية �الإ�سالم 
�أ�س�ض  و�لد�ستور،  و�لقانون  �ل�سيا�سة  يف  وهديه  �الإ�سالم  نظرية  و�مللك،  �خلالفة 
�لتعليم  منهج  �حلجاب،  �لربا،  كتاب  �ملعا�سرة،  و�لنظم  �الإ�سالم  بني  �القت�ساد 

�الإ�سالمي، م�ساألة �خلالفة، وغريها.

�جلهد  حجم  �ل�سابقة  �ملوؤلفات  �أ�سماء  ��ستعر��ض  خالل  من  ويبدو 
�لتجديدي �لذي بذله �الإمام �ملودودي، خا�سة و�أنه �قرتن بن�ساط عملي و�سيا�سي 
مكثف كان له �أكرب �الأثر يف ت�سكيل وعي �ل�سباب �مل�سلم يف �لعامل �أجمع، ولي�ض 

فقط يف �سبه �لقارة �لهندية.
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�لقول  �إىل  �ملودودي  كتابه عن  تف�سري ذلك يذهب حممد عمارة يف  ويف 
باأنه ملا حدث وتو�رت قيادة �الإمام ح�سن �لبنا �لعاملة يف �إطار �ل�سرعية �لقانونية، 
و�سيطرت على �أغلب �لبالد �لعربية نظم ثورية و�نقالبية ذ�ت طابع �سمويل، �نفتح 
�لباب على م�سر�عيه، يف طول �لبالد �الإ�سالمية وعر�سها، مل�سروع �ملودودّي - 
ولي�ض مل�سروع �لبنا - يف �لبعث �الإ�سالمي بعد �أن غاب �إطار »�ل�سرعية �لقانونية« 
»�جلماعة  �أمري  ثم، غد�  �ملجتمع. ومن  ن�سيج  يعمل كجزء من  �لبنا  �لذي جعل 
�ل�سباب  لف�سائل  �الأول  �مللهم  �لبنا -  ��ست�سهاد  بعد  �لباك�ستانية -  �الإ�سالمية« 
�الإ�سالمي على �متد�د عامل �الإ�سالم، وز�د من جاذبية هذ� �لطريق »�الإ�سالمي  - 

�النقالبي« ت�ساعد خماطر �لتغريب و�لغزو �ل�سليبي - �ل�سهيوين)1(.

ثانيًا: التيار التحديثيّ - الليربايل

�أحمد خان )1817م- 1898م()2(  �ل�سيد  �لتيار  ويرتبع على عر�ض هذ� 
رحل  �لعريقة حيث  باأ�سولها  متتاز  �أر�ستقر�طية  �أ�سرة  وترعرع يف ظل  ولد  �لذي 
�أجد�ده �الأو�ئل من بالد �لغرب �إىل مدينة »هر�ة« ثم منها �إىل �لعا�سمة »دلهي« 

يف عهد �مللك »�أكرب �ساه«.

�ض 13-12.  )1(
ملزيد من �لتفا�سيل حول حياة �ل�سيد خان ر�جع ما كتبه عنه �لدكتور جالل �ل�سعيد �حلفناوي �سمن مو�سوعة   )2(
�أعالم �لعلماء و�الأدباء �لعرب و�مل�سلمني، �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، د�ر �جليل، �ملجلد �لثامن، 

�لطبعة �الأوىل، 1426 هـ - 2005م، �ل�سفحات 106-99.
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ولد �أحمد خان يف �ل�سابع ع�سر من �أكتوبر عام 1817م، وتويف و�لده عام 
1254هـ - 1838م وهو ال يز�ل يف �لتا�سعة ع�سرة من عمره. وعلى عك�ض �أ�سرته 
�أحمد خان  �ل�سيد  �لتحق  باالإجنليز،  �إبد�ء �سلتها  كثرًي� من  تتحرج  �لتي كانت 
بخدمة �حلكومة �أميًنا لل�سجالت يف �لقلم �جلنائي مبدينة دلهي ثم �سرعان ما عني 
ا يف مقاطعة »فاحت بور« �لو�قعة �سمن �إقليم »�أكر�« لينتقل  من�سًفا، �أي قا�سًيا مدنيًّ
�لهندية  �لثورة  وقوع  قبيل  »بنجور«  مدينة  �إىل  نف�سه  �لوظيفي  مب�سماه  ذلك  بعد 

بقليل عام 1274هـ - 1857م.

�أن ت�سري على طريقتها ذ�تها  �ل�سيد خان  �أنه كان يكن حلياة  وو�قع �الأمر 
فيرتقى يف �سلك �لق�ساء لوال وقوع �لثورة �لهندية �لتي كانت �حلدث �لف�سل يف 
حياته وحتوالته �لفكرية حيث مل يعرف عنه �هتمامه بق�سايا �الإ�سالح و�لتجديد 
�آثار دلهي �لقدية حيث �ألف يف هذ� �ل�سياق  ا فقط ببحث  قبلها و�إمنا كان مهتمًّ
�لهندية  �لثورة  �ندلعت  �إن  �ل�سناديد« عام 1264هـ - 1847م. وما  »�آثار  كتابه 
حتى �نتهت بالف�سل يف �آخر حماولة ع�سكرية قامت بها �سلطات �ملغول �الإ�سالمية 

يف وجه �لغزو �الأوروبي.

لكن ما حدث الحًقا بعد �نتهاء �لثورة هو �لذي غرّي جمرى �ملياه �لر�كدة 
�أن  يف �حلياة �ل�سيا�سية �لهندية حيث �متدت مرحلتا �ال�سطهاد و�لقمع لدرجة 
عمد �سابط بريطاين ��سمه �لكابنت هد�سون �إىل جميع �أفر�د �الأ�سرة �ملالكة فذبحها 
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عن بكرة �أبيها ومل ي�ستثن منها �إال �الإمرب�طور �لطاعن يف �ل�سن بهادر �ساه �لثاين 
�لذي تويف مبنفاه يف مدينة ر�جنون بعد ذلك.

يف هذه �الأثناء �أبيحت �ملدينة للجي�ض �لذي �نطلق جنوده لنهب �مل�ساكن 
وذبح �ملو�طنني فاإذ� باأحمد خان يجري �أ�سرة بريطانية من حماولة �العتد�ء عليها 
�إليه �ل�سلطات �الإجنليزية بعني �لر�سا وكافاأته  وينقذها من �ملوت ومن ثم نظرت 

ا. على ذلك برتقيته وظيفيًّ

مل يكتف �ل�سيد خان بذلك و�إمنا �أعلن عن ر�أيه يف مناه�سة �الإجنليز فاألف 
كتابًا بعنو�ن »�أ�سباب بغاوت هند«، �أي �أ�سباب �لثورة �لهندية حلل فيها �الأو�ساع 
�الجتماعية و�ل�سيا�سية يف �سبه �لقارة �لهندية موؤكًد� �أن �ملو�جهة �لع�سكرية مع 
�لربيطانيني مل تكن يف مو�سعها، و�أن �لفر�سة ال تز�ل رغم ذلك مو�تية للم�سلمني 
�الأوروبية  �لقوة  ملو�جهة  �أكرب  وثقايف  علمي  م�سمون  ذ�ت  مناق�سة  يف  للدخول 

�ملتنامية.

كما �سعى �أحمد خان �إىل تقدمي تف�سري جديد لنظرية �جلهاد بعد �أن �ساد 
�أبنائها  �مل�سلح على  �أ�سبحت د�ر حرب ووجب �جلهاد  �لهند  �أن  �لفرتة  يف هذه 
بتاأ�سي�ض  �هلل  �سريعة  �حلاج  قام  1804م  �سنة  ففي  دينهم.  عن  دفاًعا  �مل�سلمني 
حزب �إ�سالحي يقوم على عدم �سحة �سالة �جلمعة يف �لهند بحجة �أنها لي�ست 

د�ر �إ�سالم!! ولذ� �سمي حزبه هذ� بـ »جماعة �لالجمعة«.
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وعلى عك�ض هذ� �لفهم متاًما �أكد �ل�سيد خان �أن �جلهاد لي�ض مباًحا �إال يف 
�أو �حليلولة بني �مل�سلمني و�أد�ء �سعائرهم �لدينية. وتبًعا  حالة وقوع �لقهر �لبالغ، 
لذلك، فاإنه ملا كان �الأمر �الأخري غري متحقق يف �لو�قع، نظًر� الأن �الإجنليز يكفلون 

�حلرية �لدينية، فاإن ذلك ال يربر �جلهاد �سدهم بحال من �الأحو�ل.

وبطبيعة �حلال، القت �آر�ء �ل�سيد خان �عرت��ًسا �سديًد� من قبل �الأو�ساط 
�جلهادية. خا�سة، و�أن عدد �مل�سلمني يف �لهند وقتها كان قد جاوز �سبعني مليونًا 
فاإذ� باأغلبهم يعي�سون يف حالة من �جلهل و�لفقر وبوؤ�ض �لعي�ض وحتى من تعلم 

منهم مل يتجاوز تعليمه �الإطار �لتقليدي )�لتعليم �لديني(.

�لذين ال  �لدين  �ل�سعب خا�سعة ل�سلطة رجال  �أغلبية  �أن  �ل�سيد خان  ر�أى 
َر�ْسَمه ويرون »�أن �ملدنية �حلديثة بعلمها ونظمها وو�سائلها  �إال  يفهمون من �الإ�سالم 
ومقا�سدها ]لي�ست �إال[ مدنية كفر ال ي�سح للم�سلم �أن ي�ستمدَّ منها، وال �أن يتعاون 

مع �أهلها، و�أنهم �إذ� فتحو� �سدورهم لها �أحاطت عقائدهم ]ونالت[ من دينهم«)1(.

وتبًعا لر�أي �ل�سيد خان �ملتعلق ب�سرورة �لبدء باإ�سالح �لعقول من خالل 
�لتثقيف و�لتهذيب، يبدو �أنه بذلك �أقرب �سبًها بال�سيخ �الإمام حممد عبده بعد 

مفارقته جمال �لدين �الأفغاين وعودته �إىل �لوطن من نفيه.

�أحمد �أمني: زعماء �الإ�سالح يف �لع�سر �حلديث، مكتبة �لنه�سة �مل�سرية، �لقاهرة، 1965، �ض 125.  )1(
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فكالهما يوؤمن �أنه ال وجود ال�ستقالل مع �جلهل و�سيادة �خلر�فة و�أن عماد 
�لدولة �حلرة �الأبية �إمنا يقوم على �لعلم بالدين و�لدنيا مًعا، و�أن �الإ�سالم �إذ� ما مت 
فهمه على حقيقته لي�ض فيه ما ينع �الإن�سان من �أن ي�سل �إىل �أعلى �لدرجات يف 
�لعلوم ونظم �لدنيا �إىل غايتها، بل على �لعك�ض متاًما يف �الإ�سالم ما ي�سجع على 

�لتدبر يف �آيات �هلل وملكوته.

وهو  �أال  خان،  و�أحمد  عبده  حممد  �ملجّدَدْين،  فيه  ي�سرتك  �آخر  جانب 
فعاًل  �حلا�سل  �سوء  �لبلدين يف  لكال  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  وقر�ءة  �لو�قعي  �جلانب 
ولي�ض بهدي من بو�عث �الأمل �أو �لتمني. فقد �أقر كالهما باأن مرد �ل�سلطة يف 
�لعتاد  ناحية  من  �الأمور  نا�سية  يلكون  هوؤالء  و�أن  وحدهم  �الإجنليز  �إىل  بلديهما 
و�لقوة و�إحكام �ل�سيطرة على �لبالد، وهو ما لي�ض باإمكان �لبلدين، م�سر و�لهند، 

ا. مو�جهته �أو مقاومته مرحليًّ

� باأن �حتاد قوى �ل�سعب من خالل �ملقاومة كفيل بردع  لكنهما مع ذلك �أقرَّ
�الفرت��ض  هذ�  �إز�ء  �أمامهما  قفز  �لذي  �لت�ساوؤل  لكن  �الإجنليزية  �لقو�ت  ودحر 
هو: كيف يكون �حتادهم مع و�قع جهلهم و�سعف خلقهم؟ �أ�سف �إىل ذلك ف�ساد 

�أمر�ئهم؟!

�أواًل  �لبدء  من  منا�ض  ال  �أن  ْين  للمجددَّ تاأكد  �ملقاربة  من  �حلد  هذ�  �إىل 
�أن  و�ل�سيا�سية  �لثقافية  �لنخبة  يتوجب على  يتم ذلك  �ل�سعب، وحتى  بتثقيف 
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جتل�ض �إىل مائدة �ملفاو�سات مع �الإجنليز يف كال �لبلدين لال�ستفادة باأكرب قدر ممكن 
يف هذ� �ل�سياق، فما ال يدرك كله ال يرتك جله.

ومن �لنو�حي �الأخرى �لتي ��سرتك فيها �الإمامان �أن كليهما قد ناله من 
�التهامات ب�سبب �آر�ئه �ل�سيء �لكثري. ولعل ذلك ما يف�سر �سبب رحيل �ل�سيد 
�لفكرية  بالتيار�ت  �إعجابه  لي�سجل  مبا�سرة  �لثورة  �نتهاء  عقب  �أوربا  �إىل  خان 

�الأوروبية وقتذ�ك يف كتابه »�سفر نامه« �لذي جاء فيه:

»�إن �لذين يريدون �إ�سالح �لهند �حلقيقي يجب �أن يجعلو� ن�سب �أعينهم 
نقل �لعلوم و�لفنون و�الآد�ب �الأوروبية �إىل لغة �لبالد �الأ�سلية... �إن تقدم �لغربيني 
�إمنا جاء من �أنهم عاجلو� �الآد�ب و�لعلوم بلغتهم، ولو كانت �لعلوم و�لفنون تعلَّم يف 
�إجنلرت� باللغة �لالتينية �أو �ليونانية �أو �لعربية �أو �لفار�سية لظلو� جاهلني جهل �لهند 
فما مل نه�سم �لعلوم و�لفنون ونتمثلها بلغتنا ف�سنظل يف حالتنا �ل�سيئة ]هذه[)1(.

  لكنه يف �ملقابل �سدم مرة �أخرى �إز�ء جهل �الأوروبني باالإ�سالم ونبيه
فكتب بد�فع هذه �لتجربة، وهو يف �إجنلرت�، كتابًا بعنو�ن »خطبة �أحمد« حتدث فيها 
باالأحاديث  ذلك  على  مدلاًل  وفكره  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه  �لنبي،  �سرية  عن 

�لنبوية.

زعماء �الإ�سالح يف �لع�سر �حلديث، �ض 128.  )1(
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»�جلمعية  باإن�ساء  �سارع  �الأوروبية  رحلته  من  خان  �ل�سيد  عاد  وعندما 
�الإجنليزية  عليكرة  »كلية  1860م(  )عام  الحًقا  �أ�س�ض  ثم  �لعلمية«.  �الإ�سالمية 

�الإ�سالمية« و�لتي �أ�سبحت فيما بعد »جامعة عليكرة �الإ�سالمية«.

ويف كل �الأحو�ل، فاإن من �ساأن �الآر�ء �لتي قال بها �الإمامان، عبده وخان، 
�أن جتر عليهما ويالت ال قبل لهما بها. ومن ثم، كان يتوجب على �ساحب هذه 

�الآر�ء �أن يحارب يف وقت و�حد على جبهات ثالث:

�جلبهة �الأوىل: تتمثل يف رجال �لدين �لذين يرون يف �لدعوة القتبا�ض �لعلوم 
�حلديثة مف�سدة ت�سر بالدين، و�أن �لقول بقيام كل �سيء على �ل�سببية كفر بالق�ساء 

و�لقدر �إىل جانب �لقول بزندقة من ينكر على �مل�سايخ و�الأولياء �سلطتهم �لروحية.

�جلبهة �لثانية: تتمثل يف دعاة �لوطنية و�ال�ستقالل، وهوؤالء يرون يف �لدعوة 
�إال بعد �جلالء  ملهادنة �الإجنليز خيانة للق�سية �لوطنية و�أنه ال تفاو�ض وال م�ساملة 
وكل من يطلب دون ذلك ُيتهم بالعمالة، خا�سة �إذ� �ن�سوى حتت لو�ء �حلكومات 

غري �ل�سرعية وترقى �سمن وظائف �لدولة �ملحتلة.

�جلبهة �لثالثة: تتمثل يف قوى �ال�ستعمار، وهوؤالء �سرعان ما ي�سيقون ذرًعا 
مبطالب �مل�سلحني فيعمدون �إىل نفيهم خارج �لبالد �أو م�سادرة كتبهم �سعًيا ور�ء 

�حلد من نفوذهم وخوًفا من �سلطانهم على حد �سو�ء.
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وقد ربط �ل�سيد خان يف دعوته �لتحديثية بني تقدم �الأمم ورقيها �الأخالقي 
يقول يف ذلك: »�نظرو� �إىل �إجنلرت�، لقد كانت ثروتها تتم�سى يوًما فيوًما مع تربيتها، 
�لعقبات  من  و�أمامها  قرون  منذ  كانت  وقد  ثروتها،  ز�دت  تربيتها  ز�دت  فكلما 
�سنة 1856 كانت  �لهند  �أن  ولو  مما عندنا...  �أكرث  �لرتبية  تعوق  �لتي  و�ل�سعاب 
تها وقوة خ�سمها من �الإجنليز، وتزن �الأمور مبيز�ن �سحيح  تعرف �لعامل وتعرف قوَّ
وتدرك نتائج �الأمور، ما حدثت �حلو�دث �الأليمة �لتي حدثت �سنة 1858، �إال �أن 

�جلهل �سبب لكل �سر«)1(.

لالإ�سالح  خمططه  ليعر�ض   1870 �سنة  مكة  �إىل  خان  �ل�سيد  �سافر  ثم 
تتبعو�  �لذين  �الإ�سالمي،  �لعامل  زعماء  على  و�الجتماعي  و�لفكري  �لرتبوي 
باهتمام بالغ �ستى جتاربه يف جمال �لتعليم. كما كان له �لف�سل يف �إقناع علماء 
�إىل  بحاجة  �الإ�سالم  وباأن  مفتوح  �الجتهاد  باب  باأن  �لقائلة  بنظريته  �مل�سلمني 

�إ�سالح. على �لرغم من معار�سة �أقلية مت�سددة من علماء �ملدر�سة �لقدية.

�لدورية  �ل�سيد خان عدًد� من �ملجالت  �أ�س�ض  �أن�سطته هذه،  و�إىل جانب 
باللغتني  ت�سدر  وكانت  �الأخالق«،  »تهذيب  بينها  من  �الإ�سالحي  فكره  لن�سر 

�الإجنليزية و�الأوردية. وجملة »عليكرة« Aligarh Gazette وغريها.

زعماء �الإ�سالح يف �لع�سر �حلديث، م�سدر �سابق، �ض 127-126.  )1(
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خان  �ل�سّيد  �آر�ء  �لهندي  �ملجتمع  قبول  من  متاًما  �لعك�ض  على  لكن 
مو�قفه  �أثارت  �لتعليمي،   - و�لتثقيفي  �الجتماعي  �ملجالني  يف  �الإ�سالحية 

�ل�سيا�سية ��ستياًء متز�يًد� بني �مل�سلمني �آنذ�ك.

فقد كان يحذر د�ئًما من مغبة �ال�سطد�م باالإجنليز، وذهب �أي�ًسا �إىل حد 
�لن�سح باإجر�ء تعاون ما بني �مل�سلمني و�ل�سلطات �لربيطانية. �أ�سف �إىل ذلك �أن 
ا هو لقب »�سري« ومن ثم �أ�سبح ع�سًو� يف جمل�ض نائب  �الأخرية منحته لقًبا فخريًّ

�مللك.

ويف كل �الأحو�ل، كان �ل�سيد خان يرى �أن �لغر�ض �لذي يجب �أن يرمي 
�إليه �ل�سيا�سي هو �لعمل على حتقيق وحدة �لهند كاملة، و�أن �الإ�سالم و�لهندوكية 
و�لن�سر�نية يجب �أن تكون عقائد دينية حملها نفو�ض معتنقيها فقط وبالتايل ال توؤثر 

هذه �لعقائد يف �لوطنية �لتي ينبغي �أن تظل عامة ت�سرتك فيها جميع �لطو�ئف.

�لهندي  �ملوؤمتر  �لقائمني على حزب  �ل�سيد خان  �ل�سياق ذ�ته، �سجع  ويف 
ود�ستورية  �سيا�سية  �إ�سالحات  باإجر�ء  �ملطالبة  بق�سد  ليرب�ليني  تكّون من  �لذي 
�لدين  بدر  برئا�سة  �إحدى جل�ساته  �متنع عن ح�سور  �أن  لبث  ما  لكنه  ليرب�لية. 
�لنحو  �مل�سلمني على  ثانية �سد  مرة  �إجنلرت�  تتحرك  �أن  من  بحجة خوفه  طّياجي 

�لذي حدث بعد قمع �لثورة �لهندية.
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�أي�ًسا مل ت�سلم �آر�ء �ل�سيد خان �لدينية من توجيه �لنقد �لالذع لها حيث 
�أثار كتابه »تف�سري �لقر�آن« �سخط �لعديد من رجال �لدين ب�سفة خا�سة. وبح�سبه، 
فاإن �لقر�آن �إذ� ما فهم فهًما �سحيًحا ال يتعار�ض مع �لعقل، و�أن �لنظر �ل�سحيح فيه 
�إمنا يوجب �العتماد على روحه �أكرث من �العتماد على حرفيته، ومن ثم يجب �أن 

يف�ّسر �لقر�آن على �سوء �لعقل و�ل�سمري دون �سو�هما!!

نزل  �لوحي قد  �إن  فيه  قال  �لذي  �إىل �حلدِّ  نظريته هذه  �إنه تطرَّف يف  بل 
مبعناه دون لفظه!! متابًعا يف ذلك مذهب بع�ض علماء �مل�سلمني �ملتقدمني �لذين 
حكى قولهم �ل�سيوطّي يف �الإتقان، حني قال: »وذكر بع�سهم �أن جربيل �إمنا نزل 

باملعاين خا�سة، و�أنه  َعِلَم تلك �ملعاين وعرب عنها بلغة �لعرب«)1(.

وال نن�سى �أي�ًسا ما كتبه جمال �لدين �الأفغاين بالفار�سية يف ر�سالته »�لرد 
�جلهود  ذلك  �إىل  �أ�سف  ومذهبه.  �أحمد خان  فيها  هاجم  �لتي  �لدهريني«  على 
ديوبند  يف  �لنانوتاوي  �أ�س�سها  �لتي  �لعلوم  د�ر  �أو  ديوبند  حركة  بها  قامت  �لتي 
عام 1860 ملو�جهة تيار �لتغريب يف �لبالد و�لعودة �إىل �لعلم �الإ�سالمي و�ملعرفة 

�حلقيقية بروح �الإ�سالم للخروج من حقبة �النهيار و�ال�سمحالل.

ففي �لوقت �لذي كان يويل �ل�سيد خان قدًر� كبرًي� من �الهتمام يف كلية 
�لعناية موجهة يف ديوبند على  �لغربية، كانت  و�لعلوم  �للغات  لتدري�ض  عليكرة 

نقاًل عن: زعماء �الإ�سالح يف �لع�سر �حلديث، �ض 131.  )1(
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ال  عليكرة  طلبة  كان  وبينما  �الإ�سالمية.  و�لرتبية  �لعلم  نحو  ذلك  من  �لعك�ض 
�أو من بعيد، كان معهد ديوبند ي�سر على �اللتز�م  �ل�سيا�سة من قريب  يتعاطون 
باملعار�سة �ل�سيا�سية ومقاومة �ملحتل بكل �لطرق و�لو�سائل �مل�سلحة وغري �مل�سلحة.

ونتيجة الآر�ء �ل�سيد خان �لدينية و�ل�سيا�سية، ذهب مولوي علي بخ�ض �إىل 
منه  فما كان  �ل�سيد خان،  تكفر  بفتوى من علماء مكة  بق�سد �حلج ورجع  مكة 
�سوى �أن كتب يف دورية »تهذيب �الأخالق«: »ما �أعجب �إحلادي! لقد جعل مني 
ا موؤمًنا!... �إن �إحلادي كاالأمطار، ُتْخِرُج �أح�سن �لورود يف  كافًر� وجعل منه حاجًّ

�لب�ستان، و�أخ�ضَّ �لكالأ يف �لوديان«.

ثالًثا: �لتّيار �لإحيائي �لتجديدّي

�لدين  جمال  من  كل  بها  نادى  �لتي  �الإ�سالمية«  »�جلامعة  فكرة  تعد 
�آز�د  �لكالم  �أبي  فكر  �لرئي�سة يف  �الأفكار  بني  من  �ل�سنو�سي  و�ل�سيخ  �الأفغاين 
و�لده  ثم رجع  �سنة 1888م  �ملكرمة  �لذي ولد يف مكة   ،) )1888م- 1958م 
�إىل �لهند وهو ال يز�ل طفال فتلقى تعليمه وتربيته �الأوىل بها وقام برحلة ما بني 
عامي 1908 و 1912 �إىل جميع بالد �ل�سرق �الإ�سالمية �لتي كانت تابعة يومذ�ك 
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للدولة �لعثمانية فق�سى جميع �لعام 1908 ببغد�د مرتدًد� على جمل�ض �ل�سيخ 
علي �الألو�سي و�لتقى بلوي�ض ما�سينيون هناك)1(.

بقاع  �ستى  يف  �ل�سيا�سية  بالثور�ت  عامرة  �لفرتة  هذه  كانت  وحقيقة 
��ستعالها، كما  �أوج  �لفتاة« يف  »تركيا  ثورة  كانت  فمن جهة،  �الإ�سالمي.  �لعامل 
�ندلعت �أي�ًسا ثورة �الإ�سالح �لد�ستوري يف �إمرب�طورية �لقاجار باإير�ن وقد �ت�سل 
ثانية، وعلى  ببغد�د. ومن جهة  �إليها حني كان  �ملنتمني  ببع�ض  �آز�د  �لكالم  �أبو 
�ل�سعيد �لعاملي، �ندلعت يف �حلقبة ذ�تها �لثورة �لليرب�لية ذ�ت �الجتاه �لد�ستوري 
�لتي  �لبحرية  �لهزية  عقب   1905 �سنة  رومانوف  �أ�سرة  �إمرب�طورية  هزت  �لتي 

�أوقعتها �ليابان برو�سيا.

كانت �لقاهرة �ملحطة �لتالية لبغد�د يف رحلة �أبي �لكالم �آز�د وقت �أن �أن�ساأ 
� على �لنزعة �ملحافظة �ملت�سددة �لتي منت  �ل�سيخ حممد عبده بها د�ر �لعلوم ردًّ
بقوة د�خل �الأزهر �ل�سريف. يف هذه �الأثناء بد�أ �آز�د يجري �ت�ساالته �ملو�سعة مع 
�أع�ساء ثورة »تركيا �لفتاة« �ملوجودين بالقاهرة لالإ�سر�ف على جملتي »�مليز�ن« و 

»�لرتك« ل�سان �حلركة يف م�سر وقتذ�ك.

ملزيد من �لتفا�سيل حول �لرجل وجمهود�ته �الإ�سالحية يف �ملجالني �لديني و�ل�سيا�سي مًعا ر�جع كتاب موالنا   )1(
�أبو �لكالم �آز�د �مل�سلح �لديني و�لزعيم �ل�سيا�سي يف �لهند، للدكتور عبد �ملنعم �لنمر، �لهيئة �مل�سرية �لعامة 

للكتاب، 1993.
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ثم �رحتل �آز�د �إىل كل من تركيا و�سوريا وباري�ض، وحني عزم على �ل�سفر 
�إىل لندن تويف �أباه عام 1912 فعاد �إىل �لهند مرة �أخرى. وبعد عودته �أ�س�ض جملة 
»�لهالل« �لتي القت جناًحا باهًر� حيث �سارت �أحد �أهم �ملجالت �الأوردية من 

�لناحية �ل�سيا�سية و�أكرثها حيازة لثقة �لقر�ء هناك.

ا كما كانت  ا د�ستوريًّ ا ليرب�ليًّ ويف �لو�قع، كان �جتاه جملة �لهالل �إ�سالحيًّ
تدعو �إىل �إحياء فكرة �جلامعة �الإ�سالمية يف �لنفو�ض و�لو�قع مًعا. وبطبيعة �حلال، 
كانت فكرة »�جلامعة �الإ�سالمية« �لتي ظهرت �أو�خر �لقرن �لتا�سع ع�سر رد فعل 
ا على �سوء �الأو�ساع �ل�سيا�سية يف �لعامل �الإ�سالمي. لكنها �سرعان ما حتولت  تلقائيًّ
يف �سبه �لقارة �لهندية �إىل مذهب �سيا�سي قوي ومتما�سك �أو بعبارة �أخرى �إىل 
�أو ر�سالة  �أمة �الإ�سالم هناك �لفكرة باعتبارها دعوة  »برنامج حركة« حيث وعت 

�سيا�سية على �لنحو �لذي ت�سكلت به يف ذهن �أبي �لكالم �آز�د.

�الإ�سالمي  للتهديد  جت�سيًد�  باعتبارها  تركيا  �إىل  ينظر  �لغرب  كان  وبينما 
للح�سارة �الأوروبية، كان �أن�سار �جلامعة �الإ�سالمية يف �سبه �لقارة �لهندية ينظرون 
مو�جهة  يف  �الإ�سالمية  للح�سارة  �الأخري  �لرئي�ض/  �ملعقل  باعتبارها  تركيا  �إىل 
�لتهديد �لغربي، ومن ثم كانو� ينظرون �إىل �خلالفة �لعثمانية باعتبارها رمًز� لالأمة 

�الإ�سالمية �ملهددة باالأخطار من كل جانب.
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يف �ل�سياق نف�سه، كانت ثورة تركيا �لفتاة يف ذ�ك �لوقت تبعث �الأمل يف 
�إمكانية توحد �الأمة و�لوقوف �سد �الأخطار �لغربية �لتي تتهدد �لعامل �الإ�سالمي. 
�آز�د  �لكالم  �أبو  بها  خ�ض  �لتي  �لكتابات  من  �لعديد  نفهم  �أن  بهذ�  ويكننا 
�الإ�سالحات �لرتكية حيث كان يبدي �إعجابه بكل من: حركة علي با�سا وحركة 
»�لتنظيمات« �لتي �رتبط ��سمها با�سم �سعد �هلل با�سا يف عهدي �ل�سلطانني حممود 

وعبد �ملجيد.

غري �أنه كان �أكرث �إعجابًا بامل�سلحني �لذين ُ��سطهدو� �إبان عهدي عبد �لعزيز 
وعبد �حلميد ب�سفة خا�سة. وعلى ر�أ�ض هوؤالء: م�سطفى فا�سل با�سا، ومدحت 
�لليرب�يل.  �الإ�سالحي  �لعمل  حتقيق  يف  الإخال�سه  ثمًنا  حياته  دفع  �لذي  با�سا 
ويف �ملح�سلة، كانت ثورة تركيا �لفتاة بنظر م�سلمي �لهند ثورة جتديدية ليرب�لية 

�إ�سالحية تعمل على حتقيق وحدة �الأمة �الإ�سالمية.

�أملانيا  جانب  �إىل  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  تركيا  دخلت  �الأجو�ء  هذه  يف 
تلو  و�حدة  منعها  فتم  �ملوقف  هذ�  لتاأييد  �لهندية  و�ملجالت  �ل�سحف  و�نطلقت 
بعنو�ن  �فتتاحية كتبها حممد علي  �إثر   Comrade �أواًل منع �سحيفة  �الأخرى )مت 
�حلر��سة  مطبعتها حتت  �لتي و�سعت  �لهالل  تبعتها جملة  ثم  �الأتر�ك«،  »�ختيار 
ما دفع �أبا �لكالم �آز�د الأن يوؤ�س�ض جريدة �أخرى هي »�لبالغ« �لتي منعت بعد 
ظهورها بعدة �أ�سهر ومت طرد موؤ�س�سها �آز�د من �إقليم �لبنغال مثلما ُمنع من �الإقامة 
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�أن و�سعت  �إىل  بهار  مبقاطعة  ر�جني  �عتقاله يف  �أخرى ومت  مقاطعات هندية  بعدة 
�حلرب �أوز�رها(.

وقد �سعى �أبو �لكالم �آز�د، �إىل جانب كل من حممد علي و�سوكت علي 
بعد �الإفر�ج عنهم، �إىل تكوين ما عرف بـ »جلنة �خلالفة« لدر��سة �الآثار �ملرتتبة 
على هزية �إمرب�طوريتي و�سط �أوربا )�أملانيا و�لنم�سا( وحليفتهما تركيا يف �خلالفة 

ا. �لعثمانية و�سالمة �أر��سي تركيا و��ستقاللها كيانًا �سيا�سيًّ

�أكرب  �أثار  ما  خطرية  نتائج  عن  »�سيفر«  معاهدة  �أ�سفرت  ما  �سرعان  لكن 
�الأقاليم  و��ستقالل  ��ستقاللها  ل�سالح  تاريخها  يف  �لهند  �سهدته  مدين  ع�سيان 
�الإ�سالمية �الأخرى �لتابعة للخالفة �لعثمانية. ففي هذه �الأثناء �جتمع كل من 
�آز�د ومولوي عبد �لباري من �ملعهد �الإ�سالمي بفرجني حمل، �ملوؤَ�َس�ض يف �لقرن 

�ل�سابع ع�سر، و�ملهامتا غاندي لو�سع خارطة الأ�س�ض �لع�سيان �ملدين يف �لبالد.

�الأفكار  باملعروف من  �لفكري، تعد فكرتا �خلالفة و�الأمر  �مل�ستوى  وعلى 
نظام  �الإ�سالمية  �خلالفة  باأن  �لقول  من  ينطلق  �لذي  �آز�د  كتابات  يف  �لرئي�سة 
بر�أيه  �ل�سيا�سي  �ملدينة  �أن جمتمع  �الأمة خلفاءها كما  �نتخبت  جمهوري حيث 
كان عبارة عن ديقر�طية مبا�سرة ي�ستطيع فيها كل مو�طن �أن يدخل على �خلليفة 

مبا�سرة ويناق�ض معه �ل�سوؤون �لعامة و�سبل �الإ�سالح...�إلخ.
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ويف مناق�سته م�ساألة �خلالفة �الإ�سالمية �أعرب �أبو �لكالم عن �أن »�جلمهورية« 
متثل �ل�سكل �ل�سوي للخالفة �أما »�مللكية«، فتمثل على �لعك�ض من ذلك �ل�سكل 
نظاًما م�سروًعا  �أن �خلالفة تبقى مع ذلك  �ملقابل  �أكد يف  �لفا�سد للخالفة. لكنه 
حتى حتت �حلكم �مللكي!! ما د�مت بر�أيه ت�سمن وحدة �الأمة �الإ�سالمية وتعمل 

الأجل �سالح �الأمة و�أنه ال يحق للم�سلم �ساعتئذ �أن يخرج عليها!

�آز�د �ملدونة �لفقهية �لتي حترم �خلروج على �حلاكم  �أبو �لكالم  وهنا يتابع 
تكن  مل  �حلقيقة  ويف  �الأمة،  بوحدة  �لتذرع  عن  ف�ساًل  جائًر�!!  كان  ولو  حتى 
ا فقط �إذ كانت متثل وحدة �لقهر �ل�سيا�سي ال �لتناغم  هذه �لوحدة �إال �أمًر� �سوريًّ
و�الن�سجام بني قوى �حلكم و�ملعار�سة. نقول �إن تلك �حلجج قد حتولت بدورها، 

ومع �لوقت، �إىل ذريعة لتربير �أ�سد �ملمار�سات �ل�سلطوية يف تاريخ �الإ�سالم.

�سحيح �أن �آز�د مل يرتدد قط يف و�سف �الأمويني بالطغاة وال حتى يف �إطالق 
هذه �ل�سفة �أي�ًسا على �ل�سلطانني عبد �لعزيز وعبد �حلميد رغم �أنهما بويعا باخلالفة 
�لتي يعرتف �آز�د ب�سرعيتها؛ لكن يبقى �لقول �إنه �إن مل يحقق نظام كهذ� �لهدف 

من ور�ء �إقامته فال فائدة منه ف�ساًل عن عدم مالءمته لظروف �لع�سر �حلالية.

ويف در��سة الآز�د بعنو�ن »�سهيد �أعظم« يحلل فيها �الأحد�ث �جل�سام �لتي 
وقعت يف كربالء يوؤكد �آز�د �أن �الإمام �حل�سني مل يكن له طموح �سيا�سي �سخ�سي 
و�أنه مل يكن ينوي �العرت��ض على خالفة يزيد و�إمنا كان عازًما على �لعودة �إىل 
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�ملدينة �ملنورة. لكنه �إز�ء �لطغيان �ملتنامي ليزيد �أيقن �أن ت�سحيته بحياته �ست�سرب 
�أروع �ملثل لل�سهادة يف �سبيل �ملحافظة �لدقيقة على �ملبادئ.

وبالعودة �إىل �حلديث عن جلنة �خلالفة �لتي تر�أ�سها �إمام �مل�سلمني يف �لهند 
�أبو �لكالم �آز�د، يكن �لقول �إنها ��ستطاعت يف حقبة ما بني �حلربني �لعامليتني �أن 
حتقق �أغلب �أهد�فها، فاأيدت بحما�ض م�سطفى كمال للدفاع عن تركيا، و�ساهمت 
يف حملة جمع �أمو�ل الأنقرة حتت عنو�ن »Ankara Fund«، كما ��ستقبلت بحما�ض 
�أ�سد �لن�سر �لع�سكري �حلا�سم �لذي �أدى �إىل �إلغاء معاهدة »�سيفر« و�إبر�م معاهدة 

»لوز�ن« و��سرتجاع �إ�سطنبول مرة �أخرى.

