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مقدمة التحرير
حممد كمال الدين إمام -صالح الدين اجلوهري -عماد حسني

()1
إرها�صا
�أتى م�ؤمتر التجديد  -الذي عقدته مكتبة الإ�سكندرية  -يف وقته � ً
مبكرا لربيع عربي جاء �أوان قطف ثماره ،والت�أ�صيل لأفكاره .مل ُيطرح التجديد يف
ً
تاريخيا يراد له �أن يفهم� ،أو حد ًثا م� ًؤثرا نقر�أ �أ�سبابه ودواعيه؛
امل�ؤمتر باعتباره م�ساقًا ًّ
و�إمنا طرح التجديد باعتباره حركة جمتمعية لها عقل يفكر ،ولها منهج �ضابط
ي�سرب �أغوارها ،ويتطلع �إىل ا�ستئناف م�سريتها ،لقد كان امل�ؤمتر  -كما مت التخطيط
(((
له  -مقدمة لبعث ح�ضاري جديد ،جاء م�شروع كتابات النه�ضة الإ�سالمية
ثمرة من غرا�سه الدانية القطوف ،وقد �أراد امل�ؤمتر بتنوع حماوره ،وجدية امل�شاركني
فيه� ،أن يعيد ق�ضية التجديد �إىل م�سارها الطبيعي ،باعتبارها عق ًال يريد �أن ينه�ض،
ونخبا �أدخلها تكرار تعرث �أفكارها
وجمتم ًعا يعرف م�شكالته وي�سعى �إىل جتاوزهاً ،
التي ال تراعي الواقع يف م�أزق خطري مع جمتمعاتها ،وباتت حتاول الهروب من
واقع مليء باملخاطر ،وم�ستقبل غري وا�ضح املعامل ،وهنا تظهر �أهمية التجديد
الإ�سالمي ،ليعيد التوازن �إىل عقل الأمة وقلبها ،ويح�سم قواعد الهوية واالنتماء،
((( انظر� :إ�صدارات �سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي» ،مكتبة الإ�سكندرية.
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وي�ضع على عاتق املفكرين من كل االجتاهات مهمة �صياغة امل�ستقبل املن�شود
وثقافيا .وهي مهام ج�سام ناءت بها الأجيال ال�سابقة ،وت�سعى
�سيا�سيا
واجتماعيا ًّ
ًّ
ًّ
الأجيال القائمة �إىل حتملها ب�شجاعة املجتهد ،وج�سارة املحارب.
ومل يكن م�ؤمتر التجديد بعي ًدا عن كل هذه الهموم التي �أ�سفرت عنها
م�سرية الأمة ،ف�أف�صحت �أبحاثه عن �آالمها و�آمالها ،فهي ال ت�ستعر�ض التاريخ
بق�صد روايته حد ًثا ،و�إمنا بهدف ر�ؤية ما له وما عليه ،فالأمة الناه�ضة البد لها
من ك�شف ح�ساب مع تاريخها ،ت�ستعيد جتاربها الفكرية ملعرفة جذور الق�ضايا
الراهنة ،وا�ستلهام طموحاتها ،حيث تت�ساقط ال�سلبيات على جانبي الطريق ،نحو
ٍ
وجديد
امل�ستقبل ،وتتالقح وتتدافع �أفكار النه�ضة ،بني قد ٍمي ي�ستحق �أن يبقى،
�آن له �أن يهيمن ،وي�صبح التجديد جدلية حوار خالقة ،ي�ستدعي من املا�ضي
�أف�ضل ما فيه ،وير�سخ من احلا�ضر قدرته على التغيري لإحداث النه�ضة املن�شودة،
فيقود التجديد عملية احلراك االجتماعي يف كل �أن�ساقها الثقافية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والت�شريعية.
من هنا جاءت �أبحاث م�ؤمتر التجديد والإ�صالح ،تتحاور مع م�ساحات
وا�سعة ،وحتلق يف �آفاق متعددة ،ف�أحد املحاور يتناول املفاهيم ل�ضبط م�صطلح
نقيا من �شوائب الغالة ،وهو حمور يتكئ على التاريخ ،ويقدم
التجديد ،و�إعادته ًّ
ر�ؤية مفكرين واختيارات علماء .ويف حمور �آخر نقر أ� جتارب املجتمعات ،حيث حتتل
جتارب التجديد يف تركيا واملغرب العربي ،وم�صر ،و�شبه القارة الهندية ،حتتل هذه
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التجارب مكانها لت�ستنطق نقاط �ضعفها وكوامن قوتها ،وهذه قراءة جلغرافيا املناطق،
�أريد لها �أن تدر�س الوحدة يف �إطار التنوع ،والثابت يف مواجهة املتغري .ويف حمور
رف�ضا وقبو ًال  -فنقر أ� جدلية الرتاث
�آخر تطل فيه القوى االجتماعية بفاعليتها ً -
نوعيا يف املطالبات بحقوق
والتجديد ،من خالل ر�صد مطالب التنوع االجتماعيًّ ،
أ�سي�سيا يف ظل ال�صراع بني
املر�أةًّ ،
وفكريا يف ح�ضور مقوالت التقليد واالجتهاد ،وت� ًّ
ال�شرق والغرب� ،أو بني عامل الإ�سالم و�أوروبا ،ويف الداخل بني تعليم ديني وتعليم
مدين ،وقراءة واقعنا الفكري يف �ضوء الر�صد الدقيق للقوى الفاعلة ،والوحدات
االجتماعية املتحركة� ،إذ ينتقل بنا من منهج القراءة ال�صامتة التي نفهم بها ما كان،
�إىل منهج القراءة الناطقة التي نعرف بها ما ينبغي �أن يكون ،ولعل منهجية القراءة
لفاعليات القوى االجتماعية هي التي حتدد موقعنا من االجتهاد والتجديد ،هل نتبع
منهج احلركة اجلزئية� ...أم ن�ستهدف التغيري ال�شامل..؟ هل مطلبنا �آين حتله عمليات
جتميل؟ �أم نه�ضتنا العامة حتتاج يف واقعنا الفكري وال�سيا�سي والثقايف وغريها من
املجاالت �إىل جراحة احلاالت احلرجة...؟.
لقد ا�ستوعب م�ؤمتر التجديد كل هذه الت�سا�ؤالت ،وقدم �إجابات لبع�ضها،
واكتفى يف البع�ض الآخر ب�سرد امل�شكالت ،ور�صد التحوالت ،ولكنه يف النظرة
الفاح�صة الدقيقة ،كان عالمة فارقة بني عهدين :عهد الركون الفكري �إىل واقع
جامد ومتهم� ،أراد البع�ض تربيره والتعامل الرباجماتي معه ،وعهد ا�ست�شراف
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الثورة ،و�ضرورة ال�سعي بها ،باعتبارها احلل ال�ساخن والآمن للخروج من الطريق
حد �سواء.
امل�سدود يف جماالت الفكر وال�سيا�سة واالقت�صاد على ٍّ
مبكرا مبولد
ومن هنا فقد جاء هذا امل�ؤمتر يف وقته ليحمل �إىل �سباتنا � ً
إرها�صا ً
حياة جديدة.
()2
جاءت بحوث امل�ؤمتر قراءة يف جتارب التجديد والنه�ضة يف احلقبة املا�ضية،
وقبل �أن نخو�ض يف �سطور هذه البحوث التي تقدم بها ثلة متميزة من املفكرين
البارزين على م�ستوى العامل الإ�سالمي ،البد �أن ُنذكِّ ر بعدة �أمور:
وفقا للحديث ال�صحيح :عن
�أو ًال� :أن الدين الإ�سالمي �أقر مبد أ� التجديد ً
�أبي هريرة  قال :قال ر�سول اهلل �« :إن اهلل يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س كل
مائة �سنة من يجدد لها دينها» [رواه �أبو داود والبيهقي]( .و�سوف يتعر�ض ل�شرحه
الإمام الأكرب �أحمد الطيب يف بحثه الذي عر�ضه يف افتتاحية امل�ؤمتر).
وقد �أورده �أبو داود يف �أول باب املالحم ،واملالحم هي الأحداث العظيمة،
مبا يعك�س �أن املحدثني من ال�سلف ال�صالح يرون �أن املجدد ي�أتي من قلب الأمة
للتعامل مع الأحداث اجل�سام ،ويتجه لعالج نقاط ال�ضعف الرئي�سة التي تف�شت
بني النا�س ،ولي�س من رجال الأبراج العاجية ،بل يعمل بني النا�س لإ�صالح
�أحوالهم التي تدهورت ،واملقا�صد الإ�سالمية التي تراجعت ،ويزيد من الأمر
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�أن احلديث جعل املجدد مكر ًما ب�أن و�صفه �أنه مبعوث العناية الإلهية ،وحمقق
حمققا ملراد اهلل باحلفاظ على جتدد مقا�صد الدين يف �أمته،
الرعاية الربانية ،فكان ً
وقد �أجمع املف�سرون �أن املجدد قد يكون فر ًدا �أو جماعة ،ومن ثم فقد يتعا�صر عدد
من الأعالم يف وقت واحد ،وقد يعملون يف جمال واحد �أو يف جماالت عدة،
ولكنها ت�صب جمي ًعا يف جمال التجديد والنه�ضة بالأمة.
ثانيا� :أن املجدد له �شروط �أ�سا�سية ،وهي :نظر دقيق يف واقعه ،ومعيار �أو
ً
معايري تدفعه لرف�ض هذا الواقع ،لأنه يجد �أن هذا الواقع غري مقبول وف ًقا لهذا
املعيار ،ثم خربة واقتناع بنموذج �آخر ي�سعى لتغيري هذا الواقع �إليه� ،إذ يجد يف
هذا النموذج  -وف ًقا ملعياره � -أنه النموذج الأمثل ،واملعيار والنموذج الأمثل
يتداخالن ب�شكل كبري يف م�شاريع الإ�صالح والنه�ضة التي تعر�ض لها �أهل
الفكر ،فنجد فري ًقا يجعل من غياب التطبيق ال�سليم لل�شريعة الإ�سالمية �سواء
معيارا ،والنموذج هو دولة الر�سول واخللفاء الرا�شدين
يف املجتمع �أو �سلطة الدولة ً
من بعده ،فيكون �سعيه لإعادة تطبيق ال�شريعة يف مناحي حياة املجتمع غايته،
وا�ستعادة �صورة الإ�سالم كما كان على عهد الأوائل مبا حققه من قوة ظاهرة
وح�ضارة عالية يف زمانه هو م�شروع النه�ضة املن�شودة ،وعلى الطرف الآخر جند من
معيارا ،مبا يتبع ذلك من قوة ع�سكرية واقت�صادية،
يجعل قوة املعرفة والعلم املادي ً
ومن َثم يكون منوذجه احل�ضارة الغربية مبا حققته من تقدم علمي ،و�سطوة
اقت�صادية وقوة ع�سكرية م�شهودة ،وي�ضاف على ذلك �سيطرة هذه احل�ضارة على
مقدرات �أمتنا ،كل ذلك يجعل من هذه احل�ضارة النموذج املن�شود للنهو�ض من
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حالة التخلف .وبني الطرفني تقف �أكرث م�شروعات النه�ضة ،وهي التي تعمل من
خالل عملية انتقائية� ،سواء من تراث الأمة احل�ضاري ،الذي يحفظ لها هويتها
وقيمها الإ�سالمية ،وبني الآليات والنظم والعلوم املعا�صرة ،تلك التي حققت
معاين القوة وال�سطوة للح�ضارة احلديثة.
أي�ضا �أن تتوفر له قدرة على توظيف �آليات واقعه لتحقيق
ومن �شروط املجدد � ً
هذا النموذج� ،أو على الأقل و�صف طريقة لتوظيف هذه الآليات لتحقيق ذلك،
مبا ميثل وف ًقا لر�ؤيته �شرطًا لإ�صالح ما ف�سد ،وحتقيق نه�ضة هذه الأمة.
ثالثًا :البد من درا�سة كل م�شروع من م�شاريع النه�ضة وف ًقا لظرفه
التاريخي ،ولي�س بال�ضرورة �أن ينجح امل�شروع ويحقق �أهدافه على الأر�ض ،فقد
تتدخل ظروف داخلية �أو خارجية لإف�شاله ،مثل حالة ابن فودي يف �إفريقيا� ،أو
حالة حممد علي يف م�صر ،كما ينبغي �أال نحكم عليه وفق مفاهيم ا�ستجدت� ،أو
نحاكمه وفق قيم برزت �أهميتها بعد زمنه� ،أو نحاكمه على �أفعال قامت بها �أجيال
جاءت من بعده وتبنت م�شروعه يف ظروف خمتلفة ويف زمن غري زمانه؛ ومثال
ذلك ما جنده من حركات معا�صرة تن�سب نف�سها حلركة حممد بن عبدالوهاب
يف اجلزيرة العربية ،وقد ظهرت حركة الرجل يف الربع الأخري من القرن الثامن
ع�شر ،ويف هذا الوقت كانت الدولة العثمانية قائمة ،وكان توجه الرجل ملا انت�شر
يف ع�صره من خمالفات �شرعية وعقائدية ،ودعوته لفتح باب االجتهاد بالتوجه
لأ�صول ال�شريعة الإ�سالمية من قر�آن و�سنة نبوية ،وهذا ما جعل من حركته دعوة
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جتديدية ،وف ًقا لظروف ع�صره ،ونظرته يف �أحوال الأمة ،وهي �أمور ا�ستفادت منها
حركات �إ�سالمية كثرية ،مثل احلركة ال�سنو�سية يف ليبيا ،واحلركة املهدية يف
ال�سودان ،مع تطوير يف الآليات� ،أما ما جنده اليوم من تيار ينتمي ملدر�سته ،فيجب
�أن يتم درا�سته وتقييمه وف ًقا لكالم القائمني على هذا التيار اليوم ،و�أولوياتهم
التي يدعون �إليها بل�سانهم �أو ب�أحوالهم ،ومن ثم يجب �أال حتمل مواقفهم على
أي�ضا
دعوة ابن عبد الوهاب ب�أي حال ،فذلك حيف عن احلق يف حق الرجل ،و� ً
يف حق القائمني على هذا التيار اليوم.
راب ًعا :ا�ستبيان و�ضع املجدد �أو امل�شروع التجديدي يف بيئته ،فم�شروع
يقوم يف الهند ،بني مئات الديانات والفل�سفات ،البد �أن يختلف عن م�شروع
يتحرك يف �صحراء اجلزيرة العربية ،ويختلف هذا عن م�شروع يقوم يف قلب �إفريقيا،
يواجه القبائل الوثنية ،وطقو�س ال�سحر وال�شعوذة.
()3
ي�ستهدف هذا امل�ؤمتر حركة التجديد يف الفرتة احلديثة ،وهي التي تعود بنا
يف �أق�صى مدى �إىل الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر؛ ولهذا يجب �أن نو�ضح
الظرف التاريخي ب�شكل جممل ،حتى تت�ضح الظروف التي واكبت الأ�سئلة التي
تعامل معها كل م�شروع من م�شاريع التجديد ،وهي الأ�سئلة التي �سوف نعر�ض
لها يف النهاية.
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منذ القرن ال�سابع ع�شر تعر�ض العامل الإ�سالمي برمته للخطر اخلارجي يف
�صورة �أعتى مما عرف يف �أي وقت م�ضى ،فلقد عادت �أوروبا مزودة بح�ضارة وقوة
ركنا بعد ركن
جديدة لتطوق العامل الإ�سالمي ،وبد أ� العامل الإ�سالمي يتهاوى ً
(((
ويتداعى ب�صورة غري م�سبوقة.
وقد بد أ� الغزو اال�ستعماري للعامل الإ�سالمي باجلنوب ال�شرقي؛ ف�سقطت
جزر الهند ال�شرقية (�إندوني�سيا) يف القرن ال�سابع ع�شر ،وتلتها الهند ما بني
القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر ،وكذلك املاليو .ومع القرن التا�سع ع�شر جاء
ممثال يف العامل العربي ،ف�سقطت اجلزائر وتون�س وم�صر
دور ال�شمال الإفريقي ً
وال�سودان .ويف نف�س الوقت كانت رو�سيا القي�صرية تتوغل يف الدول الإ�سالمية
الآ�سيوية حتى القوقاز وتخوم �إيران ،ومن اجلنوب كانت دول �أوروبا الغربية
تكت�سح الدول الإفريقية الإ�سالمية يف تكالبها امل�شهور(((.
ومل حتمل ال�سنوات الأوىل من القرن الع�شرين خريا للعامل الإ�سالمي،
فقد �شهدت هذه الفرتة ت�سوية العديد من املنازعات بني الدول اال�ستعمارية
فكان االتفاق الإيطايل الفرن�سي يف  10يوليو 1902م ،والذي كان مبثابة ال�ضوء
الأخ�ضر لإيطاليا لتتقدم جتاه طرابل�س الغرب وبرقة((( ،ومت االتفاق الودي يف 8
((( جمال حمدان ،العامل الإ�سالمي املعا�صر ،كتاب الهالل ،القاهرة� ،1993 ،ص.175
((( املرجع ال�سابق� ،ص .176-175
((( بيريرنوفان ،تاريخ العالقات الدولية 1914-1805م ،ترجمة دكتور جالل يحيى ،دار املعارف ،القاهرة،
� ،1980ص .641
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�إبريل 1904م والذي كان �أ�سا�سه تبادل م�صر واملغرب وت�سوية كل اخلالفات
اال�ستعمارية بني بريطانيا وفرن�سا ،ثم الت�سوية التي قامت بها بريطانيا مع رو�سيا يف
�أغ�سط�س 1907م مبا يتعلق بفار�س و�أفغان�ستان والتبت(((.
ويف هذه الفرتة ونتيجة لالتفاقيات اال�ستعمارية ،ت�ضيع ليبيا ومراك�ش
وال�شام والعراق ،وما مل يقع يف قب�ضة اال�ستعمار من العامل الإ�سالمي خ�ضع
ل�ضغوطه ونفوذه ،بينما تقل�ص الإ�سالم يف البلقان حتى كاد ينح�سر عنه متا ًما(((.
ومما �سبق ن�ستطيع �أن نقول �إن العامل الإ�سالمي ب�أجمعه قد �سقط حتت
طرقات اال�ستعمار عدا �شمال اليمن وقلب اجلزيرة العربية ،ال لأنه مهد الإ�سالم
بقدر ما كان لفقره ،وكذلك ت�ستثنى ه�ضبتا �إيران والأنا�ضول ولو �أنهما مل ينجوا
من مناطق النفوذ والتق�سيم ،ومن هنا فقد كان التحدي بالن�سبة للعامل الإ�سالمي
م�س�ألة حياة �أو موت ..وكان رد الفعل الطبيعي �أن تلتهب احلما�سة الدينية حتى
ت�صبح النربة الإ�سالمية والدعوة لوحدة امل�سلمني هي ال�شعار امل�ضطرم يف طول
العامل الإ�سالمي وعر�ضه ،و�صار تخندق حركات التحرر والكفاح وراء خط الدفاع
بديهيا ،ال�سيما �أن الإ�سالم نف�سه كعقيدة تعر�ض
الأخري  -وهو الإ�سالم ً � -أمرا ًّ
حينذاك حلمالت غري م�سبوقة من الت�شهري والقذف من جانب امل�ست�شرقني وغري
امل�ست�شرقني(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.642
((( جمال حمدان ،العامل الإ�سالمي املعا�صر ،مرجع �سابق� ،ص .176
((( املرجع ال�سابق� ،ص.177
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يف هذه الظروف ظهرت م�شاريع الإ�صالح والتجديد ،وبد أ� يظهر يف الأفق
الدعوة لليقظة والنه�ضة الإ�سالمية؛ �إذ كان العامل الإ�سالمي يف غفوته عندما تعر�ض
جيو�شا و�أ�سلحة فح�سب،
لطرقات اال�ستعمار الأوروبي ،وكان على اليقظة �أال تواجه ً
وفكرا جدي ًدا ،و�أ�ساليب حديثة يف �شتى نواحي احلياة؛
بل تواجه � ًأي�ضا ً
علما ً
متطورا ً
فكان �أن حتول العامل الإ�سالمي خالل القرن التا�سع ع�شر �إىل خلية عارمة تذخر
باحلركات الدينية والتيارات ال�سيا�سية ،ت�ضغط وت�ؤكد على الوحدة الإ�سالمية
أ�سا�سا ،وتتخذ بو�صلتها ما�ضي الإ�سالم البطويل ،ومتحورت احلركات حول
الكربى � ً
تيارين �أحدهما هو العمل الديني  -ال�سيا�سي ،والآخر الفكر الديني  -ال�سيا�سي(((.
على جانب �آخر انتقل مع الثقافة الغربية وتوجهاتها م�شاكلها وم�صطلحاتها،
فبد أ� يثار مو�ضوع عالقة العلم بالدين وعالقة الدولة بالدين ،واحلرية العقائدية
للأفراد ومداها ،وبد�أت تظهر م�صطلحات مثل «الدولة الدينية» و«رجال الدين»،
ي�ضاف لذلك ق�ضايا حرية املر�أة وم�ساواتها بالرجل يف التعلم والعمل .وبد أ� ال�صراع
الفكري حول هذه امل�شاكل بني فريقني :الأول �أبناء الثقافة اجلديدة الوافدة،
والثاين هم �أتباع الثقافة الإ�سالمية املوروثة ،ومل تكن امل�شكلة يف ال�صراع حول
الق�ضايا اجلديدة بقدر ما كانت يف اختالف خلفيات امل�صطلحات امل�ستخدمة يف
احلوار ال�ساخن الدائر بني الفريقني ،وتولدت من جمموعة هذه الق�ضايا كتابات
مازالت ت�سيل فيها �أحبار املطابع هنا وهناك.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.178
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لقد �صارت كثري من البحوث ال تتق�صى ر�ؤية املجدد مل�شاكل الأمة ،وخطته
لكي يعيد احليوية ملقدراتها ،بل تبحث يف كل م�شروع من م�شروعات التجديد
عن �إجابات لأ�سئلة فر�ضتها �أجندة هذا النزاع بني القدمي واجلديد ،والتي �أعيد
�صياغتها عند عدد من الباحثني لتكون احلوار بني «الذات» مبعنى �أ�صحاب
الثقافة الإ�سالمية ذات العمق الرتاثي ،و«الآخر» مبعنى �أ�صحاب الثقافة الغربية،
�أو مع �أبناء احل�ضارة الغربية نف�سها ،فيما يجري با�سم حوار احل�ضارات.
()4
�أما �أوراق و�أبحاث امل�ؤمتر ،فن�ستطيع �أن نق�سمها على املحاور التالية:
معاجلة التجديد يف �إطاره العام ،وق�ضية م�صطلح التجديد.
مناذج وجتارب متنوعة مل�شروعات التجديد يف العامل الإ�سالمي.
مناق�شات حول ق�ضايا و�أفكار �أ�سا�سية يف م�شروعات التجديد.
(((1معاجلة التجديد يف �إطاره العام وق�ضية م�صطلح التجديد

تبد�أ �أعمال امل�ؤمتر مبحا�ضرة افتتاحية لرئي�س جامعة الأزهر الدكتور �أحمد
الطيب  -وهو الإمام الأكرب �شيخ الأزهر الآن  -يبد�ؤها بكلمات عن الق�ضية
الفل�سطينية واملمار�سات الوح�شية للكيان ال�صهيوين جتاه �أبناء قطاع غزة املحا�صرة،
مو�ضحا �أن ق�ضية «التجديد» �إن
ثم ي�شرع يف تو�ضيح معنى التجديد يف الإ�سالمً ،
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مل تكن هي والإ�سالم وجهني لعملة واحدة ف�إنها  -بالت�أكيد � -إحدى مقوماته
فاعال يف دنيا النا�س ،و�إن جتمدت جتمد
نظاما ً
الذاتية� ،إذا حتققت حتقق الإ�سالم ً
وان�سحب من م�سرح احلياة ،ومن هذا املنطلق يجعل التجديد قرين �صفة املرونة
التي جتعل من الدين الإ�سالمي ً
وقادرا على االنت�شار
�صاحلا لكل زمان ومكانً ،
بني الأمم والأم�صار املتغايرة ،ويناق�ش يف البحث �أزمات التجديد وتياراته ،وت�أثري
تقنيات االت�صال املعا�صرة على هذه الق�ضية ،وينتهي �إىل اختيار التيار امل�ؤهل
لتحمل هذه املهمة بقوله�« :أما التيار الإ�صالحي(الو�سطي) ف�إننا نح�سبه التيار
امل�ؤهل حلمل الأمانة ،والقادر على تفجري طاقات التجديد الذي تتطلع �إليه الأمة،
وهو  -وحده  -الكفيل بتجديد الدين ،ال ت�شويه للدين وال �إلغائه ،ولكن ب�شرط
�أن يتفادى ال�صراع الذي ي�ستنزف طاقاته ذات اليمني وذات ال�شمال».
ثم تتعدد البحوث التي تناولت الإطار العام للتجديد ،فنجد طرح الدكتور
ح�سن حنفي حتت عنوان «مدار�س التجديد والإ�صالح  -الرواد والأفكار» يتعر�ض
ملخ�صا لها ب�أن نه�ضتنا احلديثة التي بد�أت منذ �أوائل القرن
لكبوة الإ�صالحً ،
املا�ضي با�صطالح امل�ؤرخني �إمنا بد�أت يف جيلني وانتهت على يد جيلني .ف�إذا ما
�أتى اجليل اخلام�س ف�إنه يجد نف�سه يف �أزمة هل يعاود الإ�صالح من جديد؟ هل
يبد أ� بداية جديدة؟ وما هي هذه البداية؟ وك�أن نبوءة ابن خلدون قد حتققت يف
تاريخنا املعا�صر وهي «�أن الدورة التاريخية متتد �أربعة �أجيال» .وي�شرع يف مناق�شة
كل تيار من تيارات التجديد ،وينتهي �إىل �أن (املوقف احل�ضاري) هو الأ�شمل
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والأعم على التيارات الرئي�سية الثالثة املتمايزة يف نه�ضتنا احلديثة منذ القرن
املا�ضي .وعدم الوعي التاريخي به هو ال�سبب يف كبوة الإ�صالح.
م�صائر مواريث التفكري النه�ضوي
وحتت عنوان «من الإ�صالح �إىل الإحياء -
ُ

الإ�سالمي» ي�ؤكد املفكر اللبناين ر�ضوان ال�سيد على حالة الإخفاق مل�شاريع
كثريا من املفكرين احلاليني ،من كل االجتاهات،
التجديد ،ويخل�ص �إىل �أن ً
يحاول اجتذاب م�شاريع التجديد ل�صاحله ،ويعمل على ت�أويل الن�صو�ص اخلا�صة
بكل م�شروع لتنا�صر اجتاهه ،بينما يخل�ص هو يف النهاية �إىل �أن «يف كلّ الأحوال،
م�صادر ومراج َع �إال للم� ّؤرخني
ف� ّإن �أُطروحات الإ�صالحيني �أو كتاباتهم ما عادت
َ
والأكادمييني� .أ ّما بالن�سبة ل ُفرقاء ال�صراع؛ ف�إنها وكما يتبينَّ ُ بالنظرة الفاح�صة،
ذكرناها .وهكذا
ال ُت�ستخد ُم �إال بالطرائق الأداتية واجلدالية واالعتذارية التي ْ
جزءا
فالوا�ضح � ّأن تلك الأُطروحات والكتابات ْ
ُ
فقدت ت�أثريها وراهني َتها ،و�صارت ً
من تاريخ الفكر العربي والإ�سالمي».

ويتجه الباحث التون�سي حممد احلداد يف ورقته «من االجتهاد �إىل الإ�صالح

الديني» �إىل طرح �أكرث جر�أة يف �إطار تطوير منهج االجتهاد ،لتطوير مفاهيم
الإ�صالح ،فيقول« :الإ�صالح الديني هو يف �صياغته الأكرث �شمولية �إعادة ترتيب
املعي�شية
جماعية للعالقة بني الت�صور الديني والت�صور االجتماعي يف اخلربات
ّ
ّ
ب�شرية ذات تنظيم اجتماعي وثقايف مع ّقد .ال يتم ّثل الإ�صالح الديني
ملجموعات ّ
يف مراجعة بع�ض املواقف والأحكام بل التفكري بعمق يف وظائف الدين يف
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املجتمع» ،وينطلق من ذلك �إىل املطالبة بتطوير مفهوم االجتهاد ،حيث ال ميكن
االعتماد  -وفق ر�أيه  -على �آليات قدمية لإنتاج �أفكار جديدة.
وورقة الكاتب ال�صحفي �صالح �سامل التي قدمها حتت عنوان
الإ�سالمية للحياة» ،تناق�ش مكان الدين يف امل�سرية التاريخية و�صناعة احلياة،
ومناق�شات الفال�سفة يف هذا ال�صدد ،را�ص ًدا املواقف املتباينة بني التيار ال�سلفي
والتيار احلداثي حول دور الدين يف احلياة.

«الر�ؤية

ويتجه الباحث امل�صري عمار علي ح�سن يف ورقته املعنونة «م�سارات النه�ضة

ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي» �إىل مناق�شة املفاهيم الدالة يف �سياق التجديد ،وهي:
الإ�صالح ،والإحياء ،والتجديد .وعر�ض الأخري كيف مت االهتمام بالرتاث من
دائما حول املزاوجة بني تراثنا الفل�سفي
جانب �أفراد وم�ؤ�س�سات ،و�أن الأمر دار ً
والفقهي وبني ما فر�ضته احلداثة الأوروبية .وبعد مناق�شة م�ستفي�ضة يرى �أن الأمر
اختلف بني الأهداف والنتائج.
(((2مناذج وجتارب مل�شروعات التجديد يف العامل الإ�سالمي

توزعت �أوراق هذا املحور على ثالثة من �أ�شكال العر�ض ،فمنها ما عر�ض
م�شروعات التجديد من خالل و�صف حالة ال�صراع بني القدمي واجلديد يف دائرة
�صنع القرار يف الدولة ،وتطور �أجهزة الدولة وف ًقا لهذا التنازع والتدافع ،مثل ورقة
�أ�ستاذ الدرا�سات الرتكية ماجدة خملوف عن دولة اخلالفة العثمانية ،ومنها ما
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عر�ض لعامل الأفكار واملفكرين وتطور اجلدل بني املحافظني واملتغربني ،مثل
الورقة امل�شرتكة بني �أ�ستاذي الفل�سفة باجلامعات امل�صرية منى �أبو زيد وع�صمت
ن�صار ،حول احلالة امل�صرية ،ومنها ما �أورد ال�صورتني ،مثل ورقة الباحث العراقي
رئي�س حترير جملة ق�ضايا �إ�سالمية عبد اجلبار الرفاعي حول التجديد يف �إيران.
ولكي تت�ضح ال�صورة نعر�ض ب�إيجاز لكل منها ،و�سوف يبد أ� ا�ستعرا�ض البحوث
بالدولة العثمانية ثم الدوائر املحيطة ب�آخر خالفة �إ�سالمية.
تتعامل كل من ورقة نوزاد �صوا�ش م�شرف عام جملة حراء ،وورقة ماجدة
خملوف �أ�ستاذ الدرا�سات الرتكية بجامعة عني �شم�س بالقاهرة ،مع احلالة الرتكية،
تبد�أ الثانية «الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني (14 -13هـ20 -19 /م)»
بتطور و�ضعية الدولة العثمانية منذ نهاية القرن ال�سابع ع�شر حتى مطلع القرن
احلادي والع�شرين ،بينما تتجه الأوىل «مدار�س التجديد والإ�صالح يف تركيا
احلديثة» جلهود التجديد احلركية يف املجتمع الرتكي ،والتي قامت من �أجل
احلفاظ على الهوية الإ�سالمية يف مواجهة حالة التغريب ال�شامل للمجتمع
والدولة على يد كمال �أتاتورك ،ومن ثم تكتمل الر�ؤية.
تتكامل ال�صورة مع ورقة نوزاد �صوا�ش؛ �إذ ي�شرح دور م�ؤ�س�س حركة
النور ال�شيخ �سعيد النور�سي يف حفظ ُهوية الأمة الرتكية وعقيدتها ،وهذا من
خالل ر�سائله التي عرفت با�سم «ر�سائل النور»  ،ومن خالل حركته الدائبة يف
القرى واملدن الرتكية ،رغم املالحقة والتوقيف وامل�ضايقات من جانب ال�سلطات
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الر�سمية ،ثم تعر�ض الباحث لرائد الرتبية الرتكي فتح اهلل كولن ،وكيف ا�ستطاع
منوذجا للرتبية والتعليم مل ينت�شر فقط يف الدول الناطقة بالرتكية؛ بل
�أن يقدم ً
انت�شر يف كثري من الدول الغربية وال�شرقية ،ليقدم هذا النموذج الإن�ساين املتوازن
بني القيم الإ�سالمية والعلوم احلديثة.
يف �ضوء الرتاجع العثماين �أمام القوى الأوروبية يف القرنني الثامن ع�شر
والتا�سع ع�شر ،خ�سرت الدولة العثمانية مناطق �شا�سعة من الأرا�ضي التي كانت
تخ�ضع لها ،كان منها منطقة البلقان ،ومت �ضم �أجزاء منها لدولة اليونان ،و�أخرى
لدولة بلغاريا ،وهي الأجزاء التي ي�صعب و�صف أ�ي عملية جتديد �أو حفاظ على
الهوية فيها؛ لأن عمليات القهر والت�شتيت التي تعر�ضت لها هذه الأقليات بعد
االنف�صال عن الدولة العثمانية حتتاج لدرا�سة خا�صة� ،أما اجلزء الأكرب من هذه
املنطقة فقد مت �ضمه ململكة النم�سا واملجر ،وبهذا حتول امل�سلمون فيها من �شعب
تابع لدولة اخلالفة ،لأقلية م�سلمة يف دولة م�سيحية ،وبعد ذلك حتولوا جلزء من
دولة يوغ�سالفيا ال�شيوعية ،وهي املنطقة التي �شهد العامل بها �أكرب عملية ت�صفية
عرقية يف القرن الع�شرين ،فيما عرف ب�أحداث البو�سنة والهر�سك ،ثم �أحداث
كو�سوفو ،وهي املنطقة التي تعر�ضت لها ورقة الأ�ستاذ يف جامعة �سراييفو حممد
كي�سو التي بعنوان «اجتاهات التجديد للفكر الإ�سالمي احلديث يف البلقان وروادها
البارزون» ،تناولت �أحوال م�سلمي البلقان بعد التق�سيم وتعر�ضهم لال�ضطهاد يف
الدول اجلديدة (يوغ�سالفيا ،وبلغاريا ،واليونان) ،وكيف �أنهم مل ي�ست�سلموا ومل
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يكفوا عن التفكري يف معاجلة و�ضعيتهم يف ظل الظروف املحيطة بهم ،بل واقرتب
العديد من مفكريهم ،من �أمثال حممد بك كابيتانوف�ش وفائق زكي ،من �أفكار
ور�ؤى حممد عبده و�إقبال وغريهما من املجددين الإ�سالميني.
وورقة املتحدث الر�سمي با�سم كو�سوفا بكر �إ�سماعيل التي بعنوان «�آدم

دمات�شي  -رائد من رواد التجديد والإ�صالح يف كو�سوفا» ،وتناولت تاريخ كو�سوفو
من خالل ن�ضال �شخ�صية �أ�سا�سية �أطلق عليها البع�ض مانديال كو�سوفو ،وهو �آدم
دمات�شي ،الذي تعر�ض للمطاردة وال�سجن والتعذيب ،وا�ستمر يف الن�ضال من
م�ستمرا.
�أجل حق �شعبه يف اال�ستقالل ،وما زال عطا�ؤه
ًّ
وكذلك ورقة امل�ست�شار حممد يو�سف عد�س التي جاءت بعنوان «م�شروع

بيجوفيت�ش لنه�ضة املجتمع امل�سلم» حيث ركزت على م�شروع علي عزت بيجوفيت�ش
الإ�صالحي ،الذي �ضمن �شقه النظري التحليلي عن الإ�سالم يف كتابه «الإ�سالم
بني ال�شرق والغرب» ،بينما �ضمن فكره التطبيقي الرتكيبي يف كتاب «الإعالن
الإ�سالمي» ،وهو الكتاب الذي تناوله �صاحب الورقة ببع�ض من التف�صيل؛ لأن
هذا الكتاب من وجهة نظر «عد�س» يك�شف لنا عن نظرات ثاقبة يف ت�شخي�ص
علل املجتمعات امل�سلمة و�أ�سرار تخلفها ،كما �أن لديه �إجابات منطقية عن الأ�سئلة
ونظرا
التي تطرح يف �إطار م�شروعات التجديد والإ�صالح باملجتمعات الإ�سالمية؛ ً
لأهمية كتاب «الإعالن الإ�سالمي» يف بلورة امل�شروع الإ�صالحي لـ علي عزت
بيجوفيت�ش فقد ارت�أينا �أن جنعله ملح ًقا بالكتاب املجمع لأعمال هذا امل�ؤمتر.
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وعلى اجلانب الآخر من الدولة العثمانية ،يف منطقة ال�شام ،ت�أتي ورقة
الباحث ال�سوري معتز اخلطيب بعنوان «الإ�صالح الإ�سالمي يف �سوريا يف القرن
التا�سع ع�شر � -إ�شكاالت الت�أريخ و�س�ؤال املعرفة» لرتكز على مطلع القرن الع�شرين.
وقد �أو�ضح يف بداية ورقته مدى �صعوبة الت�أريخ لهذا الأمر يف الفرتة التاريخية التي
اختارها ،وقد ا�ستفرغ الباحث جهده يف �إثبات مكانة �أعالم ال�شام ،من �أمثال
ال�شيخ ح�سني اجل�سر ،وطاهر اجلزائري ،وجمال الدين القا�سمي ،وعبد احلميد
الزهراوي ،و�أنهم كانوا على قدم امل�ساواة مع �أ�صحاب امل�شروعات التجديدية يف
م�صر مثل ال�شيخ حممد عبده وتلميذه ر�شيد ر�ضا (ال�شامي الأ�صل).
ويف �إطار التجديد يف منظومة الدولة ،وعلى عك�س ورقة معتز اخلطيب
التي توجهت للحراك بني املفكرين فح�سب ،و�آثرت البعد عن الفرتة املعا�صرة،
ت�أتي ورقة وكيل وزارة الأوقاف ال ُعمانية عبد الرحمن ال�ساملي املعنونة «اجتاهات
الإ�صالح والتجديد الديني املعا�صر يف اجلزيرة العربية» لتتجه بالأ�سا�س لتطور
منظومات الدول التي ن�ش�أت يف اجلزيرة العربية جنوبها و�شمالها و�شرقها ،وهي
ورقة تتحرك بكل ت�أكيد يف حقل �ألغام ،وعلى الرغم من �أنه �أعلن يف بداية بحثه
�أنه لن يذهب �إىل اجلذور ،و�ستكون درا�سته متجهة لفرتة الن�صف الثاين من
القرن الع�شرين ،ف�إن ال�ضرورة البحثية دفعته للإ�شارة جلذور احلراك املذهبي،
ودعوات الإ�صالح يف مناطق اجلزيرة املختلفة ،وهذا حتى يو�ضح التداخل
بينها وبني العنا�صر امل�ستجدة من هجرة ق�سرية ملجموعات من جماعة الإخوان
امل�صرية بعد ال�صدام مع نظام جمال عبد النا�صر ،ووف ًقا النت�شار هذه املجموعات
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يف عدد من مناطق اجلزيرة ،بد أ� حراك ثقايف و�سيا�سي فيها لبناء الدولة احلديثة،
واالنق�سام اليمني ب�سبب دخول الدعوة القومية النا�صرية وما تبعه من دخول
اجلي�ش امل�صري يف �صراع مع النظام اليمني القدمي ،وكذلك املعادالت املذهبية
يف مناطق اجلزيرة املختلفة ،بني �أ�سر حاكمة �سنية ،ومناطق �سكانية �شيعية ،وقد
انتهى الباحث �إىل �أن الإ�شكاليات التي يواجهها الإ�صالح الديني تتحدد يف
النقاط التالية:
((�(1إ�شكالية االن�سجام بني الدين والدولة.
((�(2إ�شكالية املواطنة والإ�صالح الديني.
((�(3إ�شكالية التعليم الديني ،وقد بحثت ب�شكل جدي بعد �أحداث 11
�سبتمرب .2001
يف �إطار م�شابه ت�أتي ورقة الباحث �أحميدة النيفر الأ�ستاذ بالزيتونة بعنوان
«يف الفكر الإ�صالحي املغربي -الق�ضايا ،الأعالم ،املنهج» ،وهو يطرح عد ًدا من
الأ�سئلة يف بدايتها ،و�سطور البحث تعمل على الإجابة عنها ،ومن هذه الأ�سئلة:
هل كان الفكر الإ�صالحي املغاربي جمرد ترديد و�صدى للفكر الإ�صالحي
يف امل�شرق؟
ما هي الق�ضايا التي ركّ ز عليها هذا الفكر؟ وما هي امل�ضامني التي ّمتيز بها؟
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ما هو مفهومه للإ�صالح الديني؟ وما هي القيم التي اعتمدها يف امل�شروع
الإ�صالحي؟
هل كان لديه فكر �سيا�سي خمتلف عما كان للفقهاء يف الع�صر الو�سيط؟
فكريا
ما عالقة الفكر الإ�صالحي بال�سلفية وهل �أمكنه �أن ينتج ً
خطابا ًّ
مغايرا؟
ً
ما هي نظرة الفكر الإ�صالحي �إىل الغرب؟
هل �أعاد �صياغة مفهوم حديث للإ�سالم من خالل العالقة باآلخر؟.
وي�شري النيفر خلري الدين التون�سي ،ثم يتجاوزه ليعر�ض كالم ابن عا�شور،
وابن بادي�س ،وهما يعمالن يف ظل حالة احتالل فرن�سي ،واالحتالل الفرن�سي
يتجه ب�شكل كبري ملحو ال�شخ�صية التي تقع حتت �سيطرته لي�صبغها بثقافته ولغته،
وهو ما يجعل حلركة كل من ال�شيخني اخل�صو�صية ال�سابق الإ�شارة لها ،ولكنه
يف الإجمال يعر�ض �إ�شكالية الفكر الإ�صالحي املغاربي بني ال�سلفية التاريخية
والثقافة الغربية امل�سيطرة.
وعن احلالة امل�صرية تقدمت ورقتان :بحث �أ�ستاذ التاريخ احلديث زكريا
�سليمان ،وورقة م�شرتكة بني �أ�ستاذي الفل�سفة منى �أبو زيد وع�صمت ن�صار،
وهما يختلفان يف التق�سيم العام ،ولكن ا�شرتكا يف كثري من التفا�صيل ،ورغم
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اعرتا�ض الأول على ق�صر املدة الزمنية مل�س�ألة التجديد على القرنني املذكورين،
وهذا يربط التجديد بقدوم امل�ؤثر الأجنبي املمثل يف احلملة الفرن�سية على
م�صر (1801 -1798م) ،فقد تعاملت الورقة الثانية مع الأمر ب�شكل مبا�شر،
فقدمت �إرها�صات النه�ضة التي قامت على يد علماء الأزهر وبدعم التجار يف
تقرا عند كثري
الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر ،وهو الأمر الذي �صار م�س ًّ
من الباحثني يف تاريخ م�صر احلديثة ،وفيه عدد غري قليل من الر�سائل العلمية،
والكتابات العلمية الر�صينة ،ولكن ما زال كثري من املثقفني واقفني عند قراءاتهم
القدمية لتاريخ م�صر احلديثة.
وال يخفي زكريا �سليمان رغبته يف �إدراج امل�شروع الي�ساري �ضمن م�شاريع
التجديد ،فيجب  -ح�سب ر�أيه � -أال مينعنا م�س�ألة غلبة العن�صر الأجنبي وخا�صة
اليهودي يف دخول هذا الفكر مل�صر عن النظر يف الفكر وامل�شروع ذاته.
�أما الورقة الثانية فقد ا�ستطاعت �أن تقوم بت�صنيف عام الجتاهات التجديد،
وحتديد �أبرز فر�سان كل اجتاه ،حمددة نهاية فرتتها الزمنية مبنت�صف القرن الع�شرين،
من غري الدخول للم�ساحات ال�شائكة ،وحتدد م�ساحات اال�شتباك بني هذه االجتاهات
بدءا من الفقهي والأ�صويل حتى االجتماعي والن�سوي.
يف الأطر املختلفة ً
ثم ت�أتي ورقة مدير حترير جملة ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة عبد اجلبار الرفاعي
«ملحة �سريعة من م�سار التحديث يف �إيران  »1979 -1800لتمثل النموذج الذي
ي�شرح التجديد على م�ستوى الدولة ،ثم ينتقل لأهل الفكر والقوى االجتماعية
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الفاعلة يف ال�سعي للنه�ضة؛ فتبد أ� م�سرية التجديد يف �إيران على �شاكلة الدولة
العثمانية ،رغم حالة العداء التقليدي بني الطرفني ،فتكون البداية الإيرانية
بعد هزائم ع�سكرية ،تبد أ� بعدها م�سرية البحث عن �أ�سباب ال�ضعف ،وال�سعي
للتطوير ،فتتجه الأنظار للتجارب املحيطة ،التي تواكبت مع فرتة التنظيمات
العثمانية ،وكذلك بناء م�صر احلديثة على يد حممد علي ،فتقوم ال�سلطة بتغيري
النظم الع�سكرية لتواكب النظم امل�شابهة يف رو�سيا والدولة العثمانية ،وتر�سل
الدولة مبعوثني لبع�ض الدول الأوروبية لدرا�سة نواحي النه�ضة لنقلها لأوروبا،
وبعودتهم يقومون ب�صنع ر�أي عام م�ؤيد للتطوير على الن�سق الأوروبي ،وت�ؤ�س�س
دار الفنون لتكون �أول �أكادميية لتعليم العلوم وال�صناعات الأوروبية ،وتكون �أول
وتدريجيا يتولد ال�شعور باالنبهار
مدر�سة خارج الإطار الديني املعتاد يف �إيران،
ًّ
بالغرب من فريق ،ويف الوقت نف�سه يتولد ال�شعور امل�ضاد لهذا االجتاه.
ويق�سم الرفاعي مراحل التحديث �إىل خم�س مراحل :الأوىل مرحلة
االقتبا�س وت�ستمر بني� 1820إىل 1878م ،والثانية مرحلة بروز الذات ومناه�ضة
اال�ستبداد وت�شغل الفرتة بني � 1878إىل 1906م ،وتنتهي بال�صراع على الد�ستور،
�أو ما عرف با�سم امل�شروطة ،ويظهر �صوت جمال الدين الأفغاين يف �آفاق املثقفني،
وت�شرع ال�سيا�سة الإيرانية يف و�ضع نظم ولوائح وقوانني على النظام الأوروبي،
وتن�شر بني املثقفني الإيرانيني �سواء كانوا من الذين تعلموا ب�أوروبا �أو ال ،كلمات
مثل القانون والد�ستور ملنع اال�ستبداد ،وتبد�أ  -ح�سب الباحث  -املرحلة الثالثة
من  1906حتى 1925م.
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يف الفرتة امل�شار �إليها تبد�أ معركة ثقافية و�سيا�سية حول الد�ستور باعتباره
من مرتكزات النظم الأوروبية ،وهو مو�ضوع ال�صراع الذي انق�سمت فيه احلوزة
بع�ضا.
العلمية ال�شيعية انق�سا ًما حا ًّدا ،فو�صل الأمر �إىل �أن يكفر بع�ضهم ً
وتبد�أ املرحلة الرابعة مع تويل ر�ضا �شاه ال�سلطة فتبد�أ عملية املحاكاة ال�شكلية
للغرب من  1925حتى  ،1945وفيها ت�شرع ال�سلطة يف فر�ض النموذج الغربي
بالقوة ،وهذا على طريقة كمال �أتاتورك يف تركيا ،ما يدفع باملقاومة �إىل االنتظام يف
�شكل جمموعات ،ويظهر املفكر علي �شريعتي كمنظر ذي توجه ا�شرتاكي وعمق
ديني ،وي�ستطيع �أن ي�ؤ�صل لأفكار تواجه القمع واال�ستبداد الذي تعي�شه الدولة،
كما يظهر �أحمد فرديد � -أحد �أهم مفكري الدولة يف هذه الفرتة -وين�شر م�صطلح
«وباء الغرب» يف حما�ضراته وبني مريديه ،وهو ما ي�صدم النخبة الإيرانية ،ويتخذ
جالل �آل �أحمد من هذا امل�صطلح عنوانًا لكتابه لنقد التوجهات الغربية التي
دويا بني املثقفني ،وتعاونت عمليات ت�أويل للن�ص
فر�ضتها الدولة ،وهو ما �أحدث ًّ
الديني على انت�شار حالة رف�ض ل�شكل التغريب الذي يفر�ضه اال�ستبداد ،والذي
ينتهي بقيام الثورة يف عام 1979م.
وت�أتي ورقة الباحث حممد حلمي عبد الوهاب مدير حترير رواق عربي
«الفاعلون وال�سياقَّ ،تيارات الإ�صالح والتجديد يف �شبه القارة الهندية خالل
أولية» لتقدم جتربة �أخرى ،يبد�ؤها الباحث
القرنني 14-13هـ 20-19 /م ُم َ
قاربة � ّ

مبقدمة عن دخول الإ�سالم للهند ،وينتقل �سري ًعا النهيار الدولة املغولية يف الهند
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و�سقوطها حتت االحتالل الربيطاين يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،وتنتهي
املقاومة يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر بعد ف�شل ثورة �أحمد بريويل.
ويق�سم حلمي تيارات التجديد يف التجربة الهندية �إىل:
التيار الأول :التيار ال�سلفي املحافظ (ويل اهلل الدهلوي و�أبو الأعلى املودودي
منوذجا)
ً
منوذجا)
التيار الثاين :التيار التحديثي الليربايل (ال�سيد �أحمد خان ً
منوذجا)
التيار الثالث :التيار الإحيائي التجديدي (�أبو الكالم �آزاد وحممد �إقبال ً
وي�أتي ختام هذا املحور مع ورقة مدير جامعة �إفريقيا العاملية ح�سن مكي
املعنونة «رواد الفكر والتجديد -ال�سودان ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء يف املائتي
ال�سنة الأخرية  -درا�سة مقارنة بني �إ�سهامات عثمان دان فودي يف �صكتو وال�شيخ

�أحمد التيجاين واملريغني الكبري و�أحمد الطيب الب�شري يف ديار الفوجن» ،وهي تلقي
ال�ضوء على م�ساحة يف العامل الإ�سالمي ال ينت�شر عنها �إال �أخبار احلروب الأهلية
واملجاعات ،في�شرح تعريف م�سمى ال�سودان يف اجلغرافيا التاريخية ،وي�شرح الفرق
ح�ضاريا مع الديانات ال�سماوية والعنا�صر
بني املنطقة الإفريقية التي توا�صلت
ًّ
احل�ضارية ،و�إفريقيا الغابة التي انت�شرت فيها الوثنية ،وا�شتهرت باحليوانات
املفرت�سة وامل�ستنقعات والأمرا�ض.
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كما يلقي مكي ال�ضوء على الت�أثري املغربي على الفكر الإ�سالمي الإفريقي
وخ�صو�صية املناطق الإفريقية ..ويركز على �أربع �شخ�صيات رئي�سية ت�شكل اخلريطة
الدينية الروحية ملعظم ال�سودانيني ،وهم :عثمان دان فودي ،و�أحمد التيجاين،
واملريغني الكبري ،و�أحمد الطيب الب�شري.
ثم ي�ضع �شروط املجدد فيقول« :ويبدو يل �أن من مطلوبات التجديد:
((�(1أن يكون ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة �أو اجلماعة ينطلق من مطلوبات الثقافة
الإ�سالمية وعلى قدم يف علمها وتاريخها ،و�أن تكون القيادة عارفة وملمة
مبطلوبات املرحلة و�أولوياتها.
((�(2أن تكون له الإرادة والهمة مع امل�شروع ،وكلما كان على �شباب زادت
فر�ص النجاح.
(((3مما ي�سهل مهمته �أن يكون �سليل �أ�سرة معروفة �أو بيت دين� ،أو قائ ًدا يربز من
بني �صفوف جماعة غري جمروحة.
مي�سورا ،بحيث ال ي�شغله ك�سب العي�ش عن مطلوبات
((�(4أن يكون حاله
ً
اجلهاد والت�ضحية والعي�ش للنا�س ومع النا�س وبالنا�س.
((�(5أن ت�صادف دعوته القبول من اجلماهري ،و�أن يك�سب النخبة القادرة على
تعميق املبادرة وتهيئة فر�ص النجاح لها».
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( )3مناق�شات حول ق�ضايا و�أفكار �أ�سا�سية يف م�شروعات التجديد

ي�ستعر�ض هذا املحور جتارب التجديد ،مرك ًزا على معاجلات امل�سائل الآتية:
التجديد وفكرة املدنية.
عالقة التجديد ب�إ�شكالية الدولة احلديثة  -الدميقراطية واحلريات واالقت�صاد
احلديث.
التجديد الإ�سالمي وق�ضايا غري امل�سلمني يف املجتمعات ذات الأغلبية
الإ�سالمية.
التجديد والآخر.
التجديد وق�ضايا املر�أة.
التجديد وال�صوفية والرتبية والعلم.
فحول ق�ضية التجديد وفكرة املدنية ،جند ورقتني :ورقة رئي�س حترير جملة
«الكلمة» زكي امليالد ،بعنوان «الإ�سالم واملدنية  -تقدم وتراجع فكرة املدنية
يف مرحلتي الفكر الإ�سالمي احلديث واملعا�صر» ،وورقة �أ�ستاذ الإعالم الراحل
حممود خليل املعنونة «منطلقات معاجلة ق�ضايا التجديد و�إ�شكاليات التمدن يف
اخلطاب ال�صحفي» .والورقة الأوىل تق�سم تعامل املجددين مع مفهوم املدنية
�إىل ثالثة �أزمنة :الزمن الأول ارتبطت فكرة املدنية بال�شيخ الأزهري رفاعة
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الطهطاوي (1873-1801م) ،والوزير خري الدين التون�سي (1889-1822م)،
ومن جهة الكتابات ارتبطت بكتابني هما كتاب (مناهج الألباب امل�صرية يف
مباهج الآداب الع�صرية) للطهطاوي ال�صادر �سنة 1869م ،وكتاب (�أقوم امل�سالك
يف معرفة �أحوال املمالك) للتون�سي ال�صادر �سنة 1867م ،ومن جهة الأفكار
حتددت يف الت�أكيد على �أن ال�شرع الإ�سالمي ال مينع وال يقف عقبة �أمام االقتبا�س
واال�ستفادة من منجزات املدنيات الأخرى ،يف �إطار ما �أطلق عليه الطهطاوي
«املنافع العمومية»� ،أو يف �إطار ما �أطلق عليه التون�سي «التنظيمات الدنيوية».
ويف الزمن الثاين ،ارتبطت فكرة املدنية ،من جهة الأ�شخا�ص ب�شكل
�أ�سا�سي بال�شيخ حممد عبده (1905-1849م) ،ومن جهة الكتابات بكتابه
الالمع (الإ�سالم دين العلم واملدنية) ،ومن جهة الأفكار حتددت يف الت�أكيد على
نفي التعار�ض بني الدين واملدنية.
ويف الزمن الثالث ،ارتبطت هذه الفكرة ،من جهة الأ�شخا�ص ببع�ض
املت�أثرين بال�شيخ حممد عبده مثل حممد فريد وجدي (1954-1875م) يف م�صر،
وال�شيخ م�صطفى الغالييني (1945-1886م) يف لبنان ،ومن جهة الكتابات
ات�صلت بكتاب (املدنية والإ�سالم) ملحمد فريد وجدي ال�صادر �سنة 1898م،
وكتاب (الإ�سالم روح املدنية) مل�صطفى الغالييني ال�صادر �سنة 1908م ،ومن
جهة الأفكار حتددت يف الت�أكيد على التالقي بني الدين واملدنية ،و�أن م�صري تطور
املدنية هو االلتقاء بالإ�سالم بو�صفه ميثل ذروة املدنية.
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أي�ضا كتابات �أخرى ،مثل كتاب (بيان يف التمدن
وتت�صل بالزمن الثالث � ً
و�أ�سباب العمران) للكاتب ال�سوري رفيق العظم ال�صادر �سنة 1877م ،وكتاب
(مدنية الإ�سالم ..روح التمدن) لل�شيخ العراقي �أحمد ال�شاهرودي ال�صادر
تقريبا.
�سنة 1346هـ1925 ،م ً
ويناق�ش زكي امليالد تطور مفهوم املدنية يف الأزمنة الثالثة ،وي�سجل
مالحظة عدد من املفكرين والباحثني التي تر�صد تراجع الفكر الإ�سالمي مع
�صعود جنم الدولة القومية ،ون�شوء الدولة القطرية ،و�أن املنحى ال�سلفي قاد تراج ًعا
يف هذا الإطار عن فرتة الزمن الأول ،وهو ما دفع الفكر الإ�سالمي ملناق�شة ق�ضايا
بعيدة عن ق�ضايا التجديد ،وتوقف البناء على الأفكار واخلربات التي تولدت يف
ع�صر الت�ألق واالزدهار.
بينما حتدد الورقة الثانية « -منطلقات معاجلة ق�ضايا التجديد و�إ�شكاليات

التمدن يف اخلطاب ال�صحفي»  -الإطار يف مقاالت علمني ،هما حممد عبده
و�أحمد لطفي ال�سيد ،وا�ضعة فر�ضيات �أن طرح كل منهما ات�سم بالنخبوية،
واالرتباط بال�سلطة ال�سيا�سية ،واعتماد املفهوم امل�ؤيد من اجلانب الر�سمي.
وو�صل خليل �إىل �أن اخلطاب ال�صحفي ركز على تنوير العقل امل�صري،
تناق�ضا بني ت�شخي�ص املر�ض
وابتعد عن �إ�صالح عنا�صر احلياة املعا�شة ،وير�صد ً
على �أنه الفهم اخلاطئ للدين والعقيدة ،و�أن قواعد الدين و�أ�صوله «الكتاب
وال�سنة» حتث على التفكري والعمل اجلاد املنتج ،ثم تتجه تلك اجلهود �إىل �إعادة
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�صياغة العقيدة لكي تتوافق مع الأفكار الغربية ،بدال من �أن تتجه �إىل العقل
امل�سلم؛ لكي يفهم العقيدة ب�شكل �صحيح ،ومن ثم ي�ستطيع تغيري واقعه.
�أما عالقة التجديد ب�إ�شكالية الدولة احلديثة ،فيتناولها ثالثة بحوث ،هي:
بحث من�سق برنامج الدميقراطية الإ�سالم الأ�ستاذ بجامعة و�ست مين�سرت عبدالوهاب
�أحمد الأفندي بعنوان «اجتاهات الإ�صالح والتجديد يف الفكر الإ�سالمي احلديث-
�إ�شكالية الدولة» ،ويناق�ش يف ورقته منظومة الدولة احلديثة ،وموقف حركات التجديد
الإ�سالمي منها ،وينتهي يف بحثه �إىل �أنه« :ال بديل عن الدميقراطية».
والبحث الثاين للباحث مبركز درا�سات ال�شرق الأو�سط ب�أملانيا عا�صم حفني
الذي يتناول مو�ضوع «احلرية يف الإ�سالم  -الردة بني حرية العقيدة واخلروج على
اجلماعة» ،وق�ضية احلريات ق�ضية ذات �أبعاد عديدة� ،إال �أن الباحث ركز فيها على
ق�ضية عقوبة الردة عن الدين يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ورغم �أن الق�ضية �أ�صبحت
نظرية �إىل حد كبري ،وفيها اجتهادات معا�صرة ح�سمتها ،ف�إن الباحث اختارها
لداللتها عنده على معنى يريد الت�أكيد عليه ،وهو احلرية .والباحث ينتهي يف
ورقته ملنظور عام يف ق�ضية احلرية.
�أما البحث الثالث فهو لأ�ستاذ االقت�صاد ال�سيا�سي بجامعة الإ�سكندرية
حممد دويدار ،الذي يتناول عالقة التجديد باالقت�صاد املعا�صر من خالل بحثه
املعنون «االقت�صاد يف فكر رفاعة رافع الطهطاوي» ،وهو يتجه لر�صد �أفكار الطهطاوي
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حول املفاهيم االقت�صادية املعا�صرة ،ونظرته للتطوير االقت�صادي يف ظل االقت�صاد
العاملي احلر ،وي�صل �إىل �أن الطهطاوي يف كتاباته مل يكن دقي ًقا يف التعبري عن
فهما دقي ًقا لواقع املجتمع امل�صري وم�شاكله،
املفاهيم االقت�صادية ،ولكنه عك�س ً
كبريا من االلتزام باملرجعية الإ�سالمية ،واجته يف حلوله االقت�صادية
ً
وقدرا ً
جزءا
للنموذج الفرن�سي ب�شكل خا�ص ،و�أنه و�ضع الإ�صالح االقت�صادي باعتباره ً
من م�شروع كامل لتحقيق احلرية والعدالة والرقي للمجتمع امل�صري ،من غري
الإخالل باملقا�صد والعقائد الإ�سالمية.
�أما التجديد الإ�سالمي وق�ضايا غري امل�سلمني يف املجتمعات ذات الأغلبية
الإ�سالمية؛ فت�أتي ورقة الباحث �سمري مرق�س ،وهي بعنوان« :عن ق�ضايا (املواطنني)
غري امل�سلمني (الدينية) و(املدنية) يف املجتمعات ذات الغالبية امل�سلمة وعن م�س�ألة

منوذجا)» ،ليناق�ش فيها حالة املواطنة يف التاريخ امل�صري
احلكم (احلالة امل�صرية
ً
احلديث ،ثم ير�صد اجتاهات اجلماعات الإ�سالمية ،حتدي ًدا جتاه حالة املواطنة،
وخا�صة موقفهم من غري امل�سلمني يف املجتمع امل�صري ،وير�صد فيها املواقف
املتباينة للجماعات اجلهادية وال�سلفية وغريها ،وي�ضع ت�صوره لل�صورة التي يجب
�أن يتفق عليها اجلميع من تفعيل لقيم املواطنة للجميع دون ا�ستثناء.
ويخل�ص �إىل �أنه ال ميكن �أن يكون هناك ب�شر يعملون ويعي�شون م ًعا يف
جمتمع ما من �أجل م�ستقبلهم امل�شرتك من دون �أن يكون لهم ح�ضور فاعل
وم�شاركة حقيقية (�أي مواطنة)� ،إال كما يقول هابرما�س :بتم�سك جميع املواطنني
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ال�صارم مبا �أ�سماه « Constitutional Patriotism:الوالئية الوطنية الد�ستورية» ،
والتوزيع العادل للرثوة بني اجلميع ،على قاعدة املواطنة الثقافية التي تعني امل�ساواة
الثقافية و�ضمان التكاف�ؤ يف التعبري عن خ�صو�صية مكونات اجلماعة الوطنية.
�أما عن العالقة مع الآخر ،ونق�صد بالآخر هنا الغرب وح�ضارته ،فت�أتي ورقة
الأ�ستاذة بجامعة ابن الطفيل بالرباط مرمي �آيت �أحمد علي بعنوان «التجديد والإ�صالح
بني احلا�ضر وامل�ستقبل ..قراءات يف اخلطاب الإ�سالمي املعا�صر حول م�سائل العالقة
مع الآخر  -الغرب كا�ستعمار  -كتقدم تقني  -كنمط حياة  -كوجه تب�شريي»،

وتتتبع الباحثة موقف املجددين من احل�ضارة الغربية ،ولكنها متيزت بتغطية اخلطاب
الإ�سالمي الراهن ،فتنقل ر�ؤى ملعا�صرين كالقر�ضاوي و�إ�سماعيل الفاروقي.
وتخل�ص الباحثة �إىل ت�أكيد �أهمية ت�شكيل ثقافة التعارف واحلوار القادر
على ت�أهيل الأمة ملمار�سة واجباتها يف م�شروع اخلطاب النه�ضوي الإ�سالمي،
بو�صفه م�شرو ًعا ت�ؤدي من خالله الأمة ر�سالتها يف اال�ستخالف والإعمار والإجناز
والتعارف ،و�ضرورة االهتمام ببع�ض الق�ضايا املحورية من �أجل بناء ثقافة التعارف
احل�ضاري املن�شود بني الأمم وال�شعوب بو�صفه مدخ ًال للتجديد احل�ضاري.
ويف م�س�ألة التجديد وق�ضايا املر�أة ،تقدم باحثتان ر�ؤيتيهما لهذه الق�ضية:
الأوىل الباحثة يف �شئون املر�أة هند ال�شلقاين التي قدمت بحثها بعنوان «ق�ضايا
املر�أة وحقها يف التعليم والعمل وم�س�ألة الزي ،ودورها يف املجال العام» ،والثانية
�أ�ستاذة الفل�سفة بجامعة حلوان مب�صر منى �أبو زيد ،حيث قدمت قراءتها للق�ضية

42

حممد كمال الدين �إمام� -صالح الدين اجلوهري -عماد ح�سني

42

يف ورقة بعنوان «الأ�صول الفكرية حلقوق املر�أة يف م�صر احلديثة» ،وحتدد الأخرية
مهما يف
م�ستهدف ورقتها بكون الك�شف عن اجلذور الفكرية لق�ضية املر�أة مبح ًثا ًّ
الت�أريخ لهذه الق�ضية ،وتف�سري مواقف ال�شرائح االجتماعية املختلفة منها ،وفهم
م�سارها الت�شريعي وال�سيا�سي على ال�سواء .وت�ستعر�ض بجوار كتابات املجددين،
الكتابات الن�سوية التي ظهرت منذ الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،والتي
دارت حول حماور �أ�سا�سية :الأول :التعليم ،الثاين :العمل ،الثالث :الأحوال
االجتماعية ،والرابع :التقدم.
إطارا
بينما تطرح ورقة هند ال�شلقاين �أهمية �أن تكون م�س�ألة الإ�صالح يف ذاتها � ً
لطرح ق�ضايا املر�أة ،بحيث يتم االقرتاب منه من منظور معريف كلي يحاول الك�شف
عن طبيعة التحوالت الفكرية الطارئة على منط التفكري يف ق�ضايا املر�أة منذ ع�صر
النه�ضة العربية حتى اليوم ..وتتحرك الباحثة على �أر�ضية كافة اخلطابات الإ�صالحية
مرورا بقا�سم �أمني و�أحمد لطفي ال�سيد ،و�صو ًال
ً
بدءا من الطهطاوي وحممد عبدهً ،
�إىل جمال البنا ،وعلى اخلط نف�سه تتعر�ض للإنتاج الن�سوي يف الإطار نف�سه من
زينب العاملي يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،وبنت النيل يف مطلع القرن الع�شرين،
�إىل هدى �شعراوي ،و�صو ًال �إىل منى �أبوالف�ضل و�أماين �صالح وجمعية درا�سات املر�أة
واحل�ضارة ،وتخل�ص من هذه امل�سرية الطويلة �إىل عدم دقة القول ب�أن ق�ضية املر�أة
وامللفات املرتبطة بها يعاد �إنتاجها بالطريقة نف�سها وعرب املداخل نف�سها.
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وتنطلق الورقتان من م�سلمة م�سبقة ،وهي �أن املر�أة يف املجتمع الإ�سالمي
مهم�شة ،و�أن املجتمع يقف من عملها وتعليمها موق ًفا م�ضا ًدا ،وهذا وف ًقا للموقف
املتداول لعلماء ال�شريعة والعرف االجتماعي الذي تعرب عنه بع�ض الكتابات
واملمار�سات ،ومن ثم تبحثان موقف خطابات التجديد من هذه الق�ضية.
ويف جماالت الت�صوف والرتبية ،ت�أتي ورقة الباحث حممد حلمي بعنوان
منوذجا»،
«الت�صوف يف �سياق النه�ضة -املنحى ال�صويف يف فكر الإمام حممد عبده
ً

وورقة اخلبري الرتبوي �أ�ستاذ �أ�صول الرتبية بجامعة عني �شم�س �سعيد �إ�سماعيل علي
عن الرتبية بعنوان «التجديد والإ�صالح يف الفكر الرتبوي الإ�سالمي».

يرجع �سعيد �إ�سماعيل يف ورقته للبدايات ال�سوية للفكر الرتبوي الإ�سالمي،
ويو�ضح تطور عملية الرتبية عرب التاريخ الإ�سالمي و�صو ًال حلالة اجلمود الفكري،
وتطور الأمر بني ال�صوفية والعلماء ،ويعر�ض ملوقف ال�صوفية الغام�ض الناجت عن
االحتكام للأذواق والوجدان.
بينما ت�أتي ورقة حممد حلمي لتو�ضح دور ال�صوفية يف الرتبية لكثري من
مهما من �أبعاد النه�ضة ال�شاملة،
رواد النه�ضة والتجديد ،واعتبار الت�صوف ُبع ًدا ًّ
مرك ًزا على دور الت�صوف يف البناء الفكري والنف�سي للإمام حممد عبده باعتباره
منوذجا على ت�أثري ال�صوفية ال�صحيحة يف الرتبية املنتجة للعلماء واملجددين.
ً
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ثم ي�ستدعي النقا�ش مكان العلم يف خطاب املجددين وخططهم
الإ�صالحية ،في�ستعر�ض �سعيد �إ�سماعيل مفهوم العلم لدى علماء الإ�سالم،
وتطور مفهوم العلم من خالل العملية الرتبوية التي ن�ش�أت يف عهد حممد علي،
وتطورت على يد الطهطاوي يف العهود التالية ،ودخول الفنون وال�صناعات
املختلفة مل�صر وت�أ�سي�س منظومة التعليم احلديث يف م�صر الذي ينتهي بت�أ�سي�س
حاليا) ،ويتابع اجلهد
اجلامعة الأهلية التي كانت نواة جلامعة ف�ؤاد الأول(القاهرة ً
الأكادميي الت�أ�سي�سي ملفاهيم الرتبية الإ�سالمية ،على يد جمموعة من الرواد مثل
�سيد عثمان ،وقيام �سعيد �إ�سماعيل نف�سه بو�ضع الأ�س�س املنهجية لعلم الرتبية
الإ�سالمية ،وقيام عبد الرحمن النقيب بتتبع البحوث والدرا�سات التي تناولت
الرتبية من منظور �إ�سالمي ،وت�أ�سي�سه ملدر�سة �أكادميية متخ�ص�صة لهذا العلم ،ثم
قيام علي مدكور بو�ضع املناهج املدر�سية املحققة لهذه الغاية ،وي�شرح بع�ض اجلهود
امل�ؤ�س�سية التي متثلت يف م�ؤمترات علمية عاملية لهذا التخ�ص�ص .ويحدد �إ�سماعيل
�أهم العقبات يف طريق حتول هذه اجلهود الأكادميية لواقع ملمو�س.
()5
ويف اخلتام ..وبعي ًدا عن الت�صنيفات وخطط الإ�صالح والتجديد ،يتفق
القا�صي والداين على �سوء و�ضع الأمة الراهن ،و�ضياع هيبتها ،وانهيار معامل
ُهويتها بني �أبنائها ،وهذا على الرغم من تخل�ص �سائر �أقطارنا من ال�سيطرة الع�سكرية
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الغربية ،وقيام �سلطة وطنية على �ش�ؤون بالدنا ،وتوفر كوادر فكرية وعلمية بني �أبناء
كل وطن ،وو�ضع خطط �إ�صالح ونه�ضة بكل بلد.
رغم ذلك يظل ال�س�ؤال :ملاذا ما زلنا يف حال التخلف؟ ومتى يقوم املفكرون
بدورهم؟ ومتى ت�ستيقظ الأمة من �سباتها العميق؟ �أ�سئلة �سوف يحا�سبنا عليها
التاريخ.

كلمة المكتبة

�إ�سماعيل �سراج الدين

كلمة املكتبة
إمساعيل سراج الدين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سيدات وال�سادة

�إنه ملن دواعي االعتزاز �أن �أرحب بكم يف مكتبة الإ�سكندرية و�أنتم من ر ّوادها،
و�أرحب بكم يف الإ�سكندرية و�أنتم من �أهلها ،و�أرحب بكم يف م�صر وهي وطنكم.
لقد كانت مكتبة الإ�سكندرية على امتداد تاريخها العريق منارة لن�شر
العلم ،ومرك ًزا لإحياء العقل ،بل هي جامعة عاملية بكل ما حتمله الكلمة من
معنى .فمكتبة الإ�سكندرية يف اللحظة الراهنة من التاريخ العقلي للإن�سان -
بكل منجزاته وتطوراته  -توا�صل  -من موقعها الفريد املطل على بحر الأنوار -
ر�سالة التنوير والنهو�ض.
وي�أتي م�ؤمترنا هذا  -الذي ي�ضم خمتلف �ألوان الطيف الفكري ،وميتد على
ات�ساع العامل الإ�سالمي ورحابته  -يف �إطار �سعي مكتبة الإ�سكندرية �إىل �إحياء
ومعلوماتيا.
تقنيا
ًّ
الثقافة الإ�سالمية ،وربطها بالثقافات العاملية يف عامل متغري ًّ
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وم�ؤمترنا هذا الذي يحمل عنوان «اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر
الإ�سالمي احلديث»  ،خالل ما يقرب من مائتي عام ،ي�ستهدف بالدرجة الأوىل
قراءة مو�ضوعية مل�شروعات رواد التجديد والإ�صالح من خالل ر�ؤية �أ�صحابها،
ويف �سياقها الزمني واملكاين ،بغري حتوير �أو تبديل يحول دون الر�ؤية ال�صحيحة
للم�شروع ومكان ومكانة �صاحبه ،ولكنها يف الوقت نف�سه ر�ؤية تتجاوز زمن الرواد
�إىل ع�صرنا للتعرف على �أ�سئلة ال تزال قائمة ،و�إجابات ال تزال مرتقبة ،وم�ؤثرات
لها فاعليتها رغم ما يعر�ض لها من مد وجزر ،وازدهار وانح�سار .والغاية من وراء
هذه النظرة الكلية ال�شاملة �أن تكون منطل ًقا ال�ست�شراف �آفاق امل�ستقبل بفكر
جديد يعاي�ش احلا�ضر بكل تطوراته ووثباته وم�شكالته ،ويرتبط مبا�ضيه م�ؤك ًدا على
م�ساهمة قدمتها احل�ضارة الإ�سالمية يف كل املجاالت للح�ضارة الإن�سانية الراهنة،
م�ساهمة ال ينكرها �إال غري من�صف.
دورا لي�س لنا  -فتاريخنا ي�شهد لنا كما
ال نقول ذلك لكي نن�سب لأنف�سنا ً
هو �شاهد علينا  -ولكن لإمياننا ب�أن العقل القادر على العطاء هو القادر على حتدي
التع�صب والإجحاف وامل�ؤمن بالعدل والإن�صاف.
ال�سيدات وال�سادة

�إن م�ؤمترنا هذا بكل ما ي�ضمه من م�ساهماتكم الفكرية املتميزة امل�ستوى،
هو بداية حركة عقلية جديدة  -ت�ؤ�س�س لنه�ضة مرتقبة واعدة  -ال تنف�صل عن
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جذورها الفكرية والثقافية ،وتتفاعل بقوة مع عاملنا اجلديد بكل تياراته ،فاملا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل ثالثية ُتر�سم من خاللها خرائط االجتهاد والتجديد.
ال�سيدات وال�سادة

�إن م�ؤمترنا هذا حول «اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
تخ�ص�صا يف
احلديث» ،ال ي�أتي فقط افتتاحية مل�ؤمترات �أ�شمل يف النظرة ،و�أكرث
ً
املو�ضوع ،بل �إنه ي�أتي يف قلب خرائط معرفية متنوعة ،نبد�أ يف �سياقها م�شروعنا
ب�إعادة �إ�صدار �أمهات كتب الفكر الإ�سالمي يف القرنني الثالث ع�شر والرابع
ع�شر الهجريني  -التا�سع ع�شر والع�شرين امليالديني  -مبنهج جديد ومقدمات
عن امل�شروع الفكري لكل رائد يف �إطار ثقافته وع�صره .وامل�شروع يتوجه بالدرجة
ت�صحيحا
الأوىل لل�شباب من طالب اجلامعات يف العاملني العربي والإ�سالمي،
ً
ودعما لذاكرة الأجيال
للمفاهيم التي يتعر�ض �شبابنا لها عرب الو�سائل املختلفةً ،
ال�شابة بجهود رواد التجديد والإ�صالح يف الأمة ،وهي جهود متثل ا�ستعادتها �إجنا ًزا
مهما يف تر�سيخ الوعي بثقافة الأمة ،وتعزيز خطواتها الواثقة نحو امل�ستقبل.
ًّ
�إننا نريد للأجيال ال�شابة �أن تعتز بهويتها ،و�أن تنفتح على عاملها يف حوار
وتراكما.
ثراء
متكافئ تزداد به معرفتنا ً
ً
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ال�سيدات وال�سادة

لقد �سبق للمكتبة يف �إطار هذه اخلريطة املعرفية امل�ستقبلية ،وبالتحديد يف �شهر
نوفمرب املا�ضي ،الدعوة �إىل حلقة نقا�شية قا�صرة على �أهل االخت�صا�ص ملدة يومني
مفعما برغبتنا يف التوا�صل
ا�ستوعبت فيهما مو�ضوعي «الردة» و«اجلهاد» وكان ً
لقاء ً
حوارا هادئًا ور�صي ًنا يف ق�ضايا �ساخنة ومتوترة.
مع العامل ،قدم فيه �أهل االخت�صا�ص ً
وكانت مو�ضوعية احلوار وا�ستنارته ،وا�ستجابة النخبة لدعوتنا و�إ�سهامها اجلاد يف
املناق�شات ...كان لذلك �أثره يف الأ�صداء التي تفاعلت مع هذه احللقة النقا�شية
ودوليا ،وفتحت �آفاقًا للتعاون مع م�ؤ�س�سات هامة من �أجل تكوين فرق
إقليميا ًّ
حمليا و� ًّ
ًّ
بحثية توا�صل الدر�س والتحليل للو�صول �إىل ر�ؤية حتمل مواقفنا الوا�ضحة �إىل العامل
الذي نعي�ش فيه .ويحملنا ما ا�ستقبلناه من �أ�صداء �إيجابية �إىل مزيد من حلقات
نقا�شية تت�صدى لق�ضايا ملحة ال بد من احلوار حولها بني املفكرين ،ويجب �أن حتتل
الأهمية الالئقة بها يف جهود مكتبة الإ�سكندرية.
ال�سيدات وال�سادة

احلديث �إليكم حمبوب ومرغوب ،و�إنني ال �أريد الإطالة ،و�أنا على يقني
من �أن م�شاركة املفكرين من ذوي الثقافة الرفيعة من �أمثالكم هو الطريق الأمثل
لإ�صالح جاء وقته ،والجتهاد من�شود وحممود ،ومكتبة الإ�سكندرية باعتبارها
يف مقدمة م�ؤ�س�سات العامل الثقافية عليها م�سئولية الإعداد له ،وعليكم �أنتم

كلمة املكتبة
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باعتباركم �أ�صحاب القلم عبء تفعيله و�إيجاده ،وعلى �أ�صحاب القرار واجب
التوا�صل معه ،وجت�سري الفجوة بني �إبداع الأفكار و�صناع القرار.
ال�سيدات وال�سادة

�إنني ال �أ�ستطيع �أن �أختم كلمتي هذه دون �أن �أتذكر معكم قطعة عزيزة من
�أر�ض العرب وامل�سلمني  -يف فل�سطني  -يتعر�ض �أهلها �إىل عدوان همجي وح�شي
باحلديد والنار .يف هذه اللحظات ،ال ي�سعني �إال �أن �أعرب با�سمي وا�سمكم عن
�إدانتنا  -بكل �شدة  -لهذا العدوان الغا�شم الذي ميار�س �ضد �أبناء �أمتنا يف غزة،
وهذا االحتالل البغي�ض الذي يتعر�ض له �شعب فل�سطني يف باقي الأرا�ضي املحتلة.
و�أن �أدعو  -با�سمي وا�سمكم  -الأمة العربية والإ�سالمية وكل �أحرار
العامل ،دو ًال و�شعوبًا� ،إىل رفع لواء الدفاع عن العدالة يف كل مكان على وجه
الأر�ض ويف مقدمتها �أر�ض فل�سطني.
وختا ًما �إنني �أعترب �أن عملنا هذا �إمنا هو �إ�سهام منا يف ت�سليح �أجيالنا ال�صاعدة
بذخرية الفكر والعلم حتى يتمكنوا من الإ�سهام يف جتديد فكرنا وتقومي �أو�ضاعنا،
والإ�سهام يف �صناعة ثقافة هذا القرن اجلديد للإن�سانية جمعاء.
وفقنا اهلل جمي ًعا �إىل ما فيه اخلري واملنفعة لأمتنا الغالية.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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املحا�ضرة االفتتاحية� :ضرورة التجديد
أمحد الطيب

()1

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ف�إين �أحت�سب عند اهلل تعاىل هذه الدماء الزكية والأ�شالء املمزقة التي
تناثرت على ثرى غزة املنكوبة ...يف معركة غري متكافئة ،فر�ضت عليهم �أن
يواجهوا فيها �أحدث ما �أنتجته م�صانع الغرب من �أ�سلحة دمار �شامل .وعلى
يد عدو همجي ال�سلوك ،بربري الفكر ،ميت ال�ضمري ،ونحن ن�ؤمن ب�أن العاقبة
للمظلومني ،و�أن للظامل نهاية �أليمة مهما طال ،ومهما �صال وجال ،ﮋﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ[ال�شعراء.]227:
�إن الت�أمل الهادئ يف طبيعة ر�سالة الإ�سالم  -كبيان من اهلل للنا�س
يتخطى حدود الزمان واملكان  -يربهن على �أن ق�ضية «التجديد» �إن مل تكن
هي والإ�سالم وجهني لعملة واحدة ف�إنها  -بالت�أكيد � -إحدى مقوماته الذاتية،
�إذا حتققت حتقق الإ�سالم نظا ًما فاع ًال يف دنيا النا�س ،و�إن جتمدت جتمد وان�سحب
وحاليا ي�شغل من�صب الإمام الأكرب �شيخ اجلامع الأزهر ،بداية من  19مار�س
( )1رئي�س جامعة الأزهر(وقتئذ)ً ،
.2010
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من م�سرح احلياة ،واخ ُتزِل يف طقو�س ت�ؤَّدى يف امل�ساجد �أو املقابر ،وتمُ َار�س على
ا�ستحياء يف بع�ض املنا�سبات .بل يثبت الت�أمل �أن تاريخ الإ�سالم  -يف �أزهى
ع�صوره  -ي�شهد على عالقة وثقى ال تنف�صم بني التجديد وحيوية الإ�سالم ،وبني
اجلمود وانزواء الإ�سالم �إىل ركن ق�صي عن احلياة وعن املجتمع.
ومن الغريب  -ح ًّقا � -أن يظل م�صطلح «التجديد» يف الإ�سالم ،يف عهدنا
هذا ،من امل�صطلحات املحفوفة باملخاطر واملحاذير ،ب�سبب االتهامات التي ُتكال
ُجزافًا  -بحق �أحيانًا وبغري حق يف معظم الأحايني  -لكل من يحاول فتح هذا
امللف امللغوم ،وهو الأمر الذي يج�سد لنا �أهمية هذا امل�ؤمتر ال�شجاع الذي اتخذ
من التجديد و�أهمية الإ�صالح عنوانًا لفعالياته ون�شاطاته ،وذلك على الرغم من
االنتقادات التي توجهها بع�ض الأقالم لكل من يجر�ؤ على فك �أغالل اجلمود
ومغالقه عن روح هذا الدين العظيم .وللأ�سف البالغ ال تزال بع�ض الكتابات
املعا�صرة ت�ضع كل دعاة التجديد يف �سلة واحدة ،وتدمغهم بالتلمذة على رائد
�أوحد يف هذا املجال هو�« :سري �أحمد خان»(((.

((( انظر على �سبيل املثال :مفهوم جتديد الدين ،دار الدعوة ،الكويت1405 ،هـ1984 /م (ر�سالة ماج�ستري).
حيث تبدو هذه الر�سالة ك�أنها حماولة مق�صودة وموجهة  -منذ البداية  -لتطويق حماوالت التجديد بالطعن
يف نوايا �أن�صاره واملنادين به ،وقد �أهيل الرتاب  -يف هذه الر�سالة  -على كل دعاة التجديد على اختالف
م�شاربهم و�أدواتهم.
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ال�سادة العلماء الأجالء

يحدثنا التاريخ املن�صف �أن ر�سالة الإ�سالم نزلت �إىل جمال التطبيق الواقعي
باهرا يف هذا املجال ،و�أن �شريعتها مثلت حجر
على الأر�ض ،و�أنها جنحت ً
جناحا ً
الزاوية يف بناء نظم ح�ضارية طالت عنان ال�سماء يف زمن قيا�سي ،وظلت حتى
الآن مو�ضع ده�شة عند علماء التاريخ واحل�ضارة املعا�صرين .وهذا النجاح الباهر
مل يكن ره ًنا ببيئة جغرافية معينة ،فقد جنحت هذه الر�سالة يف مهدها الأول،
وجن�سا ِوعرقًا
كما جنحت  -وبالقدر نف�سه  -يف بيئات بعيدة وخمتلفة عنها :لغ ًة ً
أي�ضا � -أن هذه البيئات البعيدة مل
وتاريخا وح�ضارة .ويثبت التاريخ ً � -
وعقيدة ً
تتقبل �شريعة الإ�سالم َت ّقبـل املغلوب حل�ضارة الغالب ،بل تلقفتها تلقف الغريق
لطوق جناة منقـذ من دمار ح�ضاري حمقق(((.
ولو رحنا نت�ساءل عن ال�سر يف هذا النجاح احل�ضاري غري امل�سبوق ،الذي
�أحرزته ر�سالة الإ�سالم ب�صورة معجزة ف�إننا لن نعرث على �إجابة �أ�صدق من �أن
فرع خ�صو�صية
ر�سالتها ر�سالة �صاحلة لكل زمان ومكان ،و�أن �صالحيتها هذه ُ
�أخرى هي« :املرونة واحلركة» يف نظرتها �إىل طبيعة الإن�سان :الروحية واملادية،
((( يذكر حممد �إقبال يف كتابه :جتديد الفكر الديني (�ص  175 - 173دار الهداية ،القاهرة 1421هـ 2000 -م)
�أن بع�ض امل�ؤرخني الغربيني و�صف ح�ضارة العامل ،وقت ظهور الإ�سالم ،ب�أنها  -رغم ا�ستمرارها �أربعة �آالف
�سنة -كانت م�شرفة على الزوال ،و�أن اجلن�س الب�شري كان على و�شك العودة �إىل حالة الهمجية ،وبات العامل
مفتقرا �إىل ثقافة جديدة حتل حمل ثقافة العر�ش ونظم الوحدة التي كانت ت�ستند �إىل قرابة الدم ،ثم يقول
�آنئذ ً
امل�ؤرخ الغربي« :ومما بعث على الده�شة �أن تقوم ثقافة كهذه يف جزيرة العرب يف نف�س الوقت الذي ا�شتدت
أ�سا�سا لوحدة العامل كله» .
فيه احلاجة �إليها ،ووجدت الثقافة اجلديدة يف مبد�أ التوحيد � ً
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حرجا �إذا ُطولبوا
وتفرق ُتها بني ما يكون ثاب ًتا على الزمان ،ال ي�شكل للنا�س عن ًتا وال ً
به ،وبني ما يتغري يف حياتهم مما ال ي�ستطيعون له ر ًّدا وال ميلكون له دف ًعا.
وهذا التجدد الذاتي هو التعبري الدقيق عن خا�صية «املرونة» هذه ،وهو
الوجه الآخر ملعنى �صالحية الإ�سالم لكل زمان ومكان ،ولواله ما ا�ستطاعت
هذه الر�سالة �أن تن�شر �أحكامها و�أنظارها العلمية والعملية يف ال�شرق والغرب بني
جذريا يف �شتى مناحي احلياة.
تغايرا ًّ
�أمم تتغاير فيما بينها ً
ولو �أن ر�سالة الإ�سالم �صيغت يف �شكل بنود ومواد ثابتة ال تقبل التجديد
ملا كان لعموم الر�سالة ودميو َم ِتها �أي معنى حم�صل ،اللهم �إال �إذا فر�ضنا �أنها جمرد
ر�سالة روحية ال �ش�أن لها مبعا�ش النا�س وحياتهم.
التجديد جوهر الرتاث (العقلي والنقلي)

( )1ونحن ن�ؤمن ب�أن قانون التجدد �أو ال�صريورة �أو التغري �إمنا هو يف الأ�صل قانون
قر�آين ،وهو �سنة من �سنن اهلل يف الكون ال تتبدل وال تتحول ،وقد و�ضعه
اهلل �شرطًا لكل حتول �إىل الأف�ضل يف ن�صو�ص قر�آنية وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [الرعد]11 :؛ ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﯖﮊ [الأنفال:
 .]53وكنا نظن �أن النظرية التي تثبت تغري الوجود الطبيعي و�صريورته
وجتدده حلظة بعد حلظة ،من مقوالت قدامى اليونان� ،أو من ت�أ�صيالت
الفال�سفة الغربيني ،و�أنها غريبة عن فل�سفة الإ�سالم و�أدبياته ،لكننا  -ولفرط
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الده�شة  -وجدناها يف �أمهات تراث امل�سلمني :فالأ�شاعرة من املتكلمني
«العر�ض» ال يبقى زمانني متتاليني ،و�أن
يقررون يف مباحثهم الطبيعية �أن َ
وجود الأعرا�ض �إمنا يكون بانق�ضائها وجتددها حلظة بعد �أخرى ،والنظَّ ام
والكعبي  -من �شيوخ املعتزلة  -يرددان املقولة ذاتها ،بل يخطو النظَّ ام خطوة
�أبعد ،يقرر فيها �أن «الأج�سام» مثل الأعرا�ض غري م�ستقرة ،و�أنها تتجدد
حا ًال بعد حال ،و�أن الكون كله خملوق متجدد �صائر من حال �إىل حال يف
كل حلظة� ،سواء كان جتدده بتبدل الأعرا�ض املتغرية على جواهرها الثابتة،
فيما يقول الأ�شاعرة� ،أو بتجدد الأعرا�ض واجلواهر م ًعا فيما يقول النظَّ ام...
ويعد الفيل�سوف امل�سلم� :صدر الدين ال�شريازي (املتوفى 1050هـ)
ّ
فيل�سوف ال�صريورة قبل برجـ�سون الفرن�سي (1941 - 1859م) ،وقد تفرد
ال�شريازي -يف تاريخ التفل�سف العقلي  -بالقول بوقوع احلركة يف مقولة
«اجلوهر» ،و�أن الطبيعة اجلوهرية غري قارة الذات ،وكان الفال�سفة  -قبله -
يجرتون نظرية �أر�سطو يف ثبات الطبيعة يف عامليها :ال�سفلي والعلوي ،ثم جاء
هذا الفيل�سوف امل�سلم فقلب هذه النظرية ر� ًأ�سا على عقب ،وقال بتجدد
الأجرام ال�سفلية والعلوية م ًعا ،وله يف هذا املعنى ت�شبيه � ّأخاذ يقول فيه�« :إن
حال ال�شم�س والقمر كحال زيد وعمرو يف تبدلهما وانق�ضائهما ودثورهما
وفنائهما ،من جهة ا�شتمالهما على الطبيعة اجلرمية ال�سيالة الزائلة ...و�أن
احلمل والثور وال�سنبلة يف عامل ال�سماء كاحلمل والثور وال�سنبلة يف عامل
الأر�ض من حيث �إن �أ�شخا�ص الكل متجددة يف كل حني(((.
((( الأ�سفار الأربعة ،235 - 234 :1 ،طهران ،بدون تاريخ.
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( )2وينبغي �أن نعلم �أن فال�سفة «ال�صريورة» والتجدد الدائم من مفكري
امل�سلمني مل ينطلقوا يف فل�سفتهم هذه بت�أثري من فل�سفات م�ستجلبة وم�ضادة
لطبيعة الإ�سالم ،فهم � -أنف�سهم  -يلفتون �أنظارنا �إىل �أن �إ�شارات من القر�آن
الكرمي �أمدتهم بهذه الأنظار املُ ّعمقة و�أن من اكتحلت عينه بنور الإميان،
وتنور قلبه ب�سطوع �آيات القر�آن  -فيما يقول ال�شريازي  -يجد �أعيان العامل
ّ
طورا من بعد طور،
متبدلة ،و َت َع ُّينا ِتها املرتادف َة متزايلة ،خل ًقا من بعد خلق ،و ً
�سائلة� ،سائرة �إىل طريق الآخرة ،متوجهة �إىل اهلل حم�شورة �إليه((( ،وي�ستند
ال�شريازي �إىل �آيات من الغرابة ي�ستلهمها يف نظريته يف الكون املتجدد
باحلركة اجلوهرية ،مثل قوله تعاىل ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﮊ [النمل ]88 :وقوله تعاىل :ﮋﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﮊ [ق ]15 :وهذه الآية الثانية �ألهمت ال�شيخ الأكرب :حميي
الدين بن عربي (560هـ  638 -هـ) بخيال خ�صيب يف جتدد الكون يف
كل حلظة ،يلخ�صه يف عبارته املوجزة�« :إن املوجود كله متحرك على الدوام
دنيا و�أخرى والعامل متبدل بتبدل الأنفا�س»(((.
((( مفاتيح الغيب ،426 ،مع تعليقات ُمال علي نوري ،طهران 1984م.
((( نق ًال عن الأ�سفار الأربعة ،113 - 112 :3 ،وانظر حتلي ًال دقي ًقا لنظرية ابن عربي يف تبدل العامل يف كل
نف�س ،يف كتابه :ف�صو�ص احلكم (ب�شرح داود قي�صري)� ،ص  ،795 - 790طهران 1375هـ ،والفتوحات
املكية( 348 :3 ،ط .بوالق) .و انظر ما ي�شبه هذه الفكرة عند «الكندي» يف ر�سالته �إىل املعت�صم باهلل يف
الفل�سفة الأوىل �ص  96 - 94حتقيق �أحمد ف�ؤاد الأهواين ،القاهرة 1948م هذا وينبغي �أن نلفت النظر �إىل
جذريا  -عن مثيلتها يف الفل�سفات الأخرى :املادية �أو الروحية ،فبينما يرجع
�أن احلركة التجددية تختلفًّ -
التجدد الطبيعي يف هذه الفل�سفات �إىل مبد�أ داخل الطبيعة نف�سها (الذرات� ،أو التطور اخلالق �أو �صراع =
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بل ق�ضية تغيرّ العامل و َت ّبدله من حركة �إىل �سكون  -وبالعك�س  -هي
مرتكز الأ�سا�س يف باب اال�ستدالل على وجود اهلل  -تعاىل  -ال يخلو منها كتاب
واحد من كتب العقيدة عند متكلمي امل�سلمني ،وكلها تذكّ ر ب�أن «التغري» علة
احلدوث ،و�أن احلدوث علة االحتياج �إىل املحدث ...هكذا نحفظ ،وهكذا نر ّدد،
و�إن كنا نن�سى بعد متام الدليل �أن «تغيرّ العامل» ُم�سلّمتنا الأوىل ،لوالها ما مت
الدليل ،بل وانهار من �أ�سا�سه.
( )3وما لنا نذهب بعي ًدا يف تلم�س الأ�شباه والنظائر لت�أ�صيل عن�صر «التجديد»
ال�سنة ال�صحيحة يف �ضرورة
يف الإ�سالم ،وبني �أيدينا ن�ص قاطع من ن�صو�ص ُّ
التجديد يف الدين ب�صورة منتظمة على �أيدي النابهني من علماء هذه الأمة،
يقول فيه النبي «�إن اهلل يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س كل مائة �سنة َمن ُيجدد
لها دينها»((( .وهذا احلديث تناوله الأقدمون بالبحث والتحليل ،وكتبوا
فيه ر�سائل م�ستقلة(((� ،أثاروا فيها م�سائل وق�ضايا جديرة بالتقدير ،مثل:
= الأ�ضداد ف�إن الفل�سفة الإ�سالمية ترد التجدد يف الطبيعة �إىل مبد�أ مفارق ومتعال على املادة هو اهلل تعاىل،
فال�صريورة خملوقة هلل تعاىل ،وهي يف الوقت ذاته �صائرة وراجعة �إليه :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [ال�شورى،]53 :
ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﮊ [غافر.]3 :
((( راجع يف �إثبات �صحة احلديث :الدكتور يو�سف القر�ضاوي ،جتديد الدين يف �ضوء ال�سنة ،جملة مركز بحوث
ال�سرية وال�سنة  -قطر ،عدد 1407 ،2هـ 1987 -م
((( انظر على �سبيل املثال :ال�سيوطي ،التنبئة مبن يبعث اهلل على ر�أ�س كل مائة ،ط مكة املكرمة1410 ،هـ -
املجدين يف �شرح
1990م .انظر � ً
أي�ضا ر�سالة خمطوطة بدار الكتب امل�صرية (رقم  4930تاريخ) بعنوان :و�سيلة ّ
التجديد وتراجم املجددين ملحمد بن حممد اجلرجاوي من علماء القرن الرابع ع�شر الهجري ،ويف هذه الر�سالة
�إحاالت عديدة �إىل م�صنفات ور�سائل كثرية يف مو�ضوع التجديد واملجددين.
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حتديد ر�أ�س املائة وهل هو �أولها �أو �آخرها؟ �أو �أو�سطها .وما املراد بالتجديد؟
ومن هم املجددون؟ وهل يكون املجددون واح ًدا �أو �أكرث؟� ...إىل �أبحاث
بدءا من املائة الأوىل حتى القرن
�أخرى ذكروا فيها قوائم ب�أ�سماء املجددين ً
التا�سع يف قائمة ال�سيوطي �أو القرن الرابع ع�شر يف قائمة �صاحب «و�سيلة
املجدين» و�إن كنا نالحظ �أن مرادهم من التجديد مل يتجاوز دائرة «�إحياء
ِّ
ال�سنة وحماربة البدعة» .فلم يف�سروا التجديد يف احلديث ال�شريف باملعنى
املفهوم يف ع�صرنا الآن ،وهو :قراءة «الن�ص ال�شرعي» قراءة متجددة تربطه
بالواقع وامل�صالح املتغرية ،وما كان لهم  -يف ظل جمتمع �إ�سالمي ،قوي
وم�ستقر � -أن ي�شعروا بحاجة �إىل تف�سري من هذا القبيل ،غري �أنهم تركوا لنا
يف �شروحهم  -رغم خالفاتها  -عنا�صر �إيجابية ميكن �أن نفيد منها يف حركة
جتديد معا�صر ،من هذه العنا�صر:
�أو ًال :كلمة «من يجدد» يف احلديث من �ألفاظ العموم التي تقال على كثريين،
أي�ضا،
ويجوز  -تب ًعا لذلك � -أن يتعدد املجددون يف الع�صر الواحد والبلد الواحد � ً
�شرعيا لقيام جمامع علمية معا�صرة ت�ضطلع
ويكون احلديث  -بهذا املعنى � -سن ًدا ًّ
بحركة جتديد جماعي للفكر الإ�سالمي.
ثانيا :ال ُي�شرتط �أن يبلغ املجدد رتبة االجتهاد يف العلم ،و�إن كان ي�شرتط فيه
ً
العلم باملجال الذي يجدد فيه.
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ثالثًا :ال يقت�صر التجديد على علم الفقه ،بل يجب �أن ميتد �إىل كل ما يهم النا�س
من �أمور الدنيا والدين ،ويركزون يف هذا ال�صدد على قوانني احلروب ونظم
ال�سيا�سة والعدل وحقن الدماء.
و�أهم من كل ذلك رف�ض املقولة ال�شهرية بني الفقهاء ،التي تنادي بغلق
باب االجتهاد بعد القرن اخلام�س الهجري ،وكيف ت�صدق هذه املقولة ومواهب
اهلل فيا�ضة يف كل ع�صر وزمان ،وجو ُده �سبحانه تعاىل ممنوح غري ممنوع ،ولل�سيوطي
�سماه« :الرد على من �أخلد �إىل الأر�ض وجهل �أن االجتهاد يف
يف ذلك كتاب ّ
كل ع�صر فر�ض»(((.
( )4و�إذا كان التجديد بهذه الأهمية يف تراثنا العقلي والنقلي ،فال�س�ؤال الذي
يفر�ض نف�سه هو :ملاذا اجلمود �إذن؟ ...لقد ذكر يف �أ�سباب هذا اجلمود
عوامل عديدة ،تق�صاها بع�ض املعا�صرين ورجعوا بها �إىل عوامل �سيا�سية
واجتماعية ،بع�ضهم عاد بها �إىل النظام ال�سيا�سي امل�ستبد الذي ابتدعته
الدولة الأموية ،والذي �أدى �إىل تكري�س حالة «انف�صام» حاد بني العلوم
الإ�سالمية وواقع امل�سلمني ،فبد�أ بتجمد الفقه ال�سيا�سي والد�ستوري
للدولة ،ثم جتمد فقه العالقات االقت�صادية واملالية وفقه العالقات الدولية
كذلك ،والتزم الأئمة الكبار «ناحية فروع الفقه» ،كما التزم املحدثون
«رواية ال�سنن» ،واكتفوا «بقبول الأمر الواقع ،وا�ستفا�ضوا يف �شروح
املجدين ،....مرجع �سابق.
((( انظر الباب الرابع ع�شر من :و�سيلة ّ
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العبادات واملعامالت على النحو الذي و�صل �إلينا»((( .وبع�ضهم ير�صد
هذه الأزمة يف �ضعف الدولة العبا�سية ،خا�صة يف ظاهرة فو�ضى الق�ضاء
علميا  -على اقتحام هذه املراكز
والإفتاء واالجتهاد ،وجر�أة غري امل�ؤهلني ًّ -
احل�سا�سة ،الأمر الذي حمل املخل�صني على التحوط للدين بقفل باب
و�سدا لباب الفو�ضى((( ،ورمبا مل يدر بخلدهم �آنذاك
االجتهاد من ًعا للف�ساد ًّ
�أن الو�سيلة التي جل�ؤوا �إليها �ستنتهي  -فيما بعد � -إىل غاية �أكرث ف�سا ًدا
وفو�ضى� ،إذ انتهى الأمر �إىل تقليد ثم جمود ثم تع�صب وهو الثالوث الذي
�ضرب خ�صوبة الفكر الإ�سالمي يف مقتل ،وقد ظل امل�سلمون يعانون منه-
حتى الآن �« -أزمة مركبة» تتمثل يف �أن الثقافة التي جتري يف عروقهم ال
تتناغم مع واقعهم العملي الذي يعي�شون فيه �صباح م�ساء� ،أو بعبارة �أدق:
�أ�صبح واقعهم ال ين�سجم مع ثقافتهم ،فهم يفكرون بثقافة ويعملون بثقافة
وتدمريا لكل �إمكانات التنمية ،ف�ض ًال
مغايرة وح�سبك بهذا التمزق �صرا ًعا
ً
عن االنخراط يف �أ�سباب التقدم والرفاهية.
من �أزمات التجديد

ولكن �إذا كانت هذه العوامل ال�سيا�سية واالجتماعية ال�سابقة عوامل
متغرية ،وقد تغري �أكرثها بالفعل يف ع�صرنا هذا ،فلماذا ظلت حماوالت التجديد
((( الأ�ستاذ ال�شيخ حممد الغزايل ،كيف نتعامل مع القر�آن ،75 :املعهد العايل للفكر الإ�سالمي1411 ،هـ1991/م.
((( عبد احلميد متويل� ،أزمة الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي يف الع�صر احلديث ،40 - 35 :الطبعة الأوىل ،م�صر 1970م.
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احلديثة ك�سيحة متعرثة؟ وملاذا �أخفقت يف جتديد الفكر الإ�سالمي وتطويره
و�إعداده الإعداد املطلوب ملواجهة الفكر الغربي؟ ..يف �سبيل الإجابة على هذا
ال�س�ؤال تطرح عدة �أ�سباب� ،شكلت ما ي�شبه الأزمة يف م�سرية التجديد ب�شكل
عام ،و�أهم هذه الأ�سباب:
عمليا  -بني ما هو ثابت يف الدين وما هو متغري� ،إذ
 عدم التفرقة ًّ -
�أن املُ�سلم به عند امل�سلمني �أن الإ�سالم  -مبا هو دين الزمان واملكان  -البد �أن
ي�شتمل على ثوابت خالدة ،وعلى متغريات متحركة ،و�أنه يف جمال الثوابت جاء
ب�ضوابط قطعية خالدة ال تت�أثر بتقلبات الزمان وال بحركات التطور ،وهي قابلة
للتطبيق يف ع�صر الذرة و�سفن الف�ضاء ،مثلما كانت كذلك يف ع�صر ال�صحراء
والإبل متا ًما بتمام((( والأمر بالعك�س يف جمال املتغريات الذي خوطب فيه النا�س
مببادئ عامة وجممالت مرنة ،وظنيات وا�سعة ،ميكن �أن تنزل على الواقع بوجوه
�شتى ،تب ًعا لتطور ظروف احلياة وعالقاتها ،وعلم الإن�سان وجتاربه.
 عدم التفرقة بني ال�شريعة وبني الفقه ،و�إ�ضفاء القد�سية على الآراء
والفهوم الب�شرية ،واعتبارها يف رتبة الن�ص املع�صوم ،فال�شريعة يجب �أن تتميز
حا�سما ،و�أن تنح�صر  -يف املقام الأول  -يف ن�ص القر�آن وال�سنة
عن الفقه متي ًزا ً
ال�صحيحة� ،أما ا�ستنباطات العلماء من فقهاء و�أ�صوليني ومف�سرين وحمدثني
ومتكلمني ،ف�إنها معارف ب�شرية� ،أو تراث ي�ؤخذ منه ويرد عليه .ول�ست �أعني �أنه
((( حممد باقر ال�صدر ،موجز �أ�صول الدين.102 ،101 ،
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يجب �أن ندير ظهورنا لرتاثنا الفقهي� ،أو نقلل من �أقدار فقهائنا� ،أو �أننا ن�ستبدل
برتاثنا عنا�صر �أخرى غريبة عنه تناق�ض طبيعته ،ولكن �أعني �أنه ينبغي �أال ننظر
مرفو�ضا ،وبتعبري
جتاه الرتاث نظرة الع�صمة ،فالرتاث لي�س كله مقبو ًال ،ولي�س كله ً
أي�ضا  -بعاجز
قادرا على مواجهة م�شكالت الع�صر ،ولي�س كله ً � -
�أدق :لي�س كله ً
عن التعامل معها.
ومن امل�ستغرب  -فع ًال � -أن تركن الأمة �إىل التقليد يف ع�صرنا هذا ،وتتخذ
منه ما ي�شبه املنهج الثابت يف عالج ق�ضايا الع�صر ،وهي تقر�أ فيما تقر�أ من كالم
�صريحا عن التقليد ،باعتباره طري ًقا يف�ضي  -ال
ونهيا ً
حتذيرا ً
وا�ضحا ً
�أئمة العلم ً
حمالة � -إىل اجلمود وقتل ملكة التفكري و�شلّ حركة التجديد والإبداع ،تقر�أ كل
ذلك يف عبارات ال تقبل الت�أويل ،مثل قولهم« :ال تقلدين» وقولهم« :خذ من
حيث �أخذوا» وقولهم« :يتبع الرجل ما جاء عن النبي  وعن �أ�صحابه ،ثم هو
من بعد ،يف التابعني ،خمري»  ..وهذه امل�أثورات متثل مرويات �صحيحة للإمام
مالك وقد قال له املن�صور« :اجعل العلم يا �أبا عبد اهلل واح ًدا» فقال الإمام�« :إن
�أ�صحاب ر�سول اهلل  تفرقوا يف البالد ف�أفتى كلٌّ يف م�صره مبا ر�أى ،و�إن لأهل
البلد (مكة) قو ًال ،ولأهل املدينة قو ًال تعدوا فيه طورهم»  ،وملا قال املن�صور�« :إمنا
علما»  ،رد عليه الإمام�« :إن �أهل العراق ال
العلم عند �أهل املدينة ،ف�ضع للنا�س ً
ير�ضون علمنا ،وال يرون يف عملهم ر�أينا»(((.
((( كفانا تقلي ًدا للفقه ،جملة الأزهر� ،شوال 1372هـ ،يونيو 1953م� ،ص .1067
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�ضرورة التجديد املعا�صر

�أيها ال�سادة ،لقد ملعت يف �سماء تاريخنا املعا�صر فر�صة لتجديد حقيقي
ي�ضع �أقدامنا على طريق نه�ضة �إ�سالمية حقيقية ،ا�ضطلع بها رعيل من
املجددين املحدثني واملعا�صرين ،ممن حملوا �شعلة التجديد  -احلديث  -يف
طول العامل الإ�سالمي وعر�ضه؛ بد�أها جمال الدين الأفغاين(1897م) وحممد
عبده (1849م1905 -م)((( ،و�سار يف دربها جمددون يف م�صر ،والهند وتركيا
والعراق و�إيران و�سوريا وبالد املغرب .ورغم �أنها �أحرزت جناحات عديدة ال
أي�ضا يف تفعيل الفكر الإ�سالمي بحيث يواكب امل�ستجدات
تنكر((( ،ف�إنها مل تنجح � ً
أثريا وت� ًأثرا ،بل �صار �إىل حالة من الوهن
العاملية ،ويتعامل معها على قدم امل�ساواة ت� ً
ؤخرا على كل بالد ال�شرق الإ�سالمي ،وعدنا من
وال�ضعف انعك�ست �آثارها م� ً
جديد نعي�ش نف�س الأزمة التي اختنقنا بها يف القرن املا�ضي ،وعادت �أزمة
ا�صطراع الثقافتني  -يف العقود الأخرية �أعنف �أو �أ�شر�س مما كانت عليه من قبل؛
تقريبا -
لأن الغزو الثقايف الغربي مل يكن يف �أوائل القرن املا�ضي  -حتى منت�صفه ً
وغالبا ما
بهذه احلدة التي ن�شهدها الآن ،بل كان
ً
حم�صورا يف قنوات معينةً ،
هام�شا �آم ًنا لثقافة �إ�سالمية تقليدية ،يحتمي بها املجتمع �أو يتح�س�سها
كان يرتك ً
((( ملزيد من املعلومات حول ريادة الأفغاين وحممد عبده لتجديد الفكر الإ�سالمي احلديث ،والفرق بينهما وبني
غريهما من املجددين احلقيقيني� ،أو املزيفني ،يراجع :الدكتور حممد البهي ،الفكر الإ�سالمي احلديث و�صلته
باال�ستعمار الغربي151-143 ،؛ مكتبة وهبة -القاهرة 1401هـ1981/م.
((( ال�سيد يا�سني ،ر�ؤى �إ�سالمية عن املواطنة ،الأهرام 29 ،مار�س 2001م.
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كلما الحت له يف الأفق �أ�شباح ال�ضياع واالغرتاب ،وكانت عدوى التوا�صل
قا�صرة  -يف ذلك الوقت  -على الوجهاء فقط ،ومل تهبط �إىل طبقة اجلماهري
حم�صورا �إما يف البعثات التعليمية
العاجزة عن تكاليف هذا االت�صال ،لأنه كان
ً
القليلة العدد� ،أو ال ُّنخب املرفهة من القادرين على ق�ضاء �إجازات ال�صيف على
�شواطئ �أوروبا ،يف حركات اال�ست�شراق �أو فيما يرتجم من نتاج الغربيني يف العلم
والأدب والثقافة ،ويف كل الأحوال ظل اجلمهور مبن�أى عن �أي احتكاك ح�ضاري
من هذا النوع الذي مي�س اخل�صو�صيات وي�شوه مالحمها وق�سماتها.
والآن ،ب�سبب الطفرة الهائلة يف تكنولوجيا االت�صال ،زال كثري من احلواجز،
و�سهل على الغرب �أن يخرتق بثقافته و�سلوكياته املجتمع ال�شرقي والبيت ال�شرقي
والأ�سرة ال�شرقية ،عربت عن نف�سها فيما ي�سمى الآن بالعوملة ،وهو نظام يعني -
واقت�صاديا على ال�سوق
و�سيا�سيا
ع�سكريا
فيما يعني �« -سيطرة دولة واحدة
ًّ
ًّ
ًّ
العاملية»((( .على �أن جانب املال والرثوة وال�صناعة والتجارة لي�س هو كل ما يف
جعبة هذا النظام ،بل هناك جانب العلوم واالت�صاالت والإعالم والثقافة .وقد
بد�أت العوملة زحفها على العامل الآخر ،و�أخذت خطوات عملية يف هذا الطريق،
تبلورت فيما يعرف مبنظمة التجارة العاملية ،وم�ؤمترات املناخ وال�سكان ،ف�ض ًال عن
ال�صندوق والبنك الدوليني ،وبالتوازي بد�أ قلق ال�شعوب وثقافاتها وخ�صائ�ص
قومياتها ،و�أثار امل�سئولون يف فرن�سا �إ�شكالية اخلطر الذي تتعر�ض له الثقافة
((( منري �شفيق ،يف احلداثة واخلطاب احلداثي ،74 ،املركز الثقايف العربي ،بريوت 1999م.
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الفرن�سية من االكت�ساح الثقايف الأمريكي ،يف �إ�شارة �إىل ال�ضغوط الأمريكية على
فرن�سا لرفع احلمايات ،وجعل �سوق الثقافة والفن والإعالم �سوقًا حرة مفتوحة
م�ستباحة(((.
�إن االنت�شار الثقايف يف هذا النظام مق�صود ،وهو يف حد ذاته من �أهداف
أ�سا�سا على نظام «املراكز والأطراف» � ،أو :املركز
وغايات احلداثة التي تقوم � ً
واملحيط التابع له ،وهو نف�س نظام اال�ستعمار وامل�ستعمرات يف القرن املا�ضي.
ولكن بفارق واحد هو �أن ا�ستعمار القرن املا�ضي كان ق�سمة عادلة �أو جائزة بني
دول عديدة ،كل منها يخت�ص بح�صة معينة من م�ستعمرات ال�شرق ،بينما هو
يف احلديث  -يحول ال�ساحة كل مرة �إىل �صراع داخلي ميهد لفر�سان �أجانب
ي�سحقون اجلميع .وقد الحظنا يف جتربة القرن املا�ضي �أن �أ�صحاب التيار الأول
املنغلق كانوا يراهنون على �أن «بالإمكان العي�ش يف �إطار التقليد ال�ضيق ،املوروث
(((
عن ال�سلف� ،إي�صاد الأبواب يف وجه �أمواج احل�ضارة الغربية وثقافتها املتدفقة
غري �أن �إ�صرارهم هذا مل يحقق لهم الأهداف املرجوة ،وما لبثوا �أن تراجعوا دون
�أن يهيئوا املجتمع لأن يتعامل مع املتغريات العاملية ب�أ�سلوب مدرو�س ،وكانت
النتيجة �أن �أ�صبح املجتمع �أعزل �أمام ثقافة الغرب النافذة ،وال�شيء نف�سه ميكن
حرجا يف
�أن يقال على «املغرتبني» ،الذين �أداروا ظهورهم للرتاث ،ومل يجدوا ً
((( املرجع ال�سابق.104 ،
((( حممد خامتي ،مطالعات يف الدين والإ�سالم والع�صر ،60-55 ،دار اجلديد ،بريوت 1999م.
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اال�ستهزاء به وال�سخرية منه ،و�أعلنوا مقاطعة الرتاث �شرطًا ال مفر منه يف التجديد
والإ�صالح واحلداثة .وكانت النتيجة �أن �أدارت جماهري الأمة ظهورها لهم ،بعد
ما ا�ستبان لهم �أن هذه النخبة ال تعرب عن �آالمهم و�آمالهم ،و�أنهم كانوا يغردون
أي�ضا ،ومل يحلوا م�شكلة واحدة من
وحدهم خارج ال�سرب ،ه�ؤالء خ�سروا املعركة � ً
م�شكالت جمتمعنا� ،إن مل نقل� :إنهم زادوا خلطًا وا�ضطرابًا (((.
�أما التيار الإ�صالحي «الو�سطي» ف�إننا نح�سبه التيار امل�ؤهل حلمل الأمانة،
والقادر على تفجري طاقات التجديد الذي تتطلع �إليه الأمة ،وهو  -وحده  -الكفيل
بتجديد الدين ال ت�شويه للدين وال �إلغاءه ،ولكن ب�شرط �أن يتفادى ال�صراع الذي
ي�ستنزف طاقاته ذات اليمني وذات ال�شمال.
أخريا  -ب�أن هذه كلمة لي�س من
وما �أظن �أنني بحاجة �إىل التذكري ً � -
همها الدعوة للتفاعل مع الغرب �أو العزف على �أحلانه ،فما تزال احلكمة القائلة
ب�أن «الغرب غرب ،وال�شرق �شرق ،ولن يلتقيا» تتمتع بقدر هائل من ال�صدق،
أخريا  -هو� :ضرورة التجديد ،بح ًثا عن:
والواقعية ،ولكن هم هذه الكلمة � -أو ًال و� ً
من نحن؟ ومن الآخر؟ وما امل�سافة التي يجب �أن تظل ثابتة بيننا وبينه وكيف
((( يت�ساءل �أحد املمثلني لهذا االجتاه عن �سر التخوف من غزو العوملة قائالً« :ومل الت�شاكي والتباكي �إزاء ثورة
االت�صال وتوغل الثقافة الغربية على عاملنا العربي الذي ظل قرونًا طويلة مغل ًقا على بالدته وجموده وخرافاته
و�أعرافه القاتلة؟( )...فليكن الغزو الثقايف الغربي ال�صدمة الكهربائية املنقذة من نهايتنا املحتومة ،ولتهب علينا
رياح الغرب من كل اجلهات ،لتغزنا ثقافته ،ولت�ستفزنا قيمه ،فرمبا كان يف ذلك خال�صنا ويقظتنا من �سبات
طال ،وطال حتى ك�أنه املوت»  ..يف احلداثة واخلطاب احلداثي( ،مرجع �سابق)� ،ص.183،186
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نحاوره وال ن�صارعه؟ ولعل مكتبة الإ�سكندرية جتد مت�س ًعا يف رحابها النطالقة
موفقة يف جمال التجديد جت�سر بها الفجوة بني الإ�سالم والع�صر ،وبني الفكر
الإ�سالمي وح�ضارات الع�صر املختلفة.
وختا ًما ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الف�صل الأول

ا�صطالحا ومعاجلة
التجديد..
ً
مدار�س التجديد والإ�صالح ..الرواد والأفكار ح�سن حنفي
م�صائر مواريث التفكري النه�ضوي الإ�سالمي ر�ضوان ال�سيد
من الإ�صالح �إىل الإحياء،
ُ
من االجتهاد �إىل الإ�صالح الديني حممد احلداد
الر�ؤية الإ�سالمية للحياة �صالح �سامل
م�سارات النه�ضة ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي احلديث عمار علي ح�سن

�إن الت�أمل الهادئ يف طبيعة ر�سالة الإ�سالم ب�صفتها بيانًا من اهلل للنا�س يتخطى حدود
الزمان واملكان يربهن على �أن ق�ضية «التجديد» �إن مل تكن هي والإ�سالم وجهني لعملة واحدة
ف�إنها بالت�أكيد �إحدى مقوماته الذاتية� ،إذا حتققت حتقق الإ�سالم نظا ًما فاع ًال يف دنيا النا�س ،و�إن
جتمدت جتمد وان�سحب من م�سرح احلياة.
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد الطيب،
�شيخ الأزهر

مدار�س التجديد والإ�صالح ..الرواد والأفكار
حسن حنفي

()1

�أو ًال :مقدمة ..و�صف الظاهرة

ماذا تعني «كبوة الإ�صالح»؟ تعني كبوة الإ�صالح �أن نه�ضتنا احلديثة التي
بد�أت منذ �أوائل القرن املا�ضي با�صطالح امل�ؤرخني �إمنا بد�أت يف جيلني وانتهت
على يد جيلني .ف�إذا ما �أتى اجليل اخلام�س ف�إنه يجد نف�سه يف �أزمة هل يعاود
الإ�صالح من جديد؟ هل يبد�أ بداية جديدة؟ وما هي هذه البداية؟ وك�أن نبوءة
ابن خلدون قد حتققت يف تاريخنا املعا�صر وهي �أن الدورة التاريخية متتد �أربعة
�أجيال!
تكون نه�ضتنا احلديثة الإ�صالح
ف�إذا �أخذنا التيارات الرئي�سية الثالثة التي ِّ
الديني ،والفكر العلمي العلماين ،والفكر ال�سيا�سي الليربايل لوجدنا �أن كل
تيار قد حدثت فيه الكبوة على ّمر هذه الأجيال الأربعة .فالإ�صالح الديني
بد�أه الأفغاين بداية جيدة ،وحدد م�شروعه الإ�صالحي حتدي ًدا متف ًقا مع ظروف
(� )1أ�ستاذ الفل�سفة  -كلية الآداب  -جامعة القاهرة  -م�صر.
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ع�صره :مواجهة اال�ستعمار يف اخلارج ومقاومة الت�سلط يف الداخل .ولكن بعد
الثورة العرابية واالحتالل الإجنليزي مل�صر خبا م�شروع الإ�صالح وهوى �إىل
الن�صف على يد حممد عبده فا�ص ًال الدين عن ال�سيا�سة  -لعن اهلل �سا�س
وي�سو�س!  -تاركًا الثورة للإعداد لها ،وتغيري النظم ال�سيا�سية لرتبية ال�شعوب،
ومواجهة ال�سلطان �إىل �إ�صالح مناهج التعليم واملحاكم ال�شرعية .وبعد ا�شتداد
احلركة الوطنية يف البالد على يد تالميذ الأفغاين ويف مقدمتهم م�صطفى كامل
وحممد فريد و�سعد زغلول واندالع ثورة  1919خبا امل�شروع الإ�صالحي مرة
�أخرى عند ر�شيد ر�ضا بعد �أن ر�أى خماطر الوطنية يف العلمانية وتقليد الغرب
والتفرجن كما هو احلال يف تركيا بعد الثورة الكمالية يف  .1923ثم خبا امل�شروع
مرة ثالثة على يد الإخوان امل�سلمني بالرغم من حماولتهم �إعادة احلياة له و�إكماله
عن طريق جتنيد اجلماهري .فبعد مقتل ح�سن البنا يف  1949وا�ضطهاد اجلماعة
كلها على فرتات متتالية يف  1954ثم يف  1965ولعدم تطوير احلركة الإ�سالمية
وموقفها حتولت �إىل حركة �سلفية .ومنها خرجت اجلماعات الإ�سالمية املعا�صرة
تعبريا عن ظروف اال�ضطهاد للحركة الإ�سالمية املعا�صرة .انغلقت على الذات
ً
وعادت التيارات الأخرى ،و�أ�صبحت متثل رد فعل على ف�شل الأيديولوجيات
العلمانية للتحديث ليربالية �أو ا�شرتاكية �أو قومية �أو مارك�سية(((.
((( انظر «الي�سار الإ�سالمي» كتابات يف النه�ضة الإ�سالمية ،يناير  ،1981القاهرة ،و� ًأي�ضا «ن�ش�أة االجتاهات املحافظة يف
عاملنا العربي الراهن» ،امل�ستقبل العربي ،يناير « .1984الدين والثورة يف م�صر  -2 ،»1981 -1952الي�سار الديني.
;The Origin of Modern Conservation and Islamic Fundamentalism, Amsterdam,1979
Des Idélodies modernists à Lʼislam révolutionnaire، Paris, 1979.
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و�إذا �أخذنا التيار الثاين وهو الفكر العلمي العلماين فقد بد�أه �شبلي �شميل
بداية طيبة يف الرتويج للفكر العلمي وبيان �أهمية التحليل العلمي واملنهج العلمي
كي حتدث ال�صدمة احل�ضارية الثانية بعد �أن حدثت الأوىل �إبان احلملة الفرن�سية
على م�صر يف م�شاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية التي �أجراها علماء احلملة.
وقامت جريدة املقتطف التي �أ�س�سها يعقوب �صروف بذلك خري قيام .وا�ستمر
فرح �أنطون فى الدعوة �إىل العلم من خالل ابن ر�شد .ا�ستمر اجليل الأول �إذن
يف الدعوة �إىل العلم الذي ال وطن له �أو العلم القومي حتى اجليل الثاين يف
القرن املا�ضي .ولكن خبت الدعوة على يد اجليل الثالث عند �سالمة مو�سى
ثم اجليل الرابع عند �إ�سماعيل مظهر وزكي جنيب حممود بعزلة التيار وارمتائه
كلية يف �أح�ضان الغرب(((� .أو بالردة عنه والعودة �إىل تراث الأمة لإيجاد نوع
من االت�ساق احل�ضاري واال�ستمرارية يف التاريخ((( .فما �أتى اجليل اخلام�س حتى
ظهر اال�ضطراب لدرجة ال�صراع بني العلم والإميان ون�ش�أة رد فعل على العلم يف
التيارات الال علمية والالعقالنية املنت�شرة يف جمتمعاتنا اليوم.
�أما التيار الثالث الذي ميثله الفكر ال�سيا�سي الليربايل فقد بد�أه الطهطاوي
أي�ضا بداية جيدة وذلك بن�شر �أفكار احلرية والعدالة وامل�ساواة .وو�ضع مو�ضوعات
� ً
أي�ضا بحثنا «الأ�صولية الإ�سالمية» جريدة الوطن ،الكويت« .1983 ،الدين والثورة فى م�صر -1952
انظر � ً
-2 ،»1981الي�سار الديني.
((( هذا وا�ضح من كتاب �سالمة مو�سى «ه�ؤالء علموين» وكلهم غربيون!
((( هذا وا�ضح يف كتابات �إ�سماعيل مظهر الأوىل عن الداروينية ،ثم يف كتاباته الثانية فى ال�ستينيات عن
أي�ضا يف كتابات زكي جنيب حممود الأوىل عن الو�ضعية ،والثانية عن الرتاث.
الإ�سالم ،و� ً
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جديدة للفكر الوطني مثل التقدم والدولة والد�ستور ،واحلديث عن الزراعة
وال�صناعة والتعليم من �أجل ت�أ�سي�س الدولة احلديثة .وقد حدد م�شروعه يف «مناهج
وا�ضحا ودقي ًقا .و�سار اجليل الثاين ممث ًال يف لطفي ال�سيد م�ؤك ًدا
الألباب» حتدي ًدا ً
على الوطنية امل�صرية .ولكن ما �إن �أتى اجليل الثالث ممث ًال يف طه ح�سني والعقاد ثم
اجليل الرابع ممث ًال يف جماهري املثقفني الوطنيني من خالل حزب الوفد حتى خبا
امل�شروع الأول .فتحولت الدولة من �أداة تكوين �إىل �أداة قهر ،وحتول املفكرون من
بناة دول وطنية �إىل موظفي �أنظمة �سيا�سية .وقامت الثورات العربية الأخرية التي
بالرغم من �إجنازاتها االجتماعية وال�سيا�سية على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي
انتهت بالق�ضاء على احلريات ومعادات الليربالية والق�ضاء على النظم الربملانية
الد�ستورية احلزبية حتى �أ�صبح املفكر احلر مرادفًا لنزيل ال�سجون!
أي�ضا �أن احلركة عمرها ق�صري ،انتهت مبجرد �أن بد�أت� ،سقطت
تعني الكبوة � ً
مبجرد �أن قامت .وك�أن ال�صاروخ مل ي�ستطع �أن يخرتق حجب الف�ضاء وعاد �إىل
قو�سا
الأر�ض مبجرد االنطالق وانتهاء قوة الدفع الأوىل .ومن ثم كان م�سار النه�ضة ً
م�ستقيما
�أو ن�صف دائرة من �أ�سفل �إىل �أعلى ثم من �أعلى �إىل �أ�سفل ولي�س خطًّ ا
ً
ترتاكم فيه اخلربات بعد جيل ،وك�أن الدورة لدينا البد �أن تبد�أ من ال�صفر من
جديد دون �أن ترث الأجيال من بع�ضها البع�ض خرباتها حتى يحدث تراكم
كيفيا مماث ًال يف القدر .مل تتعلم الأجيال
تاريخي كي يحدث يف نه�ضتنا ً
تغريا ًّ
من بع�ضها البع�ض ،ومل ين�ش�أ حوار بني القدماء واملحدثني �إال يف �أ�ضيق احلدود
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ويف جماالت الأدب دون الفكر والتاريخ .مل ين�ش�أ حوار بني الأموات والأحياء
بل �أعيد حوار الأموات فيما بينهم يف املناق�ضات الأدبية �أو حوار الأحياء فيما
بينهم� ،أيهم على �صواب و�أيهم على خط�أ فى املجالت الأدبية .مل يحدث وعي
تاريخي وبالتايل �أ�صبح الوعي ال�سيا�سي بال ر�ؤية �أو منظور .وانح�صرت احلركة يف
جمموعات من املثقفني �أو «�صالونات» فكرية �أو منتديات ثقافية دون �أن تكون
حركة جماهريية �أو ثقافية �شعبية .وعلى �أق�صى تقدير حملتها الطبقات املتو�سطة
و�سيلة للتحديث ولكنها مل تنت�شر خارجها .وملا كانت حركة النه�ضة يف �صميمها
نقديا منه،
حركة �إ�صالح ظلت ن�سبية ،تراجع القدمي وت�ؤوله ولكنها ال ت�أخذ موق ًفا ًّ
وال تغري �شي ًئا من منطلقاته الأ�سا�سية حتى ولو كانت البدائل القدمية موجودة.
م�ستمرا لكل جتربة متر بها جمتمعاتنا حتى
إجها�ضا
تعني كبوة الإ�صالح �أن هناك � ً
ًّ
تبد�أ من ال�صفر من جديد ،تبد�أ دولة حممد علي ثم تنهار ،ويتحول امل�شروع
�إىل م�شروع م�ضاد ،من النه�ضة واال�ستقالل والوحدة �إىل الكبوة واالحتالل
والتجزئة .ثم ت�أتي جتربة م�صر الليربالية ثم جته�ضها الثورات العربية .وت�أتي التجربة
النا�صرية ويتم الق�ضاء عليها وتكاد تنهار الدولة ،وينتهي امل�شروع القومي احلديث
من احلرية واال�شرتاكية والوحدة �إىل القهر والر�أ�سمالية والتجزئة ،وتتحول التجربة
امل�صرية من مقاومة اال�ستعمار �إىل الوقوع يف براثن اال�ستعمار ،ومن كونها مركز
الدوائر الثالث �إىل كونها حميطًا ملراكز �أخرى.
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واحلقيقة �أن ظاهرة الكبوة هذه ال ميكن �إدراكها �إال بر�ؤية احلا�ضر يف املا�ضي
وبنظرة تراجعية تك�شف عن بداية امل�سار وتطوره .بل �إنها ال تك�شف �إال ابتداء
من �أزمات الع�صر و�أزمة اجليل اخلام�س ،جيلنا .ومع ذلك فهي تخرج من نطاق
التقييم الذاتي �إىل الو�صف املو�ضوعي ،ومن احلكم الفردي �إىل االتفاق اجلماعي.
وقد ال يكون العيب يف الإ�صالح الذي حدد م�شروعه يف ظروف ع�صره بل
باقيا عرب عدة �أجيال منطًا خال ًدا ال يتغري .فانزلق
فينا نحن الذين مل نطوره وظنناه ً
الواقع من حتته يف م�ساره اخلا�ص و�أ�صبح الإ�صالح فارغًا بال م�ضمون �أو كاد .وبالرغم
من �أن هذا البحث يتناول منوذج م�صر ف�إنه ميكن تعميم التجربة ،فظاهرة الكبوة
عامة ،داخل م�صر وخارجها� ،سواء حتت �أثر م�صر �أو باال�ستقالل عنها .وبالرغم من
اعتماد البحث على الت�أمالت واملالحظات التاريخية احلية �أكرث من اعتماده على
�إح�صاءات امل�ؤرخني و�أ�سماء امللوك والبلدان ف�إنه يعتمد على منهج دقيق يف العلوم
الإن�سانية وهو منهج حتليل اخلربات الفردية واالجتماعية من �أجل �إعادة بناء املوقف
التاريخي بعد تك�شف �أبعاده يف املوقف احلايل ،ومن ثم تتم ر�ؤية املا�ضي يف احلا�ضر،
واحلا�ضر من خالل املا�ضي ،وهو املنهج الذي طاملا ا�ستعملناه لدرا�سة التجارب احلية
املعا�صرة لك�شف دالالتها امل�ستقلة (((.
((( انظر عرو�ضنا النظرية لهذا املنهج وتطبيقاته يف ر�سائلنا الثالث والرتجمة العربية -1:ت�أويل الظاهريات -2
ظاهريات الت�أويل ،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 وامل�ؤرخني على هذه الق�سمة الثالثية لروافد
النه�ضة احلديثة :الإ�صالح الديني ،والتيار العلمي العلماين ،والفكر ال�سيا�سي
ح�ضاريا واح ًدا
الليربايل .ويف حقيقة الأمر �أن هذه الروافد الثالثة �إمنا متثل موق ًفا
ًّ
ذا �شُ عب ثالث :املوقف من القدمي ،واملوقف من الغرب ،واملوقف من الواقع.
فاحلركة الإ�صالحية �إحياء للقدمي ومتثل للغرب وتغيري للواقع ،والفكر العلمي
العلماين ثورة على القدمي ومتثل للغرب وتغيري للواقع ،والفكر ال�سيا�سي الليربايل
متثل للقدمي ومتثل للغرب من �أجل بناء الواقع .الإ�صالح الديني رد فعل على
القدمي بالإحياء ،والفكر العلمي العلماين رد فعل على الغرب بالتمثل ،والفكر
ال�سيا�سي الليربايل رد فعل على الواقع ذاته ب�إعادة بنائه .فكل رافد يك�شف عن
موقف ح�ضاري وا�سع وبالتايل قد تتقارب الروافد الثالثة �أكرث مما تتباعد ،وجتتمع
�أكرث مما تفرتق ،وتتفق فيما بينها �أكرث مما تختلف .ويتناول هذا البحث املوقف
احل�ضاري املوحد للروافد الثالثة �أكرث من تناوله للروافد الثالثة ذاتها حتى ميكن
و�صف ظاهرة الكبوة وانتقال الإ�صالح من جيل �إىل جيل(((.