�أما حممد �إقبال )1877-1938م()1(، فقد ولد يف �لتا�سع من نوفمرب عام 
1877م يف مدينة »�سيالكوت« �لو�قعة يف �إقليم بنجاب بباك�ستان حاليا. وتنحدر 

�أ�سرته من و�دي »لوالب« باإقليم ك�سمري �ملتنازع عليه حالًيا.

�أخيه  �إىل جانب  �ل�ستة  نور حممد  �ل�سيخ  و�لده  �أوالد  �أ�سغر  �إقبال  وكان 
�الأكرب و�أربع فتيات. وكعادة �أهل قريته »�سيالكوت« بد�أ �إقبال تلقي تعليمه �الأول 
�إىل  �نتقل  �لعامة يف 1893م حتى  �لثانوية  �أنهى مرحلة  �إن  �لقرية وما  اب  يف كتَّ
عام  �لبكالوريو�ض  درجة  على  ويح�سل  بعد  فيما  جامعتها  يف  ليتخرج  الهور 

و�الأدباء  �لعلماء  �أعالم  مو�سوعة  �إقبال �سمن:  �حلفناوي عن حممد  �ل�سعيد  �لدكتور جالل  كتبه  ما  ر�جع   )1(
1426هـ- �الأوىل  �لطبعة  بريوت،  �جليل،  د�ر  و�لعلوم،  و�لثقافة  للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  و�مل�سلمني،  �لعرب 

2005م، �ملجلد �لثاين، �ل�سفحات 244-238.
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1897م. ثم تابع در��ساته �لعليا ليح�سل على درجة �ملاج�ستري يف �لفل�سفة �سنة 
1899م يف �جلامعة نف�سها.

من  �لعديد  يد  على  �إقبال  حممد  تتلمذ  بالهور  �حلكومية  �لكلية  يف 
كان  �لذي  �آرنولد،  دبليو  تي  �ل�سهري  �الإجنليزي  �مل�ست�سرق  بينهم  من  �الأ�ساتذة 
�أ�ستاًذ� للفل�سفة �آنذ�ك. وما �إن ح�سل �إقبال على درجة �ملاج�ستري حتى مت تعيينه 
مدر�ًسا للغة �لعربية يف �لكلية �ل�سرقية مبدينة الهور �إىل جانب ��ستغاله بتدري�ض 
و�لكلية  �الإ�سالمية  نف�سه بكل من �جلامعة  �لوقت  و�لفل�سفة يف  �الإجنليزية  �للغة 

�حلكومية.

و�سرعان ما ترقى �إقبال يف �ملنا�سب حيث عني �أ�ستاًذ� م�ساعًد� للفل�سفة بالكلية 
�حلكومية عام 1903م �إىل �أن �سافر �إىل �إجنلرت� ليلتحق بجامعة كامربدج �لعريقة عام 
1905 ليدُر�َض �لقانون بها، ومنها �إىل جامعة ميونخ باأملانيا حيث ح�سل على درجة 

�لدكتور�ة يف �لفل�سفة عن �أطروحة بعنو�ن: تطور �مليتافيزيقيا يف �إير�ن.

بعد ذلك عاد �إقبال مرة �أخرى �إىل �إجنلرت� حيث قام بتدري�ض مادة �للغة �لعربية 
بجامعتها بداًل من �أ�ستاذه تي دبليو �آرنولد وذلك ملدة �ستة �أ�سهر فقط. ثم عاد بعدها 
�َض �لفل�سفة يف �لكلية �حلكومية بالهور �إىل جانب ��ستغاله  �إىل �لهند عام 1908 لُيدرِّ

مبهنة �ملحاماة �لتي �سرعان ما ترك �لتدري�ض يف نهاية �الأمر ليتفرغ لها.
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وقد ��ستمر �إقبال يف مبا�سرة مهامه �لفكرية و�لعلمية �إىل �أن �أ�سابه �ملر�ض 
�بتد�ًء من يناير 1935م حتى ��ستد عليه يف دي�سمرب 1937م ثم تويف �آخر �الأمر 

يف �حلادي و�لع�سرين من �إبريل عام 1938م.

و�ملوؤلفات  �ل�سعرية  �لدو�وين  من  وفرًي�  عدًد�  �إقبال  ترك  �حلال،  وبطبيعة 
�لعلمية �لعميقة وعلى ر�أ�سها: جتديد �لفكر �لديني، تطور �مليتافيزيقيا يف فار�ض، 
جناح جربيل )ق�سائد بالفار�سية(، جمموعات ر�سائل �لعالمة حممد �إقبال، فما 
�لعمل يا ملل �ل�سرق؟، هدية �حلجاز، �أ�سر�ر �العتز�ز بالنف�ض �أو �أ�سر�ر �لذ�تية، 

�أ�سر�ر �لوجد �أو �أ�سر�ر نكر�ن �لذ�ت... وغريها.

هذ� وقد �أوىل فيل�سوف �الإ�سالم و�ساعر باك�ستان حممد �إقبال �أكرب جهوده 
فل�سفته  جوهر  متثل  باعتبارها  �الإ�سالم  يف  و�لتجديد  �الإ�سالح  �إ�سكالية  لبحث 
بالغرب،  �الإ�سالم  عالقة  مب�سائل:  متز�يًد�  �هتماًما  �أوىل  مثلما  تفكريه.  وعماد 

و�خلالفة و�جلامعة �الإ�سالمية، وق�سايا �ل�سورى و�مل�ساو�ة و�لديقر�طية.

ويف �لو�قع، مل يتوقف �إقبال كثرًي� عند حدود �إثبات �الأنا �أو تو�سيح �لهوية 
و�إمنا  �لغربية  و�حل�سارة  �الإ�سالم  بني  �لعالقة  �إ�سكالية  بحث  عليها يف  يقت�سر  �أو 
�متدت مناق�ساته �إىل ما يجب فعله الإنها�ض �لذ�ت �الإ�سالمية �سعًيا ور�ء حتقيق 
�أهد�فها، ما يحّملها م�سئولية �سنع م�ستقبلها، بالدرجة �الأوىل، دون �عتماد على 

ا. ا كان �أو غربيًّ غريها �سرقيًّ
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ويف �سعيه الإثبات وجهة نظره هذه، حر�ض �إقبال حر�ًسا �سديًد� على تطوير 
معنى �لتجديد �ملن�سود من جهة، وذلك بتعويله على �لنقد و�النتقاء و�ال�ستبعاد 
عند تقييمه مل�سروعات �الإ�سالح و�لتحديث �ملعا�سرة له، مثلما �سعى �إىل تف�سيل 
منهج �لتاأليف و�لرتكيب على �لتوفيق يف �لت�سدي لثنائيات �لرت�ث و�ملعا�سرة، 
من  و�حلديث...�إلخ  �لقدمي  و�لدين،  �لعلم  و�لنقل،  �لعقل  و�لتجديد،  �الأ�سالة 

جهة ثانية.

مر  على  �لفال�سفة  �أعيت  �لتي  �لثنائيات  هذه  مثل  جتاوزه  عن  فف�ساًل 
ومقابلتها  �لغربية  �حل�سارة  معطيات  فح�سه  يف  ا  مو�سوعيًّ �إقبال  ظل  �لع�سور، 
باالأ�س�ض �ل�سرعية للح�سارة �الإ�سالمية. لي�ض هذ� فح�سب، بل ويف روؤيته مل�ستقبل 
�ل�سر�ع بني �جلانبني وت�سوره مل�سروع ع�سبة �الأمم �الإ�سالمية، ويبدو �أنه كان مفرًطا 

يف �لتفاوؤل يف ما يتعلق بهذ� �جلانب �أكرث من �لالزم!!

�إقبال يف كتاباته بني م�سطلحي �لثقافة و�حل�سارة �ساأنه يف  �أي�ًسا مل يفرق 
فكر،  »علم،  �الأوروبية  �حل�سارة  لنتاج  نظرو�  �لذين  �ملفكرين  �أغلب  �ساأن  ذلك 
كما  و�حًد�.  كيانًا  باعتباره  وتربوية...�إلخ«  و�قت�سادية  �جتماعية  نظم  �سيا�سة، 
و�لتحديث يف  و�لتجديد  �الإ�سالح  و�جتاهات  تيار�ت  موقفه من جميع  �نعك�ض 
ع�سره على نظرته لطبيعة �لعالقة بني خطابه �لتجديدي وبني �حل�سارة �لغربية من 

ناحية، وعلى نهجه يف �لت�سدي لق�سايا ع�سره �ملطروحة من ناحية ثانية.
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�مل�سلمني  بني  �لعالقة  حتديد  مل�ساألة  �إقبال  يتعر�ض  مل  لذلك،  وتبًعا 
كما  و�ملعا�سرة.  �الأ�سالة  بني  �لتوفيق  لق�سية  مناق�سته  من خالل  �إال  و�لغربيني 
�الجتاهات  ا من  نقديًّ موقًفا  �تخاذه  بعد  �إال  �لق�سية  �أفكاره حيال هذه  تتبلور  مل 
�آن مًعا بغية حتديد �الأ�س�ض و�لقو�عد  �الإ�سالحية �ل�سابقة عليه و�ملعا�سرة له يف 

�لرئي�سية لدعوته �لتجديدية.

فعلى �لرغم من دعوته حماربة �لبدع و�خلر�فات �ملنت�سرة يف ع�سره باعتبارها 
و�ل�سنة يف  �لكتاب  مبا جاء يف  وتاأكيده �سرورة �اللتز�م  �إحدى دروب �جلاهلية، 
�ستى �سروب �حلياة بو�سفهما د�ستور �مل�سلمني �الأوحد، وجه �إقبال �نتقاد�ت بالغة 
�آر�ء رو�د �الجتاه �ل�سلفي كالدهلوي، و�أكرب ح�سني  بن  تف�سل  �الأهمية ملجمل 

)1846-1921م(، و�أبي �الأعلى �ملودودي )1903-1979م( وغريهم.

)1703-1762م(  �لوهاب  عبد  بن  حممد  �الإمام  دعوة  �أن  تقريره  ومع 
�الإ�سالحية من �أكرث �لدعو�ت �لتي كان لها عظيم �الأثر يف جمال �إ�سالح �لعقائد 
وتهذيب �ل�سعائر بعد �لوهن �لذي �أ�سابها؛ �إال �أنه ياأخذ عليه عزوفه عن �لعلوم 
باب  وق�سره  �لتاأويل،  يف  فقط  �لفقهي  �ملري�ث  على  وتعويله  �حلديثة،  �لغربية 
�أن  �ملن�سود يجب  �أن �الإ�سالح  �ل�سرعية مو�سًحا  �الجتهاد على �سرح �الأحكام 

يقوم على قاعدة نقدية تتناول �ملوروث و�جلديد مًعا.

�أي�ًسا �نتقد �إقبال �آر�ء ورو�د �الجتاه �لتحديثي �لتغريبي الجرت�ئهم على �لدين 
وجحودهم �أ�سول �ل�سريعة و�نخد�عهم باملظهر �لرب�ق للغرب وح�سارته وتوهمهم �أن 
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كل حديث نافع وكل قدمي �سار!! فمع �أنه مل يكن معاديًا متاًما ملنطق �لتحديث �أو 
�أنه عاب على �مل�ستغربني يف ع�سره ق�سر جهودهم على  �إال  �النتحال من �لغرب، 

�نتحال �ملناهج ونقد �ملعارف و�الأ�ساليب و�لقو�لب �جلاهزة دون �أدنى متحي�ض.

كما عاب عليهم �أي�ًسا �لطابع �لعلماين �لذي �نتحلوه عن �لغرب يف �ل�سيا�سة 
و�لتعليم موؤكًد� �أنهم �سلو� �سبيل �لر�ساد يف ف�سلهم �لدين عن �لدولة و�إغالق �ملعاهد 
�لدينية، مثلما حدث يف تركيا، و�إعالئهم �لع�سبية �لقومية على �لهوية �الإ�سالمية. 
ومن ثم، �نتهى �إىل �لقول باأن �ملحدثني مل يفطنو� �إىل �لغر�ض �حلقيقي للم�ستعمر 
�لغربي من ت�سجيع �لنعر�ت �لقومية �أال وهو تق�سيم �الأمة �الإ�سالمية وتقطيع �أو�سالها 

لي�سهل عليه فيما بعد �جتياحها وحمو �الإ�سالم من �لوجود كلية.

تو�سيح  و�أ�سعاره على  كتاباته  �إقبال يف خمتلف  �أخرى، حر�ض  من جهة 
وجهته ومنهجه يف جتديد �لفكر �الإ�سالمي، موؤكًد� �نتماءه �إىل �خلط �لفا�سل بني 
ثورية �الأفغاين وتنويرية �أحمد خان )1817-1898م( معربًا بو�سوح عن �نتقاد�ته 
و�تفاقه مع  �ملتعلقة بوحدة �الأديان،  �أكرب )1542-1605م(  �لدين  لروؤية جالل 
)1863-1921م(  حليم  �سعيد  �لرتكي  �مل�سلح  من:  لكل  �ملعتدلة  �ملو�قف 
�الأ�سالة  بق�سية  �لهندي حممد علي جناح )1876-1948م( �خلا�سة  و�ملجدد 
ورف�سه  �لهند  يف  �مل�سلمني  مل�ستقبل  �الأخري  وروؤية  لالأول،  بالن�سبة  و�ملعا�سرة 

�ندماجهم يف �لقومية �لعلمانية.
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نظرته  يف  �عتد�له  �الأفغاين:  فيها  و�فق  �لتي  �لرئي�سية  �الأفكار  بني  ومن 
لطبيعة �لعالقة بني �الأنا و�الآخر، وربطه م�سطلحي �لتقليد و�لتجديد مبنفعة وم�سالح 
�مل�سلمني دون �أن يوؤثر ذلك على هويتهم �أو وجودهم، كما �أقره كذلك على دعوته 
الإن�ساء �جلامعة �الإ�سالمية وجحده لفكرة �لقومية �لعلمانية، وفتحه باب �الجتهاد 

�لعقلي، و�أخرًي� يف تفاوؤله يف ما يتعلق بعودة �الإ�سالم �إىل �سابق جمده.

ويف �سياق �آخر، و�فق �إقبال �أحمد خان على �أهمية ن�سر �ملد�ر�ض �حلديثة 
و�إدر�ج �لعلوم �الأوروبية �سمن بر�مج در��ستها موؤكًد� �أن �ملعاهد �لدينية ال ترقى 
برب�جمها �لدر��سية �لعتيقة الأن حتدث نه�سة �إ�سالمية. �إال �أنه عاد لريف�ض ب�سدة 
�لدينية يف  �لثقافة  من  �خلالية  �الأوروبية  �ملد�ر�ض  و�نت�سار  �لتعليم  علمنة  �سيا�سة 
�الأقطار �الإ�سالمية د�عًيا �إىل �سرورة �جلمع بني �لعلوم �لدينية ونظريتها �لطبيعية.

قد جنح يف  �الإ�سالمية  �لهوية  عن  �إقبال  �إن حديث  �لقول  يكن  وختاًما، 
تطوير ق�سية �لعالقة بني �الإ�سالم و�لغرب وذلك بتجاوزه �ل�سوؤ�ل �ملطروح على 
�ل�ساحة �لثقافية وقتذ�ك وهو: من �أنا؟ نحو ت�ساوؤل �أعمق عّما يكن فعله يف مو�جهة 

حتديات �لع�سر وجعل مفهوم �لوالء مرتكًز� على �لوعي بداًل من �لعاطفة.

ويف �ملح�سلة، مل يكن نقده �ملوجه �إىل �لغرب منطلًقا من منظور ذ�تي �أو 
متاأنية لطبيعة �حل�سارتني  و�إمنا كان منطلًقا من قاعدة مو�سوعية ودر��سة  مذهبي 
�الإ�سالمية و�لغربية. فقد �ساءه ��ستري�د �لبع�ض ملظاهر �حل�سارة �لغربية وق�سورها 
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قوته من  �لغرب  ي�ستمد  بقوله: »ال  ما ق�سده  ولعل ذلك  دون روحها وجوهرها 
�لناي و�لرباب، وال من رق�ض �لبنات �لعاريات... ولي�ض متدنه ُيَرد �إىل �لالدينية 
و�الإحلاد، بل ُيرد �إىل �لعلوم و�لفنون. فبمثل هذه �لنار ت�ست�سيء م�سابيح �لغرب 

وت�ستعل عبقريته«.
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خامتة

�ملثقفني  من  كثري  ينق�سم  بريك،  جاك  بحق  الحظ  وكما  �ليوم،  عامل  يف 
و�ملنا�سلني بني »�أن�سار �مل�سري بال �أ�سيل و�أن�سار �الأ�سيل بال م�سري«! ولعل ذلك 
ما دفع حممد �إقبال الأن يقول ذ�ت مرة: »�إن �ملثالية و�لو�قع يف �الإ�سالم لي�سا قوتني 
�نف�سام  يف  تتمثل  ال  �الأعلى  �ملَثل  حياة  الأن  بينهما؛  �لتوفيق  يكن  ال  متنافرتني 
كامل عن �لو�قع �لذي ينزُع نحو حتطيم �لوحدة �لع�سوية للحياة وت�ستيتها يف �سورة 
لال�ستئثار  �لد�ئب  ]ذ�ته[  �الأعلى  �ملَثل  جهد  يف  تتمثل  ولكنها  موؤملة،  مو�جهات 

بالو�قع بق�سد �حتو�ئه �إن �أمكن و��ستيعابه وحتويله يف ذ�ته و�إنارته يف جمموعه«.

ا، فاإنها  و�إذ� كانت عملية »�لتنزيل« )�لوحي( قد مت نقلها من �ل�سماء عموديًّ
كانت ت�ستهدف �الإن�سان باالأ�سا�ض وهو ما عرب عنه �لن�ض �لقر�آين �جلميل: ژۇئ  
ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ  
ی  یژ ]�الإ�سر�ء: 95[. وهذ� �الأمر يفر�ض على �الإ�سالم يف كل ع�سر 
�أن ياأخذ بعني �العتبار �ملر�حل �ملتتابعة من �الأنرثوبولوجيا �الإن�سانية خا�سة تلك 
ا،  �جتماعيًّ عليها  �ملرتتبة  �الآثار  وبحث  �لتكنولوجية،  �لثورة  بعمق  و�سمتها  �لتي 
ولي�ض فقط على �مل�ستوى �لعملي، وهو ما فهمه هيدجر متاًما، و�إمنا �أي�ًسا على �مل�ستوى 
�لثقايف وعلى م�ستوى �ملو�قف و�لعقليات مبا فيها م�ستوى �لنظر �لفكري )�ملجرد(.
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�إز�ء م�سكلة كهذه، ثمة موقفان منطقيان ممكنان �أمام نظام يريد، �إن مل يكن 
يتوجب عليه، �عتناق �حلد�ثة: �الأول هو �أن يتالءم مع حركة �لعامل مع �الحتفاظ 
�أي بعدد معني  ببع�ض �ل�سمانات �الأ�سا�سية �لتي تكون عالمات على �لطريق، 

من �أمناط �ل�سلوك �أو �الأدو�ر �الجتماعية �لتي تعد �سرورية لدو�م تاأكيد �لذ�تية.

�ملوقف �لثاين هو �أن يدمج يف ذ�ته حركة �لعامل �أو يدجمها يف نظامه �خلا�ض، 
�أي �أن ي�سوغ هذ� �لنظام يف قالب حد�ثته ويف حمتوى حد�ثته. خا�سة بعد �أن 
جمملها/ يف  تبقى  جمموعة  �أي  هوية  �أن  على   Structuralisme �لبنيوية  برهنت 
جوهرها غري مرهونة بهوية حمتوياتها ولكن بطريقة تركيبها، و�أن باإمكان �أي نظام 

�أن يحتفظ بهويته حتى لو تغريت حمتوياته.

كل هذ� يجرنا �إىل �لت�ساوؤل �ل�سائك: كيف عالج �الإ�سالم �لكال�سيكي يف 
�لعامل �الإ�سالمي �ملعا�سر، ويف �سبه �لقارة �لهندية ب�سفة خا�سة، م�ساألة �لتحديث؟ 
هنا تبدو �ملجهود�ت �الإ�سالحية و�لتجديدية �لتي قام بها رو�د �لنه�سة يف �سبه 

�لقارة �لهندية على درجة كبرية من �الأهمية.

�لتي  �ملحاوالت  ا من  تاريخيًّ �أ�سبق  �لرو�د  �قرت�ب هوؤالء  فمن جهة، كان 
متت يف م�سر ب�سفة خا�سة ويف �لعامل �لعربي عامة. ومن جهة ثانية مل تنف�سل 
ا عن نظريتها �لعربية.  هذه �ملحاوالت �الإحيائية خا�سة يف مر�حلها �ملتاأخرة زمنيًّ
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فكل من �لدهلوي و�أحمد خان و�أبي �لكالم �آز�د وحممد �إقبال قد تو��سل مع 
رو�د �لنه�سة يف م�سر �أو يف �سبه �جلزيرة �لعربية.

�أكرث جدية من نظريتها  �أن بع�ض هذه �ملحاوالت كانت  �إىل ذلك  �أ�سف 
�لوقت  ففي  ا.  تقريبيًّ مثااًل  و�لدولة  �لدين  �إ�سكالية  لناأخذ  ذلك  ولبيان  �لعربية، 
ونظريتها  �لفرن�سية  �مل�سطلحات  بني  ما  ��ستحياء  على  �لطهطاوي  ر�دف  �لذي 
�الإ�سالمية، كان �أبو �لكالم �آز�د قد طور من نظريته �ل�سيا�سية، ومل يجاوز �خلام�سة 
ا يف عاملنا  و�لع�سرين من عمره، ب�سورة تفوق حتى بع�ض �ملحاوالت �ملتاأخرة ن�سبيًّ

�لعربي على �لنحو �لذي �ستك�سفه �لفقر�ت �لتالية.

بد�ية يوؤكد �آز�د �أنه ما د�مت �خل�سائ�ض �الأ�سا�سية للدولة/ �خلالفة م�سونة 
�إىل  ينطلق  �أن  فاإن لكل م�سلم  �ملنكر(  و�لنهي عن  باملعروف  )�جلمهورية و�الأمر 
�جلهاد �ل�سيا�سي بكل �لطرق �ل�سلمية �لربيئة من �لعنف كممار�سة �لكلمة �حلرة، 
فاإن  ا جائًر�  �إذ� �سار �حلاكم ��ستبد�ديًّ بالطرق �لد�ستورية. وبالعك�ض  �أو �ملعار�سة 
من و�جب �لفرد �مل�سلم �أن يعار�ض كل عمل غري م�سروع وم�ستبد، وذلك حلماية 
نف�سه �أواًل وحماية �ملبادئ �الإ�سالمية �لرئي�سية ثانًيا، ومن باب �أوىل للحفاظ على 

�ل�سفة �الإ�سالمية �الأ�سا�سية للدولة وعلى �مل�سلحة �لعامة لالأمة.

�لقانوين  بال�سكل  �اللتز�م  �أن  يرى  �ل�سيا�سي  تفكريه  �آز�د يف  وبالتايل، كان 
�إ�سالميان يف جوهرهما،  مبد�آن  �أخالقية  غايات  لبلوغ  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  وتكري�ض 
حتى لو ُطبقا يف جو غري �إ�سالمي فاإنهما ال يفقد�ن �أي قدر من �سرعيتهما، و�أنه �إذ� 



 حممد حلمي عبد �لوهاب
758758

مل يكن بد من معار�سة �سلطة تلتزم ظاهريًّا مبثل هذه �لقيم فيكفي �أن ُتقاوم بو�سائل 
�إ�سالمية خال�سة، �أي بال عنف وذلك لك�سف خد�عها و�فتقارها �إىل �ل�سرعية.

وتبًعا لذلك، يكننا �أن ن�ستنبط من فكر �آز�د �أن �لنظم �لعلمانية يكن لها �أن 
تكت�سب �سرعية �إ�سالمية بقدر ما تقرتب من روح �الإ�سالم يف فهمها لروح �لعد�لة 
و�ل�سرعية و�لديقر�طية وبقدر �حرت�مها لهذه �ملنظومة �لقيمية. �إذن من �ملمكن �أن 
ت�ستفيد بع�ض �لنظم �لعلمانية حالًيا من �ل�سرعية �الإ�سالمية ب�سمان والء �مل�سلم 

�لذي يعي�ض يف كنفها بالوالء لهذه �لدولة �لعلمانية.

و�لدولة  �لعلمانية  �سرعية  باإدخال  ي�سمح  قد  �لفكري  �ملنطق  هذ�  �أن  �أي 
�لعلمانية يف �الإطار �لعام لفل�سفة �ل�سيا�سة �الإ�سالمية. ومن ثم، فاإن كالًّ من حرية 
�لر�أي و�لتعبري و�لديقر�طية و�حلرية �لفردية مبادئ �إ�سالمية باإمكان كل م�سلم �أن 
ي�سع نف�سه يف خدمتها يف ظل خمتلف �لظروف �لتاريخية ورغم تباين �الأجو�ء 
�مل�سلم  يكون  �أن  �سريطة  مغاير  لغوي  قالب  يف  �سياغتها  مع  وحتى  �الجتماعية 
مدرًكا الأ�سولها �الأوىل )�الإ�سالمية(. ونتيجة لذلك، فاإنه ي�سح للم�سلم �أن يكون 
ويعمل مع غري  يتعاي�ض  �أن  �أي�ًسا  وباإمكانه  ا  وديقر�طيًّ ا  ا وحد�ثيًّ ا وع�سر�نيًّ علمانيًّ
�مل�سلمني يف ظل نظام علماين ما د�م و�عًيا لقيم �الإ�سالم �الأبدية و�لعاملية. �أ�سف 
�سمن  �أي�ًسا  تتجلى  قد  �لقيمية  �ملنظومة  هذه  مثل  باأن  �الإقر�ر  �أي�ًسا،  ذلك  �إىل 
ح�سار�ت �أخرى غري �إ�سالمية، �أي �العرت�ف باأنها يف �الأ�سا�ض قيم �إن�سانية قبل 

�أن تكون �إ�سالمية بالدرجة �الأوىل.
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نف�سها  �لنتائج  �إىل  يف�سي  قد  �الإ�سالم و�حل�سارة �حلديثة  �أن كالًّ من  �أي 
�مل�سلم  يعكف  ما  بقدر  فاإنه  وبالتايل  فريق.  لدى كل  �ملنهج  �ختالف  مع  تقريًبا 

على در��سة �لتاريخ �الإ�سالمي و�حل�سارة �الإ�سالمية، يح�سن فهم �لقيم �حلديثة.

و�ل�سيا�سي  بالديني  �ملتعلقة  �الأبدية  �الإ�سكالية  �أن  كهذ�  فهم  من  ويبدو 
�آخذة يف �لتال�سي. ويف كل �الأحو�ل نحن مدعوون بقوة للتعلم من جتربة �لتجديد 
و�الإ�سالح يف �سبه �لقارة �لهندية فكما يقول حممد �إقبال: »�إن على �مل�سلم �ليوم 
ا. عليه �أن يعيد �لنظر �إىل �الإ�سالم كله دون �نقطاع عن �ملا�سي... فلي�ض  عماًل �ساقًّ
م  لنا �ليوم �إال �أن نقوم من �لعلم �حلديث مقام �ملُكرب له �لقادر على نقده و�أن نقوِّ
�لفكر �الإ�سالمي يف �سوء هذ� �لعلم و�إن �أدى ذلك �إىل �أن نخالف �أ�سالفنا«. وهو 

�ملعنى نف�سه تقريًبا �لذي تغنى به يف �إحدى ق�سائده �الأخرية �لتي يقول فيها:

كائًنا  الأن  جديًد�؛  كائًنا  نف�سك  يف  و�خلق  �لقدمي،  �سكلك  �إذن  »�نحت 
كهذ� هو �الإن�سان �حلقيقي، و�إال؛ فاإن ذ�تك لي�ست �سوى ُدخان«.





�ملتو�سط  على  �ملطلة  �ل�سمالية،  �إفريقيا  �إفريقيتان،  هناك  �لثنائيات،  مبنهج 
و�ملتاأثرة مبثلث ثقايف متد�خل ي�ستمد مكوناته من ثقافة �لبحر �الأبي�ض �ملتو�سط 
وثقافة �لبحر �الأحمر و�لثقافة �ل�سحر�وية، و�إفريقيا ما ور�ء �ل�سحر�ء �لتي تكيفت 
مع مطلوبات �لغابة و�لثقافة �لرعوية و�الكتفاء �لذ�تي مبطلوبات �لع�سرية و�لقبيلة.

�أبجديات وكتابات �ملثلث �لثقايف من يوناين �إىل  �إفريقيا �ل�سمالية  عرفت 
�إىل جعزي  �إنتاج حرفها �خلا�ض من هريوغليفي  �إىل  �لعامل  �سبقت  روماين كما 
�لتاريخ مع �الإبر�هيمية  �ل�سماوية، منذ فجر  ومروي وقبطي، كما عرفت �الأديان 
د�ر  �لتي  �لغابة  �إفريقيا  �حلال يف  �ختلف  ولكن  و�الإ�سالم  و�مل�سيحية  و�ليهودية 
�إنتاجها �لروحي حول �لكجور و�ل�سحر و�أرو�ح �ل�سلف و�لطوطم وعبادة �لثعبان 

�لذي �عتربته معظم �لقبائل �الإفريقية م�سكًنا الأرو�ح �ل�سلف.

– ال�صودان، واإفريقيا جنوب  الفكر والتجديد  رواد 
بني  مقارنة  )درا�صة  الأخرية  ال�صنة  املائتي  يف  ال�صحراء 
اإ�صهامات عثمان دان فودي يف �صكتو وال�صيخ احمد التجاين واملريغني الكبري 

واحمد الطيب الب�صري يف ديار الفوجن(

حسن مكي حممد أمحد)1(

)1(  �أ�ستاذ �لدر��سات �الإفريقية وعميد مركز �لبحوث و�لدر��سات �الإفريقية- �خلرطوم- �ل�سود�ن.
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هذ�  عن  �ملقطوعة،  و�إفريقيا  �لثقايف،  باملثلث  �ملو�سولة  �إفريقيا  بني  وما 
�إفريقيا  �الإفريقيتني، وقد عرفت  �لتد�خل و�لتو��سل ما بني  �إفريقيا  �ملثلث، تربز 
�لعرب  �ملوؤرخون  نحته  م�سطلح  وهو  بالبي�سان  �ملو�سولة  �ل�سود�ن  ببالد   - هذه 
ثم عدله �ملكت�سفون و�مل�ستعمرون من �الأوروبيني حيث مت تق�سيم �ل�سود�ن �إيل 
�حلالية«،  نيجريا  موريتانيا حتى  و�أجز�ء من  و�لنيجر  »مايل  ي�سمل  غربي  �سود�ن 
و�ل�سود�ن �الأو�سط وهو »ت�ساد و�لكمرون و�أنحاء من د�رفور«، و�ل�سود�ن �ل�سرقي 

وهو »جمهورية �ل�سود�ن �حلالية«.

مثلث بالد �ل�سود�ن همزة �لو�سل، كما يقولون، بني �إفريقيا �ملثلث �لثقايف 
باأن  بينهما علًما  تو��سل  رو�ًقا لالإفريقتني وج�سر  �لغابة وبذلك �سارت  و�إفريقيا 
على  عملت  �ملفرت�سة  و�حليو�نات  و�الأمر��ض  و�مل�ستنقعات  �لغابات  حو�جز 

�إ�سعاف �لتو��سل مع �إفريقيا ذ�ت �لطبيعة �لغابية و�ال�ستو�ئية.

نه�ست يف بالد �ل�سود�ن، �سلطنات وممالك �إ�سالمية يف �لفرتة ما بني �لقرن 
�لعا�سر و�لثامن ع�سر �مليالديني مثل غانا ومايل وما�سينا و�سنغي، وكامن وبرنو �نتهاء 
ب�سلطنات د�رفور و�لفوجن يف �ل�سود�ن �ل�سرقي، وبرزت فيها مدن ومر�كز �إ�سالمية 

كجني ومتبكتو و�أغادي�ض وكات�سينا وكانو وز�ريا �نتهاء ب�سنار ودنقلة و�سو�كن.

قدم  �لثقايف،  للمثلث  �لثقايف  �الإ�سعاع  ملر�كز  ف�ساًء  �ل�سود�ن  بالد  مثلت 
�لعلماء �ملغاربة و�مل�سريون و�حلجازيون �إ�سهامات كبرية يف �لتو��سل �لثقايف و�نت�سر 
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�حلرف �لقر�آين وحمموله من ثقافة �إ�سالمية، ودخلت بالد �ل�سود�ن عن جد�رة 
�ل�سود�ن  علماء  موؤلفات  يف  ذلك  وبرز  �الإ�سالمية،  �لثقافة  نادي  يف  و��ستحقاق 
وخمطوطاتهم، كعبد �لكرمي �ملغيلي �لذي ينحدر من جذور مغاربية ولكنه ق�سي 
معظم عمره يف مدن �ل�سود�ن يف �لقرن �خلام�ض ع�سر �مليالدي، �أي قر�بة �لثالثني 
بابا  وكاأحمد  �مللوك«،  على  يجب  فيما  �لدين  »تاج  مثل  كتبه  فيها  وكتب  عاًما 
موؤلًفا،  خم�سني  من  �أكرث  له  �لذي  1556م  عام  يف  �ملولود  �لكبري  متبكتو  عامل 
�ملولود  كعت  وكمحمود  �لديباج«  بتطوير  �البتهاج  »نيل  كتابه  �سيت  منها  ذ�ع 
�لنا�ض«  و�أكابر  و�جليو�ض  �لبلد�ن  �أخبار  يف  �لفتا�ض  »تاريخ  وكتابه  1468م  يف 
�إ�سد�ر�ت �ليون�سكو 1964م وعبد�لرحمن �ل�سعدي �ملولود يف 1596م وكتابه 
�ل�سرقي«   �ل�سود�ن  �هلل يف  �سيف  ود  »طبقات  بكتاب  �نتهاء  �ل�سود�ن)1(  »تاريخ 

ملوؤلفه حممد �لنور بن �سيف �هلل - �ملولود يف 1727م و�ملتويف �سنة 1810م.

ومما يدل على قوة ملوك بالد �ل�سود�ن، �أن ملك مايل يعتقد �أنه اليوجد يف 
�لعامل �أجمع �سوى �أربع ممالك يكن مقارنتها مبايل وهي �لتكرور وبغد�د و�لقاهرة 
و�ليمن)2(، وقد ورد يف و�سف ملك مايل من�سا مو�سى، �لذي ��ستهر بحجته عن 
طريق �لقاهرة، �أنه كان �سابًا �أ�سمر �لب�سرة و�سيًما ممتلًئا طويل �لقامة، كــــما كان 

�نظر مادهو بانيكار، �لوثنية و�الإ�سالم، تاريخ �الإمرب�طورية �لزجنية يف غرب �إفريقيا، ترجمة وتعليق �أحمد فوؤ�د   )1(
بلبع، �مل�سروع �لقومي للرتجمة �لطبعة �لثانية �لقاهرة �ض 547- 550.

�مل�سدر �ل�سابق �ض 117.  )2(
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متبحًر� يف �لفقه �ملالكي، �سديد �لتم�سك بدينه، �أدى فري�سة �حلج يف عام 1324م 
وتفاوت تقدير حجـم مر�فقيه ما بني �ستني �ألًفا �إىل خم�سة ع�سر �ألًفا)1(.

ومتيزت �حلركة �لفكرية يف �ل�سود�ن �لغربي بقوتها وتاأثرها بالعقل �ملغاربي   - 
ولكنها كانت لها خ�سو�سية يف ��ستقاللية �حلركة �لفكرية عن �ل�سلطة �ل�سيا�سية 
و�أجازت �جلهاد �سد �حلاكم �لظامل على عك�ض �أطروحات �لفكر �ل�سني �مل�سرقي، 
�لذي كان يتحرى جتنب �لفتنة على ر�أي �بن جماعة »نحن مع من غلب« وبالن�سبة 
للمغيلي فاإن حكم �حلاكم �لظامل حكم �لكافر و�ملخلط ور�أي �ملغيلي يف �جلهاد 

�سد هوؤالء �أولوية على جماهدة �لكفار)2(.

�ملقدرة  يف  وخل�سه  و�لتجديد  �الإ�سالح  بق�سايا  بابا  �أحمد  كذلك  و�هتم 
و��ستنباط  و�لفقه  و�الأ�سول  �ل�سريعة  بعلوم  �الإحاطة  على  و�لعقلية  �لفكرية 
جهود  وبف�سل  �لنفو�ض،  الإحياء  و�لرتبية  و�لتعليم  �لفتوى  وتقدمي  �الأحكام 
قائمة  �إ�سالمية،  جتديدية  مدر�سة  �لغربي  �ل�سود�ن  يف  برزت  بابا  و�أحمد  �ملغيلي 
للرت�ث  �مل�سرتكة  �لق�سمات  جمعت  و�إن  �لغربي،  �ل�سود�ن  خ�سو�سيات  على 
�الإ�سالمي بينها وبني بقية �حلركة �لعلمية �الإ�سالمية. و�أ�سا�ض هذ� �لفكر �لعناية 
بالقر�آن �لكرمي، ��ستن�ساًخا و��ستظهاًر� وحفًظا وتالوة ون�سًخا، ولذلك �ساعت يف 

�مل�سدر �ل�سابق �ض 69  )1(
(2)	 Uuman	Mhammed	 Bugaji،	 The	 Tradition	 of	 Tajdid	 in	Western	 Blilad	 –	 Sudan	 –	Astudy	 of	 the	

Gensis،	development	and	Pattern	of	Islamic	Revovalisim	in	the	Regopm.900-	1900	A.D.	Ph.d	thesis،	
University	of	Khartoum	IAAS.1991.P.	195-	74
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هذه �ملنطقة �ملخطوطات �لقر�آنية على رو�ية ور�ض وظل �لقر�آن �لكرمي �أ�سا�ض حركة 
�حلياة �لعلمية ثم كتب �ل�سحاح يف �حلديث �لنبوي باالإ�سافة �إىل �سرية �بن ه�سام 
وكتاب �ل�سفاء للقا�سي عيا�ض وتف�سري �جلاللني ور�سالة �بن �أبي زيد �لقريو�ين 

يف �لفقه ور�سالة خمت�سر خليل باالإ�سافة �إىل مدونة �سحنون يف �لفقه �ملالكي.

تاأثر علماء �ل�سود�ن �لغربي، منذ �لقرن �لثالث ع�سر بتيار�ت �لت�سوف كما 
تاأثرو� باأفكار �ل�سيوطي عن �ملهدي �أو �ملجدد، ويكن �لقول باأن حتديات �لعمل 
�الإ�سالمي و�أولوياته �ختلفت عن �لو�سع يف �ملغرب �لعربي وم�سر و�حلجاز و�ل�سام 
�أي خلط  �لتخليط،  متثل يف  �لغربي،  �ل�سود�ن  �الإ�سالمية يف  �لثقافة  الأن حتدي 
بال�سحر  تتعلق  تعاويذ وطقو�ض  باملعتقد�ت �ملحلية من  مبادئ �الإ�سالم وعقائده 
و�خلر�فة وتقاليد �الأهايل �ملتو�رثة �لتي كان يخ�سى �أن تذوب �لثقافة �الإ�سالمية 
فيها، خ�سو�ًسا �أن �ملجتمع ال يعرف �حلرف �لقر�آين وال �للغة �لعربية، كما تطغى 
�الأمية و�جلهل و�لفقر على �ملجتمع، وبينما كان �ل�سر�ع يف �ملجتمعات �الإ�سالمية 
يدور حول �ل�سلطة وبني �ل�سيعة و�ل�سنة وبروز حركات �سيا�سية وفكرية كاخلو�رج 
و�ملعتزلة و�الأ�ساعرة وطو�ئف �حللولية من �ملت�سوفة وغريها، �إال �أن بالد �ل�سود�ن 
�الإ�سالم  مابني  �لثنائية  ب�ساطة  على  وظلت  �لتعقيد�ت  هذه  تعرف  مل  �لغربي 
�لت�سوف  �لغربي،  �ل�سود�ن  �أهل  تقبل  و�لتخليط.  و�الإ�سالم  �الإفريقية  و�لوثنية 
�الآخر  قبول  على  معتنقه  يرن  �أنه  �لت�سوف  وميزة  و�سيوخه،  وطقو�سه  بت�ساحمه 
ويعلمه فن �لتعاي�ض و�لعي�ض �مل�سرتك و�إن �ختلفت �لروؤى و�مل�سارب. ولعل مرد 
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ذلك �أن من �أخالق �ملت�سوفة �لرتيث يف �الأمور و�مل�ساحلة و�حرت�م �الآخر و�ل�سرب 
و�مل�سابرة، حيث درج �ملت�سوفة على قبول �الآخر دون ��ستهجان ل�سخ�سه �أو تقليل 

من ثقافته مع م�ساركة �الآخر يف �لز�د و�لهم.

ويكن رد تيار �لت�سوف �ملوؤ�س�ض يف �ل�سود�ن �لغربي، لل�سيخ �سيدي �ملختار 
بذر  عن  و�مل�سئول  1811م   /1729 �لفرتة  يف  برز  �لذي  �لكنتي  �لويف  �لكبري 
بذور �لطريقة �لقادرية �لتي �سجلت جناًحا يف ك�سب قلوب �لنا�ض على يديه. ولد 
�ملجتمع  �نحطاط  �لكنتي علة  نو�حي متبكتو »مايل �حلالية«  �سّخ�ض  �لكنتي يف 
�ملايل يف �إ�سقاط �ملغاربة لدولة �سنغي دون تقدمي بديل، حيث �أدى تدمري �ل�سلطنة 
�الإ�سالمية، حلدوث فر�غ وفو�سى و�سلب ونهب و�زدهار ثقافة �لتخليط و�لوثنية، 
ما دفع �لكنتي �إىل تف�سيل وجود دولة حتى لو كانت ظاملة - على غر�ر �لدولة 
�ملغاربية - على �لفو�سى، الأنه على �الأقل يوجد عند �ملغاربة فكر �ململكة وحفظ 

�الأمن و�إقامة �ملوؤ�س�سات على �ل�سريعة �الإ�سالمية)1(.

و�إقامة  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  �إقامة  �أهمية  على  �لكنتي  ركز 
�نت�سار �لفنت و�لبدع و�لف�ساد  �جلهاد الجتثاث �ل�سر بالكلية، و�سخ�ض �ل�سر يف 
و�للني  �لرفق  ��ستخد�م  يعطي  �ل�سوفية،  لرتبيته  ونتيجة  كذلك  ولكنه  و�لغفلة، 
�أولوية، ورف�ض �لكنتي �لتقولب يف مذهب و�حد، كما دعا لفتح باب �الجتهاد 
�إد�رية  وبرت�تيب  منظمة  تو��سل  �سبكة  باإقامة  �لدولة  فر�غ  مللء  كذلك  و�سعى 

Umsman Bugaji 212 م�سدر �سبق ذكره، �ض  )1(
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�لعالقة  �إىل  �لت�سوف،  مرد جناح  كان  ورمبا  ا.  و�أفقيًّ ا  ر�أ�سيًّ �ملجتمع  لو�سل  �سوفية 
�لروحية �لتي تقوم على �لبيعة �لروحية و�اللتز�م بنهج �ل�سيخ و�أهم ذلك �اللتز�م 
بتالوة �الأور�د، حيث �إن تالوة ورد �ل�سيخ جتعل �ل�سيخ حا�سًر� يف ذ�كرة مريده 
حتى �إن مات �أو ُبعد. جنح �ل�سيخ �لكنتي يف ن�سر قيم �لذكر و�الأور�د وت�سليك 
�سيوخ  من  عا�سروه  وممن  �لنف�ض،  حظوظ  وحماربة  �لقادرية  �لطريقة  يف  �الأتباع 
غري  عنه،  �لكثري  النعرف  كنا  و�إن   - �لقاد�سي  عمر  بن  جربيل  �لعامل  �لقادرية 
�إ�سادة �ل�سيخ عثمان د�ن فودي به، حيث �عتربه �سيخه و�أ�ستاذه قائاًل: ما �أنا �إال 
�لتاريخي حلركة  باأن كل هذ� �لرت�كم  موجة من موجات جربيل. ويكن �لقول 
�ل�سود�ن  يف  �لتجديد  ر�ئد  لربوز  مهدت  �لتجديد  وجهود  �الإ�سالمية  �لدعوة 
�لغربي �ل�سيخ عثمان د�ن فودي، �لذي جنح يف �لتنظري و�لتنزيل مبعنى �أنه و�سع 
خلق  من  متكن  كما  و�أ�سعاره،  موؤلفاته  يف  لدعوته  و�لفكري  �لروحي  �الأ�سا�ض 
�جلماعة �لنو�ة �لتي �آمنت باأطروحاته و�أفكاره وتربت عليها ثم �سهد قيام �لدولة 
�حلالية  نيجرييا  �سملت  �لتي  �ل�سكتية  �لدولة  �أفكاره وهي  �سعت لرتجمة  �لتي 

ونو�حي �لكمرون و�سمال ت�ساد وبع�ض �لنيجر.

�ل�سيخ عثمان وحيازته عن جد�رة و��ستحقاق لوظيفة �ملجدد  ومتثل جناح 
بل و�سعه بع�ض �أتباعه يف مكانه �ملهدي - �أي مهدي �آخر �لزمان - يف �أنه جنح 
يف �إلز�م �ملريدين و�الأتباع يف �تباع منهج خلقي وتعبدي خا�ض مع �ملد�ومة على 
ا  زمانيًّ ا  ودنيويًّ ا  دينيًّ و�سلطانًا  ا  روحيًّ نفوًذ�  له  ما خلق  معلومة،  و�أور�د  �أذكار  قر�ءة 
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ا، ومقبولية و�سط �خللق ل�سلطته وفتو�ه، ومما �ساعده على ذلك، تاأهيله يف  ومكانيًّ
علوم �لدين و�للغة �لعربية و�سمته �حل�سن وهيبته �لتي وفرت له �لقبول �لتام من 

�خلا�ض و�لعام.

وتويف 1816 يف  نوفمرب 1752  من   8 - يف  �لرو�يات  �أقوى  على   - ولد 
منطقة غوبر ب�سمال نيجرييا �حلالية)1(. �أقام دولة �إ�سالمية، �سملت �سمال نيجرييا 
�حلايل و�أجز�ء من �لنيجر وت�ساد و�لكمرون، وقامت على مفهوم د�ر �الإ�سالم وقام 
عقدها �الجتماعي على �لبيعة، ومتيزت بخ�سو�سية جتديدها �لذي قام فيما ور�ء 
تخوم �لعامل �الإ�سالمي، مادة �لثقافة �الإ�سالمية يف �إفريقيا �لزجنية �لتي مل تعرف 
�الأديان �ل�سماوية وحينما �أعلن �ل�سيخ دعوته للجماعة ون�سرة �لدين �الإ�سالمي 
�أهم  �أحرز  وعندما  �خلم�سني  بلغ  قد  كان  هاجر  وحينما  عاًما  �أربعني  عمره  كان 

�نت�سار�ته كان عمره 54 عاًما.

جنح يف �إقامة دولة - خالفة �سكتو - �لتي عّمرت ملا يقرب من مائة عام 
ودمرتها بريطانيا يف عام 1903م �أي بعد خم�ض �سنو�ت فقط من تدمريها للدولة 
�أخذ  عاًما،  ع�سر  ب�سعة  �سوى  تعمر  و�لتي مل  عام 1898م  �ل�سود�ن  �ملهدية يف 
علوم �لتف�سري و�حلديث و�لفقه و�لنحو و�الأ�سول وعلم �لكالم وعلوم �لت�سوف 

جامعة �إفريقيا �لعاملية - �ملنظمة �الإ�سالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة، �ل�سيخ عثمان بن فودي )د�ن فوديو( بحوث   )1(
�الآخرة  �خلرطوم 28/26 من جمادى  بذكر�ه  �حتفاء  �ملنظمة  مع  بالتعاون  �جلامعة  عقدتها  �لتي  �لعاملية  �لندوة 
1416هـ: 19 - 21 من نوفمرب 1995م، حترير �الأ�ستاذ عمر �أحمد �سعيد �الأ�ستاذ عبد�لقيوم عبد�حلليم ح�سن، 

�خلرطوم 1417هـ / 1996م بهيجة �ل�ساذيل : مكونات �لفكر �ل�سيا�سي �ل�سيخ عثمان بن فودي، �ض 79.
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على يد �أبيه ثم �سيخه جربيل بن عمر �لقاد�سي ثم �أن�ساأ �جلماعة �لتي رباها بالعلم 
�إ�سالمي متعمق يف فقه  �أن يكون �لطرح من منظور  و�لتزكية، وكان همه �الأكرب 
�لدقيق  و�لعلم  �الأ�سول  على  �ملبني  �لدين  وجتديد  و�لنو�زل  و�لفروع  �الأ�سول 

بثو�بت �لدين وتاريخ �جلماعة وحركة �لتاريخ و�ختالف �الأزمنة و�الأمكنة)1(.

�ل�سوفية  �لطرق  دخول  على  �جلماعة  حث  �لرتبوية،  �آلياته  من  وكان 
وترغيبهم يف ذلك؛ الأن �لت�سلك تربية وتدريب على �ل�سعاب من جوع وعط�ض 

وكبت حظ �لنف�ض و�اللتئام مع �الآخرين ملو�جهة �الأخطار.

ثم  �لهجرة  ثم  ودعوة  تكوين  مرحلة  مر�حل؛  على ثالث  �جلماعة  قامت 
�لو�سول  �إثارة �لدولة �حلاكمة و�لتدرج يف  �جلهاد و�قت�ست �ملرحلة �الأوىل عدم 
ملرحلة �لهجرة - وتعني �لهجرة قيام جمتمع منف�سل، د�ر �إ�سالم - موؤمن بقيم 
وهي  �جلهاد  مرحلة  وهي  �لثالثة  �ملرحلة  يف  للدخول  م�ستعد  ومبادئها  �لدعوة 

�ل�سعي بالقوة الإقامة �لدولة �مل�سلمة.

ويف كل �ملر�حل مت ��ستخد�م �للغات �ملحلية، خا�سة لغة �لهو�سا و�لفلفندي 
باالإ�سافة �إىل �للغة �لعربية وتوظيف �ل�سعر و�لنرث بهذه �للغات، وقام �ملربع �ملبارك 
�أ�سماء  و�بنته  فودي  عبد�هلل  و�أخيه  بلو  حممد  و�بنه  عثمان  �ل�سيخ  من  �ملكون 
بفتح �ملعارف �لدعوية وتوفري �ملادة �لفكرية للدعوة. و�لكتب و�لر�سائل �ملر�سودة 
�لعثمانية،  �خلالفة  يف  �لفكرية  �حلياة  حول  وخو�طر  مالحظات  �لبيلي،  �سيد�أحمد  عثمان  �ل�سابق،  �مل�سدر   )1(

�ل�سكتية �ض 218.
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لل�سيخ عثمان حممد فودي تبلغ 131 و�ملر�سودة الأخيه �ل�سيخ عبد�هلل تبلغ 58 
�سعًر�  عناوين   6 �أ�سماء  والبنته   96 تبلغ  بلو  حممد  �ل�سلطان  البنه  و�ملر�سودة 
ا يف تاريخ �لفكر �الإ�سالمي، فقهه و�سيا�سته  ونرًث�، ومثلت هذه �مل�سادر معلًما مهمًّ
و�إد�رته، و�قت�ساده ودعوته وعلومه �ملختلفة، وهي بالقدر نف�سه حركة �زدهار للثقافة 
�لعربية، لغتها و�آد�بها، نرثها و�سعرها وحروفها و�أرقامها وقيمها �لفنية و�جلمالية)1(. 
وقياًما  �لتبليغ  لو�جب  �أد�ًء  عامة  ون�ساء  �لنا�ض رجااًل  لتعليم  �ملعرفة  توظيف  ومت 
مبطلوبات �لدعوة، يقول �ل�سيخ عثمان يف موؤلفه » جنم �الإخو�ن«: ��ستغلو� بقر�ءة 
بقر�ءة  و��ستغلو�  �ل�سريعة  ظاهر  بحفظ  غالًبا  م�ستغل  الأنه  عبد�هلل  �أخي  تو�ليف 
تو�ليف ولدي حممد بلو، الأنه م�ستغل غالًبا بحفظ علم �سيا�سة �الأمة، بح�سب 
الأين  تو�ليفي  بقر�ءة  �أي�ًسا  و��ستغلو�  و�الأحو�ل،  و�الأمكنة  و�الأزمان  �الأ�سخا�ض 
م�ستغل بحفظ �لطرفني غالًبا، وتو�ليفنا كلها تف�سيل ملا �أجمل يف تو�ليف �لعلماء 
�أجمل يف �لكتاب و�ل�سنة)2(.  �لعلماء �ملتقدمني تف�سيل ملا  �ملتقدمني، وتو�ليف 
وي�سغر عبد�هلل فودي �أخاه �ل�سيخ عثمان باثني ع�سر عاًما، ومل يزر و�حد منهم 
�سمال �إفريقيا �أو �حلجاز على �سالمة لغتهم �لعربية ونبوغهم فيها ما يدل على جتذر 

�لل�سان �لعربي و�لثقافة �الإ�سالمية يف دولتهم.

كان  كما  �لت�ساهل،  لباب  فتح  دون  تي�سريي  �جتاه  ذ�  فودي  د�ن  كان 
�سديد �العتناء مبذهب �الإمام مالك، مع �إقر�ره بجو�ز �لتعبد بكل �ملذ�هب كما 

�مل�سدر �ل�سابق، عثمان �سيد �أحمد �لبيلي �ض 219.  )1(

�مل�سدر �ل�سابق، عثمان �سيد �أحمد �لبيلي �ض 212.  )2(
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و�لليلة، ومعظم �جلماعات  �ليوم  �أور�د  باتخاذ  �أ�سحابه  باإلز�م  �لعناية  كان �سديد 
�الإ�سالمية �لتي �هتمت بالورد، �كت�سبت مناعة وح�سانة �سد �لتال�سي، رمبا الأّن 
مالزمة �الأتباع لقر�ءة �لورد تغني حتى لو �ختفت قياد�ت ورموز �جلماعة على ما 
هو حادث يف �جلماعات �ل�سوفية، ومفهوم �جلماعة متقارب عند د�ن فودي مع ما 
هو و�رد عند رجال �لدعوة �ملحدثني، حيث �سمى جماعته باالإخو�ن وميزهم عن 
غريهم من �مل�سلمني �ملخلطني - �أي يخلطون �أعمال �لكفر باالإ�سالم - فهم لي�سو 
من �جلماعة و�إن �سلو� و�سامو�، لذ� ق�سم �لفوديون �لنا�ض �إىل منتقد ومعتقد، فاإما 

منت�سب �إىل �جلماعة �لكافرة ومنتقد للجماعة �مل�سلمة �أو �لعك�ض)1(.

و�سماها  �لدو�وين  نظام  متبًعا  �إمار�ت،  عدة  �إىل  �لدولة  فودي  د�ن  ق�سم 
ر�أ�سها  �لدولة وعلى  فاأن�ساأ ع�سرين والية الإد�رة  �ل�سلطة(  )�لالمركزية  �لواليات 
�لغنيمة  وديو�ن  و�جلهاد  �ملظامل  ورد  و�لق�ساء  و�لوز�رة  �لعامة  �خلالفة  موؤ�س�سة 
وديو�ن �ل�سدقة، ومل ياأت ذلك خبط ع�سو�ء و�إمنا نتيجة الجتهاد فقهي وتاأ�سيل 
�الإمام  ن�سب  وجوب  وبيان  �لعباد  على  �لهجرة  وجوب  »بيان  كتابه  يف  �سرعي 

و�إقامة �جلهاد)2(«.

وق�سم �ل�سيخ عثمان �لبدع يف �لدين �إىل جائزة ومنكرة وحر�م، كما دعا 
�إىل �لتو�سع يف توظيف �مل�سجد و��ستنطاق �لعلماء، خ�سو�ًسا يف ظل �سيوع �لفنت 

�مل�سدر �ل�سابق، عبد�لرحمن �أحمد عثمان �ض 197.  )1(
مفاهيم و�آليات �متالك �ل�سلطة، حتقيق فتحي ح�سن �مل�سري، �خلرطوم، 1977م، ر�جع كذلك م�سدر �سابق،   )2(

مهدي رزق �هلل.
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زو�ية  كل  يف  �لفقيه  ح�سور  �إىل  ودعا  و�ملهادنة،  �مل�ساكنة  اليجوز  حيث  و�لبدع 
�آمًر� و�سارًحا وناهًيا، و�لتجديد عند �ل�سيخ عثمان نهج متكامل  وركن وم�سجد، 

تتد�خل فيه �لرتبية و�الأخالق و�ل�سيا�سة و�لع�سكرية  »�جلهاد«.

و�إذ� كان وقوع جتديد جممل �أو�ساع �لتدين �ملجتمعي يف �ل�سود�ن �لغربي 
من ن�سيب �أ�سرة �ل�سيخ عثمان د�ن فودي، حيث �أ�سبحت �الأ�سرة مدر�سة قائمة 
�لتا�سع  �لقرن  �ملنطقة يف  علماء  وربط  و�لبنت،  و�الأخ  و�البن  �الأب  من  بذ�تها، 
�هلل  �إن  د�ود(:  )�أبو  �سنن  �لو�رد يف  و�حلديث  �ملدر�سة  هذه  �إ�سهامات  بني  ع�سر 
يبعث لهذه �الأمة على ر�أ�ض كل مائة �سنة من يجدد لها دينها)1(. وبهذ� �لفهم 
لقيادتهم  �الإ�سالمي،  �لتجديد  نادي  و�أ�سرته  فودي  د�ن  عثمان  �ل�سيخ  دخل 
حركة �لتجديد يف �لقرن �لثالث ع�سر �لهجري، �لتا�سع ع�سر �مليالدي، و�إذ� كان 
�ل�سود�ن  فاإن  و�لدولة  �ملجتمع  نطاق  على  للتجديد  �سبق  قد  �لغربي،  �ل�سود�ن 
�ل�سرقي ما لبث �أن حلق مبا حدث يف �ل�سود�ن �لغربي وقدم م�سروعه �لتجديدي 
للقرن �لثالث ع�سر �لهجري و�إن �ختلفت �سمات ومعامل �لنموذج �لتجديدي يف 

�ل�سود�ن �ل�سرقي، عن �لنموذج �لذي �ساد يف �ل�سود�ن �لغربي.

�ملجتمعي  �لنطاق  يف  �ل�سرقي  �ل�سود�ن  يف  �لتجديدي  �مل�سروع  عمل 
�لغربي،  �ل�سود�ن  يف  حدث  ما  غر�ر  على  »خالفة«  دولة  الإقامة  يطمح  ومل 

�سنن �أبي د�ود كتاب �ملالحم، باب ماذكر يف قرن �ملائة، حديث رقم 4291 - 12 د. - �بن حزم، بريوت ط   )1(
1419 هـ.
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�لقرن  �أو�ئل  �أن كيان �لدولة �مل�سلمة قد نه�ض و��ستتب منذ  �ل�سبب  ولرمبا كان 
�لعا�سر �لهجري - �ل�ساد�ض ع�سر �مليالدي، با�سم دولة �لفوجن ويحكي �ساحب 
�لطبقات)1(: »�لفوجن ملكت �أر�ض �لنوبة وتغلبت عليها، ويف �أول �لقرن �لعا�سر، 
�سنة ع�سرة بعد �لت�سعمائة، ُخّطت مدينة �سنار، خطها عمارة �لدونق�سي وخطت 
مدينة �أربجي قبلها بثالثني �سنة، ومل ت�ستهر يف تلك �لبالد مدر�سة علم وال قر�ءة 
قر�آن، ويقال �إّن �لرجل يطلق �مر�أته ويتزوجها غريه يف نهاره دون عدة حتى قدم 
�لبوالدي من  �إبر�هيم  ثم  �لعدة..  �لنا�ض  �لعركي من م�سر وعلم  �ل�سيخ حممد 
م�سر �إىل د�ر �ل�سايقية ودر�ض فيها خليل و�لر�سالة و�نت�سر �لعلم و�لفقه يف �جلزيرة، 
د�ر  �ل�سوفية يف  �لطريقة  و�أدخل  بغد�د  من  �لبهاري  �لدين  تاج  �ل�سيخ  قدم  ثم 

�لفوجن«)2(.

وعلى �لرغم من حتول �لنخبة �ل�سود�نية �حلاكمة لالإ�سالم ولل�سان �لعربي 
و�حلرف �لقر�آين، فاإنه ظل هناك �سود�نان، وهما �سود�ن �لنخبة �حلاكمة وهو على 
ن�سيب من تعاليم �الإ�سالم، و�إ�سالم عامة �لنا�ض وما تغ�ساه من جهل و�سعوذة 
يف  �ملوتى  و�إحياء  �ملر�سى  �إبر�ء  على  مبقدر�تهم  و�إيان  بال�سيوخ  وتعلق  وخر�فة 
�لع�سر �حلجري  ثقافة  فقد كان مت�ساحًلا مع  ور�ء ذلك،  ما  �أما  �لفوجن،  �سود�نيي 

حممد �لنور بن �سيف �هلل، كتاب �لطبقات يف خ�سو�ض �الأولياء �ل�ساحلني و�لعلماء و�ل�سعر�ء يف �ل�سود�ن،   )1(
حققه وعلق عليه وقدم له يو�سف ف�سل ح�سن، د�ر �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�سر، جامعة �خلرطوم، �لطبعة �لر�بعة 

1991م.
�مل�سدر �ل�سابق �ض 40/39 - و�سل �ل�سيخ تاج �لدين �لبهاري يف 985هـ/ 1577م و�أقام بال�سود�ن »�لفوجن«   )2(

�سبعة �أعو�م.
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ومافيها من تخلف وتعر وعبادة للطبيعة و�أرو�ح �ل�سلف و�لثعابني و�لطوطم، وكان 
�لعقل �الجتماعي قا�سًر� اليتجاوز حدود �لع�سرية ومطلوباتها، و�عتمد �لن�ساط 

على مقومات �حلياة �الأ�سا�سية من �لتقاط للثمار و�كتفاء مبا جتود به �لطبيعة.

ويف �إطار �النقالب �الإ�سالمي، �لذي وقع 910هـ/ 1504م بقيادة قبائل 
�لفوجن وعرب �لقو��سمة، �أ�سهم علماء وحكام و�سخ�سيات كثرية يف �لدفع بحركة 
�لثقافة �الإ�سالمية يف �لفرتة �ملمتدة من �لقرن �لعا�سر �لهجري حتى �لثالث ع�سر، 
�ملعادل لل�ساد�ض ع�سر حتى �لتا�سع ع�سر �مليالدي، ولكن كان �أبرزهم على �سعيد 
�حلكام - �ل�سيخ عجيب �ملاجنلك �ملتوفى 1019هـ/ 1610م وعلى �سعيد �لعلماء 

�ل�سيخ �إدري�ض ود �الأرباب �لذي عّمر 147 عاًما �أي ما بني 1508م/ 1655م.

يف  الإ�سهامه  �ل�سود�ين  �لتجديد  نادي  يف  و�سعيته  عجيب  �ل�سيخ  �أخذ 
�إعد�د طليعة �سود�نية مثقفة وموؤهلة، وجتلى ذلك يف مبادرته باإن�ساء ثالثة رو�قات 
الإيو�ء طلبة �لعلم �ل�سود�نيني يف �ملر�كز �لعلمية �ملعروفة يف مكة �ملكرمة و�ملدينة 
�ملنورة و�الأزهر �ل�سريف، وخرجت هذه �لرو�قات �أجيااًل من �ملدر�سني و�ل�سيوخ 
مع  �لتو��سل  تيار  مّنى  كما  و�مل�ساكني،  �حلجيج  من  �الآالف  �أوقافه  كما خدمت 
م�سر و�حلجاز ومر�كز �الإ�سعاع يف �لعامل �الإ�سالمي مبا يف ذلك �ملغرب، علًما باأن 
�أ�سرة مغاربية علمية معروفة ح�سنت �لطريقة �ل�ساذلية و�هتم  و�لدته تتحدر من 
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�ل�سيخ عجيب باأمور �لعد�لة وعمد �إىل تعيني �أربعني قا�سًيا يتولون �سوؤون �لعد�لة 
يف �أرجاء م�سيخته ومل يك هذ� �أمًر� ماألوًفا يف �سود�ن �لقرن �ل�سابع ع�سر)1(.

�إ�سهامات �ل�سيخ عجيب حني كان حاكًما، �عتناقه ملبد�أ وحدة  �أبرز  ومن 
�الأمة �الإ�سالمية، وفتح ديار �ل�سود�ن لتوطني �لعلماء من م�سر و�ملغرب و�حلجاز، 
يت �ملدن باأ�سمائهم، لذ� فال�سيخ عجيب �أحد  وبلغ �إكر�مهم �إىل �حلد �لذي �ُسمِّ
�آباء �لدولة �ملفتوحة ذ�ت �حلدود �لعقائدية، حيث �إنها بالن�سبة له جن�سية �مل�سلم 
بل  �لعلماء  جذب  �الإ�سالم  د�ر  مطلوبات  ومن  �إ�سالم  د�ر  و�ل�سود�ن  عقيدته 

و�لقبائل �لعربية �مل�سلمة لال�ستيطان و�الإقامة وتعمري �الأر�ض.

ويكن �لقول �إن �حلركة �لروحية و�لفكرية �لتي بذر بذورها �ل�سيخ عجيب، 
ظلت �أهم موؤثر عامل يف ت�سكيل �لعقل �ل�سود�ين ومز�جه وتكوينه لفرتة مائتي 
باملدد  مرفودة  ظلت  �ل�سود�نية،  �لعلمية  �حلركة  باأن  علًما   1810/1610 عام 
�الأولياء  وغار�ت  بالكر�مات  و�لت�سرف  وجماهدة  مكا�سفة  من  فيه  وما  �ل�سويف 
�ملجتمع  و�أبعد  قبورهم،  �لنا�ض من د�خل  وت�سريفهم الأمور  بع�ض  بع�سهم على 
ولكن  �ل�سوفية،  �ل�سادة  وترتيبات  �لت�سوف  مر�تب  يف  �لنجعة  �ل�سود�ين 
�لثقافة  ت�سبح  باأن  �لكامنة  �الأ�سو�ق  عن  تعبرًي�  حقيقته  يف  كذلك  ذلك  كان 
�إىل �سمور  باالإ�سافة  �ل�سيوخ و�لفقهاء �ملرجع �الأ�سا�سي  �الإ�سالمية �ملج�سدة يف 

ح�سن مكي حممد �أحمد، �لثقافة �ل�سنارية �ملغزى و�مل�سمون، �إ�سد�رة رقم 15، مركز �لبحوث، جامعة �إفريقيا   )1(
�لعاملية 1990.
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حركة �لثقافة �الإ�سالمية �لعربية يف مر�كز �الإ�سعاع �لثقايف يف �لعامل �الإ�سالمي 
يف �لفرتة 1600/ 1800م، حيث �سمرت �للغة �لعربية مل�سلحة �للغة �لعثمانية 
وبرزت �لطرق �ل�سوفية �لقادمة من �آ�سيا �لو�سطى، على �الأخ�ض �لطريقة �خللوتية 
�لت�سوف  �أ�سبح  كما  �ل�سريف  �الأزهر  ربوع  �سادت حتى يف  �لتي  و�لنق�سبندية 

حا�سًر� يف �لف�ساء �لعثماين ومدفوًعا بقوة �لدولة �لعلية.

�إدري�ض  بن  �أحمد  �ل�سيد  مدر�سة  برزت  �لعامة  �لت�سوف  موجة  �إطار  ويف 
عثمان  حممد  �ل�سيد  �ل�سود�ن  يف  تالمذته  و�أهم  )1837/1758م(  �لفا�سي 
�ملريغني �ملولود بالطائف )1793/ 1852م( وكذلك برزت تاأثري�ت �ل�سيد �أحمد 
�ل�سيد  �إىل  باالإ�سافة  بفا�ض  و�ملدفون  باجلز�ئر  �ملولود  �لتجاين )1737/ 1815م( 
�أحمد �لطيب �لب�سري )1742/ 1823م(، وما يز�ل تاأثري�ت هذ� �لرباعي ت�سكل 
�خلريطة �لروحية و�لدينية ملعظم �ل�سود�نيني، علًما باأن و�حًد� منهم فقط �سود�ين 

�جلن�سية، ح�سب �مل�سطلحات �لقطرية �حلديثة وهو �ل�سيد �أحمد �لطيب �لب�سري.

ومع �أنه �ن�سرمت قر�بة �ملائتي �ل�سنة على بروز هذ� �لرباعي، فاإن �خلرطة �لدينية 
و�لروحية يف �ل�سود�ن، ما تز�ل �أ�سرية لتعاليم هوؤالء �لرجال، ولو بعثو� من قبورهم، 
�ملنت�سبني  وكرثة  �لروحي  ونفوذهم  ذكرهم  الت�ساع  نتيجة  �لده�سة،  �أ�سابتهم  رمبا 
�أنف�سهم  �لناذرين  و�لدعاة  ل�ساأنهم  �ملقامة  و�مل�ساجد  و�ملقامات  و�ملز�ر�ت  ل�ساأنهم 
�الإ�سالمي  �لتجديد  �إطار  و�سعيتهم، يف  �الأ�سئلة عن  ي�ستوجب طرح  ما  لطريقهم، 
و�لتاريخ �ل�سود�ين وم�ستقبل حركة �لتدين يف �ل�سود�ن و�ملنطقة، وال يعني ذلك �أن 
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�ل�ساحة �لدينية و�لروحية خالية �إال من تاأثري�تهم، �إذ توجد حركات وطرق قدية، ما 
تز�ل لها مر�كز وتبعيات مثل �لطريقة �لقادرية بت�سعباتها و�أ�سرها يف �جلزيرة وكدبا�ض 
ا بال�سيد �أحمد بن �إدري�ض وحركة  ومدر�سة �ملجاذيب �ملتاأثرة بالطريقة �ل�ساذلية وجزئيًّ
�خلارجي،  و�ملادي  �لروحي  �ملدد  ذ�ت  �الأخرى  �ل�سلفية  و�حلركات  �ل�سنة  �أن�سار 
و�لتي �أ�سبح لها قر�بة �ألف وخم�سمائة م�سجد يف �ل�سود�ن، �أي مايعادل قر�بة %10 
من م�ساجد �ل�سود�ن، علًما باأن ظاهرة �حلركات �ل�سلفية �زدهرت يف �خلم�سني عاًما 
�الأخرية، وكذلك توجد �حلركات �الإ�سالمية �حلديثة، مثل حركة �الإخو�ن �مل�سلمني 
�إذ رمبا كان �لع�سو  ولكن هذه �حلركات تتو��سل مع كل مكونات �خلريطة �لدينية 
�ملنتمي لهذه �لتيار�ت له طريقته �ل�سوفية �أو �ل�سلفية ولكن يّعرب عن تدينه �ل�سيا�سي 
�أو طموحاته �ل�سيا�سية يف �إطار هذه �حلركات، كما �أَن هناك �لتيار �لعام للمتدينني 
�لذين مت تكييف مز�جهم �لديني من خالل مدر�سة �ملعهد �لعلمي �أو جامعة �أمدرمان 
�الإ�سالمية �أو �مل�ساجد �مل�ستقلة و�لتعليم �حلديث �أو من خالل �خلالوي و�لكتاتيب 
يف قرى ود �لفادين و�أم �سو� بان وهم�سكوريب و�أمثالها وقد برزت �سخ�سيات ذ�ت 
��ستقاللية �سبت جهودها با�ستقاللية، �إما من خالل قنو�ت �لدولة كاملرحومني - 
كامل �لباقر و�إبر�هيم يو�سف �لنور وعو�ض �هلل �سالح وعبد�هلل �لطيب وعون �ل�سريف 
قا�سم و�آل �ل�سرير وبرزت �أ�سر دينية كاآل �سو�ر �لذهب و�لبيالب و�ل�سابوناب، ولكن 
مع ذلك يكن �لقول �إن �لرباعي �لذي �أ�سرنا �إليه هو �ساحب �لن�سيب �الأعلى يف 
تكييف �ملز�ج �لديني و�لروحي يف �ل�سود�ن - �أي �بن �إدري�ض و�ملريغني، و�أحمد 

�لتجاين و�أحمد �لطيب �لب�سري.
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يكتنف �لغمو�ض �سخ�سية �بن �إدري�ض، �لذي خرج من دياره يف نو�حي 
وزهد يف  عاًما،  �أربعني  للحج يف عام 1798م، وكان عمره حينها  رمبا  طلًبا  فا�ض 
1798م  يوليو  مل�سر  نابليون  غزوة  مع  تقاطع  بها  مروره  الأن  م�سر؛  يف  �الإقامة 
وحدثت له م�سادمات مع رجال �جلمرك فيها، رمبا كان مردها �سخطه لوقوع درة 
وقًتا يف  ق�سى  فقد  ذلك،  ومع  �لكفار  من  �لغز�ة  يد  م�سر يف  �الإ�سالمي  �لعامل 
�لدعوة و�الإر�ساد يف �الإ�سكندرية ثم يف �الأزهر �ل�سريف، حيث كان يح�سر درو�سه 
عدد كبري من �مل�سايخ و�لعلماء وال ي�ستبعد �أن تكون درو�سه قد �أ�سهمت يف ثورة 

�الأزهر حتى ��سطر نابليون القتحامه)1(.

خرج �بن �إدري�ض �إىل �حلجاز، حيث ق�سى هناك ب�سع �سنو�ت يف �لتدري�ض 
يف  �ملبالغة  رف�ض  كما  �الأ�سا�سية،  �لت�سريع  مل�سادر  بالرجوع  منادًيا  �حلرمني،  يف 
تقدي�ض �الأمو�ت، كما بلور منهجه يف �ملعرفة �لذي جمع بني �لنقل و�لك�سف، 
بالزندقة،  رموه  �لذين  �لظاهرية  غالة  من  مكة  علماء  مع  لل�سد�م  جره  ما  وهو 
وحينما فتح �آل �سعود من �أن�سار �الإمام حممد بن عبد�لوهاب مكة عام 1803م، 

عاملوه باحرت�م وجرت بينه وبينهم مناظرة م�سهورة.