((( مث ًال متثل «ر�سالة التوحيد» ملحمد عبده املوقف من القدمي ،و«الرد على الدهريني» للأفغاين املوقف من
الغرب ،و«العروة الوثقى» املوقف من الواقع ،وميثل «�سرية �ساكن احلجاز» للطهطاوي املوقف من القدمي،
و«تخلي�ص الإبريز» املوقف من الغرب ،و«مناهج الألباب» املوقف من الواقع ،انظر بحثنا «موقفنا احل�ضاري»،
عمان.1983 ،
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ثانيا :املوقف من القدمي
ً

�أخذ الإ�صالح الديني موقف الدفاع عن القدمي يف ظرف تاريخي كان
القدمي فيه مو�ضوع هجوم من امل�ست�شرقني يف اخلارج �أو من العلمانيني يف الداخل
خا�صة يف تركيا .كان من الطبيعي �إذن يف هذا الظرف الذي تقف فيه الأمة يف
مواجهة اال�ستعمار الت�أكيد على التم�سك بالقدمي والدفاع عنه.
وملا كان الدين جوهر القدمي فقد ظهر الدفاع عنه دفا ًعا عن الدين والعقيدة
وال�شريعة والأخالق والتقاليد �سواء كان من الدين �أو لي�ست منه .وكان الدفاع
عن الت�أويل ال�سائد والفكر الديني ال�شائع املمثل يف الأ�شعرية ،فكر الدولة
ال�سنية ،و�أيديولوجية النظام ال�سيا�سي القائم .ولكن بعد �أن ت�أكدت الهوية ،ومت
نظرا ال�ستمرار
ح�صار العلمانية ،وبانت حدودها يف تركيا ،ظهرت كبوة الإ�صالح ً
موقف الدفاع عن القدمي عند اجليلني الثالث والرابع حتى الآن دون �أن يحاول
اجليل اخلام�س تطوير موقف الدفاع �إىل موقف النقد .باتت خماطر الدفاع عن
القدمي يف ظهور احلركات املحافظة وا�شتداد الت�صلب يف اجلماعات الإ�سالمية
املعا�صرة رمبا باعتبارها رد فعل على ف�شل التحديث العلماين القومي اال�شرتاكي.
�إن منط الدفاع عن القدمي منط م�ؤقت ي�صلح جليل يف بداية الإ�صالح ولكنه ال
ي�صلح لكل الأجيال ،خا�صة جليل �آخر يف مرحلة النه�ضة؛ �إذ تتطلب النه�ضة نقد
املوروث والتحول يف نظرية املعرفة من املنقول �إىل املعقول ،من الكتاب القدمي �إىل
كتاب الطبيعة ،ومن ت�أويل الن�صو�ص �إىل تف�سري ظواهر الطبيعة ومعرفة قوانينها.
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تغريا فى ب�ؤرة احل�ضارة من اهلل �إىل الإن�سان ،ويف حمورها الرئي�سي
تتطلب النه�ضة ً
من الأعلى والأدنى �إىل الأمام واخللف ،ومن لغتها الت�شريعية الدينية العقائدية
ال�صوفية املنغلقة �إىل لغة �إن�سانية عقلية طبيعية مفتوحة تقبل احلوار .ن�ش�أت كبوة
الإ�صالح ال�ستمرار منط الدفاع بالرغم من تغري الظروف وظهور احلاجة �إىل نقد
املوروث ،وانتهت كل الإجنازات االجتماعية الثورية احلديثة وانقلبت �إىل م�شاريع
نظرا لأن املوروث هو الرافد الأ�سا�سي يف ثقافة اجلماهري تعتمد عليه النظم
م�ضادة ً
طلبا لل�شرعية ،ويغذيه اال�ستعمار لإجها�ض التجارب الوطنية.
ً
داعيا �إىل
و�أخذ الفكر العلمي العلماين موقف الهجوم املقمع من القدمي ً
االنقطاع عنه فلي�س به �إال دين وت�شريع و�أخالق وت�صوف ولي�س به من علوم
الدنيا �إال تاريخ هذه العلوم .وقد �سبب هذا املوقف الآن يف جيلنا رد فعل احلركة
ال�سلفية والقيام بالدعوة امل�ضادة من الدفاع عن القدمي كله بكل ما فيه .وقد يكون
الهجوم على �أجزاء من القدمي ولي�س على القدمي كله ،في�ستثنى من الهجوم ابن
ر�شد �أو ابن خلدون �أو املعتزلة �أو الفقه الواقعي((( .ولكن هذا اال�ستثناء مل يفلح
يف �إبراز هذه اجلوانب من القدمي وحتويلها �إىل رافد يف الثقافة القومية وخا�صة �أنها
مرفو�ضة من احلركة ال�سلفية باعتبارها مواقف مقلدة للآخر «اليونان» .وقد ولد
الت�صاق هذا التيار بالن�صرانية �إىل طائفة �ضمنية �أو �صريحة ،باعتبار �أن الن�صارى
هم �أ�صحاب هذا املوقف :القطيعة مع القدمي؛ �إذ �أنهم ال يجدون �أنف�سهم فيه.
((( مثل ذلك فرح �أنطون يف «ابن ر�شد وفل�سفته» �أو «انتعا�ش الدرا�سات حول ابن خلدون يف الغرب».
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أي�ضا �إىل كبوة الإ�صالح يف جيلنا ،فالقطيعة مع القدمي ال وجود
وقد �أدى ذلك � ً
لها �إال يف ذهن بع�ض الأفراد� ،أما لدى جماهري ال�شعب ويف �أجهزة الإعالم ويف
خطط الغرب فله ح�ضور دائم وثقل تاريخي ال ميكن جتاهله .وقد �أدى تفجره
�إىل اندالع الثورة الإ�سالمية يف �إيران �ضد كل حماوالت التحديث العلماين
الغربي� .إنها م�س�ؤولية اجليل اخلام�س �أنه مل يطور موقف القطيعة �إىل موقف املطور
حر�صا على التجان�س
واملغري واملعدل من �أجل حتقيق التغري من خالل اال�ستمرار ً
التاريخي ،وحتى ال ين�ش�أ رد فعل �سلفي يع�صف بكل �شيء �أو يكاد ،كما هو
احلال الآن يف تركيا وبولندا ويف �شتى �أنحاء العامل العربي.
�أما الفكر ال�سيا�سي الليربايل ف�إنه �أخذ موقف التربير للواقع با�ستعمال القدمي
�أو التوفيق بني القدمي ومقت�ضيات احلداثة ،ما جعل القدمي جمرد �آلة لال�ستخدام
ل�صالح الدولة ،ا�ستعمل لتربير احلداثة ون�شرها ،بل وبا�ستعمال املنقول من دون
املعقول ،وباالعتماد على الأ�شعرية ال�سائدة((( .وقد ا�ستمر هذا النمط حتى الآن
ومل يغريه �أحد ،فا�ستعملت الدولة القدمي لتربير وجودها وتدعيم �شرعية نظامها ،كما
ا�س ُت ْع ِمل املوظفون الأيديولوجيون لكل نظام لتدعيم ال�سلطة وبيعتها �أمام اجلماهري
التي مازال القدمي ميثل بالن�سبة لها قيمة مطلقة وت�صدي ًقا يعادل الإميان .مل يقم اجليل
اخلام�س بتغيري منط التربير �إىل منط التثوير ،ومن الدفاع عن النظام �إىل قيادة اجلماهري،
فكبا الإ�صالح وتعرث ،و�ضاق بعد �أن امتد الواقع وجتاوز منطه القدمي.
((( ويت�ضح ذلك عند الطهطاوي يف «مناهج الألباب».
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وعلى هذا النحو ت�شرتك الروافد الثالث فيما بينها يف �أنها لي�س لديها
موقف بحكم علمي تاريخي من القدمي بل مواقف ال علمية متثل ردود �أفعال
انفعالية على بع�ضها البع�ض �أو تك�شف عن ق�صور يف ر�ؤية الواقع.
ثالثًا :املوقف من الغرب

بالرغم من التمايز بني روافد النه�ضة الثالثة ف�إنها يف واقع الأمر �أخذت
موق ًفا مت�شاب ًها بالن�سبة للغرب وهو �أنها جمي ًعا اعتربت الغرب منطًا للتحديث،
واخلالف بينها جمرد اختالف يف الدرجة ال خالفًا يف النوع.
فبالرغم من هجوم احلركة الإ�صالحية على املاديني «النيت�شريني» �سواء
يف الهند �أو يف الغرب ممثلني يف اال�شرتاكيني «ال�سيو�سيالت» وال�شيوعيني
«الكوموني�ست» والعدميني «النهيلي�ست» وبالرغم من رف�ضنا �أطر الغرب النظرية
املادية ومظاهر تقليده يف الفكر والثقافة كما يف ال�سلوك واملمار�سة ف�إن الإعجاب
بالإجنازات العملية والتفوق العلمي والعمراين يف الغرب دفع الإ�صالح الديني
�إىل اعتبار الغرب من هذه الناحية منطًا للتحديث .فمواجهة اال�ستعمار الغربي من
الناحية العملية مل متنع من تبني الو�سائل التي ا�ستعملها الغرب نف�سه ف�أدت �إىل
تفوقه على غريه ويف مقدمتها العلم وال�صناعة وقد �أدى كالهما �إىل القوة والغلبة .وقد
دافع الغرب عن احلرية وما ت�ؤدي �إليه من نظم برملانية وجمال�س ود�ساتري وملكيات
مقيدة .وبالتايل ا�ستطاع الغرب �أن يحقق العمران ،ويبني املدن ،ويراعي النظافة،

90

ح�سن حنفي

90

ويتقدم ،ويكت�شف علوم الإن�سان والتاريخ .ال يحارب العدو �إال ب�سالحه ،وال �سبيل
�إىل مواجهة الغرب �إال ب�أ�ساليب الغرب .وا�ستمر احلال كذلك يف اجليلني الثالث
والرابع على م�ستوى الفكر واملذاهب الفل�سفية خا�صة بعد �أن خفت حدة مقاومة
اال�ستعمار بعد بدايات احل�صول على اال�ستقالل الوطني .ولكن يف الوقت نف�سه
بد�أت ظاهرة «التغريب» ومل يلتفت �إليها �أحد �إال على �أنها رد فعل م�ضاد يف احلركة
ال�سلفية املتهمة لدينا بالرجعية والتخلف واالرتداد �إىل املا�ضي .ومل يحاول اجليل
اخلام�س تغيري النمط القدمي «الغرب منطًا للتحديث» �إىل «حتجيم الغرب» ورده �إىل
حدوده الطبيعية لإف�ساح املجال للإبداع الذاتي لل�شعوب ولتجاربها اخلا�صة(((.
بل مل يحاول �أحد مراجعة «الرد على الدهريني» واملوقف من املادية ،و�أن املادية
تاريخيا ظهر عند اليونان يف القرنني الرابع والثالث قبل امليالد بل بنية
لي�ست ً
مذهبا ًّ
أخالقيا
فكرية وموقف طبيعي للإن�سان ،و�أنها ت�صور علمي للطبيعة ولي�س ً
ت�صورا � ًّ
يدعو �إىل امل�شاركة يف الأموال والإب�ضاع .بل �إن الطبيعة لي�ست �ضد الدين ،فهناك
الدين الطبيعي الذي كان عن�صر حترر يف القرن الثامن ع�شر يف الغرب والذي كان
عليه �إبراهيم ،وهو دين الإ�سالم .وقد ظهر حتليل العلل املادية يف �أبحاث الأ�صوليني
القدماء ،وكانت الطبيعيات با�ستمرار مقدمة للإلهيات عند احلكماء ،وكان اخللق
هو احلق عند ال�صوفية.
أي�ضا «موقفنا احل�ضاري» ،عمان ،1983 ،وننوه
((( انظر :بحثنا «الرتاث والنه�ضة احل�ضارية» ،الكويت ،1979 ،و� ً
أخريا مفكرون
هنا بدرا�سات وبحوث د�.أنور عبد امللك وتركيزه على مفهوم اخل�صو�صية ،وقد انتبه �إىل ذلك � ً
�أوروبيون ويف مقدمتهم روجيه جارودي يف بحوثه وكتاباته الأخرية خا�صة »Pour un dialogue de civilisations
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�أما التيار العلمي العلماين ف�إنه دعا �صراحة �إىل �أخذ الغرب منطًا للتحديث،
دفا ًعا عن احلداثة واملدنية .فالغرب هو م�صدر للمعرفة ولي�س لدى غريه �إال اجلهل،
وبدايات الإن�سانية .الغرب هو العلم واالجتماع ،العلوم الطبيعية والإن�سانية وال
حرج من تقليد الغرب يف العادات والتقاليد فاملدنية ال وطن لها .وبالرغم من
م�شاركة �أن�صار هذا التيار يف احلركة الوطنية با�سم الليربالية واحلرية ف�إن اعتبار الغرب
منطًا للتحديث قد �أدى عند اجليل اخلام�س �إىل الوقوع الكلي يف «التغريب» حيث
�أ�صبحنا وكالء ح�ضاريني للغرب ،نخلط بني املعرفة والعلم .جنمع املعارف ونكد�سها
علما �أو يكون لدينا ت�صور علمي للعامل .و�أ�صبح ال�شباب
نق ًال عن الغرب وال نن�شئ ً
لدينا هو الذي يبد�أ حياته الفكرية بذكر �أكرب قدر ممكن من �أ�سماء الأعالم يف
منت�سبا �إىل �إحداها وداخ ًال يف معاركها وهو مل ين�شئها
الغرب واملذاهب يف الغرب ً
ولي�س طرفًا فيها وال تعرب عن �أي واقع لديه .ويبدو �أن توقف الإبداع الذاتي باعتباره
طاب ًعا ممي ًزا ملرحلة تاريخية �أف�سح املجال ب�صرف النظر عن م�صدره �إىل النقل من
الغرب فن�ش�أت احلركة العلمانية .وبالرغم من حما�صرة العلمانية وعزلتها وظهور
تراث اجلماهري ب�صفته عام ًال مكونًا لثقافتها مل يحاول اجليل اخلام�س تغيري الغرب
باعتباره منطًا للتحديث .ومل يلتفت �إىل تراث ال�شعب �إال ب�صفته نو ًعا من الفن
أي�ضا ب�أ�سلوب غربي.
مطورا �إياه � ً
ال�شعبي «الفولكلور» ً
أي�ضا يف �إحدى حلظاته
�أما الفكر ال�سيا�سي الليربايل ف�إن الغرب لديه � ً
التاريخية وهي الثورة الفرن�سية ،كان منطًا للتحديث .وبد�أت حركة الرتجمة
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والنقل فيه ،وت�أ�س�س ديوان احلكمة الثاين «مدر�سة الأل�سن» لأجله ،وبد�أ نقل
منوذجا للد�ستور ،وباري�س مثا ًال
العلوم الطبيعية والإن�سانية .وكانت «ال�شرطة» ً
للعمران عند الطهطاوي .وعاد لطفي ال�سيد لرتجمات اليونان ،وطه ح�سني يف
و�ضع م�صر يف ثقافة البحر املتو�سط .ومل يحاول �أحد من �أبناء اجليل الرابع �أو
اخلام�س مراجعة الغرب على �أنه منط للتحديث يف التيار الليربايل بعد �أن بانت
حدوده وتك�شفت �أ�ساليبه .فبالرغم من عظمة الثورة الفرن�سية ف�إنها �أدت �إىل غزو
نابليون لأوروبا وانتهت �إىل عودة امللكية .وبالرغم من �أهمية الفكر احلر الثاين
الذي حمله الهيجليون ال�شبان ف�إنه �أدى �إىل ف�شل ثورة  .1848وبالرغم من
منوذجا للعمران احلديث ف�إن ذلك �أدى �إىل اعوجاج يف
�أهمية باري�س ب�صفتها ً
وعينا القومي وهو ما �أدى �إىل الهجرة .فقد �أ�صبح املواطن يعي�ش يف قلبه الغرب
لي�س باري�س بل �أمريكا و�أ�سرتاليا وكندا ،واج ًدا يف الغرب �أمله وحياة حا�ضره
وم�ستقبله ،ك�سبه ومعا�شه ،حتى حدثت �أكرب عملية ال�ستنزاف العقول ،و�أ�صبحنا
نبني ونعمر يف الغرب وبيتنا خراب .وا�ستمرت الرتجمة حتى الآن ،وهو ما جعل
�أق�صى م�شروع لدينا هو ترجمة الألف كتاب ،و�أن يرتجم الكتاب لدينا �أو يقر�أ
قبل �صدوره يف بلده الأ�صلي .فطالت فرتة الرتجمة �إىل قرنني من الزمان ومل
يحدث �إبداع بعد .يف حني الرتجمة الأوىل مل مير عليها قرن واحد حتى بد�أ
الإبداع بعدها يف القرن الثاين .وقد مت الرتويج بيننا لنظرية «ال�صدمة احل�ضارية»
وم�ؤداها �أن معدل �إنتاج الغرب �أ�سرع بكثري من معدل ترجمتنا له ،وبالتايل ف�إن
الهوة بيننا تزداد ات�سا ًعا على مر الأيام .فمهما ترجمنا ف�إننا لن نلحق به حتى نظل
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جنري وراء الغرب الهثني ثم ن�صاب بال�صدمة احل�ضارية �أي بالي�أ�س من التقدم
والتمدن حتى على م�ستوى الرتجمة والنقل .فما بالنا على م�ستوى اخللق
والإبداع؟ وبالرغم من جهاد �أن�صار هذا التيار يف احلركة الوطنية ف�إن الليربالية قد
�أدت يف النهاية �إىل الإقطاع ،و�أدى الإقطاع �إىل ثورات ع�سكرية انتهت بالقمع،
أي�ضا بفعل
�أي �إىل الق�ضاء على الليربالية باعتبارها املنطلق الأول .ومل يمُ نع ذلك � ً
الغرب وحمالفة الغرب على امل�ستوى ال�سيا�سي والع�سكري والوقوع يف مناطق
النفوذ و�سيا�سة الأحالف .مل يحاول �أحد منا �أبناء اجليل اخلام�س مراجعة هذا
داعيا �إىل حتجيم الغرب،
النمط للتحديث الذي كان متف ًقا مع ظروف ع�صره ً
ورده �إىل حدوده الطبيعية لإف�ساح املجال للإبداع الذاتي لل�شعوب وتعدد �أمناط
التحديث طب ًقا خل�صو�صياتها ،واال�ستفادة من عمقها التاريخي وجتاربها الوطنية
و�إمكانات �شعوبها.
فبالرغم من متايز هذه التيارات الثالثة ف�إنها تبنت موق ًفا واح ًدا من الغرب
وهو الغرب ب�صفته منطًا للتحديث .وكبا الإ�صالح ال�ستمرار هذا النمط عرب
�أربعة �أجيال من دون �أن يتغري على يد اجليل اخلام�س؛ فن�ش�أت ظاهرة التغريب،
وظهر رد احلركة ال�سلفية مبعاداة الغرب املبدئية من دون و�ضع الغرب يف حدوده
الطبيعية ،وجعله مو�ضوع درا�سة يف علم اال�ستغراب.

94

ح�سن حنفي

94

راب ًعا :املوقف من الواقع

بالرغم من متايز الروافد الثالثة يف نه�ضتنا احلديثة ف�إنها قد يكون لها موقف
واحد بالن�سبة للواقع وهو البعد الثالث من املوقف احل�ضاري .فاحلركة الإ�صالحية
بالرغم من بدايتها وارتباطها بالواقع وحما�سها للنا�س وحر�صها على ال�صالح العام
و�إدراكها مل�آ�سي اال�ستعمار اخلارجي والقهر الداخلي ،ومواجهتها لق�ضايا الفقر
حما�سيا ومل ت�ستطع جتنيد اجلماهري
خطابيا
ًّ
والبطالة واجلهل ف�إنها �أخذت موق ًفا ًّ
يف حزب �إ�صالحي �أو ثوري يحقق امل�شروع الإ�صالحي .وكان ذلك �أحد �أ�سباب
تكون فيه احلزب «الإخوان امل�سلمون»
ف�شل الثورة العرابية .ويف الوقت الذي َّ
مبكرا �صرا ًعا على ال�سلطة؛ لأن اهلل يزع بال�سلطان ما ال يزع
ا�صطدم بال�سلطة ً
بالقر�آن((( .وما �أ�سهل االنقالب على ال�سلطة وما �أ�صعب �إدراك املراحل .وطاملا
ح�صلت �أحزاب على ال�سلطة ومل تغري �شي ًئا ،وطاملا غريت تيارات جمتمعاتها
من دون احل�صول على ال�سلطة ،كما كانت احلركة الإ�صالحية ثورة على الواقع
كميا له .كانت خطابًا عن الفقر والقهر ولي�س حتلي ًال لظواهر الفقر
ولي�س � ً
إح�صاء ًّ
واجلهل ملعرفة العلل املادية املبا�شرة كما يفعل الأ�صوليون .وال فرق يف ذلك بني
اخلطاب العلماين الثوري واخلطاب الإ�صالحي الثوري بالن�سبة للتحليل الكمي
علما .فلو حدثت الثورة بالفعل ملا ا�ستطاعت �أن تغري
للواقع ،كالهما �إن�شاء ولي�س ً
يف الواقع �شي ًئا لغياب هذا التحليل الكمي الإح�صائي له .والغ�ضب والتمرد
((( انظر �أبحاثنا العديدة عن «الإخوان امل�سلمني» يف «الدين والثورة يف م�صر  -2 ،»1981 -1952التيار الديني.
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لي�س حتليل العقل وال ب�صرية الثورة ،بل هو انفعال وقتي يحرك اجلماهري يف
فورة الغ�ضب ثم يعود ال�سكون ،وما زال الأمر كذلك حتى الآن وكما يبدو يف
اجلماعات الإ�سالمية املعا�صرة بتم�سكها ب�شعار «احلاكمية» من دون ترجمته �إىل
واقع معني بلغة الفقر وتوزيع الرثوة �أو �سيا�سة الأجور �أو ملكية الأر�ض وامل�صنع
�أو برامج الدرا�سة �أو نوع التمثيل ال�شعبي ودرجته وكيفيته �أو حتديد لأهل احلل
والعقد على م�ستوى الع�صر.
�أما التيار العلمي العلماين ف�إنه منعزل عن اجلماهري ومل يتجاوز مناق�شات
ال�صالونات الفكرية ..ال متوت اجلماهري يف �سبيله كما ت�ست�شهد يف �سبيل اهلل .وقد
تتحرك اجلماهري ب�شعاراته التي تعرب عن مطالبها الوطنية «الوفد» واالجتماعية
«النا�صرية» ولكنها ال تنزل �إىل ال�شوارع �أمام الدبابات ل ُتح�صد بنريان الر�شا�شات
«الثورة الإ�سالمية يف �إيران» .كما �أنه منعزل عن ثقافة اجلماهري التي ال تعي
قوانني الكم والكيف وال تفهم النفي وال نفي النفي� .إمنا تتحرك اجلماهري
بال�شواهد النقلية �سواء من الن�صو�ص الدينية �أو الأمثال العامية وال�سري ال�شعبية
أ�سا�سا من تراثها القدمي احلي فيها
�أو ال�شعارات القومية .ثقافة اجلماهري م�ستمدة � ً
أي�ضا عن تاريخ الأمة وتراثها
ولي�س من الغرب املنقول �إليها .وبالتايل انعزل التيار � ً
وثقافتها وما�ضيها و�أ�صبح جمرد طالء خارجي باهت� ،أو زرع بال جذور ال ينتظر
وقت احل�صاد ،تذروه الرياح وتع�صف به الأعا�صري .مل يحاول �أحد حتى الآن
العودة �إىل الواقع وهو �أبلغ من كل نظرية ثورية حمكمة �أو �إىل احل�س ال�شعبي
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التلقائي الذي هو �أقوى من �أي ت�صور علمي تاريخي� .إن حكمة ال�شعوب
التاريخية هي ر�صيدها الثوري ولي�ست نظريات الثورة العلمية التي هي يف حقيقة
الأمر م�ضادة للعلم لأنها بال واقع حا�ضر وبال ر�صيد تاريخي وبال ر�ؤية علمية
ملكونات الواقع.
�أما التيار الليربايل ف�إنه بالرغم من �شعبيته و�إجنازاته العملية من �أجل
بناء الدولة احلديثة وتخطيطه للزراعة وال�صناعة والتجارة والتعليم و�إن�شاء عديد
من مراكز البحث العلمي وت�أ�سي�س اجلامعات ف�إن البداية لديه كانت الدولة،
وكانت الإجنازات تتم با�سم ال�سلطة ،وكانت الأولوية للرئا�سة .ف�أ�صبح املثقفون
كلهم موظفني يف الدولة ال ي�ستطيعون اخلروج عليها .وانتهى الأمر يف الثورات
الع�سكرية الأخرية وحتى قبلها �إىل �أن �أ�صبحت الدولة �أداة قمع للمعار�ضة �أو ًال
ثانيا .وا�ستمدت �سلطتها من الع�سكر دومنا حاجة �إىل جهاز
ثم لباقي ال�شعب ً
الدولة ،فالع�سكر قادرون على كل �شيء .ومن ثم انتهت الليربالية على عك�س ما
تعبريا عن العقد االجتماعي �أ�صبحت مهيمنة
بد�أت منه ،وبدل �أن كانت الدولة ً
وم�سيطرة على كل �شيء .مل يحاول �أحد من جيلنا تغيري هذا املوقف من الواقع
والبداية منه دفا ًعا عن حقوق املواطن وعن حرية القول واالعتقاد ،والإ�صرار
على ا�ستقالل الفكر وممار�سة حق املعار�ضة يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والن�صيحة يف الدين ،و�إعالن كلمة احلق يف وجه ال�سلطان اجلائر.
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ما زال الواقع ب�صفته بع ًدا ثال ًثا يف موقفنا احل�ضاري غري حمكم الر�ؤية،
وما زالت التيارات الثالثة الرئي�سية يف نه�ضتنا احلديثة مداخل ح�ضارية للواقع
أ�سا�سا الإ�صالح
مبا�شرا له؛ لذلك كبا الإ�صالح الذي يعني � ً
ولي�ست ً
تنظريا ً
يف الأر�ض ومقاومة الف�ساد فيها� .إن التحدي الأ�سا�سي جليلنا هو مواجهة ق�ضايا
الع�صر الرئي�سية ،حترير الأر�ض من الغزو اال�ستعماري واال�ستيطان ال�صهيوين،
�إعادة توزيع الرثوة �ضد التفاوت الهائل يف الدخول بني الأغنياء والفقراء ،الدفاع
عن احلريات �ضد كل قوانني القهر و�أ�ساليب القمع ،حتقيق الوحدة �ضد �شتى
�صنوف التجزئة ،حتقيق التنمية ال�شاملة يف مواجهة ظواهر التخلف ،الت�أكيد على
أخريا جتنيد اجلماهري وحتزيبها يف مواجهة
الهوية الذاتية �ضد �صنوف التغريب ،و� ً
�سلبيتها وال مباالتها و�سكونها(((.
خام�سا :خامتة ،الوعي التاريخي
ً

�إن «املوقف احل�ضاري» هو الأ�شمل والأعم على التيارات الرئي�سية الثالثة
املتمايزة يف نه�ضتنا احلديثة منذ القرن املا�ضي .وعدم الوعي التاريخي به هو
ال�سبب يف كبوة الإ�صالح .وما زال املوقف احل�ضاري مل يتغري ،ذو �أبعاد ثالثة:
املوقف من القدمي ،واملوقف من الغرب ،واملوقف من الواقع.
تف�صيليا لق�ضايا الع�صر يف« :الرتاث والعمل ال�سيا�سي» ،الرباط« ،1982 ،موقفنا احل�ضاري»،
((( انظر عر�ضا
ًّ
عمان« ،1983 ،الفكر الإ�سالمي والتخطيط لدوره الثقايف امل�ستقبلي» ،الكويت.1983 ،
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�إن املوقف احل�ضاري الآن بناء على الوعي التاريخي يقت�ضي �أخذ موقف
نقدي من القدمي ولي�س الدفاع عن الغرب .ويقت�ضى ثال ًثا �أخذ موقف نقدي
من الواقع ولي�س دفا ًعا عن الواقع .كبا الإ�صالح لأن املوقف احل�ضاري فيه كان
الدفاع .وميكن �أن ينه�ض الإ�صالح من جديد ويتحول �إىل نه�ضة �شاملة �إذا ما
تغري املوقف احل�ضاري من الدفاع �إىل النقد ،ومن احلما�س �إىل العلم ،ومن اخلطابة
عيبا يف الإ�صالح؛
�إىل التحليل ،ومن الإن�شاء �إىل اخلرب ،لي�ست كبوة الإ�صالح ً
بل عيب يف عدم تطوير اجليل اخلام�س له و�إعادة �صياغة م�شروع الإ�صالح طب ًقا
لظروف كل جيل.

من الإ�صالح �إىل الإحياء
م�صائر مواريث التفكري النه�ضوي الإ�سالمي
ُ
رضوان السيد

*

كرث احلديث يف العقدين املا�ضيني عن �إخفاق النه�ضة العربية� ،أو على
الأقل �إخفاق تيارات الإ�صالح والتجديد يف الفكر الإ�سالمي .ويورد املتحدثون
يف هذا الأمر وذاك ظواهر و�أ�سبابًا وا�ستخال�صات �أو�صلتهم �إىل هذا اال�ستنتاج
ريد الإطال َة هنا يف عر�ض الآراء املوافقة واملُعار�ضة لهذا
الكبري وامل ْ�ؤ�سي((( .وال �أُ ُ
االجتاه �أو ذاك ،بل �أُريد الدخولَ يف امل�س�ألة ر� ًأ�سا ،وانطالقًا من ثالثة ت�سا� ٍ
ؤالت �أو
فر�ضيات:
فكري للنهو�ض الديني /الثقايف يف احلقبة املعروفة
�أو ًال :هل كان هناك
«م�شروع» ٌّ
ٌ
بع�صر النه�ضة ()1935-1830؟ و�أق�صد بامل�شروع يف هذا ال�سياق :اال�ستناد �أو
* كاتب ومفكر �أكادميي لبناين.
((( هناك درا�سات عديدة عن �أ�سباب ف�شل النه�ضة� ،أو �إخفاق م�شروع النه�ضة� ،أو �إخفاق الإ�صالح الإ�سالمي.
�أما الدكتور وجيه كوثراين فيعترب ذلك «�أزمة» ،وال يرى قطيع ًة بل تكا ُمالً؛ قارن بكتابه :م�شروع النهو�ض
العربي؛ دار الطليعة ببريوت� ،1995 ،ص �ص  .52-11وانظر حممد عابد اجلابري ،امل�شروع النه�ضوي
العربي ،مراجعة نقدية .بريوت .1998
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االنطالق من جانب النخب الثقافية والدينية ،من وعي معني و�إن يكن عا ًّما ،ومن
ر�ؤي ٍة عا ّم ٍة للعالمَ  ،يف م�سائل رئي�سية تتعلق بالدين والدولة والثقافة واملجتمع(((.
ثانيا :ما هي الإ�شكالية� ،أو ما هو النموذج ،الذي كانت تلك االهتمامات تنطلق
ً
منه �أو تتجه وحتتكم �إليه ،وكيف عوجلت امل�سائل الأربع (الدولة والدين والثقافة
واملجتمع) يف �ضوء النموذج �أو �ضمن تلك االهتمامات يف احلقبة املذكورة؟
ثالثًا� :أين �صارت مواريث احلقبة ال َق ْرنية تلك يف احلقبة املعا�صرة� ،أي يف ِن ْ�صف
القرن الأخري� ،أو ما هي م�آال ُتها يف امل�سائل ذا ِتها ،وجلهتني:
جلهة املفاهيم والإ�شكاليات والر�ؤى والنماذج.
وجلهة البدائل واخليارات والتطورات والتطويرات.

يف الواقع هذا ال�س�ؤال ال ي�شغلني للمرة الأوىل ،و�ش�أين يف ذلك �ش�أن
�أكرث املفكرين العرب يف العقود الثالثة الأخرية .والذي دفعني ودفع غريي
لهذا االن�شغال ،لي�س الأ�سى على مواريث النه�ضة يف القرن التا�سع ع�شر؛ بل
الت�أزم املتفجر يف املنظومة الثقافية وال�سيا�سية العربية احلا�ضرة ،وامل�ستمر منذ
((( قارن عن مقولة «ر�ؤية العامل» التي ا�صطنعها الأملاين فلهام دلتاي .M. Kearny; World View. 1984:والدكتور
�أحمد �أبو زيد (�إ�شراف) :ر�ؤى العامل ،متهيدات نظرية .املركز القومي للبحوث االجتماعية .القاهرة .1993
وقد ا�ستخدمت هذا املنهج يف درا�ساتي وبخا�صة يف :ر�ؤية العامل يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر؛ يف كتاب:
ال�صراع على الإ�سالم ،بريوت � ،2008ص �ص .188-173
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ال�سبعينيات من القرن الع�شرين((( .ويت�ضح ذلك من العنوان الذي اخرتته لهذه
املداخلة� ،أي «من الإ�صالح �إىل الإحياء» ،مبعنى �أنني اعتربت -نتيجة ا�ستق�صا ٍء
ٍ
ناق�ص ولكنه مم ِّثلّ � -أن �إ�شكالية الفكر العربي الإ�سالمي الرئي�سية يف الأزمنة
احلديثة ميكن نظمها �أو ت�ضمينها حتت عنوان الإ�صالح �أو الإ�صالح والتجديد،
و�أن �إ�شكالية �أو منوذج الفكر العربي الإ�سالمي يف الأزمنة املعا�صرة ميكن ت�ضمينها
حتت عنوان �أو مفهوم «الإحياء» .وال �شك �أن الت�ضمينني قا�صران ،لكنها فر�ضي ٌة
أ�سا�سا للدرا�سة يف اخلم�سة ع�شر عا ًما الأخرية .وهي ت�ستند �إىل �أمرين
اتخذْ ُتها � ً
اثنني :مراقبة الت�شكيلة الثقافية /ال�سيا�سية يف مو�ضوعاتها وخطوطها الرئي�سية؛
وحماولة «النمذجة» على �أ�سا�س الأكرث ورو ًدا واهتما ًما لدى العاملني الرئي�سيني
يف املجاالت الثقافية /الدينية والثقافية /الفكرية.
وما �أعنيه من هذه املحرتزات �أو التحديدات �أن الت�شكيل الثقايف الذي
إنتاج الثقايف ،والتنظيمات
تتقاطع فيه يف املديات الطويلة �أمناط العي�ش ،وال ُ
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،ور�ؤية العامل والدور فيه� ،إمنا ُيعاد من خالل
ترتيب �أولوياته يف كل حقب ٍة بالنظر �إىل االحتياجات والتحديات .ولكال
الوعي ُ
جدليات عالئق داخلية وخارجية ،ي�صعب معها تعيني العن�صر �أو العامل
العاملني
ُ
املحدد �إمنا هو التوجه العام �أو الأولوية التي
املحدد يف املنظومة� ،أو لنقل � ّإن العامل ِّ
ِّ
تتحرك �صوبها النخب ال�سيا�سية والثقافية يف حقب ٍة معينة.
كتابي� :سيا�سات الإ�سالم املُعا�صر ،بريوت  ،1997وال�صراع على الإ�سالم ،بريوت .2005
((( حدث ذلك يف َّ
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و�ضوحا نعو ُد �إىل امل�س�ألة الثانية ،م�س�ألة الإحياء
ولكي يكون الأمر �أكرث
ً
�سواء يف بيئاته الأوىل يف القرن التا�سع ع�شر� ،أو يف بيئاته
الإ�سالمي ومعناه ً
امل�ستجدة يف العقود ال�ستة الأخرية .فعندما �أحتدث عن «الإحياء» اليوم ال �أعني
َّ
معنى تقني ما ُعرف �إ ّال يف
به الإحياء الرتاثي �أو اال�ستعادة الرتاثية .فلذلك ً
العقود الأخرية ،وله عالقة بالوعي من جانب الإ�سالميني ومن جانب التحديثيني
فعمليات �إحياء الرتاث
ب�أهمية الرتاث يف ال�صراع اجلاري على املجتمع والدولة.
ُ
جد ًّاليا مل�صارعة التقليديني والإ�سالميني
انتقاء َ
نظر �إليها التحديثيون باعتبارها ً
بها ،بينما ر�أى فيها ال�سلفيون ا ُجل ُدد و�سيل ًة لدعم منهجهم يف الت�أ�صيل ،والوقوف
على � ٍ
أر�ض �صلب ٍة يف عمليات التجاذب على املجتمع والدولة.
أهم معامله هو الوعي
�أما الذي �أق�صده بالإ�صالح يف حقبة النه�ضة؛ ف� ُّ
الثقايف باال�ستمرارية رغم ظهور التغري يف توظيفات عنا�صر الت�شكيلة .فرفاعة
يعرف احلرية يف الد�ستور
رافع الطهطاوي(1873-1801م) عندما كان ي�ؤول �أو ّ
والنظام ال�سيا�سي الفرن�سي ب�أنها العدل والإن�صاف واالنت�صاف((( ،ما كان يفعل
وح�سب ،بل كان يتعمـد املالءمة واملقاربة
ذلك لالفتقار �إىل امل�صطلح املنا�سب ْ
ال�ستيعاب املتغريات من �ضمن �شروط االنتماء .وخري الدين التون�سـي(-1822
1889م) عـندما كان ي�سـتن�صر بكالم ابن قيم اجلوزية (751هـ1351/م) عن
امل�صالح((( من �أجل ت�سويغ �إن�شاء م� ٍ
ؤ�س�سات جديدة؛ �إمنا كان يريد احل�صول على
((( رفاعة رافع الطهطاوي ،مناهج الألباب امل�صرية ،الطبعة الثانية ،م�صر � ،1912ص .19-18
((( خري الدين التون�سي� ،أقوم امل�سالك �إىل معرفة �أحوال املمالك ،حتقيق املن�صف ال�شنويف ،تون�س � ،1972ص
.51-50
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م�شروعية اعتناق اجلديد ،مع البقاء �ضمن ال�سياق العام .ولي�س الأمر على هذا
النحو لدى الإحيائيني الذين عرفناهم يف ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن
نظام �إ�سالمي من طريق الت�أ�صيل ،يف مواجهة
الع�شرين .فه�ؤالء حاولوا و�ضع ٍ
التوا�صل مع العامل
هم الإ�صالحيني ُ
ما اعتربوه غُرب ًة وغربًا وانحرافًا .ف�إذا كان ُّ
من �ضمن اال�ستمرارية احل�ضارية والثقافية؛ ف� ّإن الإحيائيني اجلدد ال يريدون
اال�ستيعاب بل اال�ستبعاد حفاظًا على الهوية واخل�صو�صية والتميز((( .فال�شورى
غري الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان غري التكاليف ال�شرعية ،وال�شريعة غري الفقه وغري
القانون..الخ .وهكذا ف�إن الإحياء لدى �إ�صالحيي القرن التا�سع ع�شر كان هدفه
تغليب وعي ال ي�ست�شعر اخلطر من اجلديد ،بينما هدف الإحياء املعا�صر اال�ستناد
قوي بهذا اخلطر بالذات ،من �أجل اال�ستقاللية الذاتية ،وحفظ الهوية.
�إىل وعي ٍّ
فكر هوي ٍة وخ�صو�صية وقطيعة.
فكر انتما ٍء وا�ستمرارية،
والفكر الثاين ُ
ُ
الفكر الأول ُ
ُ
بيد � ّأن خالفات الفريقني التي ت�ستند �إىل ر�ؤي ٍة خمتلف ٍة ،ال تعني اختالفهم على
احتياجات و�ضرورات :جتديد الإ�سالم ودعوته ،وجتديد فكرة الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
الهمني �أو الإ�شكاليتني وتطوراتهما.
ولن ُع ْد �إىل ظهور هذين َّ
� ّإن �أول ما ميكن مالحظته يف الت�شكيل الذي برز يف القرن التا�سع ع�شر
عودة الإ�سالم ورجاالته لالهتمام بال�ش�أن العام والت�أثري فيه .ويريد الدار�سون
الأوروبيون للتنظيمات العثمانية �أن يعتربوا تدخالت العلماء وفتاويهم � ٍ
أدوات
((( قارن بر�ضوان ال�سيد ،حركات الإ�سالم ال�سيا�سي املعا�صر؛ يف كتابي� :سيا�سيات الإ�سالم املعا�صر ،بريوت
وعمار علي ح�سن ،اخل�صو�صية الثقافية يف اخلطاب الفكر الإ�سالمي املعا�صر؛
� ،1997ص  184وما بعدهاّ .
مبجلة امل�ستقبل العربي� ،2007/6ص �ص .42-24
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للت�سويغ وال�شرعنة �أمام اجلمهور ،ولي�س نتيجة وعي ب�ضرورات التجديد الفكري
ميكن �إثباته .لكن لو تركنا هذه
والثقايف وامل� َّؤ�س�سي((( .ولي�س ذلك باملنزع الذي ُ
جانبا لبع�ض الوقت ،والتفتنا �إىل ٍ
جند وم�صر منذ �أوا�سط القرن الثامن ع�شر
امل�س�أل ًة ً
حتى �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر ،لوجدنا � ّأن �سلفيي جند بقيادة ال�شيخ حممد
ابن عبد الو ّهاب (1206-1115هـ1792-1703 /م) دعموا قيام �سلط ٍة �سيا�سي ٍة
هم العلماء والفقهاء �أو قدرتهم حلوايل ثمانية
جديد ٍة بعد �أن كان ذلك خارج ّ
ظهور الدولة ال�سلطانية يف عامل الإ�سالم ،با�ستتباب ترتيبات طبقية
قرون .فقد � َ
آذن ُ
و�سلطوية وثقافية ّق�سمت املجتمعات الإ�سالمية �إىل �أرباب ٍ
�سيوف و�أرباب �أقالم،
وحول ْتهم �إىل �أرباب وظائف دينية،
ّ
فنح ْت بذلك العلماء عن العناية بال�ش�أن العامَّ ،
ال يتجاوزونها كما ال يتجاوزون التناف�س يف نطاقها �إىل املجال العام .فحتى �شيخ
الإ�سالم ابن تيمية (728هـ1328 /م) داعية االجتهاد والتغيري ،ما ّفكر يف
اال�ستبدال باملماليك املت�سلطني ،بل �أراد العملَ على الإ�صالح من خاللهم .ويذكر
(((
منوذجا البتعاد العلماء عن ال�ش�أن العام خالل
البديري احلالّق يف مذاكراته
ً
الع�صر العثماين �ضمن �أحداث �سنة 1161هـ1748 /م م�ؤ ّداه �أن وايل ال�شام �أ�سعد
أنا�س منا
با�شا العظم دعا العلماء لت�سلُّم �إدارة املدينة ب�سبب �سفره ،فقالوا له ،نحن � ٌ
((( قارن ب�ألربت حوراين ،الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة  ،1939-1798بريوت � ،1977ص �ص ،114-101
و�أورييل هايد ،موقف العلماء من الإ�صالحات يف عهدي �سليم الثالث وحممود الثاين؛ جملة االجتهاد،
ال�سنة احلادية ع�شرة ،العدد � ،46/45ص �ص .84-15
((( �أحمد البديري احلالّق ،حوادث دم�شق اليومية ،حتقيق �أحمد عزت عبد الكرمي ،القاهرة � ،1959ص .111
وقارن ب�أمثلة �أخرى لدى خالد زيادة ،كاتب ال�سلطان حرفة الفقهاء واملثقفني ،دار ريا�ض الري�س ،بريوت
� ،1991ص �ص .112-107
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مدر�سون ...فال ن�صلح لتويل الأمر والنهي ،و�إمنا �أعيان ال�شام
علماء ،ومنا فقراء ،ومنا ّ
القبوقول (�أي الإنك�شارية)! فدعا ر�ؤ�ساء الإنك�شارية وو ّالهم ! لذلك ف� ّإن اجلديد
يح�صلُ
يف دعوة حممد بن عبد الو ّهاب ذها ُبه �إىل � ّأن الإ�صالح الديني والدنيوي ُ
نف�سه منخ ِرطًا فيها وم�شاركًا يف امل�س�ؤولية من باب
عن طريق �سلط ٍة جديد ٍةُ ،
يعترب هو َ
الإر�شاد والتوجيه والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
�أ ّما يف م�صر فقد ذهب ال�شيخ ح�سن العطّ ار ( )1835-1766بعد
التجربة مع الغزو الفرن�سي مل�صر (1801-1799م) �إىل �أن البالد ال بد �أن تتغيرَّ
�أحوا ُلها((( .و�أو�ضح تلميذه رفاعة رافع الطهطاوي (1873-1801م) معنى ذلك
ن�سميه اليوم امل�صلحة
عندما � ّأ�س�س التغيري على الوعي باملنافع العمومية �أو ما ّ
العا ّمة((( .والعمل من �ضمن امل�صلحة العامة هو �ش�أن اجلمهور والعلماء كما هو
�ش�أن ُوالة الأمر .وهكذا ف�إن العلماء معنيون بال�ش�أن العام والعمل العام ،وبا�سم
جديد دفع حممد عبده (1905-1849م) �إىل امل�شاركة يف
وعي ٌ
الإ�سالم .وهذا ٌ
الثورة العرابية عام 1882م ،كما دفع جمال الدين الأفغاين (1897-1838م)
للدعوة �إىل التغيري والثورة .ثم � ّإن �سلفيي ال�شام ما لبثوا �أن دخلوا ال�سيا�سة من
باب االجتهاد ،حني م ّهدوا للفكرة العربية ملواجهة الطورانية ،ولاللتفاف فيما بعد
حول امللك عبد العزيز(((.
((( حا�شية العطار على جمع اجلوامع  .226-225/2وقارن بعلي مبارك ،اخلطط التوفيقية.38/4 ،
((( مناهج الألباب امل�صرية ،مرجع �سابق� ،ص �ص .28-26وقارن مبحمود فهمي حجازي� ،أ�صول الفكر العربي
احلديث عند الطهطاوي ،القاهرة� ،1974 ،ص �ص .45-42
((( قارن بـ.د.كومينز ( ،)Comminsالإ�صالح الإ�سالمي ،ترجمة جميد الرا�ضي ،دم�شق � ،1999ص �ص .61-42
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أداتيا لدى خري الدين
ف�إذا كان الت�سويغ الإ�سالمي للتغيري � ًّ
التون�سي (1889-1822م) وبع�ض علماء التنظيمات(((؛ ف�إنه مل يكن كذلك
لدى كرث ٍة كاثر ٍة من الإ�صالحيني وال�سلفيني الذين ر�أوا � ّأن من �ضمن مها ِّمهم
إقناع اجلمهور بالتغيري ،كما �أنهم ما لبثوا �أن وجدوا الإطار لذلك يف فقه املقا�صد
� َ
لل�شاطبي (ت .بعد 790هـ1377 /م) ،الذي عنى بالن�سبة لهم �إدخالَ الدنيا
احلديثة كلّها حتت عباءة الإ�سالم ،و�إزالة الفوارق والفوا�صل بني ال�ش�أنني الديني
والدنيوي يف التفكري ويف التدبري(((.
ولقد �أ َّدى الوعي اجلديد ٍ
لفئات من العلماء ،بدور الإ�سالم يف ال�ش�أن العام
�إىل حيوي ٍة �شديد ٍة حتى لدى التقليديني منهم ،فكان من �ضمن احلركية اجلديدة
�إقرار التنظيمات رغم بع�ض التذ ُّمر من �صغار رجال الدين .كما كان من �ضمنها
ٍ
وم�صطلحات و�سيطة مثل ال�شورى وامل�صلحة
انبعاث �أبعا ٍد ثقافي ٍة و�سيا�سي ٍة ملفاهيم
والعدل واحلرية والأمة والوطن .بل � ّإن علماء تقليديني ما كانوا يقولون باالجتهاد
بو�ضوح دخلوا يف عملية تقنني بع�ض �أبواب الفقه الإ�سالمي ،وكانت ثمر ُة ذلك
ظهور جملة الأحكام العدلية العثمانية ،التي ما تزال عم ًال ناف ًعا بكل املقايي�س(((.
((( قارن مب�صطفى النيفر ،خري الدين التون�سي :ح�سن الإدارة �أم دولة حديثة؟ مبجلة االجتهاد ،عدد � .17/16ص
�ص  ،62-11وخالد زيادة ،العلماء وجتربة التنظيمات يف القرن التا�سع ع�شر؛ مبجلة االجتهاد ،ال�سنة الثانية،
عدد � ،1989 ،5ص �ص .212-189
((( قارن بر�ضوان ال�سيد� ،سيا�سيات الإ�سالم املعا�صر ،مرجع �سابق� ،ص �ص  ،246-244وحممد جمال باروت،
و�أحمد الري�سوين ،االجتهاد ،الن�ص ،الواقع ،امل�صلحة ،دم�شق� ،2000ص �ص .116-106
((( قارن بر�ضوان ال�سيد ،امل�صطلح ال�سيا�سي العربي احلديث؛ يف� :سيا�سيات الإ�سالم املعا�صر ،مرجع �سابق� ،ص
�ص .76-49
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وهكذا انغم�س العلماء امل�سلمون ،من االجتاه الإ�صالحي ،وطوال �سبعة
ٍ
كتابات وممار�سات مراجع ٍة ومالءم ٍة للم�صطلحات واملفاهيم والأدوار
عقود ،يف
واملهمات� ،أدخلتهم و�أدخلت الإ�سالم يف ثوبه اجلديد يف خ�ضم عمليات التغيري
ّ
الزاخرة يف الفكر واملجتمع والدولة .ولذلك ف� ّإن الت�شكل الثقايف الذي تبلورت
حماوالت للعودة
معامله يف العقدين الأولني من القرن الع�شرين ،والذين جرت
ٌ
�إليه يف ت�سعينيات القرن الع�شرين ،كان حاف ًال بالنتاجات الإ�سالمية ،وبال�صورة
اجلديدة ّ
ومهماته و�آماله ،ووجوه قوته وق�صوره.
للمفكر الإ�سالمي عن دوره ّ
والواقع � ّأن هذا العر�ض املختلف لإ�سهامات املثقفني امل�سلمني يف ت�شكيل
غريبا اليوم ،لثالثة �أ�سباب:
الثقافة اجلديدة للمجتمعات العربية الإ�سالمية ،يبدو ً
العرو�ض احلديثة واملعا�صرة لتاريخ الفكر العربي فيما ُعرف بع�صر النه�ضة ،والتي
ُتخ�ض ُع ُه ل ُثنائية :حداثة /تقليد ،وهجمات الإحيائيني الإ�سالميني املعا�صرين على
�صور الذي ظهر
�إ�صالحيي القرن التا�سع ع�شر والع�شرين.
وال�سبب ُ
ُ
الثالث ال ُق ُ
يف امل�شروع الإ�صالحي فحال دون املالءمة بني �أولوية التقدم ،ومطالب احلداثة
امل�شروع الإ�صالحي ب�أنه
االجتماعية وال�سيا�سية .فالإحيائيون املعا�صرون ِي�صمون
َ
أ�شخا�صا .وبذلك ي�ضعون نتاجا ِت ِه كلَّها حتت
أفكارا و� ً
كان م�شرو ًعا للتغريب الثقايف � ً
جمهر النقد والإدانة� .أ ّما امل�ؤرخون ملجريات وحركيات الفكر الإ�سالمي يف تلك
اهتمام كب ٍري ب�إجنازاته
احلقبة؛ ف�إنهم يح�صرون نتاجاته يف مكافحة التقليد ،دومنا
ٍ
يف جمال توليد املفاهيم ،والإ�صغاء ملطالب التقدم االجتماعي واالقت�صادي
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والعلمي والرتبوي .وبذلك يتب َّنون �صور ًة عن الإ�سالم تتوافق والتقليد الذي
كافحه الإ�صالحيون وال�سلفيون الأوائل ،فيبدو الإ�صالحيون لديهم مثلما بدوا
أي�ضا((( .فالذي يتجاهله امل�ؤرخون
لدى الإحيائيني اجلدد قليلي الدين ،ومتغربني � ً
التحديثيون � ّأن الإ�صالحيني كانوا ميلكون �إميانًا عمي ًقا بالإ�سالم وقدرته يف قيمه
أي�ضا
الأ�صيلة لي�س على ا�ستيعاب عمليات التقدم وح�سب ،بل وقدرته الفائق ُة � ً
على امل�شاركة يف توليدها و�صنعها .وقد كانت هناك تفرق ٌة وا�ضح ٌة يف �أذهان
بع�ضهم بني �ضرورات التقدم ،ونوافل احلداثة ،و�إن مل يطّ رد ذلك .فجمال
الدين الأفغاين داعية التغيري والتجديد ،حمل على الدهريني (�أتباع مذهب
دارون يف الن�شوء واالرتقاء) ال ل�شيء �إ ّال لأنه ر�أى �أن تعدية قوانني ذلك املذهب
م�ضر ٌة ب�أديان النا�س و�أخالقهم .وح�سيـن
�إىل ال�ش�أن االجتـماعي وال�سيا�سيَّ ،
املر�صفي (1889م) داعية جتديد املفاهيم ،يقول عن العرو�ض العربية للداروينية
بع�ضا
ما يلي ..« :ومنها التفل�سف البارد كما ت�ضمنته
بع�ض ً
مقاالت قلَّد بها ٌ
ٌ
يف تخيل �أ َّولية الإن�سان ،وا�ستح�سان تلك احلال وت�سميتها حرية .»...وحممد
أو�ضاع
قيا�س ُه ال َ
عبده (� )1905 -1849أنكر على فرح �أنطون ( 1922-1874م) َ
الإ�سالمية على الأو�ضاع الأوروبية يف الع�صور الو�سطى ،للو�صول �إىل تنحية

((( هذه �أطروحة نيكي كيدي و�إيلي خ�ضوري و�سيلفيا حاييموبرنارد لوي�س و�آخرين .وقارن ب�ألربت حوراين،
الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة ،مرجع �سابق.
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الإ�سالم عن ال�ش�أن العام يف مطلع القرن الع�شرين .ثم �إن حممد عبده نف�سه كان
تدرج ال ِ
ي�صد ُم ال�سلطات �أو املجتمع(((.
مرتد ًدا �أمام احلداثة ال�سيا�سية ل�صالح ُّ
قويا يف
بيد �أن الإ�صالحيني وال�سلفيني على حد �سواء اندفعوا اندفا ًعا ًّ
مكافحة التقليد و�أرباب املذاهب �إىل حدود القطيعة .كما �أنهم اندفعوا يف مكافحة
اال�ستبداد �إىل حدود اعتبار الد�ستور من تعاليم القر�آن .ويف الوقت نف�سه َّقدموا
جانب احلداثة ال�سيا�سية على امل�س�ألة الوطنية بطريق ٍة و�ضعتهم �أحيانًا يف مواجه ٍة
مع الوطنيني واملنا�ضلني �ضد اال�ستعمار ،باعتبار اختالف الأولويات .على � َّأن
أهم وجوه ق�صورهم البقاء يف ا�ستخدام فقه املقا�صد يف نطاق العموميات ،وعدم
� َّ
القدرة على �إي�ضاح جدليات العالقة بني مقا�صد ال�شريعة ون�صو�صها� ،أو بينها
وبني م�صادر اال�ستنباط لدى �أرباب املذاهب .فبدا اللجوء �إىل املقا�صد �أحيانًا
تهربًا من الن�صو�ص �أو احلكم ال�شرعي ،وكان ذلك من بني �أ�سباب االفرتاق
بينهم وبني ال�سلفيني منذ الثالثينيات.
ولذلك ف�إنه �أمام حتديات الع�شرينيات وجد الإ�صالحيون �أنف�سهم وحيدين؛
فالتحديثيون اكتفوا بالد�ستور وباحلداثة ال�سيا�سية واالجتماعية ،فدعموا �إن�شاء
الدول الوطنية �أو القطرية املعادية للإ�سالم �أو املُحايدة �إزاءه ،والتقليديون ازدادوا
اقتنا ًعا بعدم اال�ستجابة لإغواء الإ�صالح والالمذهبية ،وال�سلفيون تع َّزوا بظهور
((( ح�سني املر�صفي ،ر�سالة الكلم الثمان ،حتقيق خالد زيادة ،بريوت� ،1982 ،ص �ص  ،61-60وحممد عبده،
الإ�سالم والرد على منتقديه ،والإ�سالم والن�صرانية مع العلم واملدنية ،و�ألربت حوراين ،الفكر العربي ،مرجع �سابق،
�ص  .196-193 ،179-178وانظر فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،بريوت.1979 ،
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الدولة اجلديدة يف اجلزيرة العربية ،لينهمكوا يف ٍ
جدال ال ينتهي مع الإ�سالم
التقليدي وجتلياته ال�شعبية.
تدريجيا منذ الع�شرينيات ،قلَّلَ من
على �أن تراجع االجتاهات الإ�صالحية
ًّ
ْقدر �إ�سهامات الإ�صالح الإ�سالمي يف الت�شكيل الثقايف العربي احلديث كما
جتلّت الإ�سهامات الإ�صالحية يف :تلك النقا�شات الغنية عن عالقات الإ�سالم
بالعلم واحلداثة العلمية والنظريات العلمية حتى غري الثابت منها  -وتلك
النقا�شات والكتابات حول املدنية والتمدن والعمران ،وق�ضايا املر�أة والإن�سان،
والعالئق باحل�ضارة احلديثة وقيمها  -وتلك الكتابات عن ح�ضارة الإ�سالم وقيمه
وح�سب ،بل
احل�ضارية الأ�صيلة التي ال تتالقى مع قيم العدالة واحلرية والتقدم ْ
�إنها حتفز عليها ،وتتجنب مزال َقها واندفاعاتها بالنظام الأخالقي ال�سامي الذي
ّ
ي�شكل �سق ًفا لها وهدفًا  -وتلك الكتابات عن املنافع العمومية وعن التنظيمات
�أو كيف يتجلى الوعي بال�ش�أن العام يف م� ٍ
ؤ�س�سات لدول ٍة حديثة  -وتلك الكتابات
أخريا يف مواجهة التقليد ،ويف �ضرورات جتديد دعوة الإ�سالم وفقهه ،ويف
اجلدالية � ً
العمل على ع�صرنة الفقه الإ�سالمي يف عالئقه بامل�شكالت الع�صرية ،ويف مناف�سته
للقوانني احلديثة ،واملنظومات الطالعة يف القيم الأخالقية ،وحقوق الإن�سان.
وهكذا ما ظهر ال�صراع باعتباره �صرا ًعا على املجتمع والدولة �إ ّال عندما بد�أت
معامل الدولة الوطنية بالتبلور يف حقبة ما بني احلربني؛ �إذ � ّإن اجلدال الثقايف قبل
احلرب الأوىل �إمنا كان يدور على م�ستويني ،م�ستوى ماهية الإ�سالم ،يف مواجهة
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التقليد الفقهي ،ومظاهر الإ�سالم ال�شعبي  -وم�ستوى �صورة الإ�سالم ودوره،
يف مواجهة ال�سيا�سات اال�ستعمارية ،وال�صور النمطية الأوروبية عن الإ�سالم
وامل�سلمني ،وبناء امل�شروع ال�سيا�سي اجلديد .ومن الوا�ضح � ّأن امل�ستوى الأول
كان يعني وقوف الإ�صالحيني وال�سلفيني �ضد التخلف ،والتواكل ،والطرقية ،ويف
�صف االجتهاد والتجديد ونقد الأو�ضاع ال�سائدة من �أجل الإ�صالح والتغيري.
ّ
�أما امل�ستوى الثاين فكان يعني من جهة دفا ًعا عن قيم الإ�سالم الأ�صلية ،ومن
انت�صارا للم�شرتكات احل�ضارية والثقافية وال�سيا�سية ،التي ت� ّؤ�س�س لدول ٍة
جه ٍة ثانية ً
وجمتمع ناه�ض.
جديد ٍة،
ٍ
جذريا مع اجتاه الأتاتوركيني �إىل �إزاحة الإ�سالم بكل
تغريا ًّ
وتغري املوقف ًّ
حيز الت�أثري والفعل ،لي�س يف الدولة وال�ش�أن العا ّم فقط ،بل ويف
تياراته من ّ
أي�ضا؛ لذلك بدت كتابات علي عبد الرازق ،وطه ح�سني ،و�سالمه
املجتمع � ً
مو�سى ،و�إ�سماعيل مظهر ،و�أحمد لطفي ال�سيد ،التي تكت�سح الن�ص �أو ال ُعرف،
تتالء ُم
مبنزلة القطيعة مع الإ�صالحيني بالذات ،ل�صالح حداث ٍة �سيا�سية وثقافي ٍة َ
مع متطلبات الدولة الوطنية ،وت�ض ُع نهاي ًة لكل حماوالت التجديد يف نطاق
اال�ستمرارية.
كان الإ�صالحيون قد عملوا طوي ًال من �أجل مكافحة اال�ستبداد بو�ضع
أ�سا�سا للنظام
الد�ساتري التي ّ
حتدد �صالحيات احلاكم ،وجتعل من ال�شورى � ً
الربملاين ،وفهموا �أن هذا امل�سار ُيف�ضي �إىل قيام ما ي�شبه امللكية الد�ستورية يف
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الأنظمة امللكية الغربية� .أ ّما الأتاتوركيون فقد و�ضعوا «�سلطة الأمة» يف مواجهة
�سيا�سي
نظام
اخلالفة ،وجاء علي عبد الرازق قائ ًال �إنه ال عالقة للخالفة وال ل ّأي ٍ
ٍ
�آخر بالإ�سالم .ويف الفرتة نف�سها �أقبل طه ح�سني و�أحمد لطفي ال�سيد على
ترجمة ٍ
كتب يوناني ٍة (عن الفرن�سية) باعتبار الدميقراطية اليونانية ( التي هي �أ�سا�س
الدميقراطيات احلديثة يف الوعي الأوروبي!) بدي ًال حمتم ًال ل�سيا�سات ال�شورى
أتاتوركي هو الأف�ضل
الإ�سالمية .واعترب عبد الرحمن ال�شهبندر � ّأن احللَّ ال
ّ
للدولة القومية العربية(((.
وكان الإ�صالحيون قد وقفوا موقف املت�شكك لي�س من العلم احلديث،
بل من الداروينية االجتماعية وال�سيا�سية ،فجاء �سالمه مو�سى و�إ�سماعيل مظهر
�شميل ،ليقولوا �إن احلتمية التطورية يف البيولوجيا ،تفر�ض حتمية مماثلة يف
و�شبلي ّ
املجتمع والدولة واحلياة الإن�سانية واالجتماعية.
تكون بدي ًال
وكان الإ�صالحيون وال�سلفيون قد ذهبوا �إىل � ّأن العروبة ميكن �أن َ
أقدر على التال�ؤم والتناغم
عن ال�سلطة العثمانية ذات املنحى الطوراين ،لأنها ال ُ
مع الإ�سالم الذي ي�شكل عقيدة الأمة ،ويت�أ�س�س عليه اجتماعها؛ فتو�صل مثقفو
عن�صرا واح ًدا من عنا�صر تكون الأُمم ،وهو
الدولة الوطنية البازغة العتبار الدين ً
املقوم الأول ،كما ذهب لذلك ال�سلفيون ،و�أكرث الإ�صالحيني.
لي�س ّ
((( قارن بوجيه كوثراين ،الدولة واخلالفة يف اخلطاب العربي �إبان الثورة الكمالية ،بريوت.1996 ،
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وكان الإ�صالحيون وال�سلفيون قد ذهبوا �إىل �أن ال�شريعة الإ�سالمية
زمان ٍ
�صاحل ٌة لكل ٍ
ومكان ،باالجتهاد والتجديد من جهة ،وبالإ�صغاء �إىل فل�سفتها
ومقا�صدها من جهة ثانية .ولذلك ر�أوا �أنه ميكن �أحيانًا بالتنظيم والتقنني احلديثني
الإفادة من الرثوة الفقهية الهائلة (مثلما حدث يف جملة الأحكام العدلية) ،كما
ميكن �أحيانًا �أخرى بالتوفيق واملالءمة التو�صل ل�صياغة قوانني مدنية �شاملة� .أما
التحديثيون فقد ر�أوا �أن تطورات امل�سائل منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر من
إ�سالمي وراء
النواحي الإدارية وال�سيا�سية والثقافية ،ت�ضع املرياث
الفقهي ال َّ
َّ
مت�سك امل�سلمني به.
ظهورنا ،با�ستثناء جمال الأحوال ال�شخ�صية ،ل�شدة ُّ
ولي�س بالو�سع اليوم ،وبعد انق�ضاء �أكرث من ن�صف ٍ
قرن على القطيعة
مع الإ�صالحية الإ�سالمية من جانب التحديثيني ،ثم من جانب الإحيائيني
التفريق بني امل�صادفة ،والوعي القا�صد ،يف حماوالت التحديثيني
الإ�سالميني،
ُ
لكن الأحداث ال�سيا�سية ،والثقافية ،التي توالت منذ ع�شرينيات القرن
تلكّ .
إح�سا�سا لدى ٍ
فئات وا�سعة من املتدينني امل�سلمنيّ � ،أن هناك
الع�شرين ،ولَّدت � ً
توج ًها يدعمه امل�ستعمرون الأوروبيون لإخراج الإ�سالم من الدولة واملجتمع
والثقافة .وكان هذا االنطباع العام وراء انفكاك التحالف بني ال�سلفيني
والإ�صالحيني من جهة ،وفقدان الإ�صالحيني حلما�سهم واندفاعتهم ونفوذهم
ل�صالح ٍ
همها َ�صونُ الهوية والدفاع عنها ،من جه ٍة ثانية.
فئات جديد ٍة ُّ
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ٍ
جمادالت
لقد انهمك بع�ض ال�سلفيني والتقليديني والطالعني اجلدد يف
ٍ
وحمالت متبا َدل ٍة مع التحديثيني ونتاجاتهم يف الثقافة وال�سيا�سة واالجتماع.
واتخذت تلك املجادالت طابع ال�صراع على الدولة واملجتمع .بيد � َّأن امللحوظ
� ّأن البدائل التي كان املُجادلون الإ�سالميون يعر�ضونها جاءت يف البداية ل�صالح
التقليد الإ�سالمي ،الذي كان يف طريقه لالنق�ضاء يف احلقيقة ،حتت وط�أة �ضربات
يقر ُب من ٍ
قرن من الزمان .فقد دافع ه�ؤالء عن
الإ�صالحيني وال�سلفيني طوال ما ُ
مقد�سات الإ�سالم ،و�إن ظلوا م�صرين
جزءا من َّ
اخلالفة ود َعوا لإعادتها باعتبارها ً
على مدنية نظام احلكم يف الإ�سالم .ودافعوا عن �أو�ضاع املر�أة الإ�سالمية ور�أوا �أنها
�أف�ضل بكث ٍري من �أو�ضاع املر�أة الأوروبية .وا�ستنكروا النزوع الع�صبي والعن�صري
الذي تقوم عليه الدول احلديثة ،ور�أوا �ضرورة اال�ستناد يف املجتمعات الإ�سالمية
�إىل فكرة الأمة وممار�ساتها .وقارنوا بني النظم الإ�سالمية يف �صدر الإ�سالم ،والنظم
الأوروبية احلديثة ،وتو�صلوا �إىل � َّأن النظم الإ�سالمية �أف�ضل مبا ال يقا�س(((.
أهم ما حدث يف هذه املرحلة اجلدالية التي انتهت يف الأربعينيات
بيد � َّأن � َّ
من القرن الع�شرين ظهور اجلمعيات والهيئات الإ�سالمية التي حتمل وعي
الهوية ،والوعي الإحيائي يف �سائر ديار الإ�سالم :مثل اجلماعة الإ�سالمية
بالهند ،وجماعة الإخوان امل�سلمني ،وال�شبان امل�سلمني ،واجلمعية ال�شرعية مب�صر،
طور مثقفو
وال�شبيبة الإ�سالمية ،والك�شاف امل�سلم ،يف بالد ال�شام والعراق .وقد َّ
((( قارن بفهمي جدعان� ،أُ ُ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،بريوت� ،1979 ،ص �ص  309-216ور�ضوان
ال�سيد� ،سيا�سيات الإ�سالم املعا�صر ،مرجع �سابق� ،ص �ص .163-158
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وعيا منف�ص ًال عن الدولة الوطنية ،وعن �أ�صلها الغربي،
هذه احلركات الإحيائية ً
وكذلك عن التقليديني امل�سلمني ،وعن الإ�صالحية الإ�سالمية املتجهة �إىل
االختفاء والزوال .ومع � ّأن اجلداالت مع الغرب واملتغربني ا�ستمرت يف الثقافة؛ ف� ّإن
الإ�سالميني اجلدد اجتهوا ال�ستعادة الدولة واملجتمع من �أيدي املتغربني من وجهة
نظرهم ،بالن�ضال .وكان ذلك معنى �صدام الإ�سالميني الباك�ستانيني ،وامل�صريني،
وال�سوريني ،مع الأنظمة ال�سائدة يف بلدانهم يف اخلم�سينيات وال�ستينيات.
بيد �أن �أهم ظواهر ال�ستينيات اجتاه النموذج الإ�سالمي البديل �إىل
االكتمال :احلاكمية لإزالة اجلاهلية ،والعمل على ا�ستعادة الإ�سالم لزمام املبادرة
تطبق ال�شريعة ،في�ستعيد املجتمع
بالكفاح من �أجل �إقامة الدولة الإ�سالمية التي ّ
بعد الدولة �أو عن طريقها هويته و�أبعاده الإ�سالمية بعي ًدا عن عدمية التحديثيني،
وتخاذل وتغرب الإ�صالحيني.
اعتمد الإحيائيون نهج الت�أ�صيل ،الذي يتجاوز دعوة ال�سلفيني لالجتهاد،
�إىل ت�أ�سي�س املفاهيم على القر�آن وال�سنة ،واالحتكام �إليهما ب�شكلٍ مبا�ش ٍر يف
ت�أمل الظواهر اجلديدة يف عامل الإ�سالم والعامل .ومع � ّأن ممار�ساتهم ال�سيا�سية يف
املعار�ضة ،ويف الدولة ،ال تبدو خمتلف ًة عن ممار�سات الأنظمة يف العامل املعا�صر
كثريا؛ ف�إنهم �أحدثوا وال �شك فرقًا على امل�ستوى الثقايف ،وم�ستوى وعي اجلمهور.
ً
ت�شرح منوذجهم �أو
فهناك اليوم مئات الكتب والن�شرات من جانب الإحيائينيُ ،

ر�ضوان ال�سيد

116

116

آثار جدالي ٌة كثري ٌة
نظامهم �أو برناجمهم يف كلّ املجاالت .وهناك من مرحل ٍة �أقدم � ٌ
مع الغرب واملتغربني(((.
�أما على م�ستوى اجلمهور؛ فقد �أ�سهموا �إىل جانب عوامل �أخرى ،يف انت�شار
ظواهر ال�صحوة الإ�سالمية ذات الأبعاد ال�شعائرية والرمزية.
بد�أت الإحيائية الإ�سالمية �إذن باعتبارها ر َّدة فعلٍ على املتغريات يف
الت�شكيل الثقايف للدولة واملجتمع .وقد متكنت  -بف�ضل ن�ضاليتها  -من التعبري
عن احتياجات و�أ�شواق ٍ
فئات اجتماعية وا�سعة ،و�شريحة ال ب�أ�س بها من املثقفني.
اجتماعيا ذا �أبعاد
ومع �أنها متلك اليوم �إىل جانب امل�شروع ال�سيا�سي ،م�شرو ًعا
ًّ
ثقافية و�أخالقية بارزة؛ ف� ّإن اال�ستناد فيه �إىل الهوية واخل�صو�صية� ،أف�ضى �إىل
ٍ
وح�سب ،بل ويف داخل
خ�صومات حتولت �إىل ٍ
انق�سام لي�س بني امل�سلمني وغريهم ْ
املجتمعات العربية الإ�سالمية كذلك.
وتختلف �أنظار الدار�سني يف ت�أمل �إمكانات وم�ستقبل الت�شكيالت
واملنظومات الثقافية يف حقب ٍة معينة .فهناك من ينظر �إىل الت�شكيل �أو املنظومة
من حيث تال�ؤم عنا�صرها ومكوناتها ،وطرائق ا�شتغالها .وهناك من ينظر يف
قدرات و�إمكانات املنظومات من وجهة ر�ؤيتها للعامل ،وبالتايل الأدوار والآفاق
التي تراها لنف�سها يف احلا�ضر وامل�ستقبل .والواقع �أن الت�شكيل الثقايف العربي
((( قارن على �سبيل املثال بـ

Armando Salvatore، Islam and the Political Discourse of Modernity، Ithaca

Press. 1997.
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ٍ
�صراعات عنيف ًة بني التحديثيني الذين
�شهد منذ �أربعينيات القرن الع�شرين
تعملقوا مع الدولة الوطنية ال�صاعدة والإحيائيني الذين تعملقوا يف مواجهتها
يف �سائر املجاالت .وقد بلغ ذلك ال�صراع �إحدى ذراه يف عقدي ال�ستينيات
وال�سبعينيات ،عندما �سادت �ضمن التيارات التحديثية �أيديولوجيات الي�سار،
همها �إخراج الإ�سالم والفكر الإ�سالمي من حلبة ال�صراع ،ل�صالح
التي �صار ُّ
ثقاف ٍة تقدمي ٍة تتخطَّ ى ما اعتربته �أفكار و ُهوامات الرجعية الدينية ،والبورجوازية
ال�صغرية .وقد تركَّ ز ال�صراع الثقايف يف ذينك العقدين (ال�ستينيات وال�سبعينيات
من القرن الع�شرين) يف نقطتني ظاهرتني� :ضرورة الف�صل والف�صم بني العروبة
والإ�سالم ،واالنتقائية الرتاثية .بد�أ العمل على الأمر الأول (الف�صل بني العروبة
والإ�سالم) من جانب القوميني التحديثيني ،الذين �أرادوا نظري ًة قومي ًة علماني ًة
ت�شبه الأيديولوجيات القومية الأوروبية .ثم جاء الي�ساريون والقوميون املتحولون
ثقافيا يف احلقيقة ،بل هو
�إىل الي�سار ،ليو�ضحوا � ّأن هذا ال�صراع لي�س �صرا ًعا ًّ
�صراع بني احلداثة والتقليد ،والتقدم والرجعية ،و�صراع من �أجل احليلولة بني
وتغوله على الدولة الوطنية .وقد �أجاب الإحيائيون على ذلك باحلملة
الدين ُّ
مارك�سيا.
لبو�سا
إلبا�سها ً
على العروبة �أو الفكرة القومية التي يريد �سائر الأطراف � َ
ًّ
وبذلك �سقطت يف حلبة ال�صراع �أطروحة الإ�صالحيني حول اال�ستمرارية املتمثلة
يف العروبة الإ�سالمية ،التي �أرادوها �أن تخلف الإ�سالمية العثمانية.
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لواءها القوميون التحديثيون النتزاع
�أما االنتقائية الرتاثية فقد حمل َ
تاريخيا بحيث ال يظلُّ
الإ�سالم من يدي الإحيائيني الإ�سالميني ،و�إعادة ت�أويله ًّ
�سالحا يف �أيدي خ�صومهم ي�ؤ ّثرون به على اجلمهور ،وي�ستخدمونه يف ال�صراع
ً
ٍ
ٍ
و�شخ�صيات و� ٍ
على املجتمع والدولة .وجتلَّى ذلك يف �إبراز ٍ
وثورات
أحداث
كتب
تو�ضح  -من وجهة نظرهم ّ � -أن يف الإ�سالم اجتاهني منذ
يف التاريخ الإ�سالميّ ،
إثنيات و�شخ�صيات ،واجتاه اجلمود
ظهوره :اجتاه التقدم الذي قادته ِف َرقٌ �إ�سالمي ٌة و� ٌ
أ�شخا�ص ،وحملته تيارات فكرية ،وحملته ال�سلطات
والرجعية ،الذي حمله � ٌ
حولت اخلالفة �إىل ُمل ٍْك ع�ضو�ض((( .ور َّد على هذا الفريق ال�سلفيون من
التي َّ
وال�س ّنة ،والتي ُتظهر
بني الإحيائيني بن�شر �آالف الن�صو�ص من كتب العقيدة ُ
� ّأن لدى الإ�سالم م�شرو ًعا ناج ًزا ومتكام ًال منذ حلظة ظهوره ،وقد تكرر عر�ضه
�آالف املرات ،وب� ٍ
أ�شكال �شبه واحدة ،منذ ع�صور الإ�سالم الأوىل .وبذلك حل ّْت
حملَّ �أطروحة التجديد واالجتهاد �أطروحة االتباع يف مواجهة اجلاهلية واالبتداع.
التوجهات التجديدي ُة واملقا�صدي ُة واالجتهادي ُة
أي�ضا يف حم�أة ال�صراع
ُ
ف�ضربت � ً
ُ
التي كان الإ�صالحيون يحملونها ،وي�ؤ�س�سون انطالقًا منها مل�شاركة الإ�سالم يف
جتاوز التخلف ،و�صنع التقدم.
وظهرت نتائج ال�صراع يف ثمانينيات القرن املنق�ضي ،عندما بدا ك�أمنا
�سمى مالكومل
هناك ثقافتان ،بل وجمتمعان ،يف �أكرث بلدان الوطن العربي .لقد ّ
((( كتب ح�سني مروة و�أحمد عبا�س �صالح و�أدوني�س وطيب تيزيني وفي�صل ال�سامر وح�سني قا�سم العزيز و�أحمد
علبي..الخ.
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كري  M. Kerrتلك احلقبة ال�صراعية ،حقبة احلرب الباردة العربية((( .فال�صراعات
الثقافية ما كانت جتري يف فراغ ،بل كانت تعبرّ عن �أزمة امل�شروع العربي للدولة،
وللمجتمع اجلديد؛ نتيجة اال�صطفاف �أو االنق�سام �أو اال�ستتباع يف احلرب الباردة
اجلبارين �آنذاك ،والعجز �أمام �إ�سرائيل ،وتراجع جهود التنمية وثمارها .وقد
بني ّ
ولَّد �أطروحات ثقافية مت�شرذمة ومت�أزمة؛ بحيث يبدو ب�أول النظر � ّأن جهود املثقفني
العرب ملا يزيد على القرن من الزمان ،ما �أف�ضت �إىل ظهور ثقاف ٍة عربي ٍة متالئمة
العنا�صر ،متقاربة التطلعات.
بيد � ّأن ت�أ ُّمل الت�شكيلة الثقافية العربية من وجهة نظر «ر�ؤية العامل» ُي ِ
ظه ُرنا
على حقيق ٍة م�ؤ َّداها �أن بنية الفكر العربي املعا�صر على اختالف تياراته و ِف َرقه متيزت
جمي ًعا بالعقائدية واالن�شقاقية ووعي القطيعة مع املا�ضي والعامل((( .وال يعني هذا
�أن ذلك وحده كان علة الت�شرذم والت�أزم ،بل الأحرى القول � ّإن الإ�شكالي َة مر ُّدها
�إىل «ر�ؤية العامل» بالذات .وما �أعنيه بر�ؤية العامل ،وعي الثقافة العربية لذاتها
واهتماماتها ودورها ،و�إمكاناتها احلا�ضرة وامل�ستقبلية .وهنا يختلف القوميون
احلدة والدرجة .وه�ؤالء
والي�ساريون والإ�سالميون يف الأ�سا�س ،و�إن تفاوتوا يف َّ
جمي ًعا يختلفون مع الإ�صالحيني النه�ضويني ،و�إن اختلفت درجات القطيعة.
ِ
وم�ستعمرين،
م�ستعمرين
فالعامل يف الأطروحة الت�أ�سي�سية للقوميني ينق�سم �إىل
َ
((( مالكومل كري ،احلرب العربية الباردة .)1972( ،1968 -1958
((( أ�خلّ�ص فيما يلي نتائج درا�سة يل بعنوان« :الإ�سالميون والعوملة ،العامل يف مر�آة الهوية»؛ يف :ال�صراع على
الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص �ص .171-149
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وهدف القوميني الإرادة امل�ستقلة ،والدولة امل�ستقلة ،والتنمية امل�ستقلة .وهو ينق�سم
وم�ستتبعني ،والهدف هو اخلروج من
�إذا ب�سطناه لدى الي�ساريني �إىل �إمربياليني
َ
منق�سم �إىل م�ستكربين
الهيمنة واال�ستتباع .وهو لدى الإ�سالميني� ،أعني العالمَ ،
ٌ
والهدف هو التحرر من طاغوت اجلاهلية
وم�ست�ض َعفني ،و�إىل جاهلي ٍة و�إميان�..إلخ
ُ
وكفرها �أو ِ�ش ْركها ،و�إقامة دولة الإ�سالم.
ولقد كان من نتائج هذه الر�ؤية �أو الر�ؤى� ،أطروحة الدولة القومية الواحدة
لدى القوميني العرب ،واحلتمية اال�شرتاكية لدى الي�ساريني ،و«احلل الإ�سالمي»
لدى الإحيائيني من جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي .وكلُّ تلك الأطروحات
مقدم ِتها ُ
املجال
تفرت�ض مواجه ًة مع بع�ض العامل �أو كلّه ،ويف �شتى املجاالت ،ويف ّ
الثقايف((( .وقد اتخذت هذه املواجهة �أ�شكا ًال �ش ّتى يف العقود الأربعة الأخرية� .أ ّما
اال�سم اجلديد لعد ّو اجلميع يف العقد الأخري فهو العوملة ،مبا تعنيه لدى القوميني
من تهديد لل�سيادة القومية ،ولدى الي�ساريني من ر�أ�سمالية ِ
ج�شعة ،ولدى
الإ�سالميني من دنيوي ٍة �أو علمانية تت�أ َّل ُه �أو تتد َّهر(((.
((( قارن بالدرا�سات التالية؛ ق�سطنطني زريق ،يف معركة احل�ضارة ( ،)1964وح�سني م�ؤن�س ،احل�ضارة (،)1977
ونظرية الثقافة (جمموعة من الك ّتاب ،)1997،ومايكل كاذير�س ،ملاذا ينفرد الإن�سان بالثقافة (،)1998
وكتابي :ال�صراع على الإ�سالم� ،ص �ص .147-121
((( قارن بجون توملين�سون ،العوملة والثقافة ،ترجمة �إيهاب عبد الرحيم حممد� .سل�سلة عامل املعرفة.الكويت،
 ،2008و�أمارتيا �صن ،الهوية والعنف ،ترجمة �سحر توفيق ،عامل املعرفة .الكويت ،2008 ،ويو�سف القر�ضاوي،
خطابنا الإ�سالمي يف ع�صر العوملة .القاهرة .2004 ،وانظر �أعمال م�ؤمتر العرب والعوملة ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ببريوت.1998 ،
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وهكذا ف� ّإن الت�أ ُّزم الظاهر ،يف الت�شكيلة الثقافية العربية ،ال يعود �إىل
انق�سامها �إىل ٍ
تيارات مت�صارع ٍة وح�سب؛ بل عل ُت ُه �إ�شكالي ُة ر�ؤيتها للعامل ،التي
كان االنق�سا ُم والت�شرذ ُم من نتائجها.
فاال�ستنتاج ال ُ
أول � ّأن الإ�شكالية تغريت من الإ�صالح الديني والثقايف
ُ
وال�سيا�سي� ،إىل الإحياء الديني والثقايف وال�سيا�سي .و� ّأن ذلك ٌ
ناجم عن تغيرُّ
الإ�شكالية �أو «ر�ؤية العالمَ »((( ،من «التقدم» من خالل التوا�صل مع التجربة
العاملية احلديثة واال�ستمرارية يف الوقت ِ
«�صون الهوية» ،واعتماد منهج
نف�سه؛ �إىل َ
«الت�أ�صيل» لبلوغ «الإحياء» الرمزي وال َع َقدي وال�شعائري ،القاطع مع الذات
اجلمعية ،ومع العامل.
�أما اال�ستنتاج الثاين فهو � ّأن الأبعاد الإ�سالمية يف الت�شكيلة الثقافية العربية
يف العقود الأخرية مل تزدد �أو َت ُ�س ْد مقارن ًة باملرحلة ال�سابقة ،بل �إنها اتخذت
ٍ
ت� ٍ
انت�شارا �أو�سع لدى اجلمهور
ومدلوالت ووظائف جديدة كما حققت
أويالت
ً
لعدة عوامل و�أ�سباب يف حني كانت منح�صر ًة يف حقبة الإ�صالحيني يف نطاق
الثقافة الف�صيحة �إذا �صح التعبري.
ا�ستعل َْت نتيج ًة
واال�ستنتاج الثالث � ّأن هذه الر�ؤية ال�صراعية للعالمَ �إمنا ْ
للقطيعة التي �أجنزها القوميون العقائديون واالندماجيون ،والي�ساريون -مع
((( انظر تلخي�ص حممد �أحمد غنيم لكتاب مايكل كريين عن ر�ؤية العامل؛ يف :ر�ؤى العامل� ،إ�شراف �أحمد
�أبو زيد ،مرجع �سابق� ،ص �ص .181-139
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الأبعاد الليربالية للت�شكيل الثقايف يف ال�ستينيات ،ونتيج ًة للقطيعة التي �أجنزها
توا�صليات الإ�صالحيني ،ون�ضاالتهم �ضد ثُنائية:
الإ�سالميون الإحيائيون مع ُ
�شرق /غرب ،يف ال�ستينيات وال�سبعينيات.
بني يـدينا �إذن حقيق ٌة واقع ٌة م�ؤ َّداها � ّأن الأُطروحات الإ�صالحية يف القرن
و�سواء اعتربناها م�شرو ًعا((( �أم
التا�سع ع�شر والثلث الأول من القرن الع�شرينٌ ،
ال ،قد حدثت قطيع ٌة معها من جانب الإحيائيني الإ�سالميني باملنهج الت�أ�صيلي،
وبنزوع الهوية واخل�صو�صية والطهورية ،والذي �أف�ضى �إىل «احللّ الإ�سالمي» يف
املجتمع والدولة  -كما جرى جتاوزها من جانب التحديثيني العلمانيني والقوميني
والي�ساريني حتت عنوان «اجرتاح احلداثة».
ال�ضخم من الكتابات النه�ضوية والإ�صالحية فيما يقرب من
املرياث
�أ ّما ُ
ُ
ٍ
قرن من الزمان؛ ف�إنه وبعد اجنالء غُ بار املعارك بني الإ�سالميني ا ُجل ُدد وخ�صومهم؛
ف� َّإن كلَّ فريقٍ ان�صرف ملحاولة توظيفها ل�صاحله ،و�سط ٍ
ظروف و�أَ ٍ
ولويات م�ستجد ٍة
وخمتلفة� .أ ّما التحديثيون فقد اعترب َو َ�س ُّطيو ُهم � ّأن تلك الكتابات ميكن توظي ُفها
بطريقتني� :أُوالهما ،االحتجاج بها على الإ�سالميني املت�شددين املُعا�صرين الذين
يخا�صمونهم على الثقافة واملجتمع والدولة .وثاني ُتهما ،تبيان الإمكانات الليربالية
التقدمي والتنويري له ،و�إمكانات الت�صا ُلح مع
واحلداثية للإ�سالم ،يف الفهم
ّ
اختالف ب�ش�أن بدايات النه�ضة ي�ؤثر يف ماهيتها ووعيها؛ قارن ببيرت غران ،اجلذور الإ�سالمية للر�أ�سمالية،
((( هناك
ٌ
تنوير �أم
م�صر  ،1840-1760ترجمة حمرو�س �سليمان ،القاهرة .1993 ،وانظر ليلى عثمان ،احلملة الفرن�سيةٌ ،
تزوير ،كتاب الهالل ،دار الهالل بالقاهرة.1992 ،
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هذا ال�شكل من �أ�شكاله� ،أو االحتكام �إليه� ،إذا تخلَّى الإ�سالميون ا ُجل ُدد عن
راديكاليتهم.
وان�صرف و�سطيو الإ�سالميني باملقابل �إىل توظيف تلك الكتابات ب�إحدى
ثالث ِ�ص َيغ� ،أُوالها االجتاه للت�صالح مع احلداثة �أو الغرب املعتدل من طريق
ا�ستلهام �أفهام الإ�صالحيني يف القرن التا�سع ع�شر ومطالع الع�شرين للغرب،
ٍ
وب�شروط جديد ٍة بالفعل .وثانيتها حماولة
ظاهرا،
وب�شروط �أولئك و�إدراكاتهم ً
توظيف تلك الكتابات احلافلة بالنقد واملراجعات وجمادلة الغرب اال�ستعماري
خيبات �أ�صدقائه منه
و�إدانة ُعنفه وعن�صريته ،لإثبات � ّأن الثقة به م�ستحيل ٌة ،وها هي ُ
تدلُّ على ذلك .وال�صيغ ُة الثالثة ،وهي الأكرث برو ًزا يف العقدين املا�ضيني ،ومن
جانب الو�سطيني �أنف�سهم ،وتتمثل يف ا�ستعمال كتابات الإ�صالحيني لرت�شيد
ال�صحويني يف الفكر وال�سلوك((( .يف جمال الفكر بالعودة بقوة لفقه املقا�صد
وامل�صالح الذي �أُغرم به الإ�صالحيون ،وباالنفتاح على العلوم احلديثة بال�شروط
التي ذكرها الإ�صالحيون .ويف جمال ال�سلوك بالدعوة �ش� َأن الإ�صالحيني لنبذ
العنف بالداخل ،واالعرتاف بال َآخر املختلف.

((( عن �آراء التقدميني والتنويريني قارن بكر�ستيان ترول ،الفكر التقدمي يف الإ�سالم املعا�صر ،نظرة نقدية؛ مبجلة
امل�ستقبل العربي� ،2007 /6 ،ص �ص  .22-6وعن �آراء و�سطيي الإ�سالميني وتياراتهم؛ انظر :عمار علي
ح�سن ،اخل�صو�صية الثقافية يف اخلطاب الفكري الإ�سالمي املعا�صر؛ مبجلة امل�ستقبل العربي� ،2007/6 ،ص
�ص .42-24
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لكن ،ويف كلّ الأحوال ،ف� ّإن �أُطروحات الإ�صالحيني �أو كتاباتهم ما عادت
ْ
م�صادر ومراج َع �إ ّال للم� ّؤرخني والأكادمييني� .أ ّما بالن�سبة ل ُفرقاء ال�صراع؛ ف�إنها كما
َ
يتبينَّ ُ بالنظرة الفاح�صة ،ال ُت�ستخدم �إ ّال بالطرائق الأداتية واجلدالية واالعتذارية
التي ذكرناها.
فقدت ت�أثريها وراهني َتها،
وهكذا
فالوا�ضح � ّأن تلك الأُطروحات والكتابات ْ
ُ
جزءا من تاريخ الفكر العربي والإ�سالمي(((� .أ ّما ال�س� ُؤال ال َآخ ُر� ،س� ُؤال
و�صارت ً
كبري ،وللإجابة عليه �شروط واعتبارات
انق�ضاء �أو ف�شل النه�ضة العربية؛ ف�إنه �س�ؤالٌ ٌ
ووقائع �أو�سع و�أبعد مدى.