عاد �ل�سيخ �بن �إدري�ض مل�سر مرة �أخرى، بعد خروج نابليون منها و��ستقر 
بالزينية ود�رو بال�سعيد ملدة �أربع �سنو�ت، ثم قفل ر�جًعا �إىل مكة �ملكرمة، وهناك 

�لدعوة وفكره  �لفا�سي )1760/ 1837م(، منهجه يف  �إدري�ض  �أحمد بن  �ل�سيد  �أحمد  ح�سن مكي حممد   )1(
�ل�سيا�سي، �إ�سد�ر�ت �ملركز �الإ�سالمي �الإفريقي باخلرطوم، 1990م، �ض 9.
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تكاملت معامل مدر�سته، حيث كر�ض وقته يف خدمة نخبة من �سباب �الأ�سر�ف 
ونبهاء �لعامل �الإ�سالمي، وكان �أبرز رو�د مدر�سته �ل�سيد حممد عثمان �ملريغني 
يف  و�الإر�ساد  للدعوة  نف�سه  نذر  و�لذي  1852م،  و�ملتوفى  �لطائف  �أ�سر�ف  من 
�ل�سود�ن و�إرتريا و�حلب�سة، ثم �ل�سيد حممد علي �ل�سنو�سي �لذي تفرغ للدعوة 
�لر�سيد �لذي تفرغ  �إبر�هيم  ليبيا و�أطر�ف ت�ساد ود�رفور. و�ل�سيد  �الإ�سالمية يف 
للدعوة يف �سمال �ل�سود�ن وو�سلت دعوته على يد �بن �أخته �إىل �ل�سوماليني يف 
�حلجاز، حتى خرج من رحم �حلركة حممد بن عبد�هلل �حل�سن مهدي �ل�سومال.

كما �أثر �بن �إدري�ض على خلٍق كثري من �لهنود، وختم حياته بالرحيل �إىل 
�سابيا يف �ليمن، حيث �لتف حوله خلق كثري وكان عمره قد قارب �لثمانني عاًما 
بقدر�ته  ذريته، عرفانًا  �ليمني حول  �ل�سعب  و�لتف جزء من  وتويف هناك ودفن 
وطلًبا للربكة يف �أبنائه، وقد توطد نفوذه �لروحي وكلمته يف »منطقة ع�سري« حتى 
�أربعني  �إقامة دولة م�ستقلة عا�ست نحو  �أحفاده من توظيف هذ� �لنفوذ يف  متكن 
عاًما )1892/ 1933( �إىل �أن ق�ست عليها �لدولة �ل�سعودية و�سمتها الأر��سيها.

�أواًل  �إدري�ض،  �بن  �ل�سيد/  يف  �ملثقفة  �ل�سابة  �لعنا�سر  ��ستهوى  �لذي  ما 
ظروف  يف  و�أور�ده  ر�سائله  عنها  تك�سف  �لتي  و�لبيانية  �لعلمية  ومقدرته  علمه 
�نحطاط �لعامل �الإ�سالمي، �الأمر �لثاين همته يف متابعة ر�سالته بحيث �ندمج يف 
هموم وق�سايا �لعامل �الإ�سالمي يف �ل�سود�ن وم�سر و�ليمن و�حلجاز و�حلب�سة وفوج 
تالمذته للقيام باأعمال دعوية وتب�سريية يف تلك �ملناطق وظل �أربعني عاًما يتجول 
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�إنه �ن�سغل متاًما عن �لعودة مل�سقط ر�أ�سه يف  ما بني �حلجاز وم�سر و�ليمن، حتى 
ا وال ميًتا. �ملغرب ومل يعد �إليها ال حيًّ

�أ�ش�س دعوة �بن �إدري�س وم�شادر ثقافته

و�لثقافة  �لنبوية  و�ل�سرية  و�حلديث  وتف�سريه  بالقر�آن  �إدري�ض  �بن  �هتم 
�ل�سوفية ومع در��سته ملنهج �ملتفل�سفة و�لعقالنيني فاإنه ييل الأهل �لك�سف، مفهوم 
�بن �إدري�ض مل�سطلح �جلماعة �مل�سلمة، مفهوم فيه جتديد؛ �إذ �جلماعة �مل�سلمة عنده 
ال تتطابق مع ما ن�سميه �ملجتمع �الإ�سالمي، �إذ ال يدخل �لفرد يف �إطار �جلماعة 
�إدري�ض: »و�علم �أن �جلماعة �ملنبه  �أو ن�سبه و�إمنا بك�سبه، قال �بن  �مل�سلمة با�سمه 
و�إن  ر�سوله  و�سنة  �هلل  �أثر كتاب  �ملقتفون  مع �جلماعة( هم  �هلل  )يد  بقوله  عليهم 
كان و�حًد� فاإن �لنبي كان و�حًد� يف �أول �لبعثة وكذلك �إبر�هيم قال تعاىل: ]�إن 

�إبر�هيم كان �أمة قانتا هلل حنيفا ومل يك من �مل�سركني[«)1(.

�إدري�ض على تكفري �ملجتمع و�إمنا جعله  ولكن هذ� �ملفهوم مل يحمل �بن 
و�لرتبية  �لتدري�ض  طريق  عن  �لدينية  �لروح  �إيقاظ  علي  وحر�ًسا  تو��ساًل  �أكرث 
وكذلك بالبعث �لفكري و�ال�ستنها�ض �لرتبوي بالتدري�ض و�لت�سوف و�ل�سلوك، 
بداًل من  �مل�سلم  �ل�سف  لتوحيد  �الإ�سالمي  �لتاريخ  توظيف  وكان حري�ًسا على 
توظيفه الجرت�ر �ملر�ر�ت ولذلك نهى �أ�سحابه عن �خلو�ض يف خالفات �ل�سحابة.

�أحمد بن �إدري�ض �لفاأ�سي، �لعقد �لنفي�ض يف جو�هر �لتدري�ض، مطبعة م�سطفي بابي �حللبي، �ض 17  )1(
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وحينما يتكلم �بن �إدري�ض عن �مللوك و�لعلماء، ي�سري �ساهد ع�سره حيث 
نهي  عن  و�ل�سكوت  �مللوك  مد�هنة  و�لدنيا  �لدين  مفا�سد  �أعظم  »من  يقول: 
منكر�تهم« ويلخ�ض �بن �إدري�ض روؤيته يف �لنظم �ل�سيا�سية �ل�سائدة يف ع�سره: »ما 
�أخل بامللوك و�أف�سد عليهم �أمر دينهم ودنياهم �إال �جلور وعدم �لعدل.. فاإّن من 

�ت�سف بالعدل ولــو كان كافًر� ظهر �سره يف �سالح �أمور رعيته«)1(.

مدر�سة  باإيجاد  م�سغواًل  كان  �أنه  �لعاملية،  �إدري�ض  �بن  منهج  �سمات  ومن 
عابرة للحو�جز �لعرقية و�جلغر�فية و�ل�سيا�سية فاملريغني من مكة و�ل�سنو�سي من 
�جلز�ئر وهذ� من �ل�سود�ن �أو �ليمن �أو م�سر �أو �ل�سند �إلخ، وكان مهموًما باإيجاد 
وكان  �جلماهري  مع  �لعمل  عن  �لنوع  بناء  ي�سغله  مل  ولكن  �لنوع  وبناء  �لنخبة 
منهجه �أن بناء �لنخبة يتكامل مع �لعمل و�سط عامة �مل�سلمني وال يتناق�ض بدليل 
حياته يف  ختم  �أنه  كما  م�سر  �سعيد  �سنو�ت يف  وق�سى خم�ض  �الأزهر  ترك  �أنه 
منطقة ع�سري باليمن، بل �إن ميد�ن �الختيار للنخبة �لتي �أعدها متثل يف �إر�سالها 
للبادية و�الأرياف وجماهيل �حلب�سة و�ل�سود�ن وليبيا، وقام منهج �بن �إدري�ض على 
و�النقالب،  �لعنف  عن  �لبعيد  �ملرتفق  �الإ�سالحي  �ل�سلمي  �الإ�سالمي  �لعمل 
ومع �أن �أ�س�سه �لنظرية تدعو للنهي عن �ملنكر و�جلهاد فاإنه كان حري�ًسا على فكرة 
�لوحدة وعدم �سق �ل�سف، لذ� مل يلجاأ الإقامة موؤ�س�سة خا�سة به، تتم مبقت�ساها 
بيعة �سعبية له. ومبقارنته بالدعاة �لذين جاوؤو� من بعده، فاإنه كان �ل�سيد جمال 

�مل�سدر �ل�سابق 171.  )1(
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�لدين �الأفغاين يركز على بناء �مل�سلم �لثائر، وحممد �إقبال على �مل�سلم �الإيجابي 
�مل�سلم �حلركي و�لعمل  �لبنا على  �لنه�سة، وح�سن  يتفاعل مع مطلوبات  �لذي 
�الجتماعي، و�ملودودي على �مل�سلم �لد�عية، و�سيد قطب على �مل�سلم �ملنا�سل، 
و�خلميني على �مل�سلم �ل�سهيد، فاإن �بن �إدري�ض كان يركز على بناء �مل�سلم �لذ�كر 
د�أب  يز�ل  وما  �الأعمال،  و�ل�سدق وخلو�ض  �هلل  ��سم  وذ�كرته  وعيه  �حلا�سر يف 
�ملنتمني ملدر�سة �بن �إدري�ض �لرتكيز على �لذكر و�الأور�د، و�لر�سم �لبياين �ملرفق 

يعطي فكرة عن تالمذة �أحمد بن �إدري�ض �الأفارقة �أو �لذين عملو� يف �إفريقيا.
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�أحمد بن �إدري�ض )1758/ 1837(

موؤ�س�ض  لر�سيد  هيم  إبر
متوفى  لر�سيدية  لطريقة 

1874م

هيم  إبر أخت  بن  �سالح  حممد 
وموؤ�س�ض  1919م  ملتوفى  لر�سيد 
ملنتمني  من  لتي  ل�ساحلية  لطريقة 
حل�سن  هلل  عبد بن  حممد  إليها 

ملتوفى 1920 ل�سومايل  مهدي 

لدفاري  حلفيظ  عبد هلل  عبد
عنه  أخذ   ، 1908م  ملتوفى 
ملهدي  أحمد  حممد  الإمام 
د  أور و أفكار  ن  ل�سود مهدي 

إدري�ض أحمد بن 

ملريغني  عثمان  حممد 
خلتمية لطريقة  موؤ�س�ض 

وحممد  أحمد  حفيده 
الإدري�سية  لدولة  موؤ�س�سا 
يف تهامة وع�سري )1893/ 

)1933

رئي�ض  ملريغني  عثمان  حممد  ل�سيد 
طي حالًيا لديقر الحتادي  حلزب 

الأزهري  إ�سماعيل  ل�سيد  حفيده 
ن  ل�سود ء  وزر رئي�ض   1970/1900

الحتاديني ورئي�ض حركة 

لروحيون: تالمذته 

لكردفاين  هلل  لويل عبد إ�سماعيل 
لطريقة  موؤ�س�ض   1893  /1793

الإ�سماعيلية وله 40 موؤلًفا

أبناوؤه:

لقريب حممد عثمان 

ل�سيد علي
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�ل�شيخ �أحمد �لتجاين

�ملولود باجلز�ئر 1150هـ/ 1230م )1737/ 1815م( بقرية عني ما�سي 
باجلز�ئر، و�أخذ �لعلم يف فا�ض باملغرب وتلم�سان باجلز�ئر وتون�ض ثم �لقاهرة فاحلجاز 
�لكرمي  بن  حممد  عبد�هلل  �ل�سيخ  �لتقى  ثم  عاًما،  وعمره37  1187هـ  يف  للحج 
�مل�سهور بال�سماين و�لذي كذلك تخرج يف مدر�سته �ل�سيد �أحمد �لطيب �لب�سري 
بف�سل  �عرت�ًفا  بال�سمانية  طريقته  �سمى  و�لذي  بال�سود�ن  �لدعوة  رجال  �أ�سهر 

�ل�سمان عليه.

ا بالطريقة �خللوتية كما كان  كان �ل�سيخ �أحمد �لتجاين حافًظا للقر�آن، ملمًّ
متفوًقا يف علم �لكالم و�لتوحيد و�لتف�سري و�حلديث وعلم �ل�سري و�لت�سوف وعلوم 
�أحمد  ولل�سيخ  و�أ�سباهمها،  و�لهمزية  �لربدة  �سماع  من  يكرث  وكان  �لخ..  �للغة 

�لتجاين موؤلفات عديدة.

دخلت �لطريقة �لتجانية لل�سود�ن من عدة طرق ولكن ورد ��سم �سود�ين 
�ملاحي  �ل�سيخ  وهو  �لطريقة  عنه  و�أخذ  �لتجاين  �أحمد  �ل�سيخ  �لتقى  و�حد 
مرو�  �لذين  �لتجانية  �سيوخ  �أبرز  ولكن  1277هـ)1(.  مبكة  �ملتوفى  �لد�رفوري 
بالقاهرة،  �ل�سيخ حممد �حلافظ �مل�سري �ملتوفى يف يونيو 1985م  بال�سود�ن، هو 
حيث كان يزور جتمعات �لتجانية بال�سود�ن ويدها بالكتب كما كان ير�سل لهم 
)1(   زينب �ل�سيخ حمزة عمر، �لطريقة �لتجانية يف �ل�سود�ن، ر�سالة ماج�ستري مركز �لبحوث جامعة �إفريقيا �لعاملية، 

2002م، �ض 56.
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جملته )طريق �حلق( �ملتخ�س�سة يف �لتجانية، ولكن معظم رو�د �لتجانية بال�سود�ن، 
جاوؤو� من غرب �إفريقيا، �إما عرب طريق �حلج �أو طلًبا للجوء �ل�سيا�سي هربًا من بط�ض 
�لفرن�سيني وغريهم من �ال�ستعماريني، ما عد� �خلليفة حممد ود دوليب �ملتوفى 
�سنة 1883م و�ل�سيخ مرزوق �الأن�ساري �لذين هم من �ل�سود�نيني باالأ�سل، وبرز 
من جتانية �خلارج �لذين توطنو� يف �ل�سود�ن �ل�سيخ عمر قمبو �ملتوفى يف 1918م 
و�ل�سيد حممد خمتار �ل�سنقيطي و�ل�سيخ حممد �لبدوي و�ل�سيخ يو�سف بغوي 
وكان للتجانية �إ�سهامات كبرية يف �لر�فعة �لدينية حيث �أ�سهمو� يف بناء م�سجد �أم 
درمان �لكبري وم�سجد �لفا�سر وم�سجد ود �لبدوي باأم درمان وم�سجد قدح �لدم، 
كما كانو� يوؤمون معظم �مل�ساجد يف �أم درمان وكردفان ود�رفور، وكان لهم ح�سور 
و�ل�سيخ  �ملتوفى 1934م  ها�سم  �أبو�لقا�سم  �ل�سيخ  مثل  �ل�سود�ن  علماء  هيئة  يف 
عبد�لعزيز  و�ل�سيخ  1370هـ  �ملتوفى  �الأن�ساري  مرزوق  و�ل�سيخ  �حلجاز  مدثر 
�لدباغ و�ل�سيخ مدثر �لبو�سي �ملولود يف 1903م و�ل�ساعر �ل�سديق عمر �الأزهري 

�ملولود يف 1889م.

كما جنح �ل�سيد �حلاج م�سوي �ملولود يف عام 1922م يف توفري �ملادة �لعلمية 
يف  مقبوليتها  على  و�لتجانية   - ومدين  �خلرطوم  يف  �لتجارية  مكتبته  طريق  عن 
على ختم  �لقائمة  �ملحورية  فكرتها  �الأخ�ض  على  منتقديها  لها  �أن  �إال  �ل�سود�ن 
�لوالية و�سالة �لفاحت ملا �أغلق، ومع �أنه ال توجد �إح�ساء�ت بعد الأتباع كل طريقة 
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اليقلون  �ل�سود�ن  يف  �ملتعددة  و�ألويتها  بزعاماتها  للتجانية  �ملنت�سبني  فاإن  �سوفية 
�خلتمية  مثل  �لكبرية  �لدينية  �جلماعات  قائمة  تاأتي يف  وهي  ب�سعة ماليني  عن 
و�ل�سمانية و�الأن�سار و�إن كان ح�سورها �ل�سيا�سي �أقل من هذه �جلماعات ولكْن لها 
ح�سور قوي و�سط �لتجار رمبا الأنه �ساع �عتقاد باأن �أور�دهم تنمي �لك�سب وتبارك 
يف �لرزق، وقد رفد دعاة �لتجانية من �ل�سود�نيني �ملكتبة �ل�سود�نية بقر�بة �ل�سبعني 
موؤلًفا من موؤلفاتهم وكلها يف �لتعريف بالتجانية و�أور�دها و�سيوخها وكذلك دفاًعا 
عنها يف و�سط �ملهاجمني لها، كما للتجانية ب�سع مئات من �لزو�يا و�مل�ساجد على 
وتعترب  وموؤذنني.  �أئمة  فيها  يعملون  �لتي  �مل�ساجد  تلك  غري  �ل�سود�ن،  �متد�د 

�لطريقَة �الأوىل يف غرب �ل�سود�ن من ناحية �لعددية - �أي يف د�رفور وكردفان.

موؤ�ش�شة �شوفية يف  موؤ�ش�ًشا لأكرب  �أ�شبح  �لذي  �ل�شود�ين  �ل�شويف 
�ل�شود�ن �ل�شيخ �أحمد �لطيب �لب�شري �ملتوفى 1825م)1(

�لرموز  �أجنبت  �لتي  لذ�تها،  �لزمنية  للحقبة  �لطيب  �أحمد  �ل�سيخ  ينتمي 
�ملتوفى 1837م  �إدري�ض  بن  »�أحمد  �ل�سود�ين  �ملوؤ�س�ض  للت�سوف ومنهم  �لكبار 
و�ملريغني �لكبري �ملتوفى 1852م و�ل�سيد �أحمد �لتجاين �ملتوفى 1815م، ولكن 

�سنة  منذ دخولها  �ل�سود�ن،  و�الجتماعي يف  �لديني  و�أثرها  �ل�سمانية  �لطريقة  عثمان،  �أحمد  طارق  ر�جع:    )1(
�إفريقيا �لعاملية، �خلرطوم �ض33 - �ل�سيخ �أحمد  �أطروحة دكتور�ة غري من�سورة، جامعة  1776م - 1955م، 
�لطيب �لب�سري من �أ�سرة دينية معروفة جده حممد بن �سرور من تالميذ �ل�سيخ ح�سن ود. ح�سونة، وبنى �سرور 

م�سجًد� يف قرية �أم مرح.
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بينما  �جلو�معة،  قبيلة  هي  �سود�نية  الأرومة  ينتمي  �لب�سري  �لطيب  �أحمد  �ل�سيخ 
ينتمي �أقر�نه �إىل طائفة �الأ�سر�ف �ل�سيد �ملريغني من �حلجاز و�بن �إدري�ض و�أحمد 

�لتجاين من �ملغرب و�لقو��سم �مل�سرتكة، هي:

�لتي 	 �ل�ساذلية  �ملدر�سة  �الأخ�ض  على  �ل�سويف  بالفكر  �أربعتهم  تاأثر  �أواًل 
بتعاليم �لطريقة �خللوتية  �أربعتهم  تاأثر  ز�ًد� لالأربعة، كما  �أور�دها  �أ�سبحت 

�ملحملة باملز�ج �لعلمي و�لروحي الآ�سيا �لو�سطى.

يف 	 �لتقو�  حيث  بع�ًسا،  بع�سهم  معرفة  يفيد  ما  �الإ�سار�ت  من  هناك  ثانًيا 
�حلجاز و��ستفاد �ل�سيخ �أحمد �لطيب �لب�سري من �إقامته �لطويلة يف �حلجاز 
�أ�ستاذه �الأ�سا�سي حممد عبد�لكرمي �ل�سمان )1718/ 1775( �لذي  مع 
�بن  �لتقى  ولكنه كذلك  �خللوتية  �لطريقة  وم�سالك  بتعاليم  مت�سبًعا  كان 
�إدري�ض وتالمذته �ملريغني و�ل�سنو�سي، كما �أن �ل�سيد �أحمد �لتجاين �لذي 
و�سل �حلجاز يف حو�يل عام 1772م، �لتقى عبد�لكرمي �ل�سمان و�أخذ عنه. 

بينما و�سل �ل�سيخ �أحمد �لطيب �إىل �حلجاز عام 1171 هـ/  1759م.

متيز �أربعتهم مبعرفتهم �لتامة للغة �لعربية و�آد�بها، كما متيز بهبة �ملقدرة على 	
�مللهمة  �لقيادية  مقدر�تهم  �إىل  باالإ�سافة  ونرًث�  و�سجًعا  �سعًر�  �للغة  تطويع 
�ل�ساعية لتوحيد كلمة �مل�سلمني وجتديد �لدين ح�سب روؤيتهم وتكييفهم 

�ل�سويف.
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وفاة  بعد  رمبا يف عام 1776م  لل�سود�ن  �لب�سري  �لطيب  �أحمد  �ل�سيد  عاد 
�أ�ستاذه، وبذلك فاإن عودته وعمله لبذر بذور �لطريقة �ل�سمانية �سابقة على جميء 
�ل�سيد �ملريغني �لذي و�سل ل�سنار عام 1813م - ب�سبعة وثالثني عاًما، بل يف 
�بن  �أ�ستاذه  يك  مل  بل  1793م  عام  يف  �ملولود  �ملريغني  يولد  مل  �حلني  ذلك 
كما مل  للحجاز 1798م،  �إدري�ض  �بن  و�سل  �إذ  بعد،  �حلجاز  و�سل  قد  �إدري�ض 
يعرف �ل�سود�ن يف ذلك �لوقت �لطريقة �لتجانية، وبذلك فاإن �لطريقة �ل�سمانية 
هي �أقدم �لطرق �لتي �سكلت �لعقل �ل�سود�ين وظلت تعمل يف ميد�ن �لت�سليك 
و�الإر�ساد يف دولة �لفوجن زهاء �الأربعني عاًما �إىل �أن برز مناف�سوها �جلدد تالمذة 
�بن �إدري�ض ثم بعد �أربعني عاًما �أخرى برز كذلك تالمذة �ل�سيد �أحمد �لتجاين.

�كت�سب �ل�سيخ �أحمد �لطيب �أن�ساًر� و�سط �ل�سود�ن بني �جلو�معة و�لكو�هلة 
وتعاون  �ليعقوباب  مثل  �لقادرية  من  طائفة  قلوب  ك�سب  وكذلك  و�حلالويني. 
�ل�سيد �أحمد �لطيب مع حكام �سنار و��ستغل بالطب �لروحي وغريه. و�كت�سب 
و�لنرث.  و�ل�سعر  �لت�سوف  ومهارته يف  مقدرته  �لب�سري  �لطيب  �أحمد  �ل�سيخ  �أبناء 
وبرز من �أبنائه خلفاء له �ل�سيخ حممد �ل�سريف نور �لد�ئم و�ل�سيخ عبد�ملحمود نور 
�لد�ئم ومن غري �أبنائه �ل�سيخ �لقر�سي ود�لزين ومنت �لطريقة �ل�سمانية وتعددت 
�أكرب  �أنها �ساحبة  �أكرب �لطرق يف �ل�سود�ن �ملعا�سر، كما  مر�كزها و�أ�سبحت من 
�ملهدي  �أحمد  �الإمام حممد  �أن  و�ملعروف  وفني،  وروحي  ور�سيد علمي  مكتبة 
)1840- 1885( منا وترعرع يف �أكناف هذه �لطريقة و�رتوى من م�ساربها، ومثل 
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�الأخري  تويف  ولكن  �أ�ساتذته.  �أهم  �لقر�سي  و�ل�سيخ  �ل�سريف  حممد  �الأ�ستاذ�ن 
قبل �أن يعلن �ملهدي مهديته. بينما مل يعرتف �الأول مبهديته، كما تعر�ض للحب�ض 
و�ل�سرب من قبل موؤيدي �ملهدي، ومهما يكن، فاإن �لطريقة �ل�سمانية �زدهرت يف 

�ل�سود�ن و�إثيوبيا وغرب �إفريقيا.

وتو��سلت  �لفوجن  �سلطنة  مع  ح�سنة  عالقة  يف  �لب�سري  �أحمد  �ل�سيد  ظل 
يطيعوهم  �أن  �لبالد  �أهل  و�أمر  علي  حممد  �خلديوي  والدة  مع  �حل�سنة  �لرو�بط 
بال�سيا�سة عن �لطريقة  واليخالفوهم، وكذلك فعل تالمذته، �لذين مل ين�سغلو� 
�أغزر  هي  �ل�سمانية  �لطريقة  باأن  �لقول  ويكن  �لثنائي،  �حلكم  ظروف  يف  حتى 
طرق �ل�سود�ن �أن�ساًر� و�أكرثها تاأثرًي� على �ل�سعيد �الجتماعي و�أوفرها �إنتاًجا يف 
�ملجال �الأدبي و�لروحي، كما نبغ فيها �سعر�ء على �مل�ستوى �لقومي مثل �ل�سيخ 
عبد�ملحمود نور�لد�ئم و�بنه �ل�سيخ �جليلي و�ل�سيخ حممد �سعيد �لعبا�سي و�ل�سيخ 
حممد �سرور و�آخرين. �خلريطة �ملرفقة تعطي �سورة تقريبية لنمو و�نت�سار �لطريقة 

�ل�سمانية:
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�ل�سيخ �أحمد �لطيب �لب�سري

�لنفوذ �لروحي عرب �الأبناء و�الأحفاد

هيم أمدرمانإبر كز  أبو �سالح ومر

هلل تويف 1930 قريب 

هلل لفاحت قريب 

ئم لد نور 

تويف  ملحمود  عبد 
1915 مركز طابت

أ�ستاذ  ل�سريف  حممد 
ملهدي تويف 1909

لعبا�سي  حممد �سعيد 
ملعروف ل�ساعر 

لطيب أحمد  لفاحتأ. د.  أ. د. ح�سن 

حممد

لطريقة وهناك  كز لتالمذة  ل�سمانية مر لطريقة 
أهمية بع�سها أخرى كثرية مل ترد على  كز  مر

أ�سهر رجاله  لزريبة و مركز 
ملتوفى يف  لربعي  ل�سيخ 

لثانية الألفية  حت  فو

كرجوح  مركز 
خلامت ل�سريف 

زين  �سمبات  مركز 
لعابدين

ل�سيخ  مركز مدين 
�ساطوط

إثيوبيا إفريقيامركز  كز غرب  مر
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�ل�شود�نيون و�ملريغني �لكبري

يختلف �ل�سود�ن و�إريرتيا �لتي مر عليها �ملريغني �لكبري عام 1813م  - �أي 
قبل مئتي عام عن �أحو�ل �أو�ساع �سود�ن �ليوم - �سحيح �أّن �ل�سلة بني �سفتي 
�لبحر �الأحمر مل تنقطع �أ�ساًل، و�أن حكام �سو�كن وعيذ�ب مو�نئ �ل�سود�ن �لقدمي، 
�ملنطقة.  �لبجة يف  قياد�ت  مع  تعاون  �أو  �أ�سر�ف مكة يف حتالف  من  كانت حتكم 
و�سحيح �أن �لهجر�ت �لغربية من جهينة وربيعة عّمرت بو�دي �ل�سود�ن وربوعه، 
كما �أن طريق �حلج ظل ي�سل ما بني �إفريقيا �الأطل�سي و�إفريقيا �لبحر �الأحمر ويربط 
جتارة �إفريقيا باحلجاز ويرفد ثقافة �الأطل�سي بثقافة �لبحر �الأحمر، ومثل طريق �حلج 
�لذي يخرتق �إفريقيا ويجمع بني قبائل غرب �إفريقيا وقبائل �ل�سود�ن رو�ق لل�سهر 

و�لدمج وتفاعل �لتجارة و�لثقافة و�للغات و�لعاد�ت و�لتقاليد.

و�لتحلل  �لتفكك  منتهى  كانت يف  �ل�سود�ن  �أو�ساع  فاإن  ولكن كذلك، 
ن�سبة لتحلل �لنظام �ل�سيا�سي �لذي مثلته دولة �لفوجن من مركزها يف �سنار و�أ�سبح 
�ل�سود�ن خا�سًعا مل�سيئة روؤ�ساء �لقبائل وبع�ض �لبيوت �لدينية وقادة �لع�سكر وما 
تبقى من �الأمر�ء. وكان �لفقر و�لتخلف و�لبوؤ�ض و�جلهل و�لتعري �لقا�سم �مل�سرتك 
بني جمهور �ل�سود�نيني. وكان �ل�سود�نيون �إال من رحم ربك، تتطلع �أو�ساعهم �إىل 
ا مبعاين �لتدين وينت�سلهم  �ملخل�ّض، �لذي يجمعهم ويوحد كلمتهم ويربطهم روحيًّ
ا من �لبوؤ�ض و�جلوع و�لعري ويحيطهم باالأمن و�ل�سالم يف هذ� �لظرف، و�سل  ماديًّ
مايو  من   2 و�ملتوفى يف  بالطائف  عام 1793م  �ملولود   - عثمان  �ل�سيد/ حممد 
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1852م و�ملدفون مبكة، �إىل �حلب�سة ونو�حي �إريرتيا و�ل�سود�ن يف ثالث رحالت، 
�سائًحا  �سنو�ت  ت�سع  ق�سى  �أنه  �أي  1821م  عام  حتى  1813م  عام  من  �بتد�ًء 
�لع�سرين عاًما، وهل كان  �ل�سود�ن متفرًغا للدعوة - ومل يتجاوز عمره  يف ربوع 
ا للمركب  ا وماديًّ ا ومعنويًّ ي�ستطيع حتمل الأو�ء �ل�سود�ن غري �ساب �سغري معد روحيًّ
�ل�سعب - تهام�ض �لنا�ض بو�سول �سريف من �أ�سر�ف مكة، جاب �سرق �ل�سود�ن 
وو�سطه وتد�فع �لنا�ض حوله �لتما�ًسا للربكة و�نتماًء لنا�سر �لدين وطلًبا لالنتماء  - 
و�أ�سبح جنًما تد�عى  �لنا�ض  �لقادم من مكة و�لتف حوله  �ل�سريف  وذ�ع �سيت 
�إليه �ل�سباب ما �سبب له �مل�ساكل و�خل�سومات يف �سنار مع رجال �لدين و�لطرق، 
�لذين �نزعجو� النف�سا�ض �لنا�ض من حولهم و�لتفافهم حول �ل�سريف و�ل�ساب 

�ساحب �حل�سب �لذي نزل ديار �لفوجن.

وحينما و�سل �ل�سريف �إىل كردفان، جذب �إليه �لقلوب ويف بارة يف قلب 
كردفان، �أبت �أ�سرة �سود�نية كرية �إال �أن ت�سهره لبنتها، �ملرموز لها ببنت �جلالب، 
وقد ن�سج �لعقل �ل�سود�ين حول هذه �مل�ساهرة �أ�سطورة، �أنها بنت �ساحلة، عّمت 
�سهرتها �الآفاق، و�أن �ل�سيخ عثمان د�ن فودي �ساحب �لوقت وحمدد �أمر �لدين 
�ل�سريف  �ل�ساب  �إليه  �سبقها  ولكن  يدها  طلب  ينوي  كان  �إفريقيا،  غرب  يف 
�ملريغني نحو عام 1814م ونحن ن�ستبعد ذلك، الأن عثمان د�ن فودي كان حينها 
قد مات �أو يف فر��ض �ملوت، كما �أنه بعيد و�إن �سمع عن �ل�سود�ن فمن �ملوؤكد �أنه 
مل يعرف بار�. ويف كردفان تعر�ض �ملريغني مل�سايقات من حاكمها �ملقدوم م�سلم 
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ورمبا �أخذته �لغرية من �نعطاف قلوب �لنا�ض حوله �أو خوفه من �سعبيته �أو حتري�ض 
�لعلماء �ملناف�سني له و�ل�سيء ذ�ته حدث له يف �سنار من �لوزير ود �الأرباب وعدد 
من علمائها، �سببو� له �مل�سايقات وعملو� على معاك�سته ولكن مع ذلك جنح يف 

ك�سب قلوب �لعباد.

و�ساق  �لطريق  جدد  �لذي  �ملريغني  �حل�سن  �بنه  بار�،  من  زو�جه  و�أثمر 
�لنا�ض يف طريق �أبيه �خلتم.

مثلت كذلك  �سمعتها،  ومظهرها وح�سن  ون�سبها  بح�سبها  �لعائلة  �أن  كما 
فكرة �حل�سارة و�لتمدن و��ستهوت �ل�سباب و�أ�سحاب �لتطلعات �لذين يريدون 
�ل�سود�ن  عر�ة  و�سط  �ملريغني، عرف  �بن  �إن  ويتبع، حتى  يقلد  �لذي  �لنموذج 
باحل�سن �ب جالبية، مبعنى �أنه متيز بك�سوة وهند�م غري معهود والفت للنظر، �إًذ� 
�خلتمية كذلك  �الأكل الأن  و�لهيئة، وحتى  �لفكرة  م�ستوى  �لتجديد كان على 

�أدخلو� �الأطعمة �حلجازية من قمح و�أرز ولو�زمها.

ومما يبدو من �لر�سائل �ملتبادلة بني �ملريغني و�بن �إدري�ض، �أن �لثاين كان 
�حلجاز  له يف  �أين  �ساعًد�  يريده  وكان  �ل�سود�ن  �الأول يف  مهمة  تطول  �أال  يريد 
و�زد�دت  و�سعابه،  و�أهو�له  وم�ساكله  �ل�سود�ن  هموم  ��ستغرقته  �ملريغني  ولكن 
خرب�ته بالدعوة وق�ساياها ومطالبها بعد �أن �أخذ يف �لتنزيل على �لو�قع و�لتاأطري 

على ما يف ذهنه من تنظري.
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وتك�سف ثقافة �ملريغني عن ثقافة عميقة �سعًر� ونرًث� مكنته من ب�سط �ل�سرية 
�لنبوية �سعًر� يف مولده، كما برز له كتاب »تاج �لتفا�سري لكالم �مللك �لكبري«)1( 

على منط تف�سري �جلاللني �مل�سهور للحلي و�ل�سيوطي.

ويكن �لقول باأن تاريخ �لطائفة م�سوب بال�سيا�سة، مرتبط باحلكم وو�سائطه، 
و�ل�سلطة وعدتها)2(، فاملريغني �لكبري كان معروًفا لدى حكام �حلجاز وم�سر و�ليمن 
و�ل�سود�ن وكان مهابًا من قبلهم، بع�سهم نظر �إليه بحذر وبع�سهم عاد�ه و�لبع�ض 
�الإ�سالمي يف  �لعامل  و�لعائلة كانت معروفة على م�ستوى  �سعى لك�سبه.  �الآخر 
مكة و�لطائف و�آ�سيا �لو�سطى وم�سر وتكلم عنها �ملوؤرخ �الإمام �جلربتي يف تاريخه 
وكذلك فاإن موؤلفات عبد �هلل �ملريغني �جلد معروفة مثل »�أز�هري �لرياحني« �لتي 

كثرًي� ما �أ�سار �إليه �ملريغني يف تف�سريه.

�لعابرين للحو�جز �جلغر�فية و�ل�سيا�سية  وكان �ملريغني من رجال �لدعوة 
ولذلك �نت�سرت ذريته ما بني �حلجاز وم�سر و�ل�سود�ن و�إريرتيا و�أ�سبح لها و�سع 
ونفوذ و�سط �حلكام و�الأ�سر و�لقياد�ت �لدينية، و�أورثت �لطريقة للذهنية �ل�سود�نية 
ا. در�ض �ملريغني �أ�سول معظم  ا و�جتماعيًّ ديًنا وعلًما، و�أحدثت �إ�سالًحا �أخالقيًّ
�لو�سطى  �آ�سيا  يف  �لنق�سبندية  وهي  زمانه  يف  ��ستهرت  �لتي  �ل�سوفية،  �لطرق 

)1(  �ل�سيد حممد عثمان �ملريغني، تاج �لتفا�سري لكالم �مللك �لكبري، طبعة د�ر �لفكر، �لطبعة �لثانية.
)2(  طارق �أحمد عثمان، تاريخ �خلتمية يف �ل�سود�ن، �لنا�سر د�ر �ل�سافنا و�ملاأمون، �خلرطوم 1999م، �ض3.
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وقادرية �لعر�ق و�ل�ساذلية �لقادمة من �ملغرب و�جلنيدية �حلجازية و�ملرغنية طريقة 
جده عبد�هلل �ملحجوب.

�سعى �ملريغني ثم �بنه �حل�سن للتو��سل و�مل�ساهرة و�لتعارف مع �لعو�ئل 
�لكبريه كاآل �سو�ر �لدهب، و�الإنقرياب و�آل كبا�سي و�لبادر�ب و�الإ�سماعيالب 
و�ملريوماب و�خلوجالب وقياد�ت �لطرق كالقادرية و�ملكا�سفي و�لعركيني و�ل�سيخ 

ح�سن ود ح�سونة و�جلعلي يف �سمال �ل�سود�ن �إلخ.