((( قارن على �سبيل املثال بر�ضوان زيادة� ،أيديولوجيا النه�ضة يف اخلطاب العربي املعا�صر ،بريوت.2004 ،
وانظر :ندوة جتديد الفكر الديني يف �إطار جتديد الفكر الثقايف� ،إ�شراف �أندريه زكي ،القاهرة .2000 ،وتيار
الإ�صالح الديني وم�صائره يف املجتمعات العربية ،ندوة ب�إ�شراف ماهر ال�شريف و�سالم الكواكبي ،املعهد
الفرن�سي لل�شرق الأو�سط ،دم�شق.2003 ،

من االجتهاد �إىل الإ�صالح الديني
حممد احلداد

()1

عر�ض امل�شكلة

مل يفت�أ الفكر الديني الإ�سالمي املعا�صر يطرح ق�ضاياه ،منذ القرن التا�سع
و�سردية االجتهاد هي
�سرديات ال يف قالب مفاهيم.
ّ
ع�شر �إىل الآن ،يف قالب ّ
وتقرر
مثال على ذلك ،وم�ضمونها ت�شبيه االجتهاد بالباب الذي �أغلق يف فرتة ّما ّ
ال�سردية يف
�إعادة فتحه يف الع�صر احلديث .ولقد ّمر �أكرث من قرن على ن�ش�أة هذه
ّ
جذريا منذ ذلك احلني،
تطو ًرا ًّ
وتطور الواقع اليومي للم�سلمني ّ
�صيغتها احلديثةّ ،
التطور فقبعت مباحث االجتهاد
ّ
لكن الوعي الديني ال�سائد مل يجار ذلك ّ
اجلديد يف ق�ضايا جانبية مثل �أحكام احلجاب والنقاب واللّحى بل مل ت�صل �إىل
قول ف�صل يف هذه امل�سائل بعد طول نقا�ش� .أو �أنها حاولت طرق ق�ضايا جديدة
امل�صرفية وعقود الت�أمني والإجها�ض واال�ستن�ساخ لك ّنها مل تخرج
مثل املعامالت
ّ
عن املنهج القيا�سي املو�صوف يف كتب �أ�صول الفقه ،مع �أن القيا�س يفرت�ض وحدة
(� )1أ�ستاذ باجلامعات التون�سية ،متخ�ص�ص يف ق�ضايا الإ�صالح والنه�ضة� ،صاحب كر�سي اليون�سكو للدرا�سات
املقارنة للأديان.
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املو�ضوع بني الفرع والأ�صل وهذا �أمر قد تغيرّ الختالف طبيعة الع�صر احلديث
عن طبيعة الع�صر الو�سيط.
تف�سري امل�شكلة

حمدودية االجتهاد الإ�صالحي �إىل �أن االحتفاظ مبا
(((1يرجع ال�سبب يف
ّ
حتما �إعادة
يعرف ب�شروط االجتهاد كما و�ضعها القدامى �إمنا يرت ّتب عليه ً
�إنتاج املواقف القدمية نف�سها؛ لأن تلك ال�شروط هي يف احلقيقة �آليات
لإنتاج املعرفة ،فكيف تتغيرّ املعرفة �إن مل تتغيرّ �آلياتها ،وكيف تتغيرّ النتائج
مقدماتها؟
�إذا مل تتغيرّ ّ
((�(2إذا ترك االجتهاد الديني من دون �آليات و�ضوابط فال يرت ّتب على ذلك
يظن �ساب ًقا ،و�إمنا غلبة الآراء الغوغائية
انت�شار الآراء اجلديدة ،كما كان ّ
املقد�س ،ح�سب
ب�سبب التناف�س بني
املت�صرفني ال�صغار يف �إدارة ّ
ّ
والتطرف الديني هو نتيجة مناخ «املزايدة
العبارة امل�شهورة ملاك�س فيرب.
ّ
املحاكاتية» ( )surenchère mimétiqueالتي تدفع الوعي الديني باجتاه
حماكاة الأ�صل بدل االنفتاح على املتغيرّ ات الإيجابية للع�صر.
حتول الدين من �شعور �إىل معرفة مل يح�صل يف املا�ضي �إال باقتبا�س
((ّ �(3إن ّ
املعارف الكونية التي كانت متاحة يف حدود الع�صر الو�سيط ،ومنها الفل�سفة
القدمية بنظرياتها امليتافيزيقية والفيزيائية واملنطقية واللغوية والنف�سية ،ومل
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تتوقّف هذه املعارف عن التطور ،لكنها �أ�صبحت ت�شتغل بدورها يف لغة
عملية تفكيك
دينية .فكل تراث الع�صر الو�سيط ال ميكن �إدراكه �إال عرب ّ
لهذه العالقة املعقدة بني الرافدين الفكريني .هذه املعرفة معطى مو�ضوعي
للدرا�سة ،وهي متثل اجلانب الأكرب مما يدعى بالرتاث ،وهي حا�ضرة يف
إنتاجا
كل قطاعات هذا الرتاث حتى الأدب والعلوم .كما �أنها لي�ست � ً
عربيا م�ستق ًّال بنف�سه ،بل تفاعل خ�صب مع جمموع املخزون املعريف للعامل
ًّ
القدمي ،وقد �ساهمت �أديان عديدة يف �صياغته وتكييفه.
مقرتح حل امل�شكلة

نظرية جديدة يف
(((1االجتهاد لن يكون جه ًدا ّ
جمد ًدا �إال �إذا ما ارتكز على ّ
أويلية احلديثة نتائج مباحثها يف ق�ضايا اللغة
الت�أويل واقتب�س من املعارف الت� ّ
الن�ص وغري
والوعي والعالقة بني الذهني واخلارجي ومناهج التعامل مع ّ
أي�ضا على اقتبا�س جمموعة من املفاهيم
ذلك .واالجتهاد القدمي قد قام � ً
دينية.
والآليات التي كانت متاحة للمعرفة العا ّمة ومل تكن م�صادرها ّ
(((2االجتهاد احلقيقي هو الذي ي�أتي نتيجة �إ�صالح ديني عميق ،ففي غياب
وثمة فارق
ال�شرعية �أو احليل
يرتد �إىل جمموعة من احليل
ذلك ّ
البالغيةّ .
ّ
ّ
بني االجتهاد والإ�صالح الديني.
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حماولة حتديد مفهوم جديد لالجتهاد

تتم�سك بها
الدينية التي ّ
االجتهاد هو جهد عملي لتكييف الت�صورات ّ
تطور �أمناط العي�ش،
ب�شرية مع املتطلّبات
الذهنية ّ
جمموعة ّ
واملادية التي يفر�ضها ّ
ّ
فهو حماولة لتحقيق التوازن بني الإميان ومقت�ضيات الع�صر .وملّا كان الإميان � ًأمرا
ذاتيا ال يخ�ضع ملحددات مو�ضوعية مطلقة ف�إن هذا التوازن ،ثم هذا اجلهد العملي
ًّ
اعتبارية تتغري ح�سب الع�صور واحلاجات.
عملية
ّ
ّ
امل�سمى اجتها ًدا ،يظالّن م�س�ألة ّ
حماولة حتديد مفهوم جديد للإ�صالح الديني

جماعية للعالقة
الإ�صالح الديني يف �صياغته الأكرث �شمولية �إعادة ترتيب
ّ
ب�شرية
بني الت�صور الديني والت�صور االجتماعي يف اخلربات
املعي�شية ملجموعات ّ
ّ
ذات تنظيم اجتماعي وثقايف مع ّقد .ال يتم ّثل الإ�صالح الديني يف مراجعة بع�ض
املواقف والأحكام بل التفكري بعمق يف وظائف الدين يف املجتمع .لقد تغيرّ ت
وظائف الدولة والآلة واملخترب واملدر�سة يف الع�صر احلديث فمن الطبيعي �أن تتغيرّ
االجتماعية.
ببقية امل� ّؤ�س�سات
ّ
وظائف الدين وعالقاته ّ
النتائج

((�(1ضرورة �إعادة حتديد العالقة بني الدين وامل�ؤ�س�سات االجتماعية الأخرى
لي�صبح االجتهاد اجلديد ممك ًنا.
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(((2االجتهاد اجلديد ال ي�صح �إال بنظريات تف�سريية جديدة.
(((3القاعدة الأم يف الإ�صالح« :ما ميكن للإن�سان �أن ي�صل �إليه بنف�سه ال
يطالب الأنبياء ببيانه» (حممد عبده :تف�سري املنار .)204 .2 ،التف�سري
الديناميكي للقاعدة :كل التجارب الناجحة التي و�صل �إليها الإن�سان
بنف�سه وعقله منذ ختم النبوة بالإ�سالم �إىل الع�صر الراهن ينبغي �أن تدرج
�ضمن الإ�صالح� .أمثلة :النظام ال�سيا�سي الدميقراطي ،مبد�أ امل�ساواة بني
الرجل واملر�أة ،مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني� ،إلخ.
املراجع:
(((1د .حممد احلداد :حفريات ت�أويلية يف اخلطاب الإ�صالحي العربي (بريوت ،دار
الطليعة.)2002 ،
(((2د .حممد احلداد :حممد عبده .قراءة جديدة يف خطاب الإ�صالح الديني (بريوت،
دار الطليعة.)2003 ،
(((3د .حممد احلداد :الربكان الهائل .يف �آليات االجتهاد الإ�صالحي وحدوده (تون�س،
دار املعرفة.)2006 ،
(((4د .حممد احلداد :ديانة ال�ضمري الفردي (بريوت ،دار املدار الإ�سالمي.)2007 ،
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*

تقدمي :عن الدين املجرد والدين ال�شامل

ي�ستجيب الدين ،يف املجمل ،حلاجة الإن�سان العميقة� ،إىل معنى لوجوده
على الأر�ض ،وذلك بالإجابة عن ال�س�ؤالني اخلالدين :من �أين �أتينا؟ و�إىل �أين
ن�صري؟ وهو املعنى الذي يكفل له ال�صمود يف مواجهة ما يعانيه من �ضغوط
وحتديات تع�صف بوجوده كاملوت� ،أو ت�شوه ح�ضوره كالأمل والف�شل والظلم
والإثم ،واالغرتاب�..إلخ ،وجميعها تقودنا �إىل حالة فقدان للمعنى ،والدين وحده
يقدم لنا ال�سند ،والعون يف مواجهتها ،ومينحنا القدرة على هزمية �أي �شعور باخلواء
قد يت�سلل �إلينا منها.
غري �أن الدين ال�شامل وحده يتجاوز هذا الهدف «الدفاعي»� ،إىل الهدف
الأكرث «�إيجابية» ،وهو «ت�شريع» م�ستقبل وجودنا على هذه الأر�ض ،فينتقل بنا من
حال «ا�ستيعاب» �أزماتنا الوجودية� ،إىل هدف «جتاوزها» بفعل خالق ،يتم ت�أ�سي�سه
*

كاتب و�صحفي م�صري بجريدة الأهرام.
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إيجابيا� ،إال �إذا
يف التاريخ الإن�ساين ومبعايريه .ومن ثم ف�إن الدين ال يكون �شامالًًّ � ،
ا�ستقام على قاعدة العقل ف�إذا ما جافى العقل �أو ا�صطدم به ،عجز عن ت�شريع
احلياة ،و�إجناز التقدم.
وبينما ي�ؤكد التيار ال�سلفي يف الثقافة العربية على «�شمولية الإ�سالم»،
غالبا على دوره ال�سيا�سي ،ويق�صدون �إىل القول باحلاكمية
ويركز املنتمون �إليه ً
ال�سيا�سية لل�شريعة ،و�صو ًال �إىل االدعاء ب�أن الدولة �أ�صل من �أ�صولها ،تفر�ضه
�شمولية الدين ،نت�صور �أن �شمولية الإ�سالم تكمن يف قدرته على �إن�شاء �صورة
متكاملة للحياة ال تنغر�س �أب ًدا يف الأر�ض مرتعة بالدنيوية ،وال تنزع دو ًما �إىل
ال�سماء تهوميًا يف املثالية ،بل تنه�ض مبهمة التوفيق بينهما حيث ال�شمول هنا
�ضرورة وجودية ال غاية �سيا�سية ...وتلك هي ال�شمولية احلقيقية .ومن ثم
جند الإ�سالم  -من دون نظرية �سيا�سية خا�صة تقلل من قدرته على التكيف
التاريخي متوج ًها نحو العامل اخلارجي  -حائ ًزا واقعيته يف فهمه للطبيعة ،مدركًا
لوجود املعاناة الإن�سانية ،وم�ؤك ًدا على �ضرورة الن�ضال �ضدها .ومن دون تخلٍّ
عن روحانيته اخلا�صة ،جنده يدعو �إىل تغيري العامل ،بل ي�شغل نف�سه بهذه املهمة،
باعتبارها املحك احلا�سم يف التاريخ ،والوظيفة الأ�سا�سية للح�ضور الإن�ساين على
الأر�ض ...ولعل هذا هو ما �أملح �إليه امل�ست�شرق الكندي املعا�صر ولفرد كانتول
�سميث عندما اعرتف ب�أن امل�سيحية «التقليدية طب ًعا» �أرج�أت حتقيق ملكوت الرب
�إىل الآخرة ،على اعتبار �أنه م�ستحيل التحقيق يف الدنيا؛ لأن الإن�سان خاطئ
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بطبعه ،قا�صر بطبعه ،وال ميكن �أن ي�ستقيم� .أما الإ�سالم فقد اعترب حتقيق ملكوت
اهلل مهمة الإن�سان الأ�سا�سية يف هذه احلياة الدنيا.
ويرجع بع�ض الفال�سفة عن�صر «الإيجابية» يف الإ�سالم �إىل الرتاث اليهودي،
ا�ستمرارا لليهودية املن�شغلة بالعامل
ففي ت�صنيف «هيجل» للأديان اعترب الإ�سالم
ً
الأر�ضي .وقد ذهب «�أوزوالد �شبنجلر» �إىل ر�أي ي�شبه هذا عندما قال ب�أن «كتاب
�أيوب» هو كتابة �إ�سالمية .غري �أن الإ�سالم يحتوى على عنا�صر كثرية غري يهودية
جدليا بني الدنيوية اليهودية واملثالية امل�سيحية والعقالنية احلديثة،
جتعل منه ً
تركيبا ًّ
وجت�سي ًدا ممتا ًزا لر�ؤية وجودية ُتكامل بني عاملي الغيب وال�شهادة ،وهو ما ي�شري �إليه
«مر�سيا �إلياذة» عندما ي�ضع الإ�سالم على احلافة بني ع�صر �سيادة امل�سيحية 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 ب�أن الإ�سالم مل ي�ستوعب فقط النمو احلادث للعقل
الب�شري يف التاريخ ال�سابق عليه ،بل كان حاف ًزا ال�ستمرار هذا النمو يف التاريخ
الالحق له .فهو ،ب�صفته ًّن�صا ،يرتكز على املبادئ الكلية للعقل الإن�ساين ،ويجمع
بنيويا بني العلم والإميان انطالقًا من مفهوم «الذات امل�ستخلفة» على الكون حيث
ًّ
تتبدى مالمح ر�ؤية فل�سفية تكاملية للحياة .غري �أن م�آالت التجربة التاريخية التي
قادت �إىل ال�صعود احل�ضاري الغربي ،واالنك�سار احل�ضاري للعامل الإ�سالمي مبطلع
الع�صر احلديث ،قد �أدت �إىل طم�س مالمح تلك الر�ؤية الفل�سفية ل�صالح ر�ؤية
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حداثية و�ضعية ،نت�صور �أن ركيزتني حموريتني لعبتا الدور الأكرب يف بروزها وهيمنتها،
هما «العلم /العقالنية» و«احلرية /الفردانية» حيث الإميان ب�أولوية العقل ،ومركزية
الإن�سان يف الكون «املذهب الإن�ساين» والثقة يف قدرة كليهما على اكت�شاف احلقيقة
وتطويرها ،و�إدراك الوجود و�إعادة بناء املجتمع والت�شريع له ،على طريق االنعتاق من
كل قيد يكبل الإن�سان باعتباره عقالً /معرفة� ،أو �إرادة /حرية.
ويف خ�ضم عملية البحث عن نه�ضة جديدة «ثانية» للعامل الإ�سالمي �أثري
جدل طويل وعميق حول �أهمية التجديد والإ�صالح وامل�سارات والكيفية التي ميكن
أفكارا عديدة
من خاللها حتقيقهما .وطيلة قرنني ما�ضيني طرح كثري من املجددين � ً
تنطلق من ف�ضاءات خمتلفة �سواء كانت �سلفية �إ�صالحية� ،أو حداثية ليربالية� ،أو
توفيقية نقدية نحو هذه الغاية النه�ضوية .ويف هذا احليز املحدود ندعي ب�أن الإ�سالم
يحوز من البداية «روحانية حديثة» ال متر ،وال ت�سعى لالنت�ساب� ،أو االلتحاق مبفهوم
احلداثة الغربي املرتكز على «الفردية املطلقة» ،وعلى «مركزية» العقل الإن�ساين على
نحو قد ينفي احل�ضور الإلهي يف الكون� ،أو يهيمن عليه ،بل تخط م�ساراتها العميقة
ب�إلهام ح�ضور �إلهي ال ينفي احل�ضور الإن�ساين ،وعقل �إن�ساين م�ستخلف على الكون
ال مطلق فيه ،حيث تتبدى مالمح الر�ؤية الإ�سالمية التوفيقية للحياة التي حاول
بع�ض املجددين �إحياءها ،على هذه امل�ستويات الأربع الأ�سا�سية:
�أو ًال :الوجود ..تكامل �أ�سا�سي بني عامل ال�شهادة وعامل الغيب
ثانيا :الكون ..تفاعل �صميمي بني الإن�سان امل�ستخلف والطبيعة امل�سخرة
ً
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ثالثًا :الإن�سان ..تعادل �إيجابي بني احلرية وامل�سئولية
راب ًعا :الأخالق ..توازن واقعي بني الروحانية واملادية
�أو ًال :الوجود ..تكامل �أ�سا�سي بني عامل ال�شهادة وعامل الغيب

حتى يحقق الإن�سان وجوده الأف�ضل ال بد �أن يتخطى �إدراكه الغايات
احلياتية املبا�شرة �إميانًا ب�أن وراءها غايات �أخرى بعيدة ،رمبا كانت �أهم و�أبقى .ف�إذا
حقيقيا كام ًال �أقدم على الت�ضحية بكل ما يف و�سعه من طاقة من
�آمن بذلك �إميانًا ًّ
�أجل ما هو �أ�سمى و�أعلى .و�أما �إذا وقع يف �أ�سر الغايات احلياتية وحدها ،ف�سوف
يفتقد ذلك الإميان الواثق املتكامل الذي مينحه معنى لوجوده ...ويحفزه �إىل
التجاوز الواثق مل�صاعب واقعه ...ويف�ض املغاليق �أمام ب�صريته لريى �أبعد من
حدود ب�صره.
والدين هو بال�ضبط ذلك الإميان العميق مبا وراء احلياة ،وما فوق الوجود،
زمانيا جماو ًزا للآين
كونه جتاو ًزا للوجود الظاهر احلا�ضر ،و�إميانًا بوجود �أبدي ال ًّ
عقديا
واملكاين امل�شاهد .ولعل مفهوم التوحيد الإ�سالمي ،باعتباره �أ�ص ًال ًّ
أ�سي�سا
للإ�سالم ،ال يقت�صر على كونه ً
عقليا للألوهية ،بل ميتد لي�صبح ت� ً
ت�صورا ًّ
أخالقيا عمي ًقا للوجود الب�شري كله ،عندما يدعو الإن�سان �إىل الإميان بوجود �إله
� ًّ
متعال ،وجوده م�صدر كل وجود ،و�سلطانه ي�سمو على كل �سلطان .فهنا يكون
«اهلل» هو املبد�أ الأول لكل فعل خيرّ �أو خلق جميل ،ميار�سه امل�ؤمن بتقوى باطنية
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وعن اقتناع داخلي من دون حاجة ل�شعائر �أو طقو�س �أو مظاهر خارجية .كما
ي�صبح  -جل �ش�أنه وعال  -هو القيد الأول على كل فعل �شرير �أو قبيح ،يتجنبه
امل�ؤمن حتى لو انتفت عنه رقابة القانون؛ لأن احل�ضور الإلهي املطلق هو وحده
قبيحا يف ذاته من دون حاجة �إىل ثواب
الذي يجعل اخلري ح�س ًنا يف ذاته ،وال�شر ً
وعقاب دنيوي� ،أو �إىل ترغيب وترهيب �سلطوي .ف�إذا غاب اهلل غاب معه الإميان
حمورا لذاته ورغباته ،ما دامت احلياة بغري غاية عليا،
باليوم الآخر ،و�صار الإن�سان ً
فانيا وال وجود بعده ،ويغدو �أكرث ما يحفزه ويرنو �إليه يف حياته �أن
و�صار وجوده بها ً
يعب منها قدر ما ا�ستطاع ،وعلى غري مهل ،ومن دون اكرتاث ،ولو قاده ذلك �إىل
�أن يطحن غريه يف �سبيل بقائه هو ،فتذوي لديه كل قيمة �أخالقية ،وحتل حملها
�أنانية ب�شعة وا�ستعالء مقيت على الآخرين.
ولعل الرائد املتفل�سف د .عثمان �أمني قدم واحدة من �أف�ضل ال�صياغات
الفل�سفية للعالقة بني عاملي ال�شهادة والغيب ،وذلك يف مذهبه الذي ي�سميه
«اجلوانية» وي�صفه ب�أنه «�أ�صول عقيدة وفل�سفة ثورة» يف كتاب يحمل اال�سم نف�سه.
تركيبا من «جوانية» هي �أقرب �إىل عامل
وح�سب عثمان �أمني ف�إن الإن�سان يعد ً
الغيب ،وبرانية هي �أقرب �إىل عامل ال�شهادة ،حيث ي�صبح الإن�سان يف ُبعديه
الباطن ،والظاهر ،ك�أنه متثيل للوجود ال�شامل يف ُبعديه الأ�سا�سيني �أي ال�شهادة
والغيب.
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ويك�شف عثمان �أمني نف�سه عن املنطلقات القر�آنية والنبوية للجوانية
حني يرد �أ�صولها �إىل قوله تعاىل :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
جوانيا
ﯖ   ﮊ[الرعد ،]11/و�إىل احلديث النبوي الذي يقرر �أن لكل �إن�سان ًّ
وبرانيا .فالآية واحلديث يف ر�أيه ينطلقان من الإن�سان ،ويقدمان الذات على
ًّ
املو�ضوع ،والفكر على الوجود ،والإن�سان على الأ�شياء ،والر�ؤية على املعاينة� ،أي
�أنهما يعربان عن مثالية مقرتنة بالواقعية ،تر�سم فيها �صورة احلياة بجهد باطني
مو�صول ما يلبث �أن يتجه نحو الإ�صالح اخلارجي �أو املادي ،وحتول فيها النف�س
أ�سا�سا لإ�صالح املجتمع فيتم بذلك حتقيق
�إىل وجهة اخلري الأخالقي لتكون � ً
مركب ذي حدين :اجلواين من الباطن والرباين من اخلارج ،بينهما رابطة واعية
حيث تزكي النف�س واجل�سم وتقيم التوازن بني احلياة الروحية واحلياة الدنيوية
للإن�سان على �أ�سا�س من الأخالقية العاملة(((».
غريبا هنا �أن يعترب عثمان �أمني اجلوانية «مثالية روحية» ميثل الدين
ولي�س ً
أي�ضا �أن يحمل على خ�صوم املثالية وعلى املدنية
غريبا � ً
بعدها احلقيقي ،ولي�س ً
الغربية التى عادت الروح وبو�أت العلم املادي مكانة ما كان ينبغي �أن تكون �إال
را�سخا ب�أن القوة احلقيقية هي قوة الروح
للروح قائالً ...« :واجلوانية م�ؤمنة �إميانًا ً
واملثل الأعلى ،و�أن ال�سلطة التي ظفر بها الإن�سان على العامل اخلارجي ،عامل
املادة والأج�سام ،قد �أ�ضلته عن قوته الأ�صلية التي هي املثالية والروحية .ولقد
((( عثمان �أمني ،اجلوانية� :أ�صول عقيدة وفل�سفة ثورة ،دار القلم ،القاهرة� ،1964 ،ص.123-121
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ر�أى غاندي بعينيه م�شهد ذلك ال�صراع الدموي العنيف الذي قدمه الغرب �إىل
العامل يف م�ستهل هذا القرن حني جلب �إليه �أروع االنت�صارات العلمية فهاله هذا
املزيج الغريب من التقدم والهمجية� ،أو من العلم واجلهالة فلم يرتدد حينئذ يف �أن
ي�صيح�« :إن التقدم احلديث كما ميثله الغرب يف �أيامنا هذه ،قد �أحل املادة مكانًا
من حق الروح وحدها �أن تتبو�أه ،فنتج عن ذلك �أنه قد بو�أ العنف عر�ش الن�صر،
وقيد احلقيقة والرباءة يف �أ�صفاد الرق واال�ستعباد» .ومل يكن هذا ر�أى غاندي
وحده يف �أزمة الع�صر ،ف�أين�شتاين� ،أحد �أقطاب العلم املعا�صر ،يقول�« :إن العلم
مل ُي�ستخدم حتى اليوم �إال يف خلق العبيد ،ففي زمن احلرب ي�ستخدم العلم يف
ت�سميمنا ويف ت�شويهنا ،ويف زمن ال�سلم يجعل حياتنا قلقة مرهقة منهوكة .لقد
كنا ننتظر �أن ي�ستعني النا�س بالعلوم على االن�صراف �إىل احلياة العقلية ،فينالوا
بذلك �أكرب حظ من احلرية ،ولكن بد ًال من ذلك �صريتهم العلوم عبي ًدا للآلة».
وقبيل احلرب العاملية الأخرية �أ�صدر العامل الطبيب �ألك�سي�س كاريل كتابه
امل�شهور (الإن�سان ذلك املجهول) ف�صرح ب�أن الأزمة التي يعانيها �إن�سان هذا القرن
�أزمة من�ش�ؤها عدم االن�سجام بني القلب والعقل وبني الروح واملادة»((( .ولعل هذا
االن�سجام ال ميكن حتقيقه من دون �إميان باليوم الآخر ،الذي ميثل الأ�سا�س املكني
للتوا�صل الوجودي بني عامل ال�شهادة وعامل الغيب؛ �إذ ي�ؤ�س�س لركائز ثالث غاية
يف الأهمية ل�صريورة الوجود الإن�ساين:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.139-137
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الركيزة الأوىل :هي اخللود� ،أي احلياة بعد املوت والن�شور من القبور حيث
يبعث النا�س جمي ًعا بعد موتهم ب�أج�سامهم ليحا�سبهم اهلل على �أعمالهم يف دنياهم
ف�إما �إىل اجلنة و�إما �إىل النار .وعندما جادلت قري�ش الر�سول طوي ًال يف البعث
بالأج�ساد ،ف�إن اهلل تعاىل رد عليهم يف �سورة الإ�سراء :ﮋﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [الإ�سراء ]51-49/وهكذا ف�إن
حموريا يف الت�صور الإ�سالمي �إذ تدفع النا�س
عقيدة البعث واخللود ت�شكل مقو ًما ًّ
للعمل ال�صالح وحتثهم على االبتعاد عن ال�شر؛ لأنهم يعلمون �أنهم �سيحا�سبون
على كل عمل �أو قول.
وهنا يذهب الرائد واملجدد جمال الدين الأفغاين �إىل �أهمية اخللود يف حياة
النا�س الأخالقية �إذ يدفعهم �إىل ترقية �أنف�سهم وال�سمو على م�صاعب حياتهم،
فيذكر �ضمن عقائد ثالث تكون م ًعا «ق َْ�صر ال�سعادة الإن�سانية امل�سد�س ال�شكل»
عقيدة اخللود قائ ًال عنها�« :إن الإن�سان �إمنا ورد هذه احلياة الدنيا ال�ستح�صال كمال
«يهيئه للعروج �إىل عامل �أرفع و�أو�سع من هذا العامل الدنيوي واالنتقال من دار
�ضيقة ال�ساحات ،كثرية املكروهات جديرة �أن ُت�سمى بيت الأحزان وقرار الآالم،
�إىل دار ف�سيحة ال�ساحات خالية من امل�ؤملات ال تنق�ضي �سعادتها وال تنتهي
مدتها» .و�صاحب هذا االعتقاد مدفوع دو ًما �إىل االرتقاء من حالة اجلهل �إىل
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حالة العلم ،ومن دن�س الرذائل �إىل تهذيب النف�س وتطهريها فينزع �إىل الك�سب
من الوجوه امل�شروعة ويتنكب عن طرق اخليانة وو�سائل الكذب والر�شوة وامللق
الكلبي واخلداع الثعلبي ،فتكون الهيئة االجتماعية بذلك �سليمة عادلة م�ستقيمة
وت�صبح الروابط بني الأمم �أدعى للثقة و�أقرب �إىل مراعاة احلق والعدل»((( .ولدى
الرائد توفيق احلكيم ف�إن الت�سليم بالبعث واخللود ميثل الطريق املعقول لتحقيق
«تعادلية الكون» واملحافظة على كل ما �أوجده اخلالق�« ...إذ �أو�صى اهلل يف قر�آنه
بعدم الغلو والإ�سراف ،وبالعدل لعدم الإخالل بالتعادل ال�ضروري لعنا�صر
البقاء من �أ�ضخم الكواكب �إىل �أ�صغر اخلاليا ...وكما �أنه ال طغيان ملوجود على
موجود ...ف�إن اهلل ال يلغي وجود ما �أوجده ،ولكنه يغري �صفة الوجود ،وما ن�سميه
املوت لي�س �إلغاء للوجود ،بل تغيري ل�صفته ،ونقله من وجود دنيوي �إىل وجود
�أخروي»(((.
والركيزة الثانية :هي العدل ...فقد ت�سمح الأو�ضاع بظهور الطغاة والظلمة
والف�سقة من ذوي ال�سلطان �أو الرثوة الذين ُي َر ّوعون الآمنني ،وينتهكون املحارم،
ثم ميوتون يف �أوج �سلطانهم قبل �أن تنالهم يد العدالة �أو يدفعوا ثمن �شرورهم،
قهرا ،لت�شييعهم يف مواكب مهيبة ودفنهم
وقد ي�ضطر �ضحاياهم� ،إن جه ًال و�إن ً
يف مقابر وهياكل يقف عليها احلر�س ليل نهار خ�ضو ًعا لأ�سالفهم وورثتهم من
((( جمال الدين الأفغاين ،الأعمال الكاملة :الرد على الدهريني ،حتقيق د .حممد عمارة ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية
العامة ،القاهرة1968 ،م� ،ص.144
((( توفيق احلكيم ،التعادلية ..مع الإ�سالم والتعادلية ،مكتبة الآداب،القاهرة ،الطبعة الأوىل1983 ،م� ،ص .232
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ذوي اجلاه �أو املال وقوة البط�ش ...و�إزاء هذه امل�شكلة يقف الوعي الأخالقي
حائرا ،يخ�شى من
الذي يت�أ�س�س على العقل املح�ض �أو نظرية الواجب الكانطية ً
عدم وحدة الف�ضيلة وال�سعادة يف هذا العامل وذلك عندما يالحظ معاناة النا�س
الأخيار ،بينما الذين يفتقرون �إىل الأخالق ينعمون .ويدرك ،من ثم� ،أن الطبيعة
ظلما ال ي�ستطيع �أن
ال تتم�شى دو ًما مع الأخالقية ،ويعاين هذه امل�شكلة باعتبارها ً
يقبله ،وي�صر على �أن« :االن�سجام بني الأخالق والطبيعة مفكر فيه على �أنه كائن
بال�ضرورة� ،أي مفرت�ض ،ويفهم هذا االن�سجام على �أنه لي�س «رغبة» و�إمنا «مطلب
(((
�شافيا
للعقل»  ،وهو ما يعني �أن الأخالق العقلية عانت امل�شكلة ،ومل جتد ح ًّال ً
يف احلقيقة ،فتغا�ضت عنها بافرتا�ض حل �صوري يلبي حاجة العقل الب�شري �إىل
االن�سجام ،واالنتظام ،ولكنه ال يحل حاجة الوجود الب�شري �إىل العدل.
هذه احلاجة �إىل العدل ال ميكن تلبيتها �إال عرب الإميان باليوم الآخر على
�أنه موعد له�ؤالء الظاملني مع العدالة الإلهية .وكما يرى الأفغانى« :ال يبقى هناك
من �سبيل �إىل رادع قامع لل�شهوة والهوى �إال �أمر واحد هو االعتقاد بالألوهية� ،أي
الإميان ب�أن للعامل �صان ًعا عاملًا مب�ضمرات القلوب ومطويات الأنف�س� ،سامي القدرة،
وا�سع احلول والقوةّ ،قدر للخري وال�شر جزاء يوفّاه م�ستحقه يف حياة بعد هذه
احلياة� ،أي يف اليوم الآخر ،فهذا االعتقاد وازع قوي يكبح النف�س عن ال�شهوات
ومينعها عن العدوان ،ظاهره وخفيه ،وميحو �أثر الغدر وي�ست�أ�صل مادة التدلي�س.
((( يو�سف كرم ،الطبيعة وما بعد الطبيعة ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الأوىل� ،1966 ،ص .132
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وهو �أف�ضل و�سيلة لإحقاق احلق والتوقيف عند احلد .وهو كذلك جملبة للأمن
ومتن�سم للراحة .وبدونه ال تقرر هيئة لالجتماع الإن�ساين وال تلب�س املدنية �سربال
احلياة وال ي�ستقيم نظام املعامالت وال ت�صفو �صالت الب�شر من �شائبات الغل
وكدورات الغ�ش»(((.
و�أما الركيزة الثالثة :فهي ال�ضمري ...ذلك �أن احل�ضور الإلهي ال�شامل،
وحده ،هو ما يدفع الإن�سان �إىل تكييف �سلوكه مع معتقداته ،عندما يحيا ال�شعور
بوجود اهلل يف كل مكان وزمان ،وهو الأمر الذي يجعل ال�ضمري يف الإ�سالم
ك�أنه �إلهام �صادق ينبع من خ�شية اهلل الذي يعلم خائنة الأعني وما تخفي
ال�صدور :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﮊ [ق .]16 /وهكذا ال يكون هناك �أي �سبيل للخداع �أو التزييف ،وت�صبح
الأخالق الإ�سالمية التزا ًما �أكرث منها �أوامر ونواهي� ،إذ تقوم على حب اهلل وطاعته
والوالء له؛ لأن الإكراه على الف�ضيلة ال ي�صنع الإن�سان الفا�ضل ،كما �أن الإكراه
على الإميان ال ي�صنع الإن�سان امل�ؤمن ،حيث احلرية النف�سية والعقلية هي �أ�سا�س
امل�سئولية.
أ�سا�سا يف �أعماله اخليرّ ة ،و�إمنا يف قدرته على االختيار.
ولي�ست عظمة الإن�سان � ً
وكل من يقلل �أو يحد من هذه القدرة يحط بقدر الإن�سان .فاخلري ال يوجد خارج
�إرادة الإن�سان ،وال ميكن فر�ضه بالقوة :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقرة]256 /؛ �إذ
((( جمال الدين الأفغاين ،الأعمال الكاملة :الرد على الدهريني ،مرجع �سابق� ،ص.171
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ملاذا يلج�أ الإ�سالم �إىل الق�سر يف تعريف الإن�سان معنى اخلري �أو توجيه �سلوكه �إليه،
وهو يح�سن الظن بالفطرة الإن�سانية ويرى �أن �إزاحة العوائق من �أمامها كافية لإيجاد
جيل فا�ضل؟ �إن فطرة الإن�سان خرية ،ولي�س معنى هذا �أنه مالك ال يح�سن �إال
اخلري بل معنى هذا �أن اخلري يتواءم مع طبيعته الأ�صلية و�أنه ي�ؤ ِثر اعتناقه والعمل به
كما ي�ؤثر الطري التحليق �إذا تخل�ص من قيوده و�أثقاله(((.
ومن ثم ت�أتي �أهمية «اجلوانية» ب�صفتها ر�ؤية فل�سفية تعرب عن روح الإ�سالم يف
الربط الوجودي بني العاملني :ال�شهادة والغيب ،وحتاول كما يرى �صاحبها عثمان
�أمني�« :أن تزاوج بني الذات واملو�ضوع ،و�أن جتمع بني العقل والقلب ،و�أن ت�ؤلف
بني النظر والعمل ،وتدعو يف �سري الفكر و�سلوك احلياة �إىل خلو النية وا�ستواء ال�سر
والعالنية ،وجمانبة الرياء والتظاهر ،وتعتد يف تربية ال�شخ�صية وتهذيب النف�س
بالقدوة احل�سنة واملثل الطيب اعتقا ًدا منها �أن ت�أثري الأفعال �أ�شد وق ًعا من ت�أثري
الأقوال ،وجتاهد يف تب�صري �أبناء الع�صر ب�أن مباينة الرباين للجواين هي م�صدر كثري
من �آفات املجتمع ،و�أن العن�صر الإن�ساين �أ�سا�سي يف حل امل�شكالت ال�سيا�سية،
تغيريا يف
و�أن الأديان قادرة على هداية الإن�سان ،و�أن كل �إ�صالح حقيقي يتطلب ً
تغيريا يف الكم واملقدار»(((.
املحور ال ً

((( حممد الغزايل ،خلق امل�سلم ،دار القلم ،دم�شق ،الطبعة احلادية والع�شرون� ،2004 ،ص .26
((( عثمان �أمني ،اجلوانية� :أ�صول عقيدة وفل�سفة ثورة ،مرجع �سابق� ،ص.263
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والإ�سالم  -ك�سائر الأديان ال�سماوية  -ين�شد ال�سمو بالإن�سان �إىل ذروة
الكمال ،ولكنه �إذ ي�سعى �إىل ذلك �أو ين�شده يعلم متا ًما �أن الإن�سان قد ُج ِبل على
النق�ص ،فال يطالب امل�سلم مبا يفوق طاقاته النف�سية والعقلية ،بل يعرتف بحدودها
قبل �أن ي�سعى �إىل رفع م�ستواها .فالإ�سالم ال يطلب من امل�ؤمنني �أن يكونوا قدي�سني
أنا�سا عاديني ي�شاركون يف احلياة الواقعية ،ال يعتزلون يف الكهوف
�أو رهبانًا ،بل يريدهم � ً
بعي ًدا عن املجتمع وال يهملون �أنف�سهم .نعم ي�ؤمنون ب�أن هذه احلياة الأر�ضية لي�ست
هي الوحيدة ،ولكنهم غري مطالبني باالن�سحاب 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

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [ .املائدة .]45 /وحينما يكون الإن�سان على
فطرته ال�سوية يف �أح�سن تقومي كما خلقه اهلل ،تكون هذه النزعة التوفيقية مهيمنة
على نف�سه ،غالبة على �سلوكه ،بال تعار�ض وال تناق�ض وال انف�صال.
والإ�سالم ،على هذا النحو ،ي�ضاد امل�سيحية التي ترف�ض هذه النزعة
التكاملية ،فالقدي�س متى يقول« :ال يقدر �أحد �أن يخدم �سيدين؛ لأنه �إما �أن
يبغ�ض الواحد ويحب الآخر� ،أو يالزم الواحد ويحتقر الآخر ،ال تقدرون �أن
تخدموا اهلل واملال((( (متى )24 :6 ،وقد ترتب على تلك النظرة �أن امل�سيحية
ظلّت تذم احلياة الأر�ضية ،بينما الغرب املعا�صر يهتم بها كما يهتم ال�شخ�ص
((( �أي ال�شيطان.
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الأكول بطعامه� ،إنه يزدريه ولكن لي�س عنده تقدير له� ،أما الإ�سالم فقد ا�ستمر من
البداية ينظر �إىل احلياة ب�سكينة واحرتام� ،إنه ال يعبدها بل يعدها مرحلة جنتازها
يف طريقنا �إىل حياة عليا ،ومبا �أنها مرحلة ال بد منها فلي�س للإن�سان �أن يحتقرها �أو
يقلل من قيمتها� .إنه ال ي�سمح بالنظرة املادية للغرب املعا�صر والقائلة «�إن مملكتي
لي�ست �إال هذا العامل» وال بالنظرية امل�سيحية التي تزدري احلياة وتقول «مملكتي
لي�ست يف هذا العامل»((( ،بل ير�شدنا القر�آن �أن ندعو :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [البقرة.]201 /
ولعل هذه النزعة الواقعية التي توازن بني عاملي ال�شهادة والغيب ،هي
التي منحت الأخالق الإ�سالمية تاريخيتها ،وحملت ال�شاعر الفيل�سوف حممد
�إقبال على القول «ب�أن نبي الإ�سالم يقوم بني العامل القدمي والعامل احلديث فهو
بتاريخ ر�سالته وم�صدرها من العامل القدمي ،وبالروح التي انطوت عليها من العامل
احلديث» .حيث القدرة على التزاوج بني ما هو �أبدي كالروح ،وما هو متغري
كاجل�سد ،فحيث يت�صل امل�سلم بالذات الإلهية ات�صال �إميان ويقني ف�إنه يخل�ص
ملا هو �أبدي دائم متعلق بروحه غري مت�صل بحدود الزمان واملكان ،وحيث يعي�ش
امل�سلم على الأر�ض ف�إنه يواجه ما فيها من تنوع وتغري ويتكيف معهما ،ولكنه
يدرك دو ًما �ضرورة خ�ضوع ما هو متغري ملا هو �أبدي ،فعامل احلوادث لي�س �إال رم ًزا
ي�شري �إىل عامل اخللود ،ومهما تكن طبيعة الواقع والأحداث مما يقع عليه الب�صر
((( �أبو احل�سن الندوى ،ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني ،دار القلم للن�شر والتوزيع ،الطبعة ال�ساد�سة ع�شرة،
القاهرة2005 ،م� ،ص .123
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وال�سمع فلي�ست هي �إال عالقات ت�شري �إىل الكائن الروحاين الكامن وراءها،
جوهرا ثاب ًتا ال يتغري ،بينما
�إىل مبدعها وجمريها .ومن ثم كانت املبادئ واملثل ً
كانت ال�صور التي تلتزم بها وتتفاعل معها هذه املبادئ عر�ضة للتغري بفعل البيئة
والزمن ،ومن ثم جتمع الأخالق الإ�سالمية بني �أ�صالة الثبات الناجم عن اليقني
بالوجود الإلهي ،وبني مرونة التحول املنبثقة عن الإميان بالتغري ورمبا التقدم .وهذا
اجلمع مبا يتطلبه من و�ضوح يف الإدراك هو عمل العقل الذي هو �ضابط �إيقاع
للوجود الإن�ساين بني مثالية الروح ومادية اجل�سد.
ثانيا :الكون ..تفاعل �صميمي بني الإن�سان امل�ستخلف والطبيعة امل�سخرة
ً

تخ�ضع حركة الكون لقانون ثابت ال يتغري هو الذي خلق اهلل به وعليه هذا
الكون الهائل الذي ال تدركه الأب�صار وال تعيه العقول ،وهو القانون الذي يكون
ال�سببية ،وهي العالقة بني الفعل والقانون الذي يحكمه� .أو هو �سنة اهلل التي لن
جتد لها تبدي ًال وال حتوي ًال والتي حتكم الكون وت�سريه من الأزل �إىل الأبد ...وكما
�شاءت احلكمة الإلهية �أن يجري نظام الكون ،الإبداع الإلهي ،جمرى ال�سنن
والقوانني املنتظمة ..فقد �شاءت احلكمة نف�سها �أن ال ي�أخذ فعل التغيري �أو التطوير
ملغيا حرية الإن�سان على الأر�ض ،ومن ثم
يف هذا الكون �صورة اجلرب �أو احلتمً ،
�أنعم عليه بالعقل الذي هو �إظهار للتدبري الإلهي يف الكون و�شهادة عليه .وبحكم
قادرا على االختيار
هذه امللكة «العقل» يبقى الإن�سان
ً
ا�ستثناء من فعل ال�ضرورةً ،
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مبا �أُ ِ
عطي من قدرة على «التعقل» ت�سمو به على العامل الذي هو منه ،بج�سده،
ولكنه متجاوز له بعقله وروحه� ،إذ يتجاوز ال�ضرورة �إىل االختيار ،واحلتم �إىل احلرية.
 -1اإلنسان ..بني التهميش والتمركز

يف مقابل الر�ؤية «العدمية» �أو «التهمي�شية» ملوقع الإن�سان يف الكون ،والتي
ت�سود لدى الديانات الطبيعية الآ�سيوية ،كان ثمة ر�ؤية نقي�ض تقول بـما ميكن
ت�سميته «الر�ؤية اال�ستخالفية» وم�ؤداها �أن الإن�سان هو تاج اخلليقة وبطل الرواية
الكونية ،كل ما يف العامل وجد من �أجل خدمته .وهي النظرية التي وجدت لها
وثانيا �سن ًدا
دينيا يف العهد القدمي وق�صة اخللق كما يرويها �سفر التكوينً .
�أو ًال �أ�ص ًال ًّ
علميا يف نظرية «مركزية الأر�ض» حيث كان املنظور العلمي التقليدي يت�صور �أن
ًّ
ال�شم�س تدور حول الأر�ض باعتبارها املركز املادي للكون ،وحاملة الإن�سان الذي
فكريا يف الفل�سفة اليونانية منذ القرن الرابع قبل
هو مركزه الروحي .وثال ًثا مرتك ًزا ًّ
امليالد ،حيث قام اخليال امليثولوجي والفل�سفي على تكري�س و�ضع الإن�سان لي�س
فقط على الأر�ض ،بل وكذلك يف مواجهة ال�سماء من خالل تفاعالت �شتى
�أدخلت الإن�سان يف الفلك الإلهي� ،أو الإله يف الفلك الإن�ساين .وراب ًعا حا�ضنة
م�ؤ�س�سية هي الكني�سة يف الع�صور الو�سطى والتي راقها متجيد الإن�سان و�إكباره،
ذلك الإكبار املوروث عن العهد القدمي ،ف�شاعت النظرية يف �أوروبا حتى ال�شطر
الأخري من ع�صر النه�ضة الأوروبية.
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متوجا لهذه الر�ؤية اال�ستخالفية .ويف ق�صة اخللق ،كما
وقد جاء الإ�سالم ً
عر�ض لها القر�آن الكرمي ،حتدثنا �آياته عن مراحل وتطورات هذا اخللق فنفهم �أن
مو�ضوعيا وم�ستق ًال عن العامل ،و�إذا كانت كل املخلوقات
الإن�سان موجود وجو ًدا
ًّ
قد خلقها اهلل بالأمر الإلهي «كن» ف�إن خلق �آدم قد متيز عن خلق املخلوقات كلها
ب�أمرين؛
�أولهما� :أن اهلل  قد با�شر خلقه بيديه ،وذلك طب ًقا لقوله تعاىل يف �سياق
ا�ستنكار ع�صيان �إبلي�س الأمر الإلهي بال�سجود لآدم :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﮊ [�ص .]7 /ورغم اخلالف الت�أويلي بني �أن�صار الفهم احلريف و�أولئك الذين
ي�صرون على الفهم املجازي لعبارة «بيدي» ،ف�إن هذه املبا�شرة باليدين  -بعد نفي
الت�شبيه واعتبار اليدين من �صفات الذات الإلهية التي �أثبتها ال�سمع  -عالمة
على تكرمي اهلل �سبحانه للإن�سان واحتفائه به .وهذه الداللة يعرب عنها الطربي يف
تف�سريه من خالل رواية عن عبد اهلل بن عمر يقول فيها« :خلق اهلل �أربعة بيده :
العر�ش وعدن والقلم و�آدم ،ثم قال لكل �شيء كن فكان(((».
قب�سا
وثانيهما� :أن الإن�سان ،و�إن كان «حاد ًثا» يف تاريخ التكوين ،فقد اكت�سب ً
مبا�شرا من روح اهلل القدمي�« :إنه موجود «بالقوة»
من الأبدية لأن خلقه كان ً
في�ضا ً
يف علم اهلل وت�صميماته على �صعيد «القدم» و�أما وجوده «بالفعل» ،الوجود
((( جامع البيان (الريان) ،اجلزء الثالث والع�شرون� ،ص .119نق ًال عن :د .ن�صر حامد �أبو زيد ،الن�ص وال�سلطة
واحلقيقة �إرادة املعرفة و�إرادة الهيمنة ،املركز الثقايف العربي ،بريوت والدار البي�ضاء ،الطبعة اخلام�سة2006 ،م،
�ص.256
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املحدث ،ف�سيتم بعد �أن ينفخ اهلل فيه من روحه .لقد متيز �آدم ب�شرف اال�ستقبال
حيا ،ومن
املبا�شر للنفخة الإلهية [احلجر[ ،]29 /ال�سجدة ]9 /التي �سوته كائ ًنا ًّ
هذه الروح تنتقل النفخة الإلهية بطريقة غري مبا�شرة ل�سائر الب�شر .فطبيعتنا
الإن�سانية مزدوجة� :أبدية وخلود باجلوهر ،وحدوث متناه ،بالوجود الآدمي.
وهذه االزدواجية هي م�صدر عط�شنا الروحي ،وتوقنا �إىل التعايل� ،إىل جتاوز دنيوية
الوجود ،وا�ستلهام ينابيع الوجدان .لقد �أعز اهلل اجلن�س الب�شري ف�أبدعه بنفخ من
روحه .و«النفخ من الروح الإلهية» ينفي حلول اهلل يف �أية ذات ب�شرية وي�صون
تنزيهه ،ويف الوقت نف�سه ،ي�صعد بالإن�سان �إىل االت�صال الروحاين باهلل ،فال جت�سيد
للألوهية يف الإن�سان ،يف �أي �إن�سان ،وال هجران وانف�صام عن اخلالق؛ �إنه لنفخ
تكرم به اهلل على الب�شر عامة ،ليظهر �أف�ضليتهم على باقي الكائنات(((.
ويف مقابل هذه الأف�ضلية كان على الإن�سان �أن يحمل �أمانة الوجود يف
�شجاعة و�إقدام ،وهي التي عر�ضت على اجلبال ف�أبني �أن يحملنها .وهكذا يتكر�س
مبد�أ اال�ستخالف يف القر�آن الكرمي :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﮊ [فاطر .]39 /كما يرتبط مبد�أ الت�سخري ،باال�ستخالف �أ�شد االرتباط،
أ�سا�سيا من مالمح الت�صور الإ�سالمي .فالكون قد �سخر
ويعد بدوره ً
ملمحا � ًّ
للإن�سان ،واهلل �سبحانه حدد �أبعاده وقوانينه ونظمه و�أحجامه مبا يتالءم واملهمة
((( د .حممد عزيز احلبابي ،ال�شخ�صانية الإ�سالمية ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثانية1983 ،م� ،ص.78
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ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

غري �أن الر�ؤية اال�ستخالفية �أخذت ،مع بداية الع�صر احلديث مطلع القرن
ال�ساد�س ع�شر ،ت�شهد حتولني مت�ضادين ت�شاركا يف دفعها �إىل منحى متطرف باجتاه
ما ميكن �أن ن�سميه «الر�ؤية املتمركزة»:
التحول الأول متثل يف �صعود املذهب الإن�ساين الذي اعترب دعاته �أو �آمنوا
ب�أن الإن�سان هو معيار كل �شيء و�أن كل �إن�سان معيار ذاته .والعبارة الدارجة
املميزة لهم والتي ت�ستخدم لو�صفهم هي «النزعة الفردية» .لقد كانوا رجا ًال بلغت
حدا جعلهم ي�سعون �إىل �أن يكونوا هم �أنف�سهم ،وكانوا مفعمني
بهم اجل�سارة ًّ
باحليوية �إىل درجة جعلتهم ي�سعون �إىل �إ�سقاط كل �سلطة ولي�س فقط كني�سة
عظيما �ضد نظرة
الع�صر الو�سيط حيث كان الداعية �إىل النزعة الإن�سانية متمر ًدا ً
الع�صور الو�سطى �إىل الكون ولو مل تكن له نظرة وا�ضحة خا�صة به عن الكون.
وا�ضحا متا ًما ب�ش�أن ما يريد
وكان � ً
مهما للنزعة الفردية ولو �أنه مل يكن ً
ن�صريا ًّ
أي�ضا ً
هو �أن يفعله بذاته وكيف ي�صوغها((( .ومن ثم فقد دفع املذهب الإن�ساين ،بالر�ؤية
كبريا على طريق املركزية املطلقة وهي املحطة التي �سوف
اال�ستخالفية �شوطًا ً
وخ�صو�صا بعد الثورة ال�صناعية وزيادة
يبلغها الوعي الغربي بعد ع�صر التنوير،
ً
قدرة العلم التجريبي على قراءة كتاب الطبيعة ،وكان ذلك � ًأمرا مفهو ًما.
((( كرين برينتون ،ت�شكيل العقل احلديث ،ترجمة د �شوقي جالل ،مكتبة الأ�سرة ،القاهرة� ،2001،ص.23 ،41
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�أما التحول الثاين فقد متثل يف الك�شوف العلمية ،التي �أخذت تتواىل يف
هذا ال�سياق التاريخي �أي يف موازاة احلركة الإن�سانية وفيما بعدها ،لرتد الإن�سان
�إىل مكانه الطبيعي من الكون ،على �أنه جمرد ظاهرة طبيعية� ،أو نوع من �أنواع
احليوان ! والتي ي�أتي يف القلب منها ثالث نظريات ،مزقت هالة القدا�سة التي
كانت حتيط بالإن�سان(((:
�أما الأوىل فكانت نظرية دوران الأر�ض عند كوبرنيكو�س ()1543
وجاليليو ( )1642فقاال �إن ال�شم�س  -ولي�ست الأر�ض كما قال بطلميو�س رائد
الفلك قدميًا  -هي مركز الكون ،ف�أ�ضحت الأر�ض جمرد �سيارة �صغرية من �سيارات
ال�شم�س ،ومن هنا ت�ضاءلت قيمة الإن�سان الذي يعي�ش فوق �أدمي هذه الأر�ض!
والنظرية الثانية هي نظرية الال�شعور عند «فرويد» ،وم�ؤداها �أن حمتويات
الال�شعور من خربات قدمية وميول فطرية وعواطف مكت�سبة ،تتعار�ض مع �آداب
املجتمع وتتنافى مع تعاليم الدين ،و�أكرثها يدور حول الغريزة اجلن�سية ،هذه هي
�أكرب الدوافع التي ت�سيطر على �سلوك الإن�سان ،وحتدد له م�سار �سريه! ومن هذا
املنطلق قال بع�ض الأدباء والكتاب �إن الإن�سان حيوان �سافل منحط !! فاحليوان
ال يعرف الكذب واحلقد والغ�ش والنفاق وغري هذا من �صفات ال يت�صف بها �إال
هذا الذي ن�سميه �إن�سانًا!
((( د .توفيق الطويل ،ق�صة ال�صراع بني الدين والفل�سفة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1979 ،م،
�ص .262 ،15 ،14 ،13
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و�أما النظرية الثالثة التي هزت مكان الإن�سان بعنف ،فهي نظرية التطور
وقد تراكمت معطياتها بجهد متوا�صل لكثريين على ر�أ�سهم تريفريانو�س،
والمارك ،وداروين ،وواال�س فيما بني القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين حيث
�أ�صدر تريفريانو�س كتابه «علم احلياة» عام  1803وقرر فيه �أن الع�ضويات الراقية
قد تطورت بالتدريج عن �أخرى ب�سيطة ،و�أن انقرا�ض الأنواع لي�س �إال حتو ًال �إىل
�أنواع �أخرى ،ثم ن�شر «المارك» كتابيه« :الأبحاث» و«فل�سفة احليوان» �أ�ضاف
فيهما �إىل ذلك الر�أي القول ب�أن احليوان نف�سه ي�سعى جا ًّدا ليتطور حتى ي�سد ما
طرديا مع ا�ستعمالها ،و�أن
يظهر يف بيئته من حاجات جديدة ،و�أن الأع�ضاء تنمو ًّ
ال�صفات املكت�سبة تنحدر �إىل الأبناء عن �آبائهم .بينما تو�صل دارون 1882 +
وواال�س  1913 +يف وقت واحد ،ومن غري �أن يكون بينهما ات�صال� ،إىل بطالن
الر�أي القدمي يف �أن �أنواع احليوان ثابتة الزمت �صورها عرب الع�صور من غري تغاير
وال تطور ،و�أثبتا على العك�س من هذا �أن الأنواع تتطور دو ًما ،و�أنها يف �صراع
دائم بحكم قانون االنتخاب الطبيعي .وعندئذ يكون البقاء للأ�صلح ،وملا هاجمت
الكنائ�س النظرية عكف دارون على درا�سة الإن�سان وانتهى من ذلك �إىل �أن
القوانني التي حتكم تطور احليوان هي نف�سها التي حتكم تطور الإن�سان ،فالإن�سان
جمرد حيوان ،والفرق بينه وبني ما ن�سميه احليوان فرق درجة ولي�س فرق نور!
ومن وجهة النظر العقلية يفرت�ض �أن تعطل هذه النظريات الثالث وما
ي�شبهها منو احل�ضور الإن�ساين من موقع «الر�ؤية اال�ستخالفية» �إىل موقع الر�ؤية
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املتمركزة؛ لأنها يف الأغلب تنال من متيز الإن�سان النوعي ،ومن ت�ساميه على العامل
الطبيعي باعتباره ثمرة للخلق؛ يعي�ش يف �أح�ضان الطبيعة ،ولكنه م�ستقل عنها،
ومت�سام على قوانينها «ال�ضرورية» بعقله املريد .غري �أن الذي حدث يف التاريخ
ٍ
الثقايف هو اعتبار امل�سار العلمي النازع �إىل التقدم والذي احتوى هذه النظريات
الثالث م ًعا ،هو قرين امل�سار الفكري والفل�سفي النازع �إىل التحرر والذي احتوى
عبورا على التناق�ض القائم بني
احلركة الإن�سانية ،ثم الأنوار فيما تال من �أزمان ً
منطق التحولني .وال ميكن تف�سري الإهمال املتعمد لوجود هذا التناق�ض بحقيقة
�أن نظرية التطور بالذات مل حتقق الإجماع حولها من لدن العقل الغربي� ،سواء
لأن الوعي امل�سيحي ظل يرف�ضها� ،أو لأن التيار العام الذي قبلها قد و�ضعها يف
�سياقها اخلا�ص� ،أي داخل الأنواع ،وذلك لأن �أكرث العقول �إميانًا بالتطور العام يف
مفهومه الوا�سع ،هي �أعمقها �إميانًا باحلداثة وفتوحاتها العلمية ،وبو�ضع الإن�سان
اجلديد فيها مرك ًزا مطل ًقا للكون.
ورمبا كان التف�سري الذي ميكننا من فهم �آلية جتاوز هذا التناق�ض هو �أن العقل
الغربي قد نظر �إىل اللحظة التي حكم فيها التطور بانف�صال اخللق عن اهلل باعتبارها
«انغما�سا يف الطبيعة» .و�إذا كانت
حلظة «انعتاق من الألوهية» ،بد ًال من كونها
ً
الألوهية ك�أ�صل ،واخللق كفعل هي ما متنح الوجود الإن�ساين معناه وغاياته يف
املبتد�أ واملنتهى ،و�إذا كانت الطبيعية /الأ�صل احليواين ال تعدو �سوى ذكريات
للوجود الإن�ساين تنتمي للما�ضي وال حتكم امل�ستقبل ،ف�إن القراءة الو�ضعية/
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املادية /النفعية ميكنها �أن ت�صل �إىل نتيجة مفادها �أن الإن�سان وبغ�ض النظر عن
حتررا عندما انفك من احل�ضور الإلهي� .إنها ،مرة �أخرى،
الأ�صل الطبيعي �صار �أكرث ً
النزعة املادية التي ال تت�صور احلرية �إال يف �إطار ال�شاهد ،وال ت�ستطيع �أن تنفلت
من قيوده �إىل احلرية الكاملة التي ت�ضم الغيب �إليه ،باعتبارهما حدين تفر�ضهما
احلقيقة الإلهية ،ويحكمان احلقيقة الإن�سانية حيث يكون اخللق �أ�ص ًال للحرية.
و�أما من وجهة النظر الدينية ف�إن نظرية التطور بالذات تطرح ذلك التحدي
املتعلق بحقيقة احل�ضور الإلهي يف الكون باعتباره �أ�ص ًال للخلق ،منف�ص ًال عنه
ولكنه مهيمن عليه ،ومن ثم يرف�ض الإ�سالم ،كاليهودية وامل�سيحية ،فكرة
توفيقيا يحفظ
التطورية الن�شوئية .وهنا يخط املجدد عبا�س حممود العقاد طري ًقا ًّ
الإميان من دون معاداة للعقل يف هذه الق�ضية عندما مييز داخل القائلني بالتطور
بني فريقني :الأول يعمم تطبيقه على الكون كله مبا ا�شتمل عليه من مادة وقوة.
والثاين يق�صره على عامل الكائنات الع�ضوية الذي ي�شتمل على النبات واحليوان
والإن�سان ،وال يحيط مبا عداه من املوجودات غري الع�ضوية ...والذين يق�صرون
التطور على الأحياء ،يرجعون يف تعليل تطورها �إىل عوامل الطبيعة وما ت�شمله
من م�ؤثرات البيئة واملناخ وموارد الغذاء وو�سائل احل�صول عليه ،وال ي�ضطرهم
القول بهذا التطور �إىل التعر�ض ملا وراء هذه العوامل الطبيعية ب�إثبات �أو �إنكار...
فقد تكون عوامل الطبيعة يف مذهبهم خا�ضعة لقوة عالية فوق الطبيعة ،تودعها ما
ت�شاء من النظم والنوامي�س ،وال يتناق�ض القول بالنظم الطبيعية عندهم والقول
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مبا وراء الطبيعة ،على ح�سب العقائد الدينية �أو املذاهب الفل�سفية� .أما القائلون
بالتطور العام فيواجهون ق�ضية اخللق� ،أو م�س�ألة الإميان باخلالق ،يف كالمهم عن
العامل وعن القوى امل�سرية له من خارجه �أو داخله ،وال منا�ص لهم من التعر�ض
لهذه القوى التي متلك ت�سيري هذا الكون منذ الأزل �إىل غري نهاية ...وهي ال
تنف�صل عن م�س�ألة اخللق واخلالق يف جملتها .ف�إذا كان تطور الأحياء يرجع �إىل
عوامل البيئة الطبيعية ،فماذا خارج الكون كله يرجع �إليه تطور الكون منذ البداية
الأوىل؟ وكيف يتفق القول بالتطور والقول بالأبدية التي ال �أول لها وال �آخر
�إذا قيل �إن الكون موجود بال ابتداء وال ختام؟ ومن ثم ف�أ�صحاب التطور العام
ه�ؤالء ،يقفون من م�س�ألة الأ�صول الأوىل موقفني متقابلني متناق�ضني ..وتف�سري
هذه الأ�صول عند �أحدهما  -وهو فريق امل�ؤمنني � -أنها من �صنع اخلالق احلكيم،
و�أن القوة التي ت�صدر عنها �آثار التطور يف الكون كله منذ بدايته البد �أن تكون
«قدرة» فوق الطبيعة وفوق الكون تودعه ما ت�شاء من النظم والنوامي�س .والفريق
الآخر  -وهو فريق املاديني املنكرين  -يكتفي من التف�سري بذكر العوامل التي
ين�سب �إليها الت�أثري واعتبارها طبيعة يف املادة ال تف�سري لها �إال �أنها وجدت هكذا،
وال ميكن �أن توجد على �صورة �أخرى غري التي وجدت عليها(((.
ويف اعتقادنا �أن الطريقة الوحيدة لفهم التطورية الن�شوئية على �أنها ممكنة
وعملية ،يكمن يف ق�صرها على ما ميكننا ت�سميته «التطور داخل النوع»� ،أي داخل
((( عبا�س حممود العقاد ،الإن�سان يف القر�آن الكرمي ،مرجع �سابق� ،ص .74 ،72
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كل نوع من العوامل القائمة بذاتها ،وامل�ستقلة عن غريها ،فقد حدثت تطورات
داخل الرتكيب الإن�ساين ح�سب البيئة ،والزمان ،والتحديات مثلما حدث يف
عامل احليوان من �أدناه و�أب�سطه� ،إىل �أرقاه و�أعقده ،وكذلك يف عامل النبات من
�أزهره �إىل �أثمره ،بل ويف العامل املادي حيث ت�ؤكد الدرا�سات اجليولوجية ،على
حدوث حتوالت هائلة بني �سطح الياب�س واملاء ،وبني م�ساحة احلار والبارد ،تغري
معها �شكل الأر�ض ومواطن احل�ضارات .ومن ثم ميكن فهم ما جرى من تطور
ل�صورة الإن�سان البدائي /الأول ،باجتاه ال�صورة احلالية للإن�سان احلديث الأكرث
رقيا وتعقي ًدا بال �شك ،ولكنه لي�س منزوع ال�صلة بالإن�سان الأول ،كما �أنه لي�س
ًّ
وري ًثا لأي حيوان مهما كان نوعه �أو درجة رقيه ،وبهذا الفهم ميكن التوفيق بني
ق�صة اخللق الإلهي للإن�سان ،التي متنحنا الكرامة ال�شخ�صية ،واحلرية الفردية ،مع
حتررا وجذرية،
�صك ا�ستخالفنا على الكون ،وبني العلم احلديث يف �أكرث �صوره ً
لت�أ�سي�س عقالنيتنا امل�ؤمنة �أو ال�شاملة.
وهنا يثمن العقاد ر�ؤية املفكر الفرن�سي املعا�صر «تيار دى �شردان» حلدود
مفهوم التطور ،و�أ�سا�س تلك الر�ؤية هو النظر �إىل التطور فيما قبل ظهور الإن�سان
نظرة تختلف عنه فيما بعد ظهور الإن�سان ،ف�أما قبل ظهوره فقد كانت القوة الباطنية
الدافعة قوة طاردة مبعنى �أنه كلما ظهر جن�س حيواين معني �إىل الوجود فهو ال
يلبث �أن يتفرق يف �أنواع خمتلفة يتميز كل منها بخ�صائ�صه برغم ا�شرتاك الأنواع
كلها يف �أرومة واحدة .و�أما بالن�سبة �إىل الإن�سان فالقوة الباطنية الدافعة هي قوة
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�ضامة �أو جاذبة تد�أب على جتميع الأطراف نحو مركز واحد حتى ال تتفرق �أنوا ًعا
كما حدث يف دنيا احليوان والنبات ،ولذلك لبث الإن�سان بني �سائر الكائنات
احلية جمي ًعا وحي ًدا يف كونه نو ًعا واح ًدا ومل يتكاثر �أنوا ًعا متباينة كما نرى مث ًال
يف عامل الطري الذي تقرب �أنواعه من ت�سعة �آالف .لكن الإن�سان و�إن �صمد على
إن�سانيا واح ًدا فقد ا�ستعا�ض عن التنوع البيولوجي تنو ًعا �آخر
جمرى الزمان نو ًعا � ًّ
هو التنوع يف الثقافات ومع ذلك فحتى هذا الت�شتت الثقايف �سرعان ما يجد له
دائما مراكز ح�ضارية كربى جتمع خيوطه يف قب�ضتها الواحدة فيظهر الع�صر ك�أنه
ً
متميز بطابع فكري واحد(((.
مركزية اهلل اخلالق للكون هي� ،إذن ،التي متنح الإن�سان القدرة على �أن
يكون خال ًقا لأعماله� ،أي كائن حر مدعو �إىل ممار�سة حريته يف �إعادة تكييف هذا
الكون ،متحم ًال م�سئوليته كاملة عن هذه الأعمال .غري �أن امل�سلم باعتباره �إن�سانًا
ي�ؤمن بخالقية اهلل له ال يرى يف تلك احلرية املمنوحة له ًّ
�صكا باالنفالت من كل
أي�ضا حمكوم
قيد ،وكما �أنه حمكوم بقدر اهلل فيما يخ�ص عالقته باهلل اخلالق ،فهو � ً
ب�سنن الكون فيما يخ�ص وجوده وخالفته على هذا الكون .ورمبا ت�صورت الذات
الإن�سانية املتمركزة حول نف�سها امتداد حريتها �إىل خارج هذه ال�سنن� ،أو حتى �إىل
مناق�ضتها ،لو ا�ستطاعت� ،أما الذات امل�ؤمنة با�ستخالفها على الكون فال تت�صور
مثل هذا اخلروج ،بل ترى حريتها يف ت�أكيد هذه ال�سنن ،وت�سلك على النحو
((( عبا�س حممود العقاد ،حقائق الإ�سالم و�أباطيل خ�صومه ،طبعة مهرجان القراءة للجميع ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة ،طبعة 1999م� ،ص.71
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الذي يحقق خري الإن�سانية كلها وفق النظام الكوين .وهكذا ي�ضع اال�ستخالف،
باعتباره املبد�أ اجلوهري للح�ضارة الإ�سالمية« ،الإن�سان» يف املوقع الو�سط من
الكون ،فال ي�ؤدي �إىل تهمي�شه ،جاع ًال منه ذلك احلقري الفاين الذي يكمن
�سر خال�صه يف «الفناء» املطلق كما هو احلال يف الأديان الطبيعية /الآ�سيوية،
خ�صو�صا البوذية والربهمية .وال �إىل متركزه حيث ي�سود الفكر الو�ضعي الذي
ً
يجعل الإن�سان يف مركز الكون ،حيث �إن اهلل قد تبطل ونحى نف�سه عن الوجود
واملوجودات ،كما يقول �أر�سطو� ،أو �أنه قد غاب متا ًما /مات بفعل ح�ضور العقل
نهائيا لذاته ،وم�سئو ًال
كما �أعلن نيت�شه ،ويف كلتا احلالتني ي�صري الإن�سان م�شر ًعا ًّ
متحررا متا ًما من املركزية الإلهية.
أخريا عن م�صريهً ،
� ً
ثالثًا :الإن�سانية ..تعادل �إيجابي بني احلرية وامل�سئولية

تبدو ق�ضية خلق الإن�سان ،وعالقته بخالقه �أحد الأمثلة الوا�ضحة على
التداخل بالت�شابه واالختالف بني الأديان الإبراهيمية الثالثة .فاليهودية
وامل�سيحية ت�سلمان مبا جاء يف التوراة (�سفر التكوين  )27 - 26 :1من �أن «اهلل
قد خلق الإن�سان على �صورته»� ،أي على �صورة اهلل �سبحانه .ورغم �أن عبارة قد
وردت يف �صورة حديث �شريف جاء فيه ما معناه �أن اهلل قد خلق �آدم على �صورته،
ف�إن فقهاء امل�سلمني �أ َّولوا الن�ص ،فقالوا �إن اهلل �سبحانه قد اختار �أن ي�سوي �آدم
على �إحدى ال�صور التي يف علمه جل �ش�أنه ،كما �أولوا �آية اال�ستواء على الكر�سي
مبا يقطع الطريق على �أي نزعة جت�سيدية .وهكذا تبقى الآية الكرمية من �سورة
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ال�شورى ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ     ﮊ[  ال�شورى ]11/فوق كل
نقا�ش.
نفيا قاط ًعا �أي م�شابهة
هذا الت�صور التنزيهي لعالقة الإن�سان بخالقه �إذ تنفي ً
�أو مماثلة �أو تداخل بني اهلل والإن�سان ،ف�إنها يف الوقت نف�سه تكفل حترر الوجدان
الإن�ساين من كل �سطوة قد تهيمن عليه ،وتطلق �إرادة الإن�سان من كل قيد ميكن
وقيا�سا على املعتقدات والأديان ال�سابقة عليه ،يك�شف الإ�سالم عن
�أن يكبلهاً .
�إيجابية «احل�ضور الإلهي يف العامل» ،فالألوهية لي�ست هي تلك ال�صورة ال�سلبية
التي جالت يف ت�صور �أر�سطو ،ولي�ست مق�صورة على بع�ض جوانب اخللق والتدبري
كما ت�صور الفر�س يف �صفات «هرمز» �إله النور واخلري واخت�صا�صاته ،و�صفات
«�أهرمان» �إله الظالم وال�شر واخت�صا�صاته ،ولي�ست حمدودة بدرجة من درجات
اخللق كت�صور �أفلوطني ،ولي�ست حمدودة بحدود �شعب كت�صورات بني �إ�سرائيل.
ولي�ست خمتلطة �أو متلب�سة ب�إرادة كينونة �أخرى ،كبع�ض ت�صورات الفرق
امل�سيحية ،ولي�ست معدومة على الإطالق ،كما تقول املذاهب املادية ،التي تنفي
وجود الإله احلي املريد� ...إىل �آخر هذا الركام(((؛ بل هي عالقة حية بني خالق
قادر وخملوقات واعية ،تدعوه في�ستجيب وت�صلي �إليه وت�ؤمن بجدوى ال�صالة..
وتلك هي العالقة البديعة التي ي�صوغها الإ�سالم بني الإله املت�سامي والإن�سان
العاقل؛ �إذ تدمج العقل باحلرية والرحمة يف مزيج رائق �شفاف يتجاوز التج�سيد
والت�شبيه ،كما يتجاوز اجلرب والعدمية.
((( �سيد قطب ،خ�صائ�ص الت�صور الإ�سالمي ومقوماته ،مرجع� ،سابق� ،ص.151
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والتوحيد على هذا النحو ذو �أثر بالغ يف بنية النف�س الداخلية ،فهو لي�س
جمرد كلمة ينطق بها الل�سان يف �شهادته ،وال هو جمرد ت�صور فل�سفي لعالقة
الإن�سان باخلالق ..بل هو طاقة حمررة من الطراز الأول يك�شف عنها �إمام املجددين
حممد عبده بقوله :رفع الإ�سالم كل امتياز بني الأجنا�س الب�شرية ،وقرر لكل
فطرة �شرف الن�سبة �إىل اهلل يف اخللقة ،و�شرف اندراجها يف النوع الإن�ساين يف
اجلن�س والف�صل واخلا�صة ،و�شرف ا�ستعدادها بذلك لبلوغ �أعلى درجات الكمال
الذي �أعده اهلل لنوعها على خالف ما زعمه املنتحلون من االخت�صا�ص مبزايا
حرم منها غريهم ،وت�سجيل اخل�سة على �أ�صناف زعموا �أنها لن تبلغ من ال�ش�أن
�أن تلحق غبارهم ،ف�أماتوا بذلك الأرواح يف معظم الأمم و�صريوا �أكرث ال�شعوب
أ�شباحا((( .هذه الطاقة التحريرية ينبثق عنها �أمران �شديدا الأهمية يف
هياكل و� ً
�صياغة روح الإ�سالم.
الأمر الأول :هو حرية العقيدة اكت�سابًا للإميان ،وممار�سة له .فال توجد يف
الإ�سالم عقيدة الهوتية «ر�سمية» �أو جمموعة من الأفكار الالهوتية «املعتمدة»� ،أو
«الأرثوذك�سية» .كما ال توجد «هرطقة» باملعنى امل�سيحي ،فلي�س هناك يف الإ�سالم ما
ميكن حتديده متا ًما �أو و�صفه بـ «العقيدة ال�صحيحة والعقيدة الفا�سدة» .بل �إن الأفكار
واملفاهيم املتعلقة باهلل هي يف جوهرها من الأمور املوكولة �إىل كل فرد على حدة
قادرا على ذلك.
يكت�شفها يف ن�ص القر�آن الكرمي ،بوعيه الإن�ساين احلر طاملا كان ً
((( الإمام حممد عبده ،ر�سالة التوحيد ،حتقيق حممود �أبو رية ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة � .1966ص،157
.158
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وهكذا  -ح�سب حممد عبده  -رفع الإ�سالم بكتابه املنزل ما كان قد
و�ضعه ر�ؤ�ساء الأديان من احلجر على عقول املتدينني يف فهم الكتب ال�سماوية
ا�ستئثارا من �أولئك الر�ؤ�ساء بحق الفهم لأنف�سهم و�ض ًّنا به على كل من مل يلب�س
ً
لبا�سهم ومل ي�سلك م�سلكهم لنيل تلك الرتب املقد�سة ،ففر�ضوا على العامة �أو
�أباحوا لهم �أن يقر�ؤوا قط ًعا من تلك الكتب لكن على �شريطة �أن ال يفهموها وال
أي�ضا مزية
�أن يطيلوا �أنظارهم �إىل ما ترمي �إليه ،ثم غالوا يف ذلك فحرموا �أنف�سهم � ً
الفهم �إال قليالً ،كما وقفوا بالنا�س عند تالوة الألفاظ تعب ًدا بالأ�صوات واحلروف،
فذهبوا بحكمة الإر�سال فجاء القر�آن يلب�سهم عار ما فعلوا ،فقال :ﮋﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [البقرة ،]78/ﮋﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [اجلمعة .((( ]5/

والأمر الثاين :فردية العبادة� ،إذ لي�س يف الإ�سالم كهنوت ،وال يعدو رجل
الدين يف الإ�سالم فقي ًها وداعية �إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،ال ميلك �أي
�سلطة على امل�سلم الذي تبقى عبادته حرة من �أي طقو�س جماعية ،وقائمة فقط
متحررا من �أي رقابة خارجية على �إميانه
على حرية �ضمريه الإن�ساين ،ليبقى هو ً
الفردي احلرً ،
ومالكا «حريته» ،م�ستح ًّقا بجدارة لوظيفة «اال�ستخالف» ومن ثم
ي�صدر اهلل حكمه الرائق يف القر�آن الكرمي :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
((( الإمام حممد عبده ،ر�سالة التوحيد ،املرجع نف�سه� ،ص.149 ،148
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ﭦ ﭧﮊ [اجلاثية .]15/و�أن :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﮊ [الإ�سراء� .]15 /إذ يتحتم على كل م�ؤمن �أن يحقق م�صريه ب�أعماله
ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [غافر .]18 /وبينما يتوجه «العهد
اجلديد» �إىل الإن�سان ،يتوجه القر�آن �إىل النا�س .وهكذا ينبثق مبد�أ النا�س ،الكل،
اجلماعة .ولي�س هناك �شيء بال�صدفة ،فالعهد اجلديد على ات�ساق تام مع روح
ال�صفوة امل�سيحية ومبدئها الهرمي املقد�س ،الكهنوتي� ...أما الإ�سالم ـ كما
تعبريا عن العقل العام رفيع ال�ش�أن�« .إن
يالحظ جمال البنا ـ في�شري �إىل النا�س ً
الإ�سالم ال يعرتف بال�صفوة ،رهبانًا كانوا �أو قدي�سني ،وال يوجد فيه برناجمان:
واحد للمختارين و�آخر للنا�س العاديني .ولكنه �إعالن ملبد�أ دميقراطي»((( .وقد
ترتب على ذلك �أن الإ�سالم العام /ال�سني مل ي�شهد قط ظاهرة ال�سلطة الدينية
املهيكلة يف هرم تراتبي ،و�إن وجدت على ا�ستحياء يف مراحل مت�أخرة داخل
املذهب ال�شيعي فيما جت�سده فكرة والية الفقيه ،وترتيب «�آيات اهلل» وهو وجود
ا�سثنائي ال ينبع من الن�ص القر�آين ،وال من روح العقيدة ،بل نبت يف مراحل
تالية من رافدي ال�صراع ال�سيا�سي /املذهبي ،والتدهور التاريخي /احل�ضاري.
ولكن �إذا كانت احلرية الإن�سانية تقع يف قلب التوحيد عقيد ًة ،والإ�سالم
دي ًنا ،فهل يعني ذلك �أن الإرادة الإن�سانية مطلقة؟ لعل الإجابة القريبة هي حرية
الإن�سان يف حدود ق�ضاء اهلل وقدره ،غري �أنها تثري بدورها �س�ؤا ًال �آخر عن كيفية
التوفيق بني القدرة الإلهية على توجيه الفعل الإن�ساين ،والعدل الإلهي الذي
((( جمال البنا ،الإ�سالم والعقالنية ،دار الفكر الإ�سالمي ،القاهرة2002 ،م� ،ص.18
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يفرت�ض حما�سبة الإن�سان فقط على خياراته احلرة؟ وهنا تبدو الإحاطة باحلكمة
�صعبا ،و�إن �أمكن تلم�س �إجابة ذات فاعلية
الإلهية يف مثل هذه الق�ضية � ًأمرا ً
للروح الإن�سانية انطالقًا من القر�آن الكرمي الذي ت�شري بع�ض �آياته حلرية الإرادة
الإن�سانية ،بينما ت�شري �آيات �أخرى �إىل فكرة اجلرب وهيمنة اهلل �سبحانه على كل
�شيء ،بالإ�ضافة �إىل �آيات ثالثة ت�شري �إىل العناية الإلهية حيث م�سئولية الإن�سان
الأخالقية يف نفاذ م�شيئة اهلل النهائية وقدره.
ومن ثم تبدو العناية الإلهية حلقة و�سطى تربط بني احلرية الإن�سانية ،والهيمنة
الإلهية ،فثمة حرية مطلقة للإرادة الإلهية؛ لأن ال�شخ�ص ،رغم ا�ستقالله الذاتي
وحريته وقدرته على املبادرة ،ومواهبه ،يبقى حتت ت�صرف م�شيئة اهلل ،وهي م�شيئة
ال متناهية ،ومطلقة ،وقدمية ،يف حني �أن الإرادة الآدمية «على امل�ستوى الدنيوي،
م�ستوى الوجود  -بالفعل» متناهية ،ون�سبية ،وحديثة .فطرفا املواجهة� ،إذن ،غري
متعادلني! ولكن �إرادة اهلل يف الوقت نف�سه لي�ست اعتباطية خماذلة ،بل حكيمة
مدبرة ،فاهلل يكون �إما طاغية تعميه قدرته الق�صوى ،فيت�صرف من دون اعتبار لأي
قانون �سلوكي؛ مرة « ُي َ�ش ِّرق» ،و�أخرى « ُي َغ ِّرب» ،كما ي�شاء له ا�ستبداده املطلق ،و�إما
دورا من دون �أقنعة ،ح�سب نوامي�س ت�سمح لكل خملوق
مدبرا ،يلعب ً
يكون ًّربا ً
ب�أن ميار�س احلرية وامل�سئولية ،كامل املمار�سة .ويف الإ�سالم ،ف�إنه ـ جل �ش�أنه ـ «يقدر»
و«يق�ضي» طب ًقا لتدبري حمكوم م�سبق ،وحلتمية حكيمة طبيعية فر�ضها يف ت�سيري
الكون ،ومن ثم ي�صري الق�ضاء يف العقيدة الإ�سالمية هو ما ات�صل ب�سنة الكون منذ
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خلق اهلل الكون وهو قانون �أزيل ثابت ال يتغري :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﮊ [افاطر� .]43 /إنها �سنة ذات �شمول وا�ستمرار ،والفرق وا�ضح بني
�إله ي�ضع ت�صميمات حمكمة ،ويدبر الكون على �ضوئها ،وبني الـ ( فاطوم )Fatum
عند الرومان ،ذلك القدر الأعمى الغا�شم ،واجلربية املتطرفة الهوجاء(((.

ويف هذا ال�سياق تربز �أهمية تلك التفرقة التي و�ضع �أ�سا�سها املعتزلة بني
القدرة والفعل يف ت�صورهم للح�ضور الإلهي .فالقدرة الإلهية مطلقة ال حدود لها
على الإطالق بحكم �أنها �صفة من �صفات الذات الأزلية القدمية ،هذا من ناحية،
ولكنها من ناحية �أخرى متثل «الإمكانات» غري املتناهية للأفعال ،والتي لي�س من
ال�ضروري �أو الالزم �أو احلتم �أن تتحقق� ،أي تنتقل من الإمكانية �إىل «الفعل».
نظريا ،وبني
هذه التفرقة بني «القدرة» بو�صفها جمموعة الإمكانات القابلة للتحقق ًّ
الفعل بو�صفه التحقق العيني للقدرة ،هي التفرقة التي �أقرها العلماء امل�سلمون يف
مقولة مهمة من مقوالتهم وهي «لي�س كل مقدور حمتم الوقوع»� .إذا كانت القدرة
الإلهية مطلقة ،ف�إن مقدوراتها من الأفعال كذلك ال تتناهى ،ولكن العامل متناه
من حيث بنيته يف الزمان واملكان ،وهذا دليل على �أن �إمكانات القدرة الإلهية
ال تتطابق مع الأفعال ب�أي معنى من املعاين .وهكذا يتم التمييز بني «القدرة»
الإلهية «والفعل» الإلهي على م�ستويني(((:
((( د.حممد عزيز احلبابي ،ال�شخ�صانية الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.75
((( د .ن�صر حامد �أبو زيد ،الن�ص وال�سلطة واحلقيقة� :إرادة املعرفة و�إرادة الهيمنة� ،ص 70ـ .72
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امل�ستوى الأول :هو عدم تناهي القدرة لأنها �إمكانات للأفعال ،بينما
تتناهى الأفعال لتعلقها بالعامل املتناهي رغم �أنها  -الأفعال  -تتجذر يف القدرة غري
املتناهية ،والعالقة بينهما يف هذا امل�ستوى �أ�شبه بالعالقة املنطقية بني «الإمكان»
و«التحقق» ،فلي�س كل ممكن متحق ًقا كما �سبقت الإ�شارة.
وامل�ستوى الثاين :هو �أن القدرة «�أزلية» مبا هي �صفة حمايدة للذات الأزلية
أزليا ،بل هو تاريخي طاملا �أن �أول جمال فعلي من جمايل
القدمية ،والفعل لي�س � ًّ
القدرة الإلهية كان �إيجاد العامل ،الذي هو ظاهرة حمدثة تاريخية.
وهنا يلفت الأ�ستاذ العقاد النظر �إىل حقيقة �أ�سا�سية هي �أنه �إذا كانت
الإرادة الإلهية مطلقة من حيث القدرة على الفعل ،فخلق النا�س مكلفني بغري
�إرادة لهم �شيء غري معقول وغري مقبول ،كما �أن �سقوط التكليف ال معنى له يف
هذه احلالة �إال �أن يخلق النا�س جمي ًعا مت�شابهني متماثلني مت�ساوين يف العمل
ال�صالح الذي ي�ساقون �إليه كما ت�ساق الآالت؛ فال ف�ضل �إذن للعاقل على غري
العاقل ،وال متييز للإن�سان على اجلماد املجرد من احل�س ف�ض ًال عن احليوان...
فالهداية �إذا ركبت يف طبائع النا�س كما تركب خ�صائ�ص الأج�سام على ال�سواء
بني كل ج�سم وج�سم فتلك هي الهداية الآلية التي ال اختالف فيها بني مدارك
الأرواح ولوازم الأج�سام املادية .ومن اختار ذلك ف�إمنا يختار لنوع الإن�سان منزلة
دون منزلته التي كرمته وف�ضلته على �سائر املخلوقات(((.
((( عبا�س حممود العقاد ،حقائق الإ�سالم و�أباطيل خ�صومه ،مرجع �سابق� ،ص .68
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ولذا يرف�ض الإمام حممد عبده دعوى التيار اجلربي ب�أن االعتقاد بك�سب
معتربا �أنها الظلم العظيم ،و�أنها دعوى من
العبد لأفعاله ي�ؤدي �إىل الإ�شراك باهللً ،
مل يلتفت �إىل معنى الإ�شراك على ما جاء به الكتاب وال�سنة« :فالإ�شراك هو
اعتقاد �أن لغري اهلل � ًأثرا فوق ما وهبه اهلل من الأ�سباب الظاهرة ،و�أن ل�شيء من
الأ�شياء �سلطانًا على ما خرج عن قدرة املخلوقني ،وهو اعتقاد من ُيعظَ م �سوى اهلل
م�ستعي ًنا به فيما ال يقدر العبد عليه كاال�ستن�صار يف احلروب بغري قوة اجليو�ش،
واال�ست�شفاء من الأمرا�ض بغري الأدوية التي هدانا اهلل �إليها ،واال�ستعانة على
ال�سعادة الأخروية �أو الدنيوية بغري الطرق وال�سنن التي �شرعها اهلل لنا .وهذا هو
ال�شرك الذي كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم فجاءت ال�شريعة الإ�سالمية مبحوه
ورد الأمر فيما فوق القدرة الب�شرية والأ�سباب الكونية �إىل اهلل وحده ،وتقرير �أمرين
عظيمني هما قوام الأعمال الب�شرية ،الأول� :أن العبد يك�سب ب�إرادته وقدرته ،ما
هو و�سيلة ل�سعادته ،والثاين� :إن قدرة اهلل هي مرجع جلميع الكائنات و�أن من
�آثارها ما يحول بني العبد وبني �إنفاذ ما يريده و�أن ال �شيء �سوى اهلل ميكن له �أن
ميد العبد باملعونة فيما مل يبلغه ك�سبه .وقد جاءت ال�شريعة لتقرير ذلك وحترمي �أن
ي�ستعني العبد ب�أحد غري خالقه يف توفيقه �إىل �إمتام عمله بعد �إحكام الب�صرية فيه
وتكليفه ب�أن يرفع همته �إىل ا�ستمداد العون منه وحده بعد �أن يكون قد �أفرغ ما
عنده من اجلهد يف ت�صحيح الفكر و�إجادة العمل وال ي�سمح العقل وال الدين
لأحد �أن يذهب �إىل غري ذلك» (((.
((( الإمام حممد عبده ،ر�سالة التوحيد ،مرجع �سابق� ،ص.66 -65
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وهكذا يبدو الإمام منحا ًزا �إىل نظرية اللطف يف الفكر االعتزايل ،والتي
عقليا يحاول الت�أليف بني التكليف الديني� ،أو الأمر ال�صادر عن
متثل م�سعى ًّ
�إرادة اهلل ،وبني ال�سلوك الإن�ساين الناجم عن �إرادة تود اال�ضطالع مب�سئولية
�أفعالها وخلق �أعمالها .هذا امل�سعى �إمنا يهدف �إىل �إقامة ج�سور جدلية ت�ستهدف
رفع التناق�ض يف تقدير الإرادة الإلهية وتقدير �إرادة الإن�سان« .فاهلل جعل الإن�سان
حرا لأنه عاقل يف نظر املعتزلة؛ ولذا كلفه بالتدين ،ولكنه مل يدعه �إىل عقله
ًّ
وحريته وحدهما و�إمنا �أنعم عليه ولطف به ،بل وجب على اهلل مثل هذا اللطف
لأن اهلل ال يهدف من التكليف �إال �إىل احل�سن ،احل�سن بالن�سبة للإن�سان»(((.
معار�ضا لأبي احل�سن الأ�شعري وال�سيما يف نظريته ال�شهرية عن
كما يبدو ً
توفيقيا بني القدرية  /املعتزلة ،وبني اجلربية  /اجلهمية
«الك�سب» التي �أرادها ح ًّال ًّ
على �صعيد العالقة بني احلرية الإن�سانية والهيمنة الإلهية ،وخال�صتها�« :أن اهلل قد
�أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد و�إرادته ،ال بقدرة العبد و�إرادته .وعلى
هذا يقرتن الفعالن ،فعل العبد وفعل اهلل ،ويخلق اهلل فعل العبد بقدرته ،ال بقدرة
من العبد� .إن �أفعال العباد واقعة بقدرة اهلل تعاىل وحدها ،ولي�س لقدرتهم ت�أثري
واختيارا ،فيكون
فيها ،بل �إن اهلل �سبحانه �أجرى العادة ب�أنه يوجد يف العبد قدرة
ً
فعل العبد خملوقًا هلل تعاىل �إبدا ًعا و�إحدا ًثا ،ومك�سوبًا للعبد ،واملراد بك�سبه �إياه
مقارنته بقدرته و�إرادته من غري �أن يكون هناك منه ت�أثري �أو مدخل يف وجوده �سوى
((( عادل العوا ،املعتزلة والفكر احلر ،الأهايل للطباعة والن�شر ،دم�شق� ،ص .281 ،91
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كونه حم ًّال له((( .ذلك �أن الأ�شعري مل يفلح ،حقيقة ،يف تقدمي بديل جوهري
عمليا� ،إذ مل يكن الفارق بينه
ملا ذهب �إليه املعتزلة ،بل انتهى �أقرب �إىل اجلربية ًّ
نظريا بح ًتا على نحو مل يدركه عوام املثقفني ،والأخطر من ذلك �أن
وبينها �إال ًّ
وخ�صو�صا بعد �أن ارتبط به الغزايل،
ت�أثريه يف الثقافة العامة كان �أعمق من املعتزلة
ً
فكان االثنان علَمني على تيار ال ميكن القول ب�أنه جربي خال�ص ،ولكنه �أقرب �إىل
اجلرب ،بقدر ما كان �أقرب �إىل الت�أثري يف حياة النا�س الذين انطلقوا منه نحو بع�ض
ال�صور امل�شوهة ملفهوم الق�ضاء والقدر ،والتي �أدت �إىل نتائج معاك�سة متا ًما للمق�صد
احلقيقي للإ�سالم.
وال �شك يف �أن الفهم ال�سلبي لعقيدة القدر مل ي�سد لدى امل�سلمني �إال
عندما هد�أت الفورة الروحية ،وا�ستبدت بالنا�س حاجاتهم ،ورانت الدنيوية على
قلوبهم ،و�أغرقتهم ال�سيا�سة يف القمع بدي ًال عن ال�شورى ،وخاف الفقهاء مراجعة
ال�سالطني ،فعا�شوا يف جالبيبهم ،ومل يكن ثمة تربير لديهم �أف�ضل من عقيدة
أخالقيا .لقد
إميانيا ،ويلب�سوا قعودهم ً
رداء � ًّ
معنى � ًّ
الق�ضاء والقدر ،ليمنحوا �ضعفهم ً
منت اجلربية يف املجتمعات الإ�سالمية على �أطالل احل�ضارة� ،إذ ال ميكن لها �أن
ت�صنع ح�ضارة ،ناهيك ب�أن تكون ح�ضارة كربى ،ومن ثم فال �سند لها يف التاريخ،
و�إن كانت قد منت يف التاريخ .ولأن انبثاق احل�ضارة بد�أ مع بزوغ الإ�سالم ،وذيوع
م�سيطرا على الوعي
نظام الفكر القر�آين الذي غري معنى التوكل القدمي الذي كان
ً
((( التهانوي ،ك�شاف ا�صطالحات الفنون� .ص  .1243ا�ست�شهد به د .عادل العوا ،املعتزلة والفكر احلر ،املرجع
نف�سه� ،ص .96-95
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اجلاهلي يف البيئة العربية املكية ،ف�إن احل�ضارة الإ�سالمية ـ منط ًقاـ هي بنت النظام
وتاريخا  -بنت
القر�آين ،و�أما اجلربية التي التب�ست بع�صور اجلمود ،فهي  -منط ًقا ً
للتاريخ ولي�س للروح التوحيدية� ،أو لنظام الفكر القر�آين ،وكل التفاف على هذا
الفهم لي�س �إال نو ًعا من التفكري احللقي كما يقول الفال�سفة الو�ضعيون� ،أو الدور
كما يقول الفقهاء امل�سلمون.
راب ًعا :الأخالق ..توازن واقعي بني الروحانية واملادية

على �أ�سا�س من الر�ؤية التوا�صلية بني �شقي الوجود« :عامل ال�شهادة،
وعامل الغيب» يقيم الإ�سالم ر�ؤيته التوازنية بني �شقي الكيان الإن�ساين ذاته،
فيعطي للأ�سا�سيات الكامنة يف طبائع الب�شر حقها يف التعبري عن وجودها من
دون اختزال حل�ضور �أي منها� ،أو حتيز �ضده .وهو بذلك ال يلغي دورها الفاعل يف
ت�شكيل مالمح الأخالقية الإن�سانية ،و�إمنا هو على النقي�ض ي�سعى من خالل هذا
االعرتاف الأويل بهذه الطبائع� ،إىل تعليتها وتر�شيدها واحلفاظ على ت�ألقها الفطري
بد ًال من حماولة ك�سرها �أو معاداتها �أو جتاهلها ،على نحو قد ي�ضع الأخالق يف
عالقة ت�ضاد مع الفطرة.
 -1الطبيعة اإلنسانية ..حضور مكتمل األبعاد

ميكن القول ب�أن ثمة ثالث وجهات من الر�ؤى النظرية املتكاملة عن العامل
وهي النظرة الدينية والنظرة املادية والنظرة الإ�سالمية .هذه الوجهات الثالث من
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النظر« :تعك�س ثالث �إمكانات مبدئية هي «ال�ضمري ،والطبيعة ،والإن�سان» تتمثل
«بالأ�سا�س» وعلى التوايل يف امل�سيحية واملادية والإ�سالم .وجميع الأيديولوجيات
والفل�سفات والتعاليم العقائدية من �أقدم الع�صور �إىل اليوم ،يف التحليل النهائي،
ميكن �إرجاعها �إىل واحدة من هذه النظرات الثالث الأ�سا�سية .ت�أخذ الأوىل نقطة
بدايتها وجود الروح ،والثانية وجود املادة ،والثالثة الوجود املتزامن للروح واملادة
م ًعا .فلو كانت املادة وحدها هي املوجودة ،ف�إن الفل�سفة التي ترتتب على ذلك هي
الفل�سفة املادية ،وعلى عك�س ذلك �إذا وجدت الروح وحدها فيكون الدين املجرد
هام�شيا على منت احلياة كما هو يف امل�سيحية النقية ،و�أما
حيث احل�ضور الإن�ساين ًّ
الإ�سالم فهو اال�سم الذي ُيطلق على الوحدة املتعادلة بني الروح واملادة وهو ال�صيغة
الأ�سمى للح�ضور الإن�ساين نف�سه .وعلى هذا النحو ال تبقى كلمة «�إ�سالمي» جمرد
و�صف للأركان اخلم�س التي تعرف عادة ب�أنها الإ�سالم ،ولكنها تعدو ت�سمية ملنهج
�أكرث من كونها ح ًّال جاه ًزا ،وهو املنهج الذي ي�ؤلف بني املبادئ املتعار�ضة ،فالإ�سالم
ب�صفة �أ�سا�سية هو مبد�أ تنظيم الكون ،وهو ،كما قرر القر�آن بو�ضوح ،املبد�أ الذي خلق
الإن�سان مبقت�ضاه .وكما �أن الإن�سان هو وحدة الروح واجل�سد ،ف�إن الإ�سالم وحدة بني
الدين والنظام االجتماعي((( .هذه الوحدة الغريبة عن امل�سيحية التقليدية ،وكذلك
عن املذهب املادي ،هي اخل�صي�صة الأهم التي جت�سد �شمولية الإ�سالم .وتتجلى
وخ�صو�صا يف ذلك الرباط الذي يربط بني نقاء
هذه الوحدة العبقرية يف ال�صالة
ً
الروح وطهارة البدن ،ويف ذلك الإلهام الذي يربط بني الو�ضوء وبقية �أركان ال�صالة
((( حممد الغزايل ،ركائز الإميان :بني العقل والقلب ،دار ال�شروق ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1997 ،م� ،ص .77
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من قراءة �آيات القر�آن ومن ت�سبيح وتهليل وركوع و�سجود وغريها يف وحدة �شاملة
ت�سمى «ال�صالة الإ�سالمية».
وتكر�س الأخالق الإ�سالمية ،هذا الربط ،الذي �أوجدته ال�صالة ،بني
قبليا،
اجل�سد والروح� ،إذ متتنع عن اخل�ضوع لأي اجتاه الهوتي من �ش�أنه �أن ي�ضعًّ ،
�أف�ضلية للروح على اجل�سد� ،أو للج�سد على الروح .ويف الر�ؤية الإ�سالمية� ،أن
اجل�سد الإن�ساين هو �آية من �أدق و�أروع و�أعجب ما خلق اهلل يف الأر�ض وال�سماء،
وقد �صاغنا اهلل البديع هذه ال�صياغة املتقنة ليكون الت�أمل فيها مثار �إميان وعربة،
فهذا اجل�سد و�سيلة جيدة لقطع مراحل احلياة و�أداء واجباتها باقتدار ،والإن�سان ال
ي�ستغني عن ج�سده ما ظل على قيد احلياة� ،إنه و�سيلته العتيدة لتحقيق ر�سالته
يف املعا�ش واملعاد ،فال جرم �أن الإ�سالم يتوفر على حياطته وحمايته من املولد �إىل
املمات ،له �أن يطعم الطيبات ،و�أن يزدان باملالب�س ،و�أن يتحلى �إذا تي�سر له بالل�ؤل�ؤ
واملرجان ،وعليه �أن يبتعد عما ي�ؤذيه من اخلبائث ،وامل�سكرات واملخدرات ،و�أن
يتجنب ال�سرف املودي به ،و�أن يتحرز من الأمرا�ض والأقذار(((.
وب�سبب هذا التوازن بني املتطلبات املادية والأخالقية عنده ي�صبح امل�سلم
يف ات�ساق مع بيئته �أكرث من �أي �إن�سان �آخر ،ومن ثم يحقق الهدف امل�ستحيل يف
نظر امل�سيحية �أال وهو االعرتاف بواقعية العامل .وهكذا تبلورت حقيقة حا�سمة يف
تاريخ الأديان ،وهي ظهور «دين ال َعالمَ َني»� ،أو ظهور النظام الذي يحت�ضن احلياة
((( حممد الغزايل ،ركائز الإميان :بني العقل والقلب ،دار ال�شروق ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1997 ،م� ،ص .77
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الإن�سانية بكل جوانبها ...فالإ�سالم هو دعوة حلياة مادية وروحية م ًعا .حياة
ت�شمل العاملني اجلواين والرباين جمي ًعا .انطالقًا من هذا التعريف ن�ستطيع �أن
نقول �إن جميع النا�س� ،أو �أغلبهم ،م�سلمون بالإمكانية .فالإن�سان �إذن ال ميكن �أن
م�سيحيا حيث �إنه ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
يكون
ًّ
ﯢ ﯣﮊ [البقرة .]286 /ويف الوقت نف�سه ،ال ميكن �أن يوجد الإن�سان فقط
ع�ضوا يف جمتمع كما يقول املاديون� ..إنه ال ي�ستطيع �أن
جمرد حقيقة بيولوجية �أو ً
ي�ستغني عن عي�سى ،وال �أن يحيا �ضده .وكل قدر الإن�سان على هذه الأر�ض �أن
ي�أخذ موق ًعا و�سطًا بني هاتني احلقيقتني املت�ضادتني(((� ،إذ من دون الروح ميكن �أن
يقال عن اجل�سد �إنه مو�ضوع �أو �شيء ،ولن يو�صف ب�أنه «ج�سد �إن�ساين» .ومن دون
اجل�سد ال ميكن للروح الإن�سانية �أن تك�شف عن نف�سها� ،أو متار�س ح�ضورها الفاعل
فينا والذى يتجلى يف اعتقادنا و�سلوكنا ،وعرب نوايانا و�أفكارنا ،ومن خالل مطاحمنا
وندمنا ،وكذلك يف �أحقادنا و�آمالنا وجميعها �أفعال تثبت �إن�سانيتنا.
 -2الزواج اإلسالمي ..وحدة ثنائية األقطاب

و�إىل جانب ال�صالة العبادة الأ�سا�سية ثمة �شعرية اجتماعية تنعك�س فيها
هذه الوحدة وهي الزواج ،حيث يتم جتاوز ثنائية روح  -ج�سد ،من خالل حتقيق
االندماج بني ثنائية :رجل  -امر�أة بحيث يتحقق الإ�شباع الطاهر ،بعي ًدا عن
الت�شظي واحلرمان وال�صراع بني اجلن�سني اللذين ميثالن الثنائية الأ�سا�سية للوجود
((( علي عزت بيجوفيت�ش ،الإ�سالم بني ال�شرق والغرب ،مرجع �سابق �ص.318 ،316
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الب�شري .فالإ�سالم يبيح العالقة اجلن�سية امل�شروعة بني الرجل واملر�أة ،ويو�صي بها
ليتمتع كالهما مبمار�سة هذا احلق الطبيعي؛ لأن املُ َّحرم واملرفو�ض يف الإ�سالم هو
الفاح�شة� ،أيا كان م�صدرها ،اجل�سد �أم الروح ،ولي�س ثمة رف�ض �أو حترمي �أو احتقار
موجه ابتداء �إىل اجل�سد لأنه ج�سد ،و�إىل غرائزه وحاجاته لأنها غرائز وحاجات
تقف يف طريق الروح !! �إننا نقر�أ يف الآيات الكرمية :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [الأعراف.]33 /
علميا �أن الغريزة اجلن�سية ال ميكن تدمريها و�إمنا
و�إذا كان «فرويد» قد �أثبت ًّ
فقط كبتها ،و�أن كبت الدوافع اجلن�سية يجلب م�ساوئ �أكرث ،ف�إن املفكر امل�سيحي
تاريخيا عندما �صور ما كان عليه العامل الن�صراين يف
«ليكي» قد دلل على ذلك ًّ
الع�صر الو�سيط من الت�أرجح بني الرهبانية والفجور قائالً�« :إن التبذل والإ�سفاف
قد بلغا غايتهما يف �أخالق النا�س واجتماعهم وكانت الدعارة والفجور والإخالد
�إىل الرتف والت�ساقط على ال�شهوات والتملق يف جمال�س امللوك و�أندية الأغنياء
والأمراء وامل�سابقة يف زخارف اللبا�س واحللي والزينة يف حدتها و�شدتها ،كانت
الدنيا يف احلني تت�أرجح بني الرهبانية الق�صوى والفجور الأق�صى ،و�إن املدن
التي ظهر فيها �أكرث الزهاد كانت �أ�سبق املدن يف اخلالعة والفجور ،وقد اجتمع
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يف هذا الع�صر الفجور والوهم اللذان هما عدوان ل�شرف الإن�سان وكرامته»(((.
وعلى العك�س ،كما يدرك رائد التوفيقية يف الفكر العربي املعا�صر د .زكي جنيب
حممود ،كان امل�سلم الذي ال يحول دينه بينه وبني ج�سده من البداية �أكرث توازنًا
يف ح�سه اخللقي �إذ ي�ستحيل عليه �أن يجعل مثله الأعلى يف الأخالق متعة اجل�سد
لأن متعة اجل�سد بطبيعتها �صائرة �إىل زوال �سريع .والعربة هنا «باملثل الأعلى» ال
بطرائق العي�ش الفعلية فقد يحدث لل�شرقي �أن يغو�ص يف متعة اجل�سد �إىل �أذنيه
لكنه يح�س يف �ضمريه �أنه �ضال عن جادة الطريق على حني قد جتد يف الغرب
�صريحا ولو كانت املتعة
خلقيا ً
فل�سفات �أخالقية ب�أ�سرها جتعل املنفعة واملتعة مبد�أ ًّ
مما يدوم دوا ًما ال يطر�أ عليه التحول والتغري  -كما هي احلال يف جنة الفردو�س -
ملا كان فيها عند ال�شرقي «امل�سلم» من ب�أ�س لكنها يف هذه الدنيا متغرية متحولة
�ش�أنها �ش�أن �سائر الظواهر اجلزئية الفردية العابرة ولذلك ازدراها ال�شرقي «امل�سلم»
يف مثله العليا وغ�ض عنها الب�صر(((.
�ساميا� ،إال �أن فكرة الإ�سالم
ورمبا كان مطلب العفة والكبت يف امل�سيحية ً
عن �ضبط احلياة اجلن�سية والتو�سط فيها �أن�سب للإن�سان ،لأن فيها اعرتافًا بامل�شكلة
ومواجهتها ،ولي�س املداورة عليها �أو النفاق ب�ش�أنها .ورمبا كان �أبلغ دليل على
(1) W.E.H. Lecky، History of European Morals، London،

نق ًال عن� :أبواحل�سن الندوي ،ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني ،املرجع

1869، Vol. II. Pp. 162-163.

((( د .زكي جنيب حممود ،ال�شرق الفنان ،دار القلم ،القاهرة� .1960 ،ص .66
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�صدق النزوع الإ�سالمي وفطريته هو ذلك التطور الذي جرى للم�سيحية الأوىل
يف التاريخ ،والذى بدا كنوع من الهزمية جلنوحها املثايل ،وحماولتها حتدي الفطرة
الإن�سانية ،فالكثري من الأحداث امل�شهودة يف تاريخ امل�سيحية كان �أ�شكا ًال من
الرتاجع �أدت �إىل الت�شوه الذي ال فكاك منه لدين يواجه احلياة الواقعية ،ومنها
�إقرار الزواج بد ًال من العفة .ويكفي هنا �أن نذكر ما قاله بول�س يف �إحدى ر�سائله:
«�إن غري املتزوجني معنيون بالرب كيف ير�ضونه� ،أما املتزوجون فمعنيون بالدنيا،
�أي كيف ير�ضون زوجاتهم»( .الر�سالةالأوىل �إىل الكورنثيون� .)34 - 33 :7 ،إذ
كاد بول�س �أن ي�شرع التبتل للجن�سني ،وهو الأمر الذي كانت نتيجته احلتمية فناء
اجلن�س الب�شري بال �أدنى �شك .وبرغم �أنه ي�صل خالل الر�سالة نف�سها �إىل �إقرار
�شرا البد منه« :من اخلري للرجل �أال يلم�س امر�أة ،ولكن
الزواج ،ولكن باعتباره ًّ
لكي يتجنب الوقوع يف الزنا البد �أن يكون للرجل امر�أة و�أن يكون للمر�أة رجل»
(الر�سالة الأوىل �إىل الكورنثيون� .)3 -2 :7 ،إنه نوع من التنازل الوا�ضح �أمام
قائما على
�ضغط الطبيعة الإن�سانية ،ومن �أجل «�أن تتجنب الزنا» ،ولي�س ح ًّال ً
�أ�سا�س من مبد�أ .و�أما من وجهة النظر الإ�سالمية ،ف�إن الزواج حل و�سطي قائم
على �أ�سا�س ر�صني ،ومبد�أ را�سخ يع�صم �ضمري امل�سلم من هذا الف�صام الروحاين،
�إذ ي�ضمن له �ضبط اجل�سد ،ولكن مع ح�سن رعايته.

م�سارات النه�ضة ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي احلديث
(�إطار مفاهيمي وقيمي)
عمار علي حسن

()1

توطئـة

مل يكن �شكيب �أر�سالن يزجي قو ًال يف الفراغ حني ت�ساءل مبلء فيه:
ملاذا ت�أخر امل�سلمون وتقدم غريهم؟ بل كان يطلق طلقة كا�شفة تبدد الظلمة التي
لفت عقول رواد النه�ضة العربية الإ�سالمية احلديثة الذين حريهم غروب �شم�س
ح�ضارتنا ،وبزوغ �شم�س ح�ضارة الغرب ،الذي كان يعي�ش يف ظالم دام�س وقت
�أن كان نور التح�ضر والتقدم يغمر �أر�ض الإمرباطورية الإ�سالمية مرتامية الأطراف.
يف حقيقة الأمر ف�إن �س�ؤال النه�ضة ونظائرها و�أ�شباهها هو الذي �سيطر على
العقل امل�سلم منذ مطلع القرن الثامن ع�شر ،وطفت على ال�سطح م�صطلحات تدور
حول هذا املعنى ،تتقاطع معه �أحيانًا ،وتوازيه �أحيانًا ،وتختلط به لدى كثريين،
مثل «الإحياء» و«ال�صحوة» و«الإ�صالح» و«التجديد» .وهذه امل�صطلحات توزعت
على اجتاهات نظرية وعملية �شتى هي:
( )1كاتب وخبري يف علم االجتماع ال�سيا�سي  -وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط  -م�صر.
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(((1طرحها البع�ض منظومة قيم متما�سكة ،ترمي �إىل ت�شكيل �إطار ع�صري ذي
جذور عميقة متتد �إىل العهد الأول للإ�سالم ،وحتاول �أن تعيد �إنتاج جتربته
الفريدة والعفية ،التي �أطلقت الدفقة الأوىل لنور احل�ضارة الإ�سالمية� ،سواء
من حيث احلالة الروحية الفيا�ضة �أو من زاوية ال�سلوكيات وامل�آثر التي
جاد بها الرعيل الأول ،الذي �سماه بع�ض �أن�صار احلركة الإ�سالمية احلديثة
«اجليل الرباين» �أو «اجليل الفريد».
�سيا�سيا ،يهدف �إىل تعبئة
(((2وهناك من طرح هذه امل�صطلحات بو�صفها ً
�شعارا ًّ
وح�شد الأن�صار لال�ستقواء واال�ستعانة بهم يف بناء «الدولة الإ�سالمية
املعا�صرة» �أو «ا�ستعادة اخلالفة» و�إزاحة الأنظمة العلمانية و�شبه العلمانية
التي و�صلت �إىل �سدة احلكم عقب �سقوط اخلالفة العثمانية عام .1924
أي�ضا يف �سياق التحدي احل�ضاري للغرب،
(((3وطرحت هذه امل�صطلحات � ً
والذي بلغ موق ًعا متقد ًما من نفو�س وعقول �أتباع احلركة الإ�سالمية احلديثة
واملعا�صرة� ،إىل درجة �أن من تابعها وجعلها مو�ضع الفح�ص والدر�س ر�أى
�أنها تعد رد فعل على جترب احل�ضارة الغربية ،وحتول فائ�ض قوتها ومتكنها
�إىل حركة ا�ستعمارية ا�ستهدفت بالد العرب وامل�سلمني .ومن هنا حفل
خطاب الإ�سالميني على اختالف تنظيماتهم وجماعاتهم من حيث
التفكر والتوجه والت�صرف بالعديد من امل�ضامني والتعبريات التي تو�ضح
موقفهم املغبون من الغرب ،ودعوتهم �إىل مواجهته ،ابتداء من التم�سك
بالهوية وانتهاء برفع ال�سالح.
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(((4وا�ستخدمت هذه امل�صطلحات ملواجهة تيارات �سيا�سية وفكرية انحازت �إىل
«القطرية» ال�ضيقة ،ومالت �إىل ا�ستعارة طرق الغرب و�أدواته يف النه�ضة،
ورفعت �شعارات من قبيل «التحديث» و«احلداثة» و«التنوير» يف مواجهة
من راموا التقدم على �أ�س�س �إ�سالمية.
(((5كما طرحت هذه امل�صطلحات لدى البع�ض يف �إطار بحثهم عن دور حياتي،
�أو �سعيهم �إىل احل�صول على تقدير الذات واحرتام الآخرين ،عرب االنتماء
�إىل فكرة وطريق �سيا�سية واجتماعية مرتبطة بالدين الذي يحظى مبكانة
عري�ضة يف قلوب ال�شرقيني وعقولهم.
أي�ضا بغية
أخريا ،ا�ستخدمت هذه امل�صطلحات لدى البع�ض � ً
آخرا ولي�س � ً
(((6و� ً
حتقيق منافع مادية ودنيوية عرب اال�ستفادة من الأموال الطائلة التي جاد بها
املو�سرون من �أن�صار احلركة الإ�سالمية و�أتباعها واملتعاطفون معها� ،سواء
كانوا حكا ًما �أو وجهاء �أو حتى �أفرا ًدا عاديني كانوا حري�صني على دفع
التربعات املتفرقة واملنتظمة لهذه احلركة.
لكن هذه التوزيعات ال�ست مل�س�ألة النه�ضة خ�ضعت كغريها من اهتمامات
علماء امل�سلمني املحدثني للأمرين الأ�سا�سيني اللذين يقا�س عليهما �أي تفكري �أو
عمل لنقف على مدى جناعته وقدرته على تغيري الواقع املرتدي الذي نعي�شه ،وهما
كثريا من �أ�سئلة النه�ضة و�سائليها مل
ال�صواب والإخال�ص .ويف حقيقة الأمر ف�إن ً
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ينق�صهم الإخال�ص ،لكنهم افتقدوا يف كثري من املواقع واملوا�ضع واحلاالت �إىل
ال�صواب.
و�أول خطوة نحو مفارقة ال�صواب كانت هي اخلالف على تعريفه ،والتي
أ�سا�سا من االختالف حول ت�أويل الن�ص الإ�سالمي امل�ؤ�س�س وهو القر�آن
نبعت � ً
الكرمي� ،إىل جانب ال�صحيح من ال�سنة ،وجتلياتهما يف الواقع املعي�ش ،ومن ثم ف�إن
ما ر�أته جماعة ما عني ال�صواب ر�أته �أخرى خمالفة �صريحة له ،وما اعتربه البع�ض
وخروجا على ال�شرع.
جتدي ًدا يف فقه الدين وفكره ت�صوره �آخرون جتدي ًفا
ً
وعلى هذا الأ�سا�س وقع اختالف ،وال يزال ،حول �سبل النه�ضة ،بني
الفرق واجلماعات والتنظيمات الإ�سالمية .فبع�ضها انطلق من املوقع نف�سه ورمى
�إىل حتقيق الغاية ذاتها ،لكنه مل يلبث �أن تخا�صم �أو تنازع حول الأ�سلوب الذي
يجب اتباعه يف �سبيل بلوغها .وهذا االختالف توزع على عدة حماور من قبيل
القواعد التي تقوم عليها النه�ضة ،والعنا�صر التي ت�شارك يف �صنعها ،وامل�ستوى
الذي تبلغه ،والهيئة التي �ستكون عليها يف امل�ستقبل املنظور والبعيد.
ومل يقت�صر االختالف واخلالف على �أتباع احلركة الإ�سالمية بل امتد
�إىل التيارات الفكرية الأخرى ،التي �أدلت بدلوها يف اجلدل والنقا�ش الذي دار
حول معاين النه�ضة ومبانيها ،و�أ�شباهها ونظائرها ،بل �إن ه�ؤالء هم من �أطلقوا
ال�س�ؤال �أو ًال ،وقبل وقت طويل من التفات احلركيني الإ�سالميني �إليه ،بل �إن
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هذا الت�سا�ؤل مل يطرح يف �إطار حتدي الغرب �أو خ�صامه ،بل يف �سياق الرغبة يف
التفاعل اخلالق معه ،واال�ستفادة من عطائه احل�ضاري ،حتت الفتة �أن «احلكمة
�ضالة امل�ؤمن ف�أ ّنى وجدها فهو �أوىل بها» .وهذا املعنى جت�سد بجالء يف �أعمال فكرية
عديدة ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،كتب رفاعة رافع الطهطاوي وجمال
الدين الأفغاين وحممد عبده وقا�سم �أمني وخري الدين التون�سي و�أديب �إ�سحق.
تقريبا،
وقد كان ه�ؤالء يفكرون يف �س�ؤال النه�ضة و�أ�شباهها يف وقت واحد ً
وهي م�س�ألة ي�صفها عزت قرين يف كتابه املهم الذي و�سمه بـ «العدالة واحلرية يف
فجر النه�ضة العربية احلديثة» بقوله« :كان �أهل املغرب ،و�أهل امل�شرق ،و�أهل م�صر
بينهما ،يفكرون جمي ًعا يف الأمور نف�سها ،و�أمامهم امل�شكالت نف�سها ،واحللول
�ستكون لهم جمي ًعا .فهذا الفتى امل�صري ،وذلك ال�سيا�سي الذي اتخذ تون�س
موط ًنا ووط ًنا ،وهذا ال�سوري املت�أجج حما�سة ،وذلك الأفغاين الذي يذهب بني
احلجاز وم�صر ويثري يف نفو�س املتكلمني بالعربية يف م�صر وال�شام وغريهما ردود
الأفعال .ه�ؤالء جمي ًعا كانوا يتحدثون عن ال�شيء نف�سه ،ولكن بطرق متباينة،
و�إىل حدود خمتلفة»(((.
ملمو�سا يف �سبيل نقل
لكن �أتباع احلركة الإ�سالمية ،التي بذلت جه ًدا
ً
الأفكار �إىل الواقع ،مل يتبعوا ما �أنتجه رواد النه�ضة العربية احلديثة ،بل تنكروا له،
((( د .عزت قرين ،العدالة واحلرية يف فجر النه�ضة العربية احلديثة( ،الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب) �سل�سلة (عامل املعرفة) العدد  ،30رجب� /شعبان  1400هـ ـ يونيو � ،1980ص.11 - 10 :
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مت�صورين �إياه �أو �أغلبه ال يعرب عن �أ�صالتنا� ،إمنا هو جمرد خليط بني ما لدينا وما
�أفرزته احل�ضارة الغربية ،و�أنه يعرب يف جزء كبري منه عن ا�ستالب حيال الغرب،
يبد�أ بالإعجاب به وينتهي باالن�سحاق �أمامه ،والت�سليم بكل �شروطه ،والتماهي مع
�أطروحاته ،والوقوع يف فخ مركزيته ،التي ال ترى �أن هناك �شي ًئا وال �أح ًدا خارجه.
و�إنكار �إجابات ه�ؤالء الرواد على �س�ؤال النه�ضة وجتاهل جهدهم �أو القدح
فيه مهد الطريق لإعادة طرح ال�س�ؤال نف�سه على يد احلركيني الإ�سالميني ،الذين
تبلور وجودهم وبد�أ بقيام جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر على يد ال�شيخ
ح�سن البنا عام  ،1928لكن الردود جاءت هذه املرة خمتلفة ،حيث حاولت
�أن حتقق قطيعة معرفية و�شعورية مع الغرب ب�أفكاره وطرائق عي�شه ،ثم انزلقت �إىل
تنفيذ هذه القطيعة مع املجتمع الإ�سالمي نف�سه على يد فرق متطرفة ومت�شددة
رمت املختلفني معها بالف�سق والكفر واجلاهلية ،ونا�صبت اجلميع العداء ،وادعت
�أنها «الفرقة الناجية» ،ثم �سلكت طريق العنف الرمزي واملادي من �أجل �إجبار
الآخرين على االن�ضمام �إليها ،ومواجهة ال�سلطات احلاكمة لإ�سقاطها و�إقامة
«الدولة الإ�سالمية» على �أنقا�ضها.
فكرا وعمالً ،وتتجه فيه �أخرى �إىل
واليوم تراجع بع�ض هذه احلركات نف�سهاً ،
مزيد من الو�سطية واالعتدال ،ومن ثم يعاد طرح �س�ؤال النه�ضة مرة جديدة ،ويف
�سياق خمتلف ،يرد فيه االعتبار للكثري مما �أنتجه رواد النه�ضة العربية الإ�سالمية
احلديثة ،ال�سيما مع ذوبان الكثري من الفوا�صل واحلدود بني «الإ�سالميني» وغريهم
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من القوى الفكرية وال�سيا�سية التي متوج بها ال�ساحة ،الأمر الذي تبلور يف احلوار
القومي ـ الإ�سالمي ،واقرتاب بع�ض املفكرين الإ�سالميني من الليربالية ،وفتح
الباب �أمام حوار عاملي بني الأديان واحل�ضارات.
وهذه املراجعة التي تتوازى مع ا�ستمرار اجلهد القدمي يف �سبيل بلوغ
النه�ضة جتعل من ال�ضروري �إعادة �إنتاج امل�سائل العادية يف تاريخ الفكر والفقه
الإ�سالمي بطريقة جديدة ،تنطوي على قيم واجتاهات را�سخة و�ضرورية ،وت�شكل
مهما للحركة والفعل با�سم الإ�سالم ومن �أجله.
إطارا ًّ
� ً
�أو ًال :مفتاح احلديث الإ�سالمي عن النه�ضة ونظائرها

يتج�سد مفتاح احلديث الإ�سالمي عن قيم االنطالق حول م�س�ألة مركزية
هي «االجتهاد»(((� ،إذ لوال فتح بابه ،وال�شعور بوجوده و�ضرورة ا�ستمراره وجتدده
وتعمقه ما كان ميكن احلديث عن نه�ضة بعد قعود ،و�صحوة بعد نوم ،وجتديد بعد
جتميد ،و�إحياء بعد احت�ضار.
وا�صطالحا هو «ا�ستفراغ
واالجتهاد لغة هو «بذل الو�سع يف طلب املق�صود»،
ً
الفقيه الو�سع ليح�صل له ظن بق�ضية �أو حكم فقهي» ،واالجتهاد يرومه غري املقلد
((( مت االعتماد بت�صرف يف التعريف الأول لالجتهاد على «دائرة املعارف الإ�سالمية» التي �أ�صدرها عدد من
كبار امل�ست�شرقني ،وعربها كل من �إبراهيم زكي خور�شيد و�أحمد ال�شنتناوي ود .عبد احلميد يون�س( ،القاهرة:
م�ؤ�س�سة دار ال�شعب) املجلد الثاين.234 - 232 ،
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الذي «ي�أخذ مبذهب غريه دون دليل» .وقد اتك�أ االجتهاد يف البداية على القيا�س
على القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،ثم �أخد خطوة �إىل الأمام ب�إ�ضافة «الإجماع»
�إىل ما ي�ستند عليه ،وهي نقلة نوعية يف نظر الفقهاء ترفع عن االجتهاد الظن،
وتزيل عنه اخلط�أ ،ومتنحه الع�صمة ،حال اتفاق امل�سلمني جمي ًعا عليه.
لكن االجتهاد مل يلبث �أن �ضاق على يد بع�ض الفقهاء ،لي�صبح من
اخت�صا�ص �أولئك الذين لهم احلق يف تقرير �أحكام ي�أخذ بها غريهم .وقد بلغ
االجتهاد ذروته مع �أ�صحاب املذاهب الأربعة ،مالك بن �أن�س و�أبو حنيفة النعمان
و�أحمد بن حنبل وال�شافعي ،الذين �أدلوا يف كل امل�سائل املعرو�ضة عليهم ب�آراء
تعتمد على القر�آن وال�سنة والقيا�س واال�ستح�سان واال�ست�صالح واال�ست�صحاب...
�إلخ ،فاحتني باب االجتهاد على م�صراعيه .لكن الذين جاءوا بعدهم وقفوا عندهم،
ومل يفعلوا �شي ًئا �سوى تقليدهم� ،أو تقدموا خطوات قليلة من خالل �إنتاج الفتوى
يف م�سائل ع�صرية اعتما ًدا على فقه املذاهب الأربعة ،الذي وعوه عن ظهر قلب.
وقد ظهرت �آراء على مدار التاريخ الإ�سالمي تنادي بغلق باب االجتهاد
ل�سببني رئي�سيني ،الأول هو �أن االجتهاد كان الز ًما يف عهد الر�سول  حيث
حا�ضرا ،ينزل عليه الوحي ب�آيات اهلل ،وينطق بالأحاديث ،و�أمامه النا�س
كان
ً
ي�س�ألونه فيجيب ،وبعد انق�ضاء هذا العهد مل يعد لالجتهاد مكان ،لأن املخول به
قد انتقل �إىل بارئه .والثاين �أن االجتهاد ي�صح حني ت�صح الذمم ،وتطهر ال�ضمائر،
وت�سلم العقائد ،ويكرث ال�صاحلون ،ويبطل �إذا عم الف�ساد ،وخربت الذمم ،و�ضعف
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اليقني .ففي عهد الف�ساد تزداد ال�شبهات التي ينبغي للحاكم �أن يدر�أها عند
�إقامة احلدود ،وتكرث فيه ال�ضرورات التي عليه �أن يقدرها عند توقيع العقاب ،وبذا
(((
ي�صبح هو امل�س�ؤول عن و�ضع احلد ،ودرء ال�شبهات ،ولي�س لغريه هذا احلق.
لكن مثل هذا الر�أي مل ي�سمع له طويالً ،واقتنعت الأغلبية ب�ضرورة �إبقاء
مفتوحا� ،أ�سوة بالر�سول الكرمي ،الذي اجتهد فيما ال ن�ص فيه،
باب االجتهاد ً
و�صحابته الذين اتبعوا خطاه يف هذه الناحية((( .ومل يرق للمتكلمني الذين
اعتقدوا �أن الإن�سان ال ي�صل بالتقليد �إىل �إميان منج .ثم �شهدت القرون املتعاقبة
من �سعوا �إىل ك�سر اجلمود واخلروج على التقليد ،متخففني مما �أنتجه من �سبقهم،
وذاهبني مبا�شرة �إىل الن�ص القر�آين واحلديث ال�صحيح ،ومن بني ه�ؤالء ابن تيمية
املتوفى �سنة  728هـ ،وال�سيوطي املتوفى �سنة  911هـ ،الذي لقب مبجدد ع�صره،
وكان يعتقد يف �أن كل ع�صر البد له من جمدد يف فقه الدين.
ويقوم االجتهاد يف ر�أي الفقهاء القدامى على دعامتني ،الأوىل هي
القيا�س ،والثانية هي امل�صالح املر�سلة((( .والقيا�س هو �أحد املداخل الأ�سا�سية
((( عبا�س حممود العقاد« ،التفكري فري�ضة �إ�سالمية»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب) مكتبة الأ�سرة،
الأعمال الدينية� ،1998 ،ص.107 - 106 :
((( لالطالع على مناذج من اجتهادات الر�سول (�ص) انظر:
 ال�شيخ عبد الرحمن تاج« ،ال�سيا�سة ال�شرعية والفقه الإ�سالمي» �سل�سلة (كتاب الأزهر) �شوال  1415هـ� ،ص:.177 - 149
((( راجع يف هذا ال�ش�أن :د .حميي الدين حممد قا�سم« ،ال�سيا�سة ال�شرعية ومفهوم ال�سيا�سة احلديث»( ،القاهرة:
املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي) الطبعة الأوىل 1418هـ 1997 /م� ،ص.150 - 142 :
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لالجتهاد يف نظر كثريين من الفقهاء ،ويف مقدمتهم الإمام القرايف ،حيث جادوا
بنموذج متكامل الأ�س�س واملقومات لكيفية اتخاذ هذا الأ�سلوب قاعدة لل�سيا�سة
ال�شرعية ،عرب �أمور ثالثة ،هي:
(((1جوهر منهاج القيا�س هو تبدل الأحكام ،وتغري العمل بها ،بتبدل الأحوال
والأزمان ،دورانًا لتلك الأحكام ح�سب تبدل مناطها.
((�(2ضيق احلال ي�ستوجب التو�سعة ،وي�ضفي امل�شروعية يف حال ال�ضرورة
واال�ضطرار على الأحكام ال�شرعية يف املجاالت كافة.
(((3الأخذ مب�س�ألة تغري العادات والأعراف ،وهذا يعد من قبيل تغري مناط
احلكم مبا علق على ا�ستيفائه من عادات وتقاليد �أعراف.
ومن هنا ف�إن االجتهاد املتكئ على القيا�س يدور حول تبدل الأحكام
وتغري العمل بها بتغري الأحوال والأزمان ح�سب تغري مناطها ،وكذلك تغري
الأعراف والعادات.
ويرى الإمام �أبو حامد الغزايل �أن االجتهاد يختلف عن القيا�س يف �أن
الأول �أعم من الثاين؛ لأنه قد يكون بالنظر يف العموميات ،ودقائق الألفاظ،
و�سائر طرق الأدلة �سوى القيا�س ،وبهذا يكون االجتهاد �شام ًال القيا�س ولي�س
العك�س .ويحدد الغزايل �شروط االجتهاد يف عدة ركائز هي الإ�سالم والعدالة
ومعرفة �آيات الأحكام يف القر�آن الكرمي ،ومعرفة الأحاديث املتعلقة بالأحكام،
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ومعرفة النا�سخ واملن�سوخ من القر�آن وال�سنة ،ومعرفة م�سائل الإجماع ،وعلم
�أ�صول الفقه ،ومعرفة ل�سان العرب .وخل�ص ال�شاطبي هذه ال�شروط يف فهم مقا�صد
ال�شريعة على كمالها ،والتمكن من اال�ستنباط بناء على هذا الفهم(((.
وت�ستدعي حيازة فل�سفة االجتهاد ،كما يقول اجلويني «نخل ال�شريعة من
مطلعها �إىل مقطعها ،وتتبع م�صادرها ومواردها ،واخت�صا�ص معاقدها وقواعدها،
و�إمعان النظر يف �أ�صولها وف�صولها ،ومعرفة فروعها وينبوعها ،واالحتواء على
مداركها وم�سالكها ،وا�ستبانة كلياتها وجزئياتها ،واالطالع على معاملها و مناظمها،
والإحاطة مببدئها ومن�شئها ،وطرق ت�شعبها وترتبها ،وم�ساقها ومذاقها ،و�سبب
اتفاق العلماء و�إطباقها ،وعلى اختالفها وافرتاقها»(((.
�أما امل�صالح املر�سلة فهي �أو�سع من القيا�س؛ لأن كل قيا�س يراعي امل�صلحة،
حتما بالقيا�س .وهذا النوع من االجتهاد
لكن لي�س كل مراعاة للم�صلحة متر ً
ين�صرف �إىل وجود حكم �شرعي ملا ال ن�ص فيه ،ويقوم بالأ�سا�س على فهم روح
الدين ومق�صده .فاهلل  بعث ر�سله لتح�صيل م�صالح عباده يف الآخرة والدنيا،
ومن ثم ف�إننا حني جند م�صلحة يغلب على الظن �أنها مطلوبة لل�شرع.
((( انظر ،د� .سامي حممد ال�صالحات« ،معجم امل�صطلحات يف تراث الفقهاء»( ،القاهرة :مكتبة ال�شروق الدولية)
الطبعة الأوىل 1427 ،هـ 2006 /م� ،ص.16 :
((( عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني« ،غياث الأمم يف التياث الظلم» ،حتقيق :عبد العظيم الديب( ،الدوحة:
ال�ش�ؤون الدينية)  1400هـ� ،ص.16 :
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ويحدد الفقهاء مراتب املجتهدين يف ثالث ،الأوىل هي مرتبة املجتهد
املطلق ،وهو الذي ي�ستنبط الأحكام من القر�آن وال�سنة مبا�شرة ،والثانية هي مرتبة
جمتهد املذهب وهو من ي�ستنبط من قواعد �إمام مذهبه� ،أما الثالثة فهي مرتبة
جمتهد الفتوى وهو املقتدر على الرتجيح يف �أقوال �إمام مذهبه(((.
وجتاوزيا
نقديا
ًّ
وهناك من يتو�سع يف معنى االجتهاد ليجعل منه منط ًقا ًّ
للما�ضوية� ،إذ ينظر �إىل الرتاث لي�س لال�ستغراق فيه ،واالنغالق عليه� ،أو االكتفاء
به ،واالنقطاع له ،بل ي�ستلهمه ويه�ضمه وي�ستوعبه ويتجاوزه ،من دون �إهماله
ورف�ضه وممار�سة قطيعة معه .وهذا الطور من االجتهاد يتحرر من الفهم الأحادي
للمعرفة الدينية وال�شرعية والفكرية مبفاهيمها وت�صوراتها و�أ�صولها ،ويتخل�ص من
الفهم اجلامد الذي ينفر من التطور والتغري والتجدد ،ويعرتف بحق الآخرين يف
مقرا مببد�أ التعدد والتنوع يف الر�أي ،ومتكي ًفا مع هذا من دون جمافاة
االختالفًّ ،
وال ممانعة وال م�صادمة .ويقوم كل هذا على مبد�أ �إعمال العقل ،ومنحه �أق�صى
درجات الفاعلية ال�ستفراغ الو�سع ،وبذل �أعلى م�ستويات اجلهد الفكري والعلمي
واملنهجي((( ،وفتح الباب �أمام جميع النا�س ليتدبروا يف �آيات اهلل و�شريعته.
ويعرب الإمام حممد عبده عن هذا الأمر بقوله« :رفع الإ�سالم بكتابه املنزل
ما كان قد و�ضعه ر�ؤ�ساء الأديان من احلجر على عقول املتدينني يف فهم الكتب
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17 :
((( زكي امليالد« ،من الرتاث �إىل االجتهاد :نقلة فكرية متنع الإرهاب» ،جملة «الكلمة» العدد ( )51ال�سنة الثالثة
ع�شرة ،ربيع 2006م  1427 -هـ� ،ص.66 - 63 :
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ا�ستئثارا من �أولئك الر�ؤ�ساء بحق الفهم لأنف�سهم ،و�ض ًّنا به على كل
ال�سماوية،
ً
من مل يلب�س لبا�سهم ،ومل ي�سلك م�سلكهم لنيل تلك الرتبة املقد�سة ،ففر�ضوا
على العوام� ،أو �أباحوا لهم �أن يقرءوا قط ًعا من تلك الكتب ،لكن على �شريطة �أال
يفهموها وال �أن يطيلوا �أنظارهم �إىل ما ترمي �إليه ،ثم غالوا يف ذلك فحرموا �أنف�سهم
أي�ضا مزية الفهم �إال قليالً ،ورموا عقولهم بالق�صور عن �إدراك ما جاء يف ال�شرائع
� ً
والنبوات ،ووقفوا بالنا�س عند تالوة الألفاظ تعب ًدا بالأ�صوات واحلروف ،فذهبوا
بحكمة الإر�سال ...وجاء القر�آن يلب�سهم عار ما فعلوا ...وبهذا التفريغ ونحوه،
وبالدعوة العامة �إىل الفهم ومتحي�ص الألباب للتفقه واليقني ،مما هو منت�شر يف
القر�آن العزيز ،فر�ض الإ�سالم على كل ذي دين �أن ي�أخذ بحظه من علم ما �أودع
اهلل يف كتبه ،وما قرره يف �شرعه ،وجعل النا�س يف ذلك �سواء بعد ا�ستيفاء ال�شرط
ب�إعداد ما البد منه للفهم ،وهو �سهل املنال على اجلمهور الأعظم ،من املتدينني،
ال تخت�ص به طبقة من الطبقات ،وال يحتكر مزيته وقت من الأوقات»(((.
وهناك من يذهب �إىل مد االجتهاد �إىل درجة «الإبداع» حتى ولو بدا
هذا يف نظر كثريين نو ًعا من «االبتداع» و«الإحداث يف الدين» ،حيث يعترب من
لوازم الإبداع الإعرا�ض عن املعلومات الرتاثية املتوارثة امل�ألوفة� ،أو عدم تقبلها �إال
بعد �إخ�ضاعها للنقد ال�صارم ،فال تقبل �إال بربهان مبني ،وكذلك عدم اجلمود
((( الأعمال الكاملة للإمام حممد عبده ،حتقيق وتقدمي د .حممد عمارة ،والإلهيات( ،القاهرة :دار ال�شروق)
الطبعة الثانية 1427 ،هـ 2006 /م ،اجلزء الثالث« ،الإ�صالح الفكري ،والرتبوي� ،ص.471 - 470 :
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�أو التحجر �أو �شدة التم�سك بر�أي م�سبق ،ب�سبب عوامل غري حقانية ،وغري
مو�ضوعية»(((.
بل هناك من يدعو �إىل �إزاحة االجتهاد متا ًما ،و�إيجاد �أ�صل �آخر لل�شرع يحل
حمله وهو احلكمة؛ لأنها �أهم و�أ�شمل منه ،وهي وحدها التي تكفل للإ�سالم �أن
يرد على حتدياته .وهنا يقول جمال البنا« :يعجب الإن�سان كيف فات على الأئمة
وم�صدرا من م�صادر
الأعالم �أن يجعلوا من احلكمة �أ�ص ًال من �أ�صول الإ�سالم،
ً
وتكرارا ،وقرنها بالكتاب ...و�أغلب
مرارا
ً
الفقه ،بعد �أن ذكر القر�آن الكرمي احلكمة ً
الظن �أن الفقهاء عزفوا عن االعرتاف ب�أ�صل وم�صدر مفتوح ،غري حمدد ،وغري
من�ضبط ،ي�سمح باالنفتاح والتعددية ،وهي �صفات ي�ضيق بها الفقهاء عادة؛ لأنها
تفتح عليهم بابًا ال ميكنهم التحكم فيه»(((.
ويحاول البنا �أن ي�ستلهم معنى احلكمة من القر�آن الكرمي فرياها هي:
«العقل اخلري ،والقيم العليا ،والعلم الهادي ،الذي ي�ستبعد اخلرافة ،ويحول دون
�أن ي�ضل امل�ؤمنون» ،ثم يف�صلها يف �ضرورة �أن ينهل امل�سلمون من كل ما ي�صل
�إليهم من علوم وفنون وفل�سفة من دون حرج؛ لأن القر�آن يح�ض على هذا ،والواقع
يفر�ض ذلك((( ،خا�صة يف ظل الثورة املعرفية التي �شهدها الع�صر احلديث .لكن
((( د .ح�سني �أحمد علي املتعافني «نظرات �إ�ضافية يف امل�صطلحات» طبعة خا�صة ،الطبعة الأوىل  1428هـ/
2007م
((( جمال البنا�« ،أ�صول ال�شريعة»( ،القاهرة :دار الفكر الإ�سالمي) الطبعة الأوىل� ،2006 ،ص.109 :
((( املرجع �سابق� ،ص.116 - 111 :
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قيا�سا �إىل ما ورد يف �شروط الفقهاء ملن يت�صدى
هذه الر�ؤية لي�ست جديدة متا ًما ً
مهما
لالجتهاد ،حيث جعلوا االطالع على علوم الع�صر وجمريات الواقع �شرطًا ًّ
للقيام بهذه املهمة.
ويف كل الأحوال ف�إن دواعي و�ضرورات االجتهاد قائمة ومتجددة ودائمة،
ومنها خلود ال�شريعة الإ�سالمية لكونها خامتة الر�ساالت ال�سماوية ،وهو ما يحتم
االجتهاد امل�ستمر ،ملواكبة �أي جديد يقع ،و�أي طارئ يطر�أ ،و�أي حاجة تظهر.
ويزيد من هذا الأمر �أن الإ�سالم دين للعاملني ،مبا يفر�ض االجتهاد لواقع يختلف
باختالف الأمكنة والأزمنة والأعراف والتقاليد .كما �أن طروء البدع على �أحكام
نق�صا ،بتقدم ال�سنني ،ي�ستلزم وجود حركة اجتهاد دائبة لإزالة
ال�شرع ،زيادة �أو ً
هذه البدع ،والت�صدي للمبتدعني ،وتذكري النا�س بجوهر الإ�سالم ،وحقيقة
�شريعته و�أحكامه .وتناهي ن�صو�ص الأحكام ال�شرعية وال نهائية امل�شكالت التي
ترتى يف الواقع املعي�ش ،توجب ال�سعي �إىل ا�ستنباط فروع فقهية جديدة ت�ضبط
دواع �أخرى،
حركة احلياة بال�شرع((( .و�إذا �أوجبت احلياة املتدفقة بال هوادة ظهور ٍ
ف�إن االجتهاد يجب �أن يتجدد ملواكبتها.
تخ�ص�صا �أو
ومهما كان اخلالف حول نطاق االجتهاد �ضي ًقا وات�سا ًعا،
ً
م�شا ًعا ،ف�إنه يف كل الأحوال �ضرورة لأي حديث ُيقال ،و�أي ت�صور ُيبنى ،و�أي
ت�صرف يف �سبيل التجديد والإحياء والنه�ضة والإ�صالح.
((( د .حممد عمارة« ،الإ�سالم و�ضرورة التغيري»( ،القاهرة :دار املعارف) �ص.101 :
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ثانيا :نظائر النه�ضة� :إطار قيمي ومفاهيمي
ً

 -1اإلحياء :استنهاض األرض والدين واملعرفة والسياسة

ارتبط الإحياء يف الفقه الإ�سالمي بعملية ا�ست�صالح الأر�ض املوات
أر�ضا موا ًتا فهي له».
وزراعتها ،ا�ستنا ًدا �إىل حديث �شريف يقول« :من �أحيا � ً
فامل�سلم الذي ي�ضع يده على �أر�ض بوار ال ميلكها �أحد ي�صبح هو مالكها �إن زرعها.
ومعظم الفقهاء ال ي�شرتطون �إذنًا من احلاكم ملن يقدم على هذه اخلطوة ،لكن �أبا
حنيفة يذهب �إىل �أنه ال جتوز زراعة الأر�ض امليتة من دون �إذن ويل الأمر.
و�أعطى الإمام �أبو حامد الغزايل كلمة الإحياء معناها الديني ،العقدي
والفقهي ،حني و�ضع م�ؤلفه ذائع ال�صيت «�إحياء علوم الدين» الذي يعد �أهم كتبه
على الإطالق ،ولذا ن�سخ  -على �ضخامته � -أكرث من مائتني وخم�سني مرة قبل
اخرتاع الطباعة ،وترجم �إىل العديد من اللغات احلية ،وقدمت له عدة �شروح،
وخل�ص زيادة على �ست وع�شرين مرة .ويحتوي الكتاب على معارف كثرية يف
العقيدة والفقه والت�صوف والفل�سفة« ،وهو يت�أ�س�س على كلمة الإخال�ص هلل
بالتوحيد ،والإخال�ص للدين بالرجوع �إىل حظريته ،والعمل بجوهره»((( .ويحاول
فيه م�ؤلفه �أن ي�صحح الكثري من امل�سائل التي تناولها �سابقوه من الفقهاء وعلماء
الدين ،بحل ما عقدوه ،وك�شف ما �أجملوه ،وترتيب ما بددوه ،ونظم ما فرقوه،
((( �إ�صالح عبد ال�سالم الرفاعي�« ،إحياء علوم الدين للإمام الغزايل»� ،إ�شراف ومراجعة :د .عبد ال�صبور �شاهني،
�سل�سلة «تقريب الرتاث» ،العدد (� ،)1ص.37 :
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و�إيجاز ما طولوه ،و�ضبط ما قرروه ،وحذف ما كرروه ،و�إثبات ما حرروه ،وحتقيق
�أمور غام�ضة ا�ستع�صت على الأفهام.
وينق�سم الكتاب �إىل �أربعة �أق�سام الأول عن العبادات وتناول فيه الغزايل
العلم وق�ضاياه ،والعقيدة وقواعدها ،والطهارة و�أ�سرارها ،و�أركان الإ�سالم ومغزاها،
و�آداب تالوة القر�آن ،والأذكار والدعوات ،و�أوراد الليل .والثاين عن العادات
و�شمل �آداب الأكل والنكاح والك�سب واملعا�ش والألفة وال�صحبة والعزلة وال�سفر
وال�سماع والوجد والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و�أوجه احلالل واحلرام
وال�شبهات ،و�أخالق النبوة .والثالث عن املهلكات وتطرق فيه �إىل �أو�ضاع القلب،
وريا�ضة النف�س ،و�آفات الل�سان ،وك�سر �شهوتي البطن والفرج ،وذم الغ�ضب
واحل�سد واحلقد والبخل وحب املال واجلاه والرياء والكرب والعجب والغرور والدنيا
ب�أ�سرها .والرابع عن املنجيات وبني فيه حقيقة التوبة ،وف�ضل ال�صرب وال�شكر،
وطبيعة اخلوف والرجاء ،و�أو�ضاع الفقر والزهد ،و�أحوال ال�سائلني وال�سالكني،
وق�ضية التوحيد والتوكل ،واملحبة وال�شوق والأن�س والر�ضا ،والنية والإخال�ص
وال�صدق ،واملراقبة واملحا�سبة ،والتفكر ،وذكر ما بعد املوت.
وهذا ال�شمول الذي �سيطر على كتاب الغزايل انتقل �إىل الكثريين ممن
وتكرارا كلما اعتقدوا �أن النا�س
مرارا
ً
جاءوا بعده ،فا�ستخدموا لفظ «الإحياء» ً
قد ان�صرفوا عن «الدين ال�صحيح» ،و�أن العقيدة قد خالطتها �شوائب وجرحتها
�ألوان عدة من ال�شرك اخلفي ،واللهو الظاهر .وارتبط الإحياء هنا مب�س�ألة العودة
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�إىل الدين يف �صورته النقية التي كان عليها وقت نزول الوحي وتكليف حممد
بالر�سالة .وقدم العديد من علماء الإ�سالم وفقهائه املحدثني مثل هذا الت�صور،
من �أمثال حممد بن عبد الوهاب ور�شيد ر�ضا.
جديا وعمي ًقا باحلديث عن «�إحياء الرتاث» ،من خالل
ثم �أخذ املفهوم بع ًدا ًّ
التعريف به ،و«حتويله من ركام خمطوطات و�أوراق �صفراء �إىل طاقة فاعلة و�سارية
يف كيان الأمة ،ت�ؤثر وتدفع تقدمها وتطورها»((( .وانطلق املن�شغلون بهذه الق�ضية
من عدة اعتبارات تتمثل يف �أن الرتاث ينطوي على �إيجابيات ال ميكن نكرانها،
منها انبثاقه عن م�صدر �إلهي ،وعمقه الزمني ،وقابليته للتجديد والتنقية ،وقبوله
للعاملية ،و�سعته و�شموله ،ونزعته الإن�سانية ،وقدرته على تبيان الفكر الإ�سالمي يف
ب�شريا يجب احرتامه(((.
�شتى مراحله ،و�إعجاب غري امل�سلمني به ،وكونه جه ًدا ًّ
وهذا التقدير قاد كثريين �إىل بذل جهود ملمو�سة يف العناية بهذه امل�س�ألة،
وبد�أت العملية يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر على يد رفاعة الطهطاوي
( )1873 -1801الذي و�ضع لبنة م�شروع م�صري لإحياء الرتاث العربي ،و�إثر
هذا �شرعت مطبعة بوالق منذ �سنة  1857تقدم الأعمال الفكرية التي اقرتح
الطهطاوي وتالميذه حتقيقها ون�شرها على النا�س .ثم �أ�س�س الإمام حممد عبده
((( د .حممد عمارة« ،الرتاث يف �ضوء العقل»( ،بريوت :دار الوحدة) الطبعة الأوىل � ،1980ص.17 :
((( د .بكر زكي عو�ض« ،الرتاث الإ�سالمي بني التقدير والتقدي�س»( ،القاهرة :وزارة الأوقاف /املجل�س الأعلى
لل�ش�ؤون الإ�سالمية)� ،سل�سلة (ق�ضايا �إ�سالمية) العدد رقم ( ،)125رجب  1426هـ � -أغ�سط�س  2005م،
�ص.56 - 21 :
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(« )1905 -1849جمعية �إحياء العلوم العربية» التي وظفت جهدها وطاقتها يف
�إحياء الرتاث .ويف �سنة  1910ر�صد «جمل�س النظار» امل�صري ميزانية لتمويل
م�شروع �أعده �أحمد زكي لإحياء الرتاث ،بد�أ بطباعة كتاب «نهاية الأرب يف فنون
العرب» للنويري لكنه مل يلبث �أن تعرث(((.
ومت تكوين جلنة لإحياء الرتاث باملجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية
يف م�صر ،ومركز لإحياء الرتاث بالهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،وجلنة للرتاث
مبجمع البحوث الإ�سالمية ،ومركز للرتاث مبكتبة الإ�سكندرية .ون�ش�أت هيئات
للرتاث يف بالد عربية �شتى ،منها اململكة العربية ال�سعودية والإمارات .وتوازى
مع ذلك جهود فردية لتحقيق الرتاث ون�شره� ،سواء بدور الن�شر احلكومية �أو
اخلا�صة ،وظهرت �سال�سل تعنى بهذا الأمر ،مثل �سل�سلة «الذخائر» التي ت�صدرها
الهيئة امل�صرية العامة لق�صور الثقافة .ومل يقت�صر الأمر على كتب الرتاث الدينية
والأدبية والعلمية ،بل امتد �إىل احلفاظ على املوروث ال�شعبي مبختلف �أ�شكاله
الفنية والإنتاجية.
ويعطي عامل ال�سيا�سة حامد ربيع ق�ضية �إحياء الرتاث بع ًدا �أكرث عم ًقا حني
يقوم بت�شريح معناها ومبناها ،وا�ص ًال املا�ضي باحلا�ضر ،ومعو ًال على الرتاث يف بناء
م�ستقبل الأمة العربية  -الإ�سالمية ،حيث يعترب �أن �إحياء الرتاث ال يعني ن�شر
بع�ض �أمهات الكتب يف الفل�سفة �أو الفقه ،بل ال�سري يف م�سالك متعددة تبد�أ من
((( املرجع ال�سابق� ،ص.18 -17 :
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طبيعة وحقيقة الت�صور العلمي لوظيفة ذلك الإحياء .وتتوزع وتتنوع هذه الوظيفة
بني ت�صورات ثالثة كل منها يعك�س منهاجية م�ستقلة ،برغم �أن � ًّأيا منها ال ي�ستطيع
يف النهاية �إال �أن ي�أتي ليكمل الت�صور الآخر ،فالإحياء قد يقت�صر على الوظيفة
اللغوية ،وقد يتعدى ذلك �إىل الوظيفة التاريخية ،ولكنه قد يرتفع �إىل م�ستوى
الوظيفة ال�سيا�سية ،لي�ساهم يف خلق التكامل القومي ،وربط احلركة الآنية يف
خمتلف مناذجها بالوظيفة التاريخية واحل�ضارية للمجتمع ،واحلفاظ على الوعي
اجلمعي للأمة ،وامل�ساهمة يف بناء الدولة الع�صرية ،وتعزيز دور الدين ب�صفته م� ًؤثرا
يف التعامل الدويل(((.
وقد حر�ص «الإ�سالميون» على التفرقة بني حركة الإحياء يف الرتاث
العربي  -الإ�سالمي ونظريتها يف احل�ضارة الغربية املعا�صرة .فالغرب ال مييز يف
نظرته للرتاث بني الدين وبقية الإرث الإن�ساين الذي خلفه الإغريق والرومان
الأقدمون ،وال بني ما نزل به الوحي وبني ما �أنتجه الب�شر يف تاريخهم املديد.
وعلماء النه�ضة يف �أوروبا �سعوا �إىل توثيق عالقتهم الفكرية والنف�سية برتاث اليونان
والرومان الوثني ،متجاوزين تاريخ الن�صرانية والكني�سة ،التي �ساهمت يف تزكية
الف�ساد واال�ستبداد والظالمية التي لفت القارة العجوز طيلة القرون الو�سطى،
فلما و�صلنا �إىل القرن الع�شرين كانت �أوروبا ي�سيطر عليها العبث وفقدان اليقني
الديني ،وهو ما عزل الأجيال ال�صاعدة عن امل�سيحية� .أما تراث الإ�سالم فعلى
((( د .حامد ربيع« ،مدخل يف درا�سة الرتاث ال�سيا�سي الإ�سالمي» ،م�شروع �إحياء تراث الرواد ،كلية االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة( ،القاهرة :مكتبة ال�شروق الدولية) الطبعة الأوىل� ،ص.300 - 243 :
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جزءا �أ�صي ًال من
العك�س من هذا متا ًما؛ لأنه مرتبط بالدين واليقني ،وي�شكل ً
ذاتيا(((.
الهوية الثقافية للأمة ،والتي من دونها ت�ضمحل وتتفكك ًّ
وم�س�ألة �إحياء الرتاث كانت ،وال تزال� ،إحدى امل�سائل الأ�سا�سية التي يدور
حولها جدل بني العرب وامل�سلمني املعا�صرين ،من خمتلف التيارات الفكرية .فها
هو �أحد رموز الليرباليني العرب يت�ساءل :ماذا نحن  -العرب املعا�صرين  -فاعلون
للتوفيق بني �أ�صيل موروث ،وجديد معا�صر؟ ثم يجيب�« :أح�سب �أن الطريق
�أمامنا وا�ضح ،وهو طريق تربوي من الأ�سا�س .فما علينا �إال �أن نربي نا�شئتنا على
�أن يحتفظوا مبرياثهم يف تدريب الإرادة املا�ضية ،ويف التطلع واملغامرة ،ثم ي�ضيفون
تدريبا �آخر على النظر العقلي ،والبحث النظري» .وتت�أ�س�س هذه الر�ؤية
�إىل ذلك ً
على اعتبار �أن «التاريخ العربي هو كالنهر دفاق املياه ،وتظل للنهر هويته منذ �ألوف
ال�سنني ،برغم جريان مائه وتبدله ،يو ًما بعد يوم ،بل حلظة يف �إثر حلظة ،والذي
يحفظ للنهر هويته هو التزامه جمرى واح ًدا ،وهكذا نريد حلياتنا �أن تكون :نحفظ
لهذا الإطار الأ�سا�س العام ،ووجهة النظر الرئي�سية ،ثم جندد امل�ضمون ،الذي ميلأ
ذلك الإطار� ،أو الذي ي�شغل تلك الوجهة من النظر ،كلما جاءت الع�صور املتوالية
بح�ضارات متعاقبة ،لكل ح�ضارة منها م�ضمونها اجلديد»(((.
((( د� .أكرم �ضياء العمري« ،الرتاث واملعا�صرة»( ،الدوحة :كتاب الأمة) الطبعة الثانية ،ربيع الآخر  1406هـ،
�ص.35 - 29 :
((( د .زكي جنيب حممود« ،ثقافتنا يف مواجهة الع�صر»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب) مكتبة الأ�سرة،
�سل�سلة (الأعمال الفكرية) � ،1997ص 66 :و�ص.68 :
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وقد امتد الأمر �إىل احلديث عن «الإحياء احل�ضاري» �أو ا�ستعادة التقاليد
العربية  -الإ�سالمية» بح ًثا عن �سبل النهو�ض العربي يف املا�ضي ،واكت�شاف �سر
قوة ومتيز احل�ضارة الإ�سالمية ،عرب املزاوجة بني الإحياء الديني والن�ضال احل�ضاري،
وا�ستح�ضار الإطار القيمي والأخالقي الذي كان يحكم حركة وممار�سات العرب
وقت ازدهار ح�ضارتهم ،وا�ستلهام نظم ال�ضبط االجتماعي التي كانت �سائدة وقتها(((.
واجتماعيا مع ظهور اجلماعات والتنظيمات
�سيا�سيا
لكن املعنى لب�س ً
ًّ
لبو�سا ًّ
ال�سيا�سية ذات الإ�سناد الإ�سالمي ،التي �أطلقت عليها بع�ض الأدبيات
جماهرييا
الأجنبية ((( ،Islamic Revivalحيث �أخذت حركة الإحياء طاب ًعا
ًّ
بنزول روادها �إىل ال�شارع ،يدعون النا�س لالن�ضمام �إليهم ،ويقدمون الإ�سالم نظا ًما
�شام ًال للدنيا والآخرة .وقد راهنت جماعة الإخوان امل�سلمني ،كربى احلركات
الإ�سالمية يف القرن الع�شرين والعمود الفقري لتيار الإحياء ،على اجلماهري الغفرية
منذ �أول حلظة النطالقها على يد م�ؤ�س�سها ال�شيخ ح�سن البنا عام  ،1928واعتربت
هذا الأمر هو �صلب ا�سرتاتيجيتها للتمدد وحيازة القوة(((.
((( انظر :د .رفيق حبيب�« ،إحياء التقاليد العربية ..يف فقه احل�ضارة العربية ـ الإ�سالمية»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب) �سل�سلة كتاب الأ�سرة( ،الأعمال الفكرية) .2003
((( انظر على �سبيل 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.

((( عمار علي ح�سن« ،الفري�ضة الواجبة :الإ�صالح ال�سيا�سي يف حمراب الأزهر والإخوان امل�سلمني»( ،القاهرة:
دار الدار للن�شر والتوزيع) ،الطبعة الثانية� ،2008 ،ص126 :

199

م�سارات النه�ضة ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي احلديث

199

وات�سمت حركة الإحياء الإ�سالمي يف الع�صر احلديث ب�سمات عدة(((،
حيث الدعوة �إىل �شمولية الإ�سالم لكل جوانب احلياة ،فهناك االقت�صاد
الإ�سالمي ،وال�سيا�سة الإ�سالمية ،والثقافة الإ�سالمية ،و�أ�سلمة املعرفة� ...إلخ،
وهناك �سعي د�ؤوب �إىل �إعادة بعث الأمة عرب التحويل اجلماعي لها �إىل الإ�سالم
ح�سب ال�صيغة التي فهمها رواد الإحياء ،من خالل ت�أويلهم للن�ص وقراءتهم
أي�ضا رف�ض
ملمار�سات الرعيل الأول وم�ضمون الرتاث ب�شتى علومه ،وهناك � ً
للخال�ص الفردي ،وت�أكيد على الروح اجلماعية للإ�سالم ،وهناك رغبة ظاهرة
يف مد ج�سور التعاون والت�ضامن بني خمتلف «اجلماعات الإ�سالمية» يف الأقطار
الإ�سالمية ،اتكاء على متتع تيار الإحياء باالنت�شار ال�سريع وامل�ستمر يف خمتلف
الأرجاء ،وتعدد املراكز والهيئات التي تدعو �إليه.
وتعددت الآراء حول الأ�سباب التي �أدت �إىل ظهور تيار الإحياء .فهناك
من �أرجعها �إىل ال�صدمة احل�ضارية التي �أ�صابت ه�ؤالء جراء احتكاكهم بالغرب يف
حلظة توهجه وهيمنته ونزعته اال�ستعمارية احلديثة التي بد�أت باحتالل الفرن�سيني
مل�صر �سنة  ،1798و�شعورهم ب�أن �سبب فقدان امل�سلمني ملوقعهم ومكانتهم هو
ابتعادهم عن الدين ،ومن ثم ف�إن العودة �إليه� ،أو �إحياء ما كان عليه امل�سلمون
الأوائل هي الطريق املثلى ال�ستعادة املجد الإ�سالمي ال�ضائع .وهناك من عزا هذه
الظاهرة �إىل الفجيعة التي انتابت قطا ًعا من امل�سلمني النهيار «اخلالفة العثمانية»
((( د� .أحمد حممد جاد عبد الرازق« ،فل�سفة امل�شروع احل�ضاري بني الإحياء الإ�سالمي والتحديث الغربي»،
(القاهرة :املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي) الطبعة الأوىل ،1995 - 1416 ،اجلزء الأول� ،ص.457 :
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عام  ،1924فهبوا �إىل جندة �أمة كانت �شم�س ح�ضارتها تتوارى خلف جبال
من الغيوم الداكنة ،وح�سبوا �أن الإنقاذ يقوم على �أكتاف ال�سيا�سة وينزع �إىل
املقاومة امل�سلحة ،وتنا�سى �أغلبهم �شروط احل�ضارة ،وحمددات النه�ضة ،كما فهمها
امل�سلمون الأوائل ،و�إعداد العدة كما �أعدوها.
واختلفت هذه الأ�سباب باختالف اخللفيات الأيديولوجية ملن اهتموا
بتعليل الظاهرة وتف�سريها ،فاملارك�سيون العرب ركزوا على العوامل االقت�صادية
املرتبطة بالفقر والتخلف� ،إىل جانب قيام الثورة الإيرانية عام  .1979ومل ينكر
الليرباليون �أثر االقت�صاد يف ن�شوء هذه الظاهرة ،لكنهم ركزوا على اجلوانب الثقافية
وال�سيا�سية ،ليلتقوا مع الكثري مما طرحه الباحثون وقدمته دوائر اال�ست�شراق الغربي
يف هذا ال�ش�أن ،حول الطبيعة املركبة للإ�سالم والتي ال تقت�صر على امل�سائل
الروحية ،بل متتد �إىل تنظيم �أمور الدنيا ،وكذلك جمموعة الأزمات املتالحقة
التي مر بها العامل الإ�سالمي يف القرن الأخري(((.
ويجمل املفكر االجتماعي نبيل عبد الفتاح هذه العوامل((( يف حماولة
�صياغة الدولة القومية ،ابتداء من عهد حممد علي با�شا ،و�إدخال عنا�صر ثقافية
و�أبنية وافدة �إىل البنيان التقليدي ،ما �أوجد �صرا ًعا بني الوافد واملوروث .وقد زاد
التناحر بني هذين االجتاهني نتيجة وجود جذور �أزمة الهوية وحتديد الأنا اجلمعي
((( د� .أحمد حممد جاد عبد الرازق� ،ص 435 :و.445
((( نبيل عبد الفتاح« ،امل�صحف وال�سيف� :صراع الدين والدولة يف م�صر ..ر�ؤية �أولية للق�ضايا الأ�سا�سية»،
(القاهرة :مكتبة مدبويل) الطبعة الأوىل� ،ص.68 - 61 :
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يف مواجهة الآخر� ،أي الغرب الر�أ�سمايل ،وت�صدع الإجماع الوطني حول �شكل
النظام ال�سيا�سي ،والنموذج احل�ضاري ،نتيجة بروز �صوت من عادوا من البعثات
التي �أر�سلت �إىل �أوروبا ،ودخولهم يف مواجهة �صريحة مع التقليديني .كما �أن
عمليات التغريب املتزايدة التي �صاحبت منوذج التنمية ،والتي �أدت �إىل ا�ست�شراء
النزعة اال�ستهالكية على النمط الغربي مع �شيوع الف�ساد ال�سيا�سي واالجتماعي
والأخالقي ،مبا خلق حا ًال من التذمر لدى قطاعات اجتماعية عدة ،وجدت يف
كل ما يجري من تف�سخ وانحالل مرده �إىل االبتعاد عن الدين .ويزيد على كل
هذا خ�صو�صية الإ�سالم نف�سه ،الذي ينطوي على عمق عقائدي ون�سق �أخالقي
وقيمي� ،إىل جانب مفاهيم وقواعد مل�شروع دنيوي ،يتميز باملرونة والقابلية للتعامل
مع الظروف واملتغريات التاريخية واملجتمعية.
كثريا بفعل ظروف ا�ستجدت ،ومنها
وحلظة البداية لهذا الإحياء ات�سعت ً
هزمية العرب يف حرب يونيو  ،1967وتراجع م�شروعات الوحدة على �أ�سا�س قومي
�إىل �أدنى حد متاح ،وف�شل ُن َخب ما بعد اال�ستقالل يف بناء دول عربية قوية ،مرهوبة
اجلانب بالن�سبة للخارج ،ويتمتع مواطنوها بحياة كرمية ،يف ظل جناحها يف توفري حد
الكفاية للجميع .فعندها اعتقد الإ�سالميون �أن م�شروعهم الإحيائي هو الأوىل
بالرعاية؛ لأنه القادر على �أن يخرج الأمة ب�أ�سرها من كبوتها ،خا�صة مع �ضعف تيار
الليرباليني العرب ،حتى بعد الدفقة املادية واملعنوية ،التي دفعها �إىل �شرايينه اهتمام
الغرب بلربلة العامل الإ�سالمي ،عقب حدث � 11سبتمرب الرهيب.
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 -2اإلصالح :ترميم الشروخ االجتماعية وتطهري الذمم

يعني الإ�صالح لغة� ،إزالة الف�ساد عن ال�شيء ،وتوفيق الإن�سان �إىل ما يوافقه
ويحقق م�صلحته .ويف الأر�ض يكمن �إ�صالحها يف حتويل اجلدباء منها �إىل �صاحلة
للزراعة� ،أما «الإ�صالح الزراعي» فانطوى يف التجارب اال�شرتاكية على تقييد
حدا معي ًنا ،مع تعوي�ض من نزعت ملكية بع�ض
امللكية الزراعية ،بحيث ال تتجاوز ًّ
ومنا�سبا ،ثم تنظيم العالقات االقت�صادية اخلا�صة
تعوي�ضا عاد ًال
�أر�ضه �أو كلها ً
ً
بالزراعة و�أحوالها.
ومن الناحية ال�سيا�سية ،مل يزد معجم بالكويل للعلوم ال�سيا�سية يف تعريفه
للإ�صالح على القول ب�أنه« :م�صطلح وا�سع االنت�شار ،يطلق على التح�سينات،
�أو على �إلغاء �سوء الت�صرف والعيوبُ .ويرتك للم�ؤرخني تقرير ما �إذا كانت
الإ�صالحات قد ح�سنت الأمور بالفعل من عدمه .وعلى كل ف�إن الإجابات البد
�أن تكون ذاتية غري مو�ضوعية ،على �أنه ال ميكن �إنكار حدوث تغيريات كبرية يف
بع�ض العهود .ويف بريطانيا تقرتن برامج الإ�صالح باحلكومة الليربالية قبل ،1914
وحكومة العمال بعد  1945وتقرتن يف الواليات املتحدة برئا�ستي فرانكلني
روزفلت وليندون جون�سون»(((.
((( فرانك بيلي« ،معجم بالكويل للعلوم ال�سيا�سية» ،ترجمة :مركز اخلليج للأبحاث( ،دبي :مركز اخلليج
للأبحاث) الطبعة الأوىل � ،2004ص.570 - 569 :
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�أما بالن�سبة للناحية الدينية فقد �شهدت �أوروبا حركة �إ�صالح كبرية ،متثلت
يف ثورة مارتن لوثر على الكني�سة الكاثوليكية يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي،
حيث انطلقت �شرارتها منذ حلظة زيارته كني�سة روما ،ور�ؤيته الف�ساد ي�ضرب يف
جنباتها((( .ورمت هذه الثورة يف البداية �إىل ت�صحيح ما اعوج ،فطرح لوثر �ستة
مطلبا لعملية الإ�صالح هذه ،لكن حركته مل تلبث �أن حتولت �إىل حركة
وت�سعني ً
عقائدية كاملة ،تناف�س الكاثوليكية ،وتخ�صم من ر�صيدها ،وتتحداها ،عرفت
با�سم «الربوت�ستانتية» ،التي �أخذت تنت�شر يف معظم �أملانيا ،واكت�سحت الدول
اال�سكندنافية ،و�صارت لها جيوب يف فرن�سا ،و�أطلقت على نف�سها يف �إجنلرتا ا�سم
«الكني�سة امل�شيخية» ،ثم بد�أت �أعداد تابعيها تتزايد يف �أوروبا ال�شرقية.
وقد ان�صرف الإ�صالح الربوت�ستانتي �إىل نواح علمية وفل�سفية واجتماعية
و�سيا�سية ،حتى �صار ي�شكل احلد الفا�صل بني الع�صور الو�سطى والزمن احلديث
يف �أوروبا ،ال�سيما مع ف�صم االرتباط بني الأر�سطية وامل�سيحية ،والإقبال على
العلم اجلديد ،الذي ي�ساعد الإن�سان على ا�ستعادة جمده ومعرفته .وجاء كالفن
خليفة لوثر لريفع من �ش�أن الفلكييني ويعتربهم الأقرب �إىل عقل اهلل ،وقال
قولته ال�شهرية�« :إن �آيات �سفر التكوين ،واملزمور التا�سع ع�شر ،لي�ست �صياغات
علمية ،ولكنها عبارات �أدبية تنا�سب غري العلماء» .ويف اجلانب الديني قامت
((( مت االعتماد يف كل هذا اجلزء على:
 د .عبد املنعم احلفني« ،مو�سوعة الفل�سفة والفال�سفة»( ،القاهرة :مكتبة مدبويل) الطبعة الثانية  ،1999اجلزءالأول� ،ص.152 - 151 :

204

عمار علي ح�سن

204

الربوت�ستانتية على �إلغاء الو�ساطة بني الإن�سان وربه ،و�أقرت بحق الفرد يف �أن يقر�أ
الإجنيل ويفهمه من دون م�ساعدة من رجل دين ،في�صري ال�شخ�ص هو ق�س نف�سه،
بل هو البابا ذاته.
وعلى التوازي ظهرت جماعات �إ�صالحية �أخرى ،مثل حركة �إرازمو�س،
الذي �سبق لوثر يف �أفكاره ،لكنه مل يبلغ مبلغه يف معاداة الكني�سة الكاثوليكية
حر�صا على وحدة العامل امل�سيحي ،بل دعاها �إىل العودة �إىل �صفاء املنابع امل�سيحية
ً
الأوىل التي تن�شغل مببحث الأخالق .وجاء امل�صلحون الراديكاليون ،فدعوا �إىل
الف�صل التام بني الكني�سة والدولة ،وانق�سم ه�ؤالء �إىل اجتاهات عدة ،فبع�ضهم دعا
�إىل جتديد العماد واالنتظام يف جماعات �صغرية على طريقة احلواريني الذين كانوا
يلتفون حول ال�سيد امل�سيح  ،مثل الإخوة ال�سوي�سريني Swiss Brothers
وجماعة الهتارايت  Hutteritesواملينونايت  .Mennonitesوهناك الروحانيون
مثل كا�سرب �شفنكفيلد و�سبا�ستيان فرانك وتوما�س مينزر و�أندريا�س كارل�ستات
الذين نادوا ب�أن تكون ال�صالة هلل مبا�شرة من دون املرور بالق�ساو�سة .ويوجد
العقليون الذين دعوا �إىل �إعمال العقل يف تدبر الإجنيل ،ورف�ضوا بع�ض امل�سائل
العقدية مثل �ألوهية امل�سيح والفداء.
ويف القر�آن الكرمي ارتبط م�صطلح «الإ�صالح» بثالث ق�ضايا ،الأوىل هي الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وهو ما عربت عنه الآية الكرمية التي تقول :ﮋﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ[هود.]88:
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والثانية هي �إحالل ال�سالم واملودة بني النا�س �أو «�إ�صالح ذات البني» ،وهو ما
تظهره الآية :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﮊ [الن�ساء.]114:
وف�صل الإمام عبد احلليم حممود يف هاتني الناحيتني ،من دون �أن يذكر
ّ
(((
ذلك مبا�شرة ،يف كتابه «منهج الإ�صالح الإ�سالمي يف املجتمع» حيث انطلق
من �أن هناك دعوة دائمة �إىل الإ�صالح ،وهناك من يعمل يف �سبيله ،من �أجل
حتقيق النه�ضة ،ليتناول العنا�صر التي يقوم عليها الإ�صالح الإ�سالمي يف الأ�سرة
واملدر�سة واجلامعات واملجتمع الكبري ،ويحددها من حيث اجلوهر واملقدمات
والثمار يف العلم والعبادة واجلهاد والرحمة.
�أما الثالثة فتتعلق بتولية الأكف�أ ،تطبي ًقا للحديث النبوي الذي يقول فيه:
«من ويل من �أمر �أمتي �شي ًئا ،فولىَّ رج ًال وهو يجد من هو �أ�صلح للم�سلمني منه،
فقد خان اهلل ور�سوله» .ومفهوم ال�صالحية لدى �أغلب الفقهاء يرتبط بالكفاءة،
�أي �أن يتم اال�ستعمال يف كل مو�ضع �أكف�أ من يقدر عليه .ولعل ما جاد به ابن
تيمية يف هذا ال�ش�أن يكون مفي ًدا ودا ًّال� ،إذ يقر ب�أن الأ�صلح يف كل والية بح�سبها.
فالقوي لإمارة اجلند حتى ولو كان فا�س ًقا ،فقوته للم�سلمني وف�سقه على نف�سه.
((( انظر :د .عبد احلليم حممود« ،منهج الإ�صالح الإ�سالمي يف املجتمع»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب) مكتبة الأ�سرة� ،سل�سلة (الأعمال الدينية) .2003
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والتقي لإمامة ال�صالة حتى ولو كان �ضعي ًفا ،فتقواه للم�سلمني و�ضعفه على
ّ
نف�سه(((.
وكانت فكرة الإ�صالح حمور اهتمام رواد النه�ضة الإ�سالمية احلديثة،
خا�صة لدى جمال الدين الأفغاين وتلميذه حممد عبده ،وقبلهما حممد بن
عبد الوهاب .وه�ؤالء هم رموز تيار مل ينقطع عطا�ؤه يف تاريخ الإ�سالم احلديث
واملعا�صر .وهناك �سمات �أربع لفكر الإ�صالح العربي  -الإ�سالمي((( ،الأوىل �أن
فكر الإ�صالح الذي ن�ش�أ عند العرب وامل�سلمني حدي ًثا مل ينفك عن بينة املعرفة
املجتمعية القائمة واملتجددة بعمقها و�أغوارها .والثانية �أن هذا الفكر قد ت�شعب �إىل
�شعبتني� ،إحداهما اعتمدت على الذات واملوروث الثقايف ،والأخرى انطلقت من
موروثها لكنها ت�أثرت مبا لدى الغري� ،أو بالوافد الثقايف .والثالثة �أن هاتني ال�شعبتني
مل يخرجا عن اخل�صو�صية العربية يف طبعها ومنوذجها ،رغم االختالف الظاهري
بينهما� .أما الرابعة ف�إن حركة الإ�صالح العربية مل تختلف عن نظريتها الأوروبية
أي�ضا اختلفت عن حركة الإ�صالح التي قام بها طائفة العقليني
فح�سب ،بل � ً
من امل�صلحني الهنود ،الذين كان همهم الأول من�صرفًا �إىل احلركة الثقافية ،و�إىل
التوفيق بني الإ�سالم ومطالب املدنية الأوروبية احلديثة .و�إن كانت احلركتان
((( انظر :ابن تيمية« ،ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية».
((( د .رفيق العجم «�أثر اخل�صو�صية العربية يف املجتمعية الإ�سالمية»( ،بريوت :دار الفكر اللبناين) الطبعة الأوىل
� ،1993ص.98 :
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قد اتفقتا على �أن الإ�سالم دين عام وعاملي ينا�سب النا�س كافة ،ويالئم جميع
الع�صور والثقافات(((.
وان�صب جهد ابن عبد الوهاب على تخلي�ص العقيدة الإ�سالمية مما �شابها
وخالطها وحاول �أن يعكر �صفوها ،و�إعادتها �إىل �أ�صلها الذي يكمن ويدور حول
«التوحيد» .وتطلب منه هذا �أن يحارب البدع والطقو�س الغريبة التي دخلت على
امل�سلمني يف زمن حكم العثمانيني ،فال �أ�صنام وال �أوثان وال عبادة �آباء و�أجداد
وال رجال دين �أو �أولياء .لكن هذا الإ�صالح القائم على ت�صحيح العقيدة ،قابله
كليا مهما كانت
دفاع �شديد ورا�سخ عن مبد�أ الأخذ باحلديث واالعتماد عليه ًّ
درجة �صحته� ،ضد نزعة بقية الفقهاء الآخذين بالر�أي واالجتهاد(((.
�أما الأفعاين فقد �شغل نف�سه ب�سبل النهو�ض بالواقع االجتماعي للعامل
الإ�سالمي� ،أكرث من اهتمامه بامل�سائل العقدية ،وكان يقرن الن�صر بتحقيق
الإ�صالح ال�سيا�سي والإ�صالح الديني يف �آن ،ور�أى �أن ك ًّال منهما مكمل للآخر.
وعلى النقي�ض من هذا اقتنع حممد عبده ب�أن الإ�صالح الديني والعلمي والرتبوي
ميكن �أن يتم مبعزل عن الإ�صالح ال�سيا�سي ،ومال �إىل �أن �إ�صالح الفرد واملجتمع
مكمنه يف �إ�صالح امل�ؤ�س�سات الرتبوية كالأزهر واملدار�س وامل�ساجد وجمعية
((( ت�شارلز �آدم�س« ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر» ،ترجمة :عبا�س حممود ،وتقدمي :م�صطفى عبد الرازق،
(القاهرة :الهيئة العامة لق�صور الثقافة) �سل�سلة (�إ�صدارات خا�صة) ،العدد رقم ( ،)32الطبعة الثانية،2006 ،
�ص.4 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.106 - 103 :
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ثوريا ،ال يقبل احللول
التقارب بني الأديان .وبينما كان الأفغاين
�سيا�سيا ومفكرا ًّ
ًّ
الو�سط ،وينظر �إىل ال�شعوب الإ�سالمية من غانا �إىل فرغانة باعتبارها كتلة واحدة
مدر�سا».
متكاملة ،كان عبده يردد« :خلقت لكي �أكون ً
لقد كان الأفغاين ي�ؤمن ب�أن الإ�صالح ميكن حت�صيله يف التو� ،شرط العمل
من �أجل بلوغه� ،أما الثاين فر�أى �أن الإ�صالح عملية متدرجة ،تتحقق بعد مدة،
خارجا على ثورية �أ�ستاذه الذي نادى بالكفاح
ولذا هادن اال�ستعمار الإجنليزيً ،
�ضد االحتالل .وخالف عبده الزعيم �أحمد عرابي الر�أي حول التحول �إىل
احلكم النيابي الد�ستوري ،حمب ًذا البدء بالرتبية والتعليم لتكوين رجال قادرين
على القيام ب�أعباء احلكم النيابي ،وتعويد النا�س على البحث يف امل�صالح العامة،
مبا يقود يف نهاية املطاف �إىل حمل احلكام على العدل والإ�صالح(((.
وبلور عبده ،ب�شكل �أكرث جالء ،ر�ؤيته املنحازة �إىل التدرج يف الإ�صالح
�سويا �إىل مكان غري
يف طلبه من الأفغاين ،وهما يف باري�س عام � ،1883أن يذهبا ّ
خا�ضع ل�سلطان دولة تعرقل م�شروعهما الإ�صالحي ،لي�ؤ�س�سا مدر�سة للزعماء،
ويختارا تالميذها من الأقطار الإ�سالمية ،ويقوما برتبيتهم ملدة معينة ،في�صبحوا
بعدها م�ؤهلني لقيادة الإ�صالح يف بلدانهم((( ،لكن الأفغاين ،الذي كان متعجالً،
رف�ض هذه الفكرة «الطوباوية» ،والتي �أعيد �إنتاجها ،ب�شكل خمتلف ،وملق�صد
((( طهاري حممد« ،مفهوم الإ�صالح بني جمال الدين الأفغاين وحممد عبده»( ،اجلزائر :امل�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب /تون�س :الدار التون�سية للن�شر) ،الطبعة الأوىل� ،1984 ،ص� ،69 - 68 :ص.79 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.81 :
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مغاير ،داخل احلركة الإ�سالمية ،وهي تت�أ�س�س على ت�أويل ذاتي حلدث الهجرة
النبوية ال�شريفة ،ينزعه من �سياقه التاريخي واالجتماعي.
وما بني الأفغاين وعبده من اختالف يف تقدير زمنية الإ�صالح يعود يف
نظر العقاد �إىل «اختالف الفطرة واال�ستعداد بني هذين الإمامني العظيمني،
ف�أحدهما خلق للتعليم والتهذيب ،والآخر خلق للدعوة واحلركة يف جمال العمل
ال�سيا�سي والثورة الأممية»((( .ورمبا وزعت الفطرة ك ًّال منهما على م�سلك مغاير
للآخر ،فالأفغاين يعول على اجلماعة ،وينادي بالثورة ،وميار�س ال�سيا�سة من �أو�سع
�أبوابها ،ويقطع بعدم التعاون مع امل�ستعمر� ،أما عبده فيعول على الفرد ،وي�سعى
�إىل ت�أجيج العاطفة الدينية ،ويتوخى الرتبية �سبي ًال �إىل بلوغ الهدف ،ويكره  -على
التوازي  -ال�سيا�سة ،في�ستعيذ باهلل من «�سا�س وي�سو�س» ،وال يرف�ض التعاون مع
امل�ستعمر �إن كانت امل�صلحة تقت�ضي ذلك.
ويرى املفكر اجلزائري مالك بن نبي �أن الو�ضع الأف�ضل يقت�ضي املزاوجة
بني �أفكار الأفغاين وعبده ،ويقول« :لو ا�ستطاعت املدر�سة الإ�صالحية �أن تقوم
برتكيب �أفكارها وجتميع عنا�صرها بحيث توحد بني �أفكار الأ�صول التي ذهب
�إليها ال�شيخ حممد عبده ،وبني الآراء ال�سيا�سية واالجتماعية التي نادى بها
((( عبا�س حممود العقاد« ،عبقري الإ�صالح والتعليم الإمام حممد عبده»( ،بريوت :دار الكتاب العربي)،
� ،1971ص.84 :
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حتما �إىل طريق �أف�ضل من
ال�سيد جمال الدين الأفغاين ،لكان هذا �سي�ؤدي ً
جمرد مبادئ �إ�صالح العقيدة»(((.
وقد حتقق هذا مع عبد الرحمن الكواكبي الذي اتبع يف �آن عدة �أ�ساليب يف
الإ�صالح تراوحت بني امليل �إىل القوة والثورة ،واالقتناع بالهدوء واالنتظار ،وبينهما
التدرج يف الإ�صالح عرب جتهيز الر�أي العام لقبول التغيري والإميان ب�ضرورته .و�آمن
الكواكبي �أن الإ�صالح الديني هو الأ�صل واملن� أش� لأي عملية �إ�صالح� ،سيا�سية �أو
دينيا ثم ميتد �إىل املجاالت الأخرى ،و�أن
اجتماعية؛ لأن اال�ستبداد يبد أ� يف نظره ًّ
الدين �إن �صلح ت�صلح ال�سيا�سة وغريها .وال يعني هذا �أن الكواكبي قد نادى ب�إرجاء
الإ�صالح ال�سيا�سي حتى يتم �إ�صالح الدين ،بل دعا �إىل �أن يتم االثنان يف وقت
واحد .وزاوج الكواكبي بني الفكر واملمار�سة ،ف�أنتج العديد من الكتب يف مطلعها
«طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد» وكون جمعية «�أم القرى» وو�ضع خطة ثورية
لقلب نظام احلكم العثماين املطلق يف بالد العرب و�إقامة حكم قومي على �أ�سا�س
ال�شورى ،يقف على �أكتاف «جمعية حكماء» حتر�ض اجلماهري على املقاومة(((.
دورا
و�سار عبد احلميد بن بادي�س يف اجلزائر على الدرب نف�سه ،حيث لعب ً
جنبا �إىل جنب مع دوره الرتبوي ،و�سلك
�سيا�سيا ًّ
مهما يف �سبيل ا�ستقالل وطنهً ،
ًّ
((( مالك بن نبي« ،وجهة العامل الإ�سالمي» ترجمة د .عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.56 :
((( حممد جمال طحان« ،وعي الكواكبي بني املرفو�ض واملرغوب» جملة امل�ستقبل العربي ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،العدد ( ،)346دي�سمرب � ،2007ص.86 - 73 :
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الطريقني بغية احلفاظ على هوية بالده ،التي كانت فرن�سا ت�سعى �إىل م�سخها
و�إزالة �أ�صولها ،ودجمها يف اجلمهورية الفرن�سية.
فابن بادي�س ركز طيلة حياته على حماربة البدع ،وجتديد الدين بربط الفروع
بالأ�صول ،والرتبية والتعليم ،و�إعداد «القادة القر�آنيني» ،وكان يتفق مع حممد
عبده يف �ضرورة �أن ينطلق الإ�صالح من التغيري النف�سي� ،إذ يقول�« :إن الذي
توجه �إليه االهتمام الأعظم يف تربية �أنف�سنا وتربية غرينا هو ت�صحيح العقائد وتقومي
الأخالق ،فالباطن �أ�سا�س الظاهر» .وكان يف الوقت نف�سه يتفق مع الأفغاين يف
ثوريته ،بعد �أن �ضاق ذرعا باال�ستعمار ،وانتابه خوف �شديد على هوية اجلزائر ،وها
هو يق�سم« :واهلل لو وجدت ع�شرة من عقالء الأمة اجلزائرية يوافقونني على �إعالن
الثورة لأعلنتها»(((.
وجاءت اجلماعات ال�سيا�سية ذات الإ�سناد الإ�سالمي ،لرتاكم على هذين
امل�سلكني ،فاختلفت بني نهج «الإخوان امل�سلمني» الذي ي�ؤمن بالتدرج ،ونهج
«اجلماعة الإ�سالمية» و«تنظيم اجلهاد» ،الذي ي�سعى �إىل القفز �إىل ال�سلطة مبا�شرة.
لكن االختالف حول «التدرج» و«القفز» ال ميثل لدى هذه اجلماعات طريقة لدفع
ال�سلطة املوجودة �إىل تبني الإ�صالح ،ح�سبما كان يرمي الأفغاين وحممد عبده،
لكنه يعني ،ومن دون مواربة ،اختالفًا حول طريقة �إزاحة هذه ال�سلطة �أو احلل
((( د .عبد ال�سالم هرا�س�« ،أثر مدر�سة املنار يف املغرب العربي» ،جملة «املنار اجلديد» ،العدد (� ،)33شتاء ،2006
املحرم  1427هـ /يناير � ،2006ص 98 :و .99
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حملها� ،سواء با�ستخدام الآليات ال�سلمية املتاحة ،التي دفعت الإخوان امل�سلمني
يف م�صر ليقدموا مبادرة للإ�صالح ال�سيا�سي� ،أو من خالل االنقالب امل�سلح ،كما
يحاول تنظيم اجلهاد ،وغريه من التنظيمات الإ�سالمية الراديكالية.
فالإخوان حني يتو�سلون بالدعوة �أو الرتبية الأخالقية ،ف�إنهم يق�صدون
بذلك تهيئة املجتمع لقبول حكمهم ،واجلماعات الإ�سالمية الراديكالية ،على
ما بينها من �أوجه لالتفاق واالختالف((( مل تكن تق�صد ،حني حملت ال�سالح
�ضد النظم احلاكمة ،ال�ضغط على ال�سلطة القائمة كي ت�صلح الأو�ضاع املرتدية،
واجتماعيا ،بل على النقي�ض متا ًما ،فهذا الإ�صالح ال ي�صب
و�سيا�سيا
اقت�صاديا
ًّ
ًّ
ًّ
يف م�صلحتها؛ لأنه يعني تقوية �شوكة النظم القائمة يف مواجهتها ،ومن ثم كان
مق�صدها هو �إ�سقاط النظم واغتنام نفوذها وفر�صها ومكانتها .لكن رمبا تغريت
هذه اال�سرتاتيجية مع انتهاء املواجهة امل�سلحة ل�صالح النظم ،وتيقن بع�ض ف�صائل
كثريا �ضد حكم مدجج بركائز
احلركة الإ�سالمية من �أن طريق العنف لن يجدي ً
القوة املادية واملعنوية ،ومن ثم راح «الإ�سالميون» يطالبون بالدميقراطية ،اعتما ًدا
على �أنها الو�سيلة الأقل تكلفة والأكرث �أم ًنا ،لهم يف ال�سعي للو�صول �إىل ال�سلطة.
ويف ال�سياق العام املعا�صر ،اعتنى العامل العربي بق�ضية «الإ�صالح» عناية كبرية
ر ًّدا على ال�ضغوط الأمريكية التي انبنت على ربط وا�شنطن يف حلظة ما بعد حدث
((( عمار علي ح�سن�« ،أوجه ال�شبه واالختالف بني اجلماعات الإ�سالمية الراديكالية يف م�صر» ،بحث غري
من�شور ،قدم لندوة «احلركة الإ�سالمية يف م�صر» ،التي نظمها مركز درا�سات التنمية ال�سيا�سية والدولية ،الذي
كان يعمل يف �إطار م�ؤ�س�سة (ال�صحفيون املتحدون).1994 ،
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� 11سبتمرب بني «الإرهاب» و«اال�ستبداد» .ودار جدل وا�سع حول هذه امل�س�ألة ،وعلى
غزارته ،انتظم ال�سجال الفكري العربي حول ق�ضية الإ�صالح ال�سيا�سي يف ثالثة
م�سارات �أ�سا�سية ،لي�ست منبتة ال�صلة عن بع�ضها البع�ض ،بل �إن ك ًّال منها يكمل
الآخر� ،أو يف�سره� ،أو يجلي غمو�ضه .الأول هو زمنية الإ�صالح ،حيث تناق�ش العرب
حول ما �إذا كان من ال�ضروري حرق مراحل الإ�صالح �أم يجب التدرج فيه .والثاين
هو اجتاه الإ�صالح ملعرفة ما �إذا كانت امل�سرية يجب �أن تبد�أ من القمة لإ�صالح
«احلكام» �أم من القاع لإ�صالح ال�شعوب .والثالث هو جهة الإ�صالح ،مبعنى ما �إذا
كان �سيتم بيدنا �أم بيد عمرو« ،اجلماهري» ،وما �إذا كان رف�ض ما لدى الغري فر�صة
�سانحة لنقد الذات العربية ،لتح�صينها �ضد اال�ستغزاء(((.
ويتوا�صل جهد املثقفني والباحثني واخلرباء واحلقوقيني ون�شطاء املجتمع
املدين ورموز املعار�ضة من �أجل حت�صيل �إ�صالح حقيقي و�شامل ،ي�ضمن تداول
ال�سلطة وانتقالها ب�شكل �سلمي ،بعد �أن تختفي كل القوانني اال�ستثنائية وال�سالبة
للحريات العامة ،حرية التفكري والتعبري والتدبري ،وتتحرر النقابات العمالية
واملهنية ،واجلمعيات الأهلية ،من قب�ضة ال�سلطة الغا�شمة ،والقوانني الظاملة ،وت�ضع
د�ستورا جدي ًدا ،في�شرف الق�ضاء على االنتخابات ،وتت�ساوى
جمعية ت�أ�سي�سية
ً
فر�ص املتناف�سني ال�سيا�سيني ،وال يحكم رئي�س �أكرث من مدتني ،وال يورث حكم،
وتختفي كل �ألوان القهر واجلور ،وكل �أ�شكال الزيف والتالعب والتحريف ،وكل
((( د .عمار علي ح�سن« ،الفري�ضة الواجبة» ،مرجع �سابق� ،ص.42 - 29 :
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�أنواع التمييز على �أ�سا�س الطبقة واملهنة والدين ولون الب�شرة واملوقف ال�سيا�سي،
وكل الأ�سوار التي حتجز الغالبة عن املرتفني.
وهناك من يدعو �إىل تغيري ال�سياق العام الذي يحيط بالعمليات وال�سلوكيات
ال�سيا�سية واالقت�صادية((( ،بحيث يتم االنتقال من االعتماد التام على ال�سلطة �إىل
حتمل امل�س�ؤولية الفردية يف جمال �صنع خمتلف القرارات ،واالنتقال من الإحجام
�إىل االنخراط ،ومن االنعزال الثقايف �إىل التفاعل االجتماعي اخلالق ،ومن
املعار�ضة املطلقة احلدية �إىل تبني منظورات تعاونية تقبل االختالف ،ومن ثنائية
اخلط�أ وال�صواب �إىل التفاهم حول احللول الو�سط ،وتبديد مناخ الي�أ�س والقدرية
املغلوطة و�صو ًال �إىل الثقة بالذات وبذل اجلهد من �أجل حتديد امل�صري ،واالنتقال
من ال�شك املفرط �إىل الثبات الن�سبي والثقة الفعالة ،ومن ال�سرية واالنغالق �إىل
ال�شفافية واالنفتاح ،ومن اخل�ضوع الق�سري �إىل االن�ضباط الذاتي.
وبالطبع ف�إن القائمني على �أمر الأنظمة الر�سمية العربية ي�ضيقون ذر ًعا
مب�صطلح «الإ�صالح» ،ولذا حاولوا خالل القمة العربية التي انعقدت بتون�س عام
 2004اال�ستبدال به �أو التعمية عليه با�ستدعاء كلمتي «حتديث» و«تطوير» من
التاريخ الثقايف وال�سيا�سي غري البعيد ،وا�ستخدامها يف البيانات والت�صريحات
الر�سمية ،ثم انتقل القول �إىل الفعل ،بانق�ضا�ض ال�سلطات العربية على �أغلب
((( انظر :ال�سيد ي�سني�« ،إعادة اخرتاع ال�سيا�سة من احلداثة �إىل العوملة»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب)
مكتبة الأ�سرة� ،سل�سلة «العلوم االجتماعية»� ،2006 ،ص.165 :
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اال�ستجابات التي كانت قد �أبدتها حيال املطالبة بالإ�صالح ،و�إعادة احتاللها
امل�ساحات التي كانت قد انح�سر عنها اال�ستبداد قليالً .لكن كل هذا مل يطمر
م�صطلح «الإ�صالح» ومل يخر�س �أل�سنة املتم�سكني به ،واملدافعني عنه.
 -3التجديد :تطور مستمر وجتاوز للزمكان تفرضه رسالة عاملية خامتة

التجديد لغة ينحدر من اجلديد وهو ما ال عهد لنا به؛ لأنه خالف القدمي
ا�صطالحا ف�إنه �أمر مرتبط باالجتهاد والتحديث والإبداع ،يقوم
الذي نعرفه� .أما
ً
على مزاولة ن�شاط ذهني ونف�سي وميداين خالق ،من �أجل الت�صدي للأمور
العظيمة واملهمة من النوازل واحلوادث .وقد ولد هذا اال�صطالح من رحم الفقه
والفكر الإ�سالمي ،حتى بات مقرونًا بهما.
لكن درجة التجديد وم�ستواه تفاوتت من مفكر �إىل �آخر ،ومن فقيه �إىل
نظريه ،وتدرجت ح�سب ت�صور كل من ه�ؤالء عن مدى التجديد وجدواه .فهناك
من �شدد على �أن التجديد يكون يف امل�سلمني ال يف الإ�سالم ،وهناك من �ضيق يف
املفهوم والقائمني عليه وح�صرهم يف رموز �إ�سالمية خال�صة .وعلى العك�س هناك
من حتدث عن «جتديد الإ�سالم» وتو�سع يف ذكر من جددوه ،حتى �ضم �إليهم
بع�ض من يعتربهم ال�سلفيون جمدفني بالدين �أو حتى �أعداء للإ�سالم.
ت�صورا حمافظًا �إىل درجة �أن يبد�أ بالقول �إن «اجليد من
ويطرح عمر فروخ ً
كل �شيء هو القدمي الذي يظل على الدهر جدي ًدا» ،ثم ي�ؤكد �أن التغري يطر�أ على
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فروع الأحكام وال ميتد �إىل �أ�صولها ،و�أن عمل امل�صلحني يقت�صر على تقريب
تعاليم الدين من �أذهان النا�س ،على طبقاتهم ،ال �أن يجعل من الدين نف�سه
حقل اختبار ،ك�أنه بذلك ين�شر على النا�س يف كل يوم دي ًنا جدي ًدا .وهذا يعني
�أن التجديد ين�صب على املعامالت وال�صالت االجتماعية بني الب�شر التي تتغري
الرخ�ص
بتغري الزمان واملكان� .أما العبادات ف�إن الدين نف�سه قد جعل لها نطاقًا من ُّ
التي يلج�أ �إليها امل�ؤمن بح�سب الأحوال التي ن�ص عليها الدين نف�سه� .أما العقائد
فهي الأ�س�س التي جتعل من كل دين خمتل ًفا عن الدين الآخر من حيث �أ�صوله،
وانطباقه على احلياة(((.
ويعزز نور الدين اخلادمي هذه الر�ؤية فبقوله(((« :جتديد الدين معناه تقدمي
الإ�سالم كما �أنزله اهلل تعاىل على ر�سوله � أيام نزول الر�سالة .ومن مقت�ضيات
هذا التجديد �إرجاع الفهم والتطبيق الإ�سالميني �إىل الأ�صول وامل�صادر ال�شرعية
املعتربة ،ونفي ما علق بالدين من زوائد و�إخالل وبدع وحيل و�أ�ساطري وغري ذلك.
وال ينبغي �أن يفهم من جتديد الدين ا�ستبدال دين �آخر بالإ�سالم� ،أو تغيري بع�ض
الأحكام القطعية الثابتة� ،أو �إحداث �أمور ،يف الفهم �أو التطبيق ،خمالفة الدين
وقواعده ومقا�صده ...وبذلك يبقى التجديد هو نفي ما لي�س من الإ�سالم يف
�شيء ،والرد �إىل اهلل والر�سول عند الفهم واال�ستنباط ،وعند االختالف والتنازع،
((( عمر فروخ« ،التجديد يف امل�سلمني ال يف الإ�سالم»( ،بريوت :دار الكتاب العربي)� ،ص.10، 9 :
((( د .نور الدين اخلادمي« ،التجديد من منظور مقا�صد ال�شريعة» ،" ،جملة «املنار اجلديد» ،العدد (� ،)33شتاء
 ،2006املحرم  1427هـ /يناير � ،2006ص.12 ،11 :
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واال�ستجابة مل�ستلزمات امل�سايرة واملعا�صرة ب�إرادة قوية ،وعلم نافع ،واجتهاد
�أ�صيل ...ومن هنا يتحدد التجديد ح�سب املحتوى وامل�ضمون ،ف�إن كان املراد
به الإحياء والتفعيل والإعمال والدفع فال ب�أ�س� ،أما �إذا كان يراد بالتجديد لدى
البع�ض التغيري والتبديل والتبطيل ،فمن املحتمل �أن ي�صرف هذا �إىل دعوى
تبديل الأ�صول والقواطع وتعطيل الثوابت والروابط ،وتبطيل الإ�سالم جملة
وتف�صي ًال حتت هذه التعلة والدعوى».
وهناك من يحرك هذا الت�صور خطوة قليلة �إىل الأمام فينتقد من �أ�ساءوا
فهم التجديد على �أنه جمرد �إظهار �أ�ضابري الكتب واملخطوطات الإ�سالمية ،التي
�أخرجتها عقول الفقهاء واملفكرين الإ�سالميني يف الزمن القدمي ،من دون �أي
حماولة لال�ستفادة منها يف �أحوال معا�شنا الراهن ،ب�صورة �أو ب�أخرى ،وك�أنهم
يكتفون ب�أن يكون �إحياء الرتاث هو عامل ا�ستنفار انفعايل فح�سب يحفزنا �إىل
العمل ،كالأغاين القومية ومو�سيقى املنا�سبات(((.
ثم يدفع �أمني اخلويل املفهوم خطوات �أو�سع بحديثه عن �أ�س�س التطور يف
الإ�سالم ،منطل ًقا من �أن الر�سالة املحمدية اخلامتة دين ونظام اجتماعي عملي

((( هاين عبد الوهاب املرع�شلي« ،التجديد يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر :جمال الدين الأفغاين وق�ضايا املجتمع
الإ�سالمي»( ،الإ�سكندرية :دار املعرفة اجلامعية) ،الطبعة الأوىل� ،ص.3:
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أ�س�سا للتطور تهيئه لذلك ،وتعده لتحقيقه يف ي�سر ،من دون م�صادمة ل�شيء
حتمل � ً
وعمليا ،ليحدد هذه الأ�س�س يف(((:
من تطور الدنيا حوله ًّ
نظريا ًّ
أفقيا يف الأمكنة،
أ�سيا يف الأزمنة ،و� ًّ
(((1امتداد دعوة الإ�سالم وحياته ر� ًّ
لت�ستهدف �شعوبًا وقبائل و�أجيا ًال متعاقبة ،و�أ�صحاب ثقافات متنوعة،
أجنا�سا �شتى.
و� ً
(((2اقت�صاد دعوة الإ�سالم يف الغيبيات و�إجماله لها وحتديده للإميان بها،
ونهيه عن التفكري يف دقائقها .وهذا جعل العقيدة الإ�سالمية ت�صرف ما
توفر لها من طاقة كبرية �إىل التفكري احلر املالئم يف كل جديد من خفايا
الكون ،تعرفه احلياة ،ويقدره العلم على مدى الأيام ،من دون �أن حتتاج �إىل
تفا�صيل �أو بيانات جزئية ،مل تعد تنا�سب احلياة.
(((3بعد تي�سريه احلياة االعتقادية ،اقت�صر الإ�سالم يف �ش�ؤون العبادات على
الأمور الكلية والأ�صول العامة ال�شاملة ،ليفتح الباب �أمام اجتهادات حول
ال�صالة والزكاة وال�صيام واحلج ،يتغري بع�ضها بتغري الأحوال ،وهي م�س�ألة
ظاهرة يف تاريخ الفقه الإ�سالمي وحمتواه.
(((4عدم تورط الإ�سالم يف ن�صه امل�ؤ�س�س (القر�آن الكرمي) يف تفا�صيل حول
ن�ش�أة الكون واحلياة والإن�سان وعمر وجوده على الأر�ض ،وم�ساره وم�صريه،
((( �أمني اخلويل« ،املجددون يف الإ�سالم»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب) مكتبة الأ�سرة� ،سل�سلة
(الأعمال الدينية) �،2001ص.50 - 43 :

219

م�سارات النه�ضة ونظائرها يف الفكر الإ�سالمي احلديث

219

وذات اهلل و�صفاته .وهذا مل يجعل الإ�سالم يف مواجهة �أب ًدا مع االكت�شافات
العلمية للكون ،كما حدث مع �أديان �أخرى .لكن امل�سلمني �شغلوا �أنف�سهم
بهذه الق�ضايا وبحثوا عما يجيب عن �أ�سئلتهم حولها يف الإ�سرائيليات.
ونحتاج يف الوقت احلايل �إىل التخل�ص من هذه الدخائل الأجنبية ،التي
ت�سربت �إىل �أحاديث من�سوبة �إىل الر�سول الكرمي من مرويات الآحاد ،و�إىل
بع�ض تفا�سري القر�آن.
(((5عدم التورط يف �شيء من التفا�صيل حول تاريخ الأمم والر�سل ،التي عر�ض
القر�آن �أحوالهم جملة �أو مع بع�ض التف�صيل ،بيانًا ل�سنن االجتماع يف حياة
الر�سل .ومن هنا ال يخ�شى الإ�سالم من الرواية املادية للتاريخ التي يق�صها
علينا العلم عرب علم احلفريات والآثار ،بل ي�ستطيع �أن يطور عر�ضه لتدينه
مع هذا العلم املتقدم.
أ�سا�سا للحياة ،مبا يفي بحاجاتها املتغرية واملتقدمة.
(((6جعل الإ�سالم االجتهاد � ً
ومن هنا �أقر الفقهاء �أن احلياة ال تخلو من جمتهد ،وطلبوا �أن يتوفر للنا�س
يف كل ع�صر من املجتهدين عدد التواتر.
وهذه الأ�س�س ال�ستة جعلت اخلويل يدخل بجر�أة �إىل احلديث عن تطوير
العقائد والعبادات واملعامالت ،قا�ص ًدا بهذا التطوير طبيعة اخلالفات التي ن�ش�أت
طيلة التاريخ الإ�سالمي حول هذه الأعمدة الثالثة .فاخلالف حول العقائد امتد
�إىل ذات اهلل و�صفاته ،وطبيعة القر�آن ،خملوق �أم ال ،وتنازع �أهل ال�سنة واملعتزلة
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حول ال�سببية و�أفعال العباد� .أما العبادات ف�إن هناك اختالف املذاهب الفقهية
العملية ال يخفى على املتابعني والتابعني ،وهناك اجتهادات ال تنتهي حول �أركان
الإ�سالم العملية الأربعة ،ال�صالة والزكاة وال�صيام واحلج ،مبا يالئم احتياجات
الواقع املتطور بال هوادة .والأمر يف املعامالت �أهون و�أي�سر ،وتطور العر�ض فيها
وا�ضح عيانًا بيانًا(((.
وينتهي اخلويل من هذا �إىل القول« :التجديد الديني هو تطور ،والتطور
الديني هو نهاية االجتهاد احلقيقي((( ،لكنه ال يعني بالتطور مفارقة �أ�صل الدين،
و�إيجاد دين جديد ،بل يربط التجديد بالعودة �إىل الأ�صل؛ لأن كل ما دخل
جانبا ،ورجعنا لإميان الفطرة،
على العقائد من جدل ،ال ينتهي �إال �إذا نحيناه ً
وجتنبنا اخلو�ض يف م�سائل الغيب ،التي ال ميكن لعقل �أن يبلغها ،وال طائل من
االحرتاب حولها� .أما العبادات ف�أحكامها وتفا�صيلها عر�ضة لتطور دائم ،ويت�سع
النطاق على املعامالت ،وهذا من �صميم الإ�سالم .لكن اخلويل يف ر�ؤيته هذه
يفكك الكثري من الرتكيبات الرتاثية املغلقة ،بفعل جمود الفقه ،وي�شكك يف
العديد من امل�سلمات التي ركدت يف �أذهان امل�سلمني جراء غلق باب االجتهاد،
�أو ت�ضييقه حتى �صار جمرد ثقب �إبرة.

((( �أمني اخلويل ،مرجع �سابق� ،ص.67 - 51 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص.66 :
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لكن عبد املتعال ال�صعيدي يحاول �أن يثبت يف كتابه «املجددون يف الإ�سالم
من القرن الأول �إىل الرابع ع�شر» �أن التجديد يجب �أال يقت�صر على الأمور املعنوية
والرمزية بل ميتد �إىل امل�سائل املادية� ،أي �أن من الإجحاف �أن تقت�صر نظرتنا �إىل
املجددين على �أنهم العلماء والفقهاء وامل�صلحون االجتماعيون فقط ،بل يجب �أن
ت�شمل احلركيني ،ممن �سعوا �إىل تطبيق الإ�سالم ،وتطوير ال�شرع ،و�إيجاد �إجراءات
تواكب الواقع املتغري با�ستمرار .ومن هنا ف�إن تاريخ التجديد يف الإ�سالم بالن�سبة
له هو «تاريخ نهو�ض امل�سلمني يف �أمور دنياهم ،قبل �أن يكون تاريخ نهو�ضهم يف
�أمور �أخراهم ،ويجب �أن ال نذكر فيه من املجددين �إال من يعمل لهذه الغاية ،وال
نكتفي فيهم مبا اكتفوا به فيهم من جمرد ال�شهرة يف العلم»(((.
ولهذا ي�ضع ال�صعيدي العديد من القادة واحلكام واحلركيني والثوار يف
عداد املجددين ،مثل اخللفاء الرا�شدين الأربعة ،واحل�سني بن علي ،وخالد بن
يزيد وعمر بن عبد العزيز ،واخللفاء العبا�سيني امل�أمون والواثق واملهتدي ،وال�سلطان
العثماين �سليمان القانوين ،وال�شاه عبا�س ونادر �شاه ،وحممد علي با�شا و�أحمد
خان ومدحت با�شا ،ومريزا علي حممد ،وغالم �أحمد ،وم�صطفى �أتاتورك ،وعبد
جنبا �إىل جنب مع فقهاء وفال�سفة ومت�صوفة
العزيز �آل �سعود .وي�أتي لديه ه�ؤالء ً
وعلماء مثل الإمام ال�شافعي ومعروف الكرخي و�أحمد بن حنبل والكندي
والرازي و�أبو احل�سن الأ�شعري والفارابي و�إخوان ال�صفا و�أبو حامد الغزايل وابن
((( عبد املتعال ال�صعيدي« ،املجددون يف الإ�سالم من القرن الأول �إىل الرابع ع�شر»( ،القاهرة :مكتبة الآداب)،
 1416هـ1996 /م� ،ص.7 :
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�سينا وابن حزم و�أبو العالء املعري وابن ر�شد وفخر الدين الرازي وال�شريف
الإدري�سي و�أبو الفرج بن اجلوزي ون�صري الدين الطو�سي وابن تيمية وابن دقيق
العيد وحمي الدين بن عربي وابن خلدون وابن قيم اجلوزية و�أبو �إ�سحق ال�شاطبي
و�سراج الدين البلقيني و�ألوغ بك ،والقا�ضي زكريا الأن�صاري وابن الوزير اليمني
و�شم�س الدين الرملي وحممد بن بري علي الربكوي و�إبراهيم الكوراين واملقبلي
اليمني وحممد بن عبد الوهاب وويل اهلل الدهلوي وال�شوكاين وجمال الدين
الأفغاين وحممد عبده وحممد ر�شيد ر�ضا وحممد م�صطفى املراغي.
وال يعني هذا �أن ال�صعيدي يتفق مع كل ه�ؤالء يف جميع ما قالوه وفعلوه ،بل
هو يحر�ص على تخ�صي�ص موا�ضع ينتقد فيها بع�ضهم ،ويفند فيها �آراءهم ومواقفهم.
لكنه اعترب كل ه�ؤالء من املجددين باعتبار �أن ما طرحوه� ،سواء وافق ر�أي جمهور
العلماء �أو خالفه ،القى هوى الأغلبية الكا�سحة من النا�س �أو خالفه ،ف�إنه كان كاحلجر
مفتوحا،
الذي �ألقي يف بحرية الفقه الراكد فمنعها من التعفن ،وجعل باب االجتهاد ً
وخلق حالة من التحدي �أمام العقل امل�سلم ،جعلته يتوقد ويتفوق على نف�سه �أحيانًا
يف �سبيل حت�صيل �إجابات على الأ�سئلة التي طرحها املجددون.
وي�شدد ال�صعيدي على �أن التجديد عملية م�ستمرة ،ال نهاية لها �إال بقيام
ال�ساعة ،ثم يدعو �إىل �إنهاء الأ�سباب التي حالت دون تدفق عملية التجديد
وا�ستقوائها ،وقدرتها على مواكبة واقع يتغري با�ستمرار ،ومنها اال�ستبداد ال�سيا�سي،
وعدم ت�شجيع احلكام حلركات الإ�صالح ،وقلة عدد امل�صلحني ،وميل �أغلب النا�س
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�إىل املقلدين واجلامدين ،وحماربة �أعداء الإ�سالم حلركة التجديد ،حتى ي�صعب
على امل�سلمني �أن ي�ستعيدوا جمدهم ال�ضائع(((.
ويعيد جمال البنا املجددين يف الإ�سالم �إىل جمال الفقه والفكر والفل�سفة،
لكنه ي�ضيف �أ�سماء �أخرى �إىل تلك التي ر�صدها ال�صعيدي ،مثل� :أبو حنيفة
النعمان وجنم الدين الطويف والعز بن عبد ال�سالم وح�سن البنا وحممد �إقبال
وعلي �شريعتي وعالل الفا�سي ورفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي و�أبو
احل�سن الندوي و�أبو الأعلى املودودي وعبد احلميد بن بادي�س وبديع الزمان
�سعيد النور�سي و�سيد قطب وقا�سم �أمني وحممد الغزايل وحممد �أ�سد وحممود
�شلتوت ورجاء جارودي و�شكيب �أر�سالن ومالك بن نبي.
ورغم �أن ما فعله البنا يف هذا ال�ش�أن ال يعدو �أن يكون جمرد جمع متفرق،
وتفكيك ما يعجز هو عن تركيبه �أو و�ضعه يف �سياق وبنية ،ف�إنه يتجاوز حد جتديد
الفقه �أو الفكر الإ�سالمي �إىل احلديث عن «جتديد الإ�سالم» لكنه يقيد هذا
االت�ساع بحديث عن «�إعادة تعريف منظومة املعرفة الإ�سالمية» التي و�ضعت يف
القرون الثالثة الهجرية الأوىل ،وهو ما يرتكز لديه يف «�إ�صالح ديني» ال منا�ص
عنه ،وال نه�ضة من دونه ،وله الأولوية عن كل جماالت الإ�صالح الأخرى،
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،بل �إنه يعترب كلمة �إ�صالح لي�ست
كافية؛ لأنها ال تعرب عن التغيري املطلوب.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.437 - 435 :
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ويطلق البنا ما ي�سميها «دعوة الإحياء الإ�سالمي»((( التي يقع الإن�سان
أ�سا�سا لل�شرع �إىل جانب القر�آن
يف مركزها ،وتدعو �إىل �إ�ضافة احلكمة باعتبارها � ً
حكما على كل الأ�شياء ،وتقدم امل�صلحة على الن�ص �إن
وال�سنة ،وجتعل العقل ً
تعار�ضا ،وت�ؤكد �أن الإ�سالم دين و�أمة ولي�س دي ًنا ودولة ،وتطالب ب�إزاحة الرتاث
الفقهي كله والذهاب �إىل القر�آن مبا�شرة ،ومراجعة الأحاديث على �أ�سا�س املنت
ولي�س ال�سند فقط ،وترف�ض وظيفة الإفتاء عند امل�سلمني ،وتعتربها كهنو ًتا جدي ًدا،
وال تقبل وجود م�ؤ�س�سات تقوم على الدين ،وتعترب هذا �أكلريو�س ال يعرفه
الإ�سالم.
ومل يقت�صر احلديث عن التجديد على املنتجني للمعرفة الإ�سالمية وخطابها
بل كان �شغ ًال لكثريين من الكتاب واملفكرين العرب ،قوميني وليرباليني .فعلى
�سبيل املثال ال احل�صر ،ها هو زكي جنيب حممود ين�شغل بق�ضية «جتديد الفكر
العربي» ويتحدث عن «قيم من الرتاث» «واملعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري»
بعد �سنوات �أم�ضاها يف التتيم بالفكر والفل�سفة الغربية ،وكان يعتقد �أن �سواها
ال ي�ستحق النظر �أو التقدير .فلما �أتيح له �أن يطلع على ق�سط وافر من الرتاث
العربي الإ�سالمي ،وجد �أن فيه ما يجب االلتفات �إليه ،والعناية به ،بغية جتديده
((( عرب جمال البنا عن ر�ؤيته هذه يف عدة كتب �أهمها« ،جتديد الإ�سالم و�إعادة ت�أ�سي�س منظومة املعرفة
الإ�سالمية» و«نحو فقه جديد» يف ثالثة �أجزاء و«الإ�سالم دين و�أمة ولي�س دي ًنا ودولة» ،وجميعها ن�شرتها دار
الفكر الإ�سالمي التي ميلكها البنا ،وتطبع �أعماله.
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مالئما لواقعنا املعي�ش ،وراح يديل بدلوه يف هذا الأمر ،ويعطيه ما يكافئه
ليكون ً
من التفكري والإنتاج املعريف(((.
لكن م�صطلح التجديد عاد يف جتليه الأخري �إىل اخللف خطوات عديدة ليرتكز
حول «جتديد اخلطاب الديني»((( ،و�إن كان هذا الرجوع ال يخ�ص �إال فري ًقا ،وال يغلق
الباب �أب ًدا �أمام من يرفعون �سقف التجديد �إىل م�ستويات �أعلى ،كما فعل اخلويل
وال�صعيدي والبنا .وقد ن�شطت امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية� ،إثر تبني ال�سلطات
العربية لهذه الق�ضية ا�ستجابة ل�ضغوط الواليات املتحدة عقب حدث � 11سبتمرب،
و�صدرت عدة كتب يف وقت ق�صري منها «جتديد اخلطاب الديني» ل�سامل عبد اجلليل،
و«جتديد اخلطاب الديني الفكري والدعوي» لل�سعيد حممد علي ،و«دليل الإمام �إىل
جتديد اخلطاب الديني» لعدد من العلماء وال�شيوخ والباحثني.
وكانت الأهداف املعلنة لهذا التوجه تتمثل يف �إعادة ت�شكيل وعي امل�سلم
وفهمه وت�صوراته ور�ؤاه وفق الوحي والعقل م ًعا ،لإعادة بعث النموذج الإ�سالمي
املفقود وفق مقت�ضيات احلا�ضر ومتطلبات الأمة ،وا�ستلهام �سنن التغري والتطور
من التاريخ الإ�سالمي ،و�إنزال الفقه على الواقع ،و�إف�ساح جمال االجتهاد ،وتعليم
((( �أنتج الدكتور زكي جنيب حممود عدة كتب يف هذا ال�ش�أن منها «جتديد الفكر العربي» و«قيم من الرتاث»
و«املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري» و«ثقافتنا يف مواجهة الع�صر» و«يف حتديث الثقافة العربية» و«ر�ؤية
�إ�سالمية» .و�صدرت هذه الكتب يف طبعات متتالية من دار ال�شروق بالقاهرة ،و�أعاد م�شروع مكتبة الأ�سرة
طباعة بع�ضها.
((( حول هذا املفهوم انظر :د� .أحمد عرفات القا�ضي« ،جتديد اخلطاب الديني»( ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب) مكتبة الأ�سرة� ،سل�سلة (العلوم االجتماعية) .2008
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النا�س جوهر الدين وحقيقته بعد �أن حادوا عنه ،واختلت لديهم املوازين فجعلوا
واجبا ،و�إبراز الو�سطية الإ�سالمية ،وتنقية الرتاث(((.
الفر�ض نافلة ،والنافلة ً
ومع هذا ف�إن تلك العودة �إىل الوراء مل تكن �سلبية خال�صة؛ لأمرين
�أ�سا�سيني ،الأول �أن من طالبوا بالتجديد وقفوا �إما عند املفاتيح �أو املبادئ الأولية،
و�إما �أخفقوا يف �إعادة تركيب ما فككوه ،وتقدمي بناء نظري متما�سك يكافئ
الطموحات التي طرحوها حول التجديد ،ولذا �أعطوا فر�صة ملنتقديهم �أن يطلقوا
عليهم لقب «املبددين» ولي�س «املجددين» .والثاين �أن الطور الأخري للتجديد بدا
وا�س ًعا ومتنو ًعا و�شاركت فيه جماعات علمية وجمموعات بحثية متنوعة امل�شارب
واملناهل والتوجهات العلمية ،حيث مل تقف عند حدود املهتمني بعلوم الدين،
بل امتدت �إىل علماء االجتماع وال�سيا�سة والفل�سفة والرتبية والأدب والتاريخ،
�سواء كانوا م�سلمني �أم م�ست�شرقني .لكن هذا اجلهد ال يزال يقع حتت طائلة رد
كثريا،
الفعل على مطالبة الغرب لنا بتجديد خطابنا؛ وهو ما ينال من قوته وت�أثريه ً
ويفتح الباب �أمام الت�شكيك يف مق�صده وم�آله.

((( د .حممد حلمي عبد الوهاب« ،جتديد اخلطاب الديني ..قراءة يف خطاب التجديد» ،جملة «رواق عربي» مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،العدد رقم (� )47سنة � ،2008ص.27 :
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خامتة

ال �شك �أن احتفاظ تاريخ الفقه والفكر الإ�سالمي بحديث م�ستفي�ض حول
االجتهاد والإ�صالح والتجديد ،وتعدد الآراء الناجتة عن اختالف فهم الن�ص
وت�أويله ،وعدم اتفاق امل�صالح والأهواء ،وتفاوت ال�سياقات والظروف ،هو الذي
فتح الباب �أمام �إمكانية الرتاجع واملراجعات التي قام بها بع�ض «الإ�سالميني
الراديكاليني» يف الآونة الأخرية.
وهناك �س�ؤال ي�شغل �أذهان املهتمني بدرا�سة اجلماعات والتنظيمات
ال�سيا�سية ذات الإ�سناد الإ�سالمي بقدر ما ي�ؤرق امل�س�ؤولني ورجال الأمن� ،أال
وهو :هل الت�سليم باحلوار والتفاهم توطئة للمراجعات الفكرية والتبدل ال�سيا�سي
يف م�سرية هذه التنظيمات هو من قبيل التكتيك �أم هو خيار ا�سرتاتيجي؟ ومل
يقدم �أحد �إجابة جامعة مانعة على هذا الت�سا�ؤل املحوري� ،إذ �أن الأدلة على
تبني �أي من هذين اخليارين ال تزال ناق�صة ،ولي�س بو�سع �أحد �أن يقف عليها
كاملة؛ لأن بع�ضها �أ�سرار تطويها �صدور املرتاجعني واملتحولني من التطرف �إىل
علما
االعتدال ومن حمل ال�سالح �إىل رفع الرايات البي�ضاء ،وبع�ضها ال يحيطنا ً
مبوقف الأفراد العاديني يف هذه اجلماعات من ق�ضية املراجعة التي تبناها الأمراء
�أو القادة التاريخيون.
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لكن مهما كانت الإجابات فال ميكن �أن ينكر �أ�صحابها حما�سن بقاء
مفتوحا بحكم الن�ص يف جوهره ،وال�شرع يف مق�صده ،فمثل هذه املزية
االجتهاد ً
جتعل احتماالت املراجعة قائمة ،والرتاجع وار ًدا ،والتوبة مفتوحة .ورغم �أن
املراجعة ال متثل «قطيعة معرفية» تامة مع املا�ضي ،ف�إنها يف حد ذاتها �شيء �إيجابي
أثريا هو
�شريطة �أن تكون نابعة من الذات العارفة واملجربة واحلرة .ويبقى الأ�شد ت� ً
�إيجاد قطيعة مع الأ�سباب التي تغذي التطرف ،وتدفعه دف ًعا لي�صري �إرهابًا ممقو ًتا.
�أما معاجلة العر�ض من دون املر�ض ،والتهليل لبع�ض �صفحات ت�صدر هنا �أو هناك،
ودفن الر�ؤو�س يف الرمال حيال جتريف القيم الإن�سانية واملدد الروحي و�إ�شاعة
الظلم والفقر واال�ستبداد ،لن تخرج بالدنا ،وال غريها من هذه الدائرة اجلهنمية.
كبريا من هذه الدائرة،
ويف كل الأحوال ف�إن االجتهاد والتجديد يك�سران ً
جزءا ً
إ�صالحا يبدد ما فيها من ف�ساد ،واعتدا ًال ينهي ما فيها
فيمكننا �أن ندخل �إليها � ً
من تطرف ،ونخرج منها كل ما يعيق النه�ضة.

الف�صل الثاين

م�شروعات التجديد يف العامل الإ�سالمي ..مناذج
وجتارب
الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني(14 13هـ20 19 /م) ماجدة خملوف
مدار�س التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة نوزاد �صوا�ش
اجتاهات التجديد للفكر الإ�سالمي احلديث يف البلقان ،وروادها البارزون حممد كي�سو
�آدم دمات�شي ..رائد من رواد التجديد والإ�صالح يف كو�سوفا بكر �إ�سماعيل الكو�سويف
م�شروع بيجوفيت�ش لنه�ضة املجتمع امل�سلم حممد يو�سف عد�س
الإ�صالح الإ�سالمي يف �سوريا يف القرن التا�سع ع�شر� ..إ�شكاالت الت�أريخ و�س�ؤال املعرفة
معتز اخلطيب
اجتاهات الإ�صالح والتجديد الديني املعا�صر يف اجلزيرة العربية عبد الرحمن ال�ساملي
يف الفكر الإ�صالحي املغاربي ..الق�ضايا ،الأعالم ،املنهج �أحميدة النـيـفــــر

مدار�س التجديد والإ�صالح :الرواد والأفكار يف م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
زكريا �سليمان بيومي
جتديد اخلطاب احل�ضاري يف م�صر احلديثة منى �أبو زيد وع�صمت ن�صار
الفاعلون وال�سياق ،تيارات الإ�صالح والتجديد يف �شبه القارة الهندية خالل القرنني 14 13
أولية حممد حلمي عبد الوهاب
هـ 20 19 /م – ُم َ
قاربة � ّ
رواد الفكر والتجديد ال�سودان ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء يف املائتي ال�سنة الأخرية ..درا�سة
مقارنة بني �إ�سهامات عثمان دان فودي يف �صكتو وال�شيخ �أحمد التيجاين واملريغني الكبري
و�أحمد الطيب الب�شري يف ديار الفوجن ح�سن مكي حممد �أحمد
ملحة �سريعة من م�سار التحديث يف �إيران  1979عبداجلبار الرفاعي

«وموا�صلة التجديد مرة �أخرى يف حياتنا املعا�صرة و�إحياء م�شروع التجديد
مرهون بقيام ثورة �إ�صالحية �شاملة تنطلق من العقل اجلمعي احلر الواعي بواقعه
ومتطلباته ،والقادر بطبيعة احلال على �إعادة البناء بروح �شابة و�سواعد فتية ،و�إرادة
فاعلة م�ؤمنة ب�أن االعتماد على الذات مع عدم االنغالق عليها هو ال�سبيل الوحيد
للتقدم».
من الورقة البحثية لأ�ستاذي الفل�سفة باجلامعات امل�صرية،
منى �أبو زيد وع�صمت ن�صار

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

()1

مدخل:

تركيا هي ما تبقى من الدولة العثمانية.
كانت الدولة العثمانية دولة �شرقية بحكم اجلغرافيا والتاريخ والثقافة ،بينما
تركيا ت�سعى اليوم بخطى حثيثة لت�صبح واحدة من دول �أوروبا.
كانت الدولة العثمانية دولة اخلالفة الإ�سالمية ،ف�أ�صبحت تركيا دولة
علمانية بحكم الد�ستور والقانون .هذا التحول مر مبراحل ا�ستغرقت �أكرث من
قرن من الزمان ،وبخطوات متتالية من الإ�صالح ثم التجديد الذي اكتمل بظهور
اجلمهورية الرتكية.
والتجربة الرتكية ت�ستحق الدرا�سة والفهم ،وما خلقته من ازدواجية يف
املجتمع الرتكي ما زالت مالزمة له �إىل اليوم.
( )1رئي�س ق�سم اللغات ال�شرقية و�آدابها  -كلية الآداب  -جامعة عني �شم�س  -م�صر.
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وال بد لنا يف هذا ال�صدد �أن نفرق بني معنى كلمتي الإ�صالح والتجديد.
فالإ�صالح كما عرفه اللغويون هو :زوال ف�ساد ال�شيء� ،أي البقاء على
�أ�صل ال�شيء و�إزالة ما ف�سد منه ليعود �إىل �أ�صله.
�أما التجديد فهو :حدوث ال�شيء بعد �أن مل يكن ،فهو جديد� .أي �إيجاد
�شيء مل يكن موجو ًدا من قبل.
وهذان التعريفان ي�ساعدان على �إدراك الفرق بني الإ�صالح والتجديد.
القرن التا�سع ع�شر هو القرن الذي جت�سدت فيه �أطماع الدول اال�ستعمارية
يف العامل الإ�سالمي ب�شكل عام ،والدولة العثمانية ب�شكل خا�ص م�ستغلة حال
الت�أخر املدين وال�ضعف الع�سكري واالقت�صادي الذي كان العامل الإ�سالمي
يعاين منه �آنذاك .ومثلت الدول العربية حمور هذه الأطماع اال�ستعمارية يف م�صر
وال�شام و�شمال �إفريقيا والبلقان .ف�أقامت الدولة العثمانية �سيا�ستها يف تلك الفرتة
على كيفية املحافظة على هذه الواليات وحمايتها من �أطماع دول �أوروبا فيها ويف
العامل الإ�سالمي ب�شكل عام.
وعلى امل�ستوى الداخلي �شهد القرن التا�سع ع�شر بدايات حتول الدولة
العثمانية نحو العلمانية.
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ولهذا كانت هذه الفرتة حافلة باملفاهيم وامل�صطلحات اجلديدة التي ن�ش�أت
يف �أوروبا وانتقلت �إىل الدولة العثمانية من خالل نفر من املثقفني العثمانيني،
و�أ�صبحت مفاهيم العالقة بالغرب ،والقومية والوطنية وامل�شروطية ،واحلرية
وامل�ساواة ،والإ�صالح مب�ضامينها الغربية تت�صادم مع مدلول مرادفاتها يف الفكر
العثماين ،والإ�سالمي ب�شكل عام .ونتج عن اختالف مدلول هذه املفاهيم
يف الفكر الإ�سالمي عنه يف الفكر الأوروبي ،عدد من امل�شكالت الفكرية
واالجتماعية واالقت�صادية والقانونية وال�سيا�سية داخل العامل الإ�سالمي ب�شكل
عام ،والدولة العثمانية ب�شكل خا�ص.
فامل�شكلة التي يعي�شها امل�سلمون منذ القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،تكمن
يف حماولة الو�صول �إىل �صيغة حتقق لهم املواءمة بني موروثهم الثقايف واحل�ضاري،
وبني الغرب بثقافته وح�ضارته.
وقد تدرجت مواقف امل�سلمني من هذه الق�ضية بني اجتاهني:
�أولهما ،هو الإقبال الكامل على الإنتاج الفكري احل�ضاري واملادي الغربي
بنظمه وقوانينه و�إنتاجه املادي واملعنوي .وهذا الزعم تبناه �أولئك الذين نظروا �إىل
الغرب باعتباره النموذج الواجب االتباع والتطبيق للخروج بامل�سلمني من م�أزقهم
املعا�صر املتمثل يف تخلف النظم ،وال�شعور بالهزمية املادية �أمام الغرب.
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واالجتاه الثاين متثل يف الرف�ض الكامل للجانب املعنوي حل�ضارة الغرب
الذي ارتبطت ثقافته وفل�سفاته االجتماعية واالقت�صادية باملادية الكاملة ،وهو ما
يتعار�ض مع فل�سفة الإ�سالم القائمة على التوازن بني املادة واملعنى ،وفل�سفته
ال�سيا�سية القائمة على عدم ف�صل الدين عن الدولة.
و�سوف نالحظ من خالل تتبع حماوالت الإ�صالح ثم التجديد التي متت
بدءا من القرن الثامن ع�شر حتى قيام اجلمهورية الرتكية يف
يف الدولة العثمانية ً
الربع الأول من القرن الع�شرين �أمرين ثابتني:
�أن حماوالت الإ�صالح ،ثم التحديث ،ثم تغيري الأ�سا�س �أو التجديد يف
الدولة العثمانية ،ثم االن�سالخ الكامل من جلدها ،كلها نبعت من النخبة
على �أثر هزائم الدولة العثمانية الع�سكرية يف حروبها مع القوى الأوروبية
العظمى �آنذاك� ،أي �أنها جاءت بو�صفها رد فعل للهزمية الع�سكرية ثم
املعنوية ،وكان رد الفعل يتزايد بعد كل هزمية ع�سكرية ب�شكل م�ضطرد
يدفع بالدولة العثمانية من الأ�صالة �إىل التغريب.
�أن حماوالت الإ�صالح والتحديث كانت كلها عبارة عن جتاذب بني طرفني
هما الإ�سالم والعلمانية.
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حماوالت الإ�صالح قبل القرن التا�سع ع�شر:

�شهدت الدولة العثمانية بع�ض الهزائم الع�سكرية �أمام النم�سا ورو�سيا منذ
القرن ال�سابع ع�شر ،ونتيجة لهذه الهزائم طرح مفكرو الدولة العثمانية عدة �أفكار
لإ�صالح الدولة تعتمد على:
العودة بالدولة العثمانية �إىل نظامها الذي قامت عليه منذ ن�ش�أتها يف �أواخر
القرن الثالث ع�شر ،وا�ستمر ،وتطور ،حتى بلغت الدولة العثمانية ع�صرها
الذهبي يف القرن ال�ساد�س ع�شر.
املطالبة ب�إ�صالح ما ف�سد من هذه النظم نتيجة تهاون موظفي الدولة
العثمانية ووالتها يف االلتزام بالقوانني العثمانية وال�ضوابط ال�شرعية.
و�أ�شهر هذه املحاوالت ،حماولة الإ�صالح التي قام بها ال�سلطان عثمان
الثاين (1622-1618م) ،وال�سلطان مراد الرابع (1640-1623م) لإعادة
االن�ضباط �إىل فرقة االنك�شارية �أهم فرق امل�شاة يف اجلي�ش العثماين.
وات�سمت حماوالت الإ�صالح هذه بعدة �سمات �أهمها:
�أنها حماوالت اهتمت بالدرجة الأوىل ب�إ�صالح اجلي�ش العثماين .و�أغفلت
�أن الهزائم الع�سكرية هي امل�ؤ�شر على وجود اخللل يف الإدارة العثمانية،
ولي�ست اخللل نف�سه؛ �أي �أنها ال َع َر�ض ولي�ست املر�ض.
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�أنها حماوالت متوافقة مع البناء االجتماعي والثقايف للدولة العثمانية.
�أنها قامت على �أ�سا�س عودة الدولة العثمانية �إىل نظمها الأ�صيلة.
�أنها �أفكار للإ�صالح بعيدة متا ًما عن ت�أثري املدنية الأوروبية.
�أنها حماوالت فردية ارتبطت ب�شخ�صية ال�سلطان وجهوده.
�أن كل حماولة منها مل يكتب لها اال�ستمرار ،وانتهت بعد موت ال�سلطان
الذي تبناها.
وبد�أ القرن الثامن ع�شر والدولة العثمانية خارجة من احلرب العثمانية مع
رو�سيا والنم�سا ،وتوقيع معاهدة قارلوفجة عام 1699م ،ثم معاهدة با�ساروفجة
جزءا ال ُي�ستهان به من �أرا�ضيها
�سنة 1716م ،ومبوجبهما فقدت الدولة العثمانية ً
يف �أوروبا ،وهو ما �أ�ضعف من مكانتها باعتبارها دولة عظمى.
لهذا اجته االهتمام يف زمن ال�سلطان �أحمد الثالث (1730 -1704م) �إىل
معرفة �أ�سباب التفوق الغربي ،ف�أر�سل ال�سفري العثماين حممد چلبي (يكرمي
�سكز) �إىل فرن�سا يف عام 1720م ،بهدف:
التعرف على ما يجري يف الغرب.
تلم�س �أ�سباب التفوق الغربي لال�ستفادة منه ،وتطبيقه يف الدولة العثمانية.
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وهذا الأمر ي�شري يف حد ذاته �إىل:
تغري فكر رجال الدولة العثمانية الأوىل يف البحث عن �سبيل الإ�صالح
خارج حدود الدولة العثمانية ،والتفكري يف الإ�صالح يف �إطار العلم
الأوروبي ،ولي�س يف �إطار النظم العثمانية الأ�صيلة.
تغري نظرة رجال الدولة العثمانية �إىل �أوروبا.
وكان لزيارة ال�سفري العثماين حممد چلبي �إىل فرن�سا� ،أثرها يف انفتاح
الدولة على مظاهر املدنية الأوروبية ،واجتاهها �إىل الأخذ مبظاهرها املادية� .إذ مل
يدرك هذا ال�سفري العثماين الغر�ض الأ�سا�سي من �سفارته �إىل فرن�سا ،واهتم
بو�صف ما ر�آه يف باري�س من ق�صور وحدائق  -وهو ما ظهر ت�أثريه على طراز عمارة
الق�صور العثمانية يف حتولها من الب�ساطة �إىل الفخامة والتكلف  -وما لفت انتباهه
من مظاهر اجتماعية وفنون.
كذلك لعبت تقارير ال�سفراء العثمانيني الذين ات�صلوا بعد ذلك ب�أوروبا،
مهما و م� ًؤثرا يف نقل مظاهر املدنية الأوروبية �إىل الدولة العثمانية ،ور�سم �صورة
دورا ًّ
ً
ذهنية يف عقل املثقفني العثمانيني عن �أوروبا� .إذ ا�صطحب ال�سفراء العثمانيون
لدى عودتهم �إىل �إ�ستانبول الر�سامني والأدباء والعلماء ،ونقلوا معهم قط ًعا من
الأثاث الأوروبي الذي يت�سم بالفخامة ،وهو ما �أوجد بني بع�ض رجال الدولة
حالة من الإعجاب بالغرب ،والرغبة يف التقليد والفخامة .لذلك عرفت فرتة
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حكم ال�سلطان �أحمد الثالث با�سم ع�صر الاللة� ،أي ع�صر زهرة �شقائق النعمان �أو
التيوليب ،وهي الزهرة التي �صارت حمور اهتمام ال�شعراء والأدباء والفنانني ،وهو
تعبري عن �إعجاب انطلق من مظاهر �شكلية للتميز الغربي ،ولي�س من الأ�سباب
املو�ضوعية للتفوق.
و�أهم ما مييز هذه املحاولة هو:
�أنها نقلت �شكليات ومظاهر املدنية الأوروبية �إىل الدولة العثمانية.
�أدت �إىل ت�أ�سي�س �أول مطبعة تركية يف �إ�ستانبول ،وهي �أحد مظاهر التطور
ال�صناعي الغربي.
بدء حركة الرتجمة عن الغرب.
ا�ستعانة الدولة العثمانية لأول مرة يف تاريخها بع�سكريني �أوروبيني لتطوير
البحرية العثمانية ،يف وقت كانت الذهنية العثمانية العامة ما زالت تنظر
�إىل الأوروبي على �أنه العدو الكافر.
�أن هذه املحاولة للإ�صالح رغم �شكليتها وجهت النظر للمرة الأوىل �إىل
فكرة الإ�صالح وفق النموذج الغربي ،لتعرب عن بدء التحول يف الفكر
العثماين .وهي الفكرة التي بد�أت يف النمو والتطور على مدار القرن الثامن

241

الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني (14 -13هـ20 -19 /م)

241

ع�شر ،و�أ�سفرت يف نهاية القرن عن حماولة الإ�صالح التي قام بها ال�سلطان
�سليم الثالث (1808-1789م) والتي عرفت با�سم النظام اجلديد.
النظام اجلديد

يف عام 1774م ،منيت الدولة العثمانية بهزمية قا�سية �أمام رو�سيا .كانت
هذه احلرب العثمانية الرو�سية والنتائج التي ترتبت عليها نقطة فا�صلة يف تاريخ
الدولة العثمانية ،فقد انتهت بهزميتها بعد �أن ا�ستنفدت هذه احلرب التي امتدت
خم�س �سنوات (1774-1769م) اخلزينة العثمانية ،هذا ف�ض ًال عن التعوي�ضات
التي فر�ضت على الدولة العثمانية مبوجب معاهدة كوجوك قينارجه 1774م،
والتي جاء وقعها ثقي ًال على الدولة العثمانية .فقد كانت الهزمية فادحة على
امل�ستويني ال�سيا�سي واملعنوي ،حيث فقدت الدولة العثمانية هيبتها ب�صفتها دولة
عظمى حينما �أُ رِ
جبت على التنازل عن منطقة القرم امل�سلمة �إىل رو�سيا ،وكان �أثر
هذا التنازل ثقي ًال على امل�ستوى املعنوي؛ لأنها املرة الأوىل التي تخرج فيها منطقة
يقطنها م�سلمون من حوزة الدولة العثمانية �إىل ال�سيادة الرو�سية التي ظلت طوال
القرن الثامن ع�شر العدو التقليدي للدولة العثمانية.
حاول رجال الدولة العثمانية �أن يلقوا بتبعة الهزمية كلها على فرقة
االنك�شارية �أهم فرق امل�شاة يف اجلي�ش العثماين ،و�أن «اجليو�ش الأوروبية ت�ستخدم
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تقنية حديثة يف احلرب» .ويف هذا تف�سري لرتكيز الدولة العثمانية يف تلك الفرتة
على حتديث اجلي�ش العثماين وفق النمط الغربي.
ثم كانت احلرب العثمانية النم�ساوية (1792 -1788م) التي انهزمت
أي�ضا هزمية فادحة� ،أظهرتها مبظهر الدولة العاجزة عن حماية
فيها الدولة العثمانية � ً
وجودها يف مواجهة الدول الأوروبية ،التي متكنت من تطوير جيو�شها ،و�أ�ساليبها
الع�سكرية ،ونظمها ال�سيا�سية االقت�صادية ،مبا ينا�سب احتياجاتها.
بينما احلرب العثمانية النم�ساوية م�شتعلة ،بد�أ ال�سلطان �سليم
الثالث ( )1808 -1789يف التفكري يف النظام اجلديد ،ويعني به النظام الأوروبي
الع�صري .وهذا النظام اجلديد جتاوز فكرة �إ�صالح اجلي�ش �إىل مرحلة جديدة هي
جتديد بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة على الن�سق الأوروبي.
�أهم رموز النظام اجلديد

كان ال�سلطان �سليم الثالث ،هو �صاحب م�شروع النظام اجلديد .وكان قد اجته
�أثناء واليته للعهد يف زمن عمه ال�سلطان عبد احلميد الأول(1789 -1774م)،
�إىل توطيد عالقته مع لوي�س ال�ساد�س ع�شر ملك فرن�سا ،الذي اعتربه �سليم
منوذجا للحاكم املتفتح ،الذي ي�أمل �أن يحتذي به عقب توليه ال�سلطنة .كما لعب
ً
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دورا يف توطيد هذه العالقة ،وتبادل
�شوازول جوفيري �سفري فرن�سا يف �إ�ستانبول ً
�سليم الر�سائل مع لوي�س ال�ساد�س ع�شر  -وهو �أمر مل يقم به �أحد من والة العهد
قبله  -فتفتحت �أفكار �سليم الثالث ملا يجري يف الغرب .وبت�أثري ال�سفري الفرن�سي
يف �إ�ستانبول� ،أر�سل ال�سلطان �سليم الثالث �أحد رجاله و ُيد َعى �إ�سحاق با�شا �إىل
فرن�سا ،لينقل له �صورة واقعية عما يجري يف �أوروبا من تغريات ،لكنه انبهر مبظاهر
املدنية الفرن�سية ،وعا�ش هناك احلياة الفرن�سية بكل تفا�صيلها ،حتى �أنه تخلى عن
زيه التقليدي وهو هناك.
كما كان يحيط ب�سليم الثالث بع�ض ال�سفراء الأوروبيني ،وطبقة من رجال
الدولة املعجبني بالغرب الذين كانوا قريبني منه قبل اعتالئه العر�ش ،وظلوا معه
بعد �أن �أ�صبح �سلطانًا ،وكان لهم دورهم يف ر�سم اخلطوط الأ�سا�سية للنظام اجلديد.
�إجراءات �سليم الثالث لتحديث الدولة العثمانية

�أراد ال�سلطان �أن يجعل من �إجراءاته لإ�صالح الدولة العثمانية ،م�شرو ًعا
عمليا واح ًدا� ،أكرث
يتفق رجال الدولة على خطوطه الأ�سا�سية ،وي�شكل ً
منهجا ًّ
�شخ�صيا ،فطلب من رجال الدولة من اخلوا�ص والعلماء� ،أن
من كونه توج ًها
ًّ
يكتب كل واحد منهم «الئحة» تت�ضمن ر�ؤيته لكيفية �إ�صالح الدولة العثمانية،
فقدموا له اثنتني وع�شرين الئحة ،ع�شرون منها كتبها عثمانيون ،والئحتان كتبهما
�أوروبيان يعمالن يف خدمة الدولة العثمانية.
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ك�شفت هذه اللوائح عن اجتاهني يف فكر رجال الدولة حول الإ�صالح:
االجتاه الأول ،وهو االجتاه املحافظ على الأ�صالة العثمانية ،وكان يرى الإ�صالح
يف عودة الدولة �إىل نظمها الأ�صيلة التي قامت عليها ،والتي كانت مرعية حتى زمن
ال�سلطان القانوين (1568-1520م) �أي حتى �أواخر القرن ال�ساد�س ع�شر.
االجتاه الثاين ،وهو االجتاه الراديكايل� ،أي الذي ي�ستهدف التغيري ا ِجلذري،
وكان �أن�صاره يرون �أن نظم الدولة العثمانية الأ�صيلة �أ�صبحت ال تفي باحتياجات
الدولة ،ومقت�ضيات الوقت واحلال ح�سب تعبريهم � -أي حاجة الع�صر  -و�أنه
البد من التجديد ،وهذا التجديد يكون باتخاذ �إجراءات جديدة على �أ�س�س
جديدة .وكان �أ�صحـاب هذا االجتاه يعربون عن توجـه ال�سلطان �سليم الثالث
بالدرجة الأوىل.
كانت الغالبية من العثمانيني ورجال الدولة مع االجتاه الأول �أي اجتاه
املحافظة على الأ�صالة العثمانية ،و�ضد �إجراء �أي �إ�صالحات راديكالية �أي
جذرية تتعلق ب�أ�سا�س نظام الدولة .وكان م�ؤيدو االجتاه الثاين لي�سو كرثة ،وكان
ر�أيهم ي�ستهدف التغيري اجلذري للدولة ،وهو ما ر�آه املحافظون يعني «تخريب
الأ�س�س الدينية واالجتماعية للدولة».
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وبد ًال من �أن تك�شف هذه اللوائح عن ر�أي واحد ،ك�شفت عن تباين يف
وجهات النظر حول معنى الإ�صالح ،وانق�سام يف الر�أي والأ�سلوب ،و�إن اتفق
االجتاهان على �ضرورة �إ�صالح اجلي�ش.
فقد ر�أى �أ�صحاب االجتاه الأول� ،أن �إ�صالح اجلي�ش يتمثل يف العمل على
�إعادة االن�ضباط �إىل االنك�شارية ،و�إخ�ضاعها للتدريب والتنظيم.
بينما ر�أى �أ�صحاب االجتاه الراديكايل� ،أن ي�ستبدل باالنك�شارية جي�ش
جديد من امل�شاة ،منظم ومدرب ح�سب الأ�س�س والقوانني الأوروبية ،ميكنه
وت�سلحا.
�أن يجاري اجليو�ش الأوروبية نظا ًما ً
ثم اتفق الر�أيان على حل و�سط هو تكوين فرقة م�شاة حديثة متثل النظام
اجلديد ،مع االحتفاظ بفرقة امل�شاة القدمية التي متثلها االنك�شارية.
اعتقد ال�سلطان �سليم الأول� ،أن التجديد يف مناحي احلياة عامة ،ويف
املجال الع�سكري خا�صة ،يلزمه توطيد العالقة بالفكر الغربي عن طريق:
جتديد وتطوير نظام التعليم ،والنظم الرتبوية مبا يخدم فكر الإ�صالح على
الن�سق الغربي.
�إر�سال البعثات �إىل دول �أوروبا للدرا�سة ،ونقل اخلربة �إىل الدولة العثمانية.
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االهتمام بالرتجمة عن اللغات الأوروبية وخا�صة الفرن�سية.
االهتمام بالطباعة والن�شر.
العمل على تطوير العالقات الدبلوما�سية مع الدول الأوروبية.
العمل على تن�شيط حركة ال�سفارات العثمانية �إىل �أوروبا ،فنظَّ م لأول مرة
يف الدولة العثمانية ال�سفارات الدائمة �إىل �أوروبا.
ويف �إطار هذا الت�صور �أن�شئت فرقة النظام اجلديد� ،أي فرقة اجلي�ش املدربة
تدريبا حدي ًثا على غرار اجليو�ش الأوروبية ،ومت �إدخال الأ�سلحة احلديثة واملدار�س
ً
تعليما
الع�سكرية الفنية .ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبحت الع�سكرية مهنة تتطلب ً
خا�صا يت�ضمن �ضمن ما يت�ضمن الريا�ضيات ،واجلرب ،واخلطط الع�سكرية .لكن
ًّ
�أهم ما ت�ضمنته هذه الدرو�س ،وكان له ت�أثري على ذهنية العثمانيني ،هي درو�س
الفل�سفة الو�ضعية «فل�سفة �أوج�ست كونت» التي ُتع َنى بالوقائع والظواهر اليقينية
فح�سب ،مهملة كل تفكري يف الأ�سباب املطلقة .وهي بداية ت�سلل الفكر املادي
الغربي �إىل املثقف العثماين.
ثم جاءت نهاية �إ�صالحات �سليم الثالث �أي «النظام اجلديد» ،بعد �أربعة
ع�شر عا ًما من البدء يف تطبيقه ،فقد �أ�ساء رجال الدولة القائمون على تنفيذ
�إ�صالحات النظام اجلديد ،تطبيق الإ�صالحات االقت�صادية الالزمة لتوفري موارد
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جديدة خلزينة الدولة ،ينفق منها على هذا النظام اجلديد ،ف�شرعوا يفر�ضون على
النا�س �ضرائب جديدة حتت م�سمى الإ�صالحات الع�سكرية واملدنية التي تقوم
بها الدولة.
وكان عام 1806 -1805م ،هو نقطة التحول يف عهد ال�سلطان �سليم
الثالث ،فعندما اجتهت الدولة �إىل تطبيق تلك «الإ�صالحات االقت�صادية» خارج
العا�صمة �إ�ستانبول ،انطلقت املقاومة املعار�ضة لهذا النظام ،واالنك�شارية الذين
ميثلون �أ�سا�س اجلي�ش العثماين التقليدي ،و�أعلنوا الع�صيان عام 1807م ،فقد كان
النظام اجلديد يعني بالن�سبة لهم:
مزي ًدا من ال�ضرائب.
ومزي ًدا من املظاهر االجتماعية والثقافية الغريبة على املجتمع العثماين.
هذا بالإ�ضافة �إىل رف�ض الر�أي العام العثماين لعودة الدولة العثمانية �إىل
�سيا�سة ال�صداقة مع فرن�سا ،وكان هذا الر�أي العام ينظر بعني العداء �إىل فرن�سا بعد
حملتها على م�صر وال�شام �سنة 1798م ،و�إىل �إجنلرتا عقب حملتها على م�صر
يف مطلع عام 1807م ،ويعتقد �أن القائمني على النظام اجلديد «�سلَّموا املمالك
امل�صرية امل�سماة �أم الدنيا �إىل الإفرجن».
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�أدى ذلك كله �إىل حالة من ال�سخط والغ�ضب العظيمني جتاه النظام اجلديد
وكوادره ،ومترد جنود االنك�شارية يدعمهم �شيخ الإ�سالم ،فا�ضطر ال�سلطان �إىل
�إلغاء جميع �إ�صالحات النظام اجلديد ،وانتهى الأمر بخلع ال�سلطان �سليم الثالث
يف  29مايو 1807م.
نتائج حماولة الإ�صالح املعروفة با�سم النظام اجلديد

ي�ؤخذ على هذه املحاولة �أن ال�سلطان �سليم الثالث ،ركَّ ز كل اهتمامه على
الإ�صالح بال�شكل الذي يفكر فيه ،دون �أن يهتم مبالحظة مدى ا�ستعداد
املجتمع العثماين� ،أو تقبله لهذا التحديث ،رغم �أن اللوائح التي عر�ضت
تقبل الغالبية
عليه قبل ال�شروع يف النظام اجلديد ،كانت تنبئ بعدم ُّ
تف�ضل
لفكرة امل�سا�س بالأ�س�س التي قامت عليها الدولة العثمانية ،وكانت ِّ
تطويرها يف �إطارها الأ�صيل.
كثريا �إىل الر�أي العام العثماين الذي كان يرى �أن
�أن هذا النظام مل يلتفت ً
اجلي�ش قرين الدولة ،وكلما �أمعن النظام اجلديد يف تغريب اجلي�ش ،ازداد
أي�ضا عن التكوين الفكري العثماين ،الذي كان
نفور العثمانيني منه .وغفل � ً
يعاين من الهزميـة املاديـة �أمام �أوروبـا متمثلة يف رو�سيـا وفرن�سا ،خا�صـة بعـد
دخول منطقة ال ِقرم امل�سلمة حتت ال�سيادة الرو�سيـة ،واحلملة الفرن�سيـة على
م�صر ،فكان فكر رجـال الدولة غري متوائم مع الر�أي العام فيها.
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�أدت ال�سفارات الدائمة �إىل �أن بع�ض ال�شبان املنتمني �إىل ال�سلك الدبلوما�سي
املر�سل �إىل �أوروبا ،تعلموا اللغات الأجنبية ،وتعرفوا على الفل�سفات الغربية
املادية والو�ضعية ،ور�صدوا العامل املحيط بهم ،واجتهدوا يف فهم النظم
ال�سيا�سية والإدارية الأوروبية ،وبعد ذلك بوقت ق�صري ،ا�ستطاعوا مب�شاهداتهم
وا�ستنتاجاتهم ،دفع حركة الإ�صالح يف اجتاه التجديد وفق النموذج الغربي.
هذه احلركة التي اكت�سبت و�ضعها القانوين ب�إعالن التنظيمات العثمانية
�سنة 1839م ،وبلغت ذروتها مع �إعالن اجلمهورية الرتكية �سنة 1923م.
ونتبني من هذا:
�أن حركة الإ�صالح التي قام بها �سليم الثالث ،كانت ت�ستلهم النموذج
الغربي ،الذي اكت�سب قوة فيما بعد يف فرتة التنظيمات العثمانية.
�أن �إ�صالحات �سليم الثالث ،تختلف عن حماوالت الإ�صالح ال�سابقة
عليها يف �أنها كانت �إ�صالحات جذرية يف واحدة من م�ؤ�س�سات الدولة
الرئي�سة ،وهي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،يف حني �أنها جاءت �سطحية يف امليدان
االقت�صادي واملدين.
�أن اخلطوات التي اتخذها ال�سلطان �سليم الثالث ،كانت البداية احلقيقية
للمرحلة التالية لها والتي تعرف با�سم التنظيمات العثمانية ،والتي
تو�صف ب�أنها تغري جذري �شمل جميع م�ؤ�س�سات الدولة العثمانية.
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ف�إ�صالحات �سليم الثالث هي التي كونت رجال التنظيمات الذين
تعلموا يف املدار�س التي �أن�ش�أها لتدر�س فيها العلوم الأوروبية ،واللغة
الفرن�سية على يد معلمني �أوروبيني.
ك�شف رف�ض املجتمع العثماين لإ�صالحات �سليم الثالث ،عن االزدواجية
بني املحافظني ،ودعاة التغريب ،والتي ظهرت حمدودة يف الفكر العثماين يف
القرن الثامن ع�شر ،وات�سع نطاقها يف فرتة التنظيمات يف القرن التا�سع ع�شر.
وميكن القول �إن املعار�ضني للنظام اجلديد ،مل يكونوا معرت�ضني على الإ�صالح
من حيث املبد�أ ،لكنهم معرت�ضون بالدرجة الأوىل على مظاهر اجتماعية
وثقافية اقرتن ظهورها بالنظام اجلديد ،وكانت غريبة على الثقافة العثمانية.
التجديد يف القرن التا�سع ع�شر
احلالة ال�سيا�سية للدولة العثمانية يف مطلع القرن التا�سع ع�شر

بد�أ القرن التا�سع ع�شر ،والدولة العثمانية تعاين من م�شكالت داخلية
كبرية ،متثلت يف ثورات بع�ض الواليات العثمانية يف �أوروبا ال�شرقية ،وخروج
حممد علي وايل م�صر على �سلطة الدولة العثمانية ،و�سعيه لإقامة دولة موازية
للدولة العثمانية يكون مركزها القاهرة ،وتعتمد على �أ�س�س مدنية ،وتتبنى فكرة
املواطنة ،واندفع بكامل طاقته يف اجتاه بناء الدولة احلديثة التي يرغب يف �إقامتها.