وبلغ عدد خلفائه يف �ل�سود�ن �ألف خليفة، يف مرحلة من �ملر�حل، يقومون 
باالإر�ساد و�لدعوة وت�سريف �أمور �لطريق. وقد �أكرث �هلل ذريته، حتى �أنه دفن من 
�أوالده �سبعني نف�ًسا بني ذكور و�إناث فقد كان كثري �لزو�ج و�لت�سري ولكن قام 
على �أمر خالفته �ستة من �أبنائه منهم حممد �سر �خلتم �لذي كانت �إقامته ووفاته 
مبكة وله موؤلفات عديدة و��ستهر �بنه حممد �ملريغني مب�سر وله تكايا يف �لقاهرة 
مبكة  كان  �ملحجوب  �هلل  عبد  �أبنائه  وثاين  وبور�سعيد،  و�ل�سوي�ض  و�الإ�سكندرية 
�ل�سود�ن  �حل�سن يف  ور�بعهم حممد  ب�سو�كن،  �ل�سر  تاج  عثمان  �ل�سيد  وثالثهم 
و�سادم  39عاًما  فقط  عا�ض  �لذي  �لقريب  عثمان  و�أجنب حممد  بك�سال،  وتويف 
�ملهدية يف �ل�سود�ن وتويف مب�سر. وقد �سعى مهدي �ل�سود�ن لك�سب �ملر�غنة وكتب 
ملعظم �أعيان �لعائلة ولكن كما هو معروف هاجر �ل�سيد حممد عثمان �لغريب �إىل 
�أوالده  �أ�سهر. ومن  ب�ستة  �ملهدي  وفاة  بعد  يناير 1886،  م�سر وتويف يف 17 من 

كذلك �ل�سيد ها�سم و�سقيقته ما بني م�سوع وطوكر يف �سرق �ل�سود�ن.
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مع تركيز �ملريغني �لكبري على �لنخبة و�الأ�سر �ملعروفة، فاإن معظم �أتباعهم 
�لعامة �لذين ال در�ية لهم بحقيقة �لعلوم و�ملتو��سلني معه باحلب و�لطاعة،  من 
لذ� فقد �ألف لهم كتًبا تتما�سى ومقدر�تهم �لفعلية، تقرب لهم مفهومه ومنطوقه، 
بت�سريح  �لعامي  فيكتفي  و�ملعاين،  �الأوجة  حمالة  �جلزلة،  بالعبار�ت  وكتبت 

�لعبار�ت ويقتني �لعامل دقيق �الإ�سار�ت.

�ختلفت �ملريغنية )�خلتمية( عن �ملهدية يف رف�سها للعنف و�لتما�سها �الإ�سالح 
باالإر�ساد و�لدعوة �ل�سلمية �ملرتفقة كما ر�فقتها حركة علمية، وجنحت يف ك�سب مناطق 
�ملحاكمة �حل�سارية يف و�سط �ل�سود�ن وكذلك جنحت يف مناطق �لهام�ض و�لتخلف 
�لتعبئة  على  �ملهدية  )1898/1880(  �عتمدت  بينما  و�إرتريا،  �ل�سود�ن  �سرق  يف 
و�ال�ستنفار و�جلهاد، ومل ت�سب جناًحا يف مناطق �ملحاكمة �حل�سارية ولذلك �جتهت 
�إىل �لهام�ض وك�سبت بالع�سبية وجنحت يف فر�ض برناجمها �الإ�سالحي، حيث �إنها 
حركة جهاد وتعبئة ونفري �سد �ل�سلطان �لظامل، و�سعت لك�سر �سوكة �لدولة �لفا�سدة 
�لظاملة، ولكن رف�ست ركائز علماء �لدولة �لفكرة �ملحورية �لقائمة على مهدي �آخر 
�لزمان �لذي يالأ �الأر�ض عداًل بعد �أن ملئت جوًر� وظلًما، ومع جناح الهوت �لتحرير 
ب�سبب �حلروب  يثمر،  �لنموذجية مل  �لدولة  و�إقامة  �لتعمري  فاإن الهوت  �ملهدية  يف 
�لد�خلية و�خلارجية و�ل�سر�عات ولكن مع ذلك دخلت �ملهدية يف �لتاريخ �ل�سود�ين 
�إد�رة  يف  �سريًكا  و�أ�سبحت  وعقلها  �ل�سود�نية  �الأمة  مكونات  من  جزًء�  و�أ�سبحت 

م�سروع �ل�سود�ن �إىل يومنا هذ�.
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�أمًر� - يكن تعلمه، و�إن كان �لتعليم ي�سقله  �لتجديد لي�ض �سنعة ولي�ض 
هبة  و�لتجديد  �الإ�سالح  الأهد�فه.  �لطرق  باأح�سن  �لو�سول  من  ويكنه  ويلطفه 
رحمانية ومنحة علوية، تتنزل على �لعقل �الإن�ساين فتك�سبه �الإر�دة و�لقوة لالأخذ 
بامل�سروع �ملطروح �أو قل هو ��ستعد�د فطري، و�ال�ستعد�د�ت �لفطرية تتفاوت بني 
�لنا�ض، فقد يكون كثري من �لنا�ض على تقوى و�سجاعة �الإمام حممد �أحمد يف 
�ل�سود�ن ولكن يذهبون دون �أن ي�سمع بهم �أو يح�ض بدورهم - وما يز�ل مهدي 
ال  ولكن  �إ�سالًحا  �أو  فتنة  �أحدث  �أم ال؟  مهدي  �أهو   - للجدل  مثاًر�  �ل�سود�ن 
�أكرث �سخ�ض  و�أنه  �ل�سود�ن  وتاريخ  �ل�سود�ن  �أنه دخل يف م�سروع  �ثنان  يختلف 
حرك �ل�سود�نيني و��ستقطبهم يف تاريخ �ل�سود�ن معه �أو �سده و�أن ثورته �أدت �إىل 
مدن  �حلر�ك  هذ�  على  وقامت  �لنا�ض،  و�سغل  �لدنيا  مالأ  رهيب  �سكاين  حر�ك 
�لذي جاء  �حلر�ك،  لهذ�  نتيجة  �ل�سود�نية  �لقومية  تكونت  كما  �أخرى،  ودمرت 
بقبائل د�رفور وكردفان و�أقا�سى �ل�سود�ن، يف د�ئرة �ل�سوء �لعاملي و�الأجندة �لعاملية 
و��ستدعت �ملهدية تدخل �الأجنبي �لذي قهر �لثورة وفتح �ل�سود�ن. ولكنه �أعطى 
وجي�ض  تعليم حديث  من  �لنه�سة  ومفاتيح  �لتنمية  من  يريده  كان  ما  �ل�سود�ن 

حديث و�سكك حديدية وم�ساريع زر�عية وربط باالقت�ساد �لعاملي.

�جلموع - �ل�سفوة  عند  �ال�ستقبال  فكره  موجات  ت�سادف  و�ملجدد، 
�ل�سدى  كلثوم  �أم  حنجرة  موجات  ت�سادف  �أمل  �لفنان،  مثل  مثله  و�جلمهور، 
فر��ض  �أبي  �أو  نو��ض  �أبي  �سعر  من  رددته  ما  باأن  علًما   - �جلمهور  عند  و�لقبول 
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�حلمد�ين �أو حتى �أحمد �سوقي كان معروًفا ولكنها �أعطت �جلميل دفع �النت�سار 
و�لقبول و�لتجديد.

وكذلك فعل �أحمد �سوقي - هل كان يكن �أن تقوم لل�سعر �لعربي �حلديث 
قائمة دونه ودون رفيقه حافظ �إبر�هيم.

ويف �لتجديد �ملعا�سر، قد تكره �الإمام �خلميني �أو حتبه ولكن ال يكن �أن 
قلب  �إىل  �لغربية  �حل�سارة  ��ستغر�قه يف  من حلظة  �الإير�ين  �لعقل  نقل  �أنه  تنكر 
�مل�سروع �الإ�سالمي ومطلوباته، مثل �لعناية باللغة �لعربية، حترير �لقد�ض، مو�جهة 
�لعوملة. وحتى �إن �عتربته جمدًد� للم�سروع �ل�سيعي، فقد قام جتديده على قو�ئم 
نظرية برزت يف فتاويه يف جملده �لكبري »حترير �لو�سيلة« وروؤيته �ل�سيا�سية يف »والية 
�لفقيه« ولكن فوق ذلك �إر�دته وجماهدته وزهده وتقو�ه، حتى �سادفت موجته 

�لروحية و�لفكرية �لهوى و�لقبول و�سط �الأغلبية فوقع �لتجديد.

وح�سن �لبنا �لذي مات وعمره مل يتجاوز 43 عاًما، ما يز�ل يحكم �أهم حركة 
�إ�سالمية من قربه وما يز�ل �سيوخ �حلركة �الإ�سالمية يف �سبعينياتهم وثمانينياتهم 

يحتكمون �إىل فتاوى ح�سن �لبنا �الأوىل وهو يف ع�سرينياته وثالثينياته.

�ل�سبل لوقوع �لتجديد،  �لعامل �الإ�سالمي كله، يعمل يف متهيد  �أن  ويبدو 
فاخلطاب �الإ�سالمي �ل�سائد وبناء �مل�ساجد وبروز �حلركات و�جلماعات �الإ�سالمية 
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�أو  موؤ�س�سة  �أو  �سخ�ض  عرب  �لتجديد،  لوقوع  متهيد  هي  �إمنا  و�لفائزة  �ل�ساخ�سة 
جماعة  - ويبدو يل �أن من مطلوبات �لتجديد:

�لثقافة ( 1) مطلوبات  من  ينطلق  �جلماعة  �أو  �ملوؤ�س�سة  �أو  �ل�سخ�ض  يكون  �أن 
�الإ�سالمية وعلى قدم يف علمها وتاريخها. و�أن تكون �لقيادة عارفة وملمة 

مبطلوبات �ملرحلة و�أولوياتها.
�أن تكون له �الإر�دة و�لهمة مع �مل�سروع وكلما كان على �سباب ز�دت فر�ض ( 2)

�لنجاح.

مما ي�سهل مهمته �أن يكون �سليل �أ�سرة معروفة �أو بيت دين �أو قائًد� يربز من ( 3)
بني �سفوف جماعة غري جمروحة.

مطلوبات ( 4) عن  �لعي�ض  ك�سب  ي�سغله  ال  بحيث  مي�سوًر�،  حاله  يكون  �أن 
�جلهاد و�لت�سحية و�لعي�ض للنا�ض ومع �لنا�ض وبالنا�ض.

�أن ت�سادف دعوته �لقبول من �جلماهري - و�أن يك�سب �لنخبة �لقادرة على ( 5)
تعميق �ملبادرة وتهيئة فر�ض �لنجاح لها. و�هلل �أعلم





و�جتاهات  تيار�ت  وحتليل  ودر��سة  ال�ستقر�ء  حمدودة  مد�خلة  تت�سع  ال 
ومد�ر�ض ورموز �الإ�سالح و�لتحديث يف �إير�ن، ذلك �أن تاأريخ �إير�ن �لقريب يحفل 
و�جلمعيات،  �الأحز�ب،  عنها  عربت  متنوعة،  ومنعطفات  ومو�قف  و�أفكار  باآر�ء 
و�ل�سحف  و�جلامعات،  �ملدنية،  و�ملوؤ�س�سات  �الأبحاث،  ومر�كز  و�ملنتديات، 
و�لدوريات. م�ساًفا �إىل �حلوز�ت �لعلمية، و�سبكة رجال �لدين �ملنت�سرين يف �ملدن 
منابر  منها  ويتخذون  و�حل�سينيات،  �مل�ساجد  اليغادرون  ممن  و�الأرياف،  و�لقرى 
للدعوة و�الإر�ساد �لديني، و��ستثمار �لطقو�ض و�ل�سعائر �مل�ستمرة لتعبئة �جلماهري، 

ودجمها بال�ساأن �لعام.

كما �أن للباز�ر دوًر� مميًز� يف �حلياة �القت�سادية و�ل�سيا�سية و�الجتماعية و�لثقافية 
و�لدينية، و�لباز�ر هو �ل�سوق �لتجارية �لعريقة و�لعمالقة، �ملتوطنة يف طهر�ن و�أ�سفهان 
�لباز�ر  يتمدد  ما  وعادة  �لكبرية،  �ملدن  من  وغريها  ويزد،  و�سري�ز  وتربيز  وم�سهد 

اإيران  يف  التحديث  م�صار  من  �صريعة  ملحة 
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ويتكر�ض دوره يف �الجتماع �الإير�ين، مع تنامي �لدخل و�رتفاع �مل�ستوى �ملعا�سي، 
وتطور �ملعامالت �لتجارية، وتد�ول �لرثوة، وحركة روؤو�ض �الأمو�ل.

و�إمنا حتاول مو�كبة م�سار  �أنها ت�ستوعب كل ذلك،  �لورقة التزعم  �إن هذه 
�لتحديث، و�الإ�سارة �إىل �أبرز حمطاته ومر�حله، و��ستخال�ض �أهم �جتاهاته وتيار�ته، 
و�لتعرف على �سيء من قر�ء�ته للن�ض و�لرت�ث، و�كت�ساف بع�ض مقارباته للو�قع، 
و�لتوقف عند �ملقوالت و�ملفاهيم و�الآر�ء �ل�سائدة لدى رموزه، خا�سة مايت�سل منها 
بتف�سري�ته للتمظهر�ت و�لتعبري�ت و�لتجليات �ملتنوعة للدين يف �ملجتمع. ذلك 
�أن �أية ظاهرة يف �الجتماع �الإير�ين حتيل �إىل �لدين، وعادة ما تتخذ �جلد�ليات 
و�لنقا�سات و�الآر�ء �ملت�سادة يف تف�سري ظاهرة معينة، �أو تربيرها، من �لدين مرجعية 
لها. وغالًبا ما يلوذ �ملتخا�سمون باالأدلة و�حلجج �لالهوتية، و�لفتاوى �لفقهية يف 

�سرعنة مو�قفهم.

و�ل�سخ�سية �الإير�نية متدينة بطبيعتها، مبعنى �أنها �سخ�سية باطنية، مركبة، 
وتدمن  �لروحية،  �لتجارب  وتع�سق  بالتاأمل،  تغرق  باالأ�سر�ر،  م�سكونة  طقو�سية، 
منًطا  �لعملية  حياتها  تعي�ض يف  ورمبا  و�ملثابرة.  و�جللد،  بال�سرب  وتت�سم  �الرتيا�ض، 
ا حديًثا، �أي بعيًد� عن �ملدونة �لفقهية، لكنها يف �ملجال �ل�سخ�سي �خلا�ض  مدنيًّ
�لزيار�ت، و�ملو�جيد، و�لدعاء، والتكف عن طقو�ض عا�سور�ء، وتر�جيديا  تن�سد 

ماآمت كربالء.
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�مليادين  �لدين يف خمتلف  رجال  نفوذ  �الأر�سية المتد�د  مّهد  ذلك  كل 
�الجتماعية، و�أتاح للحوزة �لعلمية �لتوغل يف حياة �لنا�ض، وتقاليدهم، وعاد�تهم، 
و�أعر�فهم، وثقافتهم، وتفكريهم، ومنحها مكانة ��ستثنائية، جعلتها �لذروة و�ملرجعية 

�لعليا يف �ملجتمع.

بو�كري �لتحديث

ع�سر  �لثامن  �لقرن  من  �لثالث  �لعقد  يف  �ل�سفوية  �لدولة  �سقوط  بعد 
�مليالدي )يف 1732(، ظهرت عدة حكومات حملية قبيل �حلكومة �لقاجارية، ففي 
�لفرتة )1736-1747( حكم نادر�ساه �ملعروف بق�سوته وغلظته، و�الإف�ساريون يف 
خر��سان، وكرمي خان زند يف �سري�ز )1775-1779(. ومل تتمكن هذه �لدويالت 
حممد  �آقا  �سيطرة  بد�أت  ثم  �الإير�نية.  �لواليات  كل  على  �سيطرتها  ب�سط  من 
بالتدريج،  �لواليات  على  �لقاجارية،  �ململكة  موؤ�س�ض  خان )1797-1779( 
وكان ويل عهده  �ساه )1834-1797(.  علي  فتح  �أخوه  �حلكم  تاله يف  و�لذي 
وقاد  تربيز.  يف  ومقيًما  �أذربيجان،  على  حاكًما   )1833-1788( مريز�  عبا�ض 
و�لتي   ،)1827-1803( رو�سيا  مع  �ملريرة  معاركه  يف  �الإير�ين  �جلي�ض  �الأخري 
�نهزمت فيها �إير�ن، و��سطرت لتوقيع معاهدة كل�ستان )1813( بعد نهاية �ملعركة 
�ملعركة  و�لفر�غ من  �حلرب  بعد ختام  �ساي )1827(  تركمان  ومعاهدة  �الأوىل، 
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تتخل�ض  �ملعاهدتني، مل  و�سروط يف  مبو�ثيق  �لقاجارية  �ل�سلطنة  و�أرهقت  �لثانية. 
منها �إير�ن �إال بعد ثورة �أكتوبر يف رو�سيا.

وقائد  �لعهد  ويل  وحفزت  �الإير�نيني،  لدى  عميًقا  جرًحا  �لهزية  �سكلت 
باأ�سباب �نحطاط  �جلي�ض عبا�ض مريز�، �ملعروف بنائب �ل�سلطنة، للتفكري بجدية 
�ملوقع  و�أ�سهم  �الأمة،  حال  و�إ�سالح  باملجتمع،  للنهو�ض  �لكفيلة  و�ل�سبل  �إير�ن، 
 - )خوي  عرب  و�أوروبا،  ورو�سيا  �لعثمانية،  �لدولة  مع  و�رتباطها  لتربيز،  �جلغر�يف 
�أر�سروم - طر�بزون( و)�إيرو�ن - تفلي�ض(، يف تعرف عبا�ض مريز� و�لنخبة �مل�سطفة 
و�لعثمانية،  �لرو�سية  �جليو�ض  �إعد�د  يف  �جلديدة  �الأ�ساليب  على  حوله،  من 
فا�ستعارها لبناء �جلي�ض �الإير�ين، وحاول �أن يقتب�ض حتى منط �ملالب�ض �لع�سكرية 
��ستهجنو�  ممن  �ل�سلبية،  �الأفعال  ردود  من  بالرغم  جي�سه،  يف  و�ملر�تب  للجنود 
على  حر�ض  كما  �مل�سلمة.  غري  للجيو�ض  �ملماثل  �لكفار  لبا�ض  �ملوؤمنني  �رتد�ء 
بادر  و�إير�ن،  فرن�سا  بني  �لعالقات  قطع  وبعد  �أواًل،  فرن�سا  �إىل  تلميذين  �بتعاث 
�ل�سفري �لربيطاين لقبولهما يف لندن )1809-1810(. وعاد حاجي بابا �أف�سار �إىل 
�إير�ن ليعمل طبيًبا لعبا�ض مريز�، بينما تويف �لتلميذ �الآخر حممد كاظم يف لندن.

�أحدهم هو  �أ�سخا�ض،  �أي�ًسا خم�سة  لندن  �إىل  �أُر�ِسل  �سنو�ت  وبعد ثالث 
وكتب  �أ�سهر،  وت�سعة  �سنو�ت  ثالث  هناك  مكث  �لذي  �سري�زي،  �سالح  مريز� 
رحلته و�نطباعاته عن �حلياة �لغربية، و�سجل �لكثري من �لتفا�سيل و�ملفرد�ت عن 

�لتقدم �الأوروبي ونظام �حلكم.
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هذ�  ولعل  �إجنليزية،  بفتاة  �قرتن  قد  �ملجموعة  هذه  من  �آخر  تلميذ  وكان 
�أول زو�ج ر�سمي معروف بني رجل �إير�ين و�مر�أة �أوروبية)1(. وتد�ولت �ل�سلطنة 
ومل  م�سر،  �إىل  تلميًذ�  خم�سني  الإر�سال  با�سا  علي  حممد  مع  وقتئذ  �لقاجارية 

يتحقق ذلك يف �لنهاية.

�أ�ساع �ملبتعثون �لعائدون �إىل �إير�ن �الأفكار و�ملعارف �لتي تعلموها يف �أوروبا، 
يف �لبالط وبني �لنخبة �حلاكمة، وحتدثو� عن �نطباعاتهم وده�ستهم من �ملعارف 
و�لتمدن �لغربي، ووفر لهم ويل �لعهد فر�سة منا�سبة الإبد�ء �آر�ئهم، يكتب �أحدهم 
يف ر�سالة له �إىل زميلة �إجنليزية: ).... نحن يف رعاية ويل عهدنا �ملحبوب عبا�ض 

مريز�، ي�سود بلدنا �لعزيز �لعلم و�ل�سالم و�ال�ستقر�ر و�الأمن....()2(.

و�لفنون  �ملعارف  على  لالنفتاح  �ل�سبل  خمتلف  مريز�  عبا�ض  و�لتم�ض 
�الأوروبية، فن�سر يف �ل�سحافة �الأوروبية بيانًا �سنة )1826( يت�سمن دعوة لكل من 
يرغب من )�الإفرجن يف �ل�سكن يف �أذربيجان وعا�سمتها تربيز... وبداًل من �أن يذهب 
�الأوروبيون �إىل �إفريقيا وقريغي�ستان ود�غ�ستان، بو�سعهم �لقدوم �إىل �إير�ن، و�لعي�ض 
�حلكومة  وتكفلت  �لغربية()3(.  �حل�سارة  خاللهم  من  �الإير�نيون  ليكت�سف  فيها، 

بحمايتهم، ومنحهم حرية دينية يف ممار�سة �سعائرهم، و�إعفائهم من �ل�سر�ئب)4(.
)1(  بهنام، د. جم�سيد. �إير�نيان و �أندي�سه جتدد. طهر�ن: فرز�ن، 1375= 1996، �ض23-21.

)2(  ر�يت، دني�ض. �إير�نيان درميان �أنكلي�ض ها. ترجمة: منوجهر طاهرنيا. طهر�ن: �أ�ستياين، 1364=1985، �ض 156
فيها يف »جمموعة  بريطانيا، حتدث عن حياته  �إىل  مريز�  عبا�ض  بعثهم  �لذين  �أحد  �ل�سري�زي:  �سالح  مريز�    )3(

�سفرنامه هاي مريز� �سالح �سري�زي«.
)4(  نفي�سي، �سعيد. تاريخ �جتماعي و�سيا�سي �إير�ن در دوره معا�سر. طهر�ن: بنياد، 1366=1987، ج2: �ض 223
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وكانت هذه �ملبادر�ت عر�سة للنقد و�لت�سكيك و�ل�سخرية، حتى و�سف �أحد 
�لكتاب حينذ�ك �لطالب �ملبعوثني �إىل �أوروبا، متهكًما باأنهم )ديوك رومية �إير�نية()1(.

تاأ�سي�ض  على  كذلك  عمل  �جلي�ض  بتحديث  مريز�  عبا�ض  �هتم  ومثلما 
مطبعة حجرية يف تربيز، وت�سجيع �لرتجمة �إىل �لفار�سية، و�إ�سالح �الإد�رة.

ودعم �لنزوع �لتحديثي لعبا�ض مريز� وزيره �ملريز� �أبو �لقا�سم عي�سى قائم 
�لبالط  تطهري  وحاول  �لف�ساد،  حارب  �لذي   )1835-1779( فر�هاين  مقام 

�مللكي، لكنه دفع حياته ثمًنا لذلك، فقتل باأمر حممد �ساه �لقاجاري.

�لوزير  ومقتل  مريز�  عبا�ض  بوفاة  تنطفئ  �أن  �لتحديث  �سعلة  وكادت 
كبري  باأمري  �ملعروف  نظام  �أمري  خان  تقي  �ملريز�  جهود  لوال  فر�هاين،  مقام  قائم 
�ساه  �لدين  لنا�سر  وزر�ء  رئي�ض  �أول  �أ�سبح  �لذي  )1805�أو1851-1807( 
�لقاجاري، وكان �أمري كبري قد تعلم يف تربيز يف بالط ويل �لعهد عبا�ض مريز� على 
يد جمموعة من �خلرب�ء �الأوروبيني، كما �طلع على �الإ�سالحات و»�لتنظيمات« 
�لعثمانية، حيث  �لدولة  الإير�ن يف  �سفرًي�  �أ�سحى  عندما  �إ�سطنبول،  �حلديثة يف 
مكث فيها �أربع �سنو�ت، يف �ملدة �لتي كان فيها ر�سيد با�سا، ر�ئد �الإ�سالحات 

و�لتنظيمات �لعثمانية، هو �ل�سدر �الأعظم)2(.

)1(  �لكاتب هو »جمد �مللك« يف »ر�سالة جمدية«. �نظر: بهنام، د.جم�سيد. م�سدر �سابق.
)2(  بهنام، د. جم�سيد. �مل�سدر �ل�سابق. �ض 25.
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�أعو�م،  يلبث يف من�سبه �سوى ثالثة  �لوز�رة مل  �أمري كبري  ت�سلم  �أن  وبعد 
�أ�سر فيها على �الإ�سالح �الإد�ري و�ملايل يف بالط �ل�ساه، فقد و�سع �سلًما للرو�تب، 
مع  وتعاقد  للربيد،  ود�ئرة  عديدة،  م�سحات  و�أن�ساأ  �أواًل،  �مللك  ر�تب  فيه  حدد 
�لنم�سا الإ�سالح �جلي�ض، و��ستورد �ل�سالح من بريطانيا ورو�سيا، وحارب �لف�ساد.

با�سم   1839 �سنة  �إير�ن  يف  �سحيفة  �أول  �سري�زي  �سالح  مريز�  و�أ�سدر 
الإير�ن  �لر�سمية  �جلريدة  كبري  �أمري  �أ�سدر  عاًما  ع�سر  �ثني  وبعد  �أخبار«  »كاغد 
وجيزة،  مدة  بعد  �تفاقية«  »وقايع  �إىل  ��سمها  حتول  �لتي  �إير�ن«  ر�سمي  »روزنامه 
ثم �أم�سى ��سمها فيما بعد »روزنامه دولت عليه �إير�ن« جريدة دولة �إير�ن �لعلية، 
ويف  �حلكومة،  �لكبار يف  �ملوظفني  من  فريق  بو��سطة  �ل�سحف  هذه  تد�ر  وظلت 
�سنة 1863 �هتمت �ل�سحيفة �الأخرية برتجمة �ملقاالت �لعلمية، وباتت ت�سدر 

بالفار�سية و�لعربية و�لفرن�سية)1(.

يتلخ�ض �الإجناز �الأهم الأمري كبري يف تاأ�سي�ض »د�ر �لفنون« عام 1851، وهي 
�أول مدر�سة خارج �إطار �ملد�ر�ض �لدينية يف �إير�ن، وفكرتها م�ستقاة من »د�ر �لفنون« 
�لطب  على:  فيها  �لتعليم  ومتحور  �أعو�م.  بثالثة  قبلها  �أُن�سئت  �لتي  �إ�سطنبول،  يف 
و�لت�سريح، و�لهند�سة، و�للغة �الأجنبية، وجاء معظم �أ�ساتذتها من بلد�ن �أخرى، مثل: 
فرن�سا، و�لنم�سا.....وغريهما من �لبلد�ن �لغربية. ��ستوعبت �ملدر�سة 114 تلميًذ� يف 

خمتلف مر�حلها، و��سل جماعة منهم تعليمهم �لعايل يف �أوروبا.

)1(  �مل�سدر �ل�سابق. �ض 47.
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�أمري كبري بعد �فتتاح د�ر �لفنون بثالثة ع�سر يوًما، غاب موؤ�س�سها  ومبقتل 
�لدولة،  يف  و�لع�سكريني  �ملوظفني  كبار  تاأهيل  �إىل  وحتولت  رعاية،  بال  و�أم�ست 
فيها،  �حلرية  هام�ض  و�ساق  �لعلوم،  وزير  ترخي�ض  على  فيها  �لقبول  و�قت�سر 

و�نح�سرت �لتقاليد �لديوقر�طية �لعلمية و�لتعليمية، �لتي �أر�ساها �أمري كبري)1(.

تر�جعت حركة �لتحديث بعد �أن ق�سى �أمري كبري باأمر نا�سر �لدين �ساه، 
كان  �أنه  من  بالرغم  �ملتنوعة،  �الإ�سالحية  وم�ساعيه  م�ساريعه  يتحمل  مل  �لذي 
يتمتع مبكانة مميزة عند نا�سر �لدين، باعتبار �أمري كبري توىل توجيه و�إر�ساد وتعليم 

�الأخري يف فتوته.

قام  �أوروبا،  �إىل  متعددة  زيار�ت  نالحظ  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  مطلع  ومنذ 
�لتالمذة  يفعل  كان  كما  و�لتعليم،  �لدر��سة  هدفهم  يكن  مل  �أ�سخا�ض،  بها 
�ملبعوثون �إىل هناك. رحل هوؤالء �إىل خمتلف �لبلد�ن �الأوروبية، وكان هاج�سهم 
د�ئًما �كت�ساف عامل بعيد، غريب، ي�سج مبا هو جديد ومده�ض، و�هتمو� بتدوين 
م�ساهد�تهم، ور�سدو� �لكثري من �الأحد�ث، وكتبو� عن �لتمثالت �الجتماعية، 
و�لتعبري�ت �لفنية، و�لنظم �ل�سيا�سية و�الإد�رية و�القت�سادية و�ملالية، و�سجلو� ما 
تعرفو� عليه من علوم ومعارف وفنون، و�أ�سارو� للمفاهيم و�الأفكار و�الآر�ء، وكل 
ومالحظات  �نطباعات  ب�سكل  مذكر�تهم  جاءت  ما  وغالًبا  �نتباههم.  لفت  ما 
عاجلة، تقف عند �ل�سطح، وال تدرك �جلذور، و�المتد�د�ت و�الأعماق، و�ملجاالت 

)1(  �مل�سدر �ل�سابق. �ض 31.
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ومرجعياتها،  وخلفياتها  ومنابعها  �لظو�هر،  لتلك  �ملختلفة  و�الأبعاد  و�لف�ساء�ت، 
�ملعقد  و�لن�سيج  لها،  �ملكونة  و�لعنا�سر  و�لثقافية،  و�لدينية  �لتاريخية  و�سياقاتها 

للعو�مل �ملتنوعة �ملولدة لها.

كما �أن تلك �النطباعات غالًبا ما �ختزلت �لغرب يف بعد و�حد، وتورطت يف 
�أحكام مبت�سرة �سريعة، تدعو لقبول �لغرب و��ستعارته كما هو، �أو نبذه ومناه�سته 

ورف�ض كل �سيء ينتمي �إليه)1(.
)1(  من �أبرز �الإير�نيني �لذين دونو� مذكر�تهم عن رحلتهم �إىل �أوروبا يف �لقرن �لتا�سع ع�سر:

1- مريز� �أبو طالب »�أبو طالب �للندين« )1753-1806(: تنقل يف �أوروبا ملدة خم�ض �سنو�ت، وكتب رحلته بعنو�ن 
»م�سريطالبي يف بالد �إفرجني«.

2- مري عبد �للطيف �ل�سو�سرتي )1758-1805(:�سافر �إىل �لهند وبريطانيا، ودّون م�ساهد�ته بعنو�ن »حتفة �لعامل«. 
3- مريز� �سالح �ل�سري�زي: �أحد �لذين بعثهم عبا�ض مريز� �إىل بريطانيا، حتدث عن حياته فيها يف »جمموعة �سفرنامه 

هاي مريز� �سالح �سري�زي«.
4- مريز� �أبو �حل�سن خان �ل�سري�زي: �سافر �إىل رو�سيا ولندن �سنة )1817(، وكتب مذكر�ته يف �ل�سفرتني.

5- ر�سا قلي مريز�: حفيد فتح علي �ساه، �سافر مع �أخويه عام 1837 �إىل لندن وحتدث عن م�ساهد�ته و�أخويه يف 
»�سفرنامة ر�سا قلي مريز� نايب �الإيالة«. �ض500-347.

6- مريز� فتاح خان: �أوفده حممد �ساه �لقاجاري �سمن فريق �إىل �لنم�سا وفرن�سا وبريطانيا، �سنة 1839 فكتب حول 
رحلته »�سفرنامه مريز� فتاح خان« �ض951-804.

7- فرخان �أمني �لدولة: �أحد �لعاملني يف �لبالط �لقاجاري، �أوفد �إىل باري�ض عام 1855 للقيام مبهمة حكومية. كتب 
مذكر�ته عبد �هلل �ل�سر�بي، وهو �أحد مر�فقيه، حتت عنو�ن »خمزن �لوقايع«.

8- حممد علي �سياح: كان من رجال �لدين، بد�أ رحلته �سنة 1859 �إىل �أوروبا، و��ستغرقت هذه �لرحلة ثمانية ع�سر 
عاًما، وكتب عن جتربته وحياته فيها »�سفرنامة حاج �سياح«.

9 - حممد علي مريز�ده نائيني �ملعروف بـ»بريز�ده«: كان مت�سوًفا من مريدي �حلكيم جلوه، �سافر �إىل �أوروبا مرتني، 
وبريطانيا،  وفرن�سا  �إيطاليا  ز�ر خاللها  �سنو�ت،  �سفرته ثالث  ��ستغرقت  و�لثانية يف 1885،  �الأوىل يف 1868 

وحتدث عن �سفرته بعد عودته، يف »�سفرنامه حاجي بريز�ده«.
10- مريز� حممد خان �سينكي، جمد �مللك )1809-1872(: كان �سفرًي� الإير�ن يف رو�سيا يف �لع�سر �لقاجاري. 

كتب يف عام 1870 »ك�سف �لغر�يب �أو ر�سالة جمدية«.
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مر�حل �لتحديث

مطلع  يف  �نطالقته  منذ  حمطات،  عدة  �إير�ن  يف  �لتحديث  م�سار  تخطى 
كل  يف  مميزة  �سمات  وتبدت  �ليوم،  �إىل  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  من  �لثالث  �لعقد 
مرحلة من �ملر�حل �لتي حترك فيها. وبو�سعنا حتقيب مر�حل �لتحديث يف فرت�ت، 
ت�ستغرق كل و�حدة عدة عقود زمنية، تطول �أو تق�سر، ح�سب طبيعة �ملتغري�ت، 
ومع  �ملا�سي،  مع  �لتعاطي  و�أ�سكال  للمجتمع،  �لتاريخي  و�لتحدي  و�ال�ستجابة 

�الآخر �ملختلف.

ويكن �إيجاز �حلديث عن هذه �ملر�حل فيما يلي:

املرحلة األوىل: االكتشاف واالقتباس والتقليد)1878-1820(

يف هذه �ملرحلة �كت�سف �الإير�نيون �الإ�سالحات و»�لتنظيمات« �لعثمانية، 
وحماكاتها.  ��ستعارتها  على  فعملو�  م�سر،  يف  با�سا  علي  حممد  و»�إ�سالحات« 
باإ�سالحات ويل �لعهد عبا�ض مريز�، وم�ساعيه يف حتديث  ود�سنت هذه �ملرحلة 
ثم  معه،  فر�هاين  مقام  قائم  وزيره  وتعاون  �أوروبا،  �إىل  �لطالب  و�بتعاث  �جلي�ض، 

11- مريز� حممد علي معني �ل�سلطنة: �سافر عام 1892 �إىل رو�سيا و�أوروبا و�سيكاغو يف �لواليات �ملتحدة، وكتب 
»�سفرنامه �سيكاغو«.

12- �إبر�هيم �سحافبا�سي: �سافر �سنة 1892 �إىل رو�سيا و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا ثم �لواليات �ملتحدة. وكتب مذكر�ت 
رحلته يف »�سفرنامه �إبر�هيم �سحافبا�سي«.

ملعرفة �ملزيد من �لتفا�سيل حول هذه �لرحالت، ر�جع: م�ستاق عبد مناف. »دعاة �الإ�سالح يف �إير�ن«.�ض6-4
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حماوالت �أمري كبري �لبالغة �الأهمية يف حتديث �لنظم �الإد�رية، و�ملالية و�لع�سكرية، 
و�لتعليمية يف �لدولة �لقاجارية. وبلغت �ملرحلة �الأوىل ختامها باإق�ساء �سبه�ساالر 
من �لوز�رة. وكان �ملريز� ح�سني خان �لقزويني �مللقب مب�سري �لدولة ثم �سبه�ساالر 
وزيًر�  ثم  لكيالن،  و�لًيا  �أ�سبح  �لوزر�ء  رئا�سة  من  عزله  وبعد  1825م  يف  ولد 

للخارجية لفرتة ق�سرية، و�أخرًي� و�لًيا على خر��سان �إىل وفاته فيها عام 1880م.

وقد دفع �ملنحى �الإ�سالحي لدى نا�سر �لدين �ساه �أن يبحث عن بديل 
الأمريكبري، فعرث على �سبه�ساالر �لذي كان �أبوه من �ل�سخ�سيات �ملرتبطة بالبالط، 
تقلد �لوز�رة، وترعرع يف جهاز �أمري كبري، �لذي بعثه �سفرًي� الإير�ن يف �لهند، ثم 
�إىل  �أخيه  مبعية  �أبوه  �إر�سله  �لفنون،  د�ر  خريجي  �أو�ئل  من  و�سبه�ساالر  تفلي�ض. 
وتاأثر  �الإ�سطنبولية،  �لرتكية  وتعلم  تركيا،  عاًما يف  فرن�سا، وعمل ملدة ثالثة ع�سر 
وحينما  �ملقربني.  �أ�سدقائه  من  كانو�  �لذين  �الأتر�ك  �الإ�سالحيني  باأفكار  كثرًي� 
�سبه�ساالر  ��ستقبله   ،1870 �لعر�ق  يف  �ملقد�سة  �لعتبات  �إىل  �لدين  نا�سر  �سافر 
و��ست�سافه، باعتباره �سفرًي� الإير�ن يف �لدولة �لعثمانية، فنال ر�سا �ل�ساه و�إعجابه، 
لقب  عليه  وخلع  �حلرب،  ثم  �أواًل،  للعدل  و��ستوزره  طهر�ن،  �إىل  معه  وجلبه 

�سبه�ساالر، �أي »�أمري �جلي�ض«. و�أخرًي� تبّو�أ رئا�سة �لوز�رة يف 1871م.