251

الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني (14 -13هـ20 -19 /م)

251

فتوغل يف بالد ال�شام والأنا�ضول ،واتخذ طريقه �إىل العا�صمة �إ�ستانبول ملحاربة
ال�سلطان العثماين ،الذي ميثل املرجعية القانونية لوالية حممد علي.
ا�ستطاع حممد علي �أن يهزم جي�ش الدولة العثمانية يف موقعة نزيب (ن�صيبني)
حقيقيا بالن�سبة للدولة العثمانية.
خطرا ًّ
�سنة 1839م ،ف�أ�صبح ميثل ً
يف ذلك الوقت ا�شرتطت الدول الأوروبية وعلى ر�أ�سها �إجنلرتا� ،ضرورة
فر�ض نظام جديد على الدولة العثمانية ي�ضمن �أن تتبنى الدولة القوانني اجلديدة
املقتب�سة من النظم الأوروبية يف الإدارة وال�سيا�سة ،و�أن تعطي مزي ًدا من احلقوق
للرعايا غري امل�سلمني يف الدولة العثمانية ممن يتمتعون برعاية وحماية الدول
الأوروبية ،هذا �شرط مبدئي ،تقدم الدول الأوروبية بعده يد امل�ساعدة يف حل
الأزمة امل�صرية العثمانية.
ا�ستجابت الدولة العثمانية لهذا الر�أي ب�ضغوط من:
النخبة املثقفة يف الدولة العثمانية ممن ات�صلوا بالغرب عن طريق الدرا�سة
�أو ال�سفارات ،وه�ؤالء ر�أوا يف الغرب النموذج الواجب االتباع لتحقيق
احلداثة.
�سلبيا،
�ضغوط الدول الأوروبية التي مل تر يف نظام امللل �سوى ما ر�أته ًّ
و�أغفلت احلرية الكاملة التي يتمتع بها غري امل�سلمني يف خمتلف �ش�ؤونهم.
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لهذا �أعلنت الدولة العثمانية مر�سوم كلخانة �سنة 1839م ومبوجبه و�ضعت
إطارا جدي ًدا حلكومتها وقوانينها عرف با�سم التنظيمات العثمانية.
� ً
والتنظيمات ،ا�صطالح يعني تنظيم �شئون الدولة العثمانية وفق املنهج
العلماين ،ويقر:
مبادئ احلرية ،والإخاء ،وامل�ساواة بني جميع رعايا الدولة على اختالف
مذاهبهم.
وي�ستلهم الفكر الغربي يف التقنني و�إقامة امل�ؤ�س�سات ،والأخذ بنظم الغرب
يف نظم الإدارة واحلكم.
االجتاه باملجتمع نحو الت�شكيل العلماين للدولة واملجتمع.
وهكذا ظهرت م�س�ألة التحديث والتوافق مع الع�صر ،وهي امل�س�ألة التي
�شغلت مفكري الدولة العثمانية وعلماءها على امتداد القرن التا�سع ع�شر.
ت�أكد اجتاه الدولة العثمانية يف منح غري امل�سلمني املواطنة باملعنى الغربي،
و�إلغاء نظام امللل � -إذ كانت الدولة العثمانية تعرتف لأتباع كل ملة �أي مذهب،
ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة  -وذلك ب�إ�صدار مر�سوم التنظيمات الثاين الذي عرف
أي�ضا بظهور خطر خارجي
با�سم خط همايون يف عام 1856م ،وارتبط �صدوره � ً
يهدد الدولة ،وهي احلرب الرو�سية العثمانية املعروفة بحرب القرم.
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كان �إعالن هذا املر�سوم هو ال�شرط الذي فر�ضته دول �أوروبا ال�شرتاك
الدولة العثمانية يف م�ؤمتر ال�صلح املنعقد يف باري�س يف فرباير  ،1856لت�سوية م�س�ألة
احلرب .وكان ال�سفري الإجنليزي يف �إ�ستانبول �إ�سرتاتفورد رودوكليف ،وراء �إ�صدار
هذين املر�سومني الأول والثاين� ،إذ �إنهما ميثالن اخلطوة الأوىل يف برنامج تفكيك
الدولة العثمانية.
�أكد مر�سوم الإ�صالح الثاين كل ما جاء به املر�سوم الأول ،و�سار �شوطًا
نهائيا من ازدواجية النظم،
بعي ًدا يف م�س�ألة التغريب ،وتخل�صت الدولة العثمانية ًّ
والقوانني ،والإدارة التي ن�ش�أت بعد املر�سوم الأول ،مع �إ�ضافة امتيازات جديدة،
وح�صانات لغري امل�سلمني يف الدولة لتدعيم فكرة املواطنة.
واملالحظ هنا� ،أن التحديث مل يبد�أ باجلوانب املادية للمدنية الأوروبية ،مثل
الآالت وال�صناعات واملخرتعات احلديثة� ،إمنا بد�أ باجلانب املعنوي منها املتمثل
يف النظم والقوانني والأفكار ،وهو ما �أدى �إىل مقاومة املجتمع العثماين له؛ �إذ مل
م�ستعدا لقبول �أي تغيري يتعلق ب�أعرافه ،وتقاليده ،وثقافته.
يكن املجتمع العثماين
ًّ
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اجتاهات التجديد يف الدولة العثمانية يف القرن التا�سع ع�شر
ال�سلطان حممود الثاين وحركة حتديث الدولة

عرف ال�سلطان حممود الثاين (1839-1808م) ب�أنه ال�سلطان الذي هي�أ
الدولة العثمانية لقبول التحديث وذلك بعد قيامه ب�إلغاء فرقة االنك�شارية ،وهي
رمز اجلي�ش التقليدي يف الدولة العثمانية .وقد ارتبطت هذه الفرقة ببنية املجتمع
العثماين وتداخلت مع جميع �إدارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها الإدارية واالقت�صادية،
وتعرب عن ذلك االرتباط بني الدين والدولة يف الفكر العثماين ،لهذا فقد كانت
متثل حركة املقاومة لفكرة الأخذ عن الغرب.
وا�ستهدفت التغيريات التي �أحدثها ال�سلطان حممود الثاين يف �أنظمة
الدولة الداخلية:
تقوية الإدارة املركزية.
ت�شكيل �إدارة جديدة.
فك االرتباط بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وامل�ؤ�س�سة الدينية.
تقلي�ص نفوذ الهيئة الدينية.
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وهذا النظام املركزي الذي �أ�س�سه حممود الثاين ،فتح الطريق لتغيري
�أ�سا�س عظيم يف نظم الدولة العثمانية كلها� ،إذ انتقلت م�شروعات التغريب التي
يهدف �إليها� ،إىل يد رجال الدولة من الإ�صالحيني امل�ؤمنني بالغرب ،رغم عدم
الت�صريح بهذه الغاية عل ًنا.
اهتم ال�سلطان حممود الثاين ب�إن�شاء مدار�س علمانية تخرج �أ�صحاب املهن
الالزمة لتلبية احتياجات اجلي�ش اجلديد الذي كونه با�سم الع�ساكر املحمدية املن�صورة،
واحتياجات املجتمع ،ف�أ�س�س املدار�س الإعدادية (الر�شدية) لتخريج معلمي املدار�س
االبتدائية ،واملدار�س الفنية لتن�شئة املوظفني ،ومدر�سة احلربية لتن�شئة ال�ضباط ،واهتم
ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات تهتم بال�شئون ال�صحية والطبية يف الدولة.
كما قام ال�سلطان «حممود الثاين» ب�إر�سال بع�ض املبعوثني �إىل الدول
الأوروبية ،لتلقي العلوم احلديثة ،و�أح�ضر مدربني �أوروبيني ،لإن�شاء جي�ش حديث،
وعمل على حتديث امل�ؤ�س�سات بهدف �إعادة بناء الدولة العثمانية.
ويف �سبيل اكت�ساب املظهر الأوروبي على امل�ستوى ال�شخ�صي ،غيرَّ
ال�سلطان حممود الثاين الزي التقليدي لل�سالطني العثمانيني ،وارتدى ال�سرتة
والبنطلون ،وو�ضع الطربو�ش على ر�أ�سه بد ًال من العمامة ،و�أمر بو�ضع �صورته يف
مع�سكرات اجلي�ش وهو �أمر غريب بالن�سبة لثقافة العثمانيني يف ذلك الوقت.
و�سار رجال الدولة على نهجه.
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انعك�س هذا التجديد على التعليم ،ف�أدخلت اللغة الفرن�سية �إىل بع�ض
املدار�س ،وهو ما يعد نقطة حتول يف الثقافة الرتكية .ويف تلك اللغة جند امل�صدر
احلقيقي لكل تطور حدث يف الدولة العثمانية .ويف عام 1247هـ1832 /م �صدرت
�أول جريدة ر�سمية تركية وا�سمها تقومي الوقائع باللغتني الرتكية والفرن�سية (Le
.)Moniteur Ottoman
مرحلة �إعادة الت�شكيل

ا�ستمرت حماوالت الإ�صالح يف الدولة العثمانية يف عهد ال�سلطان عبد
املجيد الأول (1856-1839م) وال�سلطان عبد العزيز (1876-1856م) �أول
�سلطان عثماين يقوم برحلة �إىل العوا�صم الأوروبية ( باري�س ،لندن ،برلني ،فيينا)،
فدخلت الدولة يف عهدهما مرحلة جتديد الأ�سا�س واملعروفة با�سم التنظيمات
العثمانية� ،أي �إعادة تنظيم الدولة على �أ�س�س جديدة.
وقد تبلورت هذه املرحلة يف ظهور اجتاهني متمايزين للإ�صالح هما ا�ستمرار
لكال االجتاهني اللذين ظهرا مع تطبيق �إ�صالحات النظام اجلديد:
االجتاه الأول :يتبنى فكر التجديد على الن�سق الغربي �أي جتديد نظم
احلكم وثقافة املجتمع وهما اجلانب املعنوي للتغريب .و�أبرز رموزه ال�صدر
الأعظم ر�شيد با�شا.
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االجتاه الثاين :يتم�سك بالإ�صالح مع املحافظة على هوية الدولة
الأ�صيلة ،ويرى اال�ستفادة بعلوم الغرب وخمرتعاته ،دون نظمه وعاداته
ون�سقه االجتماعي� .أي اال�ستفادة من اجلوانب املادية للتحديث دون
جانبه املعنوي .و�أبرز رموزه الفقيه وامل�ؤرخ �أحمد جودت با�شا.
�أ) تيار التغريب والتجديد على النمط الغربي

حدث تيار التغريب يف الدولة العثمانية يف القرن التا�سع ع�شر ،حتت
�ضغوط �سيا�سية ،وانعك�ست نتائجه فيما بعد على احلياة االجتماعية والت�شريعية
يف الدولة العثمانية ،التي �أعلنت �أول خطة عمل ر�سمية لتغريب الدولة
�سنة 1255هـ1839 /م والتي عرفت با�سم التنظيمات العثمانية.
فقد �سرى فكر التغريب الذي تبنته النخبة �إىل التعليم ،ف�أدخلت اللغة
الفرن�سية �إىل جانب اللغة الرتكية يف املدار�س التي يلتحق بها �أفراد الأقليات
غري امل�سلمة والأتراك من �أبناء الأ�سر املي�سورة ،و�سرعان ما جرى الت�صريح ب�إن�شاء
مدار�س وكليات �أجنبية فرن�سية يف غالبيتها ،وتدار من جانب املب�شرين ،و�أن�شئت
م�ؤ�س�سات علمية على ن�سق �أوروبي مثل «جمل�س املعارف» الذي �أن�شئ على غرار
الأكادمييات الفرن�سية لإعداد الكتب التي �ستدر�س يف اجلامعة املزمع �إن�شا�ؤها،
والغر�ض الأ�صلي منها� ،إيجاد �شكل �أكادميي يحقق ات�صا ًال باحلياة الفكرية
والعلمية الأوروبية .وافتتحت مدر�سة للبنات ،ومدر�سة للطب ،وافتتحت اجلامعة
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جنبا �إىل جنب مع
وكانت ُت َّ
�سمى دار الفنون �سنة 1286هـ 1869 -م .و�سار هذا ً
التعليم الديني املوجود يف املدار�س والكتاتيب ،وهو القاعدة بالن�سبة للمناطق
الريفية البعيدة عن ت�أثري املثقفني العثمانيني �آنذاك.
أي�ضا �إدارة للرتجمة يف مقر رئا�سة الوزراء ،توىل �أع�ضا�ؤها مهمة
و�أن�شئت � ً
الرتجمة من اللغات الأوروبية  -خا�صة الفرن�سية � -إىل اللغة الرتكية ،وبهذا وجد
مبا�شرا �إىل الثقافة الغربية.
الأتراك طري ًقا ً
ومن �أهم التغريات التي �أتت بها التنظيمات ،ا�ستخدام الأقليات يف
جمال التعليم ،وهو ما يعد � ًأمرا جدي ًدا يف التاريخ الإ�سالمي ،فلم يكن للأقليات
دور يذكر يف جمال التدري�س يف التعليم العثماين ،ومل ي�شتغلوا �إال يف �أعمال
الرتجمة.
ودعا ال�صدر الأعظم � -أي رئي�س الوزراء «عايل با�شا» � -إىل تعليم �أبناء غري
جنبا �إىل جنب مع �أبناء امل�سلمني ،لتدعيم فكرة املواطنة ،وحتقيق هيمنة
امل�سلمني ً
الدولة على التعليم.
وامتد التغريب �إىل مظاهر احلياة االجتماعية يف الدولة العثمانية ،وتغريت
العادات واملظاهر االجتماعية ،مل�سايرة فكرة التغريب يف الدولة العثمانية .وتبنت
الأر�ستقراطية العثمانية �أ�سلوب احلياة الأوروبي ،وبد�أت الطبقة العليا من الأتراك يف
ارتداء الزي الأوروبي ،وا�ستقدام املو�سيقيني ،وت�أثيث بيوتهم على الن�سق الأوروبي.

259

الإ�صالح والتجديد يف تركيا يف القرنني (14 -13هـ20 -19 /م)

259

و�أ�صبحت اللغة الفرن�سية بالن�سبة للكثريين من �أفرادها لغتهم الثانية،
وزادت الرتجمات عن اللغة الفرن�سية �إ�شباع الذوق املتنامي للثقافة الأوروبية،
وانتقل هذا الذوق �إىل اختيار الثياب ،وت�أثيث املنازل ،والزخرفة ،والعمارة وغريها.
�أما يف جمال الت�شريع ،فقد ظهرت فكرة و�ضع قانون مدين ثابت م�أخوذ
عن القانون املدين الفرن�سي ،ليغني عن احلاجة �إىل دار الفتوى ،وو�ضعت لأول
مرة قوانني لي�س لها �أ�صول يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وكان هذا اعرتافًا بوجود فكر
م�ستقل عن الفكر الإ�سالمي عند امل�شرعني العثمانيني.
كما ظهرت الدعوة �إىل امل�ساواة بني امل�سلمني وغري امل�سلمني �أمام الق�ضاء،
أع�ضاء يف املحاكم ،بعد �أن
و�أن�شئت املحاكم املختلطة ،و�أ�صبح غري امل�سلمني � ً
كانت �شهادتهم غري م�سموعة �أمامها .وكانت الإ�صالحات ت�سري على �أ�سا�س
ف�صل الدين عن الدولة.
ومن �أبرز رموز هذا التيار
رشيد باشا ()1858-1800

كان ال�صدر الأعظم ر�شيد با�شا رجل دولة و�سيا�سة ،تعرف بالغرب عن
�سفريا للدولة العثمانية يف لندن ،وباري�س يف زمن ال�سلطان
قرب �أثناء عمله ً
معجبا بال�سيا�سة الإنكليزية ،ويعتقد �أن �إنكلرتا
حممود الثاين .وكان ر�شيد با�شا ً
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هي الأ�سا�س يف حل الق�ضايا ال�سيا�سية الدولية ،وهذا ما جعله ي�ؤمن ب�ضرورة
اتباع الدولة العثمانية للنموذج الغربي يف �إدارة م�ؤ�س�ساتها .وكان ر�شيد با�شا
ما�سونيا .وقد ان�ضم
حميما ل�سفري �إنكلرتا يف �إ�ستانبول «لورد رادجن» وكان
�صدي ًقا ً
ًّ
�سفريا يف لندن ،وهو �أول ما�سوين
ر�شيد با�شا �إىل املحفل املا�سوين �أثناء عمله ً
دورا فعا ًال يف الدولة العثمانية .وقد ا�ضطلع ر�شيد با�شا بالدور الأكرب يف
ي�أخذ ً
�إعداد �أول خطة ر�سمية لتغريب الدولة العثمانية ،وهو مر�سوم التنظيمات الأول
«خط �شريف كلخانه» .وقد �ضاعف هذا املر�سوم من مكانته بالن�سبة لإنكلرتا،
التي كان لها الدور الأكرب يف �إ�صدار هذا املر�سوم �سواء من حيث املبد�أ� ،أو من
حيث امل�ضمون.
تب َّنى رئي�س الوزراء املجرب م�صطفى ر�شيد با�شا ،وجهة النظر الإجنليزية،
م�ستوحيا خطوطه الأ�سا�سية من الفكر الأوروبي،
و�أعد برناجمه للإ�صالح
ً
م�صرا على �إجراء الإ�صالحات
والربنامج الإجنليزي الذي كان يثق فيه ،وكان ًّ
التي تتلخ�ص يف حتقيق:
مركزية الإدارة.
حتديث اجلهاز الإداري يف الدولة.
تغريب املجتمع.
علمنة التعليم والت�شريع.
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�سفريا للدولة العثمانية يف عدد من
وقد �أ�سهم يف تكوين هذه الر�ؤية ،عمله ً
العوا�صم الأوروبية ،وهو ما جعله على دراية جيدة بال�ش�ؤون الأوروبية ،ومتكنه من
اللغة الفرن�سية التي ولج منها �إىل معرفة الفكر والثقافة الأوروبية التي تدور حول
حرية الفرد وعلمنة الدولة.
وا�ستطاع �أن يدفع بال�سلطان عبد املجيد الأول ،وكان مل يتجاوز بعد الثامنة
ر�سميا يف عام 1839م ،مر�سو ًما عرف با�سم
ع�شر من عمره� ،إىل �أن تعلن الدولة ًّ
مر�سوم كلخانه� ،أي حديقة الزهور ،جاء فيه �أن الدولة العثمانية قررت �أن تتبنى
ر�سميا مبادئ احلرية ،والإخاء ،وامل�ساواة باملفهوم الأوروبي بني جميع رعاياها
ًّ
على اختالف مللهم و�أعراقهم بد ًال عن نظام امللل ،لتكون خطوة �أوىل يف طريق
الإ�صالح وفق املنهج الذي اقرتحته �إجنلرتا القوة العظمى �آنذاك.
وقد �أعد ر�شيد با�شا اجليل الثاين من الوزراء ،ورجال الدولة� ،أمثال عايل
با�شا ،وف�ؤاد با�شا ،ومب�ساعدته �أ�سهم ه�ؤالء يف دفع عجلة التغريب التي بد�أها هو.
ب ـ التيار املحافظ على الأ�صالة العثمانية

كانت الإ�صالحات التي ي�سعى �إليها رجال التنظيمات ،تبدو مغايرة لأفكار
وعادات امل�سلمني((( ،الذين ر�أوا �أنه من اخلط�أ �أن يقع العثمانيون حتت ت�أثري املدنية
الغربية؛ وذلك ب�سبب عدم ثقتهم يف �صدق نوايا احلكومات الأوروبية ،ور�أوا �أن
((( انظر :انكه لهارد ،ع .ك� ،أ� ،ص .451 ،450
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تقليد امل�ؤ�س�سات الغربية والأخذ مببادئ الغرب لن يك�سب العثمانيني حمبة تلك
احلكومات ،ولهذا عليهم �أن ين�صرفوا عن فكرة تقليد الغرب(((.
فاجلانب املعنوي من احل�ضارة الأوروبية من �أفكار وعقائد ي�صطدم بالعقيدة،
ويخالف ثقافة العثمانيني و�أعرافهم يف �أحيان كثرية ،لهذا مل يتقبلوا هذا التغيري
انهيارا للمقومات التي ميزت الدولة العثمانية لقرون طوال.
الذي ر�أوا فيه ً
�أما جمال الت�شريع ،فقد عار�ض املحافظون فكرة �إ�صدار قانون غري م�أخوذ
من ال�شريعة الإ�سالمية؛ ذلك لأن الدولة العثمانية قائمة على �أ�سا�س الت�شريع
الإلهي ،وهذا يجعل الدين والدولة �شي ًئا واح ًدا .ولهذا فال�شريعة هي امل�صدر
الت�شريعي للدولة.
ويف جمال التعليم ،كان تعليم اللغات الأجنبية الذي انت�شر يف فرتة
التنظيمات ،يعد � ًأمرا خمال ًفا ل�شعار العلماء ،وقد �أقيمت حينذاك عدة
م�ؤ�س�سات �إ�سالمية مثل جمل�س امل�شايخ 1250هـ1834 /م ،وجمعية االحتاد
الإ�سالمي 1277هـ1868 /م ،لن�شر العلوم الإ�سالمية التي كانت حم�صورة يف
نطاق املدر�سة التقليدية فقط.

((( �سعيد حليم ،ا�سالمال �شمق� ،إ�ستانبول1337 ،هـ� ،ص .169
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ومن �أبرز رموز هذا التيار
أمحد جودت باشا

ر�سميا للدولة يف فرتة التنظيمات،
م�ؤرخ وفقيه و�سيا�سي ،عمل م� ً
ؤرخا ًّ
وا�ستطاع من خالل عمله هذا ،وعالقاته الوثيقة ب�أقطاب ع�صره� ،أن يطلع
على كثري من وثائق الدولة املهمة التي �أ�سهمت يف تكوين فكره ال�سيا�سي
والإ�صالحي الذي جاء يف �إطاره العام ملتز ًما بالثقافة الإ�سالمية ،ومرنًا يف
قبول التحديث الذي ال مي�س جوهر النظام الذي قامت عليه الدولة.
واجتماعيا
�سيا�سيا
ًّ
يف هذا املناخ الفكري املندفع �صوب الغرب ،واملبهور به ًّ
وثقافيا ،ات�سم فكر جودت با�شا باملواءمة بني ثقافته الفقهية ،وانفتاحه على
ًّ
تعبريا عن
معطيات الثقافة الأوروبية ،فهو �أكرث ال�شخ�صيات العثمانية املعا�صرة له ً
الثنائية التي ات�سمت بها فرتة التنظيمات يف مرحلتها الأوىل (.)1856-1839
فقد ارتقى يف �سلك العلماء ،ويف �سلك رجال الدولة ،فبلغ الذروة يف الهيئتني
العلمية والإدارية ،وجمع يف فكره بني مقومات الفقيه ورجل الدولة ،ولهذا كان
ذا فكر يعتمد على املواءمة بني ال�شريعة ،واال�ستفادة مع معطيات املدنية الأوروبية
احلديثة يف العلوم والإدارة ب�شرط �أال تتعار�ض مع القواعد العامة التي متثل جوهر
الدولة العثمانية و�أ�سا�سها.
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اهتم جودت بالتوازن والو�سطية بني القدمي واجلديد ،وبني التقليدي
واحلديث العتقاده �أن الدولة لديها يف نظمها الأ�صيلة من نظم احلكم والإدارة ما
يكفل للدولة النهو�ض من كبوتها ،كما �أن املدنية الغربية لديها من �أ�سباب القوة
ما ميكن �أن ت�ستفيد منه الدولة العثمانية من دون �أن تتخلى عن هويتها.
لهذا كان جودت با�شا �ضد �أي تغيري �أو �إ�صالح يت�صل ب�أ�صول القيم
العثمانية ،ويرى �أن �إ�صالح الدولة العثمانية ينبغي �أن يتم يف �إطار التكوين
الإ�سالمي للدولة مع اال�ستفادة من التقدم العلمي الذي حققته �أوروبا،
واال�ستفادة من منجزات احل�ضارة الأوروبية املادية ،من دون قيمها و�أ�س�سها
الفكرية والثقافية ،و�أن ت�ستفيد من النظم الع�سكرية والإدارية ،التي هي م�صدر
قوة الغرب لتطوير م�ؤ�س�ساتها الع�سكرية والإدارية ،لكن مبا ينا�سب �أ�صولها ،وال
يتعار�ض مع ال�شرع ،و�أنه من ال�ضروري �أن يتم�سك رجال الدولة باملحافظة على
العرف والتقاليد ،بو�صفها �ضوابط ال ميكن جتاهلها .فالإ�صالح عنده ال يعني هدم
�أ�س�س الدولة التي قامت عليها� ،إمنا يجب �أن يتم الإ�صالح من دون امل�سا�س
باجلوهر الإ�سالمي للدولة العثمانية.
لقد �أدرك جودت با�شا� ،أن الغرب متفوق عن الدولة العثمانية يف ميادين
العلوم ،والتقنية ،والإدارة ،و�أنه لكي تخرج الدولة العثمانية من تخلفها يف هذه
امليادين ،البد �أن ت�ستفيد من منجزات احل�ضارة الأوروبية ،لكن هذه اال�ستفادة
كلي .فهو يرف�ض اقتبا�س
ال بد �أن تقوم على االختيار واالنتقاء ولي�س ب�شكل ّ
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النظم وامل�ؤ�س�سات الأوروبية كاملة ،وما يتعار�ض منها مع ال�شريعة ،وال يتفق مع
�أ�س�س الدولة العثمانية ،وانتقد ب�شدة �إفراط رجال الدولة يف التمادي يف الأخذ
معار�ضا للمعجبني بالفل�سفة الفرن�سية املادية والعلوم
عن الغرب .بل �إنه وقف ً
الطبيعية التي تنطوي على الأفكار الإحلادية.
برنامج جودت با�شا لإ�صالح الدولة

طرح �أحمد جودت با�شا برناجمه الإ�صالحي الذي ا�ستقاه من خربته
و�سيا�سيا ،وفقي ًها وجاءت �أبرز خطوطه تدعو �إىل:
ؤرخا،
ب�صفته م� ً
ًّ
الإ�صالح ولي�س التغيري

ي�ؤمن �أحمد جودت با�شا�( ،أن التطوير �أمر طبيعي للدولة والأفراد ،لكن
هذا التطوير ينبغي �أن يتم يف �إطار يحافظ على الهوية الثقافية واحل�ضارية للدول
والأفراد ،ويتم�سك ب�ضرورة املحافظة على التقاليد والعرف بو�صفها حقائق ال ميكن
جتاهلها ،فالتغيري ينبغي �أال يهدم �أ�صول القيم التي تقوم عليها الدولة واملجتمع.
والإ�صالح ال يعني جتريد الدولة العثمانية من هويتها باعتبارها دولة م�سلمة؛
لأن مفهوم الدولة يف الإ�سالم �أف�ضل من مفهومه لدى الغرب ،و�أن الدولة التي
تلتزم باتباع �أ�صول احلكم والإدارة كما هي معروفة يف الفكر الإ�سالمي ،ميكن �أن
حتقق مبادئ احلرية التي ال تتعار�ض مع العدل واحلق ،و�أن تقيد �سلطة احلكومة
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املطلقة)( .ومن املنا�سب للدولة �أن ت�أخذ من النظم الع�سكرية والإدارية التي هي
م�صدر قوة الغرب ،ما ينا�سب �أ�صولها وثقافتها).
تكامل الإ�صالحات

يقول جودت با�شا�( :إن الدولة تتكون من م�ؤ�س�سات �إدارية وع�سكرية
وق�ضائية ،ونه�ضة الدولة تتحقق بقدر ما يتحقق االنتظام واالت�ساق الكامل بني هذه
امل�ؤ�س�سات فالدولة كالبناء ال ميكن �أن يرتفع و يعلو �إال �إذا ارتفع �أ�سا�سه ب�شكل مت�ساو
ومتنا�سق ،و�إال انهدم البناء .و�إن ما �أ�صاب الدولة من �ضعف �إمنا هو ب�سبب منو �أحد
هذه امل�ؤ�س�سات على ح�ساب بقية امل�ؤ�س�سات .فم�ؤ�س�سات الدولة مرتابطة وي�ؤثر كل
منها على الآخر مثل �أجزاء ال�ساعة الواحدة ال بد �أن تعمل جميعها يف نظام حتى
ت�ؤدي ال�ساعة عملها على الوجه الأكمل ،و�أي خلل ي�صيب �أحد �أجزائها ي�ؤثر على
عمل بقية الأجزاء فتفقد ال�ساعة وظيفتها ،ويتعطل دوالبها).
النظر �إىل م�صلحة الدولة �أو ًال وعدم اخل�ضوع لل�ضغوط الأوروبية

واختلف جودت با�شا عن �سا�سة الدولة يف ذلك الوقت الذين وجدوا يف
�أوروبا النموذج الأعلى ،فلم يثق جودت با�شا يف الدول الأوروبية و�سيا�ستها نحو
العامل الإ�سالمي ،فهذه الدول جمتمعة تعمل على �إ�ضعاف العامل الإ�سالمي،
وخارجيا .ومن منطلق هذا الفهم ل�سيا�سة �أوروبا
وداخليا
و�أثارت امل�شكالت حوله
ًّ
ًّ
جتاه الدولة العثمانية ،يرى جودت �أنه عند �إ�صالح الواليات العثمانية ،يجب �أو ًال
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النظر �إىل م�صلحة الدولة العثمانية بالدرجة الأوىل ،من دون االلتفات �إىل م�صالح
الدول الأوروبية التي تتعار�ض مع م�صلحة الدولة ،ويف الوقت نف�سه ينبغي عدم
�إف�ساح املجال �أمام تلك الدول للتدخل يف �ش�ؤونها.
مراعاة اخل�صائ�ص االجتماعية والثقافية لل�شعوب الإ�سالمية

يرى جودت با�شا� ،أن التغلغل يف �أي جمتمع ،حتى و�إن كان جمتم ًعا
بدائيا ،يتم من خالل التعرف على عادات �أهله و�أخالقهم ،وبالتايل ميكن تطويع
ًّ
هذا املجتمع والتعامل مع �أفراده ب�شكل �أف�ضل .لذا ينبغي النظر بعني االعتبار
�إىل الظروف اخلا�صة بكل منطقة يف العامل الإ�سالمي من حيث �أهميتها وموقعها
وطبائع �أهلها .فتعدد ال�شعوب وتنوعها العرقي والديني يجعل للدولة العثمانية
�سماتها اخلا�صة التي تختلف فيها عن غريها من الدول ،فكل والية يف الدولة
العثمانية تختلف عن الأخرى ،وبالتايل ال ميكن تطبيق الأ�س�س العامة للدولة
على كل والياتها ،وجتاهل هذه االختالفات لأنه يف هذه احلال �سينفرط عقد
الدولة العثمانية وتفقد كيانها.
مراعاة الر�أي العام

ي�ؤكد جودت ،على �ضرورة مراعاة الر�أي العام داخل الدولة وخارجها،
ويحذر القائمني على احلكم من جتاهل الر�أي العام ،وهو  -على حد قوله  -ي�ستمد
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ر�أيه هذا من التجربة والتاريخ .ويقول يف ت�شخي�صه لأ�سباب ف�شل املحاوالت
كثريا �إىل الر�أي العام العثماين الذي
ال�سابقة يف �إ�صالح الدولة� :إنها مل تلتفت ً
كان يرى �أن اجلي�ش قرين الدولة ،وكلما �أمعنت تلك الإ�صالحات يف التغريب،
ازداد نفور العثمانيني املحافظني منها الرتباط هذه الإ�صالحات يف وجدانهم
أي�ضا عن التكوين الفكري العثماين ،الذي
بالغرب .كما غفلت هذه املحاوالت � ً
كان يعاين من الهزميـة املاديـة �أمام �أوروبـا خا�صـة بعـد احلملة الفرن�سيـة على
م�صر فكان فكر رجـال الدولة غري متوائم مع الر�أي العام فيها.
نظرة �أوروبية لإ�صالح الدولة العثمانية

أ�سا�سا
على الرغم من �أن حركة التحديث املعروفة با�سم التنظيمات ،متت � ً
ب�ضغوط من الدول الأوروبية ،ف�إن بع�ض ال�سا�سة الأوروبيني مل ي�ؤيدوها ،ور�أوا �أن
التغريب لي�س يف �صالح الدولة العثمانية ،و�أنه من الأجدى �أن تطور الدولة العثمانية
نف�سها يف �إطار طبيعتها وتكوينها الإ�سالمي ،من دون الأخذ بالنظم الغربية .فكان
«مرتنيخ» (1859 -1773م) رئي�س وزراء النم�سا يف فرتة التنظيمات ،يرغب
�أن يبلغ �سفري النم�سا يف �إ�ستانبول الباب العايل (�أي رئا�سة الوزراء) ،ويبني له
«�أنكم �أقمتم حكمكم وكيانكم على �أ�سا�س احرتام ال�شريعة ،التي تعترب الرباط
الأ�سا�سي بني الرعايا وال�سلطان ،فت�صرفوا وفق متطلبات الع�صر ،مع الو�ضع يف
االعتبار لوازم هذا التطور؛ فاعملوا على تنظيم �أمور دولتكم و�إ�صالحها ،لكن
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ال تهدموا الأ�س�س الأ�صيلة للدولة لكي تقيموا �إدارة على �أ�س�س ال تتنا�سب
مع طبيعتكم وعاداتكم .فال تقتب�سوا من املدنية الأوروبية ،القوانني التي تختلف
عن قوانينكم ونظمكم؛ ذلك لأن القوانني الغربية قامت على �أ�س�س ال تت�شابه
مع الأ�صول والأ�س�س التي ت�ستند عليها القوانني يف حكومتكم (العثمانية) .فما
يوجد يف الدول الغربية �إمنا هو قوانني �أوروبية .فكونوا �أتراكًا (عثمانيني) ومت�سكوا
بال�شريعة وا�ستفيدوا من ت�ساحمها ،لتجدوا القدرة على مواجهة الأديان كافة،
و�ضموا رعاياكم من الن�صارى حتت لوائكم [ ،]...ونحن نو�صي بعدم قبول �أو
تطبيق الإ�صالحات التي لن تثمر �إال الإ�ضرار بالدول الإ�سالمية؛ فما تنطوي
عليه هذه النظم الغربية ود�ساتريها ،ال يتفق مع عادات و�آداب ال�شرق» هذا ر�أى
رئي�س وزراء النم�سا �آنذاك.
دعاة التجديد من الأدباء واملفكرين

بد�أت فكرة الإ�صالحات والتحديث يف الدولة العثمانية من ال�سالطني
ورجال ال�سيا�سة ،ثم انتقلت بالتدريج �إىل املثقفني الذين قاموا مبهمة نقل هذا الفكر
�إىل املجتمع مبا�شرة ،ونقد الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية ليك�سبوا الإ�صالح
بع ًدا جدي ًدا؛ �إذ مل يكتفوا مبا حققته مرحلة التنظيمات من حتديث ،و�أرادوا �أن
تخطو الدولة خطوة �أكرب يف طريق احلريات ال�سيا�سية والفكرية واالجتماعية.
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فقد ظهر يف فرتة التنظيمات كوكبة من الأدباء الذين تعرفوا على �أ�شكال
الأدب الغربي مثل الرواية وامل�سرح ،والكتابة ال�صحفية .و�أ�صبحت هذه الأ�شكال
الأدبية  -خا�صة امل�سرح وال�صحافة  -و�سيلة لتوجيه النقد لل�سا�سة ،وتوجيه فكر
املجتمع وتعريفه بالثقافة الغربية .فمن خالل احلما�س الذي ظهر يف كتاباتهم عن
املدنية الغربية واحتفائهم بها� ،أ�سهموا �إ�سها ًما فعا ًال يف حركة الإ�صالح ال�سيا�سي
واالجتماعي .وظهرت مفاهيم �أدبية و�سيا�سية جديدة على الفكر الرتكي ،ذلك
�أن ت�أثري التعليم اجلديد ،مل يقت�صر على الأدب بل جتاوزه �إىل ال�سيا�سة ،فقد
ظهرت يف الأدب كلمات جديدة مثل «الوطن»« ،والقومية»« ،والد�ستور» وهو ما
يبني �أثر مبادئ الثورة الفرن�سية على هذا اجليل من الأدباء العثمانيني ،الذي اطلع
على �أفكار الغرب عن طريق الأدب �أو ًال ،ومبرور الوقت اتخذت هذه الألفاظ
�سيا�سيا وبد�أوا يف املطالبة بالد�ستور .وكانت الدعوى �إىل املدنية باملفهوم
طاب ًعا
ًّ
الغربي هي �أول املبادئ التي ظهرت يف فرتة التنظيمات ،وا�شتقت منها كلمات
«مدنيت»« ،متدن»« ،وم�أنو�سيت»« ،و�أن�سيت» ،يف حماولة لإيجاد مقابل لكلمة
«ح�ضارة .»Civilization
كما قام امل�سرح بدور هام عن طريق ترجمة الن�صو�ص امل�سرحية الأوروبية،
وكانت كلها تتحدث عن �إيجابيات احل�ضارة الغربية ،وتعلي من �ش�أن و�أ�ساليب
أي�ضا مببادئ احلب والوطن واحلرية والعدالة وحرية
احلياة الواردة من �أوروبا وت�شيد � ً
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املر�أة .وكانت هذه الأعمال امل�سرحية تقوم بدورها يف تغيري ذهنية املثقفني ،وتدعو
بفاعلية �إىل املدنية احلديثة.
نتائج التنظيمات العثمانية

و�ضعت التنظيمات الدولة العثمانية وج ًها لوجه مع القوانني الأوروبية،
فقد كانت متثل انقالبًا يف بنية الدولة العثمانية وقوانينها وم�ؤ�س�ساتها ،يف
حني �أن الغالبية العظمى من العثمانيني على جميع امل�ستويات الفكرية
واالجتماعية ،مل تكن م�ستعدة من الوجهة الفكرية لتقبل هذه النقلة
التي �أتت بها التنظيمات العثمانية .و�أدت التنظيمات �إىل ظهور جمموعة
جديدة من امل�شكالت يف الدولة العثمانية على امل�ستوى ال�سيا�سي
والفكري واالجتماعي.
�أف�سحت هذه التنظيمات اجلديدة ،املجال ب�صورة �أكرب �أمام تدخل دول
�أوروبا اال�ستعمارية وعلى ر�أ�سها �إجنلرتا وفرن�سا ،بالإ�ضافة �إىل رو�سيا والنم�سا،
يف عالقة الدولة العثمانية مبواطنيها من غري امل�سلمني بدعوى مراقبة مدى
التزام الدولة بتطبيق مبد أ� املواطنة ،وات�سع نفوذ قنا�صل و�سفراء هذه الدول
داخل الدولة العثمانية.
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تدخل الدول الأوروبية بدعوى ا�ضطهاد الدولة العثمانية لغري امل�سلمني
وعدم متتعهم بكل احلقوق ال�سيا�سية التي قررتها التنظيمات العثمانية.
كان التحديث الذي ت�ستهدفه التنظيمات ،يعني قيام الدولة بعدد من
امل�شروعات ال�صناعية ،والزراعية ،والعمرانية ،ومواكبة التطور ال�صناعي
الأوروبي ،وتنفيذ امل�شروعات اال�ستثمارية التي اقرتحتها عليها الدول
الأوروبية لتبدو الدولة العثمانية مواكبة للتمدن الأوروبي .لكن ما حدث
�أن الدولة تكبدت نفقات باهظة يف �سبيل الأخذ مبظاهر املدنية الغربية،
حيث كان احلما�س �شدي ًدا للأخذ بنظم الغرب و�أ�ساليبه ،لكن هذا
احلما�س مل يتعد اجلوانب ال�شكلية من دون وجود الظروف املو�ضوعية،
التي متكن من فاعليتها .فاندلعت الدولة من دون وعي يف تقليد �أوربا،
وكانت ت�ستطيع �أن ت�أخذ منها العلوم والفنون فقط ،فالدولة العثمانية
تتفوق على �أوروبا من ناحية القوانني و�شكل الإدارة.
وكان رجال التنظيمات يفتقرون �إىل اخلربة بالنظم االقت�صادية الأوروبية
التي اقتب�سوها عن الغرب ،والتي ال تتفق مع النظام االقت�صادي العثماين
كما ف�شلوا يف تقدير نفقات الدولة احلقيقية ،واندفعوا �إىل �إ�ضفاء مظاهر
املدنية الأوروبية على الدولة العثمانية ،ب�صورة �أرهقت خزانة الدولة وال
تتنا�سب مع �إيراداتها.
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ف�ض ًال عن هذا فقد نتج عن الإفراط يف االت�صال مبظاهر املدنية الأوروبية،
�أن �أ�صبحت احلرف التقليدية عند العثمانيني عاجزة عن �إ�شباع الرغبات
والأذواق املتنامية لتقليد الغرب ،فانهارت هذه ال�صناعات العثمانية مبرور
الوقت ،و�ساعد على هذا االنهيار ذلك التو�سع يف ا�سترياد املنتجات الأوروبية،
خا�صة بعد �أن �أ�صبح ا�ستخدام هذه املنتجات رم ًزا للتميز االجتماعي بني
تغيريا يف منط احلياة االقت�صادية.
�أهايل �إ�ستانبول ،وهو ما �أحدث بدوره ً
و�أثمرت �سيا�سة التقليد للغرب �سواء على م�ستوى احلكومة �أو الأفراد
عج ًزا يف املوازنة ،فاجتهت الدولة �إىل عقد قرو�ض داخلية من ال�صيارفة
وكانوا من الأرمن واليهود ،بفوائد عالية ،وقرو�ض �أخرى خارجية من
الدول الأوروبية ،ومن ثم �أ�صبح االقرتا�ض هو ال�سمة املميزة لل�سيا�سة
خارجيا �أثناء حكم
قر�ضا
املالية للتنظيمات ،فقد عقدت الدولة �ستة ع�شر ً
ًّ
ال�سلطان عبد املجيد ،وال�سلطان عبد العزيز ،منها �ستة قرو�ض يف ال�سنوات
اخلم�س ع�شرة الأخرية .وكان من ال�ضروري لتقدمي برنامج �سليم للإ�صالح
االقت�صادي يف الدولة العثمانية� ،أن يتعرف رجال التنظيمات على م�صادر
الرثوة والبنية االقت�صادية للدولة العثمانية ،ثم يتعرفوا على القواعد العامة
لالقت�صاد الأوروبي ،ومدى مالئمتها للدولة العثمانية.
ومبوجب التنظيمات �أ�صبح للأوروبيني حق التجارة والتملك داخل
الدولة العثمانية ،ومت توقيع معاهدات جتارية مع تلك الدول حولت الدولة
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العثمانية �إىل ٍ
�سوق ال�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ،و�سيطر الأوروبيون على
التجارة الداخلية.
نتج عن هذه التنظيمات� ،أن مت تقوية وتنظيم م�ؤ�س�سات الطوائف التي
�أ�صبحت حما�ضن تتحرك فيها الأقليات العرقية والدينية لتنمية ذاتها،
بتكوين وعي وهوية م�ستقلة عن الدولة ،ثم تطالب بتحقيق االنف�صال عنها.
فكل ملة ت�سعى للتحول �إىل �أمة ،وتتمثل خ�صو�صيتها الثقافية والدينية
�أداة �أيديولوجية ،لتربير ح�صولها على مكا�سب �سيا�سية ،تخدم م�شروعها
الفئوي اخلا�ص� .أي �أن التنوع والتعدد على امل�ستوى االجتماعي والثقايف
الذي َّميز الدولة العثمانية على مدار التاريخ ،حتول بفعل التدخل الأوروبي
أ�سا�سا لربنامج انف�صايل ،يهدد
�إىل تعدد على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ليكون � ً
وحدة الدولة واملجتمع.
بناء على هذا �شهد القرن التا�سع ع�شر ظاهرة مترد القوميات والأقليات �ضد
الدولة العثمانية ،والرغبة يف االنف�صال عنها ،وكان للدول الأوروبية دورها يف �إثارة
هذه الأقليات ،وغري امل�سلمني يف البلقان والقوقاز .وقد لعبت رو�سيا الدور الرئي�س
يف �إثارة هذه الأقليات .فقد كانت �سيا�سة رو�سيا منذ القرن ال�سابع ع�شر ت�سري
يف اجتاه التو�سع على ح�ساب الدولة العثمانية ،والبحث عن �سبيل للو�صول �إىل
البحر املتو�سط ،والطريق �إىل هذه املياه الدافئة ال بد �أن يكون من خالل الأرا�ضي
العثمانية ،لذا �ضغطت رو�سيا على الدولة العثمانية من خالل منطقتي البلقان،
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والقوقاز ،وعملت على تقوي�ض القوة العثمانية من الداخل ب�إثارة الطموحات
القومية لدى رعايا الدولة العثمانية من غري امل�سلمني ،واليونانيني وال�سالف يف
البلقان ،والأرمن يف الأنا�ضول.
وا�شتعلت الثورة يف البلقان �ضد احلكم العثماين �سنة  .1875و�أ�صر البلغار
على االنف�صال حتت حكم �أمري م�سيحي� ،أو �أن حتتل بالدهم قوات �أجنبية �إىل �أن
يتم حل م�شكالتهم .وتفاقمت هذه الثورة ،وتدخلت رو�سيا حلماية �سالف البلقان.
كما كان �سوء الأحوال االقت�صادية يف الداخل ب�سبب الإ�سراف ،الذي نتج
عن �سعي الدولة الكت�ساب مظاهر املدنية الأوروبية ،ووقوع االقت�صاد العثماين يف
�سببا يف ظهور حالة من ال�سخط العام ،وبناء عليه
قب�ضة �صندوق الدين الأوروبيً ،
قام بع�ض قادة اجلي�ش ،ورجال الدولة ،بخلع ال�سلطان عبد العزيز حمملني �إياه
تبعات ما حدث ،ثم مراد اخلام�س ،وتولية ال�سلطان عبد احلميد الثاين ب�شرط
�إعالن الد�ستور العثماين الذي �أعده ال�صدر الأعظم مدحت با�شا.
ما �أ�ضافته التنظيمات �إىل الثقافة العثمانية

�إن�شاء عدد كبري من ال�صحف واملجالت ،التي لعبت دورها يف تهيئة
الأفكار بني املثقفني ،للمطالبة بالد�ستور.

ماجدة خملوف

276

276

حركة ترجمة ن�شيطة عن اللغات الأوروبية ،فتحت �أذهان املثقفني
العثمانيني لنظم احلكم الأوربية.
ظهور حركة �أدبية قوية ،ت�ستفيد من فنون الأدب الغربي وتقلدها ،وتناق�ش
الق�ضايا ال�سيا�سية بفكر �أوروبي.
جتديد الفكر ...بفعل التعرف على الفكر الغربي املادي ،واجتاه التحديث
الذي اعتمد على حرية الفكر ،ظهرت يف ال�شعر الإرها�صات الأوىل لفكر
الإحلاد ،و�إنكار الدين ،عن طريق توفيق فكرت �أحد �أهم ال�شعراء الذين �أثروا
أي�ضا �ضيا
يف التكوين الفكري والثقايف يف �أتاتورك م�ؤ�س�س اجلمهورية الرتكية ،و� ً
كوك �ألب وعبد اهلل جودت ،وثالثتهم ر�سموا اخلطوط الأ�سا�سية للإ�صالح
إطارا لتحديث تركيا يف القرن الع�شرين.
الذي �آمن به �أتاتورك ،وجعله � ً
جتديد الفكر ال�سيا�سي
احلركة الد�ستورية

ر�أى دعاة التغريب يف الدولة العثمانية� ،أن ال�شوط الذي قطعته الدولة
يف طريق التحديث غري كاف لتحقيق الدولة احلديثة ،وبد�أت النخبة منهم يف
املطالبة بحكومة د�ستورية ،وبرملان على الن�سق الأوروبي ،ويف املقابل ،كان دعاة
احلفاظ على الهوية العثمانية يرون� ،أنه من اخلط�أ ال�شديد� ،أن يعمل العثمانيون
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على تطبيق نظام احلكم الد�ستوري الأوروبي وذلك لأن مثل هذا النظام قام
على جمموعة من الأ�س�س تختلف متا ًما عن الأ�س�س التي قامت عليها الدولة
العثمانية ،وهي دولة يجمعها رباط الدين ولي�س اجلن�س �أو اللغة .لهذا ت�ألف يف
فرتة التنظيمات ،حزب ينادي ب�أن �سيا�سة التغريب هذه خطر على الدولة ،و�أن
الوظيفة الأ�سا�سية للعلماء والوزراء ،هي وظيفة املجال�س الربملانية املوجودة يف
احلكومات الأوروبية الد�ستورية ،بل �إن وظيفة و�صالحية العلماء والوزراء ،تتفوق
على هذه املجال�س الربملانية .ومع هذا تكونت نخبة من الأدباء وال�سا�سة ،للمطالبة
ب�إعالن الد�ستور ،وت�أليف برملان لينتقل حكم الدولة �إىل يد نواب ال�شعب ورئي�س
الوزراء فيها على غرار النظم الأوروبية ،بدي ًال عن نظام ال�شورى ،وقد لعب الأدباء
الدور الكبري يف الرتويج لهذه الأفكار.
بعد مرحلة مطالبة ال�سا�سة بتحديث م�ؤ�س�سات الدولة على الن�سق الغربي،
انتقلت املطالبة �إىل املثقفني واتخذت بع ًدا جدي ًدا� ،إذ مل تقف املطالبة عند حد
امل�ساواة والإخاء واحلرية ،بل تبلورت �أفكارهم حول فكرة املطالبة بالد�ستور،
وحتولت املطالبة من الأدباء �إىل ال�سا�سة� ،أي �أن فكرة الد�ستور بد�أت بالأدب ،ثم
انتقلت �إىل ال�سيا�سة ،و�أ�صبح الأدباء دعاة لأهداف �سيا�سية.
ومع بداية التنظيمات ،عاد �إىل �إ�ستانبول الطالب الذين ابتعثوا �إىل �أوروبا،
ثقافيا يف الدولة العثمانية ،وبد�أت حركة
بزادهم الثقايف والفكري ،ليحدثوا حتو ًال ًّ
ترجمة �إىل الرتكية من اللغة الفرن�سية خا�صة يف جماالت الأدب .كما �أن�شئت
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�إدارة الرتجمة لتدري�س اللغات الأجنبية ،وظهر ت�أثري هذه الإجراءات على الأدباء
والرواد الذين ت�أثروا بالأدب الفرن�سي.
ولو �أمعنا النظر يف �أدب فرتة التنظيمات ،لوجدناه ي�شبه ما كتبه املفكرون
الفرن�سيون يف القرن الثامن ع�شر الذي مهد لقيام الثورة الفرن�سية �سنة 1879م،
وتكوين الدولة العلمانية .وجند �أن ذلك اجليل من الأدباء الذي تلقى تعليمه يف
املدار�س التي �أن�شئت على النمط احلديث� ،سرى بينه فكر التجديد ،ف�أخذوا من
خالل �أدبهم يف طرح �أفكار جديدة على الفكر العثماين مثل الوطنية ،والد�ستور.
تلك الأفكار التي اكت�سبت قوتها ال�سيا�سية يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر،
وميكننا �أن نقول� :إن هذه الأفكار انطلقت من ميدان الأدب ،ثم انتقلت �إىل ال�سيا�سة.
ومن ه�ؤالء الأدباء

� -1إبراهيم �شنا�سي1288 -1242( :هـ1871 -1826 /م) ولد
ب�إ�ستانبول ،ودر�س اللغة الفرن�سية .وهو �صحفي و�أديب .ذهب ب�أمر من ال�سلطان
«عبد املجيد» �إىل باري�س عام 1849م ،لتلقي العلم وعاد بعد �أربعة �أعوام .ا�شتغل
بال�صحافة ،وترجم بع�ض �أعمال «المارتني « ،»Lamartineوالفونتني.»Lafontaine
كان ل�شنا�سي ت�أثريه الوا�ضح على ال�شباب ،الذي التف حوله .كما ا�ستخدم
يف كتابته �ألفاظًا جديدة مثل «�شاعر الوطن»« ،الغرية الوطنية»« ،و�شرف الأمة»،
وكل هذه التعبريات كانت ت�شري �إىل �أن فكراً جدي ًدا بد�أ يف الظهور ،وقد ا�ستخدم
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أي�ضا لفظ «م�شروط» مبعنى «مقيد بد�ستور» ،وحتدث عن الدولة التي
«�شنا�سي» � ً
يحكمها الد�ستور ،وكل هذه الأفكار عن الد�ستور والوطن واجلمهورية جاءت من
ت�أثري الفرتة التي �أقامها يف باري�س ،وما اطلع عليه هناك من مبادئ احلرية والإخاء
وامل�ساواة التي نادت بها الثورة الفرن�سية ،و�أثرت على تفكريه وكتاباته .وكان
�شنا�سي �أحد املت�صدرين للحركة الثقافية يف فرتة التنظيمات� ،شديد الإعجاب
ونادرا ما يتخذ الإ�سالم مرج ًعا له.
بفل�سفة التنويرً ،
� -2ضيا با�شا1298 -1241( :هـ 1880 -1825 /م) ،ولد يف �إ�ستانبول،
در�س الفرن�سية ،وت�أثر «بجان جاك ر�سو» وترجم له ،وترجم ملوليري .وكان �ضمن من
ان�ضموا جلماعة «تركيا الفتاة» املعار�ضة ،وهرب �إىل فرن�سا ،و�أ�صدر جريدتي «املخرب
واحلرية» ،ويعترب �ضمن �أول من �أدخلوا املفاهيم الأوروبية ،وفكرة الدميوقراطية �إىل
الدولة العثمانية ،وطالب بالد�ستور ،وتكوين الربملان ،وا�شرتك يف اللجنة التي
قامت بو�ضع الد�ستور يف عهد ال�سلطان «عبد احلميد الثاين».
 -3نامق كمال1306 -1256( :هـ 1888 -1840 /م)� ،أحد رواد �أدب
التنظيمات ،در�س الفرن�سية ،وان�ضم �إىل جماعة «تركيا الفتاة» ،و�أ�صدر مع «�ضيا
با�شا» جريدة «حريت» مبعنى «احلرية» .عرف ب�أ�شعاره الوطنية ،كتب م�سرحية
أي�ضا مقاالت
«الوطن �أو �سل�سرته» ،وتعترب �أول م�سرحية يف الأدب الرتكي .كتب � ً
جديدة يف مو�ضوعها مثل حب الوطن ،واحلرية ،والد�ستور ،و فلتحيا «تركيا الفتاة»،
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هرب «نامق كمال» �إىل باري�س ،وهناك تعرف ب�شنا�سي الذي مد له يد العون.
ويعترب «نامق كمال» �أول من �أدخل مفهوم القومية يف الأدب الرتكي العثماين.
�أ�شهر رموز احلركة الد�ستورية من ال�سيا�سيني
مدحت باشا)1885 -1822( :

�أحد �أع�ضاء جماعة «تركيا الفتاة» التي قامت مبعار�ضة رجال التنظيمات
وتبنت �أفكار التغيري واملطالبة بالد�ستور .توىل من�صب ال�صدر الأعظم �أي رئي�س
الوزراء مرتني ،املرة الأوىل �سنة 1872م يف عهد ال�سلطان «عبد العزيز» ،والأخرى
�سنة 1876م يف عهد ال�سلطان «عبد احلميد الثاين» .ويعترب مدحت با�شا رائد احلركة
الد�ستورية يف الدولة العثمانية حتى عرف با�سم «�أبو الد�ستور» ،وهو ممن �أيدوا فكرة
جتديد نظام احلكم يف الدولة العثمانية على غرار الدول الأوروبية �أي من خالل
معجبا ب�إجنلرتا وبالنظام الدميوقراطي الإجنليزي ،وكان يت�صور �أن
الربملان ،كما كان ً
الدولة العثمانية ميكنها تفادي كل نق�ص �أمل بها� ،إذا طبقت النظام الإجنليزي.
ا�شرتك يف خلع ال�سلطان «عبد العزيز» ،ثم قام بكتابة القانون الأ�سا�سي �أي
الد�ستور ،الذي �أعلنه ال�سلطان «عبد احلميد» �سنة 1876م.
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العهد الد�ستوري يف الدولة العثمانية

مت �إعالن �أول د�ستور عثماين يف  23دي�سمرب 1876م ،يف عهد ال�سلطان
عبد احلميد ،عقب توليه احلكم مبا�شرة ،بغية تهدئة الأو�ضاع الداخلية واخلارجية،
و�أهم ما ن�ص عليه هذا الد�ستور هو:
ر�سميا للدولة.
بقاء الإ�سالم دي ًنا ًّ
ت�ساوي جميع رعايا الدولة (العثمانيني) �أمام القانون.
منح جميع العثمانيني احلقوق نف�سها مع �إلزامهم الواجبات نف�سها من دون
متييز.
ومت تكوين �أول برملان من جمل�سني هما:
جمل�س املبعوثني املنتخب.
جمل�س الأعيان املعني من قبل ال�سلطان.
فهد أ� الو�ضع الداخلي ب�إعالن الد�ستور ،على عك�س الو�ضع اخلارجي؛ �إذ
�أعلنت رو�سيا احلرب على الدولة العثمانية يف �إبريل 1877م بعدما رف�ض ال�سلطان
عبد احلميد الثاين قرارات م�ؤمتر الآ�ستانة الذي عقدته الدول الكربى ،حل�سم
الو�ضع يف البلقان والرامي �إىل �إعادة تق�سيم واليات بلغاريا والبو�سنة وال�صرب.
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على �أثر هذا تدخلت بريطانيا �إىل جانب الدولة العثمانية �ضد رو�سيا
ورومانيا ،وذلك من منطلق التناف�س الدويل على اقت�سام �أرا�ضي الدولة العثمانية
وم�ضيقي الب�سفور
وخ�شية بريطانيا من �سيطرة رو�سيا على الأرا�ضي العثمانية،
ّ
والدردنيل .وبعد ن�شوب احلرب يف �إبريل 1877م� ،أعلن ال�سلطان عبد احلميد يف
العام التايل حل الربملان وتعليق العمل بالد�ستور.
كانت امل�شكالت الأ�سا�سية التي �شغلت العثمانيني يف زمن ال�سلطان
عبداحلميد الثاين تعرب عن حالة االزدواجية التي تعي�شها الدولة منذ عهد
التنظيمات ،وتدور حول عدة نقاط �أهمها:
العالقة بالغرب.
نظام احلكم.
منطلق التغيري ،من املجتمع �أم من النخبة ال�سيا�سية.
عدم التوافق بني النظام ال�سيا�سي الذي تهدف �إليه النخبة ،والنظام
االجتماعي.
هل ما حتتاجه الدولة العثمانية من الغرب هو اجلانب املادي للمدنية
الأوروبية� ،أم اجلانب املعنوي لها.
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مفهوم السلطان عبد احلميد الثاني لإلصالح

وخارجيا ،دورها يف ر�سم �سيا�سة ال�سلطان
داخليا
ًّ
كان للأو�ضاع ال�سيا�سية ًّ
عبد احلميد ،ور�ؤيته لأولويات الإ�صالح .نتيجة لهذا كانت �أهم الق�ضايا التي ت�شغل
ال�سلطان عبد احلميد الثاين هي كيفية احلفاظ على الدولة العثمانية وحمايتها من
معاديا لأي �إ�صالح ال يهدد
الأطماع الأوروبية يف املقام الأول ،ومع هذا مل يكن ً
وحدة الدولة العثمانية وبقاءها ،وكانت ر�ؤيته لهذا الإ�صالح تتمثل يف :
�أن لل�شرق ح�ضارته الإ�سالمية اخلا�صة ،لذا فهو ال يريد من الغرب
احل�ضارة� ،إمنا يريد ما يهم فقط من العلوم احلديثة .وال يتم ذلك دفعة
واحدة و�إمنا بالتدريج.
�أن الإ�سالم لي�س �ضد التقدم ،لكن التقدم والإ�صالح يجب �أن ي�أتي
طبيعيا من الداخل وح�سب احلاجة �إليه ،وال ميكن �أن ينجح �إذا كان على
ًّ
�شكل تطعيم من اخلارج.
لهذا اهتم ال�سلطان عبد احلميد بتحقيق نه�ضة علمية تعتمد على ترقية
العلوم والفنون ،وا�ستكمال البنى الأ�سا�سية للدولة وحتديثها ،لتحقيق نه�ضة
حقيقية متكن الدولة من ولوج عامل التمدن ،ولي�س نه�ضة قائمة على ا�سترياد
�أفكار ال تتنا�سب مع بناء الدولة الثقايف واحل�ضاري .ف�أن�ش�أ كليات للعلوم والآداب
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كبريا من املدار�س
واحلقوق والعلوم ال�سيا�سية ،و�أكادميية للفنون اجلميلة ،وعد ًدا ً
العليا واملتو�سطة يف جميع �أنحاء الدولة ومدار�س متخ�ص�صة لل�صناعة والتجارة
والزراعة والبيطرة والتعدين ،و�أوفد البعثات العلمية �إىل كل من فرن�سا و�أملانيا.
كما اهتم بالبنية الأ�سا�سية للدولة ،فمد خطوط الربق والهاتف و�أن�ش�أ �إدارة
للربيد ومد خطوط ال�سكك احلديدية و�أدخل الرتام و�أن�ش�أ م�ؤ�س�سة حديثة للمياه
وغرفًا لل�صناعة والزراعة ،واهتم بتعزيز املواقع الع�سكرية املهمة.
وفى �إطار احلفاظ على الدولة وحمايتها من الأطماع الأوروبية ،طرح
ال�سلطان عبد احلميد فكرة اجلامعة الإ�سالمية لتقوية الوحدة املعنوية بني م�سلمي
رواجا بني بع�ض مثقفي تلك
الدولة العثمانية ومقاومة فكرة القومية التي لقيت ً
الفرتة �سواء من الأتراك �أو العرب على حد �سواء.
دعاة التغريب
عبد اهلل جودت

ي�أتي عبد اهلل جودت على ر�أ�س دعاة التغريب يف مطلع القرن الع�شرين .وهو
�أحد م�ؤ�س�سي جماعة تركيا الفتاة الثورية التي قامت بخلع ال�سلطان عبداحلميد
الثاين �سنة  ،1909و�أدارت دفة احلكم يف الدولة العثمانية منذ ذلك التاريخ
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حتى هزمية الدولة يف احلرب العاملية الأوىل .ا�شتغل عبد اهلل جودت بال�صحافة
ف�أ�صدر جملة اجتهاد ون�شر فيها �آراءه .كان يرى �أن التغريب �ضرورة مطلقة بالن�سبة
للدولة العثمانية ،فكتب« :لي�ست هناك ح�ضارة غري احل�ضارة الأوروبية ،وال بد
من الأخذ منها بخريها و�شرها» ،ويرى �أن التغريب هو م�س�ألة تغيري للذهنية ،و�أن
القيم التقليدية (يق�صد الإ�سالمية) هي التي تعيق ذلك .وكان ملجلة اجتهاد
برنامج كامل للتغريب ينطلق من الدفاع عن حقوق املر�أة و�صو ًال �إىل تبنى الدعوة
�إىل تبديل الأبجدية العربية التي تكتب بها اللغة الرتكية �إىل الأبجدية الالتينية،
وهو االقرتاح الذي نفذه �أتاتورك فيما بعد لتغيري الذهنية الذي �أ�شار �إليه عبد
مرورا بتحديث الأ�سرة والعلمنة .وكان �أ�صحاب هذا االجتاه ي�ؤمنون
اهلل جودتً ،
�أن التعليم وتثقيف ال�شعب هما الركيزتان الأ�سا�سيتان لتحقيق ما يهدفون �إليه،
ويدعون �إىل حتديد الزوجات بزوجة واحدة ،و�إقامة املحاكم املدنية بد ًال عن
املحاكم ال�شرعية ،والق�ضاء على الفكر ال�صويف لتغيري ثقافة املجتمع الرتكي.
التيار الإ�سالمي
سعيد حليم باشا1921 -1863( :م)

يعترب �سعيد حليم با�شا� ،أحد ممثلي تيار الو�سطية الإ�سالمية ،واالعتدال
والواقعية يف مطلع القرن الع�شرين .وهو �أقرب يف منهجه الإ�صالحي من منهج
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وتربويا،
تعليمياًّ ،
الإمام حممد عبده ،ذلك املنهج الذي يرى �أن �إ�صالح املجتمع ًّ
واقت�صاديا ،هو القاعدة للإ�صالح ال�سيا�سي.
و�صحيا،
ًّ
أخالقياًّ ،
و� ًّ
فهو �ضد التغيري الق�سري الذي يحدث طفرة ،وتفر�ضه النخبة ال�سيا�سية
على املجتمع� ،إمنا يرى �أن التغيري ي�أتي بالتدريج بو�صفه نتيجة طبيعية لالرتقاء
الفكري واملعنوي.
وكان فكر الإ�صالح عند �سعيد حليم با�شا يقوم على:
�ضرورة �إ�صالح التعليم وتطويره ملواكبة الع�صر والأخذ بيد الأمة للنه�ضة
والرقي.
االبتعاد عن تقليد الغرب.
(((.

العمل على تقوية الوحدة العثمانية

رف�ض فكرة القومية؛ ذلك لأن الدولة العثمانية ال تتمتع بوحدة اجلن�س
�أو اللغة �أو حتى وحدة التقاليد .ولهذا ف�إن فكرة القومية التي ظهرت يف
أ�سا�سا لإعادة تنظيم الدولة العثمانية و�إ�صالحها،
الدولة الأوروبية ،ال ت�صلح � ً
فالدولة العثمانية ال يجمعها �إال الوحدة الإ�سالمية ،وهذا ال�شعور وحده هو
.
القادر على جمع كل م�سلمي العامل يف وحدة واحدة.
((( �سعيد حليم با�شا ،بحرانلرمز� ،إ�ستانبول� ،1335 ،ص .22
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كان �سعيد حليم �ضد فكرة التغيري بدعوى الإ�صالح وينتقد دعاة التغيري
فيقول« :يف البالد الأخرى عندما ي�ست�شعرون احلاجة �إىل تدارك خط�أ �أو نق�ص ما،
يهتمون بعمل ما يلزم لإ�صالح هذا اخلط�أ وا�ستكمال ذلك النق�ص� ،أما �ساداتنا
الإ�صالحيون ،ف�أميا �شيء ي�ستوجب الإ�صالح ،ي�سارعون �إىل الإطاحة به من دون
تردد ،ليحل �شيء �آخر حمله .فال�سادة الإ�صالحيون عندنا يرون �أن الإ�صالح هو
ترك ما هو موجود ،وتغيريه بل وهدمه».
«�إن ما نحتاجه هو الإ�صالح ولي�س التغيري ،فال�سري يف طريق التغيري يحرم
النا�س من جتاربهم ومعارفهم التي اكت�سبوها على مر ال�سنني ،وجتربة �شيء جديد
باملرة ،فيهدرون الوقت يف الظن والرتدد والوقوع يف �أخطاء جديدة».
كان ل�سعيد حليم با�شا �آرا�ؤه يف الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي وهي
تتلخ�ص يف قوله:
«�إن كل نظمنا الفكرية وال�سيا�سية واالجتماعية م�ستمدة من ديننا
الإ�سالمي ،وال ميكن االنف�صال عنه ،كما �أن �أعرافنا وتقاليدنا هي ركن معنوي
لنا ،تفوق قيمته قيمة الوطن املادي ،ولي�س الإ�سالم هو �سبب ت�أخرنا ،و�إمنا بعدنا
عنه هو �سبب ذلك يف ر�أي عقالء الأمة».
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دعاة القومية

وهذا التيار القومي نظر �إىل التجديد نظرة خمتلفة تقوم على الوحدة الثقافية،
وعرب عن نف�سه يف بادئ الأمر عن طريق الأدب والتاريخ ،وحمل يف بدايته مفهو ًما
�سيا�سيا� ،إذ عرب القوميون عن اجتاههم من منظور
ثقافيا بح ًتا قبل �أن ي�صبح مفهو ًما ًّ
ًّ
�سيطرة العن�صر الرتكي على الإدارة ومركزية احلكم ،وهو ما �أثار غري الأتراك يف
معار�ضا لفكرة
الدولة ،وطور �شعورهم القومي .وبالتايل بد�أ الفكر القومي يبدو ً
الوحدة الإ�سالمية التي قامت عليها الدولة العثمانية ،ولفكرة الوحدة العثمانية
التي طرحتها فرتة التنظيمات.
وي�أتي على ر�أ�س دعاة هذا التيار القومي:
أمحد وفيق باشا (1891 -1823م)

هو �أحد الأدباء ،ورجال الدولة يف فرتة التنظيمات ،وله مكانته يف تاريخ
الثقافة الرتكية ،والأدب الرتكي ،ومن كبار م�ؤ�س�سي الفكر القومي يف الدولة
العثمانية ،و�أراد �أن يجعل الثقافة الرتكية بدي ًال عن الثقافة العثمانية و�أن يلفت
نظر الأتراك �إىل امتدادهم العرقي �إىل خارج حدود الأنا�ضول يف �آ�سيا الو�سطى.
ورغم تبنيه للفكرة القومية من الوجهة الثقافية ،كان �ضد فكرة الإ�صالح على
الن�سق الأوروبي� ،إمنا كان ي�ؤمن �أن الدولة العثمانية ميكنها �أن تنه�ض ب�صورة
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�أقوى� ،إذا متت هذه الإ�صالحات يف نطاق الدين الإ�سالمي� ،أكرث من نه�ضتها
على �أ�سا�س الإ�صالحات امل�أخوذة من الغرب .كما كان يرف�ض مظاهر التغريب،
التي انعك�ست على املجتمع العثماين ،مثل خروج املر�أة للعمل ،وارتدائها الزي
الأوروبي ،ومع هذا مل يكن يعار�ض يف �أمر تعليمها(((.
�سيطرة دعاة التغريب على احلكم

ا�ستطاعت املعار�ضة يف فرتة حكم ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،املتمثلة
يف جمعية االحتاد والرتقي� ،أن مت�سك بدفة احلكم يف 1908م ،ب�إعادة العمل
بالد�ستور العثماين ،ثم متكنت يف العام التايل من القيام بانقالب ع�سكري،
وخلعت ال�سلطان عبد احلميد من احلكم ،وبد�أت يف تنفيذ برناجمها احلداثي
الذي ارتكز على :
�إقامة النظام الد�ستوري بد ًال من نظام ال�شورى.
التحول من نظام الوحدة العثمانية التي �أتت بها التنظيمات �إىل نظام
القومية الرتكية الطورانية.
ف�صل الدين عن الدولة.
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.
Henry F. Woods. Türkiye Anilaeı (Osmanlı Bahriyesinde 40 yel 1869: 1909), Ceviren، Fahri
Cöker,Istanbul, 1976, sh. 172, 173.
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التجديد يف القرن الع�شرين
الظروف التاريخية لالنقالب العلماين يف تركيا

ظهر �أتاتورك يف ظروف �سيا�سية وتاريخية �صعبة بالن�سبة للدولة العثمانية؛�إذ
خرجت الدولة من احلرب العاملية الأوىل مهزومة ،واحتل احللفاء واليونانيون
�أرا�ضيها لأول مرة يف تاريخها ،وفقدت كل والياتها.
التف ال�شعب الرتكي حول �أتاتورك القائد الع�سكري امل�شهور �آنذاك،
والذي قاد حركات املقاومة ال�شعبية �ضد االحتالل بتفوي�ض من ال�سلطان
العثماين حممد وحيد الدين ،حتى ا�ستطاع طرد املحتلني وذلك فيما عرف
زعيما لرتكيا.
تاريخيا با�سم حرب اال�ستقالل ،وبعدها �أ�صبح �أتاتورك ً
ًّ
ويف �أول نوفمرب 1922م� ،ألغى �أتاتورك ال�سلطنة العثمانية ،ثم �ألغى اخلالفة
الإ�سالمية يف العام التايل و�أعلن يف � 29أكتوبر  1923قيام اجلمهورية الرتكية.
وقد تكونت هذه اجلمهورية بو�صفها دولة جديدة حديثة ال تنتمي يف �أي من
(*)
العثماين.
خ�صائ�صها �إىل العهد
(*) 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  )1923على ل�صان وزير خارجية
بريطانيا كرزون � 4 Curzonصروط 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 َث َّم
مفرو�صا من الغرب املنت�صر
اختيارا من ال�صعب الرتكي امل�صلم ،ولكنه كان ً
فاإن تبني النظام العلماين مل يكن ً
على املهزوم يف احلرب.
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وقد قام فكر احلداثة عند �أتاتورك على:
حرية الوجدان

كان �أتاتورك يعتقد «�أن حرية الوجدان يجب �أال يكون لها حدود ،فال
ُي�س�أل الفرد ملاذا �آمن بهذا ومل ي�ؤمن بذاك ،وملاذا يعبد هذا وال يعبد ذاك ،ولي�ست
هناك قوة جترب �إن�سانًا على هذا وال متلك �أي دولة قوة �أو �سلطة هذا احلق».
لهذا اهتم �أتاتورك بتفعيل دور املجتمع ،حتى حتل �إرادة املجتمع حمل
�إرادة اهلل؛ العتقاده �أن املجتمع هو القادر على تلبية احتياجات الإن�سان كلها،
و�إعطاء املجتمع احلرية يف اتخاذ القرارات التي تنا�سبه من �أجل التطور بعي ًدا عن
�أي قيود .فكان يقول �إن «املجتمع هو الكفيل بتلبية احتياجات الأفراد يف الدول
التي تن�شد الرقي».
ورغم اعتقاد �أتاتورك يف عدم جدوى الدين للدولة ،وحتمية جتاوزه لتحقيق
الدولة احلديثة ،فقد ن�ص �أول د�ستور للجمهورية الرتكية ال�صادر عام 1343هـ -
1924م على� :أن دين الدولة هو الإ�سالم .وذلك بغية طم�أنة م�شاعر الأتراك على
دولتهم اجلديدة ،ورغم هذا الن�ص نرى �أن جممل القوانني التي و�ضعت يف تلك
الفرتة كانت كلها قوانني بعيدة عن �ضوابط الدين.
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تفعيل سلطة الشعب

بـذل �أتاتورك كل اجلهد ،حتى ا�ستطاع �أن يزيل من طريقه كل املعوقات،
و�أن يحقق «ت�أ�سي�س دولـة تركيـة جديدة م�ستقلـة ا�ستقال ًال تا ًّما بال قيد �أو �شرط،
وت�ستند �إىل �سلطة ال�شعب».
ويف �سبيل تكوين احلياة ال�سيا�سية اجلديدة ،قرر �أتاتورك تكوين حزب
�سيا�سي هو حزب ال�شعب اجلمهوري .وكان يرى �أن برنامج احلزب يجب �أن
يكون د�ستور حياة ال�شعب الرتكي .هدف هذا الربنامج هو:
«توطيد حكم ال�شعب وممار�سة ال�شعب لهذا احلكم بنف�سه ،وترقية تركيا
حتى ت�صبح دولة ع�صرية وجعل القانون هو احلاكم املطلق» فهو ح�سب قوله
غيبيا .وقد عرب برنامج حزب ال�شعب عن عقيدة
برنامج واقعي ولي�س برنا ً
جما ًّ
�أتاتورك وفل�سفته للدولة الرتكية اجلديدة التي �أقامها.
ترسيخ مفهوم أتاتورك للقومية

قامت اجلمهورية الرتكية بو�صفها دولة قومية كل من ي�سكنها يحمل
تركيا.
�صفة تركي بغ�ض النظر عن انتمائه العرقي �سواء كان ًّ
عربيا� ،أو ًّ
كرديا� ،أو ًّ
واعتربت �أن تركيا هي الأر�ض التي دافع عنها الأتراك يف حرب اال�ستقالل،
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و�أن اللغة الوحيدة امل�سموح با�ستعمالها �أو التعليم بها �أو التحدث بها هي اللغة
الرتكية.
ويف هذا الإطار ،متت �إعادة كتابة التاريخ الرتكي من منظور قومي ،وتنقية
اللغة من الكلمات غري الرتكية �أي العربية ،والفار�سية ،التي ظلت لقرون طويلة
جزءا من ن�سيج اللغة الرتكية.
ً
حتقيق سيطرة الدولة

وتتحقق �سيطرة الدولة كما و�صفها �أتاتورك عن طريق «ب�سط يد احلكومة
فيما يلزم اتخاذه لتحقيق اال�ستقالل االقت�صادي ورفع م�ستوى املعي�شة ،وتدخل
الدولة يف كل ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية والثقافية من �أجل حتقيق التنمية
للمجتمع الرتكي».
تبين فكرة التمدن األوروبي

كان �أتاتورك من املعجبني وامل�ؤمنني ب�أفكار املفكر القومي الرتكي (�ضياء
كوك �ألب) الذي يعد املنظر الأهم للفكر القومي الرتكي ،وهو يدعو بو�ضوح �إىل
انتزاع الأتراك من ح�ضارة ال�شرق الأو�سط ،و�إدخالهم يف مدار املدنية الأوروبية.
وا�ستدعى هذا عد ًدا من القرارات والقوانني تتعلق بالثقافة واملجتمع.

ماجدة خملوف
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قرارات أتاتورك لتنفيذ احلداثة

�إن حتقيق احلداثة التي ين�شدها �أتاتورك كان يتطلب �إعادة البناء القانوين
لكل م�ؤ�س�سات الدولة االجتماعية والثقافية واالقت�صادية لتتالءم مع فل�سفته
وفكره ،واتبع يف هذا �سيا�سة تعتمد على جتفيف املنابع ،والتغريات اجلذرية لكن
على مراحل وخطوات وفق برنامج مو�ضوع م�سب ًقا .و�أف�ضل تعريف لربنامج
احلداثة الأتاتوركي هو ما قاله الفرن�سي بول جانتيزون:
«�إن ما حدث يف تركيا من 1922م �إىل 1928م �شيء ال نظري له يف �أي
مكان من العامل ،و�إذا جاز لنا التعبري ،ف�إننا نقول �إنها �أمة غريت جلدها كله».
كان �أتاتورك يرمي �إىل و�ضع برناجمه لتكون تركيا احلديثة مو�ضع التنفيذ
على خطوات ،و�أول خطوة خرجت �إىل حيز التنفيذ من هذا الربنامج هو:
�إلغاء اخلالفة الإ�سالمية يف (رجب 1343هـ)  3مار�س  ،1924بعد �أن �شن
عليها هجو ًما عني ًفا وو�صفها �أنها «كانت عب ًئا على الأتراك».
ف�صل الدين عن الدولة وذلك عن طريق عدد من اخلطوات هي:
1 -1توحيد التدري�س لتقوي�ض التعليم الديني ب�إغالق كل مدر�سة
�أو م�ؤ�س�سة تقوم بتدري�س العلوم ال�شرعية ،و�إخ�ضاع كل التعليم
للدولة.
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�2 -2إلغاء املحاكم ال�شرعية.
�3 -3إلغاء الطرق والتكايا ال�صوفية يف خطوة مهمة نحو العلمانية التي مل
يكن قد �صرح بها بعد حتى ذلك التاريخ .وكانت الطرق ال�صوفية
لها دورها يف احلياة الروحية للأتراك.
�4 -4إ�صدار قانون عرف با�سم قانون القيافة �أو الزي ومبوجبه �صارت القبعة
غطاء الر�أ�س الر�سمي للأتراك جميعهم مبا فيهم العلماء.
إلغاء العمل بالتشريع اإلسالمي

و�أعقب �أتاتورك هذا بعدد من القوانني مثل قانون التجارة ،وقانون العقوبات،
والقوانني االقت�صادية ،وغريت هذه املجموعة املتالحقة من القوانني وجه احلياة
االجتماعية ،واالقت�صادية الرتكية لتتطابق مع منط احلياة الأوروبية .وبهذه القوانني
والإجراءات مل يبق لل�شريعة وجود حقيقي يف الدولة ،فالتعليم والدولة واحلياة
االجتماعية والقوانني والذهنية كلها �صارت علمانية ،وبالتايل مل تعد هناك �ضرورة
لالحتفاظ بن�ص «الإ�سالم دين الدولة» يف الد�ستور الرتكي.
ويف � 5إبريل عام  1928رفع من الد�ستور الن�ص على �أن الإ�سالم دين
الدولة ،وترك الأمر بغري حتديد .و�ألغيت درو�س الدين من املدار�س لتدر�س بد ًال
منها مواد الأخالق ،يف حني ا�ستمرت املدار�س الأجنبية التي يديرها ق�ساو�سة
ورهبان يف تدري�س درو�سها الدينية.
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�إ�صدار قانون ا�ستبدال احلروف الالتينية باحلروف العربية �أي كتابة
اللغة الرتكية ذات احلروف العربية ،باحلروف الالتينية فيما عرف با�سم
االنقالب احلريف ،ويعترب هذا القانون �ضربة قا�صمة للثقافة العثمانية
والثقافة الإ�سالمية يف تركيا ،وفك االرتباط بني ال�شعب الرتكي وتراثه
غريبا عن
الثقايف والفكري ،ومبوجب هذا القانون �صار ال�شعب الرتكي ً
تراثه الإ�سالمي ووجد ال�شعب الرتكي نف�سه فج�أة بكل طوائفه وعلمائه
مطالبا بتعلم الكتابة من جديد.
ً
وفى عام 1935م� ،صار يوم الأحد هو العطلة الأ�سبوعية للجمهورية الرتكية
بد ًال من يوم اجلمعة ،وذلك بدعوى م�سايرة النظام التجاري العاملي الذي
يوقف معامالته املالية والتجارية من ظهر ال�سبت �إىل �صباح يوم الإثنني.
وبعد �أن قطع �أتاتورك هذه اخلطوات �أعلن يف دي�سمرب � 1937أي قبل وفاته
بعام واحد ،هوية اجلمهورية الرتكية بالقانون رقم � ،3115أن اجلمهورية الرتكية
�سيا�سيا
دولة علمانية ،وبهذا �أ�صبح االنخراط الكامل يف املجتمع الأوروبي
ًّ
واجتماعيا ،هدفًا ثاب ًتا لل�سا�سة يف اجلمهورية الرتكية.
وثقافيا
ًّ
ًّ
واقت�صاديا ًّ
لكن علمانية �أتاتورك اتخذت موقف العداء لكل ما يعرب عن انتماء ديني،
حتى عرف تطبيقه للعلمانية با�سم العلمانية الأتاتوركية ،وتعني العلمانية املعادية
للدين .وكانت �إعادة البناء القانوين للدولة الرتكية مبجموع القوانني التي �أ�صدرها
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من عام 1342هـ 1923 -م �إىل 1357هـ  1938 -تعرب عن التغريات االنقالبية
التي تت�سم باجلذرية واحلدة ،و�إعادة �صياغة املجتمع والثقافة الرتكية لبناء الدولة
احلديثة التي يتطلع �إليها.
ويف �إطار التحديث الثقايف مت تكوين جممعني �أحدهما جممع التاريخ
الرتكي لإعادة كتابة تاريخ الأتراك وف ًقا مل�ستهدفات الثقافية للحركة الكمالية من
�سببا يف تخلف الأتراك
منطلق قومي ،والت�أكيد على �أن ارتباط تركيا بال�شرق كان ً
متجاه ًال ما حققه الأتراك من مظاهر ح�ضارية و�سيا�سية يف العهد العثماين.
واملجمع الآخر هو جممع اللغة الرتكية لتنقية اللغة الرتكية من الألفاظ العربية
والفار�سية والبحث عن كلمات تركية بديلة.
وجدير بالذكر �أن �إجراءات �أتاتورك االنقالبية للثقافة واملجتمع ،كان يهدف
منها �إىل جعل بع�ض املظاهر االجتماعية والثقافية التي كانت موجودة يف املجتمع
ثقافيا عا ًّما
مظهرا ًّ
الرتكي قبل اجلمهورية ب�صورة حمدودة بني نفر من املثقفنيً ،
ملجمل ال�شعب الرتكي ،وتوفري جمموعة القوانني التي متكنه من هذا ،وذلك يف
خطوة جلعل تركيا دولة ذات مظهر حداثي �أوروبي.
�أما على م�ستوى احلياة ال�سيا�سية ،فقد اتخذ �أتاتورك نظام احلزب الواحد،
وهو حزب ال�شعب اجلمهوري الذي ير�أ�سه هو ليمهد للحياة ال�سيا�سية ال�شمولية
التي متكنه من حتقيق انقالباته نحو العلمانية.
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ويعيب املنهج الأتاتوركي للتحديث� ،أنه منهج انقالبي مل ي�ضع يف اعتباره
املكونات الثقافية ،والفكرية ،والتاريخية لل�شعب الرتكي ،و�أن الربنامج الذي �سعى
لتطبيقهُ ،م�ستوحى برمته من التجارب الأوروبية� ،سواء على امل�ستوى االجتماعي� ،أو
الثقايف ،وا�ستوحى من التجربة ال�شيوعية برناجمه االقت�صادي وال�سيا�سي.
نتائج مشروع أتاتورك الثوري للحداثة

كان �إلغاء اخلالفة الإ�سالمية ،وانهيار الدولة العثمانية ،ومن ثم قيام
اجلمهورية الرتكية ،و�إجراءات �أتاتورك لبناء الدولة احلديثة التي يرمي
�إليها ،كلها خطوات �صادمة لغالبية ال�شعب الرتكي ويف مقدمته العلماء،
والفقهاء .فمنهم من غادر تركيا ،ومنهم من لقي حتفه ب�سبب معار�ضته
لتلك الإجراءات ،مثل ال�شيخ عاطف الإ�سكليبي (1926 -1876م)
الذي �أعدمه �أتاتورك ب�سبب رف�ضه لقانون القبعة ،وكان قد كتب ر�سالة
قبل �إ�صدار القانون ،قال فيها� :إن القبعة من مظاهر الكفر ،لأنها حتول بني
امل�سلم وبني ال�سجود هلل ،وهم بو�صفهم من الأحناف ،ينبغي عليهم تغطية
الر�أ�س يف ال�صالة ،فكيف يتحقق ال�سجود بالقبعة.
لكن �أهم ما �أنتجته هذه الإجراءات الكمالية ،هو تبلور اجتاهني وا�ضحني
يف الإ�صالح يف اجلمهورية الرتكية ،هما ا�ستمرار لتلك االزدواجية التي عا�شتها
تركيا يف القرن التا�سع ع�شر ،وهما اجتاه املحافظة على الأ�صالة واجتاه التغريب .و�إن
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كان اجتاه التغريب قد حقق االنت�صار عن طريق التغيريات اجلذرية التي قام بها
�أتاتورك على امل�ستوى الر�سمي ،ف�إن اجتاه املحافظني على الأ�صالة يف تركيا تبلور
يف �صورة اجلماعات الإ�سالمية التي قامت مللء الفراغ الذي �أحدثه �إلغاء اخلالفة
الإ�سالمية و�أوجدته �إجراءات احلداثة الأتاتوركية ،والبحث عن رمز للوحدة
تلتف حوله يف �صراعها مع الأتاتوركية.
فقامت تلك اجلماعات مبفهومها ال�صويف املبني على عدم العنف ،والعمل
على املقاومة الهادئة ،و�أهم ما يعنيها هو املحافظة على الإميان يف نفو�س النا�س،
واملحافظة على التوا�صل مع تراثهم الإ�سالمي ،فكانت اجلماعات الإ�سالمية
على اختالفها ،وكلها جماعات ذات �أن�شطة اجتماعية وثقافية تعمل على حفظ
الإميان ،وعدم اال�ست�سالم للعلمانية الأتاتوركية.
التجديد بعد �أتاتورك

احتل التجديد االقت�صادي مكانة مهمة يف تركيا بعد �أتاتورك ،فقد �شهدت
عملية التجديد االقت�صادي ت�سار ًعا هائ ًال من منطلق �أن تطبيق منط اقت�صادي
جديد من �ش�أنه �إيجاد منط اجتماعي جديد ينا�سبه .ففي �سبيل �إدماج املجتمع
الرتكي يف التغيريات االجتماعية التي ترمي �إليها تركيا ،مت التو�سع يف ن�شر و�سائل
املوا�صالت واالت�صال لفتح جميع مناطق البالد �أمام منجزات املدنية احلديثة،
ون�شر ال�صناعات التي �أدت �إىل حتول املجتمع الريفي يف �أبعد مناطق تركيا �إىل
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جمتمع ح�ضري �صناعي ،ذي �أمناط ا�ستهالكية غربية .كما هجر الريفيون قراهم
�إىل املراكز احل�ضرية بح ًثا عن فر�صة العمل .وكانت هذه التجديدات كلها تتم يف
�إطار �إحكام قب�ضة الدولة على خمتلف مظاهر الن�شاط االقت�صادي.
وقد �أدت احلرب العاملية الثانية� ،إىل حدوث �أزمة اقت�صادية كبرية ،دفعت
احلكومة �إىل البحث عن �أ�ساليب اقت�صادية جديدة خا�صة بعد �أن �ضاق املجتمع
الرتكي من تدخل الدولة يف كل كبرية و�صغرية ،و�سيطرتها الكاملة على االقت�صاد
الرتكي.
واجتهت الدولة على �ضوء الو�ضع العاملي بعد احلرب العاملية الثانية �إىل
تخفيف �سيطرة الدولة على و�سائل الإنتاج ،واعتمدت �سل�سلة من اخلطط
التنموية الليربالية والدولية بهدف االندماج يف املجتمع الأوروبي ،وما يتطلبه هذا
االقت�صاد وي�ؤدي �إليه من تطورات �سيا�سية وجمتمعية.
وكان رئي�س الدولة �آنذاك الرئي�س ع�صمت �إينونو رفيق �أتاتورك ،ال�شخ�صية
الثانية يف الدولة ،ويف عهده حدثت جمموعة من الإجراءات املدعمة ملنهج �أتاتورك
يف التجديد ،وف�صل ال�شعب عن ثقافته ،فا�ست�صدر قانونًا يق�ضي برفع الأذان باللغة
الرتكية ،و�إجراءات �أخرى ت�ساعد تركيا على حتقيق التقارب مع �أوروبا ،فقام ب�إعطاء
بع�ض احلريات ال�سيا�سية والثقافية حتت �ضغوط املجتمع الذي رف�ض �شمولية النظام
الأتاتوركي وتدخله يف تفا�صيل احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية،
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واملطالبة بحياة دميقراطية ،ف�ض ًال عن �أن رغبة تركيا يف االن�ضمام واالنخراط يف
املجتمع الأوروبي الغربي ما كان لي�سمح با�ستمرار هذا النظام ال�شمويل .و�أهم هذه
الإ�صالحات التي �أدخلت على النظام الأتاتوركي هي:
التحول من نظام احلزب الواحد� ،إىل تعدد الأحزاب :حيث �سمح بتكوين
�أحزاب �سيا�سية.
ال�سماح بحرية ال�صحافة.
ال�سماح لطالب اجلامعات مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية.
ال�سماح لأ�ساتذة اجلامعات بحرية التعبري عن �آرائهم ب�شكل �أكرب من ذي
قبل.
ال�سماح بتعليم الدين يف املدار�س االبتدائية مادة اختيارية.
ال�سماح ب�إن�شاء نقابات عمالية تتبنى مطالب العمال الذين كانوا ميرون
بظروف معي�شية واقت�صادية �سيئة ب�سبب ظروف احلرب العاملية الثانية،
و�سيطرة الدولة على احلياة االقت�صادية.
وكانت �أهم الق�ضايا املثارة يف تلك الفرتة هي الو�صول �إىل تعريف موحد
ملفهوم العلمانية وحمتواها� ،أو مفهوم عالقة الدولة بالدين لو�ضع �إطار لإ�صالحات
الدولة يف الفرتة التالية؛ �إذ ف�سرها العلمانيون بعدة طرق:
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ف�سرها الدميقراطيون مبفهوم الف�صل بني الدين والدولة ولي�س العداء للدين.
وف�سرها اجلمهوريون ب�أنها الف�صل بني الدين والدولة وخمتلف جوانب
احلياة االجتماعية.
�أما الإ�سالميون منهم فقد ر�أوا �أن الدين ال ميكن �أن ينف�صل عن واقع
املجتمع الرتكي بطبيعة الإرث الثقايف واحل�ضاري ،وهو املرجع الواجب
الرجوع �إليه .وبالتايل طرحوا مفهومهم للعلمانية وهو:
حرية التدين من دون تدخل الدولة يف �شئون امل�ؤ�س�سات الدينية ،و�أن
يكون للمواطن حرية تكوين ر�ؤيته وفكره لرقي العامل وفق ما يعتقده.
وي�شري هذا االختالف �إىل االتفاق على مبد�أ العلمانية واالختالف حول
منهج التطبيق.
ومن �أهم املالحظات يف فرتة حماولة تركيا االندماج الكامل يف املجتمع
الأوروبي ،ظهور اجلي�ش على ال�ساحة ال�سيا�سية بو�صفه احلامي للعلمانية والفكر
الأتاتوركي .وبرز دوره هذا يف االنقالبات الع�سكرية يف �أعوام ،1971 ،1960
1980م ،واالنقالب ال�سلمي �ضد حكومة جنم الدين �أربكان � ،1997ضد كل ما
م�سا�سا بالعلمانية .وهى �إجراءات تبدو متناق�ضة مع الدميقراطية التي ت�سعى
يراه ً
تركيا� ،أو تبدو ك�أنها ت�سعى للعمل بها �آنذاك يف احلياة ال�سيا�سية من خالل تعدد
الأحزاب ،بجميع توجهاتها ،الي�سارية ،والقومية ،والإ�سالمية.
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كذلك االختالف الوا�ضح بني الأحزاب ال�سيا�سية على تقدير مدى
تدخل الدولة ،وحجم �سيطرتها على احلياة االقت�صادية الذى كان يتجاذبه
اجتاهات ثالث:
حزب ال�شعب اجلمهوري ،وينادي باال�شرتاكية ،ويتجه �إىل �ضرورة �سيطرة
الدولة على االقت�صاد.
حزب العدالة ،وينادي بالر�أ�سمالية ،ويتجه نحو اعتماد اقت�صاد ال�سوق.
أي�ضا مب�شاركة قوية
حزب احلركة القومي ،وينادي بدولة قومية ،وينادي � ً
للدولة يف الإ�سالم باعتباره الرابطة الأوىل بني الأتراك.
ويف املقابل كانت الأحزاب ال�سيا�سية ذات اخللفية الإ�سالمية و�أبرزها،
حزب الرفاه وزعيمه جنم الدين �أربكان ،لها ر�ؤيتها حول كيفية الإ�صالح �سواء
االقت�صادي� ،أو ال�سيا�سي� ،أو االجتماعي ،وتتبلور هذه الر�ؤية يف الآتي:
�أن الإ�سالم هو الرابطة الأوىل بني الأتراك.
رف�ض النظام املايل القائم على املعامالت الربوية والدعوة �إىل االقت�صاد
الإ�سالمي.
املحافظة على القيم الدينية بدي ًال عن احلريات الغربية.
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رف�ض التغريب والدعوة �إىل عودة تركيا �إىل جذورها الإ�سالمية.
االجتاه نحو العامل الإ�سالمي املحيط الطبيعي لرتكيا ومعار�ضة فكرة
االندماج يف الغرب.
هذه االختالفات انعك�ست بال�ضرورة على توجهات الإ�صالح التي تتبناها
جليا يف احلكومات االئتالفية املتعددة التي تكونت
هذه الأحزاب ،وات�ضح هذا ًّ
اعتبارا من عام 1961م ملدة �أربعني �سنة تخللها ثالثة انقالبات ع�سكرية من �أجل
ً
املحافظة على العلمانية ومبادئ �أتاتورك� ،إىل �أن متكن حزب العدالة والتنمية من
االنفراد بت�شكيل احلكومة عام  2002عقب �أن بلغ الف�ساد االقت�صادي والأزمة
املالية يف تركيا حد الأزمة لتدخل تركيا مرحلة جديدة يف الإ�صالح.
الإ�صالح وفق معايري االحتاد الأوروبي

يعترب تطلع تركيا �إىل االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي �أحد املحركات الأ�سا�سية
يف دفع حركة الإ�صالح يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،بل ميكن
القول �إن هذه الرغبة �شكلت الإطار اجلديد للإ�صالح يف تركيا ،واالنتقال برتكيا
�إىل مرحلة ما بعد الأتاتوركية.
ف�أوروبا ال تطلب من تركيا القيام بتغريات اجتماعية وثقافية� ،إنها تطلب
قبول �شروط الع�ضوية التي ُو�ضعت يف كوبنهاجن وهي �سيادة القانون واحرتام
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حقوق الإن�سان واال�ستقرار االقت�صادي ،ويجب على تركيا �إن �أرادت �أن ت�صبح
ع�ضوا �أن تقبل ع�شرين �ألف قانون �أوروبي وتطبقها يف جمتمعها ،وقد �أن�ش�أت
ً
تركيا �إدارة خم�صو�صة ملتابعة هذه الإ�صالحات للمواءمة مع متطلبات االحتاد
الأوروبي .وتعترب م�س�ألة الإ�صالح االقت�صادي ،واحلد من هيمنة اجلي�ش على
احلياة ال�سيا�سية ،وملف حقوق الإن�سان ،على ر�أ�س الق�ضايا التي ينبغي ت�سويتها
قبل ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي.
اإلصالح االقتصادي

حتت ذريعة مكافحة الت�ضخم املزمن الذي الزم االقت�صاد الرتكي ،والذي
يقرتب من  %100كل عام وبلغ ذروته عام  2001م ،ت�سلل �صندوق النقد الدويل
برباجمه وو�صفاته �إىل داخل بنيان االقت�صاد الرتكي الذي يعاين يف الأ�سا�س من
اعتبارا من خريف عام  ،1997بعد �إ�سقاط
جمموعة من الأزمات وامل�شكالتً ،
حكومة جنم الدين �أربكان التي حققت جناحات اقت�صادية متميزة ،وافقت حكومة
م�سعود يلماظ «زعيم حزب الوطن الأم» يف نوفمرب من العام نف�سه على �شروط
�صندوق النقد الدويل لإ�صالح االقت�صاد ومكافحة الت�ضخم.
ففي عام � 2001أ�شار �صندوق النقد الدويل يف معر�ض ت�شخي�صه لنقاط
�ضعف االقت�صاد الرتكي �إىل «�ضرورة ا�ستقرار الإطار امل�ؤ�س�ساتي الرتكي ب�صورة
عامة ،واالقت�صادي ب�صورة خا�صة» ويف الوقت نف�سه ،ربط م�ساعداته املالية لرتكيا
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ب�سل�سلة من ال�شروط التي ا�ضطرت حكومتها �إىل القبول بها ،مثل حترير االقت�صاد
من القيود القانونية ،وخلق مناخ ا�ستثماري �أف�ضل ،عالوة على ت�سريع عملية
خ�ص�صة االقت�صاد الرتكي.
وكانت تركيا من �أوىل دول ال�شرق الأو�سط التي اجتهت �إىل ما يعرف
باخل�صخ�صة� ،أي رفع �سيطرة الدولة على الأن�شطة االقت�صادية ،وتبني �سيا�سة
ال�سوق ،وهو ما حقق تنمية اقت�صادية ملمو�سة دفعت باقت�صاد تركيا على م�ستوى
متقدم للتنمية ،كما مت حت�سني موقف اللرية الرتكية يف مواجهة العمالت الأوروبية
حتى �أ�صبحت اللرية الرتكية ت�ساوى �أكرث من  90باملائة �أمام الدوالر الأمريكي،
كما ن�شطت حركة التجارة اخلارجية ،وخف�ض معدل البطالة عن طريق �إ�صدار
القوانني املتعلقة باال�ستثمار ،لإيجاد فر�ص عمل جديدة .وحقق االقت�صاد الرتكي
يف ال�سنوات الأربعة الأخرية مفاج�أة كبرية مل يتوقعها �أحد ،وخا�صة بعد �أن اعترب
املحللون االقت�صاديون �ضعف االقت�صاد الرتكي العائق الأكرب �أمام ان�ضمامها �إىل
االحتاد الأوروبي.
وحقق االقت�صاد الرتكي يف ال�سنوات الأربعة الأخرية �سل�سلة من
الإجنازات الالفتة للنظر والتي مل تكن يف ح�سبان املحللني االقت�صاديني ،حيث
جنح يف اخلروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة االقت�صادية التي ع�صفت به بداية
الألفية الثانية .ويف هذا الإطار ،ت�أتي عملية �إعادة هيكلة بنيته التحتية ،ورفع قدراته
التناف�سية على ال�صعيد الدويل ،بالإ�ضافة �إىل جناح احلكومة الرتكية يف �إ�صالح
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املوازنة العامة ،واحلفاظ على ا�ستقرارها من �أجل �إعادة ك�سب ثقة امل�ستثمرين
وامل�ؤ�س�سات الدولية يف قوة وعافية االقت�صاد الرتكي.
اإلصالح السياسي

من �أهم امل�شكالت التي تعوق التقدم الدميقراطي يف تركيا ،هيمنة اجلي�ش
على احلياة ال�سيا�سية الرتكية ،وتدخله فيها بدعوى حماية العلمانية ،وقد متثل
هذا التدخل يف ثالثة انقالبات قام بها اجلي�ش يف �أعوام 1980 ،1971 ،1960م.
وهذا التدخل من امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،هو واحد من املعوقات التي حتول دون قيام
حياة دميوقراطية كاملة يف تركيا ،و�أحد املعوقات التي حتول دون ان�ضمام تركيا �إىل
االحتاد الأوروبي.
ويذكر �أن جمل�س الأمن القومي الرتكي الذي مت تكوينه بعد انقالب
1980م ،وي�ضم كبار امل�س�ؤولني املدنيني والع�سكريني يف البالد ،هو الهيئة التي
ت�سمح لقادة اجلي�ش مبمار�سة نفوذهم الكبري يف ال�سيا�سة الرتكية ،وكان يف حقيقته
حكومة ثانية وهي احلكومة الأقوى ،التي تدير ال�شئون ال�سيا�سية الرتكية ،وت�ضغط
من �أجل �إ�صدار القوانني بالدرجة واملعايري التي تريدها ،وتطيح باحلكومات املدنية.
وي�شكل الع�سكريون الأتراك الأغلبية يف ت�شكيل هذا املجل�س ،ويقومون مبراقبة
الدوائر الر�سمية يف الدولة ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،واملنظمات ال�شعبية ،يف الوقت
الذي ال تخ�ضع فيه م�صاريف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل �أي مراقبة �أو تفتي�ش.
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وكان الربملان الرتكي قد �أقر �سل�سلة من الإ�صالحات تهدف �إىل احلد من
ت�أثري اجلي�ش الرتكي يف احلياة ال�سيا�سية ،وهو مطلب �أ�سا�سي لالحتاد الأوروبي من
�أجل حتديد موعد لبدء املفاو�ضات الر�سمية الن�ضمام تركيا �إليه.
ومت �إ�صدار عدد من القوانني املهمة يف �إطار الإ�صالحات ال�سيا�سية
للحد من �سلطة اجلي�ش الرتكي ،وت�أثريه على احلياة ال�سيا�سية الرتكية .ففي
دي�سمرب 2003م �صدق الربملان الرتكي على مر�سوم ين�ص على �إلغاء ال�سرية
التي حتيط بن�شاطات جمل�س الأمن القومي الرتكي الذي ي�سيطر عليه اجلي�ش،
ويفتح هذا الطريق ل�شفافية �أكرب يف تركيا التي يدعوها االحتاد الأوروبي �إىل احلد
من تدخل اجلي�ش يف احلياة ال�سيا�سية ،كما مت تقلي�ص فر�صة تدخل اجلي�ش
الرتكي يف احلياة ال�سيا�سية ،و�إ�صدار القوانني التي تدعم هذا التوجه ،وك�سر
�سيطرة الع�سكريني على جمل�س الأمن القومي الرتكي .فقلّـ�صت �صالحيات
جمل�س الأمن القومي الرتكي ،وزيد عدد �أع�ضائه املدنيني ،وكانت الذروة يف
تعيني �أول مدين �أمي ًنا عا ًّما ملجل�س الأمن القومي الرتكي .وتوالت خطوات تغيري
طبيعة دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الرتكية وعالقتها بال�سيا�سة .كما �أل ِغـيت حماكم
�أمن الدولة الرتكية ،و�أُلغيت ع�ضوية الع�سكر يف الهيئة العليا للإذاعة والتليفزيون.
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إصالح التعليم

اتخذت اجلمهورية الرتكية منذ عهد �أتاتورك من التعليم الأداة الأ�سا�سية
خللق نخبة علمانية يقع على عاتقها حتديث تركيا ،ولذلك �أخ�ضعت الدولة التعليم
القومي حتت �سلطتها وب�إ�شراف وزارة التعليم عام 1926م .و�سعت الدولة �إىل
ت�أ�سي�س نظام تعليم علماين يف خمتلف �أرجاء البالد ،ونزع ال�شرعية عن التعليم
الديني� ،أي �أنه تعليم خارج على القانون ،وغري معرتف به ،ومن ثم كان �إغالق
املدار�س والكليات التي تدر�س العلوم ال�شرعية .ومل يتغري الأمر بعد �أتاتورك فقد
منع ع�صمت �إينونو عام 1946م التعليم الديني ،واعتربه من عوامل ت�أخر الأتراك
لقرون طويلة ،و�أن الدولة تتطلع �إىل التقدم واحلداثة ،وال تريد العودة �إىل ما كانت
عليه �أيام العثمانيني.
غري �أنه يف عام 1947م يف �إطار مكافحة ال�شيوعية� ،أدركت احلكومة
الرتكية �أهمية الدين يف هذا ال�صدد واتخذته و�سيلة ملقاومة املد ال�شيوعي،
ف�سمحت بتدري�س املواد الدينية يف مدار�س خا�صة ،ثم وافقت على تدري�س مواد
دينية حتت رقابتها يف املدار�س الثانوية .ويف عام 1949م وافقت على ت�أ�سي�س
كلية الإلهيات يف �أنقرة ،وكانت �أقرب �إىل كليات الالهوت التي تقوم بالتدري�س
الو�ضعي للأديان ،والفل�سفة ،واملنطق.
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وبو�صول احلزب الدميقراطي �إىل احلكم �سنة 1950م حدث حتول يف التعليم
الديني؛ �إذ افتتحت مدار�س الأئمة واخلطباء يف تركيا لتدريب �أئمة امل�ساجد
وخطبائها ،وقد َّلبت هذه املدار�س رغبة قطاع عري�ض من ال�شعب الرتكي .وكان
االلتحاق بها يتم بعد �إمتام املرحلة الإلزامية ،وهي عبارة عن خم�س �سنوات،
فيلتحق بها الطالب بني �سني احلادية ع�شرة والثانية ع�شرة من عمرهم ،وي�ستمر
التعليم بها يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية .ويف عام 1973م� ،أ�صبحت هذه
املدار�س تدر�س التعليم العام �إىل جانب التعليم الديني ،كما �سمحت احلكومة
للبنات بااللتحاق بهذه املدار�س ،ويلتحقون بعدها باجلامعات.
ويف عام 1997م� ،أ�صبح التعليم الإلزامي ثماين �سنوات� ،أي املرحلتني
االبتدائية واملتو�سطة ،بعدها ميكن االلتحاق مبدار�س الأئمة واخلطباء .وبد�أت
اجلامعات واملدار�س يف تطبيق منع الطالبات من ارتداء احلجاب �إذا �أردن �أن
يلتحقن باملدار�س واجلامعات احلكومية ،وذلك حفاظًا على املظهر الع�صري
والعلماين للدولة .وقد اعرت�ضت بع�ض الأحزاب العلمانية على هذا مثل حزب
الطريق القومي ،ف�أدان ت�صرفات احلكومة ،وقمعها للحريات ال�شخ�صية .التعليم
بالفعل م�شكلة كبرية يف تركيا ،لي�س فقط لأن االحتاد الأوروبي يطلب من تركيا
تغيريا يف هذا املجال ،فاالحتاد لديه تدخالت ب�سيطة يف هذا املو�ضوع،
�أن ُتدخل ً
وهذا ينطبق على كل �أع�ضاء االحتاد ،فكل دولة حرة يف �سيا�ستها التعليمية،
كبريا من الطالب يعرفون القراءة والكتابة،
ولكن امل�شكلة يف تركيا �أن لديها عد ًدا ً
وكثريين غريهم ال ي�صلون �إىل اجلامعة نتيجة للقيود التي تتعلق بالزي.
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حقوق األقليات

�إن الأقليات العرقية والدينية التي تعي�ش يف تركيا اليوم ،كانت يف ال�سابق
من رعايا الدولة العثمانية التي كانت تتمتع بالتنوع العرقي ،والديني ،والثقايف.
ومل يكن للأقليات فيها م�شكلة ثقافية تذكر ،فقد منحت الدولة العثمانية هذه
الأقليات احلرية الكاملة يف العبادة ،والتعليم وفق املناهج التي يرونها الأنفع
والأ�صلح لهم ،كذلك حرية تقا�ضي غري امل�سلمني فيما بينهم �أمام ق�ضاة منهم،
وذلك فيما يتعلق بتعامالتهم و�أحوالهم ال�شخ�صية ،ولزعمائهم الروحيني الكلمة
الأوىل يف �ش�ؤون دينهم.
وعندما بد�أت الدول الأوروبية اال�ستعمارية يف ممار�سة �ضغوطها الداخلية
واخلارجية على الإدارة العثمانية م�ستغلة الو�ضع االقت�صادي املتعرث الذي �ساقتها
�إليه النخبة التي قادت مرحلة التحديث والتنوير ،قررت اخرتاق ذلك ال�سالم
االجتماعي للدولة العثمانية ب�إثارة غري امل�سلمني ،وهم �أعراق وطوائف �شتى،
ليعلنوا رغبتهم يف اخل�ضوع ل�سلطة الدولة املبا�شرة من خالل نظام املواطنة.
ثم قامت اجلمهورية الرتكية بو�صفها دولة قومية وفق مفهوم �أتاتورك ب�أنها
الدولة ذات اللغة املوحدة ،والثقافة املوحدة بني جميع �أفرادها ،فكلهم �أتراك
بن�ص الد�ستور مهما تباينت �أعراقهم ولغاتهم .وهذا النموذج يفرت�ض �أن تن�صهر
جميع الثقافات والقوميات يف ثقافة واحدة وقومية واحدة هي الثقافة والقومية
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الرتكية ،فتحظر على الأكراد التحدث باللغة الكردية �أو التعلم بها� ،أو �أن يكون
لهم �إنتاجهم الثقايف بغري اللغة الرتكية .وهذا الو�ضع كان من نتائج قيام اجلمهورية
الرتكية ،وت�سبب التم�سك به �إىل خلق ما يعرف با�سم امل�شكلة الكردية .وهذه
القيود التي و�ضعتها الأتاتوركية ،تعترب �أحد املعوقات التي حتول دون اندماج
تركيا يف االحتاد الأوروبي الذي ُي�شدد على ال�سماح بتنوع الثقافات ،واللغات،
واللهجات داخل الدولة الواحدة.
لهذا �أجرت تركيا �إ�صالحات داخلية وقانونية يف جمال حقوق الإن�سان،
واتخذت خطوة قوية يف طريق منح الأكراد حقوقهم الثقافية ،وحرية �إن�شاء قناة
تليفزيونية كردية تعرب عن الأكراد ،ورفع احلظر عن تكوين �أحزاب كردية ،وال�سماح
حلزب �سيا�سي كردي بخو�ض االنتخابات وامل�شاركة يف الربملان.
اإلصالح القانوني

كما �أقر الربملان الرتكي قانونًا لإ�صالح القانون اجلنائي ،وتطبيق العقوبات
متجاوبًا مع مطالب االحتاد الأوروبي .وكان �إ�صالح القانون اجلنائي �أحد ال�شروط
امل�سبقة التي فر�ضها االحتاد الأوروبي على تركيا لفتح مفاو�ضات االن�ضمام �إليه.
وين�ص القانون على ت�أجيل عقوبات ال�سجن التي ت�صدر بحق الن�ساء
احلوامل� ،أو اللواتي على و�شك الو�ضع ،وكذلك �إمكانية �إنهاء عقوبة بع�ض
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ال�سجناء يف حال املر�ض� ،أو وفاة �أو مر�ض �أحد الأقرباء� ،أو ال�سماح لهم ب�إنهاء
درو�سهم.
أي�ضا �شروط تطبيق تخفي�ض عقوبات ال�سجن ،ويحدد الإحالة �إىل
ويو�ضح � ً
ال�سجن االنفرادي مبدة ع�شرين يو ًما.
أي�ضا على �إمكانية �إ�صدار �أحكام من قبل
وين�ص الإ�صالح القانوين � ً
الق�ضاة تق�ضي بالقيام ب�أعمال ذات منفعة عامة� ،أو حتديد ن�صف احتجاز لبع�ض
املعتقلني ،وكذلك بالن�سبة للإقامة اجلربية لل�سجناء الذين تزيد �أعمارهم عن 57
�سنة ،وحكم عليهم بال�سجن ملدة تقل عن ال�سنوات الثالث.
ومن �أهم الإ�صالحات القانونية التي مت �إقرارها يف تركيا� ،إلغاء عقوبة
الإعدام على اجلرائم كافة ،م�سايرة ملعايري االحتاد الأوروبي.
حتديث وضع املرأة الرتكية

يف مطلع القرن الع�شرين كان و�ضع املر�أة العثمانية يف طريقه للتغري ،ففي
الفئات العليا من املجتمع ،تتبنى �أعداد متزايدة باطراد من الن�ساء �أ�ساليب ال�سلوك
الغربي حتت ت�أثري االطالع على املجالت� ،أو حماكاة للن�ساء الأرمينيات واليونانيات،
وبد�أن يف تعلم اللغة الفرن�سية ،ويف ت�أثيث منازلهن وفق النموذج الأوروبي ،ويف تلقي
درو�س يف العزف على البيانو ،ويف ارتداء املالب�س الغربية ،واخلروج مبفردهن �إىل
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ال�شارع .وكانت كتابات الكتاب العثمانيني املنتمني �إىل حركة تركيا الفتاة يرون �أن
حترر املر�أة هو مفتاح تقدم الدولة العثمانية ،وكانوا يتمنون �أن ت�صري املر�أة العثمانية
متوافقة مع منوذج املر�أة الغربية عن طريق تقدم التعليم.
و�أتاح انقالب االحتاد والرتقي عام 1908م املناخ �أمامهن للإف�صاح عن
رغبتهن يف التعليم وميلهن للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،وال�سفور ،وبالفعل مت
تكوين جمعيات ن�سائية مثل جمعية ترقية الن�ساء التي �أ�س�ستها خالدة �أديب
يف عام 1908م.
وكانت �أفكار عبد اهلل جودت يف �أهمية التغيري االجتماعي لها ت�أثريها الوا�ضح
يف ق�ضية املر�أة الرتكية .وكانت مناداة عبد اهلل جودت بتغيري املجتمع العثماين �إىل
جمتمع غربي ،ترتكز على ناحية اجتماعية مهمة نفذها �أتاتورك فيما بعد ،وهي مناداته
ب�ضرورة �إحداث تغيريات يف املفاهيم االجتماعية خا�صة ما يتعلق منها بو�ضع املر�أة.
ويتمثل  -يف ر�أيه  -يف �ضرورة حترير املر�أة وحريتها يف ارتداء املالب�س التي تراها و�أن
يخو�ض ال�شباب جتربة التعارف قبل الزواج ،وطالب ب�ضرورة �أن تنال املر�أة حريتها
اقت�صاديا عن الرجل وخرجت �إىل العمل
وهذه احلرية ال تت�أ ّتى �إال �إذا ا�ستقلت املر�أة
ًّ
�سواء كانت متزوجة �أو غري متزوجة� ،أو حتى �أرملة.
ويعترب قيام اجلمهورية الرتكية نقطة حتول يف حياة املر�أة الرتكية ،وبد�أ هذا
التحول بالأ�سرة ،فقد اجته �أتاتورك �إىل �إعادة �صياغة الأ�سرة الرتكية لت�صبح �أ�سرة
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حديثة ح�سب مفهومه ،ف�أ�صدر يف (�شعبان 1345هـ)  17فرباير 1926م القانون
املدين الرتكي امل�أخوذ من القانون املدين ال�سوي�سري ،وفيه تعامل �أتاتورك مع
الأ�سرة الرتكية على �أنها �شركة مدنية حتكمها قواعد القانون املدين ،هذه ال�شركة
تقوم بني طرفني � ًّأيا ما كانوا ،فلم ي�شرتط الدين يف الزواج ،و�أ�صبح ب�إمكان امل�سلمة
مدنيا ،كما �ألغى تعدد الزوجات ،وبالتايل تبطل
�أن تتزوج من غري امل�سلم ً
زواجا ًّ
متزوجا ب�أخرى عند �إجراء مرا�سم الزواج ،ويف الوقت
الزوجية �إذا كان الزوج ً
نف�سه ،مت ال�سماح ب�إقامة عالقات خارج الزواج.
كما �شهدت اجلمهورية الرتكية �صدور �أول قانون يق�ضي ب�سفور املر�أة
ر�سميا لها بحكم القانون ،وهو الزي امل�سموح
الرتكية ،وجعل الزي الأوروبي ًّزيا ًّ
للمر�أة بارتدائه يف حال رغبتها يف اال�شرتاك يف العمل ال�سيا�سي ،وااللتحاق
أي�ضا ظهور �أول �سيدة تعمل
بالتعليم اجلامعي والوظائف احلكومية .كما �شهدت � ً
قائ ًدا للطائرات ،وهي �صبيحة كوك�شن التي خلدت اجلمهورية الرتكية ا�سمها،
ف�أطلقته على مطارها الدويل يف مدينة �إ�ستانبول.
ويف عام 1930م �صدر قانون مينح املر�أة الرتكية حق الرت�شح واالنتخاب يف
املجال�س البلدية.
ويف عام 1931م نظمت جريدة جمهورية الرتكية �أول م�سابقة الختيار
ملكة جمال تركيا.
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ويف عام 1932م عينت �أول قا�ضية تركية و ُتد َعى مروة هامن ،وذلك يف
مدينة �أطنة الرتكية.
ويف العام نف�سه ،اختريت �أول �سيدة تركية و ُتد َعى كرميان خال�ص ،ملكة
جمال العامل يف بلجيكا.
ويف عام 1933م تخرج �أول مهند�ستني تركيتني.
ورغم ما حققته املر�أة الرتكية من م�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،و�شغلها
رئي�سا للوزراء،
�أرفع املنا�صب الق�ضائية وال�سيا�سية� ،إذ �أ�صبحت املر�أة الرتكية ً
ورئي�سا لبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية ،و�أ�شهرهن تان�سو ت�شيلر رئي�س حزب الطريق
ً
وحماميا،
ع�ضوا باملحكمة الد�ستورية ،و�أ�ستاذًا باجلامعة
القومي ،كما �صارت املر�أة ً
ً
ف�إن قانون الزي الذي و�ضعه �أتاتورك واملت�ضمن منع ال�سيدات من ارتداء �أي زي
بخالف الزي الأوروبي ،حال دون ممار�سة املر�أة الرتكية حق امل�شاركة يف العمل
يف م�ؤ�س�سات الدولة �أو التعلم فيها ،مثل املحامي فاطمة كاريجا التي منعت من
ممار�سة املحاماة يف قاعات املحاكم الرتدائها احلجاب ،وكذا النائب مروة قاووجي
أي�ضا ب�سبب ارتدائها احلجاب .وهذا القانون
التي �أ�سقطت ع�ضويتها عن الربملان � ً
الذي يق�ضي بحرمان الفرد من حقوقه ب�سبب الزي ،ميثل نقطة نكو�ص يف ملف
حقوق الإن�سان يف تركيا.
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مدار�س التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة
نوزاد صواش

()1

املقدمة
رجل الفكر والفعل هو احلركي املخطط الذي يقوم ويقعد لعمارة الأر�ض
واحلياة جمد ًدا ،وميثل �إقامة �صرح الروح واملعنى من جديد بعدما �آل �إىل ال�سقوط
ومنذ ع�صور ،و ُيف�سر قيمنا التاريخية كرة �أخرى ،وي�ستخدم مبهارة مكوك الإرادة
واملنطق يف الفكر واحلركة ،وينق�ش على قما�ش روحنا ومعنانا زخارف م�ستظرفة
وجديرة تنا�سبنا .فهو يف خط احلياة املمتد على مدى ف�صولها من احل�س �إىل
الفكر ،ثم �إىل احلياة العملية ،يتنف�س النظام دو ًما ،وين�شغل بح�س البناء والإن�شاء
�أب ًدا� .إنه ي�صنع قادة الروح ومهند�سي العقل وعمال الفكر ،بد ًال عن ا�ستخدام
القوة املادية لفتح البالد ودحر اجليو�ش ،وينفخ بال كلل َن َف�س البناء والإعمار
فيمن حوله ،وير�شد النا�س �إىل �سبل عمران اخلرائب� .إنه ال يقهر �أب ًدا ما دام
ي�ستخدم م�صادر قوته كما ينبغي وبح�س الإخال�ص والوفاء ل�صاحبها .وحتى
حني الظن ب�أنه قد ُهزم ،ف�ستجده على ر�أ�س فوج �آخر للن�صر والظفر.
( )1رئي�س الق�سم العربي يف �أكادميية العلوم والبحوث ،امل�شرف العام ملجلة حراء يف �إ�سطنبول.
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حركيا ذا ُبعد فكري� ،أو
وقد جتد رائد الفكر واحلركة اب ًنا ًّبارا بالوطن� ،أو �إن�سانًا ًّ
متفانيا يف العلم� ،أو فنانًا مبد ًعا داهية� ،أو رجل دولة� ،أو رج ًال يجمع كل ه�ؤالء
رج ًال ً
فيه .ويف الع�صر الأخري ظهر كثري من رجال الفكر والعمل احلركي يف تركيا احلديثة
ق�سما من هذه ال�صفات .فمنهم من �سبق فكره عمله احلركي ،ومنهم من
ميثلون ً
تبارى فكره مع عمله احلركي ،ومنهم رجال حركة فكرهم مكنون وخمزون.
و�سنتناول يف هذا البحث �شخ�صيات مهمة كان لها ت�أثري كبري يف �شتى
املجاالت يف تركيا احلديثة ،ن�شري �إىل بع�ض الأ�سماء باخت�صار ونركز على
�شخ�صيتني مفتاحيتني هما العالمة بديع الزمان �سعيد النور�سي ،والأ�ستاذ املربي
فتح اهلل كولن .وفيما يلي �أ�سماء ال�شخ�صيات التي تناولها البحث:
(((1بديع الزمان �سعيد النور�سي
(((2الأ�ستاذ املربي فتح اهلل كولن
((�(3أحمد حلمي فيليبه يل
(((4فريد كام
(((5م�صطفى �صربي �أفندي
((�(6أحمد نعيم بابان زاده
(((7حممد عاكف
(((8حممد حمدي يازر
(((9جنيب فا�ضل
(�(1(1سليمان حلمي �أفندي
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((( 1بديع الزمان �سعيد النور�سي

بديع الزمان �سعيد النور�سي يقف يف مقدم ِة مفكري القرن الع�شرين ،وهو
ممن قدموا  -ب�شكل م�ؤثر ونقي ومن دون �شوائب  -العقيد َة التي يعتنقها العامل
ومعايريه املعنوية الوا�سعة .ونحن ال نعتقد
الإ�سالمي ،وحيا َته الروحية العري�ضة،
َ
ب�أننا ن�ستطيع فهمه �أو فهم �أفكاره �إن اقرتبنا منه ومن �أفكاره ب�شكل عاطفي ،فمثل
جديا يف فهم امل�سائل التي طرحها والتي دافع عنها
هذا الأ�سلوب لن يكون ًّ
دفاع الأبطال .فقد كان طوال حياته �إن�سانًا يعي�ش حتت ظل الكتاب
طوال حياته َ
وال�سنة ويحلق ب�أجنحة املنطق والتجربة .ومع عمق عامله العاطفي ،وقلبه امل�شبوب
بالع�شق الإلهي فقد ظل على الدوام رجلَ عقلٍ ومنطق.
لقد قيل وكُ تب ال�شيء الكثري حتى الآن عن �سمو �أفكاره وعن فهمه
لطبيعة ع�صره ،وب�ساطته وروحه الإن�سانية الوا�سعة ،وعن وفائه وارتباطه ب�أ�صدقائه،
وعن عفته وتوا�ضعه وزهده وا�ستغنائه عن اجلميع .وميكننا �أن نقول ب�أن كل و�صف
مو�ضوع كتاب م�ستقل ،وهي �أو�صاف
من هذه الأو�صاف املذكورة ميكن �أن يكون
َ
طاملا اهتم بها يف كتبه و�أكد عليها.
جدا يف غاية الب�ساطة ف�إنه كان
ومع �أن مظهره اخلارجي كان متوا�ض ًعا ًّ
�صاحب تفكري عميق ،و�صاحب حركة ِن�شطة وقوية قلَّ نظريها؛ فقد قام باحت�ضان
الكفر وال�ضالل ،و ُمعل ًنا احلرب
الإن�سانية كلها متناو ًال م�شاكلَها احليوية،
ً
ومتحديا َ
روحه يف �سبيل وفائه وخلقه
على اال�ستبداد وعلى الدكتاتورية،
ً
م�سرتخ�صا َ
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اعتياديا عنده .وبجانب
املوت بب�شا�شة وبابت�سام �سلوكًا
ال�شجاع .وكان ا�ستقبا ُله َ
ًّ
م�شاعره الإن�سانية الغنية بقي يف دعوته مرتبطًا بالكتاب وال�سنة ،مع الأخذ مببادئ
العقل واملنطق؛ لذا فقد جتلى يف مظهره و�سلوكه جانبان:
جانب العاطفة امل�شبوبة �إىل درجة الوجد والع�شق و�صفة الرجولة
ُ
ِ
�صاحب العقلية الفذة الذي ي�سبق معا�صريه
جانب رجل الفكر
وال�شجاعة ...ثم ُ
بنظراته الثاقبة وبخططه وم�شاريعه الكبرية� .إن فهم �سعيد النور�سي وفهم دعوته
من هذه الزاوية يفيدنا يف فهم معنى الع�صر الذي نعي�ش فيه .وعلى الرغم من قيام
البع�ض بتنا�سي هذا ،ف�إن احلقيقة هي �أن �سعيد النور�سي ُع ّد من �أف�ضل مفكري
وكُ َّتاب جيله وع�صره ،وا�ستطاع �أن يكون قائ ًدا للجماهري ومتحد ًثا با�سمها ،ولكنه
مل ُيعجب بنف�سه ،ومل يهتم باملظاهرَ ،وبذَ ل كلَّ جهوده لالبتعاد عن ال�شهرة
وال�صيت ،لذا فالقول امل�أثور عنه« :ال�شهرة عني الرياء وموت للقلب» لي�س �إ ّال
حكم ًة ذهبية واحدة من بني ِح َكمه العديدة يف هذا املو�ضوع.
لقد ا�ستطاع النور�سي �أن يكون  -مع ب�ضعة �آخرين  -يف ر�أ�س قائمة
ُ
الكـ َّتاب واملفكرين يف طول العامل الإ�سالمي وعر�ضه يف القرن الع�شرين ،و�أن
تكون كتبه مقروءة ب�شوق وبحب من قبل خمتلف امل�ستويات ،و�أن يكون من
ال�شخ�صيات التاريخية التي ال تبلى مع الزمن وال ُتن�سى مع الأيام� .إن جمي َع
كتب «بديع الزمان» وم�ؤلفاته حم�صولٌ جلهد فكري كبري يف تف�سري وتناول بع�ض
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الأمور  -القابلة للت�أويل  -من زاوية الع�صر الذي ولد فيه .وت�ستطيع �أن تقر�أ
وت�سمع يف كتبه �صرخات �أمل الأنا�ضول والعامل الإ�سالمي و�أنينهما ،وكذلك
أ�صوات الب�شائر وزغاريد �أمل الأنا�ضول والعامل الإ�سالمي� ...صحيح �أنه ولد يف
� َ
دائما �أنه ابن
قرية نائية من قرى �إحدى الواليات ال�شرقية يف تركيا �إ ّال �أنه �أح�س ً
الأنا�ضول ،و�أح�س بنب�ض م�شاعرنا ب�صفته اب ًنا مرموقًا من �أبناء �إ�سطنبول ،ولكنه
يف جميع الأحوال كان ي�ضم البال َد كلها �إىل �صدره بكل حنان وعطف وحمبة.
عا�ش بديع الزمان يف فرتة عا�صفة �سادت فيها الفل�سفة املادية ،وانت�شرت
فيها ال�شيوعية انت�شار النار يف اله�شيم ...فرتة ادلهمت فيها اخلطوب وحلك فيها
روح الأمل
الظالم ...يف هذه الفرتة الع�صيبة قام بديع الزمان بكتبه وم�ؤلفاته بنفخ ِ
والإميان يف �إن�سان ع�صرنا امل�ضطرب ،وب�إر�شاده �إىل طرق الإميان والأمل .و َن َفخ يف
روح البعث بعد املوت واحلرك ِة بعد اجلمود .لقد ر�أى
اجلماهري يف كل مكان زاره َ
بثاقب ب�صره �أن �أهم م�شكلة يجب تناولها وحلّها هي م�شكلة الفو�ضى النابعة من
الكفر والإحلاد ،لذا ق�ضى حيا َته كلَّها وهو ي�ؤكد لإن�سان ع�صرنا �ضرورة معاجلة
و�ص َرف جه ًدا يفوق طاق َة الب�شر يف هذا اخل�صو�ص .فقد كان على
هذا الداءَ ،
يتلوى �أمامه
وعي كامل بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه يف هذا العامل الذي وجده ّ
من �آالم الأزمات اخلانقة وامل�شاكل املزمنة ...وعندما ت�صدى حلمل هذا العبء
الذي ُت�شفق ُ
اجلبال من حمله ،ت�صدى لذلك بكل توا�ضع وحياء ،ولكن بكل
أي�ضا بقدرة اهلل املطلقة وغناه الالحمدود.
ثقة وبكل اطمئنان � ً
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العلم والفل�سف ُة �أدا ًة لدفع النا�س نحو الإحلاد،
�أجل ،لقد عا�ش حني �أ�صبح ُ
هجر من يرفع �صو َته �ضد
وحني مت غ�سلُ الأدمغة بال�شيوعية ،وحني كان ُينفى و ُي َّ
الوطن فرت َة تهج ٍري
هذه ال�سلبيات من مدينة ملدينة ومن بلدة �إىل �أخرى� ،إذ عا�ش ُ
أغرب من هذا �أن كل هذه العمليات كانت تحَ ُدث با�سم املدنية
مخُ ِجلة .وال ُ
واملعا�صرة.
َ
يف �أثناء تلك الأيام ال�سوداء التي انقلبت فيها املفاهيم حتى �أ�صبحت
�سحرا وجاذبية ...يف تلك الأيام
احلركة الفو�ضوية حركة وا�سعة منت�شرة حتمل ً
انت�صب «بديع الزمان» �أمامنا ي�سلط ال�ضوء على دخائل �أنف�سنا ك�أنه طبيب
حاذقُ ...يرينا �سجون �أنف�سنا ...و�أغالل �أرواحنا ...جرائمنا وجناياتنا ...قيامنا
ب�أ�سر �أنف�سنا ب�أنف�سناُ ...ي�سلط ال�ضوء على اجلوانب الإن�سانية الهامدة يف �أعماق
�أرواحنا ويف عوامل �ضمائرنا ...ف�أثار يف قلوبنا ال�شوق �إىل ال�سموَ ،وب َعث فيها نب�ض
احلياة ودفق الأمل ...و�أو�ضح �أمام جميع الأنظار �أن يف �أعماقنا عالق ًة و�صل ًة مع
العوامل الأخرى وارتباطًا بها ،وو َهب لنا كل ثمرات املدار�س والتكايا والزوايا
وحلقات العلم والدرا�سة� .أجل ،ففي عهد كانت الأمة تتقلب �أملًا من ال�سقوط
ومن ال�ضحالة الفكرية ،و�أ�صبحت الآالم االجتماعية ُعقدة م�ستع�صية ،وظهرت
مئات من احلوادث املفزعة يف كل ناحية من �أنحاء البالد ،وتهدمت كل
كلَّ يوم ٌ
أنقا�ضا فوق �أنقا�ض ...يف مثل هذا
املعايري واملفاهيم الإ�سالمية وامللية ،و�أ�صبحت � ً
وي�شخ�ص
العهد املظلم العا�صف كان «بديع الزمان» يفكر ويبحث عن احللول ّ
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الأمرا�ض ثم يكتب الو�صفات لها ك�أي طبيب حاذق .لقد ر�أى الأجيال البائ�سة
وهي تئن حتت ثقل الباليا الهائلة التي �أفرزتها الأعوام الطويلة املظلمة ،وكيف
�أنها تاهت و�ضلت �سبيلها يف �أودية ال�ضاللة ودروب الإحلاد ،وكيف �أنها كلما
�أرادت اخلال�ص والنجاة انغر�ست يف �أزمات �أ�سو�أ وغرقت يف م�شاكلَ �أفظع...
ر�أى هذا و�أح�س ب�آالم هذه الأجيال يف �أعماق روحه ،فعا�ش حياته وهو يف ٍ
انفعال
ٍ
روحي يفكر ويبحث على الدوام ليقدم ُحلو ًال بديل ًة للدولة وللمجتمع،
وفوران ّ
وينبه هذه الأمة البائ�سة ويذكّ رها �أنها و�إن كانت الآن تعي�س َة ِّ
احلظ �إ ّال �أنها �أمة
عريقة يف املجد وغنية بالبطوالت.
قام بديع الزمان يف �أواخر الدولة العثمانية بالتجوال يف معظم �أرجاء البالد...
من مدنها الكبرية �إىل قراها ال�صغرية ...ومن املناطق املزدحمة بال�سكان �إىل املناطق
النائية ...ر�أى اجلهل �ضاربًا �أطنابه يف كل مكان ،ور�أى النا�س يتجرعون �آالم الفقر...
بع�ضا ...ارتع�ش فز ًعا مما ر�آه ،ولأنه كان رجلَ فك ٍر
ر�آهم �شي ًعا و�أحزابًا ي�أكل بع�ضهم ً
ونظ ٍر ثاقب �أدرك طبيعة ع�صره وف ِهمها بعمق ،لذا حاول �أن يبث يف اجلماهري �آنذاك
روح العلم ،واهتم ب�أ�سباب امل�شاكل االقت�صادية وعوامل الفقر واحلاجةَ ،وب َحث عن
َ
ٍ
دائما على �ضرورة الوحدة
حلول ل ِ
أ�سباب فرقة �أُمتنا وعن عالج خلالفاتها ،و�أكد ً
واالتفاق ،وكان مع هذه الأمة على الدوام ،ومل َيد ْعها وحيدة يف تلك الأيام
الع�صيبة حلظة واحدة .ويف كل مكان وطئته قدماه كان يهتف مبلء فيه�« :إن مل
بع�ضها يف البع�ض الآخر ،و�إن مل ُت�ضمد هذه
ُتعا َلج ال َآن هذه امل�شاكلُ املتداخلة ُ
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اجلروح ب� ٍأيد متخ�ص�صة ماهرة ،ف�إن �أمرا�ضنا �ستزمن وت�ستع�صي على العالج ،لذا البد
ِ
ت�شخي�ص كلِّ م�شاكلنا العلمية واالجتماعية والإدارية ،وحتليل كل عللنا املادية
من
واملعنوية لو�صف العالج ال�شايف لها� ،إذ البد من �إيقاف هذه امل�شاكل و�إنهاء هذه
أ�س�س وجودنا».
تقو�ض بنيتنا وتهدد بقاءنا وتهز َ
العلل التي ّ
قواعد و� َ
كان بديع الزمان يرى �أن منبع جميع ال�شرور وال�سيئات �آنذاك -كما هي
الآن -هو اجلهل والفقر والت�شتت واالختالف� .أجل ،لقد كان اجلهل هو العامل
الأول يف ال�ضائقات االجتماعية والدافع الأول لب�ؤ�س الأمة .ونعني باجلهل هنا
اجلهل باهلل وعدم معرفة النبي  وعدم املباالة بالدين وعدم م�شاهدة قوانا املادية
واملعنوية والتاريخية ...مثل هذا اجلهل كان من �أكرب امل�صائب والباليا امل�سلطة
على ر�ؤو�سنا ،لذا �صرف «بديع الزمان» عمره يف حماربة هذه اجلرثومة القاتلة� ،إذ
ر�أى �أنه ما مل جتهز اجلماهري بالعلم واملعرفة ،وما مل يتعود املجتمع على التفكري
املنظم ،وما مل تجُ ابه تيارات الأفكار املنحرفة ،فمن العبث الأمل يف خال�ص هذه
ال�سبب يف انف�صام الكون عن القر�آن وانف�صام
الأمة� .أجل� ،ألي�س اجلهل هو
َ
يتيما يف �سجون الأرواح املتع�صبة
القر�آن عن الكون؟ ...انف�صما ف�أ�صبح �أحدهما ً
آخر �إىل
التي ال تفهم �أ�سرار الوجود وال تدرك �سر الأ�شياء واحلوادث .وحتول ال ُ
حالة فو�ضى يف يد �أجهل اجلهال الذين يبحثون عن كل �شيء يف املادة وال يرون
غريها ،وانطم�ست �أعينهم وعميت عن ر�ؤية املعاين ...ثم �أمل يكن اجلهل هو
ال�سبب يف ان�سحاق هذه الأمة حتت وط�أة الفقر واحلاجة على الرغم من �أرا�ضيها
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اخل�صبة و�أنهارها الفيا�ضة و�سهولها ومراعيها؟ �ألي�س اجلهل هو الذي جعلنا فقراء
معدمني ومديونني بديون قا�صمة للظهر مع وجود كل هذه املعادن النفي�سة غري
امل�ست َغلة حتت الأر�ض يف كل �أرجاء بالدنا ،ومع وجود كل �أ�سباب الغنى والرثوة
�سواء منها ما حتت الأر�ض �أو املوجودة منها فوق �سطحها؟
ٌ
�أجل ،فمنذ �أعوام طويلة كانت هذه امل�صيبة التي �أذلت �أمتنا هي ال�سبب
يف �أن عمالنا وفالحينا على الرغم من بذلهم كل طاقاتهم ال يح�صلون على
املقابل احلقيقي جلهودهم وال على بركة هذا ال�شيء القليل يف �أيديهم ،ومت�ضي
طعما لل�سعادة .وكان من نتيجة هذا
حياتهم يف �ضنك ويف �ضيق ،وال يعرفون ً
أي�ضا من اجلهل � -أننا اب ُتلينا يف
اجلهل ،وكذلك من نتيجة الفرقة  -النابعة � ً
�أطراف عديدة من هذه الدنيا ب�صنوف من الظلم والذل والهوان والعلل ،ف�سالت
الدماء واغ ُت�صبت الأعرا�ض ،ومع ذلك فقد ف�شلنا  -يف هذه الدنيا التي تتقلب
فيها �أو�ضاع التوازن الدويل � -أن نخل�ص �أنف�سنا من قب�ضة اخلالف واالنق�سام
والت�شتت لكي نوقف هذه امل�آ�سي والفواجع ،وال ن�ستطي ُع ّمد يد العون �إىل العامل
الإ�سالمي ،وال ن�ستطيع االرتقاء �إىل م�ستوى الع�صر يف حل م�شاكله امل�ستمرة يف
جتره �إىل مها ٍو خطرة ومزالق رهيبة .وبينما تتلوى الأمة جميعها يف
التفاقم ،والتي ّ
ق�سما من الذين �سكرت وثملت
ِ�شباك هذه الأمرا�ض والعلل املهلكة ،نرى �أن ً
�أرواحهم وانبهرت �أب�صارهم بتقدم الغرب املادي الظاهري  -بد ًال من َملء
�أدمغتهم بالعلوم وقلو ِبهم باحلقائق الدينية للو�صول �إىل الغنى املادي واملعنوي -
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ف�ضلوا التعامي عن كل قيمنا الدينية وامللية احليوية التي هي م�صادر قوتنا وعواملُ
وف�ضلوا ال�سري يف طريق التقليد الأعمى الذي ي�سلب ال�شعب
منعتنا وتنا�سوهاّ ،
وجماهري الأمة كلَّ �سجية دينية �أو ملية ،وكل وعي بالتاريخ وكل ف�ضيلة وميزة
َ
�أخالقية .ويف نظري �أن هذا الطريق الذي ُ�سلك بهدف �إنقاذ الأمة كان طري ًقا
جروحا ال تلتئم.
و�ضارا ،و َف َتح يف �صدر الأمة وروحها ً
خاط ًئا ً
ففي احلالة الأوىل عا�ش �إن�سا ُننا ل�سنوات طويلة يف كابو�س مرعب ،ويف
احلالة الثانية ِ
خ�س ْرنا كل ف�ضائلنا امللية و�أ�صال ِتنا الروحية وم�صادر ّقوتنا الدافعة.
ت�صدى «بديع الزمان» منذ بداية حياته حتى انتقاله يف مدينة «�أُ ْورفَة» �إىل الرفيق
الأعلى لكال هذين الفريقني ولطرق �سلوكهم ومعاجلتهم للأمور ،ولكل النتائج
اجلراح
الوخيمة التي �أفرزتها طرق املعاجلة اخلاطئة هذه ،و َف َتح مبب�ضع الطبيب ّ
و�صديد ٍ
و�شخ�ص امل�صائب والباليا التي �أنتجها هذا القيح وهذا
قيح
قرن كاملّ ،
َ
َ
ال�صديد ،ثم �أ�شار �إىل الدواء الناجع والعالج ال�شايف لينقذ �إن�سان هذه الأمة من
ال�سقوط وال�ضياع .لقد ظل «بديع الزمان» �أمي ًنا طوال حياته ملبادئه هذه التي ك ََّرر
بكل �إخال�ص ٍ
ذكرها وتقدميَها على الدوام.
وتفان ووفا ٍء َ
وتر�سيخها يف ذاكرة املجتمع ويف فكرها �أمر �شاق
� َّإن �إدخال �أفكار جديدة
َ
ومهمة �صعبة ك�صعوبة قلع الأفكار واملبادئ والقيم املتوارثة � -صحيحة كانت �أم
خاطئة  -من املا�ضي ،التي تر�سخت داخل املجتمع حتى �أ�صبحت جتري يف
عروقه جمرى الدم .وال �شك �أن اجلماهري بقيت حتت ت�أث ِري مثلِ هذه الأفكار
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�سواء �أكانت هذه الأفكار �صاحلة �أم طاحلة  -حيث
املنتقلة �إليها من املا�ضي ٌ -
مهما يف ت�شكيل حياتها االجتماعية والفردية
دورا ًّ
�أ ّدت هذه الأفكار والآراء ً
وتوجي ِهها ،و�أ�صبحت هذه اجلماهري ت�شعر بالنفور من كل فكر ال يتما�شى مع هذه
الأفكار املعتادة وال يتالءم مع امل�شاعر والعواطف العامة ،وحتاول االبتعاد عنها.
� َّإن مثل هذا ال�شعور ومثل هذا الت�صرف يكون خاط ًئا يف بع�ض الأحيان؛ ذلك
ٍ
وتقاليد �ضار ًة وجتذُّ ر هذه
وعادات �سيئ ًة
أفكارا خاطئ ًة
َ
لأنه يف حال ِة َت َب ِّني اجلماهري � ً
الأفكار والعادات والتقاليد يف بنيتها وت�سللها �إىل خمتلف جوانب حياتها ف�إن من
ال�ضروري الت�صدي لهذه الأفكار املنحرفة والقناعات اخلاطئة وحماربتها وت�صفيتها
من الأذهان وتخلية القلوب منها وحتليتها باخل�صال احلميدة لكي ت�ستطيع الأمة
ال�سري ب�أمان وثقة نحو امل�ستقبل.
إخفاء � ِّأي
لقد حمل بديع الزمان هذه الأفكار منذ �شبابه املبكرَّ ،
وعد � َ
حقيقة يف هذا املو�ضوع  -مهما كانت �صغرية �أو جزئية  -خيان ًة لأُمته ولأبناء �أُمته.
م�شريا بهما
لذا وقف �أمام كل الأفكار وكل القرارات اخلاطئة راف ًعا يديه �إىل �أعلى ً
�إ�شار َة التحذي ِر وهات ًفا بكل قوته« :احذروا! هذا طريق م�سدود» .كانت فطرته
وهمة عالية ال
ح�سا�سة ًّ
جدا �ضد ما يناق�ض القيم الدينية ،مع نظرة بعيدة املدى ّ
ف�صاحب ٍ
�شجاع مثله ما كان لي�ستطيع
توجد �إ ّال عند �أويل العزم من الرجال.
قلب ٍ
ُ
�أ ّال يحرك �ساك ًنا وهو ي�شاهد ا�ضمحالل �أُمة عريقة جميدة وذوبانَها ،لذا مل ّيدخر
و�س ًعا يف توجيه الأنظار �إىل عيوبنا و�إىل �أعمق �أ�سباب الهالك واال�ضمحالل
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وتكرارا
مرارا
ً
و�أدقها ،لت ُقوم الأمة مبحا�سبة نف�سها وحماكم ِة ذاتها .لقد ذكّ رها ً
بعوامل االنقرا�ض والفناء ،وقدم �إليها و�صفات النجاة واخلال�ص من دون �أن
ُيخفي عنها �أَ َم َّر احلقائق و�أكرثها �إيال ًما للنف�س ،ومن دون �أن يرتدد يف هذا � ّأي
تردد ،لذا فقد واجه القناعات اخلاطئة والأفكار املتعفنة ،ونا�ضل طوال حياته �ضد
كل املوانع التي متنع انت�شار �أنوار احلقيقة.
يف تلك الأيام احلالكة ال�سواد التي مل يكن هناك من يتجر�أ على التفوه ب�أي
ريد تخديرها وتنوميها،
�شيء حول احلقائق الدينية ،قام هو ب�إيقاظ اجلماهري التي �أُ َ
علن احلرب على اجلهل والفقر والفرقة ،وه َّز �أركان الأوهام الكثرية املختلفة
ف�أَ َ
�ضرو�سا �ضد الإحلاد و�إنكار اخلالق ،فقد
التي �أحاطت باملجتمع ،فكما �أعلن حربًا ً
و�سد الأبواب �أمامها .وب�شجاعة منقطعة
�أغرق الأباطيل واخلرافات يف تناق�ضاتها َّ
النظري قام بت�شريح م�شاكلنا ِوع َل ِل َنا املزمن ِة منذ عدة ع�صور ،وق ََّدم طرق عالجها
كي للرياء وللمظاهر الكاذبة امل�ست�شرية عندنا منذ
وال�شفاء منها .ولقد قام بعملية ٍّ
أمورا جديدة وجدت
الكي» .وذكر � ً
ما يقارب مئتي �سنة،؛ ذلك لأن «�آخر الدواء ّ
وانتهاء �إىل ر�ؤ�ساء الع�شائر يف
بدءا من رجال ق�صر ال�سلطان
ً
�صداها يف النفو�س ً
الواليات ال�شرقية ،ومن منت�سبي امل�شيخة الإ�سالمية �إىل رئا�سة � ِ
حرب
أركان ِ
القوات امل�سلحةَ ،فج َمع �أنظار جميع طبقات ال�شعب �إليه ،ومع �أنه كان يتجنب
الظهور وال�شهرة بطبيعته� ،إ ّال �أن طبيعة الأمور كانت ت�ؤدي �إىل هذه النتيجة.

333

مدار�س التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة

333

ك�س َر
لقد ّنبه بديع الزمان جميع م�ستويات ال�شعب وطبقاته ب�أن عليها �أو ًال ْ
أغالل ِ
� ِ
ال�سيف من الغمد للجهادَ ،وب َّ�شر ال�شباب ببعث جديد
جترد َ
روحها قبل �أن ّ
للحياة فد ّلهم على الطرق امل�ؤدية �إىل الفكر الإ�سالمي .ومما ال �شك فيه �أنه كان
يخ�شى من متزق الوطن من الناحية اجلغرافية وانق�سا ِمه ِ
وتقل�صه خ�شي ًة �شديدة،
ولكنه كان يخ�شى �أك َرث من العوامل التي ت�ؤدي �إىل هذه النتيجة املفجعة ،ب�ضمور
الأفكار و�سفالة الروح والتقليد الأعمى للغرب .دعا «بديع الزمان» �إىل القراءة
واملطالعة والتفكر ،و�إىل ال�سعي واحلركة لينقذ �أفراد الأمة من �ضنك العزلة،
معافى ،و�أمة متين َة البني ِة ،و�أكد على التعليم الذي ر�آه
ولي�شكل جمتم ًعا ً
�سليما ً
�ضرورة ق�صوى لرفع الوطن وال ِ
إن�سان �إىل الذروة التي �أ�شار �إليها ...فدعا �إىل طبع
الكتب ون�شرها ،و�إىل ن�شر املعارف بكل �أ�شكالها يف كل مكان ،و�إىل ن�شر التعليم
والرتبية� ،إذ كان يرى ا�شرتاك امل�ساجد واملدار�س الدينية ومع�سكرات اجلنود
وال�سجون وكل مرافق املجتمع يف تعبئة عامة للتعليم ،فباملعارف وحدها ميكن
حتقيق الوحدة العقلية والفكرية� ،إذ كان يرى �أن العقول �إن مل تت�آلف مع بع�ضها
كبريا يف الطريق .ويجب �أن تتحد ال�ضمائر
�أو ًال فال ميكنها �أن تقطع م ًعا �شوطًا ً
وامل�شاعر �أو ًال لكي تتحد القلوب والأيدي فيما بعد .والطريق �إىل مثل هذه
الوحدة يكون بتناول احلياة ح�سب مبادئ الدين وقيمه ،وح�سب الكتاب وال�سنة
وطريق ال�سلف ال�صالح واجتهادهم ،على �أن تف�سر الأمور اجلديدة وامل�ستحدثة
ح�سب �إدراك الع�صر و�ضرورته.
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�أجل ،ال بد �أن يتعرف الإن�سان على ما جلبه الع�صر من املعاين والتف�سريات،
و�أن يتواءم معها .ف�إن انزوينا وتقوقعنا على �أنف�سنا يف الوقت الذي تنطلق الدنيا يف
�سبيلها ف�إن هذا يعني املوت بالن�سبة �إلينا .فمن �أراد عي�ش احلياة احلالية ف�إن عليه �أن
يجد الطريقة التي ي�ستطيع بها ت�أ�سي�س التناغم واملالءمة بني �شالالت احلياة املنطلقة
وبني �إرادته و�سعيه .و�إ ّال ف�إن مقاومة تيار الكون العام ال ي�ؤدي �إ ّال �إىل تلف املقاوم
وفنائه .لو �أن بديع الزمان حظي بدعم ب�ضع مئات من املثقفني وهو ين�شر ر�سائله يف
�أرجاء البالد ،ووجد منهم �سن ًدا لأفكاره فلرمبا كنا من �أغنى الأمم و�أكرثها مدنية،
ومن �أقدرها على حلِّ امل�شاكل التي تعر�ض لهاَ ،و َل ُكنا دخلنا املرحلة احلالية منذ
ذلك الوقت� ،أي منذ بداية القرن الع�شرين ،ولمَ َا جابه ْتنا امل�شاكلُ احلالية العديدة.
كبريا؛ لأننا نرى �أن الذين ينظرون �إىل �أُمتنا على
ومع كل هذا فنحن نحمل �أم ًال ً
�أنها فقدت كل جذورها املعنوية هم على خط�أ كبري� ..صحيح �أننا ت�أخرنا مثل غرينا
من الأمم الأخرى و�ض ُعفنا ،فلي�س يف و�سع �أحد �إنكار هذا ،ولكن لي�س يف و�سع �أحد
� ًأي�ضا �أن ينفي قدرتنا على النهو�ض ومتابعة التقدم مرة ثانية ،فلقد بدت �أنوار اليقظة
واالنتباه تلتمع يف �أرواحنا بد ًال من روح الك�سل واخلمود� ،إذ بد أ� دفء احلياة ونب�ض
الن�شاط واحليوية يت�سلل �إىل �أرواحنا التي كانت قد �ضعفت نتيجة امليل �إىل الك�سل
والإخالد �إىل الأر�ض� ،إذن فال �شك �أن �أيام الربيع امل�شرقة اخل�ضراء على الأبواب.
غري �أننا يف انتظار �أبطال من �أمثال «اخل�ضر» ليفر�ش �سجادة ال�صالة على �سفوحنا
و�أمثال «�إليا�س» لين�شر �شراعه نحو الآفاق البعيدة من دون خوف �أو وجل ..كان
«بديع الزمان» ْمعل ًَما يف هذا الأمر.
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يقال «�إن العبقري ال يختار» فهو ال يقول�« :س�أعمل هذا وال �أعمل ذاك» وال
ُي ِ
«لنعمل هذا لأنه مفيد وال نعمل ذاك لأنه �ضار» ذلك لأن ال�شخ�ص
حكما
ْ
�صدر ً
العبقري ميلك موهبة �إلهية ،وقوة دافعة ذاتية (لدنية) و�شوقًا ي�ستطيع به معرفة كل
احلاجات الظاهرة �أو الباطنة ،الروحية منها واالجتماعية ،و�أن يحت�ضنها ،ويت�صدى
وظائف عديدة.
بقوة وطاقة متعدد ِة الأوج ِه من التي خزنها يف روحه حلمل عبء َ
فهو بهذه الأو�صاف �شخ�ص خارق بطبيعته وفطرته .والذين دققوا �شخ�صية بديع
والكتب التي تركها وراءه يرون اجتماع جميع عنا�صر العبقرية و�صفاتها فيه،
الزمان
َ
كتبه الأوىل التي تعد من
فهو ً
اعتبارا من �سنوات �شبابه التي قدم فيها للنا�س حوله َ
�أُوىل عالمات عبقريته ،وو�صو ًال �إىل ِ
كتب مرحلة الن�ضوج والتكامل والتي ق�ضاها يف
املحاكم وال�سجون واملنفى ...يف كل هذه الكتب نرى �أنه حافَظ على م�ستوى القمة
حديث ٍ
�شخ�ص عبقري ذي قابليات غري اعتيادية.
دائما َ
والذروةّ ،
وحتدث ً
لقد كان كتاب «املثنوي» من �أوائل كتبه ،لذا جند جذور �أفكاره هنا ،فكل
فكرة يف هذا الكتاب  -التي كانت مثل جنني �أو برعم �أو نبتة �صغرية �أو كقطرة
هادرا �أو ب�ستانًا
نهرا متدف ًقا و�شال ًال ً
من قطرات فكره النري � -أ�صبحت فيما بعد ً
عبق الأرجاء بالورود �أو كغابة �سامقة الأ�شجار ملتفة الأغ�صان والأوراق ،حركت
اجلوانب الإميانية والفكرية وامل�شاعر الرقيقة لأ�صدقائه و�أثارتها ،وقذفت يف قلوب
�أعدائه الرعب والفزع .ومن �أوائل �أنفا�سه التي نفخها يف �أرواحنا ف�أثارتها ،و�إىل
قلوبنا فر�سمت فيها معاين جديدة ملونة وبراقة وحفرت فيها خطوطًا م�ضيئة ،نقدم
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بع�ض الأمثلة التي هي قطرة من بحر �أو ملعة من �شم�س �أو م�سحة من عامل الوجود
انعك�ست يف م�شاعرنا ووجدت هناك �صداها:
� َّإن �أكرب حقيقة يف الدنيا ،يف ر�أي «بديع الزمان» هي حقيقة الإميان وحقيقة
التوحيد .فالوجود كله  -يف منظومة تفكري «بديع الزمان»  -لي�س �إال مثل �آلة
ن�سيج تن�سج حقيقة التوحيد ،وتنق�ش املعاين الإلهية نق�شة نق�شة وزخرفة زخرفة،
وتن�سج لوحات بديعة.
�شرحه كيف �أن الإميان ُيعد
ومن �أهم املوا�ضيع التي اهتم بها بديع الزمان ْ
من�شورا يحلل الأبعاد احلقيقية ملاهية الوجود والإن�سان .فهو يرى �أن الكون �أ�صبح
ً
ومعر�ضا ميكن م�شاهدته� .أما الإن�سان فهو لب هذا
بف�ضل الإميان كتابًا ميكن قراءته ً
العامل وجوهره ،حيث «حتولت حركات الكائنات وتنوعاتها وتغرياتها من العبثية
و�صحائف � ٍ
آيات تكوينية
واملُ ْه َم ِل َّية وملعبة الت�صادف �إىل �صريورتها مكتوبات ربانية
َ
كتاب احلكمة ال�صمدانية .وانظر
ومرايا �أ�سما ٍء �إلهية ،حتى ترقَّى العا ُمل و�صار َ
�إىل الإن�سان كيف ترقى من ح�ضي�ض احليوانية العاجزة الفقرية الذليلة �إىل �أوج
و�سوق فقره ،و�شوق فاقته ،و�شوكة عبوديته،
اخلالفة ،بقوة �ضعفه ،وقدرة عجزهَ ،
أ�سباب �سقوطه من العجز
و�شعلة قلبه ،وح�شمة �إميان عقله .ثم انظر كيف �صارت � ُ
أ�سباب �صعوده».
والفقر والعقل � َ

337

مدار�س التجديد والإ�صالح يف تركيا احلديثة

337

ُ
اال�شتغال بالقر�آن الكرمي والتعمق يف فهمه ال�شغلَ ال�شاغل لهذه
لقد كان
فاعتبارا من «�إ�شارات الإعجاز» �إىل «املثنوي» �إىل الكلمات املختلفة
العقلية النرية،
ً
يف كتابه «الكلمات» وال �سيما «الكلمة اخلام�سة والع�شرون» نراه يتنف�س القر� َآن يف
كل كلمة وي�أتي بتفا�سري جديدة و�أ�صيلة وعميقة ،ثم َيعر�ض هذه املعاين الإلهية
امل�ستنـزلة �إىل م�ستوى املدارك الإن�سانية �أمام العيون الباحثة والقلوب الظم�أى
للحقائق فيثري وجداننا ب�أفكاره الذهبية التي تعك�س ارتفاع هذه املعاين �إىل ذروة
املدارك الإن�سانية:
جمع ال�سال�سة الرائقة ،وال�سالمة الفائقة ،والت�ساند
«�إن القر�آن العظيم َ
املتني ،والتنا�سب الر�صني ،والتعاون بني اجلمل وهيئاتها ،والتجاوب بني الآيات
منج ًما
ومقا�صدها ب�شهادة علم البيان وعلم املعاين مع �أنه نزل يف ع�شرين �سنة ّ
ملواقع احلاجات نزو ًال متفرقًا متقاط ًعا بتال�ؤم ك�أنه نزل دفع ًة ...ولأ�سباب ٍ
نزول
واحد ...وجاء جوابًا لأ�سئلة
خمتلفة متباينة مع كمال الت�ساند ،ك�أن ال�سبب ٌ
واحد ...وجاء بيانًا
مكررة متفاوتة ،مع نهاية االمتزاج واالحتاد ،ك�أن ال�س�ؤال ٌ
ِ
أحكام متعددة متغايرة ،مع كمال االنتظام ك�أن احلادثة واحدة ...ونزل
حلادثات � ٍ
أ�ساليب ُتنا�سب �أفها َم املخاطبني ،ال�سيما ،املنـ َزل
مت�ضم ًنا لتنـزالت �إلهية يف � َ
عليه  بحاالت يف التلقي متنوعة متخالفة ،مع غاية التماثل وال�سال�سة ،ك�أن
متكلما متوج ًها �إىل � ِ
أ�صناف خماطبني متعددة متباعدة،
احلالة واحدة ...وجاء ً
مع �سهولة البيان وجزالة النظام وو�ضوح الإفهام ك�أن املخاطب واحد ،بحيث
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هديا ومو�ص ًال لغايات �إر�شادية
يظن كلُ �صنف ك�أنه املخاطب بالأ�صالة ...ونزل ُم ً
متدرجة متفاوتة ،مع كمال اال�ستقامة والنظام واملوازنة ك�أن املق�صد واحد؛ تدور
تلك املقا�صد والغايات على الأقطاب الأربعة :وهي التوحيد ،والنبوة ،واحل�شر،
والعدالة».
وي�صل حتليل هذا املو�ضوع يف «الكلمة اخلام�سة والع�شرون» �إىل مرتب ٍة
بحرا وا�س ًعا ،وما كان هنا نبتة
جذابة و�ساحرة ،فما كان هنا قطرة ي�صبح هناك ً
�صغرية ي�صبح هناك غابة كثيفة .وبعد هذا التذكري الق�صري يف «املثنوي» ...بعد
عر�ضا موج ًزا :
�صفحات قليلة فقط نراه يعر�ض علينا مو�ضو ًعا قر� ًّآنيا غاية يف الروعة ً
املتطورة على
«�إنك �إذا ا�ستمعت للقر�آن ف�أل ِب�س كلّ نغم ٍة من نغمات ِه ّ
ا ُحل ُجب ،واملتنوعة يف املراتب الإر�شادية ،واملن�صبغة بح�سيات الو�سائط ،من
جربائيل عليه ال�سالم �إىل من ت�سمع منه ،ما ينا�سبها .فلك �أن تمَ ُ ّر ب�سمعك من
النبي  الذي يقر�ؤه يف ذروة �شاهق
القارئ يف جمل�سك �إىل اال�ستماع من ِّ
أي�ضا �أن ت�ستمع
النبوة يف جمل�س الأر�ض على �أبنائها من بني �آدم وغريهم .ولك � ً
النبي يف الأفق الأعلى .ولك �أن ت�ستمع من ِ
خلف
من جربائيل وهو يخاطب َّ
حجاب من املتكلم الأزيل ،وهو يتكلم مع النبي يف قاب قو�سني �أو
ألف
ٍ
�سبعني � َ
يليق به».
ألب�س �إن
ا�ستطعت لكلٍّ ما ُ
َ
�أدنى .ف� ْ
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(((2الأ�ستاذ املربي :فتح اهلل كولن

املقدمـــــة
جتربة احلداثة والبحث عن اإلنسان الفاضل

منذ �أن �أن�شئت الدول احلديثة مدعومة باجلماهري املقيمة يف املدن الع�صرية،
زادت امل�شاكل املتعلقة بالإن�سان واملجتمع والقيم الدميقراطية وت�شابكت .فاملجتمع
احلديث نتاج عقالين ،ت�سيطر املنفعة على كل جزء وعلى كل عن�صر من عنا�صره.
فمر�ض «املنفعة املتبادلة» قد نفذ �إىل نخاع الإن�سان املعا�صر .فقد انحدر الإن�سان
مبعناه احلقيقي � -أي الذي نذر نف�سه للمجتمع وخلدمة املجتمع � -إىل االنقرا�ض،
وحتول من كائن ،هو هدف الكون� ،إىل جمرد �آلة ب�سيطة و�إىل متاع ب�سيط ،وانقلبت
الدنيا �إىل �آلية تعمل بالأزرار .وامل�شكلة الرئي�سة للدولة املعا�صرة هي هذا النوع
توجهت جميع الن�شاطات الروحية واملعنوية والثقافية
من الإن�سان .لذا فقد ّ
لإنقاذه� .أجل� ،إن الإن�سانية متوجهة الآن يف كل مكان نحو القيم املعنوية التي
متنح الإن�سان قيمته احلقيقية.
تر�سخ
كان بع�ض املفكرين وال�سيا�سيني الغربيني يعتقدون يف البداية � ّأن ّ
الدميقراطية التي حتت�ضن جميع الأطياف الثقافية ،وا�ستقرارها ي�ؤدي �إىل زوال
جميع امل�شاكل االجتماعية؛ لأنهم كانوا يعتقدون ب�أن جميع امل�شاكل االجتماعية
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نابعة من النواق�ص املوجودة يف الدميقراطية ويف القوانني ،و�أن ال�صراعات القومية
والعن�صرية والثقافية وال�سيا�سية والأيديولوجية�...إلخ نابعة من وجود هذه
النواق�ص .ف�إذا ما جنحنا يف تر�سيخ احلقوق الدميقراطية بجميع م�ؤ�س�ساتها ،وي�سرنا
لكل املواطنني ا�ستعمالها والتمتع بها ،انتفت ال�صراعات العن�صرية بني اجلماعات
واختفت ال�صراعات الثقافية واالجتماعية.
واعتقد بع�ضهم �أن هذه امل�شاكل لي�ست �إال ظواهر هام�شية و�ضريبة الزمة
لعملية احلداثة وزيادة الرفاهية االقت�صادية ،و�أنها نابعة من �شعور بع�ضهم ب�أنهم
ت�أخروا يف اللحاق بركب احلداثة .لذا ف�إنهم ما �إن ت�شملهم الرفاهية االقت�صادية
جزءا منه .ومنذ ع�صرين كان هناك
ويغتنوا حتى يلتحقوا بركب املجتمع وي�صبحوا ً
مثل هذا التوقع من قبل املهتمني بامل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية ،وكانوا ي�أملون
وتقبل الآخر ،ويه�ضم هذه الفكرة متا ًما
�أنه عندما يتبنى املجتمع فكرة الت�سامح ّ
وي�ستوعبها ،وعندما يتبع كل فرد هذه املبادئ يف عالقاته ال�شخ�صية واالجتماعية،
لن تظهر هناك م�شاكل كبرية .بينما لوحظ �أنه على الرغم من �إمتام هذه املراحل
م�صدرا لل�صراعات.
ف�إن اخلالفات الدينية والعرقية والثقافية ا�ستمرت يف كونها ً
لقد ّقدمت الدميقراطيات الغربية مناذج جيدة من جمتمعات ذات م�شاركة
اقت�صاديا ،ولكن ال�صراع االجتماعي مل ينته عندها ،وتتعر�ض
جماعية وغنية
ًّ
دميقراطياتها اجلماعية �إىل هجوم متعدد اجلهات من قبل لوبيهات ال�ضغط مثل
لوبيهات الأقليات ،وحقوق النازحني ،وامل�ؤ�س�سات املدنية ،وجماعات ال�ضغط
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التي لها طلبات اجتماعية خمتلفة� .إذن فالدميقراطية وحدها ال ت�ستطيع الق�ضاء
على امل�شاكل التي تتحني الفر�صة للظهور .لذا ف�إن هناك حماوالت للو�صول �إىل
تعريف جديد للدول الدميقراطية امل�ستندة �إىل امل�شاركة اجلماعية.
هناك اليوم �أكرث من  180دولة و 600جمموعة لغوية و� 5آالف جمموعة عرقية
جدا من البلدان التي يتكلم فيها املواطنون لغة واحدة
يف العامل .ويوجد القليل ًّ
ويرجعون �إىل املجموعة العرقية نف�سها .وهذا التنوع ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف
والديني يحمل بذور اخلالف وال�صراع .وهذه اخلالفات الكامنة امل�ستعدة لالنقالب
�إىل �صراعات و�ضعت يف الكثري من البلدان �أ�سئلة و�شكوكًا كثرية �أمام الدميقراطية
التي توجه احلياة ال�سيا�سية فيها .وقد �أ�صبحت ال�صراعات العرقية والثقافية  -ال
انت�شارا.
�سيما بعد انتهاء احلرب الباردة � -أهم م�صدر للعنف ال�سيا�سي و�أكرثها ً
كل هذه امل�شاكل تهدد م�ستقبل املجتمعات الب�شرية ،لذا فقد �أ�صبح من
وتقبل الآخر» ب�شكل عاجل ،بحيث
ال�ضروري �إن�شاء �أ�س�س ثقافة «الت�سامح ّ
حاليا .وال توجد طب ًعا طريقة
تكون �أو�سع و�أ�شمل من التعامل الدميقراطي املوجود ً
ب�سيطة وال �صيغة �سحرية تقوم بحل كل هذه امل�شاكل وتتغلب عليها .العديد
من املقرتحات قد تفيد يف ظروف خا�صة ،ولكنها ال تفيد على امل�ستوى العاملي.
�إن الدميقراطيات الغربية التي وعدت الإن�سان بـ«نظرة عاملية» متكاملة و�شاملة،
انقلبت يف وقت ق�صري و�أقل من عمر �إن�سان �إىل مبد�أ تثور حول �أ�س�سه الفكرية
والفل�سفية وال�سيا�سية ال�شكوك والريب.
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لقد ظهر �أن عمر «الع�صرنة» �أو«احلداثة» و�أيديولوجية التقدم ق�صري .ومل
يكن هناك مفر من ق�صر هذا العمر؛ لأن النموذج الذي �أقامته هذه الأيديولوجية
وماديا مفرطًا .لقد حاول املفكرون
للإن�سان وللمجتمع كان يحمل طاب ًعا
�سيا�سيا ًّ
ًّ
والفال�سفة منذ القرن الثامن ع�شر �إن�شاء جمتمع �سيا�سي يكون من �سماته �أنه
طور جميع القيم املقد�سة خارج ال�ساحة االجتماعية
جمتمع مرتبط بالعقالنية قد ّ
و�أبعدها عنها ،و�أن تكون عالقاته االقت�صادية عقالنية وتتحرك �ضمن دائرة
وعقالنيا يف عالقاته ال�سيا�سية القائمة على ا�ستعمال القوة
امل�صلحة واملنفعة،
ًّ
وعقالنيا يف ال�ساحة االجتماعية والثقافية لأنه يقيم جميع عالقاته
والتحكم،
ًّ
على �أ�سا�س مادي.
كان هدف «الع�صرنة» �أو«احلداثة» هو �إزالة �أمنوذج الإن�سان االعتيادي
املرتبط بالتقاليد ،ولكي توفق يف هذا اخرتعت و�سائل �سيا�سية واجتماعية وثقافية
�شعبيا� ،أي مل يكن يعي�ش لنف�سه فقط،
معينة .كان الإن�سان التقليدي � ً
أمنوذجا ًّ
بل كان �إن�سانًا م�ستع ًدا للت�ضحية يف �سبيل املجتمع والأمة والدين والإن�سانية،
ومل يكن يعمل بغريزة املنفعة ال�شخ�صية ،بل كان يقوم ب�أعمال التعاون والت�ساند
وامل�شاركة يف ظل �شوق ديني .كان يرعى الفقري واجلار واملحتاج ،بل يهتم بامل�شاكل
الإن�سانية والأخالقية يف �أرجاء العامل وي�ستنكرها.
ولكن الأيديولوجية الع�صرانية مل تكن متلك وال ت�ستوعب مثل هذا
الأمنوذج الإن�ساين الفريد الوا�سع القلب؛ لأنها كانت مادية �صرفة ،و�أمنوذجها
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الإن�ساين مل يكن هو «الإن�سان» بل «الفرد» الذي يعي�ش مع م�صاحله ومنافعه
دون االهتمام بالآخرين .و�أيديولوجيته هي التقدم على الدوام� ...أي الك�سب
والربح ،ثم املزيد من الربح وزيادة رفاهه وغناه .لقد جنح هذا الأمنوذج يف �أماكن
قليلة يف العامل ،ولكن النا�س �سرعان ما الحظوا  -مع كونهم و�صلوا �إىل الغنى
والرفاهية � -أن امل�شاكل وال�صراعات االجتماعية والثقافية مل تنته .فكلما زاد
رفاههم املادي زاد فقرهم الروحي .واملحطة الأخرية التي و�صلوا �إليها يف النهاية
هي جو من عدم الإ�شباع الروحي .لذا بد�أ النا�س واجلماهري والقطاعات الوا�سعة
من ال�شعب ولوبيهات ال�ضغط حتاكم وحتا�سب النظام الذي تعي�ش فيه يف �شكل
منظمات مدنية وا�سعة كبرية.
�إن �أمنوذج «الإن�سان الفا�ضل» الذي �أكّ دت عليه الأديان ال�سماوية� ،أ�صبح
هو الأمنوذج الذي ت�سعى وراءه املجتمعات احلديثة .وال �شك �أن �إخراجه يحتاج
�إىل جهد كبري ،ويبذل علماء االجتماع ومهند�سو املجتمع جهو ًدا كبرية لإن�شاء
هذا النموذج الإن�ساين وتكوينه من جديد .ويحاولون تطوير خطط �شتى يف هذا
ال�صدد ،وهم يخ�شون خ�شية كبرية على �أال ينجحوا يف هذا امل�ضمار؛ لأنهم على
علم باملخاطر الكبرية التي �ستتعر�ض لها املدنية املعا�صرة� .أجل ،فاملدنية املعا�صرة
ملحة �إىل �أ�شخا�ص يحملون روح الت�ضحية ،وينذرون �أنف�سهم للمجتمع
يف حاجة ّ
من جهة ،ويف حاجة ملحة �إىل حوار جاد بني القيم التي �أنتجتها الأمم التي تنت�سب
�إىل ثقافات وح�ضارات خمتلفة يف هذا العامل من جهة �أخرى.
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ويف هذا اجلو يكت�سب العامل واملفكر الرتكي حممد فتح اهلل كولن �أهمية
كبرية ،ملا له من جتربة جتاوزت حدود تركيا وغطت بلدانًا يف القارات ال�سبع؛ جتربة
انبعثت من منظومة فكرية متكاملة ووجدت لها جما ًال للتطبيق يف الواقع .كما
متيز خطه الفكري باالعتدال واالنفتاح والتوا�صل مع الآخر و�إعالء كلمة احلوار
الوطني والعاملي بدل لغة العنف وال�صراع ،الأمر الذي لقي قبو ًال وجتاوبًا لدى
�أو�ساط ال�شعب الرتكي والر�أي العام العاملي ،والذي �أدى �إىل عقد العديد من
امل�ؤمترات حول فكره يف الدول الغربية ،و�إعداد العديد من الدرا�سات الأكادميية
ق�صة حياته و�سط
واملقاالت ال�صحفية .فال بد من �أن نلقي نظرة ق�صرية على ّ
االنحناءات االجتماعية وال�سيا�سية والأيديولوجية التي مرت منها تركيا.
أ -شخصية مفتاحية لفهم التجربة الرتكية احلديثة :فتح اهلل كولن

ولد حممد فتح اهلل كولن عام 1938م ،يف قرية «كوروجوك» مبحافظة
«�أر�ضروم» يف عائلة حمافظة لها �سبعة �أوالد ،خم�سة منهم ذكور وبنتان .عمل
حكوميا يف جوامع مدن عديدة.
والده «رامز �أفندي» �إما ًما
ًّ
تقع مدينة �أر�ضروم يف ال�شمال ال�شرقي من تركيا ،وهي مدينة حمافظة
ع�صورا طويلة ،القيم
مبقيا�س كبري من الناحية االجتماعية والثقافية ،وقد حملت ً
الدينية وامللية وحمتها.
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ق�ضى حممد فتح اهلل كولن طفولته يف هذه البيئة املحافظة على القيم املعنوية
ويف جو كال�سيكي من �أجواء التكية واملدار�س الدينية ،ولكنه كان يحمل بني
كبريا ،ومل يكن يف مقدور هذه البيئة ال�ضيقة �إ�شباع
جوانحه ع�ش ًقا للعلم وف�ضو ًال ً
توجه  -وهو يف هذه املرحلة املبكرة من عمره  -بعقله واهتماماته �إىل
تطلعاته؛ لذا ّ
الن�شاطات الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية للعامل اخلارجي .وبتعبريه هو فقد ك ّثف
اهتمامه من حني لآخر يف ال�سنوات الأوىل من وجوده يف املدر�سة الدينية على
امل�شاكل االجتماعية .وكلما َكبرُ هذا الدماغ ال�صغري ون�ضج �شي ًئا ف�شيئاً ،بد�أ بالتعرف
على دنيا الفن والأدب وال�سينما وامل�سرح واحلركات الفكرية املوجودة يف بيئته.
�أنهى تعليم املدر�سة الدينية يف وقت ق�صري ،ولكنه مل يجد فر�صة للتعلم
يف املدار�س الر�سمية .كانت �سنة مولده هي ال�سنة التي تويف فيها م�صطفى كمال
�أتاتورك ،حيث مل تكن جميع م�ؤ�س�سات اجلمهورية احلديثة قد تر�سخت بعد،
وكان البلد ي�شهد منذ عهد التنظيمات وحتى تلك ال�سنوات م�شاكل �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية وثقافية بع�ضها قدمية ،والأخرى يف طور الوالدة .كانت
الطبقة املثقفة قد هزمت �أمام احل�ضارة الغربية حيث راحت ت�شعر بال�صغار �إزاءها
وبعقدة النق�ص ،كما �أنه كان عدد كبري من الأفكار التي و�ضعت على طاولة
النقا�ش منذ عهد «التنظيمات» �إىل ذلك احلني حتى اهرت�أت من كرثة النقا�ش،
كما ُترك معظمها دون �أي حل؛ حتى �إن الطبقة املثقفة نف�سها تعبت من مناق�شة
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بع�ض امل�سائل وو�ضعتها على الرف وعالها الغبار .كذلك مت جتاهل العديد من
امل�شاكل املتعلقة بالإ�سالم وباحلياة االجتماعية والدينية� .إذن كانت الدميقراطية
الرتكية حتمل قابلية االنك�سار ،وهي تراوح ما بني نظام احلزب الواحد ونظام
الأحزاب املتعددة.
وقد انتبه الذهن اليافع واحل�سا�س لـ«حممد فتح اهلل كولن» يف ال�سنوات
املبكرة من عمره �إىل امل�سائل والنـزاعات ال�سيا�سية واحلزبية والأزمات االقت�صادية
املتعاقبة والفقر ال�سائد وامل�شاكل االجتماعية العديدة ،وبد�أ بالتفكري اجلدي يف
حلول خمتلفة ملا �أفرزه انحطاط ع�صرين كاملني .تناول «فتح اهلل كولن» من
جديد هذه امل�شاكل الثقافية املزمنة يف �ضوء القيم الثقافية احلديثة ،وحاول القيام
بتحريك وه ّز احلركات الفكرية التي كانت تغط يف نوم عميق منذ ع�صرين،
وو�ضعها �أمام امل�سلمني على �أنها م�شاكل عاجلة تتطلب احلل ،وذلك بعد فرز
امل�سائل احليوية من بني هذه امل�شاكل املعقدة واملت�شابكة ،وكان يرى �أنه ال بد من
روح جديدة و�شوق جديد ورغبة قوية يف حلها.
املقدمة لها يف ظل
كان هناك خطان اثنان حول �أ�سباب االنحطاط واحللول ّ
املدنية املعا�صرة ،وحول كيفية اال�شرتاك يف هذه املدنية؛ �أحدهما من قبل الأو�ساط
الدينية ،والآخر من قبل الأو�ساط املثقفة بالثقافة الغربية .كان اخلط الأول حمافظًا
جدا ،بينما �أنكر اخلط الثاين تاريخ الأمة وتقاليدها وقيمها االجتماعية ،حماو ًال
ًّ
الدخول �إىل العامل املتمدن من دون هوية ومن دون �شخ�صية.
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وبينما كان اخلط الأول يبحث عن ديناميكية و�آلية التقدم يف التقاليد
والأعراف ويف القيم االجتماعية والتاريخية املقبولة �ساب ًقا ،كان اخلط الثاين يرى
احلل يكمن يف القيم املادية والثقافية ،ويف طراز احلياة الذي جاءت به احل�ضارة
الغربية .وطب ًعا كان هناك من اقرتح طري ًقا ثال ًثا وراب ًعا ،ومن اقرتح مزج اخلطني
جدا ،لذا كان
الأول والثاين .وكما ذكرنا فقد ن�ش�أ فتح اهلل كولن يف بيئة حمافظة ًّ
من الطبيعي �أن ي�سري يف اخلط املحافظ التقليدي؛ لأن �أي فكر جديد �أو تف�سري
يعد خارج نطاق املقبول �آنذاك .وفع ًال نرى �أن حماوالته الأوىل قوبلت
جديد كان ّ
بردود فعل من هذا القبيل.
ومع �أن فتح اهلل كولن �إن�سان حمافظ مرتبط بقوة بالقيم التقليدية� ،إال �أن
هذه القيم الثقافية التقليدية مل تكن مانعة له من القيام بالتفاعل مع املدنية
الغربية املعا�صرة؛ لذلك نرى �أن م�ساهمته كانت من الناحية الفكرية والنظرية
ومن الناحية العملية حمتوية على تفا�سري جديدة للفكر املحافظ وللفكر احلديث.
ومن ثم نرى � -سواء يف ن�شاطاته الدينية الأوىل واالجتماعية �أم يف ن�شاطاته يف
�ساحة التعليم فيما بعد � -أنه كان يحاول �إظهار عدم وجود تناق�ض �أو �صراع
بني القيم الثقافية الدينية واحلقائق العلمية ،بل وجود تال�ؤم كبري بينهما ،و�أنهما
ي�ستطيعان تقدمي خدماتهما �إىل الإن�سانية.
مل يحاول الأ�ستاذ فتح اهلل كولن �إخفاء هويته الدينية �أب ًدا؛ لأنه �شكل
�شخ�صيته �ضمن جتربة دينية روحية عميقة ،ور�أى حكمة وجوده يف هذه التجربة.
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فهو ال يوافق على �صحة عزل هوية �أي �إن�سان وجتربته الدينية والروحية عن كيانه
االجتماعي ،لذا فهو ميلك نظرة عاملية عامة ،فهو ي�ؤكد على الدوام �أن الإن�سان
املتدين احلقيقي �سيكون ذا فائدة كبرية للمجتمع وللدولة وعام ًال يف رقيهما.
وبينما نرى �أن املفكرين املعا�صرين يركزون اهتمامهم على م�سائل معينة كق�ضايا
الدولة واملدنية واالقت�صاد ،نرى فتح اهلل كولن ي ّتجه �إىل «الإن�سان» .وهو يرى �أن
�أهم م�شكلة يف املدنية املعا�صرة هي م�شكلة تعليم الإن�سان وتربيته ،ف�إن �أ�صبح
الإن�سان فا�ض ًال �أ�صبحت الدولة فا�ضلة ،وكذلك املدنية واالقت�صاد .ثم �إن فتح
اهلل كولن مل يتناول الإن�سان باعتباره مو�ضو ًعا للنقا�ش على امل�ستوى الثقايف ،بل
حول هذا املو�ضوع �إىل م�شروع جدي يف احلياة العملية.
وجد فتح اهلل كولن نف�سه يف املحيط الذي ن�ش�أ فيه بني قيم ح�ضارتني؛
بني قيم املدار�س الدينية والثقافة الإ�سالمية ،وقيم الثقافة الغربية املعا�صرة
واحل�ضارة الأوروبية .لقد عا�شت ثالثة �أجيال قبله يف حمى البحث عن هويتها
قا�صرا على
بني هاتني الثقافتني واحل�ضارتني ،ومل يكن هذا البحث عن الهوية ً
التجربة الرتكية ،فقد عا�شت جميع البلدان  -عدا التي �سمت نف�سها البلدان
احل�ضارية  -وجميع الثقافات عهد بحث ونقا�ش حول طبيعة هويتها.
كان «فتح اهلل» ير�صد التغري الثقايف عن قرب ،مل يكن رج ًال حمافظًا يكتفي
فقط بر�صد التطورات والتغريات االجتماعية ويرتكها لتيار الزمن ،ومل يكتف -
ب�صفته رج ًال حمافظًا  -مب�شاعر التح�سر على التغريات االجتماعية والأخالقية
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التي جتري �أمام ناظريه ،بل ا�ستعمل خمزونه ال�شخ�صي وجتاربه �أمام هذه التغريات
ما�ضيا
ون�سج عالقات فعالة معها� ،أي ّ
ف�ضل اال�ستعانة بالقيم التقليدية التي متلك ً
واع يف التغريات االجتماعية اليومية.
عري ًقا وطويالً ،وامل�ساهمة بها ب�شكل ٍ
انعكا�سا �إىل اخلارج ،فالعديد من النا�س ال
لعل اخلطابة كانت �أهم جوانبه
ً
يعرفون عنه �سوى �أنه خطيب مفوه .وقد توارت جوانبه الأخرى كالعلم والعرفان
وقريحته الوا�سعة ل�سنوات طويلة خلف �ستار هذه القدرة الفذة على اخلطابة� ،إذ
كان ميلك معرفة وا�سعة يف العلوم الإ�سالمية ويف العلوم الغربية املعا�صرة م ًعا،
واهتم ل�سنوات طويلة � -إىل جانب العلوم الدينية  -بالتاريخ والفل�سفة وعلم
االجتماع والأدب والفن.
ميكننا �أن نقول باخت�صار ب�أن «قوة الكلمة» التي همدت منذ زمن طويل
قد انبعثت من جديد بف�ضل �أ�سلوبه احلما�سي اجلديد وطابع �إخال�صه .بد�أت
وظيفته الر�سمية للمرة الأوىل يف عام 1959م ،عندما فاز باالمتحان الذي
رتبته مديرية ال�ش�ؤون الدينية .ودامت هذه املرحلة ثالثني عا ًما ق�ضاها �إما ًما
إداريا .فقد عمل واع ًظا يف حمافظات «�أدرنة»،
واع ًظا
ومدر�سا للقر�آن الكرمي و� ًّ
ً
ِ
و«كري ْكلَر �أَيل» ،و«�إزمري» ،و«�أدرميت» ،و«ماني�صا» ،و«جنق قلعة »..ويف غريها.
ويف هذه املرحلة من وظيفته الر�سمية واع ًظا ،ت�شكلت جتربته الأوىل وممار�ساته
وحواره وعالقاته مع اجلماهري.
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�إن املنظومة الفكرية للأ�ستاذ فتح اهلل كولن ال متلك بنية �أيديولوجية ،ومل
ت�سع �إىل ت�أ�سي�س �أيديولوجية دينية �أو �سيا�سية .فقد عار�ض فتح اهلل كولن حتويل
الدين �إىل �أيديولوجية �سيا�سية �أو تف�سريه على هذا النحو .وقد بقي طوال حياته
بعي ًدا عن الفعاليات ال�سيا�سية وعن الأهداف ال�سيا�سية ،ومل يقدم الإ�سالم  -يف
�أي وقت من الأوقات  -على �أنه �أيديولوجية �سيا�سية ،بل ر�أى �أن هذا الأ�سلوب
وكرر �شرح موقفه هذا
من التبليغ والدعوة� ،سيلحق ً
�ضررا بالدعوة الإ�سالميةّ ،
وتكرارا �سواء يف خطبه للجماهري �أو يف مقاالته.
مرارا
ً
ً
ويجب الت�أكيد على �أن فكره مل ينبعث كرد فعل ،والذين ت�أثروا به هم
�أكرث �أفراد املجتمع ثقافة وقابلية ،وهم ينت�سبون �إىل �أف�ضل طبقات املجتمع ،وهم
عاليا وعرفوا قيم الع�صر احلديث عن قرب .وهو ال ي�سعى
�أبناء املدن ،تلقوا ً
تعليما ً
لت�شكيل دولة �أيديولوجية ،كذلك ال يقوم مبواجهة �أي �أيديولوجية للدولة وال
ين�شط ملعار�ضتها وم�صادمتها ،و�أن جميع ت�صرفاته وعالقاته قائمة على �أ�سا�س
احلوار والتفاهم وقبول الآخر ،وجميع ت�صرفاته وعالقاته مع املجتمع ومع الأفراد
الآخرين قائمة على �أ�سا�س �إيجابي وبناء .وبد ًال من �سلوك طريق القوة والعنف
وطريق الهدم واالنقالب �سلك طريق تقدمي البدائل من دون �أن يخل بالنظام
ثمارا .و�أنت جتد يف جميع عالقاته �أنه اتخذ
القائم .فهذا يف ر�أيه �أف�ضل و�أكرث ً
الفرد واملجتمع والإن�سانية هدفًا له.
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وبف�ضل قابليته الفذّ ة يف فن اخلطابة و�إخال�صه وقدرته يف حتريك امل�شاعر
الدينية لدى اجلماهري ،وبف�ضل خطبه ومواعظه جتددت �آمال اجلماهري التي كانت
قد همدت منذ زمن طويل .لقد وجد الآالف بل ع�شرات الآالف من النا�س
�أنف�سهم يف جو هذه اخلطب الدينية واكت�سبوا الثقة بح�ضارتهم من جديد.
ب -أمهية التجديد يف الرؤية الرتبوية
 -1انفصام الديين عن الدنيوي يف املدارس العثمانية

لقد كانت املدار�س الدينية يف الدولة العثمانية طوال ع�صور طويلة هي
امل�ؤ�س�سة القائمة ب�إنتاج وو�ضع الأ�س�س الفكرية وال�سيا�سية واحلقوقية لدولة قوية
فاحتة ،وال ميكن التهوين من �أهميتها ومن دورها يف رقي الدولة العثمانية ويف �إن�شاء
وو�ضع احل�ضارة الرتكية-الإ�سالمية ،فقد كانت هذه املدار�س �أهم تنظيم يبعث
احلياة يف منظومة التفكري ويف بنية التعليم واالجتماع يف الدولة العثمانية حتى
عهد التنظيمات (.)1876-1839
كانت املدار�س الدينية م�ؤ�س�سات تعليمية م�ستقلة خارجة عن ال�سلطة
املبا�شرة للدولة؛ لأن م�ؤ�س�سة الوقف كانت هي القائمة ب�إدارة هذه امل�ؤ�س�سات
وتعاونيا ،وكانت العائالت
تكافليا
ًّ
التعليمية .وكان املجتمع العثماين جمتم ًعا ًّ
الغنية تهب �أمالكها وجتعلها وق ًفا يف �سبيل املجتمع من غري انتظار �أي منفعة،
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بل بدافع روحي وديني ومعنوي �صرف .ولكن عندما دب ال�ضعف يف الدولة
اعتبارا من القرن ال�سابع ع�شر،
العثمانية ويف النظام االجتماعي واالقت�صادي ً
بد�أ التدهور يف نظام الأوقاف �أو ًال ،ثم �سرى �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية املرتطبة به.
وملا كانت املدار�س خارج �سيطرة ورقابة الدولة ،كانت الهوية االجتماعية
والدينية غالبة عليها؛ لذا كانت قوية عندما كانت الدولة قوية .وملا كانت الدولة
م�ستقرا ،وكان من �أهم عوامل هذا اال�ستقرار االجتماعي قوة
قوية كان املجتمع
ًّ
الروابط الدينية واملعنوية وقوة الرتابط االجتماعي .ولكن مع مرور الزمن بد�أ
النظام العثماين بالتف�سخ ب�سبب عوامل داخلية وخارجية ،و�ضعف هذا الرتابط
والت�ساند االجتماعي .ويف ظل هذه التغريات االجتماعية فقدت م�ؤ�س�سات
الأوقاف �أهميتها االجتماعية ،وبد�أ القلق ي�سري يف العائالت الغنية �إزاء م�ستقبلها
ب�سبب �سوء الأحوال االقت�صادية واالجتماعية .لذا مل تعد تعطي بع�ض ممتلكاتها
للوقف� ،أو تقوم بع�ض العائالت بو�ضع �شروط خا�صة للوقف.
ومع مرور الزمن حتولت الأوقاف وم�ؤ�س�ساتها �إىل م�صدر رزق لهذه العائالت.
وهكذا ابتعدت الأوقاف عن �أهدافها الدينية واالجتماعية و�أ�صبحت الأوقاف
العائلية من �أ�سباب انهيار نظام املدار�س الدينية ،فقد بد�أت الطبقات الغنية
وكوادرها بال�سيطرة على هذه املدار�س ،وعندما بد أ� متولو امل�ؤ�س�سات الوقفية بتعيني
مديري املدار�س الدينية من �أ�شخا�ص غري م�ؤهلني وغري �أكفاء مل تعد هذه املدار�س
مراكز علم ،بل مراكز لتدري�س تاريخ العلم وتكرار القدمي .ثم تدخلت ال�سيا�سة يف
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هذه املدار�س ولوثتها ،وتدخلت املدار�س يف ال�سيا�سة ف�شوهتها .وهذا الأمر �أفقد
املدار�س ا�ستقالليتها ،بينما كان النفوذ الديني واالجتماعي والثقايف يف القمة يف
عهود ا�ستقاللها .وعندما بد�أت املدار�س بال�سقوط واالنهدام جرت معها الدولة
واملجتمع �إىل التدهور .ومل تنتبه املدار�س �إىل وخامة هذا الأمر ،ومل تعط �أي فر�صة
ملن انتبه و�أدرك وخامة هذا الأمر ،كما عجزت هي عن جتديد نف�سها.
ال �شك يف وجود عوامل �أخرى �سيا�سية واجتماعية وثقافية �أدت �إىل
تدهور املدار�س؛ منها تفوق الدول الغربية وحتول حركات التغريب �إىل جزء من
�سيا�سة الدولة يف عهد التنظيمات ،والفعاليات التي متت ال�سترياد الفكر والرتاث
الغربي ،والتغريات االجتماعية والثقافية التي ح�صلت�...إلخ .كانت نظم التعليم
والرتبية يف عهود ت�أخر الدولة العثمانية حمرومة من التكامل؛ فقد كان هناك
نظامان للتعليم والرتبية:
مدار�س امل�سلمني (مدار�س ال�صبيان واملدار�س الدينية العتيقة واملدار�س
الع�سكرية ومدر�سة الأندرون� ...إلخ).
مدار�س غري امل�سلمني (مدار�س البلغار واليونان والأرمن واليهود
وال�صرب�...إلخ).
كانت هذه املدار�س خمتلفة بع�ضها عن بع�ض من ناحية املناهج وفل�سفة
التعليم والعقيدة الدينية وال�سيا�سية� ،أي �أنها بد ًال من قيامها بعملية توحيد
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وجمع ،كانت عام ًال يف التفتيت والتفرقة ،بل ميكن القول ب�أن املعاهد الأجنبية
كانت من عوامل ت�شويه نظام التعليم العثماين ،بل انقلبت هذه املعاهد بعد عهد
التنظيمات �إىل نوا ٍد �سيا�سية �سعت لهدم الدولة .وكانت هذه املعاهد هي القنوات
التي نقلت الت�أثريات ال�سيا�سية والع�سكرية واالجتماعية من فرن�سا و�إنكلرتا و�أملانيا
�إىل الدولة العثمانية .هذه الت�أثريات التي ا�شتدت حتى قاربت يف بع�ض الأحيان
ت�أثري االحتالل واال�ستعمار .وما ملكت هذه الدول مثل هذا الت�أثري �إال بوا�سطة
هذه املعاهد واخلريجني املحليني منها .لقد حملت هذه املدار�س الأجنبية الثقافة
الإمربيالية و�أ�صبح ذكرها يرادف ذكر الإمربيالية.
والآن لنلق نظرة �سريعة على املو�ضوع من زاوية الن�شاطات الفكرية
وال�سيا�سية لأن�صار التنظيمات؛ لأن عهد التنظيمات �شكل عه ًدا جدي ًدا من
ناحية النظام التعليمي والرتبوي ،حيث و�ضعوا املدار�س احلديثة مقابل املدار�س
الدينية .والظاهر �أن رجال التنظيمات كانوا على وعي بالثنائية املوجودة يف
النظام التعليمي والرتبوي ،ولكنهم نتيجة ت�أثرهم بالغرب كانوا يريدون جعل
وليرباليا ،وكانوا يرون �أن
علمانيا
النظام التعليمي يف الدولة العثمانية نظا ًما
ًّ
ًّ
الثنائية املوجودة يف النظام التعليمي والرتبوي �ست�ؤدي �إىل ت�شتت اجتماعي و�إىل
اختالفات اجتماعية .واحلقيقة �أنهم كانوا يرمون �إىل �شيء �أكرب ،وهو ال�سعي -
حتت ت�أثري القيم ال�سيا�سية والفكرية الغربية  -لإن�شاء جمتمع عثماين جديد.
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وللو�صول �إىل هذا الهدف فقد خططوا للقيام بتغيري نظام املدار�س الدينية،
وكانوا يعتقدون �أنهم بعملهم هذا ي�ستطيعون حتقيق وحدة املجتمع العثماين من
مهما بالن�سبة لهم من ناحية حتقيق
الناحية ال�سيا�سية واالجتماعية .كان هذا � ًأمرا ًّ
م�شروعهم يف التغرب من الناحية االجتماعية والفكرية .لقد �أثر �أن�صار التنظيمات
على امل�سلمني بنظام املدار�س احلديثة ،ولكنهم مل ي�ستطيعوا الت�أثري على املدار�س
الأخرى الأجنبية .و�أظهر هذا التغيري يف النظام التعليمي ثنائية كبرية بني املدار�س
الدينية واملدار�س احلديثة .وعالوة على هذا فقد ح�صل الأجانب بعد �إعالن
التنظيمات ( )1839على امتيازات كبرية داخل الإمرباطورية بخ�صو�ص فتح
املدار�س الدينية وغري الدينية .كان الو�ضع ي�سري �ضد �أهداف �أن�صار التنظيمات،
علما ب�أن �أفكار ه�ؤالء كانت يف احلقيقة م�شو�شة؛ لأنهم مل ي�ستطيعوا فهم وه�ضم
ً
القيم الفكرية وال�سيا�سية للغرب ب�صورة �صحيحة �أو ًال ،ومل ي�ستطيعوا متثيلها يف
م�شاريع اجتماعية .كانوا يف موقف التقليد الأعمى للغرب .وكما مل ي�ستطيعوا
و�ضع نظام تربوي جيد ت�سببوا يف �إ�ضعاف القيم االجتماعية والثقافية يف املجتمع.
وبعد �أن انف�صلت املدار�س احلديثة عن املدار�س الدينية �أعطيت �إىل يد الدولة.
وهكذا �أ�صبحت هذه املدار�س احلديثة من الناحية املالية ومن ناحية كادر التعليم
كبريا على عاتق الدولة.
ماليا ً
و�ضرورة �إن�شاء الأبنية لها وت�أمني الأثاث�...إلخ عب ًئا ًّ
�صحيح �أن املدار�س احلديثة فتحت ،ولكن املدار�س الدينية ا�ستمرت يف
الوجود .وقد �أدت الثنائية املوجودة بني املدار�س احلديثة واملدار�س الدينية �إىل
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ثنائية يف فكر املثقفني الأتراك ويف فكر رجال الدولة وهو ما �أفرز �صرا ًعا �شدي ًدا
بينهما .ونتيجة هذا ال�صراع تقوقعت املدار�س الدينية على نف�سها� ،أما املدار�س
احلديثة فقد بقيت �سجينة التقليد ،ومل ت�ستطع �أن تخطو خطوة واحدة �إىل الأمام.
وا�ستمرت هذه الثنائية وهذا ال�صراع حتى �سن قانون «التدري�س املوحد» عام
 1924يف العهد اجلمهوري ،حيث ظهرت فيه «املدار�س العلمانية» وو�ضعت خطة
يف هذا العهد ملكافحة الأمية فزاد عدد هذه املدار�س ،ولكن مل يتم ت�سجيل تقدم
يف م�ستوى هذه املدار�س من حيث النوعية.
 -2مزاوجة روح األصالة باملعاصرة

�إن فتح اهلل كولن  -العامل واملفكر  -خريج مدر�سة دينية عتيقة ،وميكن
القول �إن �أمثال فتح اهلل كولن من الرجال هم �آخر حلقات نظام املدار�س
العتيقة يف تركيا .وعلى الرغم من هذا فقد كان فتح اهلل كولن خمتل ًفا عنهم
لأنه مل يبق يف حدود العلم والفكر واجلو االجتماعي لهذه املدار�س القدمية،
فقد قر�أ و�أ ّمل باحل�ضارة الغربية املعا�صرة وبنظم فكرها وبعلومها الو�ضعية وب�أ�سلوب
حياتها االجتماعية .ف�إىل جانب علمه الديني الغزير اكت�سب العلوم الطبيعية
حاليا يف
واالجتماعية والإن�سانية مب�ستوى �أعلى من امل�ستوى الذي يتم تدري�سه ً
امل�ؤ�س�سات التعليمية.
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طرح فتح اهلل كولن �أفكاره حول نظم التعليم والرتبية املمتدة من املدر�سة
الدينية �إىل املدار�س احلديثة يف املقابالت ال�صحفية التي �أجريت معه يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي((( حيث قام  -عند الإجابة عن الأ�سئلة املختلفة املطروحة عليه -
بتحليل وتقومي وا�سع ،و�أ�شار كيف وقع النظام التعليمي الديني القدمي ومناهجه
�سدا �أمام التجديد يف
يف �أ�سر التكرار ،وكيف �أ�صبحت كتب الهوام�ش وال�شروح ًّ
كل �ساحة .و�أجرى مقارنة عامة بني ما كان يدر�س يف هذه املدار�س القدمية ب�شكل
كال�سيكي مع العلوم الريا�ضية التي انت�شرت يف الغرب يف ذلك العهد .و�أرجع
�سبب جمود وت�أثر هذه املدار�س � -إىل جانب �أ�سباب �أخرى � -إىل قيامها بغلق
�أبوابها �أمام العلوم الو�ضعية ،كما ذكر ب�أن العلوم الكال�سيكية التي كانت تدر�س
فيها ،مثل اللغة والبالغة واملنطق وعلم الكالم والتف�سري والفقه وعلم الأ�صول...
�إلخ ،كانت تدر�س وك�أن من غري املمكن القيام ب�أي جتديد �أو تو�سيع فكري وعملي
يف �أي �ساحة من ال�ساحات .و�أرجع �سبب التفريق بني العلوم الدينية والو�ضعية
�إىل �سقوط نظام هذه املدار�س يف هوة التكرار وعدم قابليته لأي جتديد.
وهو يرى �أن هذه املدار�س التي ف�صلت الفكر الديني عن الفكر املو�ضوعي
وعن العلوم يف تلك املرحلة فعلت هذا على الرغم من تعاليم القر�آن التي ت�ؤكد
على التوافق بني العلم والدين .فالقر�آن الكرمي يحث ب�شكل وا�ضح على العلوم
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�ضارية ويقرنهما م ًعا .وعندما �ضاع هذا االقرتان
ظهرت املرحلة التاريخية امل�ش�ؤومة التي ف�صلت الدين عن العلم ،ثم ف�صلت
نظام التعليم عن احلياة االجتماعية ،وظهرت ثنائية املدار�س الدينية واملدار�س
االعتيادية ،والتناق�ض وال�صراع بينهما� ،أي كان هذا الف�صل هو خلفية هذا
ال�صراع .وميكن �إرجاع العوامل االجتماعية والتاريخية له �إىل هذا الف�صل.
ازداد ارتباط فتح اهلل كولن باجلماهري وازداد امتزاجه بها ،ازدادت عالقته
مب�شاكلها .وهذه العالقة احلميمة القريبة من اجلماهري ومن م�شاكلها الأ�سا�سية،
دفعته �إىل البحث عن حلول لها .يف هذه الأثناء اطلع على جميع التيارات
الفكرية وال�سيا�سية يف البلد وعلى احللول املطروحة ،حيث �أمعن فيها النظر ملعرفة
درجة �صالحيتها وواقعيتها ،فت�أملها ّ
وفكر فيها بعمق ،ثم اجته �إىل م�شاكل العامل
الإ�سالمي ووجد الفر�صة لتوجيه قريحته نحو عامل �أو�سع .ونتيجة لرحلته الفكرية
هذه ،وجد �أن امل�شكلة يف بلده ويف العامل الإ�سالمي ،ورمبا يف احل�ضارة الراهنة
كلها ،هي م�شكلة الإن�سان وتعليمه وتربيته وتدريبه .ويف بداية ال�سبعينيات حاول
تطبيق م�شروعه يف التعليم والرتبية على الطالب ال�شباب ،ثم يف املدار�س التي
�شجع على �إن�شائها يف معظم بلدان العامل ،فانتقل امل�شروع من اجلانب النظري �إىل
التطبيق العملي.
كان يف خطبه ودرو�سه ي�ستنه�ض همم النا�س �إىل بناء املدار�س احلديثة التي
جتمع بني العلم والإميان .ولكن �سرعان ما جاءته انتقادات من بع�ض الأو�ساط
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املحافظة؛ لأن هذه الأو�ساط كانت مهتمة بامل�شاريع ذات الأمد الق�صري ،بينما
كانت م�شاريع الرتبية والتعليم ذات �أمد بعيد وحتتاج �إىل نف�س طويل .وكذلك مل
تكن هذه امل�شاريع من امل�شاريع التي تهتم بها هذه الأو�ساط ب�شكل مبا�شر؛ لذا
فلم تكن على وعي بالآثار االجتماعية العميقة لها على املدى البعيد ،ونظرت
�أو�ساط حمافظة �أخرى �إىل هذه امل�شاريع با�ستخفاف ومل ت�أخذها م�أخذ اجلد.
وقد حاول فتح اهلل كولن ل�سنوات عديدة يف خطبه ومواعظه وكتبه ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،إقناع وتنوير الأو�ساط املتدينة بفائدة م�شاريع الرتبية والتعليم،
كبريا يف
وخطا خطوات فعلية يف هذا املجال ليكون قدوة لهم ،كما بذل جه ًدا ً
�إقناع الأو�ساط احلكومية الر�سمية ب�أنه ال ي�ستهدف من هذه امل�شاريع �سوى
م�صلحة اجلماهري وخدمة الروح والهوية الوطنية ،وال يحمل �أي هدف �سيا�سي �أو
�أيديولوجي� ،أو �أي هدف يتعار�ض مع �أهداف الدولة القائمة؛ لأن اجلهود كلها
مدنيا بح ًتا.
كانت موجهة نحو تعليم وتربية ال�شباب واجلماهري باعتبارها عم ًال ًّ
ويف الت�سعينيات بد�أت هذه املدار�س (االبتدائية والثانوية) يف تركيا
باال�شرتاك يف امل�سابقات العلمية العاملية ،حيث �أثبتت جدارتها يف مدة ق�صرية
بالنتائج اجليدة التي ح�صلت عليها ،والنجاحات الرائعة التي �سجلتها .وكان هذا
دلي ًال على �أن هذه املدار�س �أُر�سيت على قواعد علمية ر�صينة .وبتعبري �آخر كانت
هناك �إ�شارة �إىل مدى جناح م�شروع الرتبية والتعليم الذي �أ�شار �إليه فتح اهلل كولن
وو�ضع على عاتقه مهمة �إجنازه.
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 -3إضافات نوعية إىل نظام التعليم الرتكي

تعد مئات املدار�س التي فتحت بت�شجيع من الأ�ستاذ فتح اهلل كولن مهمة
لنظام التعليم الرتكي من ناحيتني:
الناحية االجتماعية
ناحية النوعية الراقية للتعليم
لقد نفثت هذه املدار�س احلركة واحليوية لنظام التعليم يف تركيا ،وكانت
عام ًال يف زيادة االهتمام بنظام التعليم �سواء يف الأو�ساط امل�ؤيدة لهذه املدار�س
�أو املعار�ضة لها .وعندما تبني جناح هذه املدار�س يف �إعداد الطالب للجامعات،
وجناحها الباهر يف املباريات العلمية العاملية ،وانعك�ست �أخبار هذه النجاحات
يف و�سائل الإعالم وو�صلت �إىل �أ�سماع الر�أي العام ،توجه العديد �إىل �ساحة
التعليم� ،إىل درجة �أنه مل يحدث مثل هذا االهتمام املتزايد نحو التعليم يف تركيا
يف العهود ال�سابقة ،حتى لقد �أ�صبح من املعتاد الآن وجود برامج خا�صة للتعليم
يف و�سائل الإعالم ،وخ�ص�صت اجلرائد �صفحات ملو�ضوع التعليم و�أخباره ،وزاد
�إقبال العديد من الأو�ساط �إىل التعليم بعد �أن كانت ال تربطها به �أي عالقة ،ومنا
قطاع التعليم و�أ�صبح من القطاعات املهمة.
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وحري بالذكر �أن الأ�ستاذ فتح اهلل كولن �أدخل مفهوم الت�ضحية �إىل نظام
التعليم؛ لأن التعليم �سباق طويل املدى و�صعب ،فهو ي�ستلزم ت�ضحية جدية،
و�صربا على الآالم وامل�شاكل .والت�ضحية كانت �أهم عامل يف جناح املدار�س
وحتم ًال ً
التي �شجع على فتحها الأ�ستاذ كولن ،حيث هرع الآالف �إىل خدمة التعليم بكل
�شوق وبكل رغبة ،و�أدوا هذه اخلدمة ناذرين �أنف�سهم خلدمة الإن�سانية ،ورا�ضني
غائبا متا ًما عن نظام التعليم
بالعي�ش بكل تق�شف وزهد .وقد كان مثل هذا الأمر ً
يف تركيا من زمن بعيد.
لقد كان من ال�صعب جذب املربني واملعلمني �إىل املناطق الفقرية .ومع
�أنه مت و�ضع نظام م�ضاعفة راتب ه�ؤالء يف بع�ض هذه املناطق الفقرية� ،إال �أنه مل
كثريا ،وبقي ميل ه�ؤالء ورغبتهم بالبقاء يف جو املدنية يف املدن الكبرية.
ينفع ً
ولكن هذه ال�صعوبة مل تكن موجودة يف مدار�س فتح اهلل كولن ،بل ذهب املربون
واملعلمون �إىل �أرجاء العامل ،بل حتى �إىل مناطق بدائية حمرومة من العديد من
احلاجات الع�صرية ،بل ذهبوا حتى �إىل مناطق حتتدم فيها املعارك ،و�إىل مناطق
خطرة ال يتوفر فيها عن�صر الأمان .كان ه�ؤالء الذين توكلوا هذا التوكل يربهنون
عمليا على مدى حاجة نظام التعليم �إىل الت�ضحية والفداء(((.
ًّ
ال �شك �أن العامل الأ�سا�س وامل�ؤثر يف ظهور هذه الت�ضحية ونذر النف�س
خلدمة الإن�سانية هو فتح اهلل كولن .ولكن ما الذي دعا فتح اهلل كولن وهو عامل
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 �إىل ولوج �ساحة �صعبة ومتعبة وذات نف�س طويل مثل
يوميا لأزمات قلبية
�شخ�صا
�ساحة التعليم؟ ما الذي دعا ً
ً
ح�سا�سا مثله يتعر�ض ًّ
و�أزمات مر�ض ال�سكر �إىل ولوج هذا الطريق الطويل املتعب؟
هناك من ي�سرد هذه الأ�سئلة بغيظ فيقول :ماذا يعمل �شخ�ص متدين يف
�ساحة التعليم؟ ف�إن كانت مهنته هي الوعظ فليعمل يف �ساحة الوعظ .وملاذا يقوم
�شخ�ص خمت�ص بالعلوم الإ�سالمية بالولوج �إىل �ساحة التعليم والرتبية التي هي
�ساحة علمانية؟ كانت هذه الأ�سئلة املطروحة حول �شخ�صية فتح اهلل كولن وحول
كثريا طوال �أعوام الت�سعينيات يف القرن
م�شروعه يف التعليم والرتبية متداولة ً
املا�ضي من قبل و�سائل الإعالم ،ومن قبل �أنا�س عديدين ينت�سبون �إىل قطاعات
خمتلفة ،وهي �أ�سئلة �أجاب عليها يف العديد من اللقاءات ال�صحفية التي متت
معه ،لذا فلن نكرر هنا �أجوبته على هذه الأ�سئلة� ،إال �أننا �سنلقي نظرة على نظرته
�إىل نظام التعليم والرتبية.
قام فتح اهلل كولن طوال �سنوات عديدة �سواء يف مواعظه �أم يف جمال�سه �أم يف
مقاالته العديدة التي ن�شرها بالتطرق ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل م�شاكل التعليم.
حركيا و�أو�صله �إىل
ويكاد يكون هو ال�شخ�ص الوحيد الذي تناول هذا املو�ضوع تناو ًال ًّ
اجلماهري الوا�سعة .فال نعرف �أح ًدا �آخر قام ب�شرح �أهمية التعليم حتى يف مواعظه
للجماهري الذين كانوا يح�ضرون امل�سجد ل�سماع مواعظه وهم من عامة النا�س ومن
منح�صرا يف التاريخ القريب ويف
الك�سبة و�أ�صحاب احلرف؛ لأن مو�ضوع التعليم كان
ً
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العهد اجلمهوري � ًأي�ضا يف �أو�ساط املثقفني واملفكرين وال�سا�سة ،ومل يكن يف ا�ستطاعة
جماهري النا�س اال�شرتاك يف النقا�شات الدائرة حوله ال ب�شكل مبا�شر وال ب�شكل
جدا وخا�ص
غري مبا�شر؛ لأن القناعة ال�سائدة كانت �أن نظام التعليم مو�ضوع مهم ًّ
جدا �إىل درجة ال ميكن معها ال�سماح جلماهري ال�شعب لبيان الر�أي حوله .ومل يدر
ًّ
بخلدهم �أب ًدا �أنه من املمكن �أن يقوم عامة النا�س بالتربع من �أموالهم �إىل التعليم من
دون انتظار لأي مقابل .وبتعبري �آخر :مل تكن اجلماهري الوا�سعة ت�شغل �أي مكان يف
امل�شاريع االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية له�ؤالء املثقفني وال�سا�سة .فهم كانوا ينظرون
�إىل املجتمع ب�أنه عبارة عن جماهري جاهلة ال 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�صنعت التعليم وال�سيا�سة� ،أي جعلت الدولة غريبة عن ال�شعب و�أن�ش�أت
نخبويا ،وولدت هذه النظرة.
كادرا ًّ
ً
ولكن الأ�ستاذ فتح اهلل كولن كان يرى �أن ال�شعب الرتكي الذي قاد
معركة اال�ستقالل يف ظروف قا�سية من الفقر واحلرمان قادر بحميته و�شهامته على
اال�شرتاك يف حل �أهم م�شاكل البلد ،و�أنه ميكن اال�ستعانة به يف هذا املو�ضوع
اخلطري؛ لذا كانت حماولته فريدة يف بابها ال جند لها مثي ًال يف تاريخنا القريب.
�إن الأ�ستاذ كولن يرى �أن م�شكلة التعليم والرتبية لي�ست موجودة يف
بلدنا فقط ،بل هي موجودة وب�شكل حاد وجذري يف املدنية املعا�صرة .وبلغ من
اهتمامه ب�ضرورة التعليم والرتبية� ،أنه كاد يجعلها من �أ�س�س الإميان� ،إذ من �أهم
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�أ�سباب القلق وال�ضياع يف املجتمعات الغربية متزق وحدة العقل والقلب يف الفكر
العلمي ويف النظام التعليمي .وما مل حتقق الوحدة يف النظام التعليمي والرتبوي،
وت�ؤ�س�س العالقة الفطرية والطبيعية بني الإن�سان والكون واهلل فلي�س هناك �أي �أمل
وال �أي فر�صة للخروج من هذا القلق وال�ضياع.
ومع انطالق هذه املدار�س من هذا املنطلق ا�ستطاعت جتاوز الفل�سفة الو�ضعية
التي تعد من �أهم م�شاكل نظام التعليم والرتبية .وهذه املدار�س ت�ضع وحدة القلب
والعقل يف مركز نظامها التعليمي ومنظومتها العلمية والفكرية .وبتعبري �آخر هي
متالئما مع املجتمع ومع البيئة ومع اخلالق.
ت�سعى �إىل ت�أكيد �ضرورة كون الإن�سان ً
ت�سعى �إىل و�ضع �أمنوذج �إن�سان وجمتمع يحرتم تاريخه وتقاليده وجذوره الإميانية
وهويته االجتماعية ،مع فكر علمي حديث ومنفتح على كل جديد ،كما يثق
بنف�سه ومب�ستقبله ،مع انفتاح على الآخر ومعطيات الع�صر احلديث .لذا مل تكن
هذه املعاهد  -بكوادرها الن�شطة واملوفقة واملعا�صرة  -ناجحة يف تركيا فقط ،بل يف
كل بلد عملت فيه.
عالوة على هذا قامت هذه املدار�س بتغيري عقلية ومنط التعليم املتثاقل
واملتجمد امل�ستند �إىل احلفظ والتكرار؛ �إذ ال يزال نظام التعليم يف تركيا م�ستن ًدا
�إىل �أ�سلوب احلفظ والتكرار ومل يتخل�ص بعد من �آثار املنطق ال�صوري يف العديد
من ال�ساحات .وبد ًال من نظام التعليم امل�ستند �إىل احلفظ اختارت هذه املدار�س
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املنطق الريا�ضي والتجريبي وطريق الفكر املنفتح املتطور ،وبذلك جلبت احلركة
والن�شاط �إىل النظام التعليمي� ،أي قامت بتجديد معايري التعليم وبرفع م�ستواه.
والتجديد الآخر لهذه املدار�س نراه يف �صدد العالقات بني الطالب واملعلم،
وبني املدر�سة والأ�سرة واملحيط االجتماعي حيث �أر�ست عالقات حميمة دافئة
وعاطفية كانت الب�شرية قد ن�سيتها منذ ع�صور عدة وهي تتلهف وتت�شوق �إليها الآن؛
�أي �إن هذه املدار�س �أحيت العالقات العائلية احلميمة ال�سابقة ،و�أحيت امل�شاعر
والعواطف احلميمة الظاهرة عادة يف العائلة واملحلة والبيئة االجتماعية ال�صغرية،
وبعثت من جديد الأمنوذج املا�ضي للإن�سان البطل امل�ضحي ،الذي ينذر نف�سه لأمته
ولوطنه وللإن�سانية جمعاء بكل املحبة ،والذي اختفى �أمنوذجه يف هذا الع�صر املادي
الأناين الالهث وراء امل�صالح الذاتية .هذا هو الكادر والروح امل�سيطر على هذه
املدار�س ،فكلهم �شرب من ك�أ�س املحبة وعجن بعجني الفداء والت�ضحية ،ومن النادر
تاريخيا اكت�ساب نظام التعليم وكادر التعليم مثل هذا التكرمي واالهتمام.
ًّ
فما الذي يدفع ال�شباب الذين تخرجوا يف �أف�ضل اجلامعات و�أمامهم
م�ستقبل باهر ورائع �أن يهرعوا �إىل �أقطار فقرية ونائية� ،أو �إىل بلدان تكتوي بنار
احلرب لكي يكونوا مدر�سني �أو �إداريني يف تلك املعاهد؟ وما الذي جعل مهنة
التعليم هي املهنة املف�ضلة لدى �آالف ال�شباب لكي يختاروها مع ا�ستطاعتهم دخول
كليات الطب والهند�سة والكومبيوتر وهند�سة الطريان والهند�سة ال�صناعية؟ ال
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�شك �أن ه�ؤالء ال�شباب ميثلون �شهامة امل�سلم وت�ضحيته وحبه للخري ،وقد �صحبوا
معهم هذا النبل والكرامة �إىل كل بلد رحلوا �إليه وكانوا ر�سل الثقافة فيه.
ف�إن نظرنا �إىل املو�ضوع من هذا املنظور ال�شامل ،نرى �أن هذه املعاهد
�ساهمت وت�ساهم م�ساهمة �إيجابية يف الثقافة الرتكية ويف عالقاتها اخلارجية .لقد
اتبعت تركيا منذ ع�صور �سيا�سة منغلقة نحو اخلارج ،فقد �ضعفت جر�أتها ورغبتها
باالنفتاح على اخلارج ،وكانت تبدي ردود فعل غريزية وقلقا �ضد االنفتاح على
اخلارج .ونحن نعتقد �أنه كلما زاد هذا القلق زادت الأهمية الثقافية لهذه املعاهد
على امل�سرح الدويل.
 -4إضافات منوذجية يف صناعة التقارب الثقايف

نعتقد �أن �إيجابيات هذه املعاهد وفوائدها �ستظهر ب�شكل �أو�ضح يف املدى
البعيد؛ لأن الرتبية والتعليم م�شروع طويل املدى .وال �شك �أنه لأول مرة يف تاريخنا
أثريا
الطويل يظهر هذا ال�صدى الوا�سع مل�شروع تعليمي ،فقد �أحدث حركة وا�سعة وت� ً
على النطاق الدويل يف ال�ساحة الثقافية واالجتماعية والدولية .ومع �أن م�ؤ�س�سات
�أخرى غري هذه املدار�س تتوىل مو�ضوع احلوار بني احل�ضارات� ،إال �أن هذه املدار�س
أ�شخا�صا كثريين ت�صدوا لهذا املو�ضوع وحملوا هذه املهمة.
خرجت � ً
ّ
لقد قامت هذه املدار�س مبدر�سيها و�أ�ساتذتها وكوادر الإدارة فيها ب�صنع
ن�سيج لني ورقيق من العالقات احلميمة امل�شرتكة بني �أنا�س يختلفون يف الدين
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والثقافة واحل�ضارة .و�ستزداد �ساحة هذا الت�أثري وتتعمق �إىل درجة قد يفوق حتى
توقعات القائمني بها؛ لأن تربية وتهيئة �أ�شخا�ص مدنيني م�ستعدين للحوار مع
جدا،
الآخرين على الرغم من الفروق الدينية والثقافية واالجتماعية عن�صر مهم ًّ
أ�سا�سا وقاعدة للحوار بني احل�ضارات .وعندما نذكر هذا
وي�شكل يف امل�ستقبل � ً
النوع من الأ�شخا�ص امل�ستعدين للحوار مع الآخرين والتعاون معهم ،ال نق�صد
�أنهم قد انقطعوا عن هوياتهم وعن جذورهم و�أ�صبحوا غرباء عنها؛ لأن احلوار
يعني «االحرتام املتبادل من دون �إنكار �أي طرف لهويته وثقافته وعاداته» ،بل
القيام بتكوين �ساحة وا�سعة م�شرتكة ميكن فيها العي�ش م ًعا ب�سالم ومن دون
�صراع .وال يعني هذا احلوار ب�أي حال من الأحوال  -مثلما ي�شيع املعار�ضون
له  -االن�صهار يف بوتقة الطرف املقابل؛ لأن هذا معناه من الناحية ال�سيا�سية
واالقت�صادية قبول لال�ستعمار ،ويعني من الناحية االجتماعية والثقافية عملية
ذوبان.
من جهة �أخرى نحن نعي�ش ظاهرة «العوملة» �أي �أن الآخر موجود الآن على
عتبة بابنا ،وهذا ي�ؤثر على عالقاتنا االجتماعية والإن�سانية؛ لذا علينا بذل اجلهود
للتعاي�ش مع الثقافات الأخرى يف جو يخلو من ال�صراع ولي�س الوقوف منها موقف
العداء .واخلوف من الآخر ومن ثقافته يعني �ضعف ثقتنا يف هويتنا و�شخ�صيتنا� .أومل
نتحد العامل �أجمع بهويتنا و�شخ�صيتنا وبنظم الرتبية عندنا؟ فطوال �أربعة ع�شر قرنًا
َّ
التقينا وتعاي�شنا مع ثقافات وح�ضارات عديدة؛ فقد كانت الأنا�ضول مه ًدا ملدنيات
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عديدة� ،أي كانت ف�سيف�ساء ح�ضارات وثقافات عديدة .ومع �أن مثل هذه الف�سيف�ساء
احل�ضارية والثقافية قد يكون لها خطر من الناحية ال�سيا�سية والأيديولوجية� ،إال �أن
منطقة الأنا�ضول تعد بحق من �أهم املناطق اجلغرافية التي كانت مه ًدا حل�ضارات
خمتلفة؛ لذا فقد ت�شربت بثقافة احلوار يف التاريخ وه�ضمتها.
�إننا نرى �أن �أمنوذج الإن�سان يف م�شروع هذه املدار�س �أكرث فعالية و�إيجابية
ون�شاطًا ،ويحاول �أن يكون من الالعبني على امل�سرح االجتماعي ومن امل�ؤثرين
فيه ،وهذا الأمنوذج الإن�ساين متوازن من ناحية املادة والروح ،وال يعمل �أحدهما
�ضد الآخر ،كما يحمل هذا الإن�سان رغبة احلوار الثقايف واالجتماعي.
ميكن �سرد العديد من الأقوال حول الأ�س�س الفل�سفية والفكرية لهذه
الق�ضية ،ولكن ال ميكن �إيفاء حق ه�ؤالء الأبطال الذين حققوا يف الواقع
العملي هذا الأمنوذج االجتماعي والثقايف .ويجب �أال نن�سى �أننا �أمام ن�شاط
عملي جتاوز خيال املثقفني .وجدير بالت�أكيد �أن املدار�س هذه �سيكون لها �إ�سهام
كبري يف �إغناء احلوار بني احل�ضارات يف امل�ستقبل ،و�إن كان من ال�صعب ر�سم
حاليا .هذا مرتبط مبدى قبول البلدان الأخرى لهذه املعاهد
حدود هذا الإ�سهام ً
ومدى تفاعل جمتمعاتها معها ،ومدى ا�ستعداد تلك البلدان للدخول يف م�س�ألة
حوار احل�ضارات .وبو�سعنا �أن نرى �أن بلدانًا كثرية � -إن مل تكن هناك �ضغوط
�أيديولوجية �سيا�سية وفكرية عليها  -م�ستعدة لقبول مثل هذا احلوار.
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�أ�صبح فتح اهلل كولن بفعالياته هذه ون�شاطاته حديث ال�ساعة يف تركيا
منذ الت�سعينيات ،وب�ؤرة اهتمام كبار موظفي الدولة ورجال ال�سيا�سة املحايدين،
والأكادمييني والأو�ساط املثقفة وو�سائل الإعالم .و�أ�صبحت �أعوام الت�سعينيات،
�أعوام االنطالق �إىل العامل اخلارجي من جهة ،و�أعوام �إجراء احلوارات مع خمتلف
الفئات الثقافية والتيارات الفكرية ب�شكل وا�سع من جهة �أخرى� .أي بد�أ عهد
حوار داخلي مل يحدث له مثيل يف التاريخ احلديث لرتكيا .بينما كانت تركيا قبل
م�سرحا ل�صدام العديد من احلركات ومن التيارات الأيديولوجية.
الثمانينيات ً
وقد قُتل الآالف من ال�شباب �أثناء ال�صدامات التي جرت يف هذه احلركات
عمت
ال�شبابية .واهتزت تركيا من �أعماقها بت�أثري النـزاعات الأيديولوجية التي ّ
أي�ضا العامل كله .ولكن فتح اهلل كولن ا�ستطاع �أن ينقذ حمبيه واجلماهري العري�ضة
� ً
التي كان يخاطبها من االنزالق �إىل هذه النزاعات واخل�صومات ،ويبعدهم عنها.
و�أبدى يف هذا الأمر عناية خا�صة ب�صرب وت� ٍّأن.
جـ  -من احلوار الداخلي إىل احلوار العاملي
 -1بادرة نادرة :شخصية دينية تطلق احلوار بني املتناقضني

ال �شك �أن العامل اليوم بحاجة ما�سة �إىل احلوار بني الثقافات واحل�ضارات
�أكرث من �أي وقت م�ضى؛ لأن العلوم وتكنولوجيا ال�سالح بلغ من التقدم مبل ًغا
يهدد م�ستقبل املجتمعات املوجودة على �سطح الأر�ض .وال ينبع هذا التهديد

370

نوزاد �صوا�ش

370

فقط من وجود �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومن العالقات بني قوى احلكم ،بل �إن
ظاهرة احلداثة والعوملة تهدد التعددية الثقافية والدينية واالجتماعية والفروقات
بينها .وبد�أت ردود الفعل �ضد العوملة تزداد يف خمتلف �أرجاء الدنيا ،وال تعد
ردود الفعل هذه �شك ًال من �أ�شكال املقاومة للحداثة ،بل لأن العوملة بدت ك�أنها
تهدد ومبقيا�س وا�سع الهويات الدينية والقومية والتاريخية والثقافات االجتماعية
للأمم ،وهذا ينذر بقدوم نزاعات و�صراعات جديدة.
ُيعد احلوار وقبول الآخر �أهم �سمة من �سمات فكر فتح اهلل كولن
وديناميكيته ،وهذان املفهومان اللذان تطورا يف العامل ،بد�آ ينقلبان �إىل �سمة ثقافية
على نطاق عاملي� .إن العي�ش م ًعا من دون نزاع �أ�صبح من الأهداف ومن امل�شاكل
التي تبحث الدول احلديثة عن و�سائل تدعيمه وو�ضع فل�سفته .ومل يكت�سب
احلوار وقبول الآخر يف �أي عهد من عهود التاريخ �أهمية ك�أهميته احلالية ،وما
كانت ثقافة احلوار �ضرورية ك�ضرورتها الآن؛ لأن جميع االمرباطوريات ال�سابقة
مل تكن م�ؤ�س�سة على عالقات �سيا�سية وقانونية مبنية على احلوار ،بل كانت قائمة
على �أ�سا�س ال�صراع واحلروب .وقد �أ�س�ست احل�ضارات املختلفة جدرانًا �سميكة
حولها ،حمافظة كل منها على هويتها ال�سيا�سية والأيديولوجية والدينية .و�أ ّدى
هذا �إىل �صراعات ال بد منها فيما بينها و�إىل حروب عديدة .و�سادت قوانني
احلرب يف العالقات الدولية طوال القرون الو�سطى .ومل يقت�صر هذا الأمر على
العالقات الدولية فح�سب ،بل �ساد يف القوانني الداخلية للدول والإمرباطوريات
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كذلك� ،إذ مل يكن ُي�سمح ب�أي اختالفات دينية �أو عن�صرية �أو ثقافية ،ومل يتم
االعرتاف بحق هذه االختالفات بالوجود .لذا ت�أ�س�س ن�ضال الإن�سانية يف �ساحة
احل�ضارة طوال القرون الو�سطى على ال�صراع وال�شجار واحلروب .وقد تكون
الدولة العثمانية اال�ستثناء الوحيد يف هذا املجال.
لف
يف عام 1980م حدث انقالب ع�سكري �شاع يف �أعقابه هدوء كبري ّ
جميع �أرجاء تركيا .لقد خ�سرت تركيا يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ثالثة �أجيال،
وا�ستوىل التعب والي�أ�س على النا�س� .أما �أعوام الثمانينيات ،فكانت �أعوام قيام
احلركات الفكرية والأيديولوجية مبراجعة نف�سها وحما�سبتها .ولكن النزاعات
انتهت يف ال�شوارع وال�ساحات فقط؛ لأن الر�ؤو�س والأذهان كانت ال تزال
مملوءة ومق�سمة باحلواجز الأيديولوجية .يف مثل هذا الو�ضع االجتماعي ،بد�أ
فتح اهلل كولن ب�إر�ساء ثقافة احلوار وقبول الآخر ،وبثقافة �إبداء املرونة واالبتعاد
عن التع�صب .وا�ستطاع �أن يكون مقن ًعا؛ لأنه كان معماري م�شروع على النطاق
العاملي؛ لذا �أ�صبح حمط االهتمام ومو�ضوع ال�ساعة.
قام فتح اهلل كولن بعد ذلك مبحاوالت وجتارب �أولية مل�شروعه الكبري
لإر�ساء قواعد احلوار بني املثقفني الأتراك املنتمني �إىل �أطياف فكرية وعقدية
متناق�ضة؛ فقام بعقد اجتماعات بني ممثلي خمتلف الأفكار ،وبني ممثلي خمتلف
�أمناط املجتمع و�أديانه ،ومع الذين دخلوا يف �صراعات فعلية فيما بينهم يف
ال�ستينيات ويف ال�سبعينيات ،ومع من ا�ستمرت خالفاتهم يف ال�ساحات الفكرية
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واالجتماعية ،وانق�سموا �إىل مع�سكرات خمتلفة .وجد ه�ؤالء �أنف�سهم يجل�سون
لأ ّول مرة حول من�ضدة واحدة مع خمالفيهم يف الر�أي والأيديولوجية .كانوا يرون
خمالفيهم عن قرب للمرة الأوىل ويتحدثون معهم .كان ه�ؤالء من الذين رمبا
�شهر �أحدهم ال�سالح يف وجه الآخر �ساب ًقا� ،أو يف الأقل قادوا تيارات خمتلفة
ومتعار�ضة من احلركات ال�شبابية .فقد جل�سوا حول مائدة واحدة وج ًها لوجه
يتناولون الطعام وي�س�أل �أحدهم عن �أحوال الآخر.
�صحيح �أن احلديث يف هذه اللقاءات الأوىل كان ال يتجاوز كلمات املجاملة،
ولكن كان هناك من بني احلا�ضرين من �أعجب بهذه االجتماعات ،وبدت
عنده �أمارات الرغبة يف �إر�ساء القواعد الفكرية والفل�سفية واالجتماعية لهذه
االجتماعات .ومبرور الزمن نتجت عن هذه الرغبة اجتماعات مدينة «�أبنت»� ،أو
ما �أطلق عليه ا�سم «منتدى �أبنت للحوار» .مل تعد هذه االجتماعات اجتماعات
جماملة ،فقد �شكل هنا كادر علمي جاء �أع�ضا�ؤه من خمتلف اجلامعات ومن
خمتلف االخت�صا�صات ومن خمتلف املدار�س الفكرية ،وانقلب ال�صراع هنا �إىل
حوار فكري وعلمي.
لقد جاء هذا الكادر العلمي الذي ينتمي كل من فيه �إىل مدر�سة فكرية
خمتلفة �إىل هذه االجتماعات لت�أ�سي�س �ساحة م�شرتكة من التفاهم والعي�ش م ًعا
كبريا ال �شبيه له.
يف تركيا من دون �صراع .كان هذا من دون �شك م�شرو ًعا ً
كان فتح اهلل كولن ومن ت�أثروا به من املثقفني يف �أول الأمر هم الذين يديرون
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هذا املنتدى ،ولكن ما �إن ات�سع نطاق هذه االجتماعات حتى حتول املنتدى -
نتيجة ا�شرتاك عدد كبري من املفكرين والعلماء يف �ساحات الفكر والعلم والقانون
وال�سيا�سة � -إىل منرب م�شرتك و�إىل برنامج عمل فعال .وال ي�شغل فتح اهلل كولن
�سوى الرئا�سة الفخرية جلمعية «ال�صحفيني والك ّتاب» التي تقوم برتتيب هذه
االجتماعات ومتويلها� ،أي �إن اجتماعات احلوار هذه �أخذت قالبها امل�ؤ�س�ساتي
على يد ه�ؤالء الأكادمييني و�أ�صبحت حتت ت�صرفهم.
لكتاب يف مسرية احلوار
 -2وقف الصحفيني وا ّ

ت�أ�س�س و ْقف ال�صحفيني والك ّتاب عام 1994م ،وكان الفتتاحه �صدى
كبري يف و�سائل الإعالم حيث ت�أ�س�س يف البداية لتفعيل وتن�شيط جو من احلوار
وح�سن النية .وكان هذا هو ر�أ�سمال الوقف يف البداية ،ولكن �سرعان ما �أعقبت
اللقاءات على موائد الطعام فعاليات اجتماعية وثقافية خمتلفة ،فقد امتلك
الوقف جملتني ودار ن�ش ٍر لإر�ساء القواعد الفكرية الجتماعات «�أبنت».
�إىل جانب هذا ،بد�أ امل�شاركون يف الوالئم من خمتلف االجتاهات
واالنتماءات بت�أ�سي�س �صداقات جديدة .وظهر لأول مرة �أن للفروق واالجتاهات
املختلفة مثل هذه اجلاذبية وهذا ال�سحر؛ لأنه �سرعان ما �أدرك جميع الأطراف
كيف �أن الفروق واالختالفات لي�ست �سوى وجه من �أوجه الغنى والرثاء.
ف�أ�صبح ثمة تال�ؤم وان�سجام تام بني معتنقي خمتلف الأفكار والعقائد والأديان.
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كان هذا �أول حوار �ساخن بني ه�ؤالء؛ لأنهم مل يروا منذ �سنوات عديدة ،بل رمبا
منذ عدة ع�صور� ،أر�ضية م�شرتكة للحوار مثل هذه الأر�ضية .لذا فقد � ّأيدوا هذه
احلوارات بحرارة .ولعلهم مل يتوقعوا يف البداية �أن ين�ش�أ جو مثل هذا اجلو احلار،
أي�ضا حتول هذه احلوارات التي جرت على موائد الطعام �إىل حوارات
ومل يتوقعوا � ً
بني الثقافات واحل�ضارات والأديان.
وجدير بالذكر �أن احلياة الع�صرية مهدت للإن�سان ت�سهيالت كثرية ،ولكنها
يف الوقت نف�سه زادت من م�شاكله ،ولعل من �أهم هذه امل�شاكل التحري�ضات
ال�سيا�سية والإمربيالية التي تثري خالفات بني الأديان واحل�ضارات ،كما �أن
�سلبا بهذه التحري�ضات .ومن ثم يبقى ال�سالم العاملي -
العالقات الدولية تت�أثر ً
الذي مل يتحقق �أب ًدا على الرغم من كرثة احلديث  -يف خطر م�ستمر .لذا بدا �أن
احلوار بني احل�ضارات والأديان هو الأمل الوحيد للإن�سانية.
تعد على امل�ستوى الدويل ،من �أبرز حماوالت
وهكذا ف�إن حماولة فتح اهلل كولن ّ
البحث عن �أر�ضية للحوار والتفاهم امل�شرتك ،و�أبرز مثال لها .و ُي�سند حممد فتح اهلل
هذه املحاوالت ب�أد ّلة دينية وفقهية وفل�سفية .وما فعالياته يف التعليم والرتبية على
امل�ستوى الدويل ،وت�أ�سي�سه املدار�س العديدة يف خمتلف الدول� ،إال لكي تكون هذه
املدار�س ج�سور �سكينة و�سالم بني احل�ضارات والثقافات والأديان املختلفة.
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وهو يرى �أن على امل�سلمني �أال يقيموا هويتهم الثقافية واالجتماعية على
�أ�س�س من ال�صراع والنزاع ،فهذه الأ�س�س �أ�س�س هدامة ،وال تتفق مع القيم
الإن�سانية والعاملية للإ�سالم .ومل تكن احلروب الطويلة الأمد يف العهود ال�سابقة،
�إال نتيجة مل�شكلة هيمنة منطق القوة على العالقات الدولية .وقد كان من املمكن
�أن ينطبق هذا على جميع االمرباطوريات ال�سابقة وعلى ظهور وانت�شار جميع
الأديان .ولكن ال ت�ستطيع الإن�سانية الآن حتمل تبعات هذا النزاع يف ال�صراع
على امل�ستوى العاملي.
علما ب�أن منظومة القيم الإ�سالمية قائمة على ال�سالم واحلوار املتبادل
ً
وقبول الآخر .وقد طبق الر�سول  هذه القيم يف دولته يف املدينة املنورة .كان
�أهل املدينة ينت�سبون �إىل �أديان وثقافات خمتلفة .لقد ت�صرف الر�سول  -للمرة
الأوىل يف التاريخ � -ضمن قيم متفوقة على قيم حقوق الإن�سان الدولية املعلنة
اليوم .وترينا هذه الوثائق التاريخية ،كيف مت االعرتاف باخل�صو�صيات الدينية
والثقافية املختلفة وحقوق كل جمموعة وم�س�ؤوليتها على �أ�سا�س من االعرتاف
املتبادل .وح�سب هذه الوثائق واملعاهدات ،ف�إن غري امل�سلمني �أحرار يف �أديانهم
وتفكريهم وطرز معي�شتهم وعباداتهم دون �أن يتدخل �أحد يف هذه الأمور ،بل
ميكنهم العي�ش مع امل�سلمني �شركاء على �أ�سا�س من احلرية الدينية والقانونية
والثقافية و�ضمن نظام ي�سمح بالتعددية.
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�إن الأ�ستاذ فتح اهلل كولن يحاول اليوم تو�سيع هذه «اجلماعية» و»التعددية»
امل�ستندة �إىل احلوار وقبول الآخر .وال �شك �أن «اجلماعية» يف ال�سابق كانت
حمددة بالأ�س�س الدينية� ،إال �أن اليوم هناك حاجة �إىل �أ�س�س ثقافية و�سيا�سية
كذلك .ومن ال�ضروري ا�شرتاك �أ�شخا�ص منت�سبني حل�ضارات خمتلفة يف هذه
اجلهود ب�شكل �إيجابي وف ّعال لكي ميكن حتقيق ثقافة احلوار وقبول الآخر الذي
يخدم ال�سالم العاملي .وهناك قيم �إن�سانية وعاملية يف ما�ضي كل �أمة ويف مرياثها
الثقايف وطراز حياتها الثقافية تدعو �إىل الت�سامح جتاه �أمناط احلياة الثقافية املختلفة،
ويجب �إظهار هذه القيم ملنت�سبيها وتعليمها لهم لكي ميكن ت�أ�سي�س ثقافة ميكن
العي�ش يف ظلها يف العامل.
وهو �أمر ال يتحقق �إال مب�شاركة الأطراف الأخرى من �أ�صحاب الثقافات
املختلفة وجتاوبها مع هذه احلركة يف كل خطوة من خطوات احلوار .وحركة احلوار
هذه ،م�ستمرة باعتبارها حركة مدنية حتملها �أطراف عديدة من خمتلف الأديان
أ�س�سا فكرية وفل�سفية خمتلفة ومفكرون
والثقافات ،ويحملها مثقفون ميلكون � ً
وعلماء وزعماء من مذاهب وقناعات خمتلفة ينتمون �إىل جمتمعات خمتلفة .وقد
بد�أت موجات هذه احلركة تت�سع يو ًما بعد يوم ويزداد ت�أثريها .وال �شك �أن هذه
املحاولة ال حتمل �أي �صبغة �سيا�سية مبا�شرة ،ولكنها ت�ستطيع يف املدى البعيد
إيجابيا على م�ستقبل املجتمعات؛ لأنها حركة حوار جدية ذات م�ستوى
الت�أثري � ًّ
رفيع ،وقد ا�ستقطبت االهتمام والتجاوب لكونها حركة مدنية .ورمبا ا�ستطاعت
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هذه احلركة يف امل�ستقبل القريب نقل �صوتها الذي يدعو الإن�سان �إىل الرجوع �إىل
جذوره الروحية العميقة املوجودة يف خمرية الكون ،و�إىل احلب والع�شق الإلهي
ونقل �صوتها �إىل قطاعات �أو�سع و�إحداث ت�أثريات �أقوى فيها.
من امل�ؤكد �أن الأ�ستاذ فتح اهلل كولن مفكر �إ�سالمي و�شخ�صية دينية،
ولكن مل ي�ستغرب �أحد يف هذا العامل ويف الأو�ساط االجتماعية والثقافية
وا�ضحا وي�ؤكد على قيم م�شرتكة
أمنوذجا ً
املختلفة هويته الدينية هذه؛ لأنه يقدم � ً
ي�ستطيع كل جمتمع �إن�ساين قبولها بكل ر�ضا من الناحية الإن�سانية واالجتماعية
والأخالقية (((.فقد �شبهه الكثريون بجالل الدين الرومي ،واعتربوه رومي هذا
الع�صر� .إن العديد من املجتمعات يف العامل عرفت كتب جالل الدين الرومي
وقر�أتها ،ومن ثم نرى �أن اهتمام جمتمعات العامل يف ازدياد جتاه حركة احلوار
والت�سامح التي متثل روح دعوة الرومي.
((�(3أحمد حلمي فيليبة يل