�لبالد،  يف  �ساملة  �إ�سالحات  الإحد�ث  ي�سعى  ا،  حتديثيًّ �سبه�ساالر  كان 
مل ي�سطهد خ�سومه، مثلما فعل �أمري كبري. ومن فرط �إعجابه باملعارف و�الآد�ب 
ج �ملو�سيقا �لغربية، و�أ�س�ض »د�ر �ل�سورى  و�لفنون و�حلريات و�حلقوق يف �أوروبا روَّ
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�لكربى«. وف�سح �ملجال ل�سدور �ل�سحافة، و�أن�ساأ معاهد لتعليم �ملعارف �جلديدة، 
ومنح �ل�سحف �حلرية بتقومي ونقد �حلكومة، ما �أثار حفيظة رجال �لبالط وبع�ض 
رجال �لدين، فو�سف مال علي كني كلمة �حلرية �لتي يدعو لها �سبه�ساالر باأنها 

قبيحة )كلمه قبيحة �ز�دي(.

له، وتكاثر خ�سومه، من رجال  �ملعار�سة  تز�يدت �الأ�سو�ت  �الأيام  ومبرور 
م�ساو�تهم مع  �أر�د  �أن  بعد  و�متياز�تهم،  �أهم خم�س�ساتهم  فقدو�  �لذين  �لبالط، 
�ملو�طنني �أمام �لقانون. وكذلك بع�ض رجال �لدين، �إثر حماوالته تاأ�سي�ض حماكم 
مدنية، و�لتخل�ض من �لعقوبات �لبدنية، كاجللد وبرت �الأع�ساء، ودعوته �ل�سريحة 
مل  �إن  �لدين  نا�سر  وهددو�  �سبه�ساالر،  �إق�ساء  ب�سرورة  بع�سهم  فاأفتى  للحرية، 

يعزله برتك �إير�ن.

لل�سكك  �سبكة  يوؤ�س�ض  كيما  رويرت،  �الإجنليزي  �الأعمال  رجل  مع  تعاقد 
�حلديدية و�لطرق يف �لبالد، وغري ذلك من �لبنى �لتحتية، غري �أنه و�جه معار�سة 
و�سجو�  معار�سيه  رقعة  و�ت�سعت  �لدين.  نا�سر  �سوى  �أحد  يدعمه  �سديدة، ومل 
رجال  عليه، حتى حت�سن  �ساه  �لدين  نا�سر  وحتري�ض  �إ�سالحاته،  من  بال�سكوى 
�لبالط �سده، وهددو� باأنهم الينتهون من حت�سنهم ما مل يق�سيه �ل�ساه. وبلغت 
مو�قف خ�سوم �سبه�ساالر �إىل �حلد �لذي �أفتى �أحد رجال �لدين بوجوب قتله. 
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رئا�سة  يلبث يف  �أنه مل  من  بالرغم  وعزله،  �ملطاف  خامتة  �لدين يف  نا�سر  فر�سخ 
�لوزر�ء �سوى �سنتني)1(.

املرحلة الثانية: انبعاث األنا ومناهضة االستبداد )1906-1878(

ت�ستوعب هذه �ملرحلة �لن�سف �لثاين من حكم نا�سر �لدين �ساه �إىل ثورة 
�لدولة،  لعمل  د�ستور  ��سرت�ع  �إىل  �لدعوة  فيها  �سادت   .)1906( يف  �مل�سروطة 
�لتخلف.  نفق  من  للخروج  و�لدعوة  و�لثقافية،  �القت�سادية  بالتنمية  و�الهتمام 
�أوروبا،  و�سدد جمموعة من �لكتاب على ��ستلهام �لنظام �ل�سيا�سي �حلديث يف 
و�سجبو�  �ل�سلطة.  مل�سروعية  م�سدًر�  باعتباره  �ل�سعب  �إىل  �ال�ستناد  و�سرورة 
كتب  فقد  بينها.  �لف�سل  وعدم  �ل�سلطات،  �حتكار  �أ�سكال  وكل  �ال�ستبد�د، 
هو  �ل�سعب  �أن  �لدولة )1895-1823(  م�ست�سار  �لتربيزي،  يو�سف خان  �ملريز� 
�مل�سدر �لوحيد مل�سروعية �ل�سلطة، وهو �أول �إير�ين يطالب بتدوين د�ستور، وملكية 

د�ستورية، �أو �سلطنة م�سروطة، ح�سبما يقول فريدون �آدميت)2(.

�لقاجاري،  �لع�سر  يف  �ملعروفني  �ل�سيا�سيني  �أحد  �لدولة  م�ست�سار  وكان 
�إعالن حقوق  ترجم  وقد  وفرن�سا.  رو�سيا  يف  الإير�ن  و�سفرًي�  لفرتة  وزيًر�  و�أ�سبح 
�الإن�سان من �لفرن�سية �إىل �لفار�سية، و�سعى �إىل دعم تلك �حلقوق مبا يوؤيدها من 
كلمة«.  »يك  و�حدة  كلمة  بعنو�ن  ر�سالة  �أ�سدر  كما  و�ل�سرية.  و�ل�سنة  �لكتاب 

)1(  زيبا كالم، د. �سادق. �سنت ومدرنيته. طهر�ن:روزنه، �ض337-273.
)2(  �آدميت، فريدون. فكر �آز�دي ومقدمة نه�ست م�سروطيت. طهر�ن: �سخن، 1340=1961، �ض186.
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للنهو�ض  �لوحيد  �ل�سبيل  �أنه  يرى  وهو  �لقانون،  �لو�حدة  بالكلمة  ويق�سد 
و�لتقدم)1(.

��ستجابات  ودعوته   )1897-1838( �الأفغاين  �لدين  جمال  ل�سوت  وكان 
و��سعة يف �إير�ن، فطاملا تردد على �إير�ن، وتو��سل مع �ل�سلطة و�لباز�ر ورجال �لدين 
فيها، ففي مايو1886 ر�سا يف بو�سهر، ولبث هناك �إىل �آب »�أغ�سط�ض« 1886م، فبلغ 
غادر  »�إبريل« 1887م  ني�سان  ويف  و�أ�سفهان،  �سري�ز  عرب  �ل�سنة  تلك  نهاية  طهر�ن 
فيها  �أخلد  �لتي  مو�سكو  �إىل   - ذرًعا  �ساه  �لدين  نا�سر  به  �ساق  �أن  بعد  طهر�ن  - 
ب�سعة �أ�سهر، ومنها ذهب �إىل �سان بطر�سربج برو�سيا، فا�ستقر هناك من �سباط »فرب�ير« 
1888م �إىل منت�سف عام 1889م، ومنها �سافر �إىل ميونخ باأملانيا ثم عاد �إىل رو�سيا 
يف �لعام نف�سه، وعاد �إىل طهر�ن مرة �أخرى يف �أو�خر هذ� �لعام، بناًء على دعوة من 
نا�سر �لدين �ساه، وبعد عدة �أ�سهر تبدلت �الأجو�ء يف طهر�ن وحد�ض �الأفغاين وقيعة 
»يوليو« 1890م،  متوز  �لعظيم �حل�سني يف  �ساه عبد  مبقام  فتح�سن  به،  �لدين  نا�سر 
بطريقة  تهجريه  وجرى  »يناير«1891م،  �لثاين  كانون  منه يف  طرد  فيه حتى  ولبث 
�سنيعة قا�سية �إىل �لعر�ق مروًر� بكرمن�ساه، فانتهى �إىل بغد�د يف �آذ�ر »مار�ض« 1891م 
�إىل �سيف 1891م،  بالب�سرة  و��ستقر  �لعر�ق،  �ملقد�سة يف  �لعتبات  زيارة  ومنع من 
ومنها �سخ�ض �إىل لندن �لتي �أقام فيها �إىل مطلع �سيف 1892م، وجهر ب�سوته �سد 
ف�ساد نا�سر �لدين �ساه و��ستبد�ده، ف�سعى نا�سر �لدين �ساه �إىل �ل�سلطان عبد �حلميد 

)1(  م�ست�سار�لدولة. ر�سالة يك كلمة. طهر�ن- باري�ض: 1287هــ، 39-38.
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كيما يدعوه �إىل �لعا�سمة �لعثمانية، فدعاه عبد �حلميد، ورغب �إليه �أن ي�ساعده يف 
م�سروع »�جلامعة �الإ�سالمية«، �لتي هي �أحد مرتكز�ت م�سروع �الأفغاين �الإحيائي، 
مرغًما يف  فيها  وقطن  �سيف 1892م،  �الأ�ستانة  وو�سل  �ل�سلطان  رغبة  على  فنزل 
»مار�ض«1897م)1(. �آذ�ر  من   9 وفاته  �إىل  �ل�سلطان  �أعني  حتت  »�لذهبي«  �ملحب�ض 
وحيثما ذهب �الأفغاين ال يفتاأ عن مناه�سة �ال�ستبد�د، وتقوي�ض مفاهيم و�سعار�ت 
�ل�سلطات �ل�سمولية �ملطلقة، وتزييف دعاوي �ل�سالطني و�خللفاء، وطاملا ندد برجال 
�لتعليمي يف  �لنظام  تطوير  �الإ�سالم، وحث على  �لنا�ض من  ينفرون  �لذين  �لدين 
�حلو��سر �لعلمية �لتقليدية، و�لتخل�ض من �الأ�ساليب �لعقيمة يف �لدر��سة، وحتديث 

�ملقرر�ت �لتعليمية �ملتعارفة.

يف  �سامر�ء  من  �ل�سري�زي،  ح�سن  حممد  �ملريز�  �أ�سدر   1890 عام  ويف 
�لعر�ق، فتو�ه �ل�سهرية بتحرمي �لتنباك، من �أجل �إلغاء �المتياز �ملمنوح من حكومة 
نا�سر �لدين �ساه �إىل �سركة رجي �لربيطانية، النح�سار كل ما يتعلق بزر�عة و�سناعة 
�لتبوغ فيها، وحرمت مايقارب �ملئتي �ألف مو�طن من �أرز�قهم، ممن كانو� يعملون 
يف هذ� �ملجال. وبعد �سدور �لفتوى مبا�سرة �نهار �المتياز �ملمنوح لل�سركة، ور�سخ 
نا�سر �لدين �ساه ل�سطوة �لفتوى، عندما �أ�ساب �ل�سلل فاعلية كل �ملر�فق �ملت�سلة 

بزر�عة وت�سنيع �لتبوغ.

ود�ر  �لدين  فل�سفة  در��سات  مركز  بريوت:  �جلديد.  �لالهوتي  �ل�سوؤ�ل  مقدمة يف  �جلبار.  عبد  د.  �لرفاعي،    )1(
�لهادي، ط2، 2008، �ض239-238.
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يف  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  لتاأثري  مده�ًسا  �ختباًر�  �لفتوى  هذه  وكانت 
�ملجتمع، و�ملكانة �ل�سامية لكلمتها يف حياة �لنا�ض، وهيمنتها على م�ساعر �الأتباع 
وعو�طفهم و�أرو�حهم وعقولهم. وهي توؤ�سر �إىل عمق وعي �الأنا لذ�تها، وقدر�تها 
�ملخبوءة يف مقاومة �ال�ستبد�د و�ال�ستعمار. ومل تتقو�ض مكانة �ملرجعية �لدينية يف 

�إير�ن �أو تتد�عى وت�سمحل، و�إمنا تكر�ست وتعزز دورها مبرور �الأيام.

املرحلة الثالثة: املشروطة أو الدستورية )1925-1906(

�لقرن  ومطلع  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  نهاية  يف  �الإير�نية  �لنخبة  وعي  ��ستفاق 
�لع�سرين على �أن غياب �لقانون، وتف�سي �ال�ستبد�د و�مللكية �ملطلقة، غري �ملقيدة 

بد�ستور، هو منبع �لتخلف و�النحطاط، �لذي يرزح يف �أغالله �ملجتمع �الإير�ين.

و�لطالب  و�لرحالة  �مل�سافرون  دونها  �لتي  و�النطباعات  للمذكر�ت  وكان 
يلعبه  �لذي  �لدور،  �إدر�ك  بالغ يف  تاأثري  �أوروبا،  �إىل  �الإير�نية  �لدبلوما�سية  و�لبعثات 
�لد�ستور يف �حلد من �ل�سلطة، و�لتد�ول �ل�سلمي لها، من خالل �لف�سل بني �ل�سلطات 

�لثالث، و�لتوكوؤ على �ل�سعب ب�سفته م�سدًر� للم�سروعية، ومر�قبة تنفيذ �لقانون.

�لدعوة  يف  ت�سرتك  جندها  �لفرتة،  تلك  يف  �ملدونة  �لكتابات  نر�جع  حني 
�ل�سحف  مقاالت  يف  نطالعه  ما  وهو  بتطبيقه،  و�اللتز�م  �لقانون،  ال�سرت�ع 
و�لن�سو�ض  و�الأ�سفار،  �لرحالت  و�أدبيات  و�لكتب،  و�لر�سائل  و�ملجالت، 
�ملرتجمة �إىل �لفار�سية. و�سبقت �سحيفة »�خرت« �الإير�نية �ل�سادرة يف �إ�سطنبول 
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�سرورة  على  و�لت�سديد  �لقانون،  م�ساألة  طرح  يف  �سو�ها،  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  يف 
عن  ناجمة  حياتهم  م�سكالت  باأن  وتوعيتهم  �لنا�ض،  بني  د�ستورية  ثقافة  ترويج 
وملا  قانون.  يف  وجماالتها  وحدودها  �ل�سلطات  تنظيم  وعدم  د�ستور،  وجود  عدم 
كانت هذه �مل�ساألة من �أهم م�ساغل �لنخبة وقتئذ، �أ�سدر مريز� ملكم خان ناظم 
�هتمامه  متحور  »قانون«  عنو�ن  حتت  لندن  يف  �سحيفة   )1908 -1833( �لدولة 
�لق�ساء  �إير�ن هو  لنهو�ض  �لوحيد  �ل�سبيل  و�أن  �لقو�نني،  �سن  فيها على �سرورة 
خان  ملكم  و��ستوحى  قانوين.  �إطار  يف  تعمل  حكومة  و�إقامة  �ال�ستبد�د،  على 
و�أوغ�ست  �لفرن�سية،  �لثورة  مفكري  الآثار  مطالعاته  من  �لقانون  ب�ساأن  ت�سور�ته 
كنت، و�لفيل�سوف �الإجنليزي جون �إ�ستيو�رت مل. وقد �سدد يف ر�سالته �ملعروفة بـ 
»مكتوبات« على هذه �مل�ساألة، و�عتربها �ل�سبب �لرئي�ض لكل �أ�سكال �لتخلف)1(.

 )1911-1834( �لتربيزي  �أوف  طالب  �لرحيم  عبد  مريز�  ربط  كذلك 
تخلف �إير�ن بغياب �لقانون، ففي كتابه )�سيا�ست طالبي( �لذي �ساغه على �سكل 
حو�ر بني �سخ�سني »مريز� عبد �هلل ومريز� �سادق« يرمز�ن �إىل �ملثقف �مل�ستنري يف 
ع�سره، ويبحثان عن تف�سري مو�سوعي علمي النحطاط �ملجتمع، يتفقان يف خامتة 
كلمة  �إير�ن هي  �لعلل النحطاط  »علة  �أن  يتلخ�ض يف  و�حد،  ر�أي  على  �ملطاف 

و�حدة، وهذه �لكلمة لي�ست �سوى �لقانون«)2(.

)1(  بهنام، د.جم�سيد. م�سدر �سابق. �ض 74، 77.
)2(  �مل�سدر �ل�سابق. �ض 74.
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�لدولة يف  م�ست�سار  روؤية  �أو  خان،  ملكم  روؤية  عن  �لروؤية  هذه  والتختلف 
ر�سالته كلمة و�حدة )يك كلمة( �لذي كان فيها �سباًقا يف دعوته ل�سياغة �لد�ستور، 

وهكذ� يف مقاالته يف �سحيفة »�خرت«.

�حلكومة  م�سطلحات:  �ملرحلة  هذه  يف  �الإير�نية  �لنخبة  كتابات  و�سادت 
�لربملاين  و�لنظام  »حريت«،  و�حلرية  قانوين«،  »حكومت  �لد�ستورية  �أو  �لقانونية 
.»house commonنظام برملاين«، ود�ر �ل�سورى »م�سورت خانه«، �أو»هاو�ض كامن«

�ملنابر، ممن  �لوعاظ وخطباء  �لكتابات على ل�سان  �أ�سد�ء هذه  و�نعك�ست 
�ملناد�ة  عرب  �ال�ستبد�د،  ملناه�سة  وتعبئتهم  م�ستمعيهم،  حتري�ض  على  يو�ظبون 
منا�سبة.  كل  يف  وتكر�رها  بالد�ستور،  �ملطالبة  �ل�سعار�ت  ورفع  �لقانون،  بدولة 
ويكننا مالحظة مدى �الإ�سر�ر على هذه �مل�ساألة و�لتاأكيد عليها، حني نطلع على 
منوذج لهذه �خلطابات �ملوجهة من على �ملنرب للجمهور، فمثاًل يدعو �ل�سيد جمال 
»�أيها  �لنا�ض بقوله:  �لزمان،  �أحد �خلطباء �ملعروفني يف ذلك  �لدين �الأ�سفهاين، 
�لتعرف  دون  ومن  بالقانون،  �لتم�سك  دون  من  بلدنا  بناء  بو�سعنا  لي�ض  �لنا�ض: 
دون  ومن  �لقانون،  �حرت�م  دون  ومن  �لقانون،  حفظ  دون  ومن  �لقانون،  على 
تنفيذ �لقانون، �لقانون ثم �لقانون. البد من تعليم �لقانون لالأطفال يف �لكتاتيب 
و�ملد�ر�ض منذ �ل�سغر، ويجب تفهيمهم �أن لي�ض هناك مع�سية يف �لدين و�ل�سريعة 

�أعظم من خمالفة �لقانون«)1(.
و�إير�ن،  �إ�سالم  باز�سنا�سى  مركز  طهر�ن:  �إير�نيان.  خو�هي  م�سروطه  )�إعد�د(.  تكميل  نا�سر  د.  همايون،    )1(

1383=2004، �ض 19-20. عن: �سيد جمال �لدين �أ�سفهاين، �ض35 )26 ربيع �لثاين 1326هـ(
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كذلك ��ستوعب �لوعي �لد�ستوري �الإير�ين جمموعة ت�سريعات وقو�نني 
د�ستورية ولو�ئح حقوقية فرن�سية وعثمانية وعربية، و�هتم بنقلها من لغاتها �الأ�سلية 
وتفكيكه،  �ال�ستبد�د  ت�سريح  يف  �جلادة  �لكتابات  الحق  كما  �لفار�سية،  �إىل 
�ال�ستبد�د  »طبائع  �لكو�كبي  �لرحمن  عبد  كتاب  مثل  لها،  وروج  وترجمها 
وم�سارع �ال�ستعباد«، بعد مدة وجيزة من �سدوره، ومن قبله ترجم م�ست�سار �لدولة 
الئحة حقوق �الإن�سان من �لفرن�سية، وترجم مريز� ح�سني خان �سبه�ساالر د�ستور 

مدحت با�سا �لعثماين �إىل �لفار�سية �أي�ًسا)1(.

و��سعة  �أر�سية  باإيجاد  �لفاعلة  �لنخبة  وكتابات  وم�ساعي  �أن�سطة  �أ�سهمت 
�ال�ستبد�د  مناه�سة  جعلت  �أن  بعد  �الإير�ين،  �ملجتمع  يف  �لد�ستوري  للوعي 
وتدوين �لد�ستور من �أهم �أولوياتها، وكر�ست خمتلف �جلهود الإ�ساعة هذه �لثقافة 
�ل�سعبي،  �لوعي  �متلكها  و�إمنا  بالنخبة،  خا�سة  ثقافة  تعد  مل  بنحو  وتعميمها، 
من  جماعة  ووجد  �الإير�ين.  �ملو�طن  حياة  يف  �الأوىل  �ملطلبية  �لق�سية  و�سارت 
�لفقهاء �أن �لظروف �الجتماعية و�ل�سيا�سية ممهدة، الإرغام �مللكية �مل�ستبدة على 
حتديد �سلطاتها وتقييدها يف �إطار قانون �أ�سا�سي، ي�ستمد م�سروعيته من �ل�سعب، 
تتاألف  ب�سخ�سه.  �سيء  كل  يخت�سر  وال  �الأمة،  الإر�دة  �مللك  مبوجبه  ويخ�سع 
�ل�سيخ ف�سل �هلل  هذه �جلماعة من ثالثة جمتهدين معروفني من طهر�ن، وهم: 
�لنوري،  )1835-1909(، �لذي ق�سى فيما بعد �سهيًد�، بعد �أن حتول �إىل موقع 

)1(  د. جم�سيد بهنام. م�سدر �سابق. �ض 77.
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مناه�ض لهذه �حلركة، العتقاده باأن �مل�سروطة على �ل�سد من �ل�سريعة �الإ�سالمية، 
و�ل�سيد حممد �لطباطبائي، و�ل�سيد عبد �هلل �لبهبهاين.

�أما يف �حلوزة �لعلمية يف �لنجف، فجرى ��سطفاف �آخر، �إذ �ن�سطر موقف 
له  وتبًعا  �خلر��ساين،  باالآخوند  �ملعروف  كاظم  حممد  �ل�سيخ  فتبنى  �ملرجعية، 
تلميذه �ملريز� حممد ح�سني �لنائيني، وغريهما، موقًفا موؤيًد� ود�عًما للم�سروطة، 
بينما ذهب �ل�سيد حممد كاظم �ليزدي �إىل تاأييد �ل�سيخ ف�سل �هلل �لنوري، ومن 

��سطف معه، يف مناه�سة �مل�سروطة.

وت�ساربت �الآر�ء و�لفتاوي يف �ملوقف من �مل�سروطة، ففي �لوقت �لذي ين�ض 
ماله  كافر.  بامل�سروطة  و�ملطالب  كفر،  )�مل�سروطة  �أن  على  فتو�ه،  �لفقهاء يف  �أحد 
مباح، ودمه مهدور()1(. يكتب �الآخوند �خلر��ساين، وعبد �هلل �ملازندر�ين، و�ملريز� 
ح�سني بن �ملريز� خليل يف فتو�هم: »نعلن حكم �هلل �إىل جميع �ل�سعب �الإير�ين، 
�أن بذل �جلهد هذ� �ليوم الإقر�ر �مل�سروطة، هو �جلهاد حتت ر�ية �ساحب �لزمان، 
�أرو�حنا فد�ه. و�أدنى معار�سة �أو تهاون يف ذلك، �إمنا هو كمحاربته وخذالنه. �أعاذ 

�هلل �مل�سلمني من ذلك، �إن �ساء �هلل«)2(.

)1(  زركري جناد، غالم ح�سني. ر�سائل م�سروطيت. طهر�ن:كوير، 1374=1995، �ض15.
)2(  �مل�سدر �ل�سابق.
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وتوؤ�سر حلظة �مل�سروطة �إىل منعطف حاد يف حتديث �لنظام �ل�سيا�سي عند 
�مل�سلمني، وتبلور مرتكز�ت حمورية ملفهوم �لدولة �ملدنية، عرب توظيف �سيء من 

�ملكت�سبات �حلديثة يف �حلريات و�حلقوق و�لتد�ول �ل�سلمي لل�سلطة.

�لذ�كرة  مكونات  ��ستثمار جميع  �إىل  �لفريقني  بني  �ملتبادل  �لتكفري  وقاد 
�جرت�ح  وحماوالت  �جلمهور،  تعبئة  يف  �الإير�ين  للمجتمع  و�لقومية  �لدينية 
�أجل  من  و�لرت�ث،  و�ل�سرية  و�ل�سنة  �لكتاب  �إىل  ت�ستند  وتربير�ت  تف�سري�ت 

ت�سكيل روؤية و��سحة ملوقف كل فريق.

�لنخبة،  معظم  بها  ونادى  �ل�سلطة،  عمل  لتقنني  �لدعوة  �سادت  ومثلما 
قبل �مل�سروطة، �إىل �أن �متد �لتثقيف عليها �إىل عامة �ملجتمع؛ �نق�سم �لنا�ض تبًعا 
لالنق�سام يف مو�قف �لفقهاء حيال �مل�سروطة �سنة 1906، وباتت ق�سية �مل�سروطة 
�لكتابة  يف  و�لدينية  �ملدنية  �لنخبة  �نخرطت  �ساماًل،  ا  وجماهرييًّ ا  نخبويًّ هاج�ًسا 
و�خلطابة و�حلديث عنه، �إثباًتا �أو نفًيا. و�سدرت �لكثري من �ملن�سور�ت و�لر�سائل 

و�ملقاالت و�لكتب و�ملطبوعات �ملتنوعة، ملعاجلة هذه �لق�سية.

ويكن �لقول �إن �أخطر ر�سالتني �سدرتا خالل هذه �ل�سجة، وعربتا بو�سوح 
ال لب�ض فيه عن �ملوقف �ملندد و�لر�ف�ض، و�ملوقف �ملوؤيد للم�سروطة، هما: »تذكرة 
�جلاهل و�إر�ساد �لغافل« لل�سيخ ف�سل �هلل �لنوري، �ملطبوع �سنة 1908 �أي قبل 
�ملطبوع  �لنائيني،  لل�سيخ حممد ح�سني  �مللة«  وتنزيه  �الأمة  و»تنبيه  ب�سنة،  مقتله 
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�سنة 1909. ويبدو من عنو�ن �الأخري لر�سالته، �أنه ي�سري �إىل عنو�ن ر�سالة �لنوري، 
»جاهلني....غافلني«.  باعتبارهم  وموؤيديها،  �مل�سروطة  دعاة  على  حكمها  وينفي 
لغة  وي�ستخدم  �ملو�طنني،  للم�ساو�ة بني  �لدعوة  بنبذ  ر�سالته  �لنوري يف  وي�سرح 
)ياعدمي  يقول  فمثاًل  �لتدوين.  يف  �لقا�سية،  و�الأحكام  باالتهام،  م�سبعة  حادة، 
�ل�سرف، ياعدمي �ل�سمري! �ساحب �ل�سريعة منحك �سرًفا و�متياًز�، الأنك �نتحلت 
�الإ�سالم، و�أنت ت�سلب هذه �مليزة عن نف�سك، وتقول: يجب �أن نكون مت�ساوين، 
مع �ملجو�ض و�الأرمن و�ليهود، �أال لعنة �هلل على من ال يعرف قدره()1(. ومل تنت�سر 
بنحو و��سع ر�سالة �لنوري، ومل يتد ح�سورها خارج زمانها، بينما ��ستهرت ر�سالة 
�لنائيني »تنبيه �الأمة وتنزيه �مللة« وتنوعت �الإحاالت �ملرجعية عليها، و�أ�سبحت 
وكتب  �حلديث.  �الإ�سالمي  �ل�سيا�سي  �لفكر  يف  �ملوؤ�س�سة  �لن�سو�ض  �أهم  من 
وغريهما.  و�لعربية  بالفار�سية  و�لد�ر�سني  �لباحثني  من  جمموعة  وتد�ولها  عنها 
�آر�ئه،  ورمبا يعود ذلك �إىل �الأ�سلوب �ال�ستداليل �لذي �نتهجه �لنائيني يف بيان 
و�لقا�سية  �ملت�سرعة  �الأحكام  عن  و�بتعاده  معها،  يختلف  �لتي  �الآر�ء  ومناق�سة 
حيال �الآخرين، و��ستيعابه لثقافة ع�سره، فيما يت�سل باأثر �ال�ستبد�د و�حلكومات 
�ل�سمولية يف �نحطاط �لبلد�ن، وروؤيته �ملدنية للدولة، وقيام نظمها وتدبري�تها على 
�لد�ستور،  ق�سايا  يف  �لفقهية  �ملدونة  خارج  و�لتفكري  �لب�سرية،  �خلربة  ر�كمته  ما 

)1(  �لن�ض منقول من ترجمة �الأ�ستاذ �ل�سيد م�ستاق �حللو لر�سالة �لنوري، و�ست�سدر ترجمة »تذكرة �لغافل 
و�إر�ساد �جلاهل« مرفقة برتجمة �ل�سيد م�ستاق �حللو لــ» تنبيه �الأمة وتنزيه �مللة« عن مركز در��سات فل�سفة 

�لدين يف بغد�د.
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و�سرورة وجود برملان، و�نتخابات برملانية، وبيان مهام �لربملان يف �سياغة �لقو�نني، 
و�حلرية، و�مل�ساو�ة بني �ملو�طنني، و�لعدل.

د�ستوري،  �أ�سا�ض  على  �حلكومة  ت�سكيل  يف  �مل�سروطة  مفهوم  يتلخ�ض 
�لعثماين  �لكاتب  �لقانون. وكان  �إطار  �سلطات �حلاكم يف  وتقييد  برملاين،  ونظام 
نامق كمال من �أو�ئل من ��ستخدم تعبري�ت �لدولة �مل�سروطة »دولت م�سروطة« 
و�الإد�رة �مل�سروطة »�إد�رة م�سروطة« يف كتاباته يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، وهو يعني 
بذلك �حلكومة �لد�ستورية غري �مل�ستبدة. وكانت مثل هذه �حلكومة تو�سف لدى 
و»معتدلة«  »مقيدة«  قبيل:  بتو�سيفات من  �لع�سر،  �لعثمانيني يف ذلك  �لكتاب 

و»حمدودة«. و�لقيد مبعنى �ل�سرط، و�ملحدود هو �ملوؤطر بحدود، �أي ب�سروط.

ويعتقد �لدكتور عبد �لهادي �حلائري �أن هذه �لكلمة وفدت من �لرتكية، 
خان  ح�سني  مريز�  هو  �لفار�سية،  باللغة  �مل�سروطة  م�سطلح  ��ستخدم  من  و�أول 
�إذ  �لعثمانية،  �الإمرب�طورية  يف  الإير�ن  �سفرًي�  كان  حني   1868 �سنة  �سبه�ساالر 

وردت هذه �لكلمة يف بع�ض �لتقارير �لتي �أعدها �ساعتئذ)1(.

كبري،  �مري  طهر�ن:  عر�ق.  مقيم  �إير�نيان  ونق�ض  �إير�ن  در  وم�سروطيت  ت�سيع  �لهادي.  عبد  حائري،    )1(
1364=1985، �ض252.
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املرحلة الرابعة: احملاكاة الشكلية للغرب )1945-1925(

تبد�أ هذه �ملرحلة بنهاية �لع�سر �لقاجاري، وتويل ر�سا �ساه )1925- 1941( 
و�تخذ  تاريخها،  من  حقبة جديدة  �إير�ن يف  �نخرطت  لل�سلطة  وبا�ستالمه  لل�سلطة، 
بناء دولة  �ساه على  �هتمام ر�سا  �ن�سب  �أن  بعد  نهًجا مغايًر�،  فيها  �لتحديث  م�سار 
�سديدة �ملركزية، �سعى فيها �إىل ��ستعارة منوذج �لتمدن �لغربي يف �الآد�ب و�لفنون 
و�الإد�رة و�لتعليم و�لت�سنيع، و�لعمل على ت�سكيل �لبنية �القت�سادية �لتحتية للدولة. 
و�نفتحت �إير�ن يف ع�سره على �أوروبا، ثم على �لواليات �ملتحدة بعد �حلرب �لعاملية 
�لثانية، وتعززت عالقة �ل�ساه باجلمهورية �جلديدة �لتي �أ�س�سها �أتاتورك على �أنقا�ض 
�خلالفة �لعثمانية يف تركيا، وكان ر�سا خان �سديد �الإعجاب باأ�سلوب م�سطفى كمال 
ومقرر�ته  �أ�ساليبه  باقتبا�ض  و�الهتمام  تقليده،  على  فعمل  �لتحديث،  يف  �أتاتورك 
�إىل  �لقمري  �لهجري  من  �لتقومي  تغيري  قبيل  من  �الإير�ين،  �ملجتمع  على  وفر�سها 
�لهجري �ل�سم�سي، �لذي و�سعه �ل�ساعر عمر �خليام يف وقت متاأخر، وحظر �حلجاب، 
وخلعه بالق�سر و�الإكر�ه، ومالحقة رجال �لدين، ومنعهم من �رتد�ء �لعمامة و�للبا�ض 
بلغ درجة  �إاّل من  ي�ستثن من ذلك  �لدينية، ومل  �ملوؤ�س�سة  �ملوروث �خلا�ض برجال 
�الجتهاد، وح�سل على �إجازة بذلك من �أحد �ملر�جع �ملعروفني. وبعد تغلغل �لدولة 
وهيمنتها على مر�فق �حلياة �لعامة، وتدخلها فيما هو خا�ض و�سخ�سي، �ساق ف�ساء 
للغرب،  �لز�ئفة  �ل�سكلية  باملعاناة  ذرًعا  و�ساق  �الإير�ين،  �ملجتمع  و�ختنق  �حلرية، 

و��ستن�ساخ ماهو �سكلي من جتربة �أتاتورك)1(.
)1(  د. بهنام، جم�سيد. م�سدر �سابق. �ض134-133.
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ما�سي  �إىل  للعودة  تدعو  تع�سبية،  قومية  نزعة  �ملرحلة  هذه  يف  وظهرت 
�إير�ن قبل �الإ�سالم، وتعترب �الإ�سالم دخياًل على �إير�ن، وترى يف �لعرب �لفاحتني 
وتبدو  �لعريق.  �الإير�ين  �لتمدن  ودمرو�  �لبالد،  ق�سو� على ح�سارة  م�ستعمرين 

هذه �لنزعة بو�سوح يف �آثار �أحمد ك�سروي و�سادق هد�يت، وغريهما)1(.

�أذربيجان،  �أحد رجال �لدين يف  و�أحمد ك�سروي )1890- 1945( كان 
قاد  �ملرحلة،  �ل�سجة يف هذه  عناوين  �أبرز  وكتاباته من  �الإنتاج،  غزير  كاتب  وهو 

حملة نقد و��سعة للمعتقد�ت �ل�سيعية، و�هتم باإحياء مري�ث �إير�ن �لعتيق.

�أ�سدر ك�سروي ت�سعة وت�سعني عدًد� من جملة »بيمان« وخم�سة وع�سرين 
�لثالثينيات  عقدي  يف  �أغلبها  ن�سرت  كتابًا،  �سبعني  و�سنف  »برجم«  من  عدًد� 
و�الأذربيجاين،  �لفار�سي  و�الأدب  �لتاريخ،  حول  �آثاره  متحورت  و�الأربعيِنيات. 

و�حلياة �الجتماعية، و�ملعتقد�ت �ل�سيعية.

زماننا،  �الإ�سالم �سيء يف  يبق من  �أنه مل  عى  و�دَّ �إ�سالم«  »بري�مون  كتب 
�لذي  »�سيعيكري«  و�ألف  �لع�سر.  هذ�  يف  �لغربية  �حل�سارة  �سوى  هناك  ولي�ض 
ترجم حتت عنو�ن �ل�سيعة و�لت�سيع يف عام 1943، هاجم فيه �ملعتقد�ت �ل�سيعية. 
م�سرتكات  فيه  جمع  �أنه  �دعى  �لطاهر،  �لدين  �أي  »باكديني«  �أ�سماه  ما  طرح 
�الأديان، كان متاأثًر� بالنزعة �لعلمية للقرن �لتا�سع ع�سر. وقتل يف �ملحكمة على يد 

فد�ئيي �الإ�سالم �سنة 1945، بعد �سدور فتاوى بقتله.
)1(  �مل�سدر �ل�سابق. �ض 116.
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�إىل  �لبالغة لنظام ر�سا �ساه، وم�سادرته للحريات، م�ساًفا  �لق�سوة  وب�سبب 
�آثار �حلرب �لعاملية �لثانية على �إير�ن، ال نعرث يف هذه �ملرحلة على مكا�سب فكرية 

�أو �أدبية �أو فنية مميزة، خارج نفوذ �حلكومة وموؤ�س�ساتها.

�ندالع �حلرب �لعاملية �لثانية، ق�سى على حكومة ر�سا �ساه، �لتي �سعت 
الحتكار كل �سيء، و�أ�سرت على فر�ض منط ز�ئف للتحديث، متحور حول �قتبا�ض 
�الأ�سكال و�ملظاهر، وعمل على طم�ض �لرموز �لدينية و�لتقاليد �لثقافية �ملتو�رثة، 
مبمانعة  ��سطدم  �ل�سكلي  �لتحديث  و�الأزياء وغري ذلك. لكن ذلك  �للبا�ض  يف 
�لرموز  جتذير  �إىل  �لنهاية  يف  فاأف�سى  جريئة،  ودينية  ثقافية  ومقاومة  �جتماعية، 

و�ل�سعائر و�ملر��سم و�لتقاليد �لثقافية، وتعذر عليه حموها.

املرحلة اخلامسة: الدين بصفته أيديولوجيا للثورة أو الهوت التحرير )1945-
)1979

كان �نتهاء �حلرب �لعاملية �لثانية �إيذ�نًا بتد�سني حمطة مهمة يف م�سار حركة 
�لتحديث يف �إير�ن، تنامت فيها فاعلية �الأفكار و�لتيار�ت �ل�سيا�سية و�الجتاهات 
�الأيديولوجية �ملتنوعة، ون�سطت �حللقات �لنقا�سية، وتطور �حلر�ك �لثقايف، و�نبعثت 
طائفة من �لت�ساوؤالت �لالهوتية، و�لروؤى �لدينية �لتي تخطت �لتفكري �لتقليدي.