�سفريا ،بد�أ التعرف على املعارف
ولد يف مدينة فيليبة ببلغاريا ،كان �أبوه ً
وعلى الع�صر بالدرا�سة يف «�سلطانية غالطة �سراي» ب�إ�ستانبول ،ثم �أقام يف �إزمري
وتوظف يف بريوت .وهنا ات�صل بعنا�صر «تركيا الفتاة» فتبعه النفي والإبعاد �إىل
;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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«فيزان» .ثم دعي �إىل �إ�ستانبول بعد «امل�شروطية» (الد�ستور) .فرفع راية فكر
«االحتاد الإ�سالمي» ،و�أ�صدر جملة بهذا اال�سم لن�شر �أفكار هذه اجلمعية ...وبعد
ذلك جريدة «احلكمة» اليومية والت�صدي جلمعية «االحتاد والرتقي» ،ثم جمالت
وجرائد �أخرى ...والقيام مدة بوظيفة �أ�ستاذ الفل�سفة يف دار الفنون (اجلامعة).
ثم قتل بال�سم يف عمر يح�سب على ال�شباب من قبل �أعدائه الألداء املا�سونيني
بالظن الغالب� .إن الآثار والكتابات التي تركها رجل الفكر واحلركة الذي �ألقينا
ٍ
درا�سات �أكادميية.
على حياته نظرة �سريعة ،ال زالت تنتظر
(((4فريد كام

ال�سرية الوجيزة لرجل الفكر والذوق والبيان الفريد النادر الذي فتح عينه
على احلياة العرفانية لإ�ستانبول ،كما ي�أتي؛ فهو �أ�ستاذ الفرن�سية واال�ستطالع
الفل�سفي الذي �أوقعه يف قلق ملدة ق�صرية ،ثم اللجوء �إىل الت�صوف يف �أح�ضان
العناية الإلهية ،فاال�ستقامة يف احل�س والفكر جمد ًدا .وبعد ذلك ن�شر �أحا�سي�سه
يف جملتي «ال�صراط امل�ستقيم» و «�سبيل الر�شاد» ...والقيام مدة بوظيفة مدر�س
يف «دار الفنون» و«مدر�سة ال�سليمانية» ...واالنت�ساب �إىل «دار احلكمة الإ�سالمية»
(هيئة من كبار علماء الإ�سالم) ...والتعر�ض مرات �إىل العزل من الوظائف
والإعادة �إليها ،و�إىل الب�أ�ساء وال�ضراء وامل�ضايقات ،والدوام يف م�سرية احلياة بزهاء
�ألوانها ذات ُالبعد العقبوي حتى لقاء ربه كما يليق برجل فكر وعمل حركي.
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(((5م�صطفى �صربي �أفندي

�إنه ابن الأنا�ضول الطاهر ،هو «�إن�سان الكفاح» بكل معاين هذه الكلمة.
مدر�سا
فنجد «�شيخ الإ�سالم» م�صطفى �صربي رجل الكفاح والعمل احلركي ً
ورئي�سا للتحرير يف جملة «بيان
(نائبا يف الربملان) ً
و�أمي ًنا ملكتبة ال�سراي ومبعوثا ً
وع�ضوا يف فرقة (حزب) احلرية واالئتالف� ،إىل �ساعة تركه الوطن بعد
احلق»ً ...
«مداهمة الباب العايل» املعروفة .لقد عمل رجل احلركة هذا يف خدمة الإ�سالم
يف بالد امل�سلمني الأخرى متى ما ا�شتدت العوا�صف ،وعاد �إىل وطنه ملوا�صلة
الكفاح هنا متى ما �سنحت الظروف ...فيفتح �صدره خلدمة بلده كلما �سنحت له
فر�صة ،فيتقلد ع�ضوية «دار احلكمة الإ�سالمية» و«امل�شيخة الإ�سالمية» .ثم يغادر
تركيا �سنة  1922لآخر مرة �إىل رومانيا و�إ�سكجه ،ثم م�صر ...حتى انق�ضاء عمره
�سنة  ...1954حياة �أم�ضاها يف كفاح مرير ومكافحة �شديدة ...حياة مباركة البن
بار للوطن م�شحونة بعذاب ثقيل ومتقلبة بني ال�صعود والنـزول ،ت�صلح مو�ضو ًعا
للعديد من ر�ساالت الدكتوراة.
((�(6أحمد نعيم بابان زاده

ولد يف بغداد� .أبوه با�شا عثماين .نهل من معارف �إ�ستانبول مثل �أقرانه .من
مراحل �سرية هذا الإن�سان ذي الأفق الغني والوا�سع يف عامله احل�سي والفكري:
مدر�سة «�سلطانية» غالطة �سراي ،مدر�سة املُل ِْكية (الإدارة وال�سيا�سة) ،فالتعيني يف
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قلم الرتجمة يف وزارة اخلارجية ومدير التدري�سات يف وزارة املعارف وع�ضوية دائرة
الرتجمة وتدري�س الأدب يف دار الفنون وعمادة كلية ملدة وجيزة� ...إن �أحمد نعيم
غزيرا
فكرا ً
وروحا ...وترك من خلفه مريا ًثا ً
نبع مهم ارت�شف منه املجتمع الرتكي ً
من العلم والعرفان للأجيال القادمة.
(((7حممد عاكف

هو االبن البار واملخل�ص لرتكيا الوطن .كُ ِت َبت عنه املجلدات من الأبحاث
وحتدث عنه اخلطباء .و�سيكتب ويقال بال انقطاع عن �إميانه وع�شقه وفوران م�شاعره
وعمله احلركي وق�ضيته وفكره .هو من نوادر املثقفني الرتك الذي �ساحوا يف
الأنا�ضول وروم ايلي (املمالك العثمانية يف �أوروبا) وبالد العرب .وكان حيث
ما حل �صو ًتا ل�شعب جميد ،لكن منتك�س امل�آل ،ملي ًئا باحل�سرة والهجران ،ونَ َف ً�سا
وتوج�سا مبثو ًثا فيما حوله .من قالئل النا�س الذين حافظوا على
ينفث الأنني،
ً
ووفيا يف مراحل حياته كلها:
خط توجهم بهذا االلتزام العظيم .كان ً
خمل�صا ًّ
ومدر�سا للآداب يف دار الفنون وباذ ًال جهده يف فريق «ال�صراط
ومفت�شا
بيطارا ً
ً
ً
امل�ستقيم» ثم «دار احلكمة الإ�سالمية» ،ثم خطاباته يف �سنوات حرب اال�ستقالل.
عا�ش ابن الوطن ذو ال�صوت القوي ،زاه ًدا كزهد �صحابي جليل ،ورحل
فقريا .وهو ينتظر �أيا ًما عابقة بالوفاء من الأكادمييني بالبحث والتمحي�ص
�إىل العقبى ً
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عن جوانب فكره وعمله احلركي وفنه ،مع حفظ ال�شكر للجهود املبذولة يف هذا
ال�ش�أن حتى الآن.
(((8حممد حمدي يازر

العالمة املف�سر ال�شهري ،فهو بعدما ح�صل على العلوم االبتدائية يف «�أملايل»،
وهي من نواحي الأنا�ضول ال�صغرية ،توجه �إىل العا�صمة �إ�ستانبول «لإكمال ال ُن َ�سخ»
ح�سب امل�صطلحات يف درجات العلم .تتلمذ على يد م�شايخ ب�صورة خا�صة ،ثم
«امتحان الر�ؤو�س» ،ثم «مدر�سة النواب» ،ثم مدر�ساً يف «مدر�سة الواعظني»...
(نائبا يف الربملان) على �أثر امل�شروطية...
ومرتقيا �إىل «الدر�س العام» .ثم مبعو ًثا ً
ً
والتوقيع على فتوى يجيز بها خلع ال�سلطان عبد احلميد يف خط�أ اجتهادي...
ووزيرا للأوقاف ...والوقوع حتت طغيان حماكم
وع�ضوية دار احلكمة الإ�سالميةً ...
اال�ستقالل يف العهد اجلمهوري ،واالنـزواء الطويل بعد النجاة من غ�ضب هذه
املحنة بفلتة �أدق من ال�شعرة ،ثم ت�صنيف تف�سريه الأ�شم للقر�آن الكرمي .هذه
خطوط عري�ضة منتقاة من �سريته� .إن العالمة حمدي يازر من ال�شخ�صيات البارزة
التي ينبغي �أن نتوقف عندها مليا با�سم حياتنا الفكرية وعملنا احلركي.
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(((9جنيب فا�ضل

جذور عائلته يف «مرع�ش» من حوا�ضر الأنا�ضول .لكنه وجيه م�شبع برتبية
�إ�ستانبول و�آدابها ،ولد فيها وعا�ش فيها حتى وفاته .الكلية الأمريكية واملدر�سة
البحرية كانتا ملء �سندانتني من تراب ذي قوة �إنباتية يحت�ضن هذه القابلية الفذة
وكومتني �صغريتني للوثبة الذاتية .ومن املنازل التي نـزلها ثم رحل عنها �سري ًعا:
ق�سم الفل�سفة يف دار الفنون .و�سوربون باري�س منفذ �صغري لالطالع على الغرب.
ومل ي�ست�سغ وظيفة مفت�ش يف البنك فك�أنه فيها بائع متجول ،فغادرها� .أول دا ٍر
َن َفخ فيها روح الفن يف كل �صد ٍر موهوب �أو غري موهوب هي كون�سرفاتوار الدولة
(معهد مو�سيقى الدولة) و�أكادميية الفنون اجلميلة� .إنه �صاحب املدر�سة الفكرية:
«ال�شرق الكبري» ،امل�سماة با�سم الدورية التي �أ�صدرها مرات ،كلما منعت من
ال�صدور �أعاد �إ�صدارها ،وكلما �صدرت �أغلقت باملنع عن الن�شر ،ب�إرادة قوية تدفعه
�إىل املثابرة يف التخطيط لل�صدور �أثناء املنع .فهو بانيها ومهند�سها و�صاحبها املثقل
بالعذاب والب�أ�ساء وال�ضراء ...وهو �أحد �أفذاذ �أ�ساتذة ال�شعر والنرث ومهند�سي
الفكر امل�ستقبلي يف الع�صر الأخري .و�إن غو�صه يف الفكر ال�صويف ،وعمقه يف
امليتافيزيقا ،وتوقريه املتني يف عمره كله للحقيقة املطلقة ،واحرتامه الفائق وتوقريه
املكني �إزاء �سيد الأنام  ،هي قطرات �صغرية من بحره املمتد �إىل الآفاق .و�إن
تعريف جيل ال�شباب الرتكي والعامل كله بهذا الإن�سان العمالق وبتوجهاته
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كلها ،التي �أملحنا �إىل ب�ضع قطرات منه هنا� ،إمنا هو مقيا�س قدراتنا على ا�ست�شعار
العظمة عند الآخرين.
(�(1(1سليمان حلمي �أفندي

�سليل عائلة �أ�صيلة يف �سل�سرتة� .شيخ وابن �شيخ .عاد �إىل بلدته التي ولد
«مدر�سا» ب�سائق الوفاء اخلال�ص بعدما �أن�ضج غناه الروحي يف �آفاق عرفان
فيها
ً
خريا يف طالبه املتحلقني
�إ�ستانبول .وتتو�سم عائلته التي تعلق عليه �آما ًال عظيمة ً
حوله ،ويف �إخال�ص ووفاء �أخالئه و�إخوانه ،فرتى فيهم ر�سالته وم�ستقبله ،وتبت�سم
ملن يلحق بهم من بعدهم� .سليمان �أفندي رجل كفاح قل مثيله ،ممن ال يعرف
منافحا �صادقًا وثاب ًتا عن فكر �أهل
الكلل يف عمله احلركي .فكان يف عمره كله ً
ال�سنة واجلماعة .فهو داعية الكفاح ال�شامل ولي�س الكفاح يف خط الدفاع ،يف
الفكر
ع�صر تعر�ض احل�س والفكر الديني �إىل هزات متكررة ...فنق�ش ال�شيخ َ
نقو�شا بديعة ...واجتهد يف �إ�شباع
الديني مع احل�س التاريخي يف ن�سيج �أرواحنا ً
قلوبنا من �أ�صول وجودنا بالدورات التعليمية وم�ساكن الطلبة وبيوت الإقامة يف
كل �أنحاء البالد ،فلم ينِ ومل يفرت عن غايته هذه ور�سالته حتى رحيله �إىل حيث
أ�سطرا �أو �صفحات قادرة على تعريف
يطري الأرواح والروحانيون .ول�ست �أزعم �أن � ً
رجل احلركة العظيم هذا ...بل وال املجلدات من الكتب ت�ستطيع الإيفاء بحق
�إن�سان الروح واملعنى ،هذا الذي زان �أرجاء البالد من «�أدرنة» �إىل «�أردهان» بالعلم
وراغما �أنف العوائق.
والعرفان ،ويف مدة ق�صريةً ،

اجتاهات التجديد للفكر الإ�سالمي احلديث يف البلقان،

وروادها البارزون
حممد كيسو

()1

املقدمة
من بني جماعات عديدة اتخذت الإ�سالم دي ًنا لها يف القرون الو�سطى،
جزءا ها ًّما من �سكان البو�سنة والهر�سك و�أغلبية �شعب الألبان،
جند يف البلقان ً
قد اتخذوا الإ�سالم دي ًنا لهم ،و�أ�شبع �أتباع الإ�سالم لهذه اجلماعات حاجاتهم �إىل
التعلم �أثناء حكم اململكة العثمانية عن طريق التدري�س املنظم ،وبكونهم منت�سبي
جماعات �شعبية م�ستقلة فتح �أتباع الإ�سالم لأغرا�ضهم التعليمية اجلماهريية
املدار�س االبتدائية (كتاتيب) ،يف �أول �أمرهم ،واملدار�س الثانوية (مدار�س) يف
مابعد ،من حيث تعلم جلّهم مواد العبادات الإ�سالمية ،وا�ستخدموا يف تعلمهم
�أثناء التدري�س امل�صطلحات العربية ،و�أما �شرح هذه امل�صطلحات فعر�ضوها بلغاتهم
الأم.
( )1الأ�ستاذ املنت�سب ملادة اللغة العربية  -كلية الدرا�سات الإ�سالمية � -سراييفو البو�سنة.
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تطورا ،وكان
ومن خالل الدرا�سة يف مراكز اململكة العثمانية الأكرث ً
التدري�س فيها باللغات ال�شرقية ،جند �أن هذه الدرا�سة �أثمرت لدى منت�سبي
اجلماعات املن�ضوية حتت راية الإ�سالم �إنتاجا �أدبيا غزيرا يف اللغات ال�شرقية،
والذي �أ�سهم بدرجة هامة يف الأدب الإ�سالمي يف القرون الو�سطى ،وي�ؤكد كرثة
الأدب الإ�سالمي امل�ؤلف يف البلقان باللغات ال�شرقية �أن هناك الكثري من الكتب
�ألفها الباحثون املنت�سبون للجماعات الأهلية بلغاتهم الأم.
خا�صا من التعليم
ووجد حفظ �أجزاء القر�آن وتف�سري حمتوياته اهتما ًما ًّ
الإ�سالمي يف البلقان .و�إىل جانب حفظ القر�آن الكرمي ،مت االهتمام بدرا�سة اللغة
العربية بو�صفها لغة التعليم ،واللغة الرتكية بو�صفها لغة املرا�سلة الر�سمية ،وبعد
ان�سحاب اململكة العثمانية من البلقان �أ�صبح العلماء الذين �أنهوا درا�ساتهم يف
املدار�س الإ�سالمية هم الرواد يف املعركة املتجهة �إىل الدفاع عن احلقوق الإن�سانية
والدينية؛ فكانت ل�سانًا مناوئًا مليول اجلماعات الكبرية.
ونظرا �إىل �أن مو�ضوع التحليل يف هذا البحث هو :الظروف الثقافية
ً
والتاريخية التي عا�شت فيها اجلماعات الإ�سالمية يف البلقان �أثناء القرنني التا�سع
ع�شر والع�شرين ،وجب �أن �ألفت االنتباه �إىل �أنني �سوف �أركز فيه على الأو�ضاع
العقلية ال�سائدة يف ذلك احلني بني �أو�ساط الب�شانقة والألبان امل�سلمني ،وهما
ال�شعبان اللذان انتميا بتفكك اململكة العثمانية �إىل يوغ�سالفيا ،و�ألبانيا ،و�أما
اجلماعات الإ�سالمية القليلة املوجودة يف بولغاريا واليونان ،فيمكن القول� :إنها
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يف جو تقلي�ص احلقوق الدينية التي وجه منت�سبوها �إىل املهجر اجلماهريي ،ومل
تكن لديهم طاقة ،ال فكرية وال �إح�صائية ،قادرة على توليد �أفراد ميكنهم الذود
عن معتقداتهم ف�ض ًال عن ت�أ�سي�س الدوائر التي ت�ؤدي �إىل تطوير الفكر الإ�سالمي
ذاك احلني يف �أو�ساطهم.
و�أما الب�شانقة والألبان -ال�شعبان املختلفان �أ�صالً -واللذان لكل منهما لغته
اخلا�صة به ،فيمكن القول� :إنه على الرغم من �أنهما كانت لديهما معركة واحدة
لكن الختالف الظروف التي حتكم ك ًّال منهما وطموحات
يف توقيت متفقْ ،
كل فريق فنجد �أن الب�شانقة املوجودين يف و�سط �أغلبية تدين بالن�صرانية يف
�إطار يوغ�سالفيا ،مل يح�صلوا على فر�صة �إجراء معركتهم اخلا�صة حول احلقوق
�شعبا
ال�شعبية وحقوق ت�أ�سي�س الدولة ،بينما يف احلني نف�سه قدم للألبان -بكونهم ً
غري �إ�ساليف -فر�صة لإجراء معركة الدفاع عن احلقوق الدينية ومعركة حتقيق
اال�ستقالل ال�سيا�سي.
ويف نهاية القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،حدث ما ميكن �أن
يقال عنه هو ت�أثري وت�أثر بني اللغات حيث جاءت من دول �أوروبا ت�أثريات البعث
القوية؛ لأن اجلماعات الأوربية التي �ضمنتها اململكة العثمانية -ال يف املمار�سة
ال�شفوية اليومية فقط بل يف املرا�سلة التحريرية كذلك� -أدخلت بالتدريج لغاتهم
الأم مكان اللغات ال�شرقية .حتى �إن «التنظيمات» (الإجراءات) ،التي قام بها
الق�صر العثماين يف �سنة  ،1830لتتمكن اململكة من الدفاع �ضد ال�ضغوط التي
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جاءت من دول �أوربا ،التي قبلت الفكرة املعتمدة على مبد�أ �شعب = دولة ،مل
ت�ستطع حماية اململكة العثمانية من التفكك احلتمي احلدوث.
و�إىل جانب ت�أجيج جذوة الأفكار لدى ال�شعوب التي �أ�ضعفت املمالك
الأوربية الكبرية ،كان يعمل يف ذاك الوقت بالتوازي الن�شاط العلماين �ضد
الثقافة الإ�سالمية ،بغية تخفي�ض القيمة الكبرية للثقافة الإ�سالمية ،و�أجريت
يف ظالل احلرب الباردة ،التي بلغت الذروة الق�صوى بنهاية القرن التا�سع ع�شر
و�أوائل القرن الع�شرين -وعلى الرغم من هذا -مل يخل الأمر من تقدير للفكر
الإ�سالمي لإ�شعال �شعلة نه�ضة دول �أوربا ،لكنها كانت متبعة مبيول حتاول التقليل
من ف�ضل الثقافة العربية.
وبتواجدها يف و�ضع دفاعي تبد�أ دول العامل الإ�سالمي -ال املركزية فقط
بل الطرفية كذلك -تنفتح للت�أثريات اخلارجية الإيجابية ،ويف قبول التغيريات
االجتماعية الهامة ،لتجد �صيغة دفاعهم عن قيمهم الذاتية .ومن خالل عمليات
الت�أثر ت�ستوعب دول العامل الإ�سالمي �إجنازات الأفكار الأوربية العديدة ،التي
تنفذ بوا�سطتها �إىل تغريب �أ�شكال احلكم ،وتبد�أ البحث عن �شخ�صيتهم الذاتية،
ويف �إطار الن�شاط العقلي متيل دول العامل الإ�سالمي �إىل حتقيق توافق �إجنازات
احل�ضارة الأوربية و�آثارها الأ�صلية.
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كبريا يف توجه
ومتثل نهاية القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين حتو ًال ً
م�سلمي البلقان يف جماالت التعليم والأدب والثقافة .بد�أ اخلريجون الذين تلقوا
درا�ساتهم يف الدول املختلفة يف العودة �إىل بالدهم ،وهم الذين حركوا يف اجلبهة
العلمانية درا�سات موجهة �إىل بحث ال�شرق من وجهة نظر الغرب� ،أو ما ي�سمى
علماء اال�ست�شراق ،ويف اجلبهة العقدية بد�أوا يدخلون ت�أثريات تعاليم املفكرين
الإ�سالميني الإ�صالحيني الذين كان لهم ت�أثري كبري يف هذه الفرتة ،والذين
يجدون ت�صا ًحلا بني �إجنازات العلم الأوربية بعد النه�ضة والآثار الإ�سالمية ،ويف
أي�ضا �إ�صالح
ذاك احلني ت�ؤ�س�س املدار�س على املبادئ املنهجية املعا�صرة ،ويبد�أ � ً
املدار�س الدينية املوجودة وت�صدر ال�صحف واملجالت وت�ؤ�س�س الهيئات الثقافية
والإن�سانية التي تعمل بوا�سطة �صحفها وجمالتها� ،أو ميكن القول �إنه بد�أت روح
جديدة يف التعليم وهو ما حقق نه�ضة عامة ورفع امل�ستوى التعليمي للم�سلمني.
ونظرا �إىل �أن التغيريات التي تعتمدها كل دولة ح�سب اجتاهاتها التي
ً
تختلف من �شعب �إىل �آخر� ،أ�صبحت هناك �أ�سباب النزاعات بني اجلماعات
املوجودة باململكة العثمانية ،فكان ت�أثري الإ�سالم يف معركة اجلماعات التي تعي�ش
حا�سما ،واملعركة نف�سها �أعطت نتائج هامة
يف �أطراف البالد لتوثيقها ال�شخ�صي ً
بف�ضل ا�ستخدام اللغة الأم على الأكرث ،لكنه قد �أعطيت معلومات للجماعات
امل�سلمة ال�سلوفانية ب�أنهم ال ميكنهم �إن�شاء دولة م�ستقلة بهم ،و�أنه ال يوجد اعرتاف
بالأ�صالة القومية ،ويف مثل هذا اجلو �أ�صبح بقاء هذه اجلماعات يف دينهم من
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�أكرب الهموم ،وخا�صة بحمل «خطيئة تركية» .وت�أكد وزن هذا احلمل فيما بعد
ب�صورة �أو�ضح ،وذلك لأن الدول اجلديدة (يوغ�سالفيا وبلغاريا واليونان) يف �أول
الأمر تكفلت حرية �إقرار دين الإ�سالم ادعاء ،بحيث بد�أت بعد مدة وجيزة مت�سح
�آثارها على الإطالق ،م�ؤكدة �أن الإ�سالم «بقية املا�ضي» و»امتداد النري الرتكي»
فنجحت يف هذا ب�صورة تامة �إال يف يوغ�سالفيا ال�سابقة.
وقد ا�ستطاع الألبان يف هذا الوقت �أن يخو�ضوا معركتهم اخلا�صة بهم ،وهم
يف حقيقة الأمر كانت لهم معركتان؛ الأوىل :اال�ستقالل الثقايف وحرية �إقرار
الدين ،والثانية :املعركة الناجحة يف ت�أ�سي�س دولتهم اخلا�صة ،ولو جللّ ال�شعب
ال�ساكن على طول �ساحل البحر؛ فقد ا�ستغلوا ان�سحاب احلكم العثماين لت�أدية
املعركة املحققة لهم اال�ستقالل ال�سيا�سي.
وميكن القول� :إنه بينما ال�شعوب غري امل�سلمة (ال�صرب ،الكروات،
�سالفني ،ماكدونيون) املوجودون �ساب ًقا باململكة العثمانية يف �أوربا ا�شتغلوا �أثناء
احلكم النم�ساوي الهنكاري مب�سائل الدولة وال�سيا�سة واللغة والقومية وامل�ؤ�س�سات
القومية ،كانت جماعات البلقان امل�سلمة ،التي تنتمي �إىل �سالفني �أ�ص ًال
(الب�شانقال ،بوما�سي ،تورب�شي ،كوران�سي) ،املحرومون من �إمكانية تقوية وعيهم
القومي ،ي�شتغلون بامل�سائل االجتماعية العامة ،والتي تهم -بالقوة نف�سها -كل
�شعوب العامل ،مثلما هو احلال مع م�س�ألة نظام التعليم ،وطريقتهم املميزة يف ارتداء
املالب�س ،وا�ستتار املر�أة عند االكت�ساء ،وتعليم البنات وما ي�شبه ذلك.
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ونتيجة لو�ضع امل�سلمني االقت�صادي بعد احلرب العاملية الأوىل وتغري
الأو�ضاع العاملية ،قام احلكام اجلدد بالتطبيق على امل�سلمني نظام الإ�صالح
الزراعي ،وهو ما �أدى بهم �إىل واقعة مالية قاهرة ،اختطفت �أمالكهم مبقابل تعوي�ض
غري منا�سب ،ومن �أ�شد الإجراءات التي كان لها �أكرب الأثر على و�ضع امل�سلمني
الديني والثقايف؛ كان تفتيت �إدارة الأوقاف ،حينذاك بقي كثري من املعلمني
دون رواتبهم ال�شهرية ،وكان �أ�صحاب القدرة املحليون من خالل �إدارة الأوقاف
املفتتة يقهرون املعلمني غري املطيعني حيث كان ب�إمكانهم �أن يطردوهم من العمل
ب�سهولة.
وبعد احلرب العاملية الثانية جرت يف البلقان حملة �شعواء �ضد الدين عامة،
عن طريق حتديد متدرج للن�شاط يف الأمور الدينية ،واتخذت الأحزاب ال�شيوعية
للدول اجلديدة �سل�سلة من الإجراءات اجلذرية لق�صد �إقامة النظام اال�ستبدادي،
وكان الدين -والإ�سالم �أكرث من غريه -يتحمل يف �إطار تثبيت النظام اال�ستبدادي
�ضربات قا�صية ،والتي قللت بالتدريج ت�أثريه على املجتمع ،وو�ضعت ت�أدية الواجبات
والن�شاط الديني يف مو�ضع املراقبة من قبل النظام احلكمي.
ويف توافق مع الظروف ال�سيا�سية ال�سائدة ،التي تت�شابه مع الظروف
ال�سائدة يف الأو�ساط امل�سلمة الأقلية الأخرى ،ظهر يف البلقان ،يف �إطار معركة
احلرية الدينية والثقافية ،كذلك عدة �أ�شكال �إ�صالحية ،و�أغلب هذه الأ�شكال
عار�ضت على الأقل اجلو ال�سيا�سي ال�سائد وروح الزمن الذي تعي�ش فيه ،وبهذا
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ال�صدد كان يف �أثناء احلكم النم�ساوي الهنكاري ظاهرة عرفت باجتاه «تغريب»
امل�سلمني -يف �أثناء حكم مملكة يوغ�سالفيا ومملكة �ألبانيا -يف عمل امل�ؤ�س�سات ويف
ال�صحف واملجالت ،وبعد احلرب العاملية الثانية مال الكثريون �إىل ت�أكيد الت�شابه
بني الإ�سالم واال�شرتاكية.
و�أما اجتاهات جتديد الفكر الإ�سالمي ومداه يف البلقان؛ فمن املمكن
االطالع عليها من خالل بحث النتائج املحققة يف نه�ضة الفكر الإ�سالمي
كر�ؤية على العامل يف العمل الإ�صالحي للدوائر التعليمية وامل�ؤ�س�سات الثقافية
والإن�سانية و�صحفها وجمالتها ،ويف م�ساهمة الأفراد البارزين لتطوير علوم القر�آن،
يف اختيار املو�ضوعات ال�صاحلة للن�شر لت�أكيد التمديد املثمر.
بعث الفكر الإ�سالمي كر�ؤية على العامل
نظرا �إىل �أن هم التقدم عند الب�شانقة كان يت�ساوى عندهم مع دفاعهم عن
ً
الدين ،فمن املعقول �أن منت�سبي اجلماعة املتقدمني العديدين تابعوا الكتب
املن�شورة لق�صد نقد تخلف امل�سلمني يف �أوقات انحطاطهم ،والذي �أدى بهم �إىل
املو�ضع املت�أخر يف القائمة الت�سل�سلية جلماعات العامل ،وميكن �أن ن�شعر بالت�أثريات
الأوىل للكتب املتقدمة بني العلماء الألبان يف مقاالتهم املن�شورة على �صفحات
�صحفهم الإ�سالمية يف �ألبانيا �أو ًال قبل املد ال�شيوعي ،ويف مقاطعة كو�سوفو �ضمن
يوغ�سالفيا ال�سابقة ،بعد اكت�سابها احلكم الذاتي يف �سبعينيات القرن الع�شرين.
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وكان من ه�ؤالء رجال قد نهلوا من معني الأفكار املتقدمة للإ�صالحيني يف
العامل الإ�سالمي ،ومن ه�ؤالء الإ�صالحيني جمال الدين الأفغاين ،وحممد عبده،
ور�شيد ر�ضا ،وف�ضل الرحمان ،وحممد �أركون ،و�أحمد ديدات ،و�آخرون ،و�أ�صبح
لديهم ولع بقراءة الكتب املجددة يف الدين الإ�سالمي مثل« :ملاذا ت�أخر امل�سلمون
وملاذا تقدم غريهم» ل�شكيب �أر�سالن ،و»جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» ملحمد
�إقبال ،و»الدين يف نظر العقل ال�صحيح» ملحمد توفيق �صدقي وغريها.
وبد�أ بع�ض العلماء الب�شانقة -املدعومون بو�صايا الكتب املذكورة -يدعون
بحما�س على �صفحات �صحفهم �إىل :امل�ساهمة يف حتقيق التقدم ال�ضروري
للم�سلمني((( ،وبتوافق مع هذا كان جلّ ال�صحف البو�شناقية ،من العقود الأوىل
للقرن الع�شرين ،متجهة �إىل خدمة التقدم ،حتى م�ساهمي «احلكمة» املجلة املتقلدة
من مدينة توزال ،وامللتزمون فيها بالدفاع عن الإطارات القدمية للعلوم الإ�سالمية،
وبحماية تعيني اخلليفة وبتحرمي ترجمة القر�آن مل ينكروا �ضرورة التقدم وجتديد
الفكر ،وبد�أت تظهر تيارات خمتلفة لها فكرها اخلا�ص حول �شكل الإ�صالح
والتجديد الذي ميكن قبوله� .إذن ميكن القول� :إن جوهر اخلالف ال يعتمد على
م�س�ألة احلاجة �إىل جتديد الفكر ،بل يعتمد على م�س�ألة طريقة حتقيقه واجتاهاته.
((( الأديب حفظي بييلفا�س ،حمرر جملة «غريت» ،يف الن�ص االفتتاحي للعدد اخلا�ص بـ  1مار�س �سنة ،1924
حتت عنوان «بتطور وبتقدم» ين�صح امل�ساهمني �أن ال يعربوا يف مقاالتهم «حدود التطور والتقدم» (ح�سب� :أن�س
كاري�ش ،احلركات الإ�صالحية عند الب�شانقة -ك�شف املناق�شات البو�شناقية يف القرن الع�شرين التي جرت ما
بني املوافقة به ومعار�ضته -يف جمموعة:

   "Zbornik radova naučnog skupa- Islamska tradicija Bošnjaka: izvori razvoj i institucije, perspective",

Sarajevo, s. 337.ريا�سة اجلماعة امل�سلمة يف البو�سنة والهر�سك - 2008
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ويف بحثهم عن الإجابة عن �س�ؤال «كيف يتحقق التجديد والتقدم» كان
امل�صلحون امل�سلمون يكتبون الأبحاث واملقاالت ويجرون املناق�شات� ،أيكون ذلك
عن طريق �إحياء ال�صحف؟ �أم ن�شرات؟ �أو كتب؟ عار�ضني من خاللها ن�صائحهم
فيما يجب اتخاذه لتغيري احلال «الذي ال ير�ضى بها اهلل وال الإن�سان» كما قال
حممد �إقبال يف و�صفه حلال العامل الإ�سالمي يف حينه.
نظرا �إىل عي�شهم
ويف �ضوء نقا�ش م�س�ألة التغيريات ال�ضرورية للم�سلمني ً
�ضمن اململكة النم�ساوية الهنكارية� ،ألف حممد بك كابيتانوف�ش ليوبو�شاك
كتاب «م�ستقبل املحمدانيني يف البو�سنة والهر�سك �أو تقدمهم»((( الذي كان
ميكن ا�ستعماله دلي ًال يف تهذيب «امل�سلم الأوروبي» .وبعد عدة عقود ،ن�شر
�صالح حاجعلي�ش ،خريج جامعة الأزهر بذات املو�ضوع بح ًثا بعنوان «الإ�سالم
والواقعة»(((() ،الذي عر�ض فيه ،ب�صيغة مت�شابهة ب�أ�سلوب حممد �إقبال ،املطبق
يف كتابه «جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم» وقام فيه بامتداح امل�سلمني الذين
�أعطوا يف حينهم م�ساهمتهم احلا�سمة يف املحافظة على �أف�ضل االكت�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, 19391940.
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ومل يكن الإعجاب ب�أوروبا واالقتداء بها يف كل الأمور احلياتية موجو ًدا
لدى كل الكتاب امل�سلمني يف البلقان ،وت�ؤكد هذا مقالة �آدم بي�س «هل ميكن
خال�صا»((( .وباح ًثا عن
م�سلما ً
�أن يعي�ش امل�سلم عي�ش الثقافة الأوروبية و�أن يبقى ً
�أ�سباب ت�أخر امل�سلمني ،ن�شر فائق زكي مقالته «ملاذا ال تتقدم ال�شعوب امل�سلمة»(((؟
أي�ضا �إىل العلماء
و�أرجع ال�سبب يف ذلك �إىل نظام التعليم الإ�سالمي القا�صر ،و� ً
غري القادرين على ن�شر مبادئ الدين بطريقة منا�سبة ،وكذلك ناق�ش م�س�ألة تخلف
(((
ال�شعوب امل�سلمة علي هوتي�ش ،يف ن�شرته «�أ�سباب انهيار ال�شعوب امل�سلمة»
التي تتعرف فيها ب�سهولة الت�أثري املبا�شر ملحمد بي كابيتانوف�ش ليوبو�شاك على
الكاتب.
و�أما م�س�ألة الكفاح لتحرير املر�أة ،التي كان من روادها يف الهند �سيد عامر
علي ،وعلي �سراج و�آخرون ،ويف م�صر قا�سم �أمني ،ف�أ�سهم يف دعمها يف البو�سنة
والهر�سك الكثري من العلماء ،ومن �أبرزهم :حممد جمال الدين �شا�ؤو�شيف�ش،
وعثمان نوري حاجي�ش ،وحممد بيكوف�ش وح�سني جوزو ،و�شفع عثمان نوري
(((
حاجي�ش م�ساواة املر�أة يف املجتمع يف كتبه« :حممد عليه ال�سالم والقر�آن»
(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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و«الإ�سالم والثقافة»((( و«الإ�سالم والتعليم»((( ،مدل ًال فيها على �أن كل مبادئ
الإ�سالم ال�شرعية واالجتماعية ،تطبق بالت�ساوي على الأنثى وعلى الذكر ،ومن
بني الأوائل الذين نا�ضلوا يف الكفاح مل�ساواة املر�أة كان �أحمد جوم�ش�ش بكتابه
«من يعرقل تعليم امل�سلمني وامل�سلمات ب�صورة خا�صة ويعيق تقدمهم»((( .ولو�ضع
م�سلمات البو�سنة والهر�سك العائق� ،إىل جانب �آثار احلرب العاملية الثانية على
العلماء امل�سلمني؛ كان �أحمد جوم�ش�ش يحمل العلماء امل�سلمني امل�سئولية يف
عدم م�ساواة املر�أة بالرجل.
و�أما م�س�ألة ت�صديق ال�شباب امل�سلمني هويتهم يف الأو�ساط الثقافية
الأوربية ،بكونها الق�ضية الأهم ،فقد �أ�شارت �إليها مقالة �شوقيا بوب�ش «�إىل �أين
ن�ؤدي ب�شبابنا»(((.
و�أكرث النا�س الذين كانت لهم حما�سة كبرية يف التعر�ض لهذا الأمر حتى
�إن حما�سته �أحيانًا كانت تدفعه �إىل عدم التفكري هو :جواد بك �سليمانبا�ش�ش
جليا يف ن�شرته «م�س�ألة املر�أة امل�سلمة -م�ساعدة حلها»(((� .صاحب
ويظهر ذلك ًّ
(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�شرة يعاتب اململكة النم�ساوية الهنكارية؛ لأنها مل جترب امل�سلمات �أثناء حكمها
على التعلم وك�شف �أوجههن ،ولأنه �أتى ب�أفكار التجديد الأكرث تطرفًا ،مل ترتك
دعوته الأثر الذي تركه جزء من املناظرة التي �سببتها دعوات رئي�س العلماء
حممد جمال الدين �شا�ؤو�شيف�ش ،والتي �أظهرها يف تقرير له عر�ضه يف �سراييفو
�سنة  ،1927والتي من �أجلها تلقى م�ؤاخذات لتحرريته املتطرفة ،ومن خالل
الن�ص املعرو�ض يف ن�شرة «جمل�س �سراييفو وت�صريحات رئي�س العلماء»((( قام
علماء املجل�س بالتظاهرات احلادة مع رئي�س العلماء .ون�شر �إبراهيم حقي �شوك�ش
مقالته «يف الت�سرت»((( .التي هاجم على �صفحاتها ت�صريحات حممد جمال الدين
�شا�ؤو�شيف�ش .ودعت هذه املقالة علي ر�ضى قارا بك �إىل �إ�صدار ن�شرته «النقا�ش
يف احلجاب»(((.
دفعت ت�صريحات حممد جمال الدين �شا�ؤو�شيف�ش جمل�س �سراييفو �إىل
�أن يعقد جل�سة الهيئة التنفيذية ويطلب منها �أن متنع خمالفة القواعد ال�شرعية
لل�شخ�ص امل�س�ؤول الذي مت تعيينه لغر�ض الدفاع عنها.
هذه اخلالفات التي كانت موجودة ،ولي�س لها �أ�سباب جوهرية تقت�ضي
اخلالف ،فقد قام القا�ضي ال�شرعي عبد اهلل عيني بو�شاتلي�ش بعمل ن�شرة تناول
فيها تقدم امل�سلمني يف البو�سنة والهر�سك بعنوان «م�س�ألة تقدم امل�سلمني يف
(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�صة» التي قام �صاحبها فيها بنقد العلماء الدينيني
أي�ضا عن ت�صريحات
والعلماء العلمانيني بتجرد تام يجنح فيه �إىل احلقيقة ،كما دافع � ً
رئي�س العلماء حممد جمال الدين �شا�ؤو�شيف�ش.
ومتا�شيا مع الغر�ض ال�سابق ،ن�شر حممد بيكوف�ش كتابه «يف و�ضع امل�سلمات
ً
(((
�سببا
وواجباتها مقابل العلوم الإ�سالمية وروح الوقت املعا�صر»  .وكان الكتاب ً
كافيا لأحمد لطفي �شوك�ش �أن ين�شر يف جملة «حكمة» مقالته التي هاجم بها
ً
ميول حممد بيكوف�ش �إىل التحررية ،وو�سع امل�ؤلف مقالته فيما بعد ،ون�شر كتابه
«تقدمي كتاب حممد بيكوف�ش وتقييم �آرائه عن املر�أة امل�سلمة وو�ضعها يف �ضوء
العلوم الإ�سالمية املعرو�ضة يف كتابه»(((.
وتدخل يف مناظرات «امل�س�ألة الن�سائية» طالب جامعة الأزهر حينذاك،
جدا يف ما بعد� ،أحد �أبرز ممثلي جيله ،بكونهم الباحثني الأفا�ضل
امل�ؤلف املثمر ًّ
و�أ�ساتذة كلية الدرا�سات الإ�سالمية يف �سراييفو ،ح�سني جوزو ،بن�صه «هل م�س�ألة
ك�شف املر�أة م�س�ألة لها طبيعة دينية �أو اجتماعية»((( و�أظهر ح�سني جوزو يف مقالته
ر�أيه ال�صريح� :إنه لي�س على املر�أة �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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والكلمة اخلتامية يف «امل�س�ألة الن�سائية» قال بها فيما بعد -رئي�س العلماء
يف ذاك الوقت� -إبراهيم فيي�ش يف ن�صه «�سرت املر�أة يف الإ�سالم»((( الذي قال فيه
دينيا للمر�أة.
ب�صراحة� :إن �سرت الوجه لي�س ً
واجبا ًّ
وت�سهم درا�سات الألبان يف بحث اجتاهات الفكر الإ�سالمية احلديثة يف
البلقان� ،إال �أنها �إذا قورنت بدرا�سات الب�شانقة ،الذين �أ�سلموا بنف�س الوقت معهم
تقريبا ،نالحظ �أن م�ؤلفاتهم قد �صدرت مت�أخرة عنهم وحجمها �أقل وما حتتويه من
ً
مادة علمية جندها �أكرث توا�ض ًعا(((.
والذي �أرى �أنه ميكن االعتماد عليه يف اجتاه جتديد الفكر الإ�سالمي
و�إ�صالحه يف املناطق التي ي�سكنها ناطقو اللغة الألبانية ،جند �أن ال�صعوبة يف اللغة
الألبانية جتعل امل�صادر غري كافية ولأن تناول هذه امل�س�ألة غري �أ�صيل �ضمن بحث
الكفاح ال�شامل الذي �أداه الألبان يف �سبيل الدفاع عن حقوقهم القومية وحقوق
ت�أ�سي�س الدولة اخلا�صة بهم ،لكن عددا هاما من امل�ؤلفني الألبان وغريهم� -أثناء
ا�شتغالهم مب�سائل �أخرى لتاريخ الألبان الثقايف -قدم يف بحثه معلومات ثمينة
ميكن االعتماد عليها يف ا�ستيعاب بع�ض القرارات التي ت�صف اجتاهات جتديد
الفكر الإ�سالمي ومداها عند الألبان.
Ibrahim Fejić, Pokrivanje žene u islamu, «Glasnik» Vrhovnog islamskog

)(1

starješinstva, No. 4-7, Sarajevo, 1950.
(2) Xhabir Hamiti, Tradicija tumačenja Kur’ana kod Albanaca u XX stoljeću,

( s. 9ر�سالة الدكتوراة ّمت نقا�شها يف كلية الدرا�سات الإ�سالمية يف �سراييفو.,)2008 ،
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وعند تقييم تطور الفكر الإ�سالمي احلديث عند الألبان وتقدميهم
أجزاء� ،أو
امل�ساعدة الثمينة ميكن ت�أمل امل�ؤلفات ال�صادرة مبنا�سبة ترجمة القر�آنً � ،
كامالً ،و�شرحه يف اللغة الألبانية ،ونالحظ امل�ساعدة الأثمن عندما نقوم بت�صفح
ال�صحف الإ�سالمية الألبانية يف القرن الع�شرين ،حتى امل�صلحون الألبان الأوائل
بكونهم الأدباء والعلماء املو�سوعيون ،يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،مثلما كان نعيم
فرا�شري ،ترجموا �أحيانًا �آية �أو �آيات ،لكن لي�س هناك معلومات ت�ؤكد وجود عمل
الرتجمة الثمني من ذاك احلني.
ومن ير�صد �أهم الأحداث يف �ألبانيا من بداية القرن الع�شرين يجد �أن
هناك عددا من الأحداث املهمة التي تربز حقوق امل�سلمني وكان �أبرزها :انعقاد
امل�ؤمتر الإ�سالمي الألباين الأول يف فالونا �سنة  ،1923الذي �أ�صدر تقارير مهمة،
ومن بينها التقرير الذي يلزم ب�إجراء التعليم الإ�سالمي ون�شر ال�صحف الإ�سالمية
باللغة الألبانية.
العمل الإ�صالحي للدوائر التعليمية وامل�ؤ�س�سات الثقافية والإن�سانية
و�صحفها وجمالتها
قامت �سيا�سة نظام التعليم للمملكة النم�ساوية الهنكارية على ت�أ�سي�س
املدار�س الفريدة املميزة بالربنامج الواحد الذي ي�ستطيع �أن يتجاوب مع حاجات
الواقع االجتماعي اجلديد بغر�ض جذب �أطفال كل الأديان ،وتربيتهم على
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الطاعة ،واخل�ضوع للمملكة((( .لكن الأطفال الب�شانقة الذين در�سوا يف هذه
جدا ،وهم كانوا متجهني �إىل الدرا�سة يف كتاتيبهم،
املدار�س كان عددهم قلي ًال ًّ
واململكة النم�ساوية الهنكارية مل تعار�ضهم يف هذا؛ لأنها �أرادت الت�صاق البو�سنة
والهر�سك بها ،وكانوا يرون �أن �إمتام هذا الأمر يكون باجلذب �أف�ضل و�أ�سهل مما هو
بالإجبار ،ومن �أجل هذا تركت الأمور �أن ت�ستمر على حالتها املوجودة.
وكان هناك بع�ض العوائق التي حتول بني التحاق �أطفال امل�سلمني باملدار�س
احلكومية ومن �أهمها تقرير د�ستور امل�سلمني الذاتي ال�صادر �سنة  ،1909فقرة
رقم  ،162والتي تن�ص على �أن �أطفال امل�سلمني ال ميكنهم االلتحاق باملدر�سة
االبتدائية قبل �أن ينهوا حفظهم للقر�آن يف مكاتب التحفيظ املعدة لذلك التي
ت�ستغرق ثالث �سنني((( .ويف املقابل جند �أن الأطفال يف نف�س العمر من غري
امل�سلمني يتقدمون عليهم بهذه الثالث ال�سنوات ،ومنع تعليم �أطفال امل�سلمني
يف املدار�س االبتدائية بهذه الطريقة يعترب نتيجة منطقية ،ولهذا كان عدم تعلم
الأطفال امل�سلمني فيما بعد يف املدار�س 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 (1918

(2) Bilal Hasanović, Islamske obrazovne ustanove u Bosni i Hercegovini od 18501944 god.

), Zenica, 2008, s. 122.املنطمات التعليمية يف البو�سنة والهر�سك من ال�سنة 1850حتى ال�سنة (1944

402

حممد كي�سو

402

وكان خريجو درا�سات العلوم الفنية من بني الب�شانقة الذين �أنهوا الدرا�سات
جدا .مع تهذيبهم يف ظالل العادات والآثار الإ�سالمية؛ فواجه
اجلامعية نادرين ًّ
امل�سلمون �أثناء الدرا�سات يف الظروف اجلديدة القيم التي تعار�ض نظراتهم ،و�أدى
دائما �أن يحدد موقفه مقابل قيم �أنظمة
هذا بهم �إىل ت�شكيل عالمِ ال ي�ستطيع ً
احل�ضارات املنازعة لآرائهم ،ونتيجة هذا تولدت عقدة نف�سية ي�شعر بها حاملها
وهي»العامل الغريب»(((.
وبعد الكفاح ال�سيا�سي العنيف ،جنح الب�شانقة �سنة  1894يف ت�أ�سي�س �إدارة
الأوقاف الوطنية ،التي ن�شطت حتى ال�سنة  ،1924وبف�ضل الأموال الوفرية،
التي ت�صرف فيها ،دعمت الإدارة الإ�صالحات وجتديد التعليم الإ�سالمي
وتطوير امليادين الإ�سالمية الأخرى ،وكانت دوافعها حا�سمة يف ت�أ�سي�س املدار�س
الإ�سالمية «االبتدائية والثانوية» املعتمدة على الربامج املالئمة للواقع.
مل يكن يوجد ن�شاط اجتماعي ميكن �أن يكون للأوقاف دور كبري فيه� ،إال
�أنها كان لها دون �شك ،دور هام يف تطور التقدم العام ،وخا�صة يف ميدان التعليم،
وغالبا ما عرب �أ�صحاب الأوقاف عن رغباتهم يف �أن ت�صرف �أموالهم املوقوفة يف
ً
�إعداد املعلمني وت�أهيلهم وتوزيعهم ،و�أ�س�س �أ�صحاب الأوقاف جل امل�ؤ�س�سات
التعليمية �إبان احلكم العثماين.
الإ�سالم وامل�سلمون يف( (1) Muhamed Hadžijahić, Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini

), Sarajevo,1977, s. 128.البو�سنة والهر�سك
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علما �أنهما ّ
مكنتا حتقيق التقدم بدرجة حا�سمة ومن املمكن الت�أكيد على
ً
�أن امل�سرح الثقايف البو�شناقي كانت له �سمتان رئي�ستان هما :الكفاح حلكم
الأوقاف الذاتي يف جانب ،وامليل �إىل حتقيق كثري من امل�شاريع الثقافية والإن�سانية
ل�صالح املجتمع .وامل�شروع الأول �أثمر تزويد امل�صادر التي توزع الأموال ال�ضرورية
لتحقيق كل الأن�شطة املفيدة ،وامل�شروع الثاين حقق التن�سيق لكل الأفراد
املتقدمني ،الذين عر�ضوا بحما�س كل طاقاتهم وخرباتهم العقلية والتنظيمية يف
خدمة تقدم جماعتهم.
ويف ظالل احلركة الثانية بد�أ �سنة � 1900إ�صدار ال�صحيفة الأدبية «زهرة
( ،»)Beharو�أُ�س�ست اجلمعية الثقافية التعليمية «غريت ( »)Gajretالتي ن�شرت
�صحيفتها «غريت ( ،»)Gajretو�أ�س�ست النادي الريا�ضي «القمر» ،وفتحت
عد ًدا من املكتبات ،و�أ�س�ست املطبعة الإ�سالمية ،وبد�أت �إ�صدار ال�صحيفة «املر�آة
( ،»)Ogledaloوكان من �أن�شط روادها حممد بك كابيتانوف�ش ليوبو�شاك ،الذي
مدح يف جمموعة الأدب ال�شرقي املعنونة «الرثوة ال�شرقية (»)Istočno blago
وجمموعة �أدب الب�شانقة القومية املعنونة «الرثوة الأهلية (»)Narodno blago
تقرير انتماء الب�شانقة ملجموعة �شعوب �سالفني �أ�صالً ،ولأتباع الإ�سالم دي ًنا
وح�ضارة(((.
, s. 410.نف�س امل�صدر (1) Muhamed Hadžijahić,
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ويف حدود امل�صادر املتاحة ميكن القول� :إنه قد ن�شط الب�شانقة الأوائل
العائدون �إىل الوطن بعد الدرا�سة يف اخلارج ،وهم دكاترة يف العلوم الأدبية،
وكانوا من الأوائل يف هذا املجال ،ويف بادئ الأمر ،لفتوا االنتباه �إىل قيمة الرتاث
البو�شناقي الأدبي يف اللغات ال�شرقية ،مدفوعني ب�إعجابهم بقيم هذا اجلزء من
تراثهم الرثي؛ ف�أ�س�سوا مراكز درا�سات الثقافة ال�شرقية واحل�ضارة الإ�سالمية،
ويف هذا ال�ضوء ن�شر �صفوت بك با�شاك�ش ،احلا�صل على درجة الدكتوراة من
فيينا ،ترجمة لر�سالته «الب�شانقة والهر�سكيون يف الأدب الإ�سالمي»((( �إىل اللغة
البو�سنية ،وحممد خاجن�ش ،طالب جامعة الأزهر ،ين�شر يف القاهرة كتابه «اجلوهر
الأ�سنى -يف تراجم علماء و�شعراء البو�سنة»((( .وكذلك فهيم بايراكتارف�ش،
احلا�صل على درجة الدكتوراة من فيينا �أ�س�س كذلك يف كلية الفل�سفة جلامعة
بلغراد ،ق�سم الدرا�سات ال�شرقية ،وحممد بيكوف�ش ،احلا�صل على درجة
ق�سما لدرا�سات
الدكتوراة من اجلزائر� ،أ�س�س ،يف كلية احلقوق جلامعة بلغرادً ،
القانون ال�شرعي ،و�شاكر �سيكر�ش ،احلا�صل على درجة الدكتوراة من بودميب�شتا،
�أ�س�س يف كلية الفل�سفة جلامعة �سراييفو ق�سم الدرا�سات ال�شرقية.

Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, Sarajevo,
1912.

)(1

حممد
((( القاهرة .1930 ،و�إن موقع هذه املقالة قد ترجم «اجلوهر» و ّمت ن�شره �ضمن الكتاب الأول لـ «م�ؤلفات ّ
خاجن�ش املختارة».1999 ،Sarajevo ،

405

اجتاهات التجديد للفكر الإ�سالمي احلديث يف البلقان ،وروادها البارزون

405

تطور الفكر الإ�سالمي يف ظلل اللغات الأ�صلية يف ناحية �أخرى ،وذلك
بالتوازي مع تطور �أن�شطة امل�ؤ�س�سات التعليمية الإ�سالمية ،وكان مدعو ًما مب�ساهمة
حاملي تطوير الدرا�سات ال�شرقية كذلك ،ون�شرت امل�ؤ�س�سات التعليمية التعاليم
الإ�سالمية �أثناء القرن الع�شرين يف كل �أنحاء البالد املعمورة بامل�سلمني ،با�ستثناء
�ألبانيا ،وذلك لكرثة املد ال�شيوعي فيها ما بني ال�ستينيات والت�سعينيات ،حيث
كانت يف دولة �ألبانيا خا�صة �أبواب امل�ؤ�س�سات الرتبوية الإ�سالمية مغلقة ،ويتميز
هذا الوقت بتنفيذ التعليم الإ�سالمي ،يف �أو�ساط الألبان ،التابعة ليوغ�سالفيا
ال�سابقة ،كو�سوفو ومكدونيا ،يف اجلوامع والك ّتاب واملدار�س الإ�سالمية(((.
ويعد ان�سحاب اململكة العثمانية �ضربة قا�صمة للأن�شطة الإ�سالمية يف
الأو�ساط الألبانية ،فقد عطلت الإجراءات االقت�صادية التي اتخذتها احلكومة
الكثري من الأن�شطة الإ�سالمية بهدف تقلي�ص املد املايل للجماعات الدينية،
واتخذت �سل�سلة من الإجراءات التي مت تنفيذها من خالل �سيا�سة الر�سوم،
وت�أميم الأمالك اخلا�صة ،وهو ما �أ�ضعف القدرة املالية للجماعات الدينية بدرجة
هائلة ،وقدرة اجلماعة الإ�سالمية خا�صة(((.

(1) Vladislav Škarić, Uticaj turskog vladanja na društveni život. Knjiga o Balkanu

), II, Beograd, 1937, s. 134.ت�أثري احلكم الرتكي على احلياة االجتماعية -كتاب البلقان(
)و�ضع الدين يف ظروف (2) Dilaver Sadikaj, Posita e fesё nё kushtet e sistemit komunist
), Priština, 1995, s. 501-507.الدين والثقافة( ،: Feja dhe Kulturaالنظام ال�شيوعي يف (
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كانت هذه الإجراءات خمتلفة الت�أثري على �أجزاء �ألبانيا حيث جند يف �ألبانيا
�أحيانًا الكتاتيب التي هي الأ�سا�س يف ن�شر الوعي الديني كانت تقل ب�صورة
مطردة حتى �إنها �أغلقت متا ًما ،وذلك بفعل بع�ض الفقرات التي وردت يف د�ستور
جمهورية �ألبانيا ،ويف نف�س الوقت نرى يف كو�سوفو ومكدونيا ،الكتاتيب مل تغلق،
بل �إن عد ًدا منها ا�ستمر يف الن�شاط ،وذلك بف�ضل �إ�صرار بع�ض الأئمة الذين
ا�ستمر ن�شاطهم للعمل يف هذه الكتاتيب جمانًا(((.
وما عدا املدار�س التي كانت توجد يف �أو�ساط �ألبان كو�سوفو ومكدونيا،
كانت ت�سري على منوال الب�شانقة وما لهم يف مدن �سراييفو ،زينت�سا وبيهاج ،ثم
�أ�س�سوا يف ما بعد ،الدوائر التعليمية اجلامعية وهي :كلية الدرا�سات الإ�سالمية
يف بري�شتنا وكلية الدرا�سات الإ�سالمية يف ا�سكوبيه .وكلية الدرا�سات الإ�سالمية
يف بري�شتنا ،التي �أ�س�ست �سنة  ،1992والتي متكن للطالب اكت�ساب التعليم
الإ�سالمي الأعلى بلغتهم ،على م�ستوى مت�سا ٍو مب�ستويات كليات نف�س التخ�ص�ص
يف الدول الأخرى ،وكلية الدرا�سات الإ�سالمية يف ا�سكوبيه �أ�س�ست �سنة ،1997
وبرناجمها يتفق �إىل حد كبري مع برنامج كليات نف�س التخ�ص�ص يف �سراييفو
وبري�شنت.
وكان �أبرز العلماء والأدباء وامل�ؤلفني ،لإ�صالح الفكر الإ�سالمي يف
البلقان �صفوت بك با�شاك�ش ،وعثمان نوري حاجي�ش ،و�أدهم موالبدي�ش ،وعند
, s. 38.نف�س امل�صدر (1) X. Hamiti,
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الألبان وهبي ديربا ،وعلي كورجا ،و�إبراهيم دالي�ؤ ،الذين عملوا بوا�سطة �صحفهم
وعيا بهويتهم القومية اخلا�صة بهم،
بحما�س ،راغبني ب�أن ينموا عند �شعوبهم ً
و�ضمنت �أن�شطتهم التعليم ،و�إ�صدار ال�صحف ،و�إيجاد �إمكانات تالئم �إجنازات
احل�ضارتني الأوروبية والإ�سالمية .وهم جاهدوا مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ليكون
إلزاميا ،وكذلك حاولوا �إ�صالح امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وت�أ�سي�س
التعليم االبتدائي � ًّ
املدار�س الإ�سالمية العليا ،وعدد �أكرب للمدار�س الثانوية املهنية ،والعلماء الب�شانقة
البارزون �أكدوا �ضرورة ت�أ�سي�س اجلامعة ب�سراييفو ،التي متكن للب�شانقة �أن يكت�سبوا
يف وطنهم التعاليم العالية يف علوم خمتلفة.
وين�سب الف�ضل الأكرب يف التقدم لدى امل�سلمني �إىل �أن�شطة م�ؤ�س�سات
التعليم ،ولكن الين�سى دور ال�صحف ،التي جمعت م�ساهمة العلماء البارزين
دورا ها ًّما يف �إعالم اجلماهري وتهذيبهم.
وحملت ً
ومنها �صحيفة «الزهرة ( ،»)Beharو�صحيفة التعليم واللهو ،وكانت
تطبع يف �سراييفو كل �أ�سبوعني((( .و�صحيفة «الزهرة اجلديدة (»)Novi behar
وكانت متديد «الزهرة ( .(((»)Beharو�صحيفة «الل�ؤل�ؤة ( »)Biserخدمت
لتو�سيع التعليم بني م�سلمي البو�سنة والهر�سك((( .و�صحيفة «البو�شناق
( »)Bošnjakالتي جمعت العلماء الذين �أرادوا توحيد �إجنازات احل�ضارتني
((( ن�شرت ب�سراييفو من  1900/5/1حتى .1911/2/1
((( ن�شرت ب�سراييفو من ال�سنة  1927حتى ال�سنة .1936
((( ن�شرت مبو�ستار ال�سنة  ،1913/1912و ،1914/1913و.1918
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ال�شرقية والغربية((( .و«املعارف ( »)Mearifو»حامل الراية ( »)Bajraktarكانتا
تقوميني م�سلمني .من ظهور «املعارف» حتى �سنة � 1945أ�صدرت بعد ذلك ب�ضعة
تقوميات م�سلمة ،وهي« :الوقت ( ،»)Vakatو«الزمان ( ،»)Zemanو«املرحمة
( ،»)Merhametو«حلرية ( »)Hurijetو»الوقت اجلديد (.)Novo vrijeme
ملدة �أطول �صدرتا تقومي «غريت ( »)Gajretو«الأمل ال�شعبي (Narodna
« .»)uzdanicaغريت» كان تقومي اجلمعية التي دعمت التالميذ والطالب
امل�سلمني(((« .احلكمة ( »)Hikmetكانت �صحيفة يف خدمة ك�شف «حكمة
القواعد الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها»((( .خالل مدة �صدرت ،كذلك ،ال�صحف:
«الهداية (« ،»)El-Hidajeالفكر الإ�سالمي (« ،»)Islamska misaoال�صوت
الإ�سالمي (« ،»)Islamski glasالعامل الإ�سالمي (،»)Islamski svijet
«املعلم (« ،»)Mualimالوعي امل�سلم (�« ،»)Islamska svijestآثارنا (Naše
 ،»)starineووظائفها الهامة حتى الآن تنفذ ال�صحف« :دورية ( »)Analiمكتبة
الغازي خ�سرو بك ،و«ناقل اخلرب ( »)Glasnikم�شيخة امل�سلمني ب�سراييفو،
و«املعلم اجلديد ( ،»)Novi Mualimو«التقومي ( ،»)Takvimو«دورية البحوث
( »)Zbornik radovaلكلية الدرا�سات الإ�سالمية ب�سراييفو ،و«دورية البحوث
( »)Zbornik radovaلكلية الرتبية الإ�سالمية بزيني�سا ،و«زمزم (»)Zemzem
((( ن�شرت من ال�سنة  1900حتى ال�سنة .1911
((( ن�شرت ب�سراييفو من ال�سنة  1907حتى ال�سنة  ،1914ومن ال�سنة  1921حتى ال�سنة .1941
((( ن�شرت مبدينة توزال من ال�سنة  1929حتى ال�سنة .1936
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و�أخرى .وب�سراييفو وحدها �صدرت باللغة الأهلية والأبجدية العربية �أربع �صحف
هي« :الطريق ( ،»)Tarikو«املعلم ( ،»)Mualimو«امل�صباح (»)Misbah
و»امل�صباح ال�ساطع (.»)Jeni misbah
وعند الألبان ،كذلك ،كان عدد هام من ال�صحف التي نفذت وظائفها
ل�صالح قرائها؛ «�صوت ال�شعب ( »)Zani i naltёو«ثقافة الإ�سالم (Kultura
� »)Islameصدرتا يف �ألبانيا قبل املو�سم ال�شيوعي .ويف كو�سوفو بعد ال�سبعينيات
للقرن الع�شرين �صدرت ال�صحف« :الن�شرة ( ،»)Buletiniو«الرتبية الإ�سالمية
( ،»)Edukata Islameو«معرفة الإ�سالم ( ،»)Dituria Islameو«التقومي
(((
�شهريا ون�شرت
( »)Takvimو«ثقافة الإ�سالم (� »)Kultura Islameصدرت ًّ
فيها بحوث دينية((( .وجملة «الإن�سان ( »)Njeriuمتيزت بكرثة املوا�ضيع العلمية
والثقافية((( .وجملة «النور الإلهي ( »)Drita Hyjnoreتتطابق ،من ناحية زمن
الإ�صدار ومن ناحية املوا�ضيع ،مع املجلة ال�سابقة .بعد اكت�ساب احلكم الذاتي،
الذي يبعث يف كو�سوفو الطبع والن�شر .وجملة «الرتبية الإ�سالمية (Edukata
 »)Islameهي �أقدم و�أكرث ن�شاطًا((( .وجملة «العلم الإ�سالمي (Dituria
(((

وا�ستمر خم�س ع�شرة �سنة (X. Hamiti, s.
هو ا�سم تركي معناه �صوت ال�شعب .وبد�أ ن�شره �سنة 1923
ّ

.)10

((( ن�شرت من ال�سنة  1939حتى ال�سنة .1945
((( ن�شر خالل �سنتني من ال�سنة  1942حتى ال�سنة .1944
((( تن�شر بربي�شتنا.
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 »)Islameبد�أت ت�صدر �سنة  1986فيربي�شتنا((( .وجملة «الهالل ()El-Hilal

ت�صدر يف مكدونيا((( .وجملة «نور الإ�سالم ( »)Drita Islameت�صدرها جماعة
امل�سلمني يف �ألبانيا منذ �سنة  1992بعد املراقبة التي ا�ستمرت خم�سني �سنة(((.
و»حياة امل�سلمني الألبان ( »)Jeta Muslimane shiptareوجملة مهجر الألبان
يف �أمريكا(((� .أثناء ال�سبعينيات للقرن الع�شرين ،حيث كانت ممار�سة املعامالت
الدينية ممنوعة من ًعا با ًّتا ،و�أو�شك �أن تكون «التقومي» �صحيفة وحيدة �أ�سهم فيها
م�ؤلفون من كل الأنحاء التي تنطق فيها اللغة الألبانية(((.
م�ساهمة الأفراد البارزين لتطوير علوم القر�آن
مع انت�شار الإ�سالم ،بد�أ يف الأنحاء املت�ضمنة باململكة العثمانية ينمو رغبة
حفظ القر�آن ،وعدد حفاظ القر�آن تزايد با�ستمرار مبرور الزمان .وميكن الت�أكد من
امل�ستندات املحفوظة �أنه �أو�شك يف كل الأماكن املعمورة يف الدولة كان يوجد
حافظ لكتاب اهلل ،ويف «الأوان» اجلديدة ن�شرت بحوث مت فيها ت�سجيل احلفاظ يف
بع�ض املدن للبو�سنة والهر�سك وكو�سوفو.

(((
(((
(((
(((
(((

�إىل جانب الألبان ي�سهم فيها عدد هام من الب�شانقة البارزين.
تن�شر منذ ال�سنة  1987يف اللغات الثالثة :الألبانية ،واملكدونية ،والرتكية.
يتم يف �صفحاتها حتليل املوا�ضيع املتنوعة.
ّ
بد�أ ن�شرها يف نيو جري�سي ونيويورك �سنة .1949
تن�شر منذ ال�سنة .1970
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وح�سب املعلومات املوثوقة �إىل الآن ،كان يف البو�سنة والهر�سك �أثناء
القرنني الأخريين ما يزيد على  950حافظًا ،مع مالحظة �أن  55منهم كن من
الن�ساء((( .وحفظت املعلومات عن العوائل التي �أعطت ح ّفاظًا من جيل �إىل
جيل ،مثلما كانت يف مدينة �سراييفو �أهل �صربيحافيزوف�ش و�أهل حاجيياهي�ش،
يف مدينة توزال �أهل توزل ،ويف مدينة مو�ستار �أهل كمالوفي�ش ،و�أهل جابي�ش،
و�أهل بوزي�ش ،و�أهل �سيفي�ش ،و�أهل فوجياكوفي�ش(((.
ويف �إطار ممار�سة العلوم الإ�سالمية الأ�سا�سية ،يف الأنحاء التي تنطق بها
اللغة الألبانية كذلك ،كان حفظ القر�آن من الأ�شياء التي تقدر لدى عامة النا�س،
وحلافظ القر�آن تقدير من اجلميع ،وم�ؤلفات الباحثني تدل على �أن يف كل املدن
كان هناك ع�شرات احلفاظ(((.
ونظرا �إىل �أن مو�ضوع هذا البحث يهدف �إىل �إي�ضاح حال اجلماعات
ً
امل�سلمة يف البلقان ،دون احلديث عن مظاهر �إميانهم الواقعية ،ومن املفهوم �أنها
حتيط ب�أتباعها فقط العلوم التي تخ�ص بامل�صدر الأول للتعاليم الإ�سالمية ،وهذا
احلفاظ يف(

(1) Fadil Fazlić, Hafizi u Bosni i Hercegovini u posljednjih 150 godina

), Sarajevo, 2006, s. 356.البو�سنة والهر�سك خالل � 150سنة الأخرية
), Travnik,من تاريخ الب�شانقة الثقافية( Mahmud Traljić, Iz kulturne historije Bošnjaka

)(2

1999, s. 74-75.
), No. 74/2004, s.الرتبية الإ�سالمية( (3) Feti Mehdiu, npr., u svome radu Edukate Islame
272-273.,

يقول �إن عدد احلفاظ يف كل مدينة يقدر بالع�شرات.
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ب�سبب �أنه يجب فهم حمتويات القر�آن يف �ضوء مطابقته لظروف احلياة املتغرية تب ًعا
لتغري الأزمنة املختلفة مع مبادئ الآثار الإ�سالمية الثابتة ،و�إ�ضافة �إىل هذا ف�إن يف
حتقيق التقدم ال�صحيح ،الذي يكون ببحث الأ�شياء امللهمة يف القر�آن وو�صاياه
الباقية� ،أمرا �ضروريا وحتميا.
ومواف ًقا ملا �سبق ذكره ،كان املعلمون امل�سلمون يعتمدون يف حما�ضراتهم
و�شروحهم على حمتويات القر�آن ،فرغبة منهم يف �أن يقبلهم امل�ستمعون� ،أ�سندوا
�أقوالهم على الأمثال من القر�آن ،ولهذا كانت ترجمات �أجزاء القر�آن متلأ �صفحات
كل ال�صحف الإ�سالمية البارزة ،واملرتجمون البارزون كانوا من �أكرب العلماء يف
ذلك احلني ،وتتميز بداية القرن الع�شرين بامليل �إىل �أن يتعرف امل�سلمون من
خالل ترجمات حمتويات القر�آن بالو�صايا الأ�صيلة مل�صدر التعليم الإ�سالمي
الأهم.
ويالحظ �أنه توجد يف اللغة البو�سنية العديد من الرتجمات للقر�آن الكرمي،
وكانت بع�ض هذه الرتجمات نق ًال عن ترجمات �أخرى «من اليد الثانية �أو اليد
الثالثة»((( .ويف معظمها ي�ؤكد مرتجمو معاين القر�آن �أنها متت من اللغة العربية
مبا�شرة .ومن الرتجمات التي متت من اللغة العربية مبا�شرة هي« :القر�آن»،
ترجمه ب�سيم كوركوت� ،سراييفو ،1977 ،و«القر�آن» ،ترجمه من العربية �إىل
(1) Ramić, Jusuf: Kako prevoditi Kur’an- analiza naših prijevoda Kur’ana urađenih
(كيف يجب �أن نرتجم القر�آن -حتليل ترجمات القر�آن البو�سنية املنجزة neposredno s arapskog jezika

, Bihać, 2007, s. 6.من اللغة العربية مبا�شرة)
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البو�سنية م�صطفى مليفو ،بوكوينو ،1994 ،و«القر�آن وترجمته يف اللغة البو�سنية»،
الرتجمة من اللغة الأ�صلية وقدم له من التربيرات �أن�س كار�ش� ،سراييفو،1995 ،
و«القر�آن وترجمته يف اللغة البو�سنية» ،ترجمه من اللغة العربية �أ�سعد دوراكوف�ش.
و�أما ترجمات القر�آن التي متت بوا�سطة لغات �أخرى ،فهي« :القر�آن» ،ترجمه
ميجو ليوبيربات�ش ،بي�ؤكراد ،1895 ،و«القر�آن ال�شريف» ،ترجمه حافظ حممد باجنا
وجمال الدين �شا�ؤو�شيف�ش� ،سراييفو ،1937 ،و«القر�آن» ،ترجمه حاج علي ر�ضى
قارا بي ،مو�ستار.1937 ،
ويف درا�سته املذكورة �أعاله جند يو�سف رام�ش ،وهو يت�أمل ترجمات القر�آن
البو�سنية ،ي�ؤول الرتجمات املبا�شرة (كوركوت ،كار�ش ،مليفو ودوراكوف�ش)،
التي متت ترجمتها يف وقت ها ّم بعد الرتجمات التي متت بوا�سطة لغات �أخرى
(ليوبيربات�ش ،باجنا – �شا�ؤو�شيف�ش ،قارا بي) .وبكونه م�ستعربًا متج ًها �إىل
وخبريا يف البالغة العربية ومناهج علوم القر�آن ،ي�ؤكد يو�سف
التخ�ص�ص اللغويً ،
رام�ش �أهمية حتويل املعاين من �ألفاظ القر�آن �إىل �أكرث املعاين ت�شاب ًها يف اللغة
املرتجم �إليها ،كما ي�ؤكد يو�سف رام�ش وهو يك�شف حجج توافق الرتجمات
املحللة وتخالفها على موقف هام ،ب�أن يف ت�أويل �ألفاظ القر�آن خوا�ص معنوية،
واجلدير باالعتماد عليه يف هذا الأمر هو �شروح النحويني القدامى العرب ،ولهذا
ال�سبب بتمامه ،ينقد يو�سف رام�ش الرتجمات البو�سنية ح�سب خالف الألفاظ
التي لها خوا�ص معنوية عن معانيها املتوافقة معها .ولذلك هو يف�ضل الرتجمات
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التي تقدم «نف�س املعنى على التقريب» وي�ؤاخذ الرتجمات التي �أراد مرتجموها
�أن يربزوا �أ�سلوبهم اخلا�ص بهم فقط.
و�إذا �أردنا احلقيقة ف�إن البلقان يف احتياج �شديد �إىل تقييم ترجمات القر�آن،
ف�إن العمل البحثي الذي قدمه يو�سف رام�ش ،والذي قام فيه بتحليل الألفاظ
التي لها خوا�ص معنوية ،تت�ضمن كل الرتجمات البو�سنية املبا�شرة ،ميكن
ا�ستخدامه دلي ًال لتقييم امل�ؤلفات التي تخ�ص الرتجمة.
وقام فتي مهدي�ؤ بن�شر جمموعة من الأبحاث يف القر�آن باللغة الألبانية حتت
أ�سا�سيا -الن�صو�ص املختارة»((( .وله فيها درا�سة خا�صة
عنوان «القر�آن بكونه كتابًا � ًّ
و�ضعها حتت عنوان «القر�آن عمل رائع» بالإ�ضافة �إىل ن�صو�ص للعلماء :ف�ضل
الرحمن «القر�آن» ،ولرنكز �سمائالك�ش «القر�آن واملعا�صرة الإ�سالمية» ،وملالك بن
نبي «املجاز القر�آين» ،وحل�سن كل�شي «القر�آن عمل رائع للأدب العربي» ،وملحمد
�أركون «كيف يقر�أ القر�آن» ولأحمد ديدات « لي�س الإن�سان م�ؤلف القر�آن».
ويجب الإ�شارة �إىل �أنه توجد العديد من الكتب باللغة البو�سنية التي
تتحدث عن اجتاهات التغيري وتقدم امل�سلمني ،ومن ذلك ما �ألفه فتي مهدي�ؤ،
و�ضمنه كتابه «موا�ضيع القر�آن»((( .الذي �شرح فيه موقف القر�آن مقابل �سل�سلة
الأ�سئلة ،ومنها :موقف القر�آن مقابل العلم ،موقف القر�آن مقابل املر�أة ،موقف
(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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القر�آن مقابل الزواج ،موقف القر�آن مقابل الأطفال ،موقف القر�آن مقابل العائلة،
موقف القر�آن مقابل الزنى ،موقف القر�آن مقابل الطالق ،موقف القر�آن مقابل
االقت�صاد ،موقف القر�آن مقابل الإرث ،موقف القر�آن مقابل الواجبات ،موقف
القر�آن مقابل احلرام.
ومن الكتب التي لها �أثر كبري كتاب «علوم القر�آن»((( ،الذي يتحدث عن
القر�آن بكونه الدليل الوحيد ،القادر على تقدمي ال�سعادة يف الدنيا والآخرة لكل
من يلتزم به.
وكتاب «التقدمي التحليلي للرتجمات الأكرب للقر�آن يف اللغة الألبانية»(((.
�أو�سع الكتب امل�ؤلفة يف اللغة الألبانية ،فيما يزيد على � 680صفحة ،و�صاحبه يقدم
ويقيم ترجمات القر�آن و�أمتها� :شريف �أحمتي((( ،ح�سن ناحي((( ،فتي مهدي�ؤ(((.
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.
), Preveo: Sherif Ahmeti,القر�آن ،الرتجمة والتف�سري( (3) Kur’an-i, pёrkthim dhe komentim

Priština, 1988.
 ،: Hasan Nahi, Ognjen Prica, Zagreb, 1988.ترجمة )القر�آن العظيم( (4) Kur’ani i madhёruar
 : Feti Mehdiu, Islamska zajednica, Priština, 1985.ترجمة( ،القر�آن( (5) Kur’an,
 ، : Muhammad Zakaria Khan, Islamabad,ترجمة )القر�آن املقد�س( (6) Kur’ani shenjtё
1990.
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و�أما «قامو�س �ألفاظ القر�آن الأخالقية»((( امل�ؤلَّف من � 50صفحة ،فهو ي�ؤكد
ميول �صاحبه يف �أن يقنع القراء باهتمام القر�آن اجلليل املوجه �إىل تربية الإن�سان.
و�أما ترجمات القر�آن الكاملة ،الآنفة الذكر« :القر�آن» ترجمه فتي مهدي�ؤ
( ،)1985و«القر�آن ،الرتجمة والتف�سري» ترجمه �شريف �أحمتي (،)1988
و«القر�آن العظيم» ترجمه ح�سن ناحي ( )1988و«القر�آن املقد�س» ترجمه حممد
زكريا خان ( ،)1990فت�ضي�ؤها ب�أمت الإ�ضاءة درا�سة �أمني بهرامي ،الآنفة الذكر
«التقدمي التحليلي للرتجمات الأكرب للقر�آن يف اللغة الألبانية»� .صاحب الدرا�سة
ي�ؤ�شر على ف�ضل املرتجم فتي مهدي�ؤ ،الأ�ستاذ اجلامعي بكونه مرتجم القر�آن
الأول يف اللغة الألبانية ،والذي تقدم ترجمته الكثري من مباحث علم اللغة.
ويف تقييم ترجمة ح�سن ناحي� -صاحب الدرا�سة -يتوقف عند و�صف املرتجم
�أطول مما يتوقف عند حتليل عمله ،وبالن�سبة �إىل ترجمة �شريف �أحمتي ،فيمدحها
�صاحب الدرا�سة وهو ي�شري �إىل تعلمه الوا�سع من العلوم الإن�سانية العديدة،
ومبنا�سبة ترجمة القر�آن ملحمد زكريا خان ،ينبه �أمني بهرامي �إىل �أن املرتجم ينتمي
�إىل احلركة الأحمدية ،و�أنه بف�ضل �إجادته للغتني العربية والألبانية ،يريد �أن يقدم
ن�صو�ص القر�آن للقراء الألبان يف �ضوء عقيدة احلركة الأحمدية.

)قامو�س التعابري الأخالقية (1) Muhamet Q. Marzeku, Fjalor i shprehjeve etike tё Kur’anit

, Prizren, a n.يف القر�آن(
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وف�ض ًال عن جهودهم املبذولة يف تقدمي و�صايا القر�آن ملنت�سبي جماعتهم
بوا�سطة الرتجمة ب�أكرث طرق الإقناع املمكنة ،ف�إن العلماء الألبان حتى الوقت
املعا�صر ن�شطوا يف تقوية الوعي القومي ،وهو الأمر الذي يعترب -ب�صيغة ما-
م�ساهمة الكت�ساب اال�ستقالل ال�سيا�سي املتدرج.
و�أما مف�سرو القر�آن يف البلقان ،والعلماء الذين مييلون �إىل فهم «هذا النوع
من م�صادر التعليم الإ�سالمي وتهذيبه»((( ،والذين ن�شطوا يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر وبداية القرن الع�شرين ،فلم يعجبوا بال�شروح القدمية ،مت�أثرين بامليول �إىل
التجديدات ،واعتربو التفا�سري القدمية يائ�سة ،وجذبت التفا�سري احلديثة �أكرث
انتباههم ،مثل «تف�سري املنار» ملحمد عبده ور�شيد ر�ضا ،وف�ضلوا تف�سري القر�آن
الذي يت�ضمن املعاين التي تتفق وروح الع�صر على حتليل الأ�سلوب الفني،
وااللتزام بقواعد النحو.
ومع �إدخال البلد يف �إطار اململكة النم�ساوية الهنكارية ،بد�أ تطبيق املناهج
احلديثة يف تف�سري القر�آن يف البو�سنة والهر�سك ،ويف القرن الع�شرين تطور علم
تطورا �سري ًعا� ،إال �أن امل�ؤلفات اخلا�صة كانت يف العقود الأوىل للقرن
تف�سري القر�آن ً

Enes Karić, Kako tumačiti Kur’an- uvod u komentatorske teorije klasičnog
), Tugra, Sarajevo,كيف يجب �أن نف�سر القر�آن -املقدمة يف نظريات التف�سري للع�صر القدمي( perioda
2005, s. 14.

)(1
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جدا من العلماء((( .ويف التحول من العقد الثالث
فقرية ،وكان يدعمها عدد قليل ًّ
�إىل العقد الرابع للقرن الع�شرين ،ترجم �شكري �آالكي�ش ب�ضعة �أجزاء من «تف�سري
املنار» الآنف الذكر(((.
ويف العقد الرابع للقرن ،نتيجة �إظهار ترجمتي القر�آن((( ظهر على �صفحات
�صحف «الزهرة اجلديدة»« ،احلكمة»« ،الهداية» و«ناقل اخلرب» مل�شيخة امل�سلمني
عدد هام من التقييمات ،التي عر�ضت من خاللها مواقف تدعم ترجمة القر�آن،
والقيمة اخلا�صة له ،ومن �أبرز كتب التف�سري يف العقد الرابع للقرن الع�شرين ،كتاب
«التمهيد يف علم التف�سري وعلم احلديث»((( ملحمد خاجن�ش ،مثل خمطوطاته
العديدة من علم التف�سري ،التي مت طبعها بعد مدة طويلة(((.

تطور احلداثية يف(

Enes Karić, Razvoj modernizma u islamskim studijama u BiH

)(1

 : «Oslobodenje», /20021/27م�سل�سل يف ), feljton uالدرا�سات الإ�سالمية يف البو�سنة والهر�سك
(Komentar

تف�سري القر�آن احلكيم

do 2002/2/9.
 (Komentar Kur›ana), Sarajevo, 1926,تف�سري القر�آن )(2

 (Kur›an mudri),Tuzla, bez godineالقر�آن احلكيم ;Kur›ana mudroga), Sarajevo, 1927
; (Kur›an mudri), Sarajevo, 1931القر�آن احلكيم ;izdanja,

 (Tefsir Džuz Amme,تف�سري جزء عم ; (Kur›an mudri), Sarajevo, 1932القر�آن احلكيم
 (Kur›an s tumačenjem), Derventa, 1934.القر�آن والتف�سري ;Sarajevo, 1933
، Hafiz Muhamed Pandža i Džemaludin Čaušević,ترجمة)القر�آن ال�شريف( Kur’an časni
)، Hadži Ali Riza Karabeg, Mostar, 1937.ترجمة القر�آن(Sarajevo, 1937.; Kur’an

)(3

(4) Mehmed Handžić, Uvod u tefsirsku i hadisku nauku, Sarajevo, 1937.
(5) Izabrana djela Mehmeda Handžića, Knjiga IV, Sarajevo, 1999.
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ويف الن�صف الثاين للقرن الع�شرين تنمو ب�صورة �سريعة امل�ؤلفات اخلا�صة
يف علم التف�سري ،والذي �أ�صبح يف بالد البو�سنة والهر�سك �أحد العلوم الإ�سالمية
تطورا((( وتلك ال�سنوات ت�أتي ببعث علم التف�سري ،وبرتجمة امل�صادر
الأكرث ً
التف�سريية من اللغة العربية والإنكليزية ولغات �أخرى ،ويف ذاك احلني تظهر
امل�ؤلفات الت�أويلية كذلك ،و�أبرز رواد علم التف�سري يف العقد ال�ساد�س للقرن-
دون �شك -هو ح�سني جوزو ،الذي يف �صفحات «ناقل اخلرب» مل�شيخة امل�سلمني،
جزءا ملناظرته «تف�سري القر�آن» .و�أثناء
بني ال�سنة  1962وال�سنة  ،1966ن�شر ً 22
ال�سنتني  1966و 1967ين�شر ،كذلك ،ثالثة �أجزاء((( لتف�سري القر�آن ،الذي بد�أه
هو بذاته ومل يكمله ،و�ألف ح�سني جوزو عد ًدا ها ًّما من مقاالت يف تف�سري القر�آن،
ومن �أبرزها يعد« :ذكرى �ألف و�أربعمائة �سنة لإر�سال القر�آن»« ،القر�آن ال�شريف»
و«القلب والعقل يف القر�آن(((».
(1) Almir Fatić, Razvoj nauke o tumačenju Kur’ana u BiH u XX stoljeću s izabranom
),تطور علم تف�سري القر�آن يف البو�سنة والهر�سك يف القرن الع�شرين ،مع فهر�ست( bibliografijom – skica

«Novi Muallim», 2002, No. 12, s. 92.
الأول( (2) Prijevod Kur’ana s komentarom

), Prvi džuz,ترجمة القر�آن مع تف�سريه ،اجلزء
),ترجمة القر�آن مع تف�سريه ،اجلزء الثاين( Sarajevo, 1966; Prijevod Kur›ana s komentarom
Drugi džuz, Sarajevo, 1966; Prijevod Kur›ana s komentarom

), Treći džuz, Sarajevo, 1967.ترجمة القر�آن مع تف�سريه ،اجلزء الثالث(	

ذكرى �ألف و�أربعمائة �سنة( (3) Husejn Đozo, Hiljadučetiristota godišnjica objave Kur’ana

), «Glasnik» VIS-a, No. 11-12, Sarajevo, 1967, s. 497-501.; Husejnلإنزال القر�آن
), «Glasnik» VIS-a, No. 1-2, Sarajevo, 1970,القر�آن ال�شريف( Đozo, Kur’an Časni
»), «Glasnikالعقل والقلب يف القر�آن( s. 3-7.; Husejn Đozo, Razum i srce u Kur’anu
VIS-a, No. 5, Sarajevo, 1976, s. 461-468.
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 التي مار�سها بنجاح خريجو جامعة،تطبيق املناهج احلديثة يف تف�سري القر�آن
 الذي ا�ستمر بالتم�سك يف �أعمال زميليه الأ�صغر، ح�سني جوزو،الأزهر الأوائل
 من البنيان الأول للمدر�سني املنت�سبني �إىل كلية الدرا�سات الإ�سالمية،�س ًّنا
 �أحمد �سمايلوف�ش، واحلا�صلني على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر،ب�سراييفو
 والت�صورات اخلا�صة التي نلحظها يف تنوع م�ؤلفات �أحمد.ويو�سف رام�ش
 الذي تركاه،�سمايلوف�ش((( ويو�سف رام�ش((( يكفي الحتمال ت�أثريهما احلا�سم
(1) Navodimo samo najzapaženije radove: Ahmed Smajlović, Abduhuova metoda
tumačenja Kur’ana ()منهج عبده لتف�سري القر�آن, «Glasnik» VIS-a, No. 11-12, Sarajevo,

1975, s. 510-514.; Ahmed Smajlović, Elektronski pokušaj tumačenja Kur’ana
(�إلكرتونية يف تف�سري القر�آن
Ahmed Smajlović,

)حماولة, «Glasnik» VIS-a, No. 1, Sarajevo, 1976, s. 9-13.;
Vedždijeva metoda tumačenja Kur’ana (منهج تف�سري القر�آن

)للوجدي, «Glasnik» VIS-a, No. 2., Sarajevo, 1976, s. 101-104.; Ahmed Smajlović,
Binta Šatina metoda tumačenja Kur’ana ()منهج بنت ال�شاطئ يف تف�سري القر�آن, «Glasnik»

VIS-a, No. 3, Sarajevo, 1976, s. 199-209.; Ahmed Smajlović, Hafadžijev komentar
Kur’ana ()تف�سري القر�آن للخفاجي, «Islamska misao», No. 32, 1981, s. 10-13.; Ahmed
Smajlović, Dervezin komentar Kur’ana (للدروزي

)تف�سري القر�آن, «Islamska misao»,

No. 33, 1981, s. 6-9.; Ahmed Smajlović, Konstrukcija teološke misli u Kur’anu
()تكوين الفكر الإ�سالمي يف القر�آن, «Islamska misao», No. 61, 1984, s. 3-12.; Ahmed

Smajlović, Behijev pokušaj približavanja Kur’anu ()محاولة البهي لالقتراب من القرآن,
«Islamska misao», No. 81, 1985, s. 3-7.        
(2) Jusuf Ramić, Et-Taberi i njegov komentar Kur’ana ()الطربي ومنهجه يف تف�سري القر�آن,

«Glasnik» VIS-a, No. 6, Sarajevo, 1976, s. 593-598.; Jusuf Ramić, Ez-Zamahšeri
i njegov komentar Kur’ana ()الزحم�شري وتف�سريه, «Glasnik» VIS-a, No. 1, Sarajevo,

1977, s. 22-27.;  Jusuf Ramić, Fahrudin er-Razi i njegov veliki tefsir (فخر الدين

)الرازي وتف�سريه الكبري,

«Glasnik» VIS-a, No. 1, Sarajevo, 1977, s. 40-44.; Jusuf

Ramić, Bejdavin komentar Kur’ana i glosa Ibrahima Opijaća (تف�سري القر�آن للبي�ضاوي
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 الأ�ساتذة اجلامعيني البارزين كذلك يف كلية الدرا�سات،على �أعمال طالبهما
. و�آخرين، عدنان �سياليج�ش، ر�شيد حافظوف�ش، مثل �أن�س كار�ش،الإ�سالمية

)وحا�شية �إبراهيم امل�سكري, «Glasnik» VIS-a, No. 2, Sarajevo, 1977, s. 143-148.;  Jusuf
Ramić, Ibn Arebi i njegov metod tumačenja Kur’ana ()ابن عربي ومنهجه لتف�سري القر�آن,

«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 القر�آن, «Glasnik» VIS-a,
No. 6, Sarajevo, 1977, s. 600-603.;   Jusuf Ramić, Hidžra u Kur’anu (يف

)القر�آن,

الهجرة

«Islamska misao», No. 25, Sarajevo, 1981, s. 5-9.;   Jusuf Ramić, Et-

Tabersi- veliki šiitski mufessir ( مف�سر �شيعي كبري-)الطرب�سي, «Islamska misao», No.

32, 1981, s. 14-16.; Jusuf Ramić, Itfejjis- veliki haridžitski mufessir ( مف�سر-إفتي�ش

)خوارجي كبري, «Islamska misao», No. 33, 1981, s. 11-12.;  Jusuf Ramić, Kur’an o
Muhammedu, a.s. (حممد عليه ال�سالم يف القر�آن
ّ ), «Islamska misao», No. 33, 1981, s.
16-19.;  Jusuf Ramić, Problem prioriteta općenitosti teksta ili posebnosti motiva

()م�س�ألة ت�أويل �شمولية الن�ص �أو خوا�ص الدوافع, «Islamska misao», No. 50, 1983, s. 13-14.;  
Jusuf Ramić, Podjela Kur’ana ()جتزئة القر�آن, «Glasnik» VIS-a, No. 3, Sarajevo, 1986,

s. 236-246.;  Jusuf Ramić, Kiraeti i škole čitanja Kur’ana ()القر�آن ومدار�س قراءة القر�آن,

«Glasnik» VIS-a, No. 5, Sarajevo, 1986, s. 465-474.;  Jusuf Ramić, tumačenje
petog dijela sure en-Nur ()تق�سري اجلزء اخلام�س ل�سورة النور, «Islamska misao», No. 104,

Sarajevo, 1987, s. 12-16.;  Jusuf Ramić, tumačenje prvog i posljednjeg dijela sure
el-Muzemmil (املزمل

)تف�سري اجلز�أين الأول والأخري ل�سورة, «Islamska misao», No. 107-

108, Sarajevo, 1987, s. 8-11.;  Jusuf Ramić, Tradicionalno tumačenje Kur’ana
()تف�سري القر�آن بامل�أثور, «Islamska misao,» No. 151-152, Sarajevo, 1991, s. 4-6.;  Jusuf

Ramić, Racionalna tumačenja Kur’ana- suvremeni period( الوقت-تفا�سري القر�آن العقلية

 )املعا�صر, «Islamska misao,» No. 154, Sarajevo, 1991, s. 13-17.
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امل�آثر املن�شورة كت�أييد التمديد املثمر والت�شريف العملي للذين لهم الف�ضل

�أثناء حكم احلزب ال�شيوعي ،بقيت يف دول البلقان فقط مدر�ستان
�إ�سالميتان على قيد احلياة((( ،ومت �إن�شاء منظمة دول عدم االنحياز ،وكان من
بني �أهدافها �أن تقابل الأن�شطة الإ�سالمية ،وبتحقيق تعاون يوغ�سالفيا وم�صر،
نتيجة تعاون رئي�سيهما اللذين كانا من �أبرز م�ؤ�س�سي منظمة دول عدم االنحياز،
يوزف بروز تيتو وجمال عبد النا�صر ،وبد�أت يف هذا الوقت تعود وفود الطالب
�إىل الدرا�سة يف م�صر وقد بد�أت فقط بذهاب الطالب من البلقان �إىل الأزهر دون
غريه ثم بعد ذلك �إىل اجلامعات الإ�سالمية الأخرى.
جدا يف كل مناحي احلياة،
ويف هذا الوقت كانت املراقبة احلكومية ن�شطة ًّ
لذلك كان يحمل العلماء الب�شانقة مهمة الدفاع عن الأن�شطة الإ�سالمية
والدفاع عن الوعي الإ�سالمي ،و�أو�شكت املدر�ستان الباقيتان على الإغالق،
ولكن بال�شجاعة والإ�صرار ،وبعودة اخلريجني الأوائل جلامعة الأزهر واجلامعات
الأخرى ،ومن خالل م�ساهمتهم يف ال�صحف املوجودة ،وال�صحف التي �صدرت
قريبا ،يبد�أ
حدي ًثا ،وكذلك يف التدري�س يف كلية الدرا�سات الإ�سالمية امل�ؤ�س�سة ً
التعقب اخلال�ص لرواد البعث الإ�سالمي من نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية
القرن الع�شرين.
((( مدر�سة غازي خ�سرو بك ب�سراييفو ومدر�سة عالء الدين بربي�شتنا.
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ويف ظل الظروف االجتماعية وال�سيا�سية اجلديدة التي حدثت بعد
االعرتاف الدويل با�ستقالل دولة البو�سنة والهر�سك ،ينمو بدرجة كبرية االهتمام
العام بامل�شاركة العقلية القومية يف الثقافة اخلا�صة بالبو�سنة والهر�سك ،والتي �أبدى
الب�شانقة خاللها عبقريتهم ،مع حما�س متزايد ببحث �إمكانات الإفادة الأف�ضل
يف القيم القومية اخلا�صة بالبلد وف�ضائل الآثار الإ�سالمية.
جاء العدوان ال�صربي على البو�سنة والهر�سك ومل يكن هناك �إال مدر�سة
�إ�سالمية واحدة وكلية �إ�سالمية واحدة ،ويف الأنحاء املعمورة بالألبان مدر�سة
�إ�سالمية واحدة فقط ،وفتح الب�شانقة ،للغر�ض املذكور بعد ،عد ًدا ها ًّما من
املدار�س الإ�سالمية((( والكليات الإ�سالمية((( ،وفتح الألبان مدار�س �إ�سالمية
عديدة((( وكلية �إ�سالمية واحدة .وي�أتي من هذه املدار�س والكليات خريجوها
الذين ي�ؤيدون الفكر الإ�سالمي املتقدم و�سوف يربو معهم الفكر الإ�سالمي
ويتطور با�ستمرار يف البلقان.
توجد بارقة �أمل تب�شر بالزيادة يف االهتمام بن�شر الثقافة الإ�سالمية ،ويتمثل
هذا الأمل يف وجود بع�ض م�شاريع الطبع والن�شر يف الوقت احلايل .ومبا �أنهم مييلون
((( يف البو�سنة والهر�سك مدر�سة مبدينة توزال ،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 �صربيا مدر�سة مبدينة
نويف بازار.
((( كلية الرتبية الإ�سالمية مبدينة زين�سا ،وكلية الرتبية الإ�سالمية مبدينة بيهاج ،و�أ ّما مدينة مو�ستار فبها يوجد
معهد �إ�سالمي.
((( املدر�سة يف بريزرن ،ومدر�سة بدياكوفي�سا ،ومدر�سة بكنيالن ،ومدر�سة بدراكا�ش.
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�إىل �أن يعيدوا الذاكرة امل�شرتكة� ،أكرث مما يق�صدون �أن يقيموها يف �ضوء علمي ،كما
يظهر بني العلماء الب�شانقة يف الوقت احلايل ،الباحثون الذين يبذلون جهودهم
يف �إعداد امل�ؤلفات املختارة �أو املحققة التابعة لعدد من �أبرز الرواد الذين كان
لهم الف�ضل الأكرب يف منو التاريخ الثقايف البو�شناقي ،وبهذه الطريقة يقطفون من
جزءا من هذا الرتاث القومي.
الن�سيان ً
وعلى الرغم من كرثة امل�شاريع واملجهودات التي ذكرتها يف احلفاظ على
أي�ضا عددا كبريا من العناوين التي
الهوية الإ�سالمية لدول البلقان ،ف�إن هناك � ً
ت�ستخق �إ�ضافتها ،فنذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي :حمموت ترالي�ش
«الب�شانقة البارزون» ،زكرب ،1994 ،و�شاكر فيالندرا «الب�شانقة واحلداثية» ،وفيه
ن�شاط الب�شانقة الإن�ساين من منت�صف القرن التا�سع ع�شر �إىل منت�صف القرن
الع�شرين� ،سراييفو« ،1996 ،امل�ؤلفات املختارة ملحمد خاجن�ش» � ،4-1إعداد:
�أ�سعد دوراكوف�ش و�أن�س كار�ش� ،سراييفو« ،1999 ،رئي�س العلماء جمال الدين
�شا�ؤو�شيف�ش ،معلم اجليل وامل�صلح» � ،2-1إعداد� :أن�س كار�ش ومويو دميريوف�ش،
�سراييفو ،2002 ،وح�سني جوزو «امل�ؤلفات املختارة» � ،5-1إعداد :جلنة التحرير
حتت �إ�شراف �أن�س كار�ش� ،سراييفو ،2006 ،ويو�سف رام�ش «الب�شانقة يف جامعة
الأزهر»� ،سراييفو ،2002 ،وحمديا مول�ش ،معلم ومهذب وم�صلح� ،إعداد:
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، امل�ؤلفات املختارة، حمديا كري�شيفلياكوف�ش،2008 ، �سراييفو،عفت م�صطف�ش
.(((1991 ،�سراييفو
 التي تعر�ض على �صفحاتها �أف�ضال،جدير بالذكر كذلك بع�ض الكتب
، مو�ستار،» عامر ليوبوف�ش «ملحة يف تراث با�شاك�ش: مثل،العلماء البارزين
 «حفظيا،1998 ، ترافنيك،» �أحمد كي�سو «تعليمات �أحمد بورك ون�شاطه،1999
،2000 ، ومو�ستار، جلنة التحرير: �إعداد،» على �آثار تراث الب�شانقة- ح�سنديد�ش
.((( 1996 ، بلغراد،»�آجنيلكى ميرتوف�ش «ن�شاط فهيم بايراكتارف�ش العلمي
(1) Mahmut Traljić, Istaknuti Bošnjaci ()الب�شانقة البارزون, Zagreb 1994, Šaćir Filandra,
Bošnjaci i moderna – humanistička misao Bošnjaka od polovine 19. do polovine
20. stoljeća

 فرنى ن�شاط الب�شانقة الإن�ساين من منت�صف القرن التا�سع ع�شر �إىل منت�صف القرن-(الب�شانقة واحلداثية
)الع�شرين, Sarajevo, 1996, Izabrana djela Mehmeda Handžića امل�ؤلفات املختارة
ملحمد خاجن�ش
ّ ), I-VI, Priredili: Esad Duraković i Enes Karić, Sarajevo, 1999, Reis
Džemaludin Čaušević- prosvjetitelj i reformator -(رئي�س العلماء جمال الدين �شا�ؤو�شيف�ش
)معلم اجليل وامل�صلح, I-II, Priredili: Enes Karić i Mujo Demirović, Sarajevo, 2002,
Husejn Đozo, Izabrana djela ()امل�ؤلفات املختارة, I-V, Priredila: Redakcija predvođena
Enesom Karićem, Sarajevo 2006, Jusuf Ramić, Bošnjaci na Univerzitetu El-Azher
(الأزهر

)الب�شانقة يف جامعة, Sarajevo, 2002, Hamdija Mulić- Pedagog, prosvjetitelj,

reformator

( مهذب وم�صلح، معلم-)حمديا مول�ش, književnik, I-IV, Priredio: Ifet Mustafić, Tugra,
Sarajevo, 2008, Hamdija Kreševljaković, Izabrana djela (املختارة

)امل�ؤلفات,

I-IV,

Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.
(2) Amir Ljubović, Nad Bašagićevom ostavštinom ()ملحة يف تراث با�شاك�ش, Mostar, 1999,
Ahmed Kico, Učenje i djelo Ahmeda Bureka ()تعليمات �أحمد بورك ون�شاطه, Travnik,
1998, Hivzija Hasandedić- Tragom bošnjačke baštine (�آثار

 على-حفظيا ح�سنديد�ش
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ومما ذكرته �ساب ًقا ميكن القول �إن طبع الكتب مرهون بقدرة الفرد على
تقديرا ملجهوادتهم
العطاء يف حياته ،ولكن ن�شر هذه الكتب يكون بعد وفاتهم ً
التي بذلوها ،ولكن يجب الت�أكيد على �أن هناك عددا كبريا من العلماء الذين
ت�ستحق جمهوداتهم التحقيق والطبع التقييمي ،لكن ،بوجه عام ميكن القول �إنه
مل مي�ض الوقت الكايف الذي ميكن من بعده احلكم التقييمي.
ويف نهاية �شهر كانون الأول �سنة  ،2008حتت �إ�شراف كلية الدرا�سات
الإ�سالمية� ،سوف ينعقد ب�سراييفو ندوة((( مبنا�سبة ذكرى ال�سنة الع�شرين لوفاة
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد �سمايلوف�ش .و�أمتنى �أن تثمر الندوة بتو�صية خا�صة بطبع
امل�ؤلفات التقييمية لهذا العالمة الذي ي�ستحق �أن يكون مث ًال يقتدي به الباحثون
املتجهون ب�إخال�ص �إىل حماية اجلماعة الإ�سالمية يف البلقان وتربية الفكر املتقدم
فيها(((.

), Grupa autora- redakcija, Mostar, 2000; Anđelka Mitrović, Naučnoتراث الب�شانقة
), Beograd, 1996.ن�شاط فهيم بايراكتارف�ش العلمي( delo Fehima Bajraktarevića
نظرا �إىل �أنني �أنهيت هذه املقالة قبل انعقاد الندوة ،ف�إين ذكرتها كحدث ي�أتي يف امل�ستقبل.
((( ً
((( فهر�ست م�ؤلفاته تزيد على  250وحدة .راجع( Muharem Omerdić- Ismet Bušatlić :فهر�ست
م�ؤلفات الأ�ستاذ الدكتور �أحمد �سمايلوف�ش)Bibliografija radova prof. dr. Ahmeda ،
.Smajlovića, «Islamska misao», X, Sarajevo, 1988, No. 116, s. 47-51

427

اجتاهات التجديد للفكر الإ�سالمي احلديث يف البلقان ،وروادها البارزون

427

اخلامتة
مل يكن الن�شاط الثقايف للجماعات امل�سلمة يف البلقان بعد ان�سحاب
اململكة العثمانية مو�ضوع االهتمام العلمي الهام لعلماء التاريخ؛ فقد كان
االهتمام الأكرب للحديث عن امل�سائل القومية واالجتماعية وال�سيا�سية املخت�صة
باجلماعات التي قاتلت يف �سبيل دولتها القومية -وهي كانت جماعات غري
م�سلمة � -أكرث مما كان االهتمام بالوقائع الثقافية ،وخوا�صهم الأ�صلية ،وحقوقهم
يف ذاك احلني ،ويف مثل هذا اجلو كانت حقوق اجلماعات الإ�سالمية وخوا�صها،
يف �أغلب الأحوال ،مو�ضوع الـت�أمالت اجلانبية للعلماء عامة.
لكن هناك م�ؤلفات ،يف �إ�صدارات خا�صة� ،أو يف �صيغة املقاالت املن�شورة
بناء عليها احلكم على و�ضع امل�سلمني و�أحوالهم
يف �صحف خمتلفة ،والتي ميكن ً
الثقافية يف �أوقات حتولهم من �سياق احل�ضارة ال�شرقية الإ�سالمية �إىل �سياق
احل�ضارة الأوروبية ،وبت�أمل يف هذا الأمر ال ي�صعب �إيجاد م�ؤلفات ت�ؤ�شر على
احلركات املتقدمة يف اجلماعات الإ�سالمية �أثناء العقود الأخرية للقرن التا�سع
ع�شر والعقود الأوىل للقرن الع�شرين ،والتي تعترب لها دور خا�ص يف فهم الوقائع
الثقافية يف ذاك احلني.
وبالنظر يف حمتويات امل�ؤلفات املوجودة جند �أنها ت�شري بو�ضوح �إىل �أن
العلماء يف ذلك احلني كانت لديهم ر�ؤيتهم اخلا�صة يف دعم التقدم الإ�سالمي،
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أي�ضا ت�ؤكد �صعوبة �إيجاد توافق بني اجتاهات حركة التقدم ،وبني �أغرا�ض
لكنها � ً
املقاومة مل�ستقبل املجتمع نحو حياة اجتماعية �أف�ضل ،وبذلك ميكن القول� :إن
بني علماء امل�سلمني ًّ
�شكا يف حتمية �إدخال التغيريات �إىل احلركات االجتماعية،
وامل�ستقرئ للم�ؤلفات املوجودة يجد �أن اختالف الآراء �صدر من خالل اختالف
املواقف نحو �أوجه الإ�صالح والتجديدات التي ميكن قبولها.
ووف ًقا للظروف ال�سيا�سية واالجتماعية ال�سائدة ،ومبا هو بارز يف الأو�ساط
امل�سلمة الأخرى املوجودة على �أطراف العامل الإ�سالمي ،جند �أن البلقان كذلك
ت�ضمنت �أ�شكا ًال من املقاومة للحريات الدينية والثقافية ،وظهرت عدة �أ�شكال
�إ�صالحية ،و�سادت يف الغالب تلك التي �صدرت عن الظروف التاريخية
ال�سيا�سية املخت�صة بالبيئة� ،أي تلك التي كان �أثرها يتفق مع روح الوقت املعا�صر
جدا  -ميكن �أن نتعرف ب�صورة �أو�ضح
بها يف البلقان .فبهذا املنوال -وهو مفهوم ًّ
على اجتاه «تغريب» امل�سلمني .يف حني مملكة يوغ�سالفيا ومملكة �ألبانيا ،يف ن�شاط
اجلمعيات الثقافية وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية �أو يف �صفحات ال�صحف ،كان لديها
ميل �إىل التوجه املائل نحو الزعامة ،وبعد احلرب العاملية الثانية مال كثري من
امل�ؤلفني �إىل ذكر �أوجه الت�شابه بني الإ�سالم واال�شرتاكية.
وللوهلة الأوىل ميكن قبول هذه الفكرة� ،إال �أنه ال ميكن تغيري احلقيقة وهي
�أنه يف البلقان ،وبني �صفوف امل�سلمني الذين ح�صلوا على درجة عالية من التعليم،
دائما عدد كاف من العلماء امل�ستعدين �أن ُيخ�ضعوا كل طاقاتهم ومهاراتهم
يوجد ً
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خلدمة �إخوانهم الدينيني ،وهذا يت�أكد يف البلقان ب�صورة خا�صة على الرغم من
ا�ستنزافهم بامل�سائل التي مل ت�ؤكد عليها يف الأو�ساط التي غالبيتها م�سلمة ،مثل:
م�س�ألة اكت�ساء املر�أة وم�ساواتها يف املجتمع .واحلقيقة �أنه يف �أنحائها مل جتد ترابًا
خ�صيبا لها؛ بتعليمات �أخرجت من جناح غري �سني �سلفي.
ً
ميكن كذلك مالحظة �أن الإرادة القوية للتطوير يف الفكر الإ�سالمي
احلديث� ،إىل جانب نتائج ثمينة للمقاتلة يف �سبيل الدفاع عن القيم الثقافية اخلا�صة
واحلقوق الدينية� ،أعطت ،كذلك ،نتائج ثمينة لتحقيق وحدة اجلماعة املوجودة،
على الرغم من ر�سم احلدود اجلديدة التي تف�صل الدول اجلديدة املولدة بعد
تفكك يوغ�سالفيا ،فالب�شانقة ي�ؤيدون وحدتهم بن�شاط فاعل مل�ؤ�س�ساتهم امل�شرتكة،
وجتتمع حتت مظلة واحدة ،بينما �ألبان مقاطعة كو�سوفو ،جند �أنهم جنحوا يف حتقيق
ا�ستقاللهم ال�سيا�سي.
ولقد حاولت �أن �أبذل ق�صارى جهدي يف هذا البحث يف �إي�ضاح بع�ض
الوقائع املهمة من العهد البائد؛ لأن االهتمام يف هذا البحث موجه �إىل ر�صد
عمليات وجماعات ولي�س على حوادث م�ؤقتة �أو �أفراد .وكان هذا منهجي يف
البحث ،وقد التزمت يف البحث ببذل اجلهود الكافية جلمع املعلومات املنا�سبة
لهذا املو�ضوع ،مع مالحظة �أن هناك من العلماء غري من ذكرت كانت لهم
جمهوداتهم امل�شكورة حول تطوير الفكر الإ�سالمي يف البلقان.
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ويف النهاية �أحب �أن �أ�شري �إىل غر�ض �أ�سا�سي من هذه الدرا�سة ،وهو حتقيق
االرتباط بني نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين باحلا�ضر املعا�ش،
والذي فيه امل�سلمون الذين تلقوا التعليم الأعلى ،يف �صفوف الب�شانقة ويف
�صفوف الألبان �سواء ،بعد عهد �شيوعي طويل عمل على �أن ينت�شر الظالم لدى
امل�سلمني يف البلقان ،ويجب �أن يبذلوا اجلهود الكبرية حتى يعيدوا لإخوانهم
الفخر بانتمائهم لثقافتهم الذاتية ودينهم احلنيف.
كما يجب �أن �أ�شري �إىل �أنني قد قمت بعمل فهر�ست اختياري يف نهاية هذا
البحث ملن �أراد اال�ستزادة حول هذا املو�ضوع ،ولت�سجيله لبع�ض النقاط امل�ضيئة
يف التاريخ الألباين ورواده امل�صلحني.
خمل�صا �أن يقدم هذا البحث
وال ي�سعني يف نهاية الأمر �إال �أن �أمتنى ً
امل�ساعدة ليكون دلي ًال عند ت�أليف درا�سة �أو�سع يف هذا املو�ضوع.
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* * *

�آدم دمات�شي  Adem Demaçiرائد من رواد التجديد
والإ�صالح يف كو�سوفا
بكر إمساعيل الكوسويف

()1

ي�سعدين �أن �ألتقي بح�ضراتكم اليوم و�أجل�س بني �سعادتكم لأحتدث
عن رائد من رواد الفكر ال�سيا�سي والأدبي على حد �سواء ،ذلك النجم الذي
أدبيا ،الذي يعد رم ًزا للحياة الروحية وال�سيا�سية
ملع يف �سماء البلقان
�سيا�سيا و� ًّ
ًّ
يف كو�سوفا ،ولكي نتعرف على تلك ال�شخ�صية الفذة ودورها امل�ؤثر يف م�سرية
التجديد والإ�صالح يف كو�سوفا ،البد �أن ن�ستح�ضر م�شوار حياته ب�صفة عامة،
حتى ن�ستطيع �أن نن�سج اخلطوط العامة مل�سرية التجديد والإ�صالح التي ر�سمها
�آدم دمات�شي يف كو�سوفا.
ونحاول هنا �أن نتعرف على �سريته الذاتية ،ومراحل تعليمه ،و�أعماله
ون�شاطاته ،وكتاباته ال�سيا�سية والأدبية ،ون�ضاله وكفاحه من �أجل احلرية
واال�ستقالل و�ضمان حقوق ال�شعب الألباين ،و�أفكاره الأدبية وال�سيا�سية التي
�ساعدت على التجديد والإ�صالح ،وكل ذلك يتم لنا حتت العناوين الآتية:
( )1املتحدث الر�سمي حلكومة كو�سوفا لدى الدول الإ�سالمية.
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�آدم دمات�شي املولد والن�ش�أة والتعليم
ولد �آدم دمات�شي يف  26من فرباير �سنة 1936م يف كو�سوفا ،وهو �ألباين
�أ�صيل ،وكاتب �سيا�سي و�أدبي منذ عقود طويلة ،ق�ضى معظم حياته �سجي ًنا منا�ض ًال
من �أجل ا�ستقالل كو�سوفا وحرية �شعبها.
ذكرت والدته �أن �آدم ولد يف �أغ�سط�س �أو �سبتمرب عام 1935م ،لكن والده
ر�سميا بتاريخ  26من فرباير �سنة 1936م.
�سجله يف دفاتر املواليد ًّ
وقد �شب �آدم دمات�شي يف ظل فقر و قهر كانا غالبني على احلياة الألبانية فى
ذلك الوقت ،هذا ويذكر �أن �سلطات االحتالل الإيطايل التي كانت حتتل كو�سوفا
�سنة 1941م كانت قد و�ضعت بع�ض اخلطوط التي من �ش�أنها فتح بع�ض املدار�س
التعليمية لألبان كو�سوفا ،عند ذلك تقدم �آدم دمات�شي للحاق بالتعليم وهو لديه
رغبة �شديدة يف ذلك.
التحق دمات�شي باملدر�سة ف�أظهر براعة وتفوقًا على زمالئه ،وا�شتهر بالنبوغ
والذكاء ،غري �أن هناك � ًأمرا جلب عليه الكثري من امل�شكالت وهو ا�ستقالله
ب�شخ�صيته ،وهناك العديد من الدالئل على ذلك منذ بداية تعليمه.
وعندما �أمت املرحلة الإعدادية وانتقل �إىل الثانوية �سنة 1946م ويف ال�سنة
الأوىل من تلك املرحلة �س�أل مدر�سته «زوركا ب�شنوفت�ش »Zorka Peçenoviq -

483

�آدم دمات�شي رائد من رواد التجديد والإ�صالح يف كو�سوفا
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�س�ؤا ًال �أثار ده�شة من حوله� ،إذ قال لها :ملاذا ن�ضطر نحن الألبان �إىل تعلم اللغة
ال�صربية ،يف حني باقي الطالب ال�صرب ال يتعلمون اللغة الألبانية..؟ ومل جتد
املدر�سة لل�س�ؤال جوابًا� ،إال �أنها ذهبت �إىل مدير املدر�سة و�أخربته مبا حدث ،لكن
نظرا حلداثة �سنه،
مل ي�أخذ املدير �إجراءات ف�صل �آدم دمات�شي من املدر�سةً ،
(((
ولكونه تلميذًا جمته ًدا.
التحق دمات�شي بجامعة بلجراد لدرا�سة الأدب العاملي ،ويف بري�شتينا
عا�صمة كو�سوفا �سنة  1955ح�ضر اجتما ًعا للكتاب والأ�ساتذة ،كما ح�ضر هذا
االجتماع نخبة رفيعة من ال�سيا�سيني الكو�سوفيني ،وكان هدف هذا االجتماع
الأدبي هو ت�شجيع الأدب الألباين يف خطواته الأوىل ،وهنا قام �آدم دمات�شي
وقال( :ل�سنا بحاجة لأخذ خطوات �أوىل فلدينا تراث �أدبي حافل باللغة الألبانية)،
كذلك قال( :ولدينا �أدباء موجودون) ،وذكر جمموعة من �أ�سماء الأدباء املعروفني
وامل�شهورين ..ويالحظ �أنه كان من ال�صعب يف ذلك الوقت �إبداء هذا الر�أي؛ لأنه
يعترب نو ًعا من التحدي لل�سادة احلا�ضرين� ،أما بالن�سبة لكتاب كو�سوفا فكان هذا
الأمر يعترب مولد معار�ض جديد.

((( راجع :بكر �إ�سماعيل :كو�سوفا يف ميزان املجتمع الدويل� ،ص ،38ط� .آلبا بر�س [مكتب كو�سوفا يف م�صر]،
القاهرة  2002م.
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وعندما �أ�شار البع�ض �إىل خطر ن�شر وقراءة �أعمال الأديب الألباين �إرن�ست
كوليجي  Ernest Koliqi-الذي كان يكتب �أدبياته من �إيطاليا ،اعرت�ض �آدم
دمات�شي قائالً( :بالعك�س يجب قراءته والتعلم منه لأنه �أديب ماهر).
وهنا نالحظ �أن دمات�شي منذ طفولته كان يتميز بالذكاء احلاد وا�ستقالل
ال�شخ�صية و�إدراك الأمور ال�سيا�سية وما يجري حوله �إدراك الفاح�ص الواعي،
وكان هذا لبنة �أوىل يف حياته ليوا�صل م�سرية التجديد والإ�صالح من الناحيتني
الأدبية وال�سيا�سية.
�آدم دمات�شي الأعمال والن�شاطات واجلوائز

أدبيا انطلق يعمل بجد
عندما �شب �آدم دمات�شي وت�شبع
�سيا�سيا و� ًّ
ًّ
ون�شاط منقطع النظري حتى حقق �إجنازات و�أتى بنتائج مثمرة ال�سيما يف الأدب
وال�سيا�سة ..ومن هنا بد�أت م�سريته احلقيقية يف �إ�صالح وجتديد احلياة الأدبية
وال�سيا�سية يف كو�سوفا؛لأنه من خالل امل�ؤ�س�سات واملجاالت التي عمل بها اقرتح
أفكارا جديدة للنهو�ض باحلياة ملواكبة احلداثة والتقدم ولتبقى م�سرية الإ�صالح
� ً
رئي�سا ملجل�س الدفاع
والتجديد �سائرة يف م�سارها ال�صحيح ..فقد عمل �سيادته ً
عن حقوق الإن�سان واحلريات ل�شعب كو�سوفا ،من �سنة 1995-1991م ..ثم
�سيا�سيا جلي�ش حترير كو�سوفا من 1999-98م .وتوىل رئا�سة جلنة من
عمل ممث ًال
ًّ
�أجل التفاهم املتبادل والت�سامح والتعاي�ش التي متثل جميع املجموعات العرقية يف
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ع�ضوا يف احلزب الربملاين يف كو�سوفا ( )..PPKثم
كو�سوفا ،ثم عمل لفرتة ق�صرية ً
فخريا
ع�ضوا ًّ
رئي�سا الحتاد كتاب كو�سوفا من �سنة 2007 -2005م ،وكان ً
�أ�صبح ً
ابتداء من �سنة 1989م.
للجمعية العلمية للكتاب ً
دورا م� ًؤثرا يف تغيري �شكل احلياة ال�سيا�سية والأدبية لتتفق مع
وقد لعب ً
احلداثة والواقع ولتتالءم مع م�سرية الإ�صالح والتجديد ،ونتيجة لذلك ح�صل
تقديرا لأعماله و�إ�شادة مب�سريته الكربى يف
على العديد من اجلوائز والأو�سمة ً
الإ�صالح والتجديد ،فر�شح للح�صول على جائزة نوبل لل�سالم عام 1993م،
وح�صل على جائزة نوبل لل�سالم من جامعة مدريد يف عام  1994م .كما تلقى
أي�ضا حل
من الربملان الأوروبي جائزة �ساخاروف املرموقة عام 1991م.
وتقديرا له � ً
ً
�ضي ًفا على جل�سة جمل�س النواب يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة 1992م(((.
ح�صل على �شهادة فخرية من جمعية الرتبية العاملية لل�سالم العاملي �سنة
1992م.
كما ح�صل على جائزة ( )Lizel & Altenburgمن جامعة �أ�سلو�س -
�سنة 1995م لأجل حقوق الإن�سان.

Oslos

((( راجع :بكر �إ�سماعيل الكو�سويف� ،أعالم الفكر الألباين املعا�صر ،اجلزء الأول� ،ص  ،9ط� .آلبا بر�س [مكتب
كو�سوفا يف م�صر] ،القاهرة  2005م.
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وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على �أن �آدم دمات�شي كان يعمل من �أجل
�إ�صالح �سيا�سي و�أدبي على وجه احلقيقة ،هذا الإ�صالح الذي ي�ؤدي �إىل التقدم
والرقي و�إىل خلق بلد يعي�ش يف ظل �أمن و�سالم حقيقيني.
�آدم دمات�شي رائد الإ�صالح والتجديد يف الأعمال والدرا�سات
الأدبية

�إذا نظرنا �إىل �آدم دمات�شي الأديب ودرا�ساته الأدبية جند �أنف�سنا �أمام �أديب
أدبيا ،بل يعد رم ًزا للحياة
�إبداعي يدرك مكانته الفنية ،فهو املولود املوهوب � ًّ
الروحية الأدبية يف كو�سوفا ،وهو يف �إبداعاته الأدبية الفنية يظهر بفكره القوي،
جدا نحو الإ�صالح والتجديد الأدبي و�أحالمه يف �أعماله ودرا�ساته
ف�أفكاره قوية ًّ
تتميز باحل�س الغني والإبداع اخليايل الذي ي�ضفي على املعاين رون ًقا وجما ًال.
ّ
لذلك يعد �آدم دمات�شي رم ًزا للتاريخ الأدبي الألباين ،و�أعماله الإبداعية
و�إنتاجه الفني الأدبي كثرية ومتنوعة ،فنجد له الكتب والأبحاث والر�سائل
العلمية ،والأعمال ال�شعرية الفائقة ،والق�صائد الأدبية والق�ص�ص الق�صرية
والطويلة البديعة التي تتميز باحل�س الأدبي ،واخليال الفني املتميز ،كما توجد
له جمموعات كثرية من الروايات املدونة يف �سنوات خمتلفة ،وحياته كلها حافلة
ب�إبداع �أدبي �أ�صيل ،و�أبرز ما مييز كتاباته هو مواهبه الفنية رفيعة امل�ستوى ،وروح
وي�صور
املقاومة والن�ضال مع �أولئك الأبطال الذين ق�ضوا نحبهم من �أجل الوطنّ ،
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دمات�شى فى �أعماله الأدبية معاناة ال�شعب الكو�سويف خالل االحتالل ال�صربي
الظامل وم�ؤامرات اال�ضطهاد والت�شريد و�إلإبادة الب�شرية لل�شعب الألباين يف
منطقة البلقان ب�صفة عامة عرب الع�صور والأزمان.
ويعترب دمات�شى من �أح�سن ال�شعراء يف ق�ص�صه التي طبعت فيما بني �سنة
1958-53م� ،إذ حتمل يف ثناياها انطباعات وم�شكالت الألبان على م�ستوى
الفرد واملجتمع ،و�إنتاجه ال�شعري �إبداع �أ�صيل لي�س له مثيل يف الأدب الألباين،
و�أ�صدق مثال على ذلك رواية «دم الأفاعي».
�آدم دمات�شي �إنتاجه العلمي ور�صيده الثقايف والفكري

�شخ�صية مثل �شخ�صية �آدم دمات�شي البد �أن تبدع كتابات متميزة،
وم�صنفات دقيقة تعالج م�شكالت احلياة والواقع بالن�سبة ملا يتعلق بال�شعب
الألباين وحتمل يف طياتها عبق املا�ضي وروح احلا�ضر و املزج بني احلداثة والأ�صالة
والعمق فى �إطار الدعوة �إىل التجديد والإ�صالح يف �شتى نواحي احلياة وجماالتها
ال�سيما احلياة الأدبية وال�سيا�سية التي غلبت على فكر و�شخ�صية دمات�شي.
فهما وحتقي ًقا ،وتعلي ًقا ،وقد ا�ستطاع �آدم
وقد متيزت كتاباته لغة و�أ�سلوبًاً ،
ي�ضمنها ع�صارة �أفكاره امل�ستنرية يف �إ�صالح املجتمع وعالج م�شكالته.
دمات�شي �أن ّ
ومن يقر أ� م�ص ّنفاته ي�سمع �صرخة التجديد والإ�صالح التي يطلقها �آدم دمات�شي يف
بع�ضا من م�صنفاته:
خمتلف نواحي احلياة ،و�إليك ً
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«1 -1دم الأفاعي»  -وقد طبع عدة مرات.
«2 -2دم الأفاعي وروايات �أخرى»  -مطبوع.
�«3 -3إنكار الذات»  -مطبوع.
«4 -4حتياتي �سل�سلتي»  -مطبوع.
«5 -5هيلي وميموزا»  -مطبوع.
«6 -6كو�سوفا تتحدث عن نف�سها»  -مطبوع.
�28«7 -7سنة بني احلياة واملوت»  -مطبوع.
«8 -8جمهورية كو�سوفا �أعلن ا�ستقاللها يف قلب �شعبي»  -مطبوع.
«9 -9ع�شرة �آالف يوم عبودية»  -مطبوع.
«1010كو�سوفا يف مفرتق الطرق»  -مطبوع ...وغري ذلك كثري(((.
�آدم دما�شي -الن�ضال والكفاح من �أجل ا�ستقالل كو�سوفا وحرية
�شعبها

كانت لآدم دمات�شي �شعبية بني املثقفني والعامة على ال�سواء ...وكان تعليقه
بالن�سبة للأديب الألباين �إرن�ست حتظى بعني الر�ضا من قبل املحيط ال�سيا�سي
الكو�سوفى ،وبعني ال�سخط فى �أو�ساط ال�سلطة ال�صربية ...ولكن النظام ال�شيوعي
ف�ضل جذب دمات�شي ال�شاب املوهوب ذي ال�شعبية �إىل �صفوفه ،وحر�صوا على
ّ
تع�سفي �ضده ...ومن ناحيته مل يخف دمات�شي �أن ي�شجب
عدم اتخاذ �أي �إجراء ّ
Selatin Novosella، «Demaçi - metaforë lirie»، Prishtinë، 2006.

)(1
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عل ًنا التمييز �ضد الألبان من ِقـبل النظام ال�صربي .كما عار�ض عملية الرتحيل
جزءا من اخلطة ال�صربية لتغيري التكوين العرقي
اجلربي للألبان �إىل تركيا ،وكانت ً
يف كو�سوفا .ويف �سنة  1956-1955عار�ض م�صادرة الأ�سلحة والقب�ض وحب�س
جمموعة من الطالب مع زعمائهم  Rexhep Latif، Nysret Novokazيف مدينة
بري�شتينا ...وكذلك جمموعة برهان با�شويل  Burhan Pasholli -يف �سكوبيا
 Shkupمقدونيا ...ومل تكن هذه الإجراءات �إال خطوات مدرو�سة فى بلجراد
لزرع اخلوف وطرد �أكرب عدد من الألبان من كو�سوفا.
قام املحرر ال�شجاع �أ�سعد مكويل � Esad Mekuli -سنة  1958بن�شر ق�صة
دمات�شي «دم الأفاعي» يف جملته الأدبية ،وقد كتبها دمات�شي باللغة ال�شعبية حتى
تكون يف متناول املثقفني والعامة جمي ًعا على ال�سواء .وكان مو�ضوع الرواية �أو
فكرتها تدور حول وجوب مل ال�شمل الألباين والرتكيز على حماربة املحتل
ال�صربي بد ًال من اخلالفات الدائرة بينهم(((.
ّقدر النظام يف بلجراد هذا التحدي و�أعطى دمات�شي اخليار ما بني االن�ضمام
�إىل احلزب �أو العقاب ...ولكنه رف�ض ب�إباء فلما تكرر العر�ض من بع�ض �أع�ضاء
احلزب قال لهم�« :إنه من الأف�ضل تركه و�ش�أنه لأنه �إذا ان�ضم للحزب ف�سوف
عمن اقرتح
�سي�س�أل ّ
لن ي�ستمر طوي ًال حتى يتم ف�صله من احلزب ...وحينئذ ُ
Hakif Bajrami، «Dosja Demaçi»، Prishtinë، 2004.

)(1
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فكرة ان�ضمامه ...و�أنا (�أي دمات�شي) ال �أريد لأحد �أن يتعر�ض للأذى �أو امل�شاكل
ب�سببى»...
نفذ البولي�س ال�سري ما وعد به ومت القب�ض على دمات�شي وبذلك حقق
هدفني� :أولهما القب�ض على ُمعار�ض قوي والثانى وهو الأهم �إطالق ر�سالة �إىل
املثقفني الألبان الآخرين حتى ال يحذو حذوه فى القيام ب�أعمال تعترب فى نظر
ال�سلطات ال�صربية �أعما ًال تخريبية وهكذا ...مت القب�ض على دمات�شي يف 19
من نوفمرب  1958وبعد عدة �أ�شهر من التحقيقات �أ�صدرت املحكمة الإقليمية
(((
حكمها عليه بتهمة الن�شاط ال�سيا�سي و ن�شر دعاية م�ضادة للنظام.
مل يدافع دمات�شي عن نف�سه خالل املحاكمة بل ا�ستغل الفر�صة يف قاعة
املحكمة ملهاجمة النظام ،وبينّ للمحكمة و�ضع الألبان ال�سيئ و�أ�ضاف� :إذا كانت
�صربيا تريد ح ًّقا ال�سالم فعليها ال�سماح لكو�سوفا باالنف�صال عن يوغ�سالفيا
واالن�ضمام �إىل �إخوانهم يف �ألبانيا ..امتلأت قاعة املحكمة بامل�شاعر اجليا�شة ومل
ِ
تبك �أ ّم ُه بل كانت فخورة بابنها ال�شجاع.
تقبلها بابت�سامة
حكمت املحكمة على دمات�شي باحلب�س خم�س �سنوات ّ
فقد حتدى النظام ور ّوج لفكرة حرية كو�سوفا .وبعد انتهاء املدة خرج دمات�شي
 (intervistoi F. Radonçiq)، Danas، Zagreb، 1990.العبودية »(1) «Dhjetë mijë ditë robëri
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وطلبت منه � ُأمـه االن�ضمام �إىل ال�شعب فهي �ستموت يو ًما ولكن ال�شعب الألباين
ٍ
باق.(((..
كان لكالم الأم وقع �شديد على دمات�شي فتفرغ لق�ضية حترير الألبان من
االحتالل الأجنبي ...ويف عام  1963قام دمات�شي مع جمموعة من �أ�صدقائه
املنا�ضلني بتنظيم �أ�صعب و�أخطر حركة حترير وطنية ،وهي احلركة الثورية من �أجل
وحدة �ألبانية ...ومن �أبرز قادتها و�أع�ضائها:
)،متوفى(

Grajcevci

Fazli

)،متوفى(

Haxhiu

Ahmet

Zeqir Gervalla، Selman Berisha، Azem Beqiri، Hilmi
)،  Emine Mahmutxhiku، Dibran Bajraktariمتوفى( Rakovica
Din

)،متوفى(

Kusari

Kadri

Karamani،

Tefik

)،متوفى(

)، Isa Demajمتوفى(Spahiu  

)، Hysen Daci، Mahmutمتوفى(
)، Mustafa Vfenharinمتوفى( )، durak Mazrrekuمتوفى(Daci  
)، Sheffqet Strofci، Avdyl Lahuمتوفى( )، Rexhep Elmaziمتوفى(
) Ehameمتوفى( )، Mejreme Brisha،  Sylejman Driniمتوفى(
)، Drita Halimi، Xheladin Deda، Ajsheمتوفى( Shala، Ali Sokoli
((( راجع :بكر �إ�سماعيل� :آدم دمات�شي ...ق�صة جماهد من كو�سوفا ،مقال يف جريدة ال�شعب ،القاهرة بتاريخ
[ 1998/10/30م].
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Caka and Nazmi Sejdiu levizja Revolucionare per Bashkimin
e Shqirptareve».

كان النظام ال�صربي يف ذلك الوقت يراقب عن قرب الن�شاط ال�سيا�سي
لدمات�شي ورفقائه .ويف  8من يونيه  1964مت القب�ض على معظمهم ومات الكاتب
 Fazli Grajcevciمن التعذيب� ..أما الباقي فقدموا للمحاكمة وتراوحت الأحكام
ما بني �ست �إىل خم�س ع�شرة �سنة .وكان للمحاكمة �صدى كبري داخل وخارج
يوغ�سالفيا ،وقد دفع النقد العاملي للنظام اليوغ�ساليف الرئي�س تيتو وهو ال�سيا�سي
املحنك �إىل التفكري يف كيفية التخلّ�ص من �ألك�سندر رانكوفيت�ش وزير الداخلية
من �أجل حت�سني �صورة ال�سلطة الفدرالية واحلفاظ على مكانته املحلية والدولية(((.
بعد ع�شر �سنوات �أم�ضاها دمات�شي يف �سجن � Pozharevcitأفرج عنه ،فوجد
الأو�ضاع ال�سيا�سية يف كو�سوفا قد تغريت عما قبل ،فيما يبدو �أن تيتو و�آخرين
من ال�شيوعيني املعتدلني من (ال�سلوفيني ،والكروات ،والبو�سنويني) الذين ر�أوا
�أن اال�ستقالل ب�شكل تدريجي للوحدات الفدرالية مبا فيهم كو�سوفا �أمر 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 بعي ًدا عن اخلالف العرقي...
وظل الزعماء ال�شيوعيون يف �صربيا ومقدونيا واجلبل الأ�سود يقاومون فكرة
«Njëzet e tetë vjet - as i gjallë، as i vdekur» (intevistoi M. Hanzhek)، «Lumi»، Lubjanë، 1990.

)(1
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اال�ستقالل �أو منح الوحدات الفدرالية �شي ًئا من ال�سلطات ..وبد�أوا يف اتخاذ
�إجراءات تع�سفية �ضد الألبان.
متثلت هذه الإجراءات يف االعتقاالت التع�سفية �سنة  1975يف كو�سوفا
وكرواتيا ،والبو�سنة والهر�سك ،وفويفودينا ،و�ضد �ألبان مقدونيا واجلبل الأ�سود...
ووقف البولي�س ال�سري ال�صربي كل من اعتربه (من الأحرار) عد ًّوا ليوغ�سالفيا.
ويف عام  1975مت القب�ض على دمات�شي للمرة الثالثة وقدم للمحاكمة
ومعه ( Rexhep Malaمتوفى) Skender Kastrati ،و�ستة ع�شر �آخرون وحكم عليهم
ب�أحكام ترتاوح بني خم�س وخم�س ع�شرة �سنة بال�سجن ،وعلى الرغم من ذلك
مل يتخل دمات�شي عن �إميانه ب�أن ال�شعب الألباين ي�ستحق حقوقًا مت�ساوية وحرية
مثله مثل باقي �شعوب البلقان ...ولكن مات جوزيب بروز تيتو وجاء ع�صر
ميلو�سفيت�ش الإرهابي فبد�أت يوغ�سالفيا يف االنهيار الكامل وال�سريع..
يف مار�س � 1990سمحت �سلطات البولي�س لوفد الهيئة الدولية لل�صليب
الأحمر وبع�ض ال�صحفيني بزيارة دمات�شي وثالثني من املعتقلني الألبان لأول
مرة يف �سجن  Stara Gradishkaبكرواتيا ،و�صرح دمات�شي لل�صحفيني ب�أن �سيا�سة
ميلو�سفيت�ش تهدف �إىل تفكيك يوغ�سالفيا وهدمها ،و�أ�ضاف �أن هذا التفكيك
مواتيا ...وبعد
ميكن �أن يتم بطريقة تدريجية ،قانونية و�سلمية ،و�أن الوقت ما زال ً
الإفراج عنه يف  21من �إبريل � 1990أدىل دمات�شي بحديث للتليفزيون ال�سلوفاين
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قال �إنه م�ستعد للعمل من دون حقد وبنف�س �صافية من �أجل حقوق مت�ساوية
وحريات جلميع �شعوب البلقان ولي�س هذا جمرد كالم ولكن تعبريعن رغبة
و�إرادة حقيقية للو�صول �إىل وفاق و�سالم عادل بني جميع الأطراف ...ويف مقابلة
له يف لوبيانا (�سلوفنيا) قال �إنه �ضد احلرب مع �صربيا باعتبارها و�سيلة لف�ض النزاع،
وفاج�أ حماوره بقوله�( :إخواين ال�صرب) ...وهو �إمنا �أراد بذلك مد ج�سور احلوار
(((
بني ال�صرب والألبان.
يحول �أمله يف حتقيق حقوق مت�ساوية وحريات للألبان �إىل
قرر دمات�شي �أن ّ
عمل ون�شاط ...ف�أ�س�س يف بري�شتينا مرك ًزا حلقوق الإن�سان ا�سمه مركز الدفاع عن
مديرا لهذا
حقوق الإن�سان وعن احلريات ،ويف عام  1991قبل دمات�شي �أن يكون ً
�شخ�صا وجنحوا يف فتح مكاتب للمركز يف �شتى
املركز ي�ساعده خم�سة وع�شرون ً
�أنحاء كو�سوفا ،وقد بلغ عدد املتطوعني  -املراقبني  ...2000وكان من �أعمال
املركز ر�صد خمالفات حقوق الإن�سان يف كو�سوفا ...وكلما �أتيحت الفر�صة ذهبوا
لأخذ ال�صور الفوتوغرافية و�أجروا �أحاديث مع املجني عليهم ثم �إر�سال هذه
التقارير �إىل املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان يف اخلارج ...كانت لهذه التقارير
م�صداقية تامة يف كل �أنحاء العامل(((.
«Kosova flet vetë» (intervistoi M. Emërllahu)، «Zëri i Rinisë»، Prishtinë، 1990.

)(1

((( راجع :بكر �إ�سماعيل :كو�سوفا بني االحتالل واال�ستقالل� ،ص ،92ط� .آلبا بر�س [مكتب كو�سوفا يف م�صر]،
القاهرة  2002م.
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قام كل من دوري�س باك و�ألك�سندر لنغر(متوفى) ومندوبون �آخرون من
الربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورج مب�ساندة Behare Rexhepi and Reshat Sahitaj
لتقدمي ا�سم دمات�شي للح�صول على جائزة �أندريه زخاروف ...وبعد وعد باجلائزة
كثريا من ال�سيا�سيني
�سافر دمات�شي خارج كو�سوفا حيث التقى خالل رحلته ً
امل�شاهري والعديد من �أبناء وطنه املقيمني باخلارج.
وبعد عودته من رحلته الثانية �إىل الواليات املتحدة يف ربيع ُ 1993وجهت
�إليه دعوة للتحدث يف �إحدى برامج التليفزيون امل�ستقل يف بلجراد ،وملدة
 100دقيقة على الهواء مبا�شرة دافع دمات�شي عن حق �ألبان كو�سوفا يف احلرية
واال�ستقالل مثل باقي �شعوب البلقان .ويف �صيف  1994وجهت �إليه للمرة
الثانية الدعوة من بلجراد مع الربوف�سور واملعار�ض املعروف  .Miladin Zivotiqيف
حبا
هذه املقابلة مع املثقفني �صرح دمات�شي مبقولته ال�شهرية�« :أحب احلرية ل�شعبي ًّ
جما و�أنتم مالمون �أيها ال�سادة لأين تعلمت حب احلرية وال�سعي وراء اال�ستقالل
ًّ
منكم».
يف �سنة  1995ذهب دمات�شي �إىل بلجراد ب�صحبة
 Masar Stavileciللعمل على �إيجاد حل �سلمي للم�شكلة الكو�سوفية ..وكانت
�سلميا مل�شكلة �أقاليم يوغ�سالفيا
اتفاقية دايتون خيبة �أمل لكل من �أراد ح ًّال ًّ
ال�سابقة.

Bajram Kosumi and
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بد�أت عمليات الق�صف على مدن كو�سوفا ،فذهب دمات�شي �إىل بروك�سل
والهيج ولندن مب�ساعدة جمل�س كو�سوفا يف بروك�سل (Behare Rexhepi and
 ،)Reshat Sahitajوهناك نا�شد الدول الأوروبية لبذل �أق�صى ال�سبل لو�ضع حد
لإراقة الدماء ،الذي فيما يبدو حينذاك قد �أ�صبح هو م�صري وم�ستقبل كو�سوفا..
وللأ�سف ف�شل دمات�شي يف مهمته(((.
وا�ضحا �أن النظام ال�صربي لن يرفع يده عن كو�سوفا
لقد �أ�صبح الأمر ً
من دون قتال ،ويف 1996قرر دمات�شي قبول دعوة احلزب الربملاين الكو�سويف
لاللتحاق به .من �أهداف احلزب الربملاين الكو�سويف ح�شد الت�أييد من �أجل
احلرية ،وت�شكيل منرب دميقراطي مفتوح ..ولكن �أدى �إبعادهم عن دايتون �إىل
تغريات �سيا�سية �سريعة يف كو�سوفا ،و�أهم هذه التطورات هو ت�أ�سي�س جي�ش
التحرير الكو�سويف الذي �أ�صبح امل�ؤ�س�سة املحورية يف حركة حترير كو�سوفا من القهر
ال�صربي و حتقيق اال�ستقالل .بعث دمات�شي ورفقا�ؤه بر�سالة مفتوحة �إىل زعماء
جي�ش التحرير ولكن املحاوالت باءت بالف�شل ب�سبب عدم قدرة ال�سيا�سيني من
�أن�صار حركة املقاومة ال�سلمية على حتقيق �أي تقدم فى �سبيل ا�ستقالل كو�سوفا
يف مرحلة حا�سمة من تاريخها الن�ضايل(((.
«Republika e Kosovës është shpallur në zemrën e popullit tim» (vëllim me intervista)، «Zëri i

)(1

Kosovës»، Zvicër، 1990.

((( راجع :بكر �إ�سماعيل :احل�صاد املر ملذابح كو�سوفا� ،ص ،84ط� .آلبا بر�س [مكتب كو�سوفا يف م�صر] ،القاهرة
 2002م.
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يف  22من فرباير  1998ح�ضر املبعوث الأمريكي روبرت جيلربت �إىل
بري�شتينا وعقد اجتما ًعا ح�ضره دمات�شي ،ولكن الواليات املتحدة يف ذلك الوقت
كانت ت�ؤيد وحدة �أرا�ضى يوغ�سالفيا ال�سابقة على ح�ساب حقوق الإن�سان وحرية
الألبان .طلب جيلربت من دمات�شي �أن يوافقه الر�أي يف �أن جي�ش التحرير منظمة
�إرهابية فرف�ض دمات�شي ف�أعلنها جيلربت واعرت�ض دمات�شي على ت�صريحه ،ورد
قائالً :بل هي حركة حترير ...وانتهى االجتماع من دون الو�صول �إىل قرار �أو
تفاهم(((.
وجه جي�ش التحرير دعوة �إىل دمات�شي يف �صيف ال�سنة نف�سها ليتزعم
ّ
املكتب ال�سيا�سي جلي�ش التحرير والعمل على ت�شكيل برملان كو�سويف� .أ�س�س
دمات�شي املكتب ال�سيا�سي جلي�ش التحرير يف قلب بري�شتينا م�ستعي ًنا بعدد من
امل�ست�شارين حتى  26من فرباير  ،1999ولكن دمات�شي وزعماء احلركة اختلفوا
فيما يتعلق مبباحثات رامبوييه لل�سالم يف فرن�سا ،ر�أى دمات�شي �أن التفاو�ض
�أواالتفاق مل ي�ضع ح ًّال مل�شكلة ا�ستقالل كو�سوفا ،وعلى ح�سب قوله �إن كو�سوفا
�ستعود �إىل كونها مقاطعة تتمتع بحكم ذاتي حتت ال�سيطرة ال�صربية .وهذا احلل
غري واقعي وال عملي وال ي�ؤدي �إىل حل طويل الأجل ..ورف�ض دمات�شي �أن يرتك

Xhafer Shatri، «Pse dergjet në burg Adem Demaçi»، Bern، 1990.

)(1
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كو�سوفا خالل قذف النيتو من  24من فرباير حتى  10من يونيه  1999و بقي يف
منزله يف بري�شتينا ،ومن هناك تابع الأحداث(((.
�آدم دمات�شي و�أقواله التي حتمل �صرخات الإ�صالح والتجديد

عا�ش دمات�شي حياته يف كنف الن�ضال والكفاح والت�ضحية من �أجل حرية
�شعب كو�سوفا ،وكان ي�أخذ الأموركلها بجدية وينظر �إىل الواقع بنظرة فاح�صة بعي ًدا
حكيما
عن الظاهر وبريقه ،ولذلك تخرج كلماته مليئة باحلكمة البالغة والدقة ،ك�أن ً
ي�ضع بني يديك احللول لكل م�شكلة قام بتحليلها ،لذلك ال ميكن اال�ستهانة بكلماته
ون�صائحه ...بل يجب �أن ت�ؤخذ م�أخذ اجلد و�أن ُيتدبر فيها و ُيتعلم منها �أ�شياء كثرية،
بل يجب �أن تكون هذه الكلمات قواعد لالنطالق نحو م�ستقبل �أف�ضل مفعم بالأمل
بع�ضا من �أقواله امل�أثورة ليدرك الناظر
واحلياة اجلديدة ،لذلك �آثـرت �أن �أ�سوق هنا ً
مدى حكمته ...و�آفاق ر�ؤيته يف الإ�صالح والتجديد:
(((1قال �أثناء دفاعه عندما قب�ض عليه �أمام املحكمة�« :إن �سيا�سة االغتياالت
والرتهيب والقتل وا�ضطرار النا�س للهجرة عن الوطن الأم لن جتدي بل
�ست�أتي بعواقب وخيمة ال يعرف عقباها عاجالً ،من هنا �أقول ل�صربيا
ويوغ�سالفيا �أن ين�سحبوا من احتالل كو�سوفا ،وعليهم �أن يرتكوا كو�سوفا
و�إال فلن يكون �سالم وال �أمن وال ا�ستقرار يف منطقة البلقان وال يف
((( راجع :بكر �إ�سماعيل :جي�ش حترير كو�سوفا قوة فاعلة يف حتقيق ال�سالم� ،ص ،12ط�.آلبا بر�س [مكتب كو�سوفا
يف م�صر] ،القاهرة  2002م.
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يوغ�سالفيا وال يف �صربيا نف�سها ،و�إذا ا�ستمرت �صربيا يف هذا النهج �سيكون
ذلك من �أكرب �أ�سباب تفكك يوغ�سالفيا ...وقد حتقق ما قاله دمات�شي
باحلرف الواحد ،فقد ذهبت يوغ�سالفيا �أدراج الرياح ،وتقوقعت �صربيا
على �أر�ضها وا�ضطربت �أو�ضاعها ال�سيا�سية واالجتماعية ...وا�ستقلت
كو�سوفا وغريها من اجلمهوريات التي كانت ت�شكل االحتاد اليوغ�ساليف.
(((2قال« :يف ع�صرنا هذا ميكن للمرء �أن ي�ؤكد �أن حرية التعبري هي �أول مرحلة
�أ�سا�سية يف طريق الدميقراطية ،ومن دون حرية التعبري ال يوجد يف مربع
احلوار حوار ،ومن دون حوار ي�ستحيل اكت�شاف احلقيقة ومن دون معرفة
احلقيقة ي�صبح التقدم نحو الدميقراطية م�ستحيالً».
(((3قال�« :إن ما يحدث يف كو�سوفا فر�صة لإقامة دولة تقوم على �سيادة القانون،
أي�ضا ت�ضم
ت�ضم هذه الدولة  -لي�س فقط الأغلبية العرقية الألبانية  -ولكن � ً
الأقليات الذين يعي�شون معنا ،ولكن البد من توافر الو�سائل والعوامل
لتحقيق ذلك».
(((4قال�« :إن احتجازي عدة �سنوات يف احلب�س االنفرادي �أ�سعدين �سعادة
غامرة يف حياتي ..لأنني �شعرت �أنني كنت �أقرب �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل».
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(((5قال (وهو املمثل ال�سيا�سي جلي�ش حترير كو�سوفا)�«:سوف نوا�صل املقاومة
وح�ضاريا حلل ق�ضية
ودميقراطيا
�سيا�سيا
ًّ
ًّ
لنكون يف خدمة القوى التي ت�سعى ًّ
كو�سوفا ،و�إن جي�ش حترير كو�سوفا لن يتخلى �أب ًدا عن الدفاع عن كو�سوفا».
دائما للحوار واملفاو�ضات ،لكننا ال نريد احلديث مع
(((6قال« :كنا و�سنكون ً
النظام ال�صربي الذي قتل الأبرياء من �أبناء �شعبنا الألباين»(((.
(((7قال�« :إذا كنت تقاتل من �أجل احلرية ول�ست على ا�ستعداد تام لتقدمي
حياتك من �أجل احلرية ،فذلك يعني �أنك كذبت على نف�سك و�أنت
تكذب على الآخرين».
(((8قال�« :إن ال�سبيل الوحيد ملنع �سفك الدماء هو منح كو�سوفا حقها امل�شروع
يف اال�ستقالل التام».
و�سيا�سيا ،وكل ما فى الأمر هو
أديبا
(((9قال عن ع�شقه للأدب« :كنت و�س�أظل � ً
ًّ
�أنني �أكتب ال�سيا�سة ب�أ�سلوب �أدبي فني».
أدييا وهي الدفاع الأ�سا�سي لكتاباتي،
((1(1قال« :ال�سيا�سة هي التي جعلتني � ً
لأنه كان من امل�ستحيل علي �أن �أعبرّ عن �آرائي ومواقفي ال�سيا�سية �إال من
خالل الأدب».
((( راجع :بكر �إ�سماعيل الكو�سويف� :أحداث كو�سوفا الدامية �إبان العدوان ال�صربي «على ل�سان �شهود عيان»،
�ص ،149ط .معهد بكر �إ�سماعيل للدرا�سات الفكرية و البحوث [كتب كو�سوفا يف م�صر] ،القاهرة  2008م.
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وبعد هذا نقول :هذا غي�ض من في�ض �أوردته هنا لأثبت �أن �آدم دمات�شي
�شخ�صية عمالقة من الناحية ال�سيا�سية والأدبية ،و�شخ�صية ا�ستطاعت مبهارة
فذة وذكاء حاد �أن حترر ال�شخ�صية الألبانية من ربقه التقليد والقيود ،و�أعطت
انطباعات وا�ضحة لأ�س�س الإ�صالح والتجديد ،لذلك يعترب �آدم دمات�شي رم ًزا
من رموز احلرية الألبانية ،ومثا ًال رائ ًعا للقيم الروحية والأدبية(((.
�آدم دمات�شي يف نظر املفكرين والرواد

�إن ما حققه �آدم دمات�شي خالل �سنوات حياته احلافلة �شيء عظيم� ،إذ �أنه
كبريا من حياته يف الن�ضال والكفاح ،وق�ضى معظم حياته �سجي ًنا
�شطرا ً
ق�ضى ً
خلف الق�ضبان يكتب وينا�ضل ويكافح ،وعند خروجه يف كل مرحلة من مراحل
ر�ؤيته لل�ضوء ين�ضم �إىل الأبطال لي�صنع تاريخ كو�سوفا احلديث وي�سطره بعمليات
كفاح ون�ضال منقطعة النظري ،حتى �شهد له اجلميع بالتفوق وحتقيق �أف�ضل النتائج
ال�سيما يف جمايل الأدب وال�سيا�سة.
وباعتباره رم ًزا للحياة الروحية والأدبية ،ورم ًزا لل�سيا�سة الكو�سوفية فقد
تناولت �شخ�صيته الفكرية العديد من الكتب التي �سطرها الأدباء واملفكرون
والرواد ،حتدثوا جمي ًعا عن جوانبها العمالقة وبينوا �أثر ذلك النجم يف �صنع

Selatin Novosella، «Demaçi - metaforë lirie»، Prishtinë، 2006.
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احل�ضارة الكو�سوفية ،كما �أبرزوا جهوده اجلبارة التي بذلها يف �سبيل الدفاع عن
كو�سوفا وحرية �شعبها.
ثم �إن �شخ�صية كهذه التي ق�ضت ما يزيد على ثالثني �سنة خلف الق�ضبان
جديرة باحلديث والفكر و�إبراز جوانب �أعمالها لتكون قدوة ومثا ًال يحتذي به
الألبان من الأجيال القادمة يف كو�سوفا ،ويدركون �أن تراب كو�سوفا ودماء �شعبها
�شيء ثمني ٍ
وغال ،ويجب على الألبان جمي ًعا �أن يبذلوا يف �سبيل احلفاظ عليه
كل ٍ
غال ونفي�س.
وبعد البحث وجد �أكرث من خم�سني �شخ�صية �شهرية من الكتاب واملفكرين
�أن كتابات دمات�شي ومواقفه قد ا�ستحوذت على العقول والأفهام ب�سبب ما كان
يقوم به من �أجل حرية ال�شعب الألباين ،لذلك اعتربوه الرمز العظيم للحياة
الروحية والأدبية و ال�سيا�سية يف كو�سوفا(((.
مل تقت�صر �شهرة �آدم دمات�شي على امل�ستوى املحلي بل تخطّ ت ذلك �إىل
امل�ستوى العاملي ،فهو �شخ�صية فذة يف نظر الألبان ونظر الكتاب واملفكرين العامليني.

«Kosova në udhëkryq»، «Albanian Esperanto-Institut»، Tiranë، 2005.
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ماذا قالوا عن �آدم دمات�شي؟

�أثنى الكثري من القادة والعلماء واملفكرين وال�سيا�سيني وعلماء االجتماع
على املنا�ضل الكبري �آدم دمات�شي ،وو�صفوه ب�أ�سمى معاين الن�ضال والكفاح،
كما و�سموه ب�أ�سمى معاين الرقي والرفعة ،وهذا معناه �أن اجلميع يعرفون قدره
ويحرتمون منزلته وي�ضعونه يف املكانة الالئقة به.
ومل يكن هذا جزافًا وال جماملة ولكن بناء على ما مل�سوه من �أعمال بطولية
م�ستمرا ،لذلك
ون�ضالية وكفاح م�ستمر من �أجل كو�سوفا و�شعبها وال يزال العطاء
ًّ
فهو �شخ�صية فريدة متميزة.
و�إليك طائفة من الأقوال والعبارات التي لهج بها الكثري من الألبان:
قالوا عنه �إنه يعرف مبانديال كو�سوفا ،وذلك ب�سبب �سجنه الطويل وكفاحه
املرير كما هو م�صري نيل�سون مانديال الرئي�س ال�سابق جلنوب �إفريقيا.
قالوا �إنه �سجن لأنه رفع �صوته باحلقيقة املرة عن ظلم �صربيا لل�شعب
الألباين.
قالوا �إنه كاتب و�سيا�سي منذ فرتة طويلة.
ال�سجني ال�سيا�سي الذي �أم�ضى ما يقرب من  28عا ًما يف ال�سجن.
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مل يغادر كو�سوفا خالل فرتة احلرب بكاملها رغم ق�سوة اجلنود ال�صرب
وتعذيبهم لكل �ألباين.
الرجل الذي �أم�ضى زهرة عمره �سجي ًنا من �أجل احلقوق الألبانية يف
كو�سوفا عن طريق الكلمة املكتوبة وامل�سموعة.
الرجل الذي كر�س حياته لأجل امل�صاحلة العرقية وعودة الالجئني ،وكان
يقول« :نحن نريد دولة حرة ودميقراطية وجمتم ًعا يعي�ش يف وئام و�سالم و�إن
تعددت الأعرا�ض».
�آدم دمات�شي در�س الأدب يف بري�شتينا ،وكانت �أدبياته ت�شارك ب�صورة
متزايدة يف الدفاع عن حقوق الألبان يف كو�سوفا.
�آدم دمات�شي ال يزال هو اللواء للدفاع عن �شعبه الإن�سان.
علما لألبانيا بن�ضاله ومقاومته من
�آدم دمات�شي علم من الأعالم لي�س فقط ً
�أجل الوطن والقومية ،ولكن َعل ٌَم للعامل كله ،ولي�س هذا فقط ،و�إمنا جعله
وم�شهورا لدى جمتمع الأدباء واملثقفني يف العامل �أجمع،
الأدب معروفًا
ً
وروحيا
ولذلك يعد الإبداع الفني والأدبي لآدم دمات�شي ً
تاريخا ًّ
معنويا ًّ
للجميع.
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�آدم دمات�شي اعتقل مرات عديدة ب�سبب ن�ضاله ومقاومته يف عهد االحتاد
اليوغ�ساليف ال�سابق لتكون كو�سوفا مت�ساوية مع جميع اجلمهوريات الأخرى.
�آدم دمات�شي الإبداعي احلي حلركة القومية الألبانية.
�آدم دمات�شي هو رمز الن�ضال الألباين يف البلقان.
�آدم دمات�شي �شهيد القومية الألبانية.
�آدم دمات�شي يتحرك حينما يكون الوطن يف خطر.
�آدم دمات�شي الزعيم الروحي والرمز ال�سيا�سي يف كو�سوفا.
بكل �صراحة ميكن لنا �أن نقول ب�أن �آدم دمات�شي هو «م�ؤ�س�سة خا�صة».
الكثري من الكتاب واملفكرين ي�شكرون �آدم دمات�شي ويقولون �إنهم تعلموا
كثريا كطريق احلرية ،واالجتاه الوطني وال�سيا�سي ،لذلك فهو يف نظرهم
منه ً
�أ�سطورة.
�آدم دمات�شي هو رمز احلرية وال�شهيد الأيدلوجي واملنا�صر القومي.
جدا للألبان لأن فيها ولد �آدم دمات�شي.
�إن �سنة 1936م هي �سنة خا�صة ًّ
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و�أكتفي بهذا القدر الذي يدل على علو مكانة ومنزلة �آدم دمات�شي بني
املفكرين واملنا�ضلني وهو جدير بذلك وي�ستحق والتاريخ الكو�سويف املعا�صر
ي�شهد له بذلك.
�آدم دمات�شي فى لقاءاته مع ال�شخ�صيات الكربى وال�صحافة
امل�شهورة

الثابت �أن �آدم دمات�شي مل يرتك بلده ومل يفارقه حلظة واحدة �إبان احلرب؛
لأنه ي�ؤمن باحلرية وحق كو�سوفا يف اال�ستقالل ،فلم يهاجر عن وطنه ،و�إمنا ثبت
م�ضحيا بنف�سه وبكل ما ميلك ،وعندما �سجن مل يتوقف عن الن�ضال والكفاح،
ً
وبعد خروجه من ال�سجن توافد عليه ال�شخ�صيات الكربى وجمموعة كبرية من
ال�صحفيني لأخذ الأحاديث ال�صحفية ولن�شر كالمه يف جرائد وجمالت كو�سوفا،
ومن �أخالقه احلميدة �أنه توا�ضع للجميع وا�ستقبلهم بب�شر و�سرور وترحاب ،و�أظهر
تعاط ًفا �شدي ًدا مع ال�شعب الألباين وق�ضية كو�سوفا ،و�صرح يف �أحاديثه ال�صحفية
مطالبا ومداف ًعا عن كو�سوفا وحقوقها امل�شروعة ،وقد كتب رواية حتدث فيما يزيد
ً
عن ن�صفها عن م�صر و�شعبها.
وال يزال ي�ستقبل ال�شخ�صيات ويديل بالأحاديث ال�صحفية والإذاعية
يدعو فيها �إىل التقدم والإ�صالح والتجديد يف خمتلف املجاالت ،وقد اكت�سب
والتقدم
متحد ًيا ال�شيخوخة ّ
قوة دافعة �إىل موا�صلة ن�شاطه فلم يتوقف عن ذلك ّ
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يف العمر ،ورغم ت�سارع الزمن ...فقد ّكر�س حياته وجهده لدفع كو�سوفا يف طريق
احل�ضارة واملجد والرقي ،ويوا�صل العمل جاه ًدا من �أجل اال�ستقرار واملزيد من
احلرية ل�شعب كو�سوفا يف ظل الدميقراطية و�سيادة القانون ...ويف الوقت نف�سه يعبرّ
عن رغبة خمل�صة يف العمل على حتقيق ال�سالم والأمن والعدل يف هذا العامل،
لذلك �أ�صبح �شخ�صية حمبوبة للجميع.
�آدم دمات�شي جدير ب�أن يكون رائد الإ�صالح والتجديد يف كو�سوفا

بعد هذا العر�ض امللخ�ص حلياة �آدم دمات�شي و�أعماله ون�ضاله الذي تعر�ض
ب�سببه لل�سجن ...وبعد الإ�شارة �إىل ر�صيده الأدبي وال�سيا�سي ...يثبت لدينا
مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أنه جدير ب�أن يكون رائد الإ�صالح والتجديد؛ �إذ �أن
أفكارا وا�ضحة ودعوات قوية ل�ضرورة موا�صلة الإ�صالح
�أعماله وحياته حتمل � ً
والتجديد ...واالنتقال ب�صورة احلياة من اجلمود والثبات على التقليد والقدمي �إىل
مواكبة التقدم وحتقيق مبد�أ ال�سالم والدميقراطية ،الذي يحقق ويكفل العي�ش
يف �أمن لكل الأعراق يف كو�سوفا ،وانحالل كو�سوفا من ربقة الغطر�سة ال�صربية،
لت�صبح دولة ذات �سيادة وقانون بناء على املعايري الدولية ووف ًقا لل�ضوابط القانونية
وحتقي ًقا للمطالب ال�شعبية الألبانية.
نالحظ �أن �آدم دمات�شي قد خرج بفكره الأدبي وال�سيا�سي عن الن�سق
املعتاد ليعلن عن روح التجديد والإ�صالح لك�سب الثقة والتقارب من الآخرين
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من �أجل الو�صول �إىل حلول جذرية لق�ضية كو�سوفا ،ولو كان دون ذلك ال�سجن
مدى احلياة� ،أو الت�ضحية بالنف�س ...وقد حتقق كل ما كان ي�سعى �إليه فانتقلت
كو�سوفا نقلة نوعية من االحتالل �إىل اال�ستقالل ،من اخلوف �إىل الأمن ،من
احلرب �إىل ال�سالم ،من الت�شريد �إىل اال�ستقرار ،من اال�ضطهاد �إىل احلرية
وال�سيادة ،بف�ضل �أولئك الأبطال الذين �سهروا الليل والنهار جاهدين منا�ضلني
مكافحني من �أجل مبد�أ م�شرتك هو احلرية واال�ستقالل ...فال عجب �أن يحتفظ
له اجلميع فى عقولهم و�صدورهم ب�أ�سمى �آيات التقدير واالحرتام واتخاذه قدوة
ومنوذجًا للن�ضال والتقدم والإ�صالح.

م�شروع بيجوفيت�ش لنه�ضة املجتمع امل�سلم
حممد يوسف عدس

()1

علي عزت بيجوفيت�ش  -فوق �أنه فيل�سوف ومفكر �إ�سالمى عظيم  -هو
�ضمن فكره النظري التحليلي عن الإ�سالم يف
� ً
أي�ضا م�صلح �إ�سالمي عظيم ..فقد ّ
كتابه (الإ�سالم بني ال�شرق والغرب)� ..أما فكره التطبيقي الرتكيبي فقد تبلور يف
م�شروعه الإ�صالحي الذي خ�ص�ص له كتابًا بعنوان( :الإعالن الإ�سالمي)(..)2
يك�شف لنا هذا الكتاب عن نظرات ثاقبة يف ت�شخي�ص علل املجتمعات امل�سلمة
و�أ�سرار تخلّفها ..ولديه �إجابات منطقية ورائعة عن كل الأ�سئلة التي تطرح يف
�إطار مناق�شة :ملاذا ف�شلت كل م�شروعات التجديد والإ�صالح يف املجتمعات
الإ�سالمية؟ هل لأنها كانت م�شروعات �ضعيفة �أم قا�صرة؟ �أم لأن �أ�صحابها كانوا
�ضعافًا وال قدرة لهم على الت�أثري يف جمتمعاتهم؟ �أم لأن املجتمعات الإ�سالمية
بطبعها غري قابلة للإ�صالح؟ �أم لأن الإ�سالم نف�سه معاد وغري قابل للإ�صالح؟
( )1مفكر وكاتب ،وم�ست�شار (�سابق) يف العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية.
( )2نظرا لأهمية هذا الكتاب يف بلورة امل�شروع الإ�صالحي لـ علي عزت بيجوفيت�ش ،وتقدمي نظرات ثاقبة يف
ُجمع لأعمال امل�ؤمتر
ت�شخي�ص علل املجتمعات امل�سلمة و�أ�سرار تخلّفها؛ ارت�أينا �أن جنعله (ملح ًقا) بالكتاب امل ِّ
(م�ؤمتر التجديد).
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الأمر �إذن يحتاج �إىل وقفة مت�أنية مع علي عزت بيجوفيت�ش يف كتابه
إ�صالحي .يحدد بيجوفيت�ش
(الإعالن الإ�سالمي) الذي ي�شتمل على م�شروعه ال
ّ
يف مقدمة كتابه اجلمهور الذي يتوجه �إليه باخلطاب ،فيقرر �أن الكتاب ال يخاطب
غري امل�سلمني ..وال يخاطب الذين ي�شككون يف ّمتيز الإ�سالم عن النظم �أو
املدار�س الفكرية الأخرى� ..إمنا يخاطب امل�سلمني الذين يدركون حقيقة انتمائهم
وا�ضحا عن طبيعة والئهم
�صريحا
للإ�سالم ..والذين حتدثهم قلوبهم حدي ًثا
ً
ً
الإ�سالمي ..ومهمة الكتاب بعد ذلك �أنه يك�شف لهم النتائج التي ترتتب على
هذا املوقف الذي التزموا به.
ي�شخ�ص بيجوفيت�ش ظاهرة التخلف يف ال�شعوب الإ�سالمية ،ثم يتناول طبيعة
ّ
امل�شروع الإ�سالمي �أو (النظام الإ�سالمي) الذي يدعو �إليه ويو�ضح �أبعاده وعنا�صره،
ثم ينتقل �إىل معاجلة امل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه هذا امل�شروع ..ويبد�أ علي
عزت بتو�ضيح �إ�شكالية �أ�سا�سية يف قلب املجتمعات امل�سلمة هي التي تعوق
تكر�س ا�ستمرارية التخلف ..فهو يرى �أن �أي نه�ضة
النه�ضة الإ�سالمية ،وهي التي ّ
يف املجتمعات امل�سلمة ت�صطدم بنوعني مت�ضادين من النا�س ولكن بينهما عن�صر
م�شرتك وهما :املحافظون اجلامدون على الأ�شكال القدمية ،ودعاة احلداثة الذين
يتطلعون �إىل الأ�شكال الأجنبية يف التقدم وال يرون �سواها� ..أما العن�صر امل�شرتك
بينهما فهو النظرة القا�صرة �أحادية اجلانب �إىل الإ�سالم ،حيث يعتربانه جمرد دين،
مبعنى �أنه مقت�صر على احلياة الروحية للفرد ،وال �ش�أن له بتنظيم احلياة الدنيا.
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ويالحظ علي عزت �أن دعاة احلداثة هم الذين يهيمنون على احلكومات
وعلى التعليم واحلياة العامة يف البالد امل�سلمة ..ويك�شف لنا عن �سمة متيزهم
وتي�سر لنا التعرف عليهم« :فهم يفخرون مبا كان يجب �أن يخجلوا منه ،ويخجلون
أفكارا ثورية �أجنبية وبرامج
مما كان يجب �أن يفخروا به ..لقد جلبوا �إىل �أوطانهم � ً
مليا جند -
�إ�صالح ومذاهب �إنقاذ مو�صوفة لعالج كل امل�شكالت ،ف�إذا ت�أملناها ًّ
لده�شتنا  -مناذج ال ي�صدقها عقل يف ق�صر نظرها وارجتالها».
ويقارن علي عزت بني فل�سفتي الإ�صالح التي تبنتها كل من اليابان
(وتركيا حتت نظام كمال �أتاتورك) ،ويك�شف لنا عن الأ�سباب التي جعلت اليابان
تنجح وتنطلق �إىل قمة املجتمعات املتقدمة بينما انحطت تركيا �إىل دولة متخلفة
من دول العامل الثالث وينبه  -يف هذا املجال � -إىل حقيقة ما تعانيه ال�شعوب
اليوم ب�سريها على النموذج الرتكي يف الإ�صالح ،حيث �ضاعت هويتها وفقدت
ا�ستقاللها و�أ�صبحت عالة على الدعم ال�سيا�سي واالقت�صادي لدول الغرب.
وينتهي علي عزت �إىل نظرية بالغة الأهمية حيث يرى �أن جميع جناحاتنا
و�إخفاقاتنا يف الأخالق وال�سيا�سة �إمنا هي جمرد انعكا�س لفهمنا للإ�سالم وللكيفية
التي طبقناه بها يف احلياة« :لقد كان �ضعف ت�أثري الإ�سالم يف احلياة العملية للم�سلمني
دائما بانحطاطهم وانحطاط م�ؤ�س�ساتهم ال�سيا�سية واالجتماعية ..وتاريخ
م�صحوبًا ً
الإ�سالم كله منذ بدايته �إىل يومنا هذا ي�ؤكد هذا التطابق ..ك�أن هذا التطابق هو
امل�صري الذي ال منا�ص منه لل�شعوب امل�سلمة ..و�أحد قوانني التاريخ الإ�سالمي نف�سه».
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ويرتبط بهذه النظرية ت�أكيد علي عزت �أن القر�آن «هو الفكرة املركزية يف
الأيديولوجية الإ�سالمية واملمار�سة الإ�سالمية» ويرى �أن �إ�شكالية القر�آن يف
عاطفيا ولكنها
املجتمعات امل�سلمة ترجع �إىل �أن هذه املجتمعات تتعلق به تعل ًقا ًّ
ال ت�ستطيع تطبيقه يف حياتها ..وهنا يكمن الف�صام بني الكلمة والفعل يف العامل
امل�سلم ..وتن�سب ظواهر الف�ساد واالنحراف وال�سطحية والتنطع والتخلف جمي ًعا
�إىل هذا التناق�ض الأ�سا�سي بني حما�سنا امل�شتعل جتاه القر�آن وبني الإهمال
الكامل ملبادئه يف املمار�سة العملية.
ويرى علي عزت �أن �أ�سو�أ املالمح يف �أو�ضاع امل�سلمني العامة تتمثل يف تلك
الفجوة امل�أ�ساوية بني النخبة املهيمنة وبني ال�شعوب يف البالد امل�سلمة ..و�أن افتقاد
التوافق بني عنا�صر الفكر والقيادة من ناحية وبني اجلماهري من ناحية �أخرى يخلّ
بال�شرط الأول لأي �إجناز عظيم.
يرجع بيجوفيت�ش ال�سلبية والالمباالة لدى جماهري امل�سلمني �إىل وجود
هذه الفجوة ..ويرى �أن �أي برامج �إ�صالح لن يكتب لها النجاح �أب ًدا �إذا كانت
معادية للإ�سالم متجاهلة مل�شاعر اجلماهري امل�سلمة ..و�ستجد النخبة من دعاة
احلداثة «�أنهم ي�ضربون بر�ؤو�سهم يف �صخرة الرف�ض العنيد والالمباالة الدفينة من
جانب النا�س الب�سطاء الذين ي�شكلون الغالبية العظمى من الأمة».

513

م�شروع بيجوفيت�ش لنه�ضة املجتمع امل�سلم

513

«املجتمع الإ�سالمي ال ُيبنى وال يتم �إ�صالحه بالقانون �أو با�سم القانون ولكن
با�سم (اهلل) وعن طريق تعليم الإن�سان امل�سلم وتربيته» ..ويلفت النظر �إىل ظاهرة
متف�شية يف املجتمعات امل�سلمة حيث تتكاثر القوانني وتت�شعب وتتعقد ..هنا يحذرنا
ب�أن هذه عالمة �أكيدة على وجود �شيء بالغ الف�ساد يف املجتمع ..ويرى يف هذا دعوة
للتوقف عن �إ�صدار مزيد من القوانني والبدء بتعليم النا�س وتربيتهم ..ذلك لأنه
عقيما».
«عندما يتجاوز الف�ساد يف بيئة ما ًّ
حدا معي ًنا ي�صبح القانون ً
يقوم النظام الإ�سالمي -كما يراه علي عزت -على ثالثة عنا�صر ال ميكن
اال�ستغناء عنها وهي :اال�ستقالل واحلرية والدميقراطية ..واال�ستقالل احلقيقي -
�شعبا قد وجد هويته
عنده  -هو ا�ستقالل روحي وفكري ،وعالمة على �أن ً
واكت�شف قوته الذاتية.
وينبه علي عزت �إىل حقيقة مهمة هي �أنه كلما ابتعد نظام ما عن الإ�سالم
م�ضطرا للبحث عن دعم خارجي..
قل دعم ال�شعب له ،ومن ثم يجد النظام نف�سه ًّ
فالتبعية التي تغرق فيها هذه النظم لي�ست �إال نتيجة مبا�شرة لتوجهاتها املعادية
للإ�سالم ..وتتفاقم الأمور عندما ت�شعر هذه النظم باملقاومة والعداء من جانب
ال�شعب ،فتلج�أ �إىل العنف لتمرير �سيا�ستها بالقوة.
ويحذر علي عزت من االنزالق نحو وهم «الغاية تربر الو�سيلة» فقد �أدى
هذا املبد�أ �إىل جرائم ال ح�صر لها ..وال �أحد ميلك احلق يف ت�شويه وجه الإ�سالم �أو
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الإ�ساءة �إىل الن�ضال ال�شريف با�ستعمال العنف اجلامح ..فالغاية النبيلة ال ميكن
الو�صول �إليها بو�سائل دنيئة.
ويعار�ض معار�ضة �شديدة اال�ستيالء على ال�سلطة بالقوة بحجة �أن يقوم
النظام اجلديد بعد ذلك ببناء امل�ؤ�س�سات املنا�سبة ..وبرتبية ال�شعب تربية دينية
و�أخالقية وثقافية لبناء جمتمع �إ�سالمي ،فهو يرى �أن هذا «جمرد غواية» و�أن
التاريخ ال يذكر لنا �أي ثورة حقيقية جاءت عن طريق ال�سلطة ولكن عن طريق
الرتبية ..وكانت معنية يف جوهرها بالدعوة الأخالقية.
الرتتيب ال�صحيح  -عند علي عزت � -أن يقوم املجتمع الإ�سالمي � اًأول ثم
ي�أتي بعده النظام الإ�سالمي ولي�س العك�س.
ويف جمال الوحدة الإ�سالمية ي�ؤكد علي عزت �أن الإ�سالم بطبيعته
وروحه �أقدر على توحيد الدولة الإ�سالمية برباط �أقوى من روابط امل�صلحة التي
توحد الدول الأوروبية ،فالإ�سالم ال يقيم الوحدة بني امل�سلمني على امل�صالح
ّ
فقط [هو ال ينكر امل�صالح] ولكنه يجمع �إليها عوامل الوحدة الروحية واملبادئ
الأخالقية والر�سالة الإن�سانية يف �إقامة العدل بني الب�شر ..وتلك هي مهمة (الأمة
الإ�سالمية) ،ولي�س معنى ذلك بال�ضرورة «الدولة الإ�سالمية العاملية الواحدة»
كما فهم البع�ض خط�أ �أو كما �أراد البع�ض �أن يوهمنا ب�أن هذا هو ما يدعو �إليه علي
عزت يف كتابه (الإعالن الإ�سالمي).
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لقد عالج علي عزت هذه النقطة بو�ضوح تام يف الف�صل الثالث حتت
عنوان« :اجلامعة الإ�سالمية واحلركة القومية» حيث حتدث عن «وحدة �إ�سالمية
كربى» ويف�سر لنا علي عزت طبيعة هذه الوحدة فيقول ...« :نحن نعتقد �أنه
ال يوجد ما هو �أقرب �إىل طبيعة الأمور و�إىل الواقعية من مطلب احتاد امل�سلمني
ب�شتى �أ�شكال الوحدة ليكونوا �أقدر على معاجلة م�شكالتهم امل�شرتكة ..و�أن
يتجهوا ب�صورة تدريجية نحو بناء م�ؤ�س�سات اقت�صادية وثقافية و�سيا�سية  -تتجاوز
القوميات  -لكي يحققوا التن�سيق والعمل امل�شرتك يف هذه املجاالت املهمة».
ويرد علي عزت بقوة على �أدعياء الواقعية من امل�سلمني الذين يرون
ا�ستحالة حتقيق هذه الوحدة حيث يقول...« :احلق �أن هذه الواقعية م�صدرها
اجلنب واخل�ضوع ل�سطوة الأقوياء يف هذا العامل� ..إن منطق هذه الواقعية يقول:
ينبغي لل�سادة �أن يظلّوا �أ�سيا ًدا و�أن يبقى العبيد عبي ًدا� ..إن �أدعياء الواقعية عندنا
غري م�ؤهلني للإميان �أو العمل ،وهذا هو �سر واقعيتهم املهينة عندما يقولون �إن
وحدة امل�سلمني حلم ال ميكن حتقيقه ف�إنهم �إمنا يعربون عن عجز ي�ست�شعرونه يف
�أنف�سهم ..فاال�ستحالة لي�ست يف العامل اخلارجي بل يف �صميم قلوبهم.»...
ومن املزاعم التي �أثريت حول فكر علي عزت �أنه يرف�ض كل ما هو غري
�إ�سالمي يف جمتمع امل�سلمني ..ولكن علي عزت  -بعك�س هذا الزعم  -ينظر
ب�إمعان �إىل جتارب النظم الأخرى يف العامل ويرى فيها �أ�شياء نافعة و�أخرى �ضارة..
�ضد �إ�سالمي» ..وهو يرف�ض كل
ولذلك فهو يفرق بني ما هو «غري �إ�سالمي وما هو ّ
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ما هو «�ضد الإ�سالم» ولكنه ال ينكر الأول بل ينفتح عليه برحابة عقل و�سعة �صدر
حيث يقول�« :إذا حتررنا من هو�س احلتمية التاريخية والتفتنا �إىل و�سطية الإ�سالم
ميكننا من دون تع�صبات �أن نكت�شف ما تنطوي عليه هذه الأنظمة القائمة من
جوانب اخلري وال�شر ال باعتبارها ر�أ�سمالية �أو ا�شرتاكية ،ولكن باعتبارها جتارب
�إن�سانية معينة متار�سها املجتمعات املعا�صرة».
ومي�ضي لتعميق هذه الفكرة فيقول�« :إذا نحن و�ضعنا ال�شعارات
جانبا و�أخذنا يف ح�سابنا فقط احلقائق التي نراها ماثلة �أمامنا
وامل�صطلحات امل�ضللة ً
فيجب �أن نعرتف بالتطور الهائل يف العامل الر�أ�سمايل الذي تك�شف عنه حيويته
وقدرته على دفع عجلة العلم واالقت�صاد �إىل الأمام� ،إىل جانب �أنه ا�ستطاع �أن يتيح
درجة �أعلى من احلرية ال�سيا�سية والأمن القانوين» ومن ناحية �أخرى ال ميكننا �أن
خ�صو�صا يف جمال تعبئة املوارد املادية
نتغا�ضى عن �إجنازات النظام اال�شرتاكي
ً
ويف التعليم ويف الق�ضاء على �صور الفقر التقليدية ..ويف الوقت نف�سه «ال ي�سعنا
�أن نتغا�ضى عن جوانب مظلمة وغري مقبولة يف التقدمات الر�أ�سمالية واال�شرتاكية
وال �أن نتجاهل الكوارث الكربى التي تزلزل كلاًّ من النظامني من وقت لآخر.
ويخل�ص علي عزت من هذا كله �إىل �أن االنفتاح العملي للإ�سالم يف جمال حل
امل�شكالت يجعله يف و�ضع متميز ميكنه من درا�سة التجارب الإيجابية وال�سلبية
للآخرين من دون تع�صبات ..وبالتايل االنتفاع ب�أف�ضل ما يف هذين النظامني.
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ويذكرنا علي عزت يف النهاية بحقيقة مهمة وهي �أننا يجب �أال ن�ستهني
بقدر الأخوة بني امل�سلمني وال بالعاطفة القوية التي تربطهم يف جميع �أنحاء
حيا ينب�ض
الأر�ض بالقر�آن ،والتي تدل على �أن العامل امل�سلم مل ميت و�إمنا ال يزال ًّ
باحلياة« ..فحيث توجد مثل هذه امل�شاعر ال يوجد موت»� ..إن العامل امل�سلم لي�س
�صحراء مقفرة و�إمنا هو تربة عذراء يف انتظار يد الزارع ..وبف�ضل هذه احلقائق
ت�صبح مهمتنا واقعية قابلة للتحقيق.
�إن مهمتنا تتمثل يف حتويل هذه امل�شاعر الكامنة �إىل قوى فعالة م�ؤثرة.
فالإخال�ص للقر�آن البد �أن يتحول �إىل ت�صميم على تطبيقه ،و�أن تتحول اجلماعة
الإ�سالمية القائمة على الوجدان �إىل جماعة واعية منظمة ..و�أن يتحول حب
الإن�سانية �إىل �أفكار وا�ضحة لت�صبح هي املحتوى الأخالقي واالجتماعي للقوانني
وامل�ؤ�س�سات.
وهكذا تتعاظم يف فكر علي عزت مكانة القر�آن يف �صميم النظام الإ�سالمي،
كما تتعاظم قيم العدل والإن�صاف والإن�سانية.

الإ�صالح الإ�سالمي يف �سوريا يف القرن التا�سع ع�شر �إ�شكاالت
الت�أريخ و�س�ؤال املعرفة
معتز اخلطيب

()1

مقدمة
حتد
ظهر الإ�صالحيون ال�شوام يف مواجهة حتديني اثنني :الأول منهما ٍّ
داخلي� ،إذ وجدوا الو�سط الديني �شديد املحافظة ومكب ًال بقيود كثرية؛ فقد
كان «يف دم�شق ال�شام �أفراد ورثوا عن �آبائهم و�أجدادهم عمائم العلماء و�ألقابهم
والرواتب التي كانوا ي�أخذونها من �أوقاف امل�سلمني ...،فكان من �أكرب اخلطوب
عليهم �أن يروا يف ال�شام عاملًا يت�صدى للتدري�س والت�صنيف ،ويبني حاجة البالد
�إىل الإ�صالح والتجديد ،ف�إذا ت�صدى لذلك �أحد يكيدون له املكايد ،وين�صبون
له احلبائل ،ويبغونه الفتنة ،ويجعلونه يف موقف ِّ
الظ ّنة ،في�سعون به �إىل احلكام
�أن�صار كل منافق ،و ُي َه ِّيجون عليه العوا ّم �أتباع كل ناعق»( .)2كما �أن ال�صوفية
كانت قد بلغت �ش�أ ًوا بعي ًدا ،وانت�شرت الطرق حتى �أ�صبح لكل جمموعة من
النا�س حلقة �صوفية �أو حلقات ذات �صلة ب�إحدى الطرق ال�صوفية الكربى ،وكثرُ
( )1كاتب وباحث �سوري.
( )2ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،جملد .560-559/7 ،17
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ال�شيوخ املت�صوفون الذين ي�سرفون يف الكرامات وخوارق العادات ،حتى �أ�صبح
من �شيوخ املت�صوفة �أمثلة �صارخة يف الف�ساد الديني!
التحدي الثاين خارجي ،فـ «مع نهاية القرن الثامن ع�شر والبدايات الأوىل
للقرن التا�سع ع�شر ،كان التقدم الأوروبي قد �أحاط بالعامل الإ�سالمي برمته،
فن�ش�أ التفكري يف هذا الإقليم �أو ذاك ب�ضرورة الأخذ بالتقنيات احلديثة والتعرف
�إىل الأنظمة التي جعلت الدول الأوروبية بلدانًا متفوقة على غريها من بلدان
العامل»(((.
وعي نخب ٍة من العلماء على وعي بالأزمة؛ �إذ �أدركت �أن «الهيئة
وهكذا تفتح ُ
العامة للإ�سالم فقدت م�سحتها وجتردت عن �صبغتها؛ بدليل فقد �أثرها الطبيعي
ب�شهادة القر�آن ،ذلك الأثر هو العزة والغلبة واال�ستخالف يف الأر�ض والإرث
لها»(((� ،إنها املفارقة امل� ّؤرقة فع ًال بني الإميان ب�أن مبادئ الإ�سالم التي ت�ستدعي
�ضرور ًة ال�سعادة والرتقي يف معارج املدنية والعمران ،وبني واقع امل�سلمني الذي
مل يكن منحطًّ ا عن ذلك كله فقط ،بل كان املت�سيدون فيه من العلماء وغريهم
يتنكرون لتلك املدنية والعمران ،ويجمدون على املذاهب والكتب التي ورثوها،
ويعادون كل جديد.
((( خالد زيادة ،اكت�شاف التقدم الأوروبي ،بريوت :دار الطليعة ،ط1981 ،1م� ،ص.10
((( عبد القادر املغربي ،البينات :الإ�صالح الإ�سالمي 1909م ،القاهرة :املطبعة ال�سلفية ،ط1344هـ.7-6/1 ،
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هكذا ابتد�أت النه�ضة يف �سورية دينية كما ابتد�أت يف معظم الأقطار
الأخرى؛ وذلك �أنه �سادت فكرة لدى كل الإ�صالحيني ال�سلفيني ب�أن امل�شكلة
ال بد يف امل�سلمني ولي�ست يف الإ�سالم بكل ت�أكيد ،ذلك �أن �أفعال امل�سلمني
وما �آلت �إليه �أحوالهم قد حجبت الإ�سالم احلقيقي ،بف�ضل كثري من احلجب
التي ُبنيت عليه� ،سواء جلهة املمار�سات ال�صوفية والبدع املنكرة التي حلقت
به و�أ�صبحت من �صلبه� ،أو جلهة التقليد الفقهي الذي �سيطر على عقول عامة
خروجا على
العلماء ،الذين كانوا يتعبدون هلل باملذاهب ويعدون اخلروج عليها ً
الدين نف�سه ،وتقيدوا بتعاليم مذهبهم و�إن بلغ بهم الع�سر مبلغه!
واحللقة التي �سارت �أبعد �شوط يف هذا امل�ضمار يف �سورية كانت م�ؤلفة
من الأ�ساتذة املرحومني :ال�شيخ طاهر اجلزائري (ت1920م) ،وال�سيد �سليم
البخاري (ت1927م) ،وال�شيخ عبد الرزاق البيطار (ت 1916م) وال�شيخ جمال
الدين القا�سمي (1914م) وال�سيد علي م�سلم وغريهم(((.
ومن الأحداث املهمة يف احلديث عن بداية الإ�صالح ال�سلفي يف دم�شق،
ما �أُطلق عليه «حادثة املجتهدين» التي وقعت �سنة 1885م ،وخال�صتها �أن جماعة
من علماء دم�شق اتفقوا فيما بينهم على اجتماعات �أ�سبوعية يتم فيها قراءة كتاب
�أو التباحث يف م�س�ألة وقد بد�ؤوا بكتاب «ك�شف ال ُغ ّمة عن الأمة» للإمام عبد
الوهاب ال�شعراين ،فانك�شف �أمرهم عرب قدوم اثنني من الوجهاء عليهم «ممن
((( جملة املنار ،جملد .234/3 ،35
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يف�سدون يف الأر�ض»  -بح�سب و�صف جمال الدين القا�سمي  -وما لبث �أن ف�شا
�أمر االجتماع وانت�شر ،ولقبوهم بـ«جمعية املجتهدين» ،و�أُحيل العلماء �إىل جمل�س
حمكمة �شرعية على ر�أ�سه قا�ضي الوالية ،و�أع�ضا�ؤه املفتي واملفت�شون ،والتهمة
املوجهة �إليهم هي ممار�سة «االجتهاد» و�إن�شاء مذهب جديد و�أنهم «يجتمعون
على قراءة احلديث ويطلبون الدليل على �أقوال الفقهاء»! وقد قال لهم املفتي
يف نهاية اال�ستجواب« :ما لكم ولقراءة احلديث؟! �إنه يلزم قراءة الكتب الفقهية
واحلجر على الكتب احلديثية والتف�سريية»((( .وال �شك �أنه كان لهذه احلادثة �أثر
أي�ضا ،وقد
كبري يف الإ�صالحيني ويف توجيه �أفكارهم وطريقة الت�أليف والدرو�س � ً
علمت احلكومة
�أ�شار ر�شيد ر�ضا (ت 1935م) �إليها �إ�شارة جمملة فقال« :وقد ْ
العثمانية  -منذ عهد قريب  -ب�أن بع�ض علماء ال�شام يحملون تالمذتهم على
ف�شددت عليهم النكري حتى �سكتوا عن اجلهر
ترك التقليد والعمل بالدليلّ ،
بذلك»(((.
حادثة املجتهدين تلك� ،أظهرت الإ�صالحيني ال�سلفيني  -لأول مرة -
كثريا يف هذا
جمموعة م�ستقلة ومتميزة يف املجتمع و ُلقبت با�سم خا�ص ،و�سريد ً
البحث تعبري «الإ�صالحيني ال�سلفيني» ،وهو و�صف مركب مق�صود؛ لأن تلك
املجموعة �أُطلق عليها جملة �ألقاب من باب الت�شهري ،ويف هذا يقول عبد الرحمن
((( ظافر القا�سمي ،جمال الدين القا�سمي وع�صره ،دم�شق :مكتبة �أطل�س1385 ،هـ� ،ص .67-43ونزار �أباظة،
جمال الدين القا�سمي ،دم�شق :دار القلم ،ط1997 ،1م� ،ص.120-112
((( جملة املنار ،جملد .361/10 ،7
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ال�شهبندر (ت1940م) وكان قد ان�ضم مع حممد كرد علي (ت1953م) �إىل
جمموعة طاهر اجلزائري امل�شار �إليها �ساب ًقا« :كان ُيطلق علينا  -للت�شهري بنا -
�أ�سماء خمتلفة �آخرها �أننا (وهابية) ،وهي كلمة مل تعن يف نظرنا يومئذ �إال ما تعنيه
اليوم يف كثري من الأو�ساط يف �أنها طريقة الرجوع �إىل ال�سلف ،واالعتماد على
كتب امل�ؤلفني �أمثال ابن تيمية وابن القيم ومن حذا حذوهما من الأئمة».
ولهذا جاء تعبري «الإ�صالحيني ال�سلفيني» ليميز ه�ؤالء الإ�صالحيني
عن الوهابيني؛ مع وجود �أفكار متقاطعة بينهما يف الرجوع �إىل ال�سلف واعتماد
طريقتهم يف املعتقد ،ونبذ البدع ،والعودة �إىل كتب ابن تيمية وابن القيم ،وغري
ذلك ،لكن هذا التقاطع مل يعنِ �أب ًدا التطابق �أو حتى الت�شابه �إال يف النظر
الظاهري ال�سطحي.
�إن حترير العالقة بني ه�ؤالء الإ�صالحيني وبني الوهابية يحتاج �إىل بحث
ومناق�شة ال يت�سع لها املجال هنا� ،س�أفردها ببحث �آخر �سيحاول الإجابة على جملة
من الت�سا�ؤالت والإ�شكاالت التي حتيط بتاريخ الإ�صالح الإ�سالمي يف �أواخر العهد
العثماين ،من قبيل بحث �سياقات التحول �إىل الإ�صالحية ال�سلفية ،وحماولة تف�سري
وحدة املنزع ال�سلفي عند ه�ؤالء جمي ًعا ،ثم العالقة بني �إ�صالحيي ال�شام و�إ�صالحيي
العامل العربي وخا�صة يف م�صر ،وقد �أ�شرت �إليه �إ�شارات موجزة هنا ،وهو يحتاج �إىل
تو�سع وحترير؛ لأنه وقع فيه خلط كبري من قبل الدار�سني.
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فقد �أفردت هذا البحث لبحث م�س�ألتني �أ�سا�سيتني :الأوىل منهما تتعلق
بالإ�شكاالت التي حتيط بتاريخ الإ�صالح يف �سوريا يف القرن التا�سع ع�شر ،والثانية
تتعلق بالإ�شكاالت املعرفية� ،أي ببحث وعي الإ�صالحيني مب�شكلة العلوم
ركزت على ثالثة علوم
الإ�سالمية ،و�أوجه نقدهم لها ،وحدود الوعي ب�أزمتها ،وقد ُ
حتدي ًدا هي :علم الكالم ،والفقه ،و�أ�صول الفقه.
خال�صا لوجهه
واهلل امل�س�ؤول �أن يع�صم من الزلل ،و�أن يتقبل منا ويجعله ً
�سبحانه.
�أو ًال :الإ�شكاالت التي حتيط بتاريخ الإ�صالح يف �سوريا
ال تزال الكتابات التي ت�سلك ً
حتليليا يف درا�سة الإ�صالح
توثيقيا ًّ
م�سلكا ًّ
الإ�سالمي يف بالد ال�شام والعراق يف القرن التا�سع ع�شر والربع الأول من القرن
الع�شرين :قليلة بل نادرة ،وندرتها ترجع �إىل اعتبارات عدة:
�أولها ُع ْ�سر احلال ال�سيا�سي يف تلك الفرتة من �أواخر الدولة العثمانية ،وقد
كانت تلك البقاع تابعة للحكم العثماين وواقعة �ضمن والياته.
يلف احلياتني الدينية واالجتماعية
ثانيها� :شدة االنغالق واجلمود الذي كان ّ
يف تلك ا ِحلقبة .وهذان العامالن ّ
�شكال  -م ًعا  -ظرفًا �ضاغطًا على الأفكار
والتوجهات ال�شاردة عن التوجه العام وال�سائد لدى ذلك اجليل من العلماء
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الذين ا�ستكانوا  -عامتهم � -إىل اجلمود والتقليد والتزام امل�ألوف والنفور من كل
يواجه با�ضطهادين� :سيا�سي ،وديني  -اجتماعي.
جديد .فكان كل جديد َ
الأمر الثالث  -وهو �شديد الأهمية � -أن تفا�صيل كثرية عن تلك احلقبة
(((
ومطوي ،فبا�ستثناء بع�ض ال�شذرات املكتوبة
من الإ�صالح بقيت ما بني جمهول
ّ
أريخا مف�ص ًال للأفكار والتوجهات التي كانت تعج
من ذلك التاريخ ال نكاد جند ت� ً
بها تلك املنطقة يف املرحلة املخ�صو�صة �إذا ما قار ّناها مبثيلتها يف م�صر  -على �سبيل
املثال  -التي ُحفظ من تاريخ الإ�صالح فيها كل �صغرية وكبرية ود ِّونت وانت�شرت،
وقام عليها الكثري من الدرا�سات حتى غدت التاريخ /املَركز للإ�صالح.
غرائب عن
علمت من �أحد النا�شرين امل�شتغلني بجمع الوثائق
وقد ُ
َ
اكت�شافه لبع�ض الوثائق اخلا�صة برجال تلك املرحلة وببع�ض املرا�سالت التي
كانت تتم فيما بينهم ،وقد كانت مطوية يف بع�ض كتب مكتباتهم� ،أو منثورة يف
زوايا الإهمال لدى بع�ض الباعة ،هذا ف�ض ًال عن م�صري مكتباتهم اخلا�صة التي
حتتوي دفائنهم وتاريخهم والتي تراوحت ما بني مقفل مهجور من ورثتهم ال
مفرق منثور على الباعة وغريهم! وحني حاول
يطّ لع عليه �أحد ،وما بني ُم َ�ض َّي ٍع ّ
بع�ض الدار�سني بحث الإ�صالح يف ال�شام وجد «�شريحة من ت�أريخ الإ�صالح
الإ�سالمي احلديث يف �سوريا يقبع يف غرفة جلو�س ل�شقة متوا�ضعة يف دم�شق.
((( كمذكرات القا�سمي ،وبع�ض الن�صو�ص الإ�صالحية التي ُجمعت للكواكبي والزهراوي و�صالح الدين القا�سمي،
ومذكرات حمب الدين اخلطيب وكتابات املغربي يف الإ�صالح ،والن�صو�ص التي يف جملة املنار وغريها.
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كتب وجمالت وخمطوطات و�أوراق مفككة مرزومة جمي ًعا على رفوف طويلة
ت�شغل ثالثة جدران»((( ،كان هذا يف مكتبة القا�سمي التي بقيت حمفوظة ،لكن
ماذا عن باقي مكتبات رجال تلك املرحلة(((؟
وقد قرر �أحد الباحثني يف تاريخ الإ�صالح يف �سوريا «ندرة» م�ؤلفات
ال�سلفيني با�ستثناء القا�سمي ،وقال« :فطاهر اجلزائري كتب الكثري من الن�صو�ص
املدر�سية ملدار�س الدولة اجلديدة ،ولكنه امتنع عن و�ضع �أفكاره الإ�صالحية يف
املطبوعات ،مف�ض ًال ن�شر �أفكاره من خالل الدرو�س اخل�صو�صية .ومل ين�شر عبد
الرزاق البيطار  -وهو من قدامى ال�سلفيني يف دم�شق � -أثناء حياته �شي ًئا((( ،بينما
جدا((( ،ون�شر عبد القادر بن بدران م�ؤلفات من
كتب �سليم البخاري �شي ًئا قلي ًال ًّ
بينها :مقدمة للمذهب احلنبلي ،و�سرية حياة وجيه �شهري ،وقامو�س للمدار�س
الدينية الدم�شقية واجلوامع والتكايا ال�صوفية»((( ،وقد ا�ضطره «النق�ص م�ؤلفات
(((
(((
(((
(((
(((

ديفيد كومنز ،الإ�صالح الإ�سالمي ،ترجمة جميد الرا�ضي ،دم�شق :دار املدى ،ط1999 ،1م� ،ص.7
تدريجيا قبيل هجرته �إىل م�صر ،ويف �سنة 1907م مل يتبق
كان اجلزائري قد بد أ� يبيع جمموعة كتبه وخمطوطاته
ًّ
لديه �سوى ثالثة �صناديق من الكتب �أودعها عند �صديقه عثمان العظم .انظر :كومنز ،الإ�صالح الإ�سالمي،
�ص ،167ويحيل �إىل :ظافر القا�سمي ،جمال الدين القا�سمي� ،ص.438-437
تبلغ ت�آليفه ب�ضعة ع�شر كتابًا ،بع�ضها ديني ،و�أكرثها �أدبي ،و�أكربها :تاريخه يف رجال القرن الثالث ع�شر ،ذكر
فيه امل�شاهري وغريهم ،منها :املنة يف العمل بالكتاب وال�سنة� .أما ر�سائله وق�صائده ومكاتيبه العلمية والأدبية
فتبلغ لو ُجمعت مئات الأوراق .انظر ترجمته بقلم ابنه بهجت البيطار يف جملة املنار ،جملد .317/6 ،21
انظر �سبب ندرة كتابات �سليم البخاري يف :حممد �سعيد الباين ،علماء ال�شام كما عرفتهم ،جمعه ح�سن
ال�سماحي �سويدان ،دم�شق :دار القادري ،ط1999 ،1م� ،ص ،238وفيه �أن ما كتبه ال يوازي بحال علمه الوا�سع.
انظر م�ؤلفات ابن بدران يف :حممد بن نا�صر العجمي ،عالمة ال�شام عبد القادر بن بدران الدم�شقي،
بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية ،ط1996 ،1م� ،ص .46وقد بلغت  ،46وكلها يف املو�ضوعات التقليدية
للعلوم الإ�سالمية ال يظهر فيها �أثر �إ�صالحي.
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ح�صرا على الأعمال الكاملة
ال�سلفيني الدم�شقيني الآخرين �إىل االعتماد ً
للقا�سمي كم�صدر لأفكار ال�سلفيني ،ويف كل الأحوال ف�إن �صداقته الطويلة
واحلميمة مع البيطار ،وتفاعله الأق�صر ولكنه العميق مع اجلزائري ي�شريان �إىل �أن
م�ؤلفات القا�سمي متثل �إجما ًعا حول الق�ضايا الأ�سا�س»(((.
وهذا �صحيح يف اجلملة ،ولكنه يرجع لأ�سباب عدة ،منها :ندرة الت�أليف
يف تلك املرحلة يف منطقة ال�شام التي كانت ل�شدة اجلمود فيها والتقليد يتهيب
علما�ؤها ت�صنيف الكتب ،بل رمبا ر�أى �أمثال طاهر اجلزائري �أن «ا�ستعداد �أبناء
الأمة للت�أليف مل ين�ضج بعد»((( ،كما �أن اال�ضطهاد ال�سيا�سي الذي كان يالحق
الإ�صالحيني ،وم�صادر َة بع�ض مدوناتهم و�أوراقهم ،ومالحق َة العلماء التقليديني
لأفكار الإ�صالحيني((( :رمبا حال دون التو�سع يف الت�أليف يف املو�ضوعات
الإ�صالحية املبا�شرة ،والتي كان يتم ن�شرها عرب بريوت والقاهرة فيما بعد.
�صحيح بالن�سبة للجزائري الذي ترك قائمة من امل�ؤلفات املتنوعة ما
غري ٍ
لكنه ُ
بني م�ؤلفات ون�شرات لكتب تراثية ومل يو ِلها «كومنز» �أهمية ،ظا ًّنا �أن اجلزائري اقت�صر
على ت�أليف كتب مدر�سية ملدار�س الدولة فقط ،وميكن ا�ستنباط بع�ض الدالئل
والتقاط بع�ض الإ�شارات املفيدة من قائمة م�ؤلفات اجلزائري ومو�ضوعات ان�شغاله،
((( كومنز ،الإ�صالح الإ�سالمي� ،ص.119
((( حازم حميي الدين ،ال�شيخ طاهر اجلزائري ،دم�شق :دار القلم ،ط2001 ،1م� ،ص.62
مهما يو�ضح ذلك بخ�صو�ص اجلزائري والبخاري على وجه اخل�صو�ص يف :الباين ،علماء
تاريخيا ًّ
((( انظر توثي ًقا ًّ
ال�شام كما عرفتهم� ،ص.240
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مبا ي�شكل �أحد مقا�صد الإ�صالحيني ال�شوا ّم يف تلك املرحلة وهي التي �سي�شرحها
الح ًقا ر�شيد ر�ضا مبا ي�شكل «خ�صو�صية» يف الر�ؤية الإ�صالحية ال�شامية.
الأمر الرابع� :أن تلك اخل�صو�صية متثلت يف �شخ�صي ال�شيخ طاهر اجلزائري
وال�شيخ جمال الدين القا�سمي يف دم�شق على وجه التحديد� ،إذ �إنهما كان
لهما قدم را�سخة يف العلوم الإ�سالمية الرتاثية وا�ست�صحبا هذا الولع ال�شديد
وت�صحيحا� ،سواء ما كان منها خمطوطًا
ون�شرا
بكتبها :درا�سة
ً
ً
وتفتي�شا وا�ستق�صاء ً
(((
كثريا القا�سمي ،الأمر الذي
�أم مطبو ًعا ،وهو ما ُعرف به اجلزائري و�أفاد منه ً
انعك�س على طريقة ا�شتغالهما؛ �إذ �إنهما ا�ست�صحبا االهتمام بامل�سائل التقليدية
جنبا �إىل جنب مع االهتمامات
در�سا وت�ألي ًفا
يف فنون العلوم الإ�سالميةً ،
ً
وتدري�ساً ،
الإ�صالحية املحدثة التي اقت�ضتها ظروف الع�صر وتوجهاته ،ولعل هذا النوع من
اال�شتغال الوا�سع قد جعل البعد الإ�صالحي  -باملعنى ال�شائع � -أحد الأدوار
التي ا�ضطلعوا بها ،ورمبا َ�ص َرف ذلك َ -من مل يدقق النظر  -عن اعتبارهما من
رجال الإ�صالح ،حتى �إن ر�شيد ر�ضا طرح هذا الإ�شكال بجدية و�أجاب عليه
حني رثى القا�سمي ُبعيد وفاته ،فقال�« :سيقول كثري من النا�س� :إنك عددت
القا�سمي من رجال الإ�صالح ،و�إن �أ�سماء كثري من هذه الكتب التي �صنفها �أو
�شرحها تدل على �أنها لي�ست من الإ�صالح يف ورد وال �صدر ،وال ت�شتمل على
((( وكذلك ال�شيخ �سليم البخاري الذي اطلع على كثري من نفائ�س الكتب املخطوطة فحاول هو و�صديقه طاهر
اجلزائري �إبرازها �إىل عامل الطباعة والن�شر .انظر :الباين ،علماء ال�شام كما عرفتهم� ،ص.237
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�ضيع العامل امل�صلح وقته يف �شرح لغز� ،أو ما ُي ّعد �أبعد
عني منه وال �أثر؛ فكيف ُي ِّ
عن الإ�صالح من اللغز؟
وميكنني �أن �أقول� :إن الرجل كان من خيار م�صلحي امل�سلمني يف هذا
الع�صر ،و�إن مل يدخل كلُّ ما كتبه يف باب الإ�صالح الذي يفهمه قراء املنار،
فم�سمى الإ�صالح ومفهومه وا�سع ،وهو يختلف باختالف الزمان واملكان ،وال�سن
والع�شراء والأقران ،والتالميذ واملريدين ،وغريهم من املخاطبني ،وامل�صلح ال ُيخلق
م�صلحا بالفعل؛ بل ُيخلق كغريه ال يعلم �شي ًئا ،ويكون اال�ستعداد للإ�صالح فيه
ً
كام ًنا ،ث َُّم ُتظهره الرتبية والتعليم ،وما يتجدد املرة بعد املرة له من العربة والت�أثري.
نحوا من
فهل ُيطلب ممن عا�ش خم�سني ،ترك فيها من هذه الكتب والر�سائل ً
مر�ضيا عند
�سبعني� ،أن يكون جميع ما كتبه �أو �شرحه � ً
إ�صالحا يف الدنيا والدينً ،
الكهول املجربني ،وال�شيوخ املحنكني»(((؟
القا�سمي الذي ترك الكثري من الن�صو�ص املختلفة،
فهذا قد قيل يف حق
ّ
فكيف يكون احلال يف �ش�أن اجلزائري ،وهو الذي مل يد ّون �أفكاره الإ�صالحية يف
كتاب ،مع كونه رائد النه�ضة الإ�صالحية يف دم�شق ال�شام ،وكان �صاحب مدر�سة
فكرية ،ومع ذلك يكاد ينح�صر ُجلّ ما تركه من م�ؤلفات علمية يف املو�ضوعات
التقليدية التي ال تخلو من تدقيق وحترير مل�سائل العلوم((( ،فكان يف م�ؤلفاته «عاملًا
((( ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،جملد .631-630/8 ،17
((( انظر قائمة م�ؤلفاته ون�شراته الرتاثية التي �أحياها يف :حازم حميي الدين� ،ص.63
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أ�صوليا الم ًعا ،وم� ِّؤر ًخا
متق ًناِّ ،
وحمد ًثا متمك ًنا ،ونَ َّخابًا ذ ّواقة ف َِط ًنا ،وفقي ًها بار ًعا ،و� ًّ
وح ًربا بالقر�آن وعلومه ،وبالقراءات ووجوهها ،وبالبالغة
ولغويا �ضلي ًعاَ ،
واعياًّ ،
ً
(((
وفنونها ،وبال�شعر ونقده و َعرو�ضه و�أوزانه . »...،فم�ؤلفاته ذات نف�س �إ�صالحي -
باملعنى الوا�سع  -غري مبا�شر �س َنعرِ�ض له الح ًقا ،وقد َت َوجه جزء مهم من عمله
�إىل ن�شر وحتقيق الرتاث العربي الإ�سالمي وت�أ�سي�س املكتبة الظاهرية يف دم�شق
واملكتبة اخلالدية يف القد�س ،كما قام بنف�سه بو�ضع م�صنفات مدر�سية  -مبا فيها
الطبيعة واحل�ساب  -للمدار�س االبتدائية التي �أ�سهم يف ت�أ�سي�سها.
هذا كله جعل من الع�سري الوقوف على �أفكاره الإ�صالحية وت�أثريه يف
النه�ضة الإ�صالحية يف ال�شام بالن�سبة للمتعجل((( .لكنه «بث �أفكاره الإ�صالحية
((( عبد الفتاح �أبو غدة ،مقدمة حتقيقه لكتاب طاهر اجلزائري ،التبيان لبع�ض املباحث املتعلقة بالقر�آن ،حلب:
مكتب املطبوعات الإ�سالمية ،ط1412 ،3هـ� ،ص.8-7
((( مل يهتم فهمي جدعان باجلزائري و�أفكاره ،فهو مل يذكره �إال مرتني بال�سلب يف �أ�س�س التقدم عند مفكري
الإ�سالم ،عمان :دار ال�شروق ،ط1988 ،3م� ،ص 203و ،445انتقد يف �أوالهما كتابه يف االعتقاد ب�أنه تقليدي،
ويف الثانية اتهمه باملا�سونية تب ًعا النتقاد عبد القادر املغربي له وقد حدثت بينهما جفوة فيما يبدو! ف�إين ر�أيت
يف كتاب «علماء ال�شام كما عرفتهم» �ص� ،233صورة �شخ�صية قد جمعت املغربي واجلزائري وكرد علي
وحممد �سليم البخاري و�شكيب �أر�سالن جمي ًعا .بل �إن املغربي كتب ر�سالة با�سم «الطاهر من �آثار ال�شيخ
طاهر �أو التذكرة الطاهرية» ن�شرت يف جملة جممع اللغة العربية بدم�شق يف املجلد  ،3واجلز�أين � 6-5سنة
1923م .ومن غريب ما وقفت عليه كذلك �أن �صالح خمل�ص ر�ضا �شقيق ر�شيد ر�ضا كتب نق ًدا الذ ًعا لرتجمة
الباين لل�شيخ طاهر ،ثم �أورد له ترجمة حطّ عليه فيها وانتق�ص من علمه و�شخ�صه! انظرها يف املنار ،جملد ،22
مثنيا عليه و�أنه �أعلم من
وقرظ له بع�ض كتبه ً
 .635/8مع �أن ر�شيد ر�ضا ذكر ال�شيخ طاهر يف موا�ضع عديدة ّ
عرفهم بكتب املتقدمني واملت�أخرين ،وقال يف جملد « :613/8 ،34والعالمتان اجلزائري والقا�سمي كانا �سيني
يف �سعة االطالع ،وح�سن االختيار� ،إال �أن اجلزائري �أكرث اطال ًعا على الكتب ،وولو ًعا باال�ستق�صاء والبحث،
والقا�سمي �أ�شد حتر ًيا للإ�صالح ،وعناية مبا ينفع جماهري النا�س» .وو�صفه يف جملد  914/23 ،5ب�أنه�« :أ�شهر
العلماء ودعاة الإ�صالح يف بالد ال�شام» .وانظر عن الدور املهم الذي مار�سه اجلزائري يف احلركة الإ�صالحية=
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يف �أحاديثه اخلا�صة وحماوراته امل�ستمرة مع �أ�صدقائه وتالميذه ،ويف بع�ض الر�سائل
التي كان ير�سل بها �إىل من ُي ِهمه �أمره من ه�ؤالء ،ك�صديقه القا�سمي وتلميذه
حممد كرد علي اللذين احتفظا ببع�ض ر�سائله �إليهما»((( .وقد كان له حلقة فكرية
كبرية ت�ضم �أهم مثقفي ال�شام يف ع�صره ممن تب َّنوا �أفكاره(((.
مهما  -يف ر�أيي  -من �ش�أنه �أن
وتلك اخل�صو�صية كذلك ت�شكل عام ًال ًّ
يف�سر عمق �إدراك ال�شوام  -وبع�ض التوان�سة كذلك كابن عا�شور والطاهر حداد -
ِّ
لإ�شكالية العلوم الإ�سالمية و�أوجه الإ�صالح التي حتتاجها ،وذلك ال�شتغالهم
وتدري�سا وت�ألي ًفا ،ونهو�ضهم ب�أحد هموم الإ�صالح املتمثل يف �إحياء
در�سا
املعريف ً
ً
الرتاث الإ�سالمي ،مما مت�س حاجة الأمة �إليه يف ذلك الوقت وقد كان �شديد الربوز
يف ن�شاط اجلزائري والقا�سمي و�سليم البخاري.
الأمر اخلام�س� :أن العوامل ال�سابقة التي جعلت من االهتمام البحثي
بالإ�صالح يف ال�شام واه ًنا ،جعلت من �إدراك الباحثني املعا�صرين للحركة
انت�شارا ،لذا مت
قا�صرا وغري مكتمل ال�صورة :انبثاقًا ثم
ً
الإ�صالحية احلديثة ً
= يف دم�شق :كومنز� ،ص .173-164وقد حتدث تلميذه حمب الدين اخلطيب يف خمطوط له عن جهوده يف
نه�ضة ال�شام .انظر :حممد عبد الرحمن برج ،حمب الدين اخلطيب ودوره يف احلركة العربية ،القاهرة :الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب ،ط 1990م� ،ص .15ويقول حمب الدين اخلطيب� :إنه تعلم منه  -من �ضمن ما تعلم
منه  -الوفاء لهذه الأمة .وقد ترجم له تلميذه الآخر :حممد �سعيد الباين ترجمة �ضافية حتدث فيها عن �أفكاره
الإ�صالحية ودوره النه�ضوي يف «تنوير الب�صائر ب�سرية ال�شيخ طاهر».
((( حازم حميي الدين ،ال�شيخ طاهر� ،ص.85
((( انظر تفا�صيل عن تلك احللقة يف :كومنز ،الإ�صالح الإ�سالمي� ،ص ،167وقد وثقها كذلك عبد الرحمن
ال�شهبندر �ضمن كلمته يف ت�أبني ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،جملد .234/3 ،35
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الرتكيز على �أ�سماء خم�صو�صة ،وعلى وجه التحديد :الأفغاين (ت1896م)
وعبده (ت1905م) ،اع ُتربت هي منب َع احلركة الإ�صالحية ،و�إليها ُن�سبت على
الإطالق ،ثم ُت ُنو�سيت �أ�سماء مهمة من الإ�صالحيني �أمثال ح�سن العطار يف
م�صر وعبد القادر املغربي يف �سوريا (ت1956م) وروحي اخلالدي يف فل�سطني
وجعلت الأفكار الإ�صالحية يف ال�شام وحتى
وغريهم ممن �سنعر�ض لهم هناُ ،
تون�س واملغرب العربي �صدى لها و� ًأثرا من �آثارها ،فعلى �سبيل املثال قد ا ُّتهم عبد
احلميد بن بادي�س يف اجلزائر ب�أنه «عبدوي» ،وهو نف�سه ي�ؤكد على �أن م�شروعه
الإ�صالحي جاء قبل قراءته ملحمد عبده ((( ،بل �إن بع�ض الباحثني يقرر «�أن
معجبا بال �شك بحركة الإ�صالح الربوت�ستانتي التي
جمال الدين الأفغاين كان ً
مثلت بالدرجة الأوىل ثورة على ال�سلطة البابوية والإكلريكية ،ومل يكن حاله يف
هذا �إال �شبي ًها بحال معظم املفكرين امل�سلمني يف م�صر وال�شام يف القرن التا�سع
ع�شر الذين �أبدوا ب�إزاء الربوت�ستانتية حما�سة مل يبدوها ب�إزاء الكاثوليكية»(((.
يف حني �أننا ال نكاد جند درا�سة علمية �أُفردت لبحث العالقات بني
الإ�صالحيني فيما بينهم يف كل من ال�شام وم�صر والعراق وتون�س ،وما الت�أثريات
((( ي�ؤكد فهمي جدعان على ا�ستقاللية م�شروع ابن بادي�س و�أنه جاء نتيجة الظروف التاريخية التي مرت بها
اجلزائر امل�ستعمرة ومل يجئ نتيجة ت�أثر مبا�شر ب�أفكار حممد عبده .فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري
الإ�سالم� ،ص.462-461
ملهما ملعظم احلركات الدينية
((( جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص ،202بالرغم من �أن جدعان يرى �أن الأفغاين كان ً
الإ�سالمية التي ظهرت يف العامل الإ�سالمي حتى احلرب العاملية الأوىل .وانظر �إ�شارة للإ�صالح الديني يف
�أوربا و�أن معاناة �أهله كانت �أ�شد من معاناة الإ�صالحيني الإ�سالميني ب�سبب وجود طبقة الإكلريو�س يف كلمة
عبد الرحمن ال�شهبندر يف ت�أبني ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،جملد .234/3 ،35
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التي تركتها تلك ال�صالت بني بع�ضهم وبع�ض ،وما طبيعة ذلك التفاعل الذي
مت بينهم ،هل كان على �صيغة التلمذة �أم الت�أثر املتبادل كما يبدو من بع�ض
املرا�سالت بينهم ،وخا�صة �أنه كانت هناك دالئل عدة ت�شري �إىل بروز نوع خمتلف
من العالقات كانت تتم بني الإ�صالحيني� ،سواء كانوا �شوا َّم �أو م�صريني،
تكاد تخرج عن النمط التقليدي للتلمذة ،كالنموذج الذي جنده بني اجلزائري
قائما بني �إ�صالحيي دم�شق
والقا�سمي مثالً� ،أو يف �أدب املرا�سالت الذي كان ً
والعراق� ،أو بني �إ�صالحيي دم�شق وعبده على وجه اخل�صو�ص مما �سنو�ضحه يف
مو�ضع �آخر .ي�ضاف �إىل ذلك �أن حمب الدين اخلطيب الذي تتلمذ على طاهر
اجلزائري كان يطالع �ضمن ما يطالع كتب ابن تيمية وحممد عبده قبل �سفره من
دم�شق ،ثم حني �سافر �إىل اليمن َح َّبــب تلك الكتــب لبعـ�ض ق�ضـاتها((( ،بل �إن
الإ�صالحي ال�شيخ حممد �سعيد الباين (ت1933م) كان قد تتلمذ على ال�شيخ
طاهر اجلزائري وترجم له ،كما تتلمذ على عبده ول ّقبه بـ«حكيم الإ�سالم»((( ،فهو
تلميذ م�شرتك لإ�صالحيني كبريين.
ثم �إن اجلو ال�سيا�سي احلر الذي كانت تتمتع به م�صر ،مع �ضعف ال�صلة
مع الدولة العثمانية ،بالإ�ضافة �إىل التطور الن�سبي الذي كانت حتظى به ،كل
((( انظر :حممد عبد الرحمن برج ،حمب الدين اخلطيب ودوره يف احلركة العربية� ،ص 14و ،17-16و .42وقد
كان حمب الدين يعترب ال�شيخ طاهر �أبًا له بعد وفاة والده.
((( انظر تلك الإ�شارة يف :الباين ،علماء ال�شام كما عرفتهم� ،ص ،237وفيها ي�شري �إىل زيارة حممد عبده �إىل
دم�شق دون حتديد تاريخ وهي �إ�شارة نادرة!
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خ�صو�صا ،ولعل هذا
ذلك جعل منها قبلة الإ�صالحيني املهاجرين من ال�شام
ً
�أوقع اللب�س لدى كثري من الباحثني فجعل تلك الهجرة تلمذة ،ولي�ست �إ�سها ًما
و�شراكة يف تيار فكري كان يتبلور ويجتاح العامل العربي بفعل وحدة احلال ،وقوة
ال�سيارة ،وجتاور الأفكار على �صفحاتها بني
الإح�سا�س بامل�آل ،ون�ش�أة ال�صحافة ّ
ومغربي ،و�سياحة املفكرين واجتماعاتهم ،وتنا�سل الأقران والتالميذ(((.
م�شرقي
ّ
ّ
أ�سي�سيا،
بل �إن الدور الذي قام به ال�شوام يف النه�ضة امل�صرية كان ً
دورا ت� ًّ
أي�ضا بالدر�س
�سواء جلهة ن�ش�أة ال�صحافة� ،أم جلهة احلركة الإ�صالحية ،ومل ُيفرد � ً
والبحث التحليلي والتوثيقي .وقد كان عبد احلميد الزهراوي (ت 1916م)
خماطبا من دم�شق �صديقه حممد كرد علي يف القاهرة
ً
�صريحا يف الإ�شارة لذلك ً
�إذ قال« :ورد كتابك عن البالد التي دالت لها املحا�سن اليوم ،حيث العلم
مف َّتحة �أبوابه ،مكرمة �أربابه .تلك البالد التي ُح�شرت �إليها الرجال فات�سع لهم
تنويرا .وهذا كتابي �إليك من البالد التي تعلمها
�صدرها َفج َز ْوها مبا رحبت لهمً :
وال �أزيدك ،حيث العلم م�سدودة �سب ُلهُ ،م َعذّ ب �أهله .هذه البالد التي رخ�صت
وتنفريا»(((.
فيها �أعمال الرجال ،فلم َي ُر ْقهم �سوقها ،فج َز ْوها مبا بخ�ستهم ً
نفورا ً
((( يذكر عبد الرحمن ال�شهبندر �أن النه�ضة يف دم�شق بد�أت دينية ،و�أن حلقة طاهر اجلزائري و�إخوانه �سارت
�شوطًا �أبعد فيها ،ثم يقول« :ويف تلك الغ�ضون طلعت علينا من القاهرة جملة (املنار) فعرفنا �أن لنا يف م�صر
�إخوانًا ينطق بل�سانهم الراحل الكرمي» يعني ر�شيد ر�ضا .عبد الرحمن ال�شهبندر �ضمن كلمته يف ت�أبني ر�شيد
ر�ضا ،جملة املنار ،جملد .234/3 ،35
((( عبد احلميد الزهراوي ،الفقه والت�صوف ،درا�سة وتقدمي حممد راتب احلالق ،حم�ص :مكتبة الإر�شاد ،ط،1
1996م� ،ص.75
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�ضروريا يف احلديث عن الإ�صالح يف �سوريا
لهذا كله كان هذا التمهيد
ًّ
�أواخر العهد العثماين.
ثانيا :الإ�صالحيون و�س�ؤال املعرفة
ً
 -1ضرورة اإلصالح التعليمي

ّ
أ�سا�سيا لدى عامة �إ�صالحيي القرن
مطلبا
ًّ
�شكل �إ�صالح التعليم ً
نه�ضويا � ًّ
التا�سع ع�شر ،بناء على ت�شخي�صهم لأزمة االنحطاط؛ �إذ ر�أى كثري منهم �أن الدواء
�أو ًال «يف تنوير الأفكار بالتعليم» على حد تعبري الكواكبي (ت1902م)((( .وقد
تنوع كالم الإ�صالحيني يف هذا الأمر ما بني حديث عن �إ�صالح �إداري ،و�آخر
درا�سي ،وثالث يتعلق ب�إ�صالح ما حلق العلوم نف�سها من خلل ،ورابع يتعلق ب�إعادة
ت�صنيف العلوم ودرا�سة علوم جديدة مت ا�ستبعادها �أو هجرها �أو القول بكفرها!
وهذا التوجه الإ�صالحي العلمي والتعليمي جنده مبثو ًثا يف ن�صو�ص كثري من
الإ�صالحيني �آنذاك على اختالف �أمكنتهم ،و�إن اختلف �إدراكهم ل�شكل العالقة
((( تنبغي الإ�شارة هنا �إىل اختالف الإ�صالحيني فيما بينهم ،حول العالقة بني التعليم والنه�ضة ،ففي حني جند
�أن «التفكري العل ّّي الأحادي ميز �إىل حد بعيد ك ًال من حممد عبده ور�شيد ر�ضا واملغربي والغالييني و�أر�سالن،
وهو التفكري الذي ُيدير النه�ضة والت�أخر على علة التعلم والرتبية والتعليم املدعومني بالأخالق» كما يالحظ
فهمي جدعان يف �أ�س�س التقدم �ص ،462ف�إن �آخرين قد ر�أوا يف التعليم �أحد �سبل العالج ،كالكواكبي مثالً،
أحادي العلة.
�شموليا ولي�س � ّ
وكان �إدراكهم مل�شكلة االنحطاط �إدراكًا ًّ
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بني التعليم والنه�ضة وعلة االنحطاط هل هي علة واحدة �أم متعددة؟ ففي حني
جند �أن «التفكري العل ّّي الأحادي ميز �إىل حد بعيد ك ًّال من حممد عبده ور�شيد
ر�ضا واملغربي والغالييني و�أر�سالن ،وهو التفكري الذي ُيدير النه�ضة والت�أخر على
علة التعلم والرتبية والتعليم املدعومني بالأخالق»((( ،ف�إن �آخرين  -كالكواكبي
مثالً -قد ر�أوا يف التعليم �أحد �سبل العالج ،وكان �إدراكهم مل�شكلة االنحطاط �إدراكًا
أحادي العلة ،و�إن كان امللمح الطاغي على ا�شتغال الإ�صالحيني
�شموليا ولي�س � ّ
ًّ
ال�سلفيني ال�شوام وامل�صريني وحتى املغاربة هو الإ�صالحي التعليمي الذي امتد يف
بع�ض الأحيان ومع بع�ض ال�شخ�صيات �إىل �إ�صالح العلوم نف�سها.
فمحمد عبده يقول�« :إن �إ�صالح الأزهر �أعظم خدمة للإ�سالم؛ ف�إن
�إ�صالحه �إ�صالح للم�سلمني وف�ساده ف�ساد لهم»((( .وقد كان �أحد �أغرا�ض جملة
«املنار» منذ مقالها االفتتاحي من العدد الأول عام 1898م «احلث على الرتبية
والرتغيب يف حت�صيل العلوم والفنون ،و�إ�صالح كتب العلم وطريقة التعليم،
وجماراة الأمم يف الأعمال املفيدة وطرق �أبواب الك�سب واالقت�صاد» .وكان ر�ضا
قد �أو�ضح يف در�سيه اللذين �ألقاهما يف امل�سجد الأموي �سنة 1908م «�إمكان
اجلمع بني هداية الدين وبني جميع العلوم والفنون التي عليها مدار العمران يف
هذا الع�صر� ،إذا �صلحت طريقة الرتبية الدينية والتعليم»(((.
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم �ص.462
((( ر�شيد ر�ضا ،تاريخ الأ�ستاذ الإمام� ،ص.425
((( ر�شيد ر�ضا ،املنار ،جملد .941/12 ،11
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وكان من وظائف اجلمعية التي اقرتح الكواكبي ت�شكيلها با�سم «جمعية
تعليم املوحدين» ملعاجلة داء الأمة� :إيقاظ فكر علماء الدين �إىل �أمور منها:
«�إ�صالح �أ�صول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وت�سهيل حت�صيلها بحيث يبقى
يف عمر الطالب بقية ي�صرفها يف حت�صيل الفنون النافعة»(((.
�صريحا كل ال�صراحة يف القول� :إن «�صالح التعليم
�أما ابن بادي�س فقد كان ً
�أ�سا�س الإ�صالح»؛ لأن التعليم هو الذي يطبع املتعلم بالطابع الذي يكون عليه يف
م�ستقبل حياته وما ي�ستقبل من عمله لنف�سه وغريه»(((.
ويعيد املغربي �إىل الأذهان �أنه �س�أل الأفغاين مرة عن «�أية الطرق ن�سلك
للم ال�شعث وانت�شال �أمتنا الإ�سالمية من هوة انحطاطها» فكان جوابه �أنه ال بد يف
الو�صول �إىل هذا الغر�ض من «حركة دينية» هي يف احلقيقة «�إ�صالح ديني» �شبيه
بحركة «لوثريو�س» الدينية� ،أي �أنه «�إ�صالح علمي تعليمي حم�ض»(((.
ومن املهم �أن هذه الدعوات مل تكن دعوة رجل واحد فانت�شرت ،بل
بع�ضها كان متزام ًنا مع الآخر ولي�س ولي ًدا عنه� ،صحيح �أن املغربي كان مت� ًأثرا
ب�أفكار الأفغاين ،ور�شيد ر�ضا كان مت� ًأثرا بعبده ،لكن يبدو يل �أن اجلزائري
((( انظر :الكواكبي� ،أم القرى� ،ص.186-178
((( �آثار ابن بادي�س� ،إعداد وت�صنيف عمار الطالبي ،اجلزائر :دار مكتبة ال�شركة اجلزائرية ،ط ،1968 ،1جزء ،1
 ،217/2وانظر :فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.461-459
((( عبد القادر املغربي ،البينات (الإ�صالح الإ�سالمي1909 :م) .302/1 ،وانظر :جدعان� ،أ�س�س التقدم،
�ص 438وما بعد.
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والقا�سمي يف دم�شق وابن بادي�س يف اجلزائر كانوا م�ستقلني بدعوتهم تلك ،التي
ح�سا عا ًّما م�شرتكًا بني �إ�صالحيي تلك املرحلة على اختالف
يبدو �أنها كانت ًّ
�أماكنهم؛ بف�ضل التيار الفكري الذي كان يتبلور من خالل ال�صحبة واملناق�شات
واملرا�سالت والرحالت ،وقبل كل ذلك بف�ضل مبلغ اجلمود وتردي حال العلوم
قاهرا للجميع يف املعاهد الدينية((( وبني �صفوف علماء ذلك
الإ�سالمية الذي كان ً
توحد الإ�صالحيون جمي ًعا على نقدهم ونقد �أحوالهم.
الوقت الذين ّ
 -2مشكلة التعليم

و�صف حممد خليل املرادي (ت1206هـ) عيوب التعليم يف الأزهر يف
جملة �أمور ،كان منها عيوب �إجرائية وتنظيمية ،وعيوب منهاجية ،فمن العيوب
املنهاجية« :حتديد املو�ضوعات و�ضيق النظر يف التدري�س .فقد كان الهدف يف
التعليم تلقي بع�ض املعلومات املحدودة� .أما جتاوز هذه املعلومات �أو جمرد الت�سا�ؤل
عن �صحتها فقد يثري �شكوك ومقاومة العلماء� ،أو قد ي�صل �إىل حد العقاب والطرد
من املعهد �أو فقدان م�صدر العي�ش ناهيك بالت�شهري»(((.
((( انظر نبذة عن تلك الأحوال يف :علي املحافظة ،االجتاهات الفكرية عند العرب ،بريوت :الأهلية للن�شر
والتوزيع ،ط1980 ،3م� ،ص.20-12
((( حممد خليل املرادي� ،سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�شر .283 -282/2 ،نق ًال عن :علي املحافظة،
االجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�صر النه�ضة� ،ص.15
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وقد عاب حممد عبده على املتعلمني �أنهم �أهملوا كتب ال�سلف« ،وال
يقر�ؤون من كتب الكالم �إال خمت�صرات مما كتبه املت�أخرون ،يتعلم �أذكاهم منها
البحث يف �أدلتها وت�صحيح مقدماتها،(((»...
ما تدل عليه عباراتها ،وال ي�ستطيع
َ
«ف ََد َرت علو ُم الأولني وبادت �صناعتهم ،بل فُقدت كتب ال�سلف الأولني ،و�أ�صبح
الباحث عن كتاب املد ّونة ملالك رحمه اهلل تعاىل� ،أو كتاب الأم لل�شافعي رحمه
اهلل تعاىل� ،أو بع�ض كتب الأمهات يف فقه احلنفية ،كطالب امل�صحف يف بيت
الزنديق ...هذا كله من �أثر اجلمود ،و�سوء الظن باهلل ،وتوهم �أن �أبواب ف�ضل اهلل
قد �أُغلقت يف وجوه املت�أخرين»(((.
مل يكن هذا حالَ الأزهر وحده ،على عراقته وكونه موئل طلبة العلم من
«احل�شوية»((( �أنهم يجمدون
عاب على َمن �سماهم ْ
خمتلف البلدان ،فالقا�سمي قد َ
على العبارات يف كتب الفقهُ « ،ي ِذيبون فيها �أدمغتهم ليفهموها وي�ستنبطوا منها
مذكورا .ولو �صرفوا
وي�ضيعوا �أوقاتهم مبا ال يفيد الأم َة �شي ًئا
ً
منطوقًا ومفهو ًماّ ،
�أوقاتهم لفهم القر�آن وال�سنة لأتوا منهما بالعجب العجاب ،ون�شلوا الأمة من
ت�أخرها وجمودها»(((.
(((
(((
(((
(((

حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،حتقيق وتقدمي حممد عمارة ،القاهرة :دار ال�شروق ،ط1993 ،1م.360/3 ،
حممد عبده ،الأعمال الكاملة.339/3 ،
أي�ضا وغريه.
بدا يل �أن هذا امل�صطلح �شاع على �أل�سنة عدد من الإ�صالحيني حينها ،فقد ا�ستعمله ر�شيد ر�ضا � ً
�أباظة ،جمال الدين القا�سمي� ،ص ،308-307وقد �أحال �إىل �إ�ستانبويل� ،شيخ ال�شام جمال الدين القا�سمي،
�ص.84 ،58
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�أما ال�شيخ عبد القادر املغربي فقد و�صف حالة التعليم وفق معاي�شته
مو�ضحا الأطوار الفكرية التي ّمر هو بها ،ففي مرحلة �أوىل تلقى
ال�شخ�صية له،
ً
املغربي العلم على والده الذي تربى على التعليم الأزهري ،فكان الأ�سا�س يف
التعليم «اال�ست�سالم �إىل كل ما جاء يف الكتب املوروثة ...والت�صديق بن�صو�صها
من دون تردد وال ارتياب»؛ بحيث ال يكون ثمة جمال للنظر والتدقيق و�إعمال
الفكر يف التفريق بني الن�صو�ص الدينية.
ثم يف مرحلة ثانية ات�صل بال�شيخ ح�سني اجل�سر (ت 1909م) واقتب�س منه
«تعاليم فيها الغث وال�سمني ،و�أن بينها ما هو غري �صحيح وال معقول وال منطبق
على القر�آن وال�سنة النبوية ال�صحيحة» ،فوجب متحي�ص ذلك ووزنه مبيزان القر�آن
وال�سنة وطبائع العمران التي �أ�شار �إليها ابن خلدون خا�صة.
أخريا وبعد ات�صاله بجمال الدين الأفغاين و�إمعانه النظر يف درا�سة
و� ً
�صحيحا نراعي
فهما
ً
تعاليمه ،انتقل �إىل الدور الثالث حيث «نفهم الن�ص الديني ً
فيه قوانني اللغة وقواعد بالغتها ،ون�ستوثق من مطابقة الن�ص للكتاب وال�سنة ،ثم
جنر�ؤ على الت�صريح مبا فهمناه؛ �سواء �أوافق ر�أي غرينا �أم ال».
نب فقط على «متييز
وبهذا ف�إن الإ�صالح الديني  -عند املغربي  -مل ُي َ
أي�ضا  -على اطراح
حرا» ،و�إمنا ُبني ً � -
الن�صو�ص واحلر�ص على فهمهما ً
فهما ًّ

541

الإ�صالح الإ�سالمي يف �سوريا يف القرن التا�سع ع�شر...

541

الباطل الدخيل عليها ،و«اجلهر بذلك كله من دون َج ْمجمة يف قول� ،أو تقية من
ذي َ�ص ْول»(((.
وما هذا الت�شخي�ص مل�شكلة التعليم �إال مظاهر حلالة اجلمود والتقليد التي
�سادت يف الأع�صر املت�أخرة ،والتي �سبق الإمام ال�شوكاين (ولد 1760م يف اليمن)
�إىل ت�شريحها ونقدها حني نَ َبذَ التقليد وبينّ حال املق ِّلدة فقال« :ف�إذا تكلم عامل من
علماء االجتهاد  -واحلال هذه  -ب�شيء يخالف ما يعتقده املقلدة قاموا عليه قومة
جاهلية ،ووافقهم على ذلك �أهل الدنيا و�أرباب ال�سلطان .ف�إن قدروا على الإ�ضرار به
يف بدنه وماله فعلوا ذلك ،وهم  -بفعلهم  -م�شكورون عند �أبناء جن�سهم من العامة
واملقلدة؛ لأنهم قاموا بن�صرة الدين بزعمهم وذبوا عن الأئمة املتبوعني وعن مذاهبهم
التي اعتقدها �أتباعهم ،فيكون لهم بهذه الأفعال  -التي هي عني اجلهل وال�ضالل -
من اجلاه والرفعة عند �أبناء جن�سهم ما مل يكن يف ح�ساب»(((.
ِفج َماع م�شكالت التعليم الديني بح�سب الإ�صالحيني ينح�صر يف
حال اجلمود وغياب حرية البحث والنقد بتعبري الع�صر ،كما يتمثل يف تعطيل
حتول كتب
ملكة العقل التي كانت من �أهم ما ركز عليه ه�ؤالء جمي ًعا ،ويف نقد ّ
املت�أخرين �إىل حجاب يحول بني العلماء وبني التوا�صل املبا�شر مع الن�صو�ص
((( عبد القادر املغربي ،جمال الدين الأفغاين� :أحاديث وذكريات ،القاهرة :دار املعارف ،ط1948م� ،ص-44
 .45وانظر :جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.220
((( حممد علي ال�شوكاين ،القول املفيد يف �أدلة االجتهاد والتقليد ،حتقيق ال�شيخ �إبراهيم ح�سن الإنبابي،
القاهرة :مطبعة م�صطفى البابي احللبي ،ط1347هـ� ،ص.17-16
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الت�أ�سي�سية وكتب ال�سلف على ال�سواء ،و�أن �صرف اجلهود والأوقات �إىل حتليل
�سببا يف �شيوع حالة ت�أخر التعليم
�ألفاظ الن�صو�ص والوقوف على العبارات كان ً
أخريا التيقظ �إىل