خلًفا  �لعر�ض  على  جلو�سه  �ساه  ر�سا  حممد  و��سل  �ملرحلة  هذه  يف 
من  ر�سا  حممد  يتحرر  مل  �إير�ن.  من  خروجه  حتى  لو�لده  )1979-1941(، 
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�لنهج �ل�سمويل �ال�ستبد�دي، �لذي �ختطه �سلفه، ومل يتمكن من ت�سييد نظام 
�سيا�سي مرن ومنفتح، تت�سع فيه م�ساحة م�ساركة �ملجتمع يف �ل�سلطة، وبالرغم من 
�لرتقيعات �لتحديثية �القت�سادية، خا�سة م�سروع �الإ�سالح �لزر�عي �لذي �أطلقه 
مطلع �ل�ستينيات من �لقرن �لع�سرين، فقد ف�سل يف ك�سب ود �لنخبة، ف�ساًل عن 

�جلماهري، �لتي كانت تدين بالوالء و�لطاعة للمرجعيات �لدينية.

�إير�نية،  مركزية  على  تبتنى  تع�سبية  باأيديولوجيا  بالتب�سري  �ل�ساه  �هتم 
�الأو�ئل، ممن  �الأقو�م  �ل�سحيق لالأخمينيني وغريهم من  �ملا�سي  با�سرتد�د  تب�سر 
�سيدو� �لتمدن �الإير�ين، وبذل جهوًد� و��سعة من �أجل �إحياء �لرموز و�مليثيولوجيا 
�لفهلوية �لعتيقة. و�ت�سم نظامه بطابع ��ستعالئي غارق باملحاكاة �ل�سكلية للغرب، 
وحالة نرج�سية حادة منكفئة على ذ�تها، و��سطهاد وقمع جهاز �الأمن »�ل�سافاك« 
ملعار�سني له، وخنق �الأ�سو�ت �حلرة �جلريئة يف �ملجتمع، م�ساًفا �إىل ��ستبعاد حممد 
ر�سا لرئي�ض �لوزر�ء حممد م�سدق، �ملعروف بتبنيه للق�سايا �لوطنية. كل ذلك 
باحلما�ض  �سعورهم  يذكِّ  ومل  �ل�سيا�سية،  �مل�ساركة  من  �ملو�طنني  منع  على  عمل 
الأية مبادرة من قبل �ل�سلطة، فانعزل �لنظام بالتدريج، و�ت�سعت �لهوة، بني �لنظام 
و�ملجتمع، مبرور �لزمن، و�أف�ست �إىل �أن يجد �ل�ساه حممد ر�سا نف�سه ونظامه غريًبا 
و��سطر�ره  �الإ�سالمية،  �لثورة  وتفجر  �جلماهريي،  �لغ�سب  طغيان  بعد  بلده،  يف 

للخروج قبيل �نت�سارها)1(.
)1(  بروجردي، د. مهرز�د. �مل�ستنريون �الإير�نيون و�لغرب. ترجمة: حيدر جنف. مر�جعة: د. عبد �جلبار �لرفاعي. 

بريوت: مركز در��سات فل�سفة �لدين ود�ر �لهادي، 2007، �ض63-58.
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�إن تع�سف ر�سا �ساه ومن ثم خلفه حممد ر�سا يف فر�ض �لنموذج �لغربي 
ق�سًر� على �ملجتمع �الإير�ين، وجلوءه �إىل �لعنف �أحيانًا يف ذلك، كما يف خلع زي 
�البن  تد�بر  ع�سر  يف  �حلجاب،  �رتد�ء  عدم  على  �لن�ساء  و�إكر�ه  �لدين،  رجال 
�لغارقة يف  �لذ�كرة  ��ستدعاء  و�أ�سّر� على  �الإ�سالمي الإير�ن،  �ملري�ث  و�الأب مع 
�لتاأريخ، وخمتلف �ملفاهيم و�الإ�سار�ت و�لرموز و�لعنا�سر �ملكونة لها، بغية �لقطع مع 
�ل�سياقات �الإ�سالمية و�ملا�سي �لقريب للمجتمع �الإير�ين؛ جنم عن هذ� �ل�سلوك 
�أجنزها  �لتي  �لهائلة  �ملكا�سب  وك�سف  �الإ�سالم،  �إىل  باالنتماء  �ل�سعور  تكري�ض 
�الإير�نيون بعد �عتناقهم لهذه �لديانة)1(، ومبو�ز�ة ذلك �نخرط بع�ض �ملثقفني يف 
دعوة لتاأ�سيل »�لهوية« و»�لذ�تية« �أو �لعودة �إىل �لذ�ت، ونقد كل �سور �لتغريب 
بالغرب،  �ملنبهرين  للمثقفني  باخليانة  �لنقد حد �التهام  وبلغ  �الإير�نية،  يف �حلياة 
�ملنادين ب�سرورة ��ستعارة ثقافته ومنط متدنه)2(. وظهرت يف هذه �حلقبة جمموعة من 
لالإ�سالم،  ن�سالية  �أيديولوجية  قر�ءة  على  مرجعيتها  ترتكز  �ل�سيا�سية،  �حلركات 
ت�ستقي م�سروعية �الحتجاج و�لثورة على �لنظام �لقائم، من �لعقيدة و�ل�سريعة. 
و�أ�سرفت بع�ض �حلركات يف تاأويلها للن�ض فاختزلته يف الفتات و�سعار�ت للتعبئة 

�جلماهريية و�لكفاح و�ملقاومة.

)1(  �ألف �ل�سيخ مرت�سى مطهري كتابًا مف�ساًل، حتدث فيه عن »�خلدمات �ملتبادلة بني �الإ�سالم و�إير�ن«. مرتجم 
�إىل �لعربية مطلع ثمانينيات �لقرن �ملا�سي.

)2(  �أّلف جالل �آل �أحمد كتابًا يف جز�أين، بالغ يف تخوين و�تهام �ملثقفني �مل�ستنريين، بعنو�ن »�مل�ستنريون بني 
�سل�سلة كتاب  �لدين يف  فل�سفة  در��سات  مركز  و�أ�سدره  �لعربية: حيدر جنف،  �ىل  ترجمه  و�خليانة«.  �خلدمة 

ق�سايا �إ�سالمية معا�سرة.
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�أ�س�ض �لدكتور حممد نخ�سب )1923-1976( مبعية ح�سني ر��سي نه�سة 
من  جماعة  وهم  �سو�سيالي�ست«،  خد�بر�ستان  »نه�ست  �ال�سرت�كيني  �ملوحدين 
�ل�سباب �ملتدينني ذوي نزعة ��سرت�كية، و�ن�سب �هتمام نخ�سب وجماعته على 
�الأبعاد �الأخالقية و�الإن�سانية يف �لدين، وعمل على �إنتاج قر�ءة �إ�سقاطية للن�ض 
�ال�سرت�كية  �أن  يح�سب  وكان  ��سرت�كية،  �سورة  عليه  فخلع  و�لرت�ث،  و�ملا�سي 
فهي  �الأوروبية  �ال�سرت�كية  �أما  �الإ�سالم،  �سدر  يف  جت�سدت  �لعملية  �الإن�سانية 

��سرت�كية خيالية.

هو  ما  و�ملادية،  �لكني�سة  �سر�ع  �ملادي،  �الإن�سان  وهي:  �آثار،  عدة  �أجنز 
�حلزب، قامو�ض �مل�سطلحات �الجتماعية، �إير�ن على �أعتاب حتول كبري، ون�سرها 

يف �الأربعينيات و�خلم�سينيات.

ا يف منزله، يح�سره �لكثري من �ل�سباب، �لذين  وكان يقيم �جتماًعا �أ�سبوعيًّ
ا فيما بعد، منهم �لدكتور  ا و�جتماعيًّ ا وثقافيًّ �أ�سبحو� من �لفاعلني �لنا�سطني �سيا�سيًّ

�إبر�هيم يزدي وزير �خلارجية يف �أول حكومة بعد �لثورة.

تعر�ست هذه �جلماعة �إىل عدة �ن�سقاقات و�ندماجات باأحز�ب وجمموعات 
�أخرى، و�رتبط بها بع�ض رجال �لدين �ل�سباب. جلاأت نتيجة لل�سر�عات �لد�خلية 
و�سغوطات �ل�سلطة �إىل تغيري ��سمها �إىل: جمعية حرية �ل�سعب �الإير�ين »جمعيت 
�ل�سعب  �أي  �إير�ن«  »مردم  عنو�ن  حتت  ن�سرة  و�أ�سدرت  �إير�ن«،  مردم  �آز�دي 
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�الإير�ين، و�أ�س�ض كاظم �سامي وعلي �سريعتي يف م�سهد فرًعا للجمعية. د�فعت 
عن حممد م�سدق ومو�قفه �لوطنية، و�ن�سمت �إىل نه�سة �ملقاومة �لوطنية »نه�ست 
مقاومت ملي« بعد �النقالب عليه، وغريت ��سمها �إىل حزب �سعب �إير�ن »حزب 
مردم �إير�ن« بقيادة نخ�سب، �لذي �سجن، ثم �سافر �إىل �لواليات �ملتحدة، وعمل 
يف  �آز�دي«  »نه�ست  �حلرية  نه�سة  لفرع  رئي�ًسا  و�أ�سبح  �ملتحدة،  �الأمم  يف  هناك 

�أمريكا، وظل يد�فع عن �أفكاره �لدينية. تويف يف �لواليات �ملتحدة عام 1976م.

علي  �لدكتور  �الإ�سالم  تاأويل  يف  �ال�سرت�كي  ومنحاه  باأفكاره  تاأثر 
لعبد  �لغفاري  �أبو ذر  بد�ية حياته، فرتجم كتاب  �سريعتي  )1923-1977( يف 
�حلميد جودة �ل�سحار، حتت عنو�ن �أبو ذر �ملوحد �ال�سرت�كي »�أبو ذر، خد�بر�ست  

�سو�سيالي�ست«)1(.

وكان علي �سريعتي من �أبرز دعاة �لقر�ءة �الأيديولوجية �لن�سالية لالإ�سالم، 
ذلك �أنه عا�ض يف ع�سر طغى فيه �سوت مقاومة �ال�ستعمار، و�لثورة على �الأنظمة 
�لثورية،  و�حلركات  �النتفا�سات  وم�ساندة  لتاأييد  �ملثقفون  وت�سابق  له،  �لتابعة 
ومنذ بد�ية حياته �أغو�ه بريق �ل�سعار�ت، و�سغف بفعل �الحتجاج و�العرت��ض، 
و�ن�سب  �ملعذبني.  و�أنني  �ملحرومني،  ولوعة  �لكادحني،  ��ستغاثات  مع  فت�سامن 
و�لتقاط  ومالحقة  ا،  ثوريًّ تاأوياًل  �لن�ض  تاأويل  على  جهوده  ومتحورت  �هتمامه، 

�إير�ن )�ز روي كار �مدن حممد ر�سا �ساه تا  )1(  جعفريان، ر�سول. جريان ها و�سازمان هاي مذهبي - �سيا�سي 
بريوزي �نقالب �إ�سالمي(، قم: ط6، 1385�ض. �ض 75 - 81.



ملحة �شريعة من م�شار �لتحديث يف �إير�ن 1800- 1979
831831

و�الإ�سادة  ذكر�هم،  ومتجيد  �الإ�سالمي،  �لتاريخ  يف  و�لثو�ر  �ملعار�سني  مو�قف 
ب�سعار�تهم، و�عتبارهم �ملمثلني �حلقيقيني للدين و�الإن�سان يف �الإ�سالم، و�لتهكم 
على من �سو�هم، �أو �النتقا�ض من نتاجاتهم، مهما كان عطاوؤهم، فمثاًل يكرر �أن 
�لفيل�سوف �بن  تاريخ �الإ�سالم، من  �أعظم يف  �أهم، و�أثره  �أبي ذر �لغفاري  مكانة 

�سينا)1(.

تالحم يف �سخ�سية �سريعتي �ملثقف و�لد�عية و�ملنا�سل، وذ�بت �حلدود يف 
وجد�نه بني �لنموذجني، بل �أم�سى �لوجه �حلقيقي للمثقف يف وعيه هو �لد�عية، 
وحتولت �لثقافة �إىل �أيديولوجيا، وظل �أبرز م�ساغله »�أدجلة �لدين و�ملجتمع«. يقول 
�إجناز  و�أ�سمى  حدث  �أهم  بر�أيك  هو  ما  �لدرب:  رفاق  �أحد  »�ساألني  �سريعتي: 
حتويل  وهو  و�حدة،  بكلمة  فاأجبته:  �ملا�سية؟  �ل�سنو�ت  خالل  حتقيقه  ��ستطعنا 

�الإ�سالم من ثقافة �إىل �أيديولوجيا«)2(.

�ملعريف  مبوقفه  يحتفظ  �أن  ي�ستطيع  وهل  باالأيديولوجيا؟  يق�سده  �لذي  ما 
�لدين  لت�سمل  �الأيديولوجيا،  د�ئرة  يو�سع  �لذي  نف�سه  �لوقت  يف  ومثقًفا،  باحًثا 

و�لثقافة و�ملجتمع؟!

�ملفهوم،  هذ�  ي�سيء  �آثاره،  من  مطواًل  ا  ن�سًّ نقتب�ض  ذلك  �إىل  �الإ�سارة  قبل 
ويحدد مالحمه يف وعيه. يكتب �سريعتي: »�الأيديولوجيا عبارة عن عقيدة ومعرفة 

)1(  �سريعتي، د. علي. جمموعه �آثار. طهر�ن: ج7: �ض134.
)2(  �مل�سدر �ل�سابق. ج1: �ض209.
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�الإن�سان  عليهما  يتوفر  خا�سان  ووعي  روؤية  �ال�سطالحي،  باملعنى  وهي  عقيدة. 
فيما يت�سل بنف�سه، ومكانته �لطبقية، ومنزلته �الجتماعية، وو�قعه �لوطني، وقدره 
�لعاملي و�لتاريخي، وفئته �الجتماعية �لتي ينتمي �إليها. وهي �مل�سّوغة لهذه �الأمور، 
و�لتي تر�سم لـه م�سوؤولياته، وحلوله، وتوجهاته، ومو�قفه، ومبادئه، و�أحكامه، وتدفعه 
روؤيتك  �أ�سا�ض  فعلى  خا�سة،  قيم  ومنظومة  و�سلوك  باأخالق  �الإيان  �إىل  بالتايل 
�لكونية، و�بتناًء على منط »علم �الجتماع« و»علم �الإن�سان« و»فل�سفة �لتاريخ« �لذي 
حتمله، يكن حتديد ما هي عقيدتك يف �حلياة، ويف عالقتك بنف�سك، وباالآخرين، 
بناوؤه،  يتعني  �أي جمتمع  فعله؟  يجب  �لذي  وما  �لعي�ض،  ينبغي  كيف  وبالعامل؟ 
وكيف يتوجب تغيري نظام �جتماعي ب�سكل منوذجي، وما هي م�سوؤولية كل فرد 
وحاجاته،  �لعليا،  ومثله  و�أ�سو�قه،  و�أو��سره،  �سر�عاته،  هي  وما  �ملجموع؟  حيال 
ومعايري  �الجتماعي،  و�سلوكه  و�ل�سلبية،  �الإيجابية  وقيمه  �لعقيدية،  ومرتكز�ته 
�خلري و�ل�سر لديه، وبالتايل ما هي طبيعة �الإن�سان وهويته �الجتماعية؟ وعلى هذ� 
لالإن�سان،  و�لطبقي  و�لوطني  �الجتماعي  �الجتاه  حتدد  عقيدة  هي  فاالأيديولوجيا 
وتف�سر نظامه �لقيمي و�الجتماعي، و�سكل �حلياة، و�لو�سع �ملثايل للفرد و�ملجتمع، 
و�حلياة �الإن�سانية بكل �أبعادها، وجتيب عن �الأ�سئلة: »كيف تكون؟« و»ماذ� تفعل؟« 

و»ماذ� ينبغي فعله« و»كيف يجب �أن نكون؟«()1(.

)1(  �مل�سدر �ل�سابق. ج16: �ض28- 29.
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لكن ما هي حدود �الأيديولوجيا؟ وما هي عالقتها بالعلوم و�ملعرفة �لتقنية؟ 
�لتقنية  �الإمكانات  لـه  ما متنحه  »�الأيديولوجيا تهدي لالإن�سان  �سريعتي:  يجيب 
متاًما. ما �لتقنية �إال جمموعة �جلهود �الإن�سانية �لر�مية �إىل توظيف �لطبيعة لتحطيم 
هيمنتها وجربها، وفر�ض �حتياجاتنا عليها. �الأيديولوجيا تقنية ي�ستعني �الإن�سان 

بها وباملعرفة لتوظيف �لتاريخ و�ملجتمع ح�سب ما ي�ساء«)1(.

�لتقنية و�الأيديولوجيا لديه، بنحو ت�سبح »�لتقنية عبارة  ويتد�خل مفهوما 
قبل  �لعلم من  ��ستخد�م  �أو هي  �لطبيعة،  قو�نني  �الإن�سان على  �إر�دة  فر�ض  عن 
لفهم  �إن�ساين  م�سعى  هو  �لعلم  مبتغاه.  �إىل  للو�سول  �لو�عية،  �الإن�سانية  �الإر�دة 
و��ستخد�مها،  �لطبيعة  لتطويع  �سعيه  هي  و�لتقنية  فيها،  ما  و�كت�ساف  �لطبيعة 
و��سطناع ما لي�ض فيها. وفًقا لهذ� �لتعريف تكون �الأيديولوجيا باملعنى �الأخ�ض 

للكلمة، تقنية باملعنى �الأعم للكلمة«)2(.

�لدين،  �لو��سعة الأن�سنة  �لن�سالية ل�سريعتي، وحماوالته  �لهموم  �أن  ويبدو 
حتويل  يف  مل�سعاه  �لباعث  هي  لالإ�سالم،  �الجتماعية  �مل�سامني  على  و�لت�سديد 
�الإ�سالم »من ثقافة �إىل �أيديولوجيا«. ورمبا تاأثر �سريعتي باأطروحات جماعة الهوت 
وحترير  �ال�ستعمار،  ملناه�سة  �أيديولوجيا  �إىل  �لدين  لتحويل  ودعو�تهم  �لتحرير، 

�الأر�ض، وتنمية �ملجتمع، بعيًد� عن م�ساغل �لالهوت �لكال�سيكي.

)1(  �مل�سدر �ل�سابق. ج11: �ض243-242.
)2(  �مل�سدر �ل�سابق. ج4: �ض234-232.
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ومما ال ريب فيه �أن هيمنة �الأيديولوجيا على وعي �لباحث و�ملثقف، حتول 
بينه وبني �لو�سول �إىل نتائج علمية، �أكرث مو�سوعية وحياًد� يف تفكريه وبحثه. ذلك 
�أن �الأيديولوجيا تقود �أية عملية تفكري وتوجهها �لوجهة �لتي تن�سدها، وت�ساعف 
�لتحيز�ت و�ملفرو�سات �لقبلية يف ذهن �لباحث، وت�سوقه د�ئًما �إىل مو�قف ونتائج 
حمددة �سلًفا، باعتبار �لتفكري �الأيديولوجي ي�سعى �إىل تغيري �لعامل ال تف�سريه. 
�خلا�سة،  وروؤيتها  قو�لبها  يف  �ملجتمع  �سكب  يف  �الأيديولوجيا  �أن�سار  وين�سغل 
للمعتقد�ت  ر�سمي  تف�سري  على  �لنا�ض  ويكرهون  بالتعددية،  ينددون  ولذلك 
على  ويعملون  �لكربى،  �الأ�سئلة  ويخنقون  و�ل�سيا�سية،  و�الجتماعية  �لدينية 
تر�سيخ �جلزمية و�ليقني، وبالتايل بناء جمتمع مقلد مغلق. وتكمن �ملفارقة يف �أن 
�سريعتي �لذي �أعلن عن مطمحه يف �النتقال باالإ�سالم »من ثقافة �إىل �أيديولوجيا« 
نعرث يف كتاباته على نزعة تفكري ناقدة، و�أحيانًا حرة، ترف�ض �ملجتمع �ملغلق، وتدعو 
�إىل �إ�سالح �لفكر �الإ�سالمي، و�النفتاح على خمتلف �الأديان و�لثقافات. وحتكي 
�آثاره ذ�ئقة فنان، وروح �ساعر، وعقلية ناقد، ونزعة متمرد. ومثل هذه �ل�سمات يف 
�ل�سخ�سية يتعذر على �الأيديولوجيا �الن�سجام و�لتو�فق معها. و�ملفرو�ض �أن مثقًفا 
ك�سريعتي يدرك مثل هذ� �لتهافت، ويعي �اللتبا�ض بني �ل�سخ�سية �الأيديولوجية 
للد�عية، و�سخ�سية �ملثقف، و�ل�ساعر، و�لفنان، و�لناقد، لكن موقفه ظل ملتب�ًسا 

بني �سفافية �لفنان �لرومان�سي، وبني �أحالم وتطلعات �ملنا�سل)1(.

)1(  �لرفاعي، د. عبد�جلبار. م�سدر �سابق. �ض298-295.
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�ملادية  فاأ�سقط  �الآيات،  لبع�ض  مارك�سي  بتف�سري  تارة  �سريعتي  وتورط 
تارة  لالإ�سالم  وجودي  بتاأويل  �ن�سغل  بينما  �لقر�آين،  �لق�س�ض  على  �لتاريخية 
�أخرى، فمثاًل قدم حتلياًل يبتني على �ل�سر�ع �لطبقي يف ق�سة �بني �آدم بني هابيل 
وقابيل، فاعترب »قابيل ممثاًل للنظام �لزر�عي و�مللكية �خلا�سة و�لفردية، بينما هابيل 

يثل �لع�سر �لرعوي و�ال�سرت�كية �الأولية قبل �مللكية«)1(.

و�ل�سيا�سية  و�لثقافية  �العتقادية  �ل�سر�عات  من  �لكثري  ف�سر  وهكذ� 
�مل�ستقبلية  �حلتمية  »�لثورة  �أن  يرى  فهو  ا،  �قت�ساديًّ ا  طبقيًّ تف�سرًي�  و�الجتماعية، 
تعتمد على �لتناق�ض �لديالكتيكي، �لذي بد�أ باملعركة بني هابيل وقابيل، وهي 
و�نت�سار  و�ملحكوم،  �حلاكم  �لنظام  بني  �ملجتمعات  كل  يف  �لدو�م  على  جتري 
كل  �أن  �إىل  وخل�ض  للتاريخ«)2(.  �حلتمي  �مل�سري  هو  و�حلقيقة  و�لق�سط  �لعد�لة 
�لطبقة  متثل  ��ستثناء  وبال  د�ئًما  �إمنا هي  �لتاريخ،  �حلاكمة يف  و)�ملذ�هب  �لعقائد 

�حلاكمة()3(.

فالوحدة  عقائدية،  مفاهيم  �إىل  �سريعتي  لدى  �الجتماعية  �لظو�هر  وحتيل 
عن  يعرب�ن  و�ل�سيا�سي  �الجتماعي  و�ل�سر�ع  و�ل�سرك  و�ل�سيا�سية،  �الجتماعية 

)1(  �سريعتي، د. علي. جمموعه �آثار. ج16: �ض52-51.
)2(  �مل�سدر �ل�سابق. ج16: �ض62.
)3(  �مل�سدر �ل�سابق. ج4: �ض383.
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�لتوحيد و�ل�سرك �العتقادي و�لوحدة �حلقيقية بني �جلماعات و�لطبقات، هي تعبري 
عن �لتوحيد)1(. وهكذ� )�ل�سرك �الجتماعي �إمنا هو �نعكا�ض لل�سرك �الإلهي()2(.

من  �ملقتلع  جذوره،  عن  �ملنقطع  �النهز�مي  �ملثقف  من  �سريعتي  حذر 
وتوعية  �لو�قع،  تغيري  على  يعمل  من  هو  �مل�ستنري،  �ملثقف  �أن  �إىل  وذهب  عامله، 
�ملجتمع بذ�ته �حل�سارية ومري�ثه. و�سبه �مل�ستنريين باالأنبياء، باعتبار طبيعة �ملهمة 
�لعظمى و�مل�سوؤولية �ال�ستثنائية �ملناطة بهم، و�لتي ترتكز حول �إيقاظ �سعور �لنا�ض 
بذ�تهم. وطفق يدين �ملثقفني �مل�سلمني �ملعجبني بنماذج �لتنمية �لغربية، وي�سفهم 
باالغرت�ب عن �لذ�ت، وخ�سر�ن �لهوية، وزعم �أن ما بعد �لقومية، و�لنزعة �الإن�سانية 

�لعاملية، �أكاذيب كربى، ين�سد من خاللها �لغرب حمو �لهوية �لثقافية لل�سرق.

تاأثر �سريعتي مبناخات �ملقاومة و�لعودة �إىل �لذ�ت، و�سط �ملثقفني و�لطالب 
�ملبتعثني يف باري�ض من �لعامل �لثالث، و�أعجب بخطاب »�ملعذبني يف �الأر�ض«، 
لفر�نتز فانون، و�سعى ملحاكاته يف كتابه »�لعودة �إىل �لذ�ت«. لكنه جتاوز خطاب 
و�لثقافية  �لتاريخية  و�ل�سياقات  �لعرقية  �خل�سو�سيات  حول  متحور  �لذي  فانون 
للعامل �لثالث، و�أكد على تكري�ض �جلذور �الإ�سالمية. يكتب �سريعتي: )حينما 
نتحدث عن �لعودة جلذورنا، نتحدث يف �لو�قع عن �لعودة �إىل جذورنا �لثقافية... 

)1(  �سريعتي، د. علي. م�سدر �سابق. ج11: �ض136.
)2(  �مل�سدر �ل�سابق. ج14: �ض319.
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�إن �لعودة ال تعني �إعادة �كت�ساف �إير�ن ما قبل �الإ�سالم، و�إمنا تعني �لعودة �إىل 
جذورنا �الإ�سالمية()1(.

و�لذ�تية،  �حل�سارية،  و�لهوية  �الأ�سالة،  مفهومات  �سريعتي  �آثار  وتتكرر يف 
مو�رد خمتلفة  وعاجلها يف  كتبه،  �أهم  �أحد  �لذ�ت  �إىل  للعودة  �أنه خ�س�ض  حتى 
من �أعماله. وطغت يف هذه �ملرحلة فكرة �لذ�تية و�ل�سياقات �الجتماعية و�لثقافية 

و�لدينية لالجتماع �الإير�ين.

�لذين  �ملفكرين  �أبرز  �أحد  فرديد )1910- 1993(  �أحمد  �لدكتور  وكان 
�حل�سارية  و�خل�سو�سيات  �ملو�ريث  و��ستدعاء  �لهوية  لق�سية  حياتهم  كر�سو� 
�لذ�تية، وعرف عنه تربمه و�سخطه على كل ما هو و�فد �إىل �لبيئة �ملحلية �الإير�نية 
من �لغرب، ويو�سف فرديد، باأنه مفكر عميق، لكنه �سامت، و�إذ� تكلم فهو مبهم، 
وال يدون �أفكاره، ولذلك يعرف بـ»�لفيل�سوف �ل�سفاهي«. وقد كان له دور ر�ئد 
يف تعليم �لفل�سفة �الأملانية يف �إير�ن، و�عتناق �آر�ء هايدغر، وت�سغيل بع�ض مقوالته 
در��سة  يف  هايدغر  لنظريات  تطبيقاته  عنه  وعرف  �الإير�ين،  �لتد�ويل  �ملجال  يف 
هايدغر  يعتقد  فمثلما  �خلا�ض،  �ل�سلبية خارج حميطها  و�آثارها  �لغربية،  �حل�سارة 
باأن )كل حقبة من حقب �لتاريخ تخت�ض ب�سيادة حقيقة معينة تطغى على بقية 
)�لغربيني  �أن  �أي�ًسا  فرديد  يرى  �لهام�ض(.  �إىل  �سو�ها  مبا  تقذف  بينما  �حلقائق، 
�أ�ساعو� �هلل، و��ستبدلو� به �إلًها �آخر، هو �لنف�ض �ملادية، �أو �لنف�ض �الأمارة بال�سوء(. 

)1(  بروجردي، د. مهرز�د. م�سدر �سابق. �ض172-171.
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كما يوؤكد �أن للب�سر ثالثة �أبعاد: �الأول علمي، و�لثاين فل�سفي، و�لثالث معنوي، 
لكن  �لغربية،  �لفكرية  �ل�سنن  و��سعة يف  م�ساحة  �حتال  و�لثاين  )�الأول  �أن  ومع 

�لثالث ظل غائًبا وباهًتا، ب�سكل فا�سح(.

يحذر �أحمد فرديد من خماطر �سيوع ح�سارة �لغرب يف عاملنا، ويدعو �إىل 
جتاوز �لتغريب وخماطره، باكت�ساف ذ�ت �لغرب، �أي �أن نكون غربيني، ال مبعنى 
�الغرت�ب عن �لذ�ت، و�إمنا مبعنى �ملعرفة �لدقيقة بالغرب، و�لنفوذ �إىل كنه �لفل�سفة 

و�الأنطولوجيا �لغربية؛ الأن معرفة �الآخر �سرط الزم ملعرفة �لذ�ت)1(.

نحت فرديد م�سطلحات تت�سمن تو�سيفات ذ�ت دالالت هجائية، م�سبعة 
باأحكام �سلبية بالغة �لرف�ض ملحاوالت �لتعاطي مع �لفكر �لغربي، فهو يعرب عن 
�نفتاح �مل�سلمني على �ملعارف �ليونانية، بتعبري »يونان زدكي« مبعنى �لوباء �ليوناين، 
�أو �الإ�سابة باليونانية، �أو �لت�سمم باليونانية، وهكذ� ي�سمي ماجاء من �لغرب و�آثاره 
�أو  �لغربي،  �لوباء  �إىل:  ي�سري  �ل�سابق  كامل�سطلح  وهو  زدكي«  بـ»غرب  عاملنا  يف 

�الإ�سابة بالغرب، �أو �لت�سمم بالغرب.

ويتعر�ض فرديد وتالمذته ومريديه �إىل نقد حاد من �الإ�سالحيني �الإير�نيني 
�ليوم، فهو يو�سف باأنه »فيل�سوف �سد �لفل�سفة« ح�سب د�ريو�ض �آ�سوري، وهو منظر 
�لقر�ءة �لفا�س�ستية للدين، ح�سب عبد�لكرمي �سرو�ض. ورجل �لنظام يف كل زمان، 

)1(  بروجردي، د. مهرز�د. م�سدر �سابق. �ض101-99.
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ففي ع�سر �ل�ساه حممد ر�سا، منحه �لنظام فر�سة �لتعبري عن �أفكاره و�لتب�سري بها، 
عرب �ملحا�سر�ت و�لدرو�ض �جلامعية و�خلطابات و�حللقات �لنقا�سية، بل ��سرتك يف 
موؤمتر تدوين �أيديولوجيا حزب �ل�ساه ر�ستاخيز )�لبعث( �سنتي  1977-1976، 
�أتيحت له حرية  �أيديولوجيا هذ� �حلزب. وبعد �لثورة �الإ�سالمية  فكتب مدخل 
طاغوت  كل  من  �لب�سرية  خال�ض  حول:  ومقوالته  �أفكاره  عن  للتعبري  و��سعة 
وطاغوتي، و�جلهاد �سد �لطاغوت، و�الإيان باالآخرة، و�إمام �لع�سر و�لزمان، ملو�جهة 

�لغرب و�حلد�ثة، و�لرتويج لروؤيا حميي �لدين بن عربي، ومفاهيم هايدغر)1(.

»غرب  �لغرب  وباء  مفهوم   )1969  -1923( �أحمد  �آل  جالل  ��ستعار 
زدكي« من فرديد، لكنه �ساغه �سياغة �أيديولوجية، وعّباأه باأفكاره، �لتي ��ستقى 
�سيًئا منها يف �ملرحلة �ملارك�سية من حياته، وهي �أفكار متنح �آالت �الإنتاج و�ملاكينة 

ا يف حركة �لتاريخ، وبناء �ملجتمعات وفًقا ملعايريها �خلا�سة. دوًر� مركزيًّ

على  تطر�أ  �لتي  �الأعر��ض  باأنه )جمموعة  �لغرب«  »وباء  �أحمد  �آل  يعّرف 
حياتنا، يف جو�نبها �لثقافية و�حل�سارية و�لفكرية، من دون �أن يكون لها �أية جذور 
ي�سمح  ا،  تدريجيًّ دخولها  يكون  �أن  ودون  �لتاريخ،  يف  عمق  �أي  �أو  �لرت�ث،  يف 
باال�ستعد�د لها، و�إمنا تد�همنا دفعة و�حدة، لتقول لنا: �أنا هدية �الآلة �إليكم، �أو قل 

)1(  �آ�سوري، د�ريو�ض. �أ�سطوره فل�سفة درميان ما: بازديدي �ز�أحمد فرديد نظريه ي غرب زدكي. �ض48-47، 
 www.nilgoon.org 53. موقع

يقول �لدكتور عبد�لكرمي �سرو�ض، يف حو�ره مع د�ريو�ض �سجادي على تلفزيون »هما« �ل�سبت 18 ��سفند 1384= 8 
مار�ض 2006: )»�لقر�ءة �لفا�س�ستية للدين« �أف�سل عنو�ن للمدر�سة �ملر�سية لفرديد(.
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�إنها �ملمهد لالآلة(. ويعرف �آل �أحمد بتوج�سه �ل�سديد من كل �سيء يرمز للغرب 
وثقافته، وباالأخ�ض معطيات �لتكنولوجيا �لغربية، فهو يرى �أن كل �سيء يف عاملنا 

تدن�سه �ملاكينة، و»يتمكنن«، وعندما يتمكنن يجري ته�سيمه ون�سفه.

بقناعه  �لغرب  من  �ملزدوجة،  �الأمل  خيبة  هو  �لفزع  هذ�  م�سدر  ولعل 
باإ�سالحاته،  و�أطاح  م�سدق،  حممد  �لدكتور  حكومة  �أ�سقط  �لذي  �الأمريكي، 
�الأمل  وخيبة  �الإير�نية،  و�لنخبة  �أحمد  �آل  جالل  �أحالم  بع�ض  ج�سدت  �لتي 
من �الحتاد �ل�سوفيتي، �لذي يرمز للماكينة و�ل�سلع �لغربية �أي�ًسا، وما يالحظه �آل 
�أحمد من قيم وثقافة و�فدة، يفر�سها منط �ملاكينة و�ل�سلعة �الآتية من �لغرب، وما 

متثله �ملاكينة من مركزية حمورية يف خلق �إ�سكالية �لتغريب �حل�ساري.

كما �أن حظر �ل�ساه ر�سا للحجاب، و�إكر�ه رجال �لدين على خلع �لعمامة، 
و�خت�سار مكا�سب �لغرب يف �أزياء �لن�ساء، �أو قبعة �لرجال، �ختزن يف وجد�ن �آل 
�أحمد وغريه من مو�طنيه، عد�ًء كامًنا للغرب، ما لبث �أن �نفجر يف نزعات نفي 

و�إق�ساء �سمولية، تلفظ كل ما هو غربي.

وعر�ض �آل �أحمد �آر�ءه هذه يف در��سة كتبها على �سكل تقرير �إىل جمل�ض 
عنو�ن  حتت   ،1962 �سنة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  يف  �الإير�نية  �لثقافة  �أهد�ف 
»غرب زدَكي« مبعنى »وباء �لغرب«. وكان �ملجل�ض �لذي ي�سم يف ع�سويته ع�سرة 
�أ�سخا�ض، منهم �أحمد فرديد، قد تد�ول �إمكانية ن�سر در��سة �آل �أحمد، غري �أنه 
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ت�سميم  يف  دوره  وف�سح  للنظام،  �ل�سريح  نقده  ب�سبب  �لن�سر،  تعذر  �إىل  خل�ض 
�لف�ساء �لثقايف للمجتمع بوباء �لغرب.

�إير�ن،  �أثار كتاب »وباء �لغرب« عند �سدوره �سجة و��سعة بني �لنخبة يف 
بعد  �أ�سحى  �أن  �لكتاب  هذ�  لبث  وما  �ساطًعا.  م�سيًئا  م�ستعاًل،  ا  ن�سًّ كان  فقد 
�سد  �ملجتمع  وتعبئة  وجتيي�ض  �جلماهري،  لتعبئة  �لن�سو�ض  �أخطر  من  �سنو�ت 
هذ�  �أثر  عن  بر�هني  ر�سا  �لناقد  يتحدث  �لغرب.  مع  �ملتحالفة  �ل�ساه  �سيا�سات 
�لكتاب: )»وباء �لغرب« الآل �أحمد كان لـه من حيث حتديد و�جبات �لبلد�ن 
�ل�سيوعي  للبيان  �لتي كانت  �لدور و�الأهمية ذ�تها  �مل�ستعمرة حيال �ال�ستعمار، 
وكتاب  و�لربجو�زية،  �لر�أ�سمالية  �إز�ء  �لربولتاريا  مهمة  و�جنلز، يف حتديد  ملارك�ض 
»معذبو �الأر�ض« لفر�نتز فانون، يف تعيني ما يجب على �ل�سعوب �الإفريقية فعله 
جتاه �ال�ستعمار �الأجنبي. �إن »وباء �لغرب« �أول ر�سالة �سرقية تر�سم موقف وو�سع 
�ل�سرق مقابل �لغرب �مل�ستعمر، ورمبا كانت �لر�سالة �الإير�نية �الأوىل �لتي �كت�سبت 

قيمة �جتماعية على م�ستوى عاملي«)1(.

لعل هذ� �لتقييم ينطوي على مبالغة يف بيان �أهمية كتاب �آل �أحمد، لكن 
باالإثارة،  م�سوب  �سجايل،  فاإنه عمل  للكتاب،  �لعلمية  �لقيمة  �لنظر عن  وبغ�ض 
و�لنقد �الأيديولوجي للغرب، �إنه خطاب تعبوي، وهو �أقرب �إىل �ل�سعر �ملنثور، منه 
�أهميته يف حتري�ض �جلماهري، وتر�سيخ  �إىل �لدر��سة �ملو�سوعية. ويف ذلك تكمن 

)1(  ر�سا بر�هني. كتابة �لق�سة. طهر�ن، ��سريف، ط2، �ض465.
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عد�ئها، لكل ما هو غربي. وهو عد�ء عمل على تثوير �ل�سعب �الإير�ين، �إاّل �أنه بد�أ 
ي�سمحل يف �ل�سنو�ت �الأخرية، عند �لنخبة �الإير�نية، �لتي ر�حت تن�سد �سورة 
�حل�سارة  مكا�سب  متام  حت�سب  �لتي  �خلطاأ  �لروؤية  ت�ستبعد  �سورة  للغرب،  بديلة 
�لغربية ومعارفها، لي�ست �سوى ماكينة، ثم تهاجم بعنف تلك �ملاكينة، وتكيل لها 
�ألو�ن �لتهم، من دون �أن متيز بني �الأبعاد �ملتنوعة للغرب �حلديث، وكاأن �لغرب 
هو ماكينة وح�سب، بينما تتجاهل ما �أجنزه �لغرب، من علوم طبيعية، وعلوم بحتة، 
وعلوم �إن�سانية، و�آد�ب، وفنون،... وغري ذلك. والي�سح �ختز�ل �أية ح�سارة يف بعد 
�أما �خللط �لع�سو�ئي بني �لعلم، و�لتكنولوجيا �لغربية، من جهة، و�لوجه  و�حد. 
�لروؤيا  من  يحررنا  نقدي،  وحتليل  مر�جعة،  �إىل  بحاجة  فهو  للغرب،  �ال�ستعماري 

�الإطالقية �ل�سمولية غري �ملو�سوعية.

�إن خطاب �آل �أحمد حيال »�ملكننة«، و�أثرها �لتغريبي يف �ل�سرق، ودورها 
يف ��ستئ�سال �سورة �حلياة �لتقليدية، وتدني�سها طهر�نية عاملنا، ظل حمكوًما بعقدة 
»�ملكننة« يف غري و�حد من كتاباته �الأخرى، ال�سيما كتابه �الأثري، �لذي نقد فيه 
خدمات  »�مل�ستنريون:  عنو�نه  ي�سي  ح�سبما  باخليانة،  مو�قفهم  وو�سم  �لنخبة، 
�أي�ًسا.  �مليقات«)1(  يف  »ق�سة  كتابه  يف  حتى  �لروؤية  هذه  تغلغلت  بل  وخيانات«. 
ذلك �أن كل �سيء ي�سري �إىل �لغرب، و�سلعه، وعو�مله، �سار ي�ستفزه، بحيث تبدو 
و�مل�سجد  �حلر�م  �لبيت  يف  �مل�سرفة،  �مل�ساهد  يف  �ل�ساطعة  و�أ�سو�وؤها  �مل�سابيح، 
)1(  نقل كتاب )ق�سة يف �مليقات( �إىل �لعربية حيدر جنف، وهكذ� كتاب )غرب زدكي( �لذي ترجمه بعنو�ن )نزعة 

�لتغريب(. ون�سر �لكتابني مركز در��سات فل�سفة �لدين يف بغد�د يف �سل�سلة كتاب ق�سايا �إ�سالمية معا�سرة.



ملحة �شريعة من م�شار �لتحديث يف �إير�ن 1800- 1979
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�لنبوي، �سيًئا مثرًي� مل�ساعره؛ الأن تلك �مل�سابيح �مل�سنوعة و�مل�سممة على طر�ز 
غربي، تدن�ض �لف�ساء �لنقي �لطاهر، ح�سب ر�أيه)1(.

وقد ن�سطت يف هذه �ملرحلة جمموعة حركات �سيا�سية عملت على تاأويل 
ا، و�متد تاأثريها  ا ون�ساليًّ ا، �أو كفاحيًّ ا، �أو ليرب�ليًّ ا، �أو ��سرت�كيًّ �الإ�سالم تاأوياًل مارك�سيًّ
�الإ�سالمية  �لثورة  �نت�سار  بعد  ما  �إىل  و�الجتماعية  و�لثقافية  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف 

عام 1979.

بالرغم من �ختز�ل هذه �لورقة و�إ�سار�تها �لعاجلة ملر�حل �لتحديث و�أبرز 
عناوين �ل�سجة يف م�سار حركة �لتحديث �الإير�نية، فقد تعذر عليها تناول رموز 
ومفكرين وفقهاء، كان لهم �أثر مميز يف تاريخ �إير�ن �لقريب؛ الأن مد�خلة يف موؤمتر 

لي�ض بو�سعها ��ستيعاب كل ذلك، ونتمنى �لتحدث عنهم يف منا�سبات الحقة.

�آخوندز�ده  فتحعلي  مريز�  وهم:  �الأعالم،  �أولئك  �أبرز  �إىل  �الإ�سارة  وتنبغي 
�آي )1839- 1911(، مريز�  �لعابدين مر�غه  )�آخوندف( )1813- 1878(، زين 
عبد�حل�سني �آقا خان كرماين )1853- 1896(، عبد�لكرمي حائري يزدي )1860- 
1936(، ح�سن �ملدر�ض )1869- 1937(، حممد علي فروغي ذكاء �مللك )1875- 
1942(، ح�سني بروجردي )1875- 1961(، ح�سن تقي ز�ده )1878- 1969(، 

)1(  �لرفاعي، د. عبد�جلبار. م�سدر �سابق. �ض274-271.
م�سر   / �ال�سكندرية  مكتبة  �حلديث«.  �الإ�سالمي  �لفكر  و�الإ�سالح يف  �لتجديد  »�جتاهات  موؤمتر  مقدمة يف:  ورقة 

.)2009 /21 -19(



  عبد�جلبار �لرفاعي
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علي   ،)1967  -1882( م�سدق  حممد   ،)1961  -1882( كا�ساين  �لقا�سم  �أبو 
د�ستي )1894- 1981(، مريز� ر�ساقلي �سريعت �سنكجلي )1890- 1943(، نيما 
يو�سج )1895-1959(، �سادق هد�يت )1902-1951(، حممد ح�سني طباطبائي 
)1902-1981(، روح �هلل �خلميني )1902- 1989(، حممد كاظم �سريعتمد�ري 
)1903- 1986(، يد �هلل �سحابي )1906- 2002(، فخر �لدين �سادمان )1907- 
 - ...( ز�ده  �أكرب حكمي  �سريعتي )1907- 1987(، علي  تقي  1967(، حممد 
 ،)1979 -1910( طالقاين  حممود   ،)1994 -1907( بازركان  مهدي   ،)1987
جمتبى   ،)  -1921( مننتظري  علي  ح�سني   ،)1979  -1920( مطهري  مرت�سى 
نو�ب �سفوي )1924- 1955(، حممد ح�سني به�ستي )1928- 1981(، ح�سني 

ن�سر )1933- (، ود�ريو�ض �سايغان )1935-(.



(Email:	Al-tayyeb@live.com) :لإمام �لأكرب �أحمد �لطيب، �شيخ �لأزهر�

جامعة  رئي�ض  �الآن(،  حتى   -2010 )مار�ض  �ل�سريف  �الأزهر  �سيخ 
 -2002 )مار�ض  �الإفتاء  من�سب  تقلد   .)2010 مار�ض  )�سبتمرب2003-  �الأزهر 
�سبتمرب 2003(، عمادة كلية �لدر��سات �الإ�سالمية و�لعربية بجامعة �الأزهر. كما 
��ستغل بالبحث و�لتدري�ض يف جامعات: �الإمام حممد بن �سعود بالريا�ض، وجامعة 
قطر، وجامعة �الإمار�ت، و�جلامعة �الإ�سالمية �لعاملية باإ�سالم �آباد باك�ستان. ع�سو 
بالعديد من �ملجال�ض و�ملجامع و�للجان �لعلمية و�الإ�سالمية �مل�سرية و�لعربية، وله 

�لعديد من �ملوؤلفات و�لدر��سات.

امل�صاهمون يف اأوراق اجلزء الأول من املوؤمتر 



(Email:	ennainfer hmida@gmail.com) :أحميدة �لنيفر�

�ملعا�سر،  �لدين و�لفكر �الإ�سالمي  �أ�سول  تون�سي، متخ�س�ض يف  �أكاديي 
متح�سل على دكتور�ه يف �لدر��سات �للغوية و�الإ�سالمية من �ل�سوربون بباري�ض، 
ودكتور�ه يف �لعلوم �الإ�سالمية من جامعة �لزيتونة بتون�ض. ع�سو يف فريق �لبحث 
ُكتبه:  من  و�لتعدد.  للثقافة  تون�ض  ر�بطة  جمعية  رئي�ض  �مل�سيحي.  �الإ�سالمي 
خمت�سر تف�سري �ملر�غي، �لتفا�سري �لقر�آنية �حلديثة: قر�ءة يف �ملنهج، �لن�ض �لديني 
و�لرت�ث �الإ�سالمي، ملاذ� �أخفقت �لنه�سة �لعربية؟ )باال�سرت�ك(. م�ستقبل �حلو�ر 

�الإ�سالمي- �مل�سيحي )باال�سرت�ك(. 

(Email:	kairo_bekirismaili@yahoo.com) :بكر �إ�شماعيل �لكو�شويف

�أكاديي كو�سويف، ح�سل على �الإجازة �لعالية من جامعة �الأزهر �ل�سريف. 
وظائف  �سغل  و�آد�بها،  �لعربية  �للغة  يف  و�لدكتور�ه  �ملاج�ستري  على  كما ح�سل 
عديدة، من �أبرزها: �ملتحدث �لر�سمي حلكومة كو�سوفا لدى �لدول �الإ�سالمية. 
من موؤلفاته: �أثر �للغة �لعربية يف �للغة �الألبانية، و�أثر �الأدب �الألباين يف �الأبجدية 
�لعربية يف كو�سوفا، وخمتار�ت من �الأدب �الألباين، وكو�سوفا �الأحد�ث و�لتاريخ 

�ملعا�سر، و�أطفال كو�سوفا بني ماآ�سي �ملا�سي و�آمال �مل�ستقبل.

موؤمتر �لتجديد 846846



ح�شن حنفي:

�أكاديي م�سري، مار�ض �لتدري�ض يف عدد من �جلامعات �لعربية ور�أ�ض ق�سم 
جامعة  من  �لفل�سفة  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  حاز  �لقاهرة.  جامعة  يف  �لفل�سفة 
�لفرتة  بطوكيو خالل  �ملتحدة  �الأمم  علمياً يف جامعة  م�ست�سار�ً  �ل�سوربون. عمل 
من )1985-1987(. من �أعماله: �لرت�ث و�لتجديد، من �لعقيدة �إىل �لثورة، من 

�لنقل �إىل �الإبد�ع، �ليمني و�لي�سار يف �لفكر �لديني، من �لنقل �إىل �لعقل.

(Email:	Hassan@iua.edu.sd) :ح�شن مكي حممد �أحمد

�أكاديي �سود�ين، ولد عام 1950 باحل�ساحي�سا يف �ل�سود�ن. �أ�ستاذ م�سارك 
بجامعة �إفريقيا �لعاملية باخلرطوم منذ عام 1994م. عميد مركز �لبحوث و�لدر��سات 
من  �ل�سود�ين  �خلارجية  لوزير  �ال�ست�ساري  �ملجل�ض  ع�سو  باجلامعة.  �الإفريقية 
�لكبري  1986- �ل�سومال  يف  �لثقافية  �ل�سيا�سات  موؤلفاته:  من  عام 2003م. 
1989، و�مل�سروع �لتن�سريي يف �ل�سود�ن، و�حلركة �لطالبية �ل�سود�نية بني �الأم�ض 

و�ليوم، وحركة �الإخو�ن �مل�سلمني يف �ل�سود�ن، 1944-1969م.

(Email:	ijtihad@maktoob.com) :ر�شو�ن �ل�شيد

كاتب ومفكر و�أكاديي لبناين. له �لعديد من �ملوؤلفات و�لتحقيقات، من 
�أبرزها: »�الأمة و�جلماعة و�ل�سلطة«، و»مفاهيم �جلماعات يف �الإ�سالم«، و»�الإ�سالم 
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له  �ملعا�سر«. كما  �الإ�سالم  و»�سيا�سات  و�لدولة«،  و�ملجتمع  و»�جلماعة  �ملعا�سر«، 
روزنتال  لفر�نز  �الإ�سالم«  يف  �حلرية  »مفهوم  �أبرزها:  من  �ملرتجمات  من  �لعديد 
�لع�سور  يف  �أوروبا  يف  �الإ�سالم  و»�سورة  زيادة(،  معن  �لدكتور  مع  )باال�سرت�ك 

�لو�سطى« لريت�سارد �سوذرن، و»�الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر« ملايكل كوك. 

(Email:	Dr_zakaria55@yahoo.com) :زكريا �شليمان بيومي

بجامعة  �لرتبية  بكلية  و�ملعا�سر  �حلديث  �لتاريخ  �أ�ستاذ  م�سري،  موؤرخ 
�جلمعية  ع�سو   ،)1989-1983( من  �لفرتة  خالل  �لق�سم  ورئي�ض  �ملن�سورة، 
�لوطني ودوره يف  �أبرزها: »�حلزب  �أكرث من 25 موؤلًفا من  له  �مل�سرية،  �لتاريخية 
يف  و�الإ�سالح  و»�لتجديد  �لرتكية«،  �مل�سرية  و»�لعالقات  �مل�سرية«،  �ل�سيا�سة 
�لتاريخ �الإ�سالمي حتى �لع�سر �حلديث«، و»قر�ءة جديدة يف �لتاريخ �لعثماين«.

(Email:	salahmsalem@hotmail.com) :شالح �شامل�

�لعقل  »جتليات  موؤلفاته:  من  �الأهر�م.  بجريدة  م�سري  و�سحفي  كاتب 
�لعربية«،  و�لعالقات  �لهوية  و»حتوالت  �لعربي«،  �لنظام  وم�ستقبل  �ل�سيا�سي 
و»وعي �الإن�سانية �لعربية بالذ�ت و�الآخر«، و»�مل�ستقبالت �لبديلة للنظام �لعاملي«، 

و»�الإ�سالم و�لغرب«.

موؤمتر �لتجديد 848848



(Email:	gahtanee@gmail.com) :عبد �جلبار �لرفاعي

�أكاديي عر�قي، �أ�ستاذ �لفل�سفة �الإ�سالمية، من موؤلفاته: نظر�ت يف تزكية 
م�سادر  �الإيديولوجية،  بو�عثها  نقدية يف  در��سة  �لعربية:  �لقومية  �لنف�ض، حركة 
�ملر�أة  �لقر�آنية،  �لدر��سات  معجم  �الإ�سالم،  يف  و�ل�سيا�سة  �لدولة  عن  �لدر��سة 
�الإ�سالمي  �لفكر  �إير�ن،  يف  �لعربية  �ملطبوعات  معجم  �الإ�سالم،  يف  و�الأ�سرة 
�لدر�ض  حتديث  و�لديقر�طية،  �ملعا�سر  �الإ�سالم  تقويية،  مر�جعات  �ملعا�سر: 

�لكالمي و�لفل�سفي يف �حلوزة �لعلمية، �إنقاذ �لنزعة �الإن�سانية يف �لدين.

(Email:	altafahom@mara.gov.om) :عبد �لرحمن �ل�شاملي

رئي�ض حترير جملة »�لتفاهم«، وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية )ُعمان(.

(Email:	eyad-es2006@yahoo.com) :ع�شمت ن�شار

�لتعليم  ل�سئون  �الآد�ب  كلية  ووكيل  �لفل�سفة  �أ�ستاذ  م�سري،  �أكاديي 
و�لطالب جامعة بني �سويف. من �أهم �أعماله �ملن�سورة: �الأبعاد �لتنويرية للفل�سفة 
�لثقافة  بنية  يف  معا�سرة  فل�سفية  و�جتاهات  �حلديث،  �لعربي  �لفكر  يف  �لر�سدية 
�لعربية  وثقافتنا  �ملقاومة،  �سفائح  يف  قر�ءة  �ل�سدياق  فار�ض  و�أحمد  �الإ�سالمية، 
�ملتعال  عبد  �ل�سيخ  فكر  يف  �الإ�سالمية  �الأ�سولية  وحقيقة  و�الإحلاد،  �الإيان  بني 

�ل�سعيدي، و�ل�سر�ع �لثقايف و�حلو�ر �حل�ساري يف فل�سفة حممد �إقبال.
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(Email:	aaa_1989@yahoo.com) :عمار علي ح�شن

كاتب وباحث م�سري مهتم بالدر��سات »عرب �لنوعية« يف علم �ل�سيا�سة، 
�الإمار�تية،  و»�لبيان«  �ليوم«  كـ»�مل�سري  وم�سرية  عربية  �سحف  عدة  يف  يكتب 
و�الأهر�م، و»�الأهر�م ويكلي« و»�حلياة« و»�ل�سرق �الأو�سط« و»�لقد�ض �لعربي« من 
�لتكافوؤ  م�سر،  يف  �ل�سوفية  للطرق  �ل�سيا�سية  �لتن�سئة  و�ملوؤلفات:  �الأعمال  �أبرز 
�القت�سادي و�لديقر�طية، �لن�ض و�ل�سلطة و�ملجتمع: �لقيم �ل�سيا�سية يف �لرو�ية 

�لعربية، �الإ�سالح �ل�سيا�سي يف حمر�ب �الأزهر و�الإخو�ن �مل�سلمني.

(Email:	drmagda53@yahoo.com) :ماجدة خملوف

�أكاديية م�سرية، متخ�س�سة يف تاريخ �لدولة �لعثمانية و�للغة �لرتكية، تولت 
من  �سم�ض)2009-2006(.  عني  بجامعة  و�آد�بها  �ل�سرقية  �للغات  ق�سم  رئا�سة 
بني  م�سر  تركيا،  �ملعا�سر يف  �الإ�سالمي  �الأدب  موؤرخا،  �أحمد جودت  �أعمالها: 
�لعثمانية و�مل�سرية، �ملخطوطات �لرتكية �ل�سرقية يف د�ر �لكتب �مل�سرية، و�ساعر 

�الإ�سالم حممد عاكف و�أفكاره.

موؤمتر �لتجديد 850850



(Email:	profhaddad@yahoo fr) :حممد �حلّد�د

�أكاديي ومفّكر تون�سي، متخ�س�ض يف �خلطاب �الإ�سالحي �حلديث. ن�سر 
�لعديد من �لدر��سات �الأكاديية يف �ملجالت �لعلمية �ملتخ�س�سة باللغات �لعربية 
�لعربية(:  )باللغة  �لعلمية  موؤلفاته  �أبرز  من  و�الإيطالية.  و�الإجنليزية  و�لفرن�سية 
�لعربي،  �الإ�سالحي  �خلطاب  يف  تاأويلية  وحفريات  ووثائق،  در��سة  �الأفغاين: 
وحممد عبده: قر�ءة جديدة، وديانة �ل�سمري �لفردي، وقو�عد �لتنوير. باالإ�سافة 

للعديد من �ملوؤلفات باللغة �لفرن�سية.

(Email:	bhadawa@gmail.com) :حممد حلمي عبد �لوهاب

و»�ل�سلطة  و�أولياء«،  »والُة  �أعماله:  �أبرز  من  م�سري.  وكاتب  باحث 
�ض و�ملُدن�ض �لديني و�ل�سيا�سي يف  و�ملت�سوفة يف �إ�سالم �لع�سر �لو�سيط«، و»�ملُقدَّ
فكر �حلركات �الإ�سالمية«، و»�ل�سلطة من �لدولة �إىل �ملجتمع �ملدين«، حّرر وقّدم 
لـ »�الإ�سالم و�حلد�ثة، �الن�سحاب �لثاين من مو�جهة �لع�سر«، و»�لعروبة يف �لقرن 
 28 - ببريوت 25  �مل�ستقبل  تيار  �لذي عقده  �ملوؤمتر  �أعمال  و�لع�سرين،  �حلادي 

فرب�ير 2008«.
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(Email:	amko_h@yahoo.com) :حممد كي�شو

�أكاديي بو�سنوي، �الأ�ستاذ �ملنت�سب ملادة �للغة �لعربية - كلية �لدر��سات 
�الإ�سالمية - �سر�ييفو �لبو�سنة.

(Email:	myades34@gmail.com) :حممد يو�شف عد�س

كاتب ومرتجم م�سري، خبري �سابق وم�ست�سار يف منظمة �ليون�سكو، ترجم 
من  �لعديد  له  كما  بيجوفيت�ض،  عزت  علي  موؤلفات  ومنها  �لكتب،  من  �لعديد 

�ملوؤلفات و�لدر��سات. 

(Email:	khateebm@aljazeera net) :معتز �خلطيب 

�سرح  منها:  وتاأليًفا،  حتقيًقا  �لكتب،  من  عدد  له  �سوري.  وباحث  كاتب 
وحتقيق كتاب »�ملدخل �إىل معرفة كتاب �الإكليل«، للحاكم �لني�سابوري، »خطاب 
�لتجديد �الإ�سالمي: �الأزمنة و�الأ�سئلة« )باال�سرت�ك(، »�الإ�سالم يف عامل متغري: 
»�لغ�سب  )باال�سرت�ك(«،  �سبتمرب   11 بعد  �الإ�سالمي  �الإ�سالح  �سيا�سات 
�لب�سري،  طارق  �مل�ست�سار  تقدمي:  نقدية«  در��سة  �لعنف،  تفكيك  �الإ�سالمي: 

»حمنة �لتقريب بني �ل�سنة و�ل�سيعة«)حترير وم�ساركة(. 

موؤمتر �لتجديد 852852



(Email:	dr_monazeid@hotmail.com) :منى �أبو زيد

موؤلفاتها:  �أهـم  من  �الإ�سالمية،  �لفل�سفة  يف  متخ�س�سة  م�سرية  �أكاديية 
»�خلري و�ل�سر يف �لفل�سفة �الإ�سالمية«، و»�لفكر �لديني عند زكي جنيب حممود«، 
�الإ�سالمية«،  �لفل�سفة  يف  و»�الإن�سان  �الإ�سالمي«،  �لفكر  يف  �لذري  و»�لت�سور 
و»�حلرية �الإن�سانية عند �ل�سيعة �الإثني ع�سرية«، و»�لفل�سفة يف �لغرب �الإ�سالمي 
�أفكار و�سخ�سيات«. باالإ�سافة �إىل ع�سر�ت �الأبحاث �ملن�سورة يف �ملجالت �مل�سرية 

و�لعربية.

(Email:nevatsavas@yahoo.com) :نوز�د �شو��س 

كاتب وباحث تركي، رئي�ض �لق�سم �لعربي يف مركز �لبحوث و�لعلوم و�الإنرتنت 
يف �إ�سطنبول منذ عام 2001، وكذلك رئي�ض حترير جملة حر�ء �لرتكية �ل�سادرة 
باللغة �لعربية. �أ�سرف على م�سروع ترجمة كتب �الأ�ستاذ فتح �هلل كولن �إىل �للغة 
�لعربية. �سارك يف �إعد�د وحترير كتب ودر��سات وبحوث حول فكرة �الإ�سالح يف 
�لعام �الإ�سالمي، وباالأخ�ض �لنموذج �لرتكي، وم�سروع �الأ�ستاذ فتح �هلل كولن. 
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لإلكرتوينال�ظيفةالبلدال�سمم لربيد 
الأكرب 1 الإمام 

لطيب أحمد 
ل�سريفم�سر الأزهر  Al-tayyeb@live.com�سيخ 

لنيفر2 لدين- جامعة تون�سأحميدة   أ�سول  أ�ستاذ يف كلية 
لزيتونة

ennainfer hmida@gmail.com

الإخال�س �سم�س 3
لدين وير زين 

الإ�سالميةإندوني�سيا ل�سريعة  Alikhlaf_cairo@yahoo.co.idباحث يف 

أ�سرف �سعد 4
ل�سوكل

لكرميم�سر آن  لقر عة  إذ الأخبار- رة  إد

ل�سيماء 5
�س  لدمرد

الإ�سالميةم�سر �سات  لدر ه يف  morsi_a@hotmail.comدكتور

ري6 لبند لعربية - م�سرأمينة  الإ�سالمية و ت  حل�سار أ�ستاذ 
الأمريكية جلامعة 

abendary@aucegypt.edu

لن�سري7 الإ�سالمية- جامعة م�سرآمنة  لفل�سفة  أ�ستاذ 
الأزهر

هيم دمري8 لرتكية تركياإبر مل�سرية /  جلمعية  �سكرتري 
لثقافة قة و لل�سد

maraslidemir2@hotmail.com

إ�سماعيل 9 متحدث ر�سمي حلكومة كو�سوفا لدى كو�سوفابكر 
الإ�سالمية لدول 

kairo_bekirismaili@yahoo.
com

ل�سالم10 جلامعات م�سرجعفر عبد  بطة  لعام لر الأمني 
الإ�سالمية

rabeta2004@hotmail.com

امل�ساركون يف املوؤمتر



اجتاهات التجديد والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث

لإلكرتوينال�ظيفةالبلدال�سمم لربيد 
لفتوىباالأزهر م�سرجمال قطب11 الأ�سبق للجنة  لرئي�س 

ل�سريف
gamalkotb49@hotmail.com

نح�سن مكي  12 الأفريقية، وعميد ل�سود �سات  لدر أ�ستاذ 
الأفريقية-  �سات  لدر لبحوث و مركز 

خلرطوم لعاملية-  أفريقيا  جامعة 

Hassan@iua.edu.sd

القت�ساد م�سرح�سن نافعة13 ل�سيا�سية-كلية  لعلوم  أ�ستاذ 
لقاهرة ل�سيا�سية-جامعة  لعلوم  و

hnafaa47@yahoo.com 

الإ�سكندريةم�سرخالد عزب14 الإعالم مبكتبة  رة  إد khaled.azab@bibalex.orgمدير 
ل�سيد15 ن  الإ�سالمية- لبنانر�سو �سات  لدر أ�ستاذ 

للبنانية- بريوت- لبنان جلامعة 
ijtihad@maktoob.com

زكريا �سليمان 16
بيومي

ملعا�سر بجامعة م�سر حلديث و لتاريخ  أ�ستاذ 
ملن�سورة

Dr_zakaria55@yahoo.com

مليالد17 ململكة زكي 
لعربية

ل�سعودية

لكلمة، ومتفرغ  رئي�س حترير جملة 
للكتابة

almilad@almilad.org

إ�سماعيل 18 �سعيد 
علي

لرتبية-جامعة عني م�سر أ�سول  أ�ستاذ 
�سم�س

drsaidaly13@hotmail.com

لدقاق19 الإ�سكندريةم�سر�سعيد  said.eldakkak@bibalex.orgم�ست�سار قانوين ملكتبة 
أمناء م�سر�سمري مرق�س20 باحث وكاتب، رئي�س جمل�س 

ر حلو طنة و مل�سري للمو موؤ�س�سة 
samirmorcos9@yahoo.com

ء-تركياتركيا�سنان يوروملاز21 �سل جملة حر yurolmazsinan@hotmail.comمر
لدين 22 �سالح 

جلوهري
�ست�ساري، م�ست�سار مكتبة م�سر أكادميي و

إعادة  الإ�سكندرية ومدير م�سروع »
الإ�سالمي  ث  لرت ت من كتب  خمتار

حلديث«

salgouhari@mcit.gov.eg

مم�سر�سالح  �سامل23 salahmsalem@hotmail.com كاتب و�سحفي باالأهر
نياعا�سم حفني24 ل�سرق أمل �سات  ئر يف )مركز در عامل ز

الأو�سط( جامعة ماربورغ
ahefny@yahoo.com

لطحاوي25 هلل  althawey2020@hotmail.comكاتب و�سحفيم�سرعبد 



امل�سارك�ن يف امل�ؤمتر

لإلكرتوينال�ظيفةالبلدال�سمم لربيد 
جلبار 26 عبد 

لرفاعي
ق لعاملية، لعر مل�سطفى  أ�ستاذ يف جامعة 

لدين  �سات فل�سفة  ومدير مركز در
د، ورئي�س حترير جملة »ق�سايا  يف بغد

إ�سالمية معا�سرة«  

gahtanee@gmail.com

حلميد 27 عبد 
�سبحي نا�سف

لعليا-م�سر �سات  لدر م�سرف على مكتبة 
الإ�سكندرية ب-جامعة  الآد كلية 

abdelhamednassef@mak-
toob.com

حلميد 28 عبد 
مدكور

ر م�سر الإ�سالمية بكلية د لفل�سفة  أ�ستاذ 
لقاهرة لعلوم-جامعة 

naelmadkour@hotmail.com

لرحمن 29 عبد 
ل�ساملي

لتفاهم،ُعمان رئي�س حترير جملة 
لدينية- ل�سوؤون  الأوقاف و رة  وز

م�سقط-�سلطنة ُعمان

altafahom@mara.gov.om

لعزيز 30 عبد 
حجازي

أ�ستاذ غري متفرغ/ خبري ورئي�س م�سر
الأ�سبق ء م�سر  جمل�س وزر

anhegazy@drhegazy.com

ملعطي بيومي31 لدين - جامعة م�سرعبد  أ�سول  أ�ستاذ بكلية 
لبحوث  الأزهر/ ع�سو جممع 

الإ�سالمية باالأزهر

bayoumy1@hotmail.com

لقادر حجي 32 عبد 
حممود

ملاج�ستريل�سومال باحث يف مرحلة 

هيم33 إبر �سات م�سرعبده  الأندل�س لدر باحث يف مركز 
لعنف/ م�سر لت�سامح ومناه�سة 

telprofmez@yahoo.com

آي34 مل�سرية تركياعثمان  لعام للجمعية  ل�سكرتري 
لثقافة قة و لرتكية لل�سد و

iskenderiye@hotmail.com

لفل�سفة- م�سرع�سمت ن�سار35 ب- ق�سم  الآد أ�ستاذ بكلية 
جامعة بني �سويف

Eyad-es2006@yahoo.com

لعال36 الإ�سكندرية ل�سئون م�سرعكا�سة عبد  نائب رئي�س جامعة 
لطالب لتعليم و

dr.okasha73@hotmail.com

حلياةم�سرعلي عطا37 لثقايف بجريدة  لق�سم  aliata632000@hotmail.comرئي�س 



اجتاهات التجديد والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث

لإلكرتوينال�ظيفةالبلدال�سمم لربيد 
ه يف م�سرعماد ح�سني38 ملعا�سر، دكتور مل�سلم  جملة 

لتاريخ
emadhm2000@hotmail.com

الجتماع م�سرعمار علي ح�سن39 كاتب وخبري يف علم 
الأو�سط ل�سرق  أنباء  ل�سيا�سي- وكالة 

aaa_1989@yahoo.com

عمرو م�سطفى 40
ين لورد

ر م�سر لتدريبي لد لربنامج  م�سئول عن 
الإفتاء

nooralazhar@gmail.com 

عو�س حممد 41
عو�س

حلقوق- جامعة م�سر أ�ستاذ بكلية 
الإ�سكندرية

أةم�سرفاطمة حافظ42 ملر hafiz.fatma@gmail.comباحثة مهتمة ب�سئون 
حلق43 لفرن�سية - كلية م�سرفريدة جاد  للغة  أ�ستاذ بق�سم 

لقاهرة ب - جامعة  الآد
gadelhak@yahoo.com

لكرمي/م�سرفوزي خليل44 آن  لقر عة  إذ نائب رئي�س �سبكة 
م�سر

حلفيان45 لعربية �سوريافي�سل  ملخطوطات  مج معهد  من�سق بر
لقاهرة  -

alhafian@maktoob.com

د46 لقومي للطفولة م�سرفيفيان فوؤ خبرية باملجل�س 
الأمومة و

vivianfouad@yahoo.com

kadrymha2000@yahoo.comأ�ستاذ علم نف�س �سيا�سيم�سرقدري حفني47
بها- م�سرماجدة خملوف48 آد ل�سرقية و للغات  رئي�س ق�سم 

ب- جامعة عني �سم�س الآد كلية 
drmagda53@yahoo.com

جمدي علي 49
حممد �سعيد

magdy.said1961@gmail.comباحث وحمرر علميم�سر

أبو ليلة50 الإ�سالمية باللغة م�سرحممد  �سات  لدر أ�ستاذ 
الأزهر، وع�سو  الإجنليزية بجامعة 

الإ�سالمية الأعلى لل�سئون  ملجل�س 

dr_mabulaylah@yahoo.com

د51 حلد أ�ستاذ جامعي/ �ساحب كر�سي تون�سحممد 
ملقارنة لالأديان  �سات  ليون�سكو للدر

ت حل�سار و

 profhaddad@yahoo.fr



امل�سارك�ن يف امل�ؤمتر

لإلكرتوينال�ظيفةالبلدال�سمم لربيد 
حممد حلمي عبد 52

لوهاب
ق عربيم�سر bhadawa@gmail.comمدير حترير جملة رو

ر53 ل�سيا�سي- كلية م�سرحممد دويد القت�ساد  أ�ستاذ 
الإ�سكندرية حلقوق- جامعة 

d_dowidar@yahoo.com

حممد عبد 54
لبنا للطيف 

الإ�سالميةم�سر ل�سريعة  banna2@hotmail.comباحث يف علوم 

حممد علي 55
فرحات

�سحفيلبنان

حممد كمال 56
إمام لدين 

الإ�سالمية بكلية م�سر ل�سريعة  أ�ستاذ 
الإ�سكندرية حلقوق جامعة 

لعربية لبو�سنةحممد كي�سو57 للغة  ملنت�سب ملادة  الأ�ستاذ 
ييفو الإ�سالمية- �سر �سات  لدر بكلية 

amko_h@yahoo.com

دي58 جلو للغة م�سرحممد  أكادميي، ع�سو جممع  موؤرخ و
ملو�سوعات  لعربية، وع�سو جلنة 

الإ�سالمية،  الأعلى لل�سئون  باملجل�س 
مل�سرية  لهيئة  رة  إد ع�سو جمل�س 

لعامة للكتاب

zgawady@hotmail.com

حممد حممدوف 59
حممد حمزة

الإ�سالميةرو�سيا ل�سريعة  magomed18@mail.roطالب يف كلية 

حممد يو�سف 60
عد�س

كاتب، م�ست�سار �سابق يف منظمة م�سر
ليوني�سكو

myades34@gmail.com

حممود 61
ل�سما�سريي

إعالم جامعة �سوهاج- م�سر مدر�س �سحافة و
ب- ق�سم �سحافة الآد كلية 

smasiry@yahoo.com

لدينية بجريدة م�سرحممود حبيب62 ل�سفحة  م�سرف على 
الأخبار

الأزهر ورئي�س حترير جريدة �سوت 

أحمد63 أيت  لرباط- ملغربمرمي  لطفيل-  بن  أ�ستاذة بجامعة 
الأديان، ورئي�س  لعقائد و رئي�س ق�سم 

لثقافات  ر بني  حلو جمموعة بحث 
ت حل�سار و

Ait_2003@hotmail.com



اجتاهات التجديد والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث

لإلكرتوينال�ظيفةالبلدال�سمم لربيد 
mashoor70@hotmail.comباحث و�سحفيم�سرم�سطفى عا�سور64
القت�سادية- م�سرمعتز �سكري65 لن�سرة  نائب مدير حترير 

الأو�سط ل�سرق  أنباء  وكالة 
Mutazz_shukri@yahoo.com

خلطيب66 ع يف �سوريامعتز  لفكري لالإبد مللتقى  مدير حترير 
جلزيرة مج يف قناة  بريوت، ومعد بر

khateebm@aljazeera.net

أبو زيد67 لفل�سفة- وكيل كلية م�سرمنى  أ�ستاذ - ق�سم 
ن ب- جامعة حلو الآد

dr_monazeid@hotmail.com

الأطفال- م�سرمها غامن68 أدب  باحثة يف كتابات و
ملكتبات ه يف  دكتور

mghanim1@hotmail.com

�سر مرت�سي69 الإفتاءنيجرييان ر  طالب متدرب بد

خلادمي70 لدين  الأوقاف تون�سنور  لزيتونة- وزير  أ�ستاذ بجامعة 
الإ�سالمية �سابًقا - تون�س ل�سوؤون  و

 nourelkhadmi@yahoo.fr

جلزيري71 ن  لفكر م�سرنور الإ�سالمية و لفل�سفة  أ�ستاذ 
ملعا�سر- جامعة عنب �سم�س،  لعربي 

ب الآد كلية 

shorouk1@link net

�س72 د �سو لعلوم تركيانوز أكادميية  لعربي يف  لق�سم  رئي�س 
لعام  مل�سرف  إ�سطنبول و لبحوث،  و

ء ملجلة حر

nevatsavas@yahoo.com

الإ�سكندريةم�سرهدى �سيد73 hsayed@mcit.gov.egمكتبة 
حلمامي74 helhamamy@yahoo.comطبيبم�سره�سام 
أمناء م�سره�سام جعفر75 كاتب وباحث، رئي�س جمل�س 

الإعالمية موؤ�س�سة مدى للتنمية 
iomain@onislam net

ل�سلقاين76 لعربيةم�سرهند  أة  ملر hindshalakani@hotmail.comباحثة يف منظمة 
د77 لتطوير ب�سبكة م�سرو�سام فوؤ لبحوث و باحث بوحدة 

أون الين إ�سالم 
wessamfouad@hotmail.com

لعربي م�سروفاء حلمي78 لثقايف- جريدة  لق�سم  رئي�س 
لنا�سري
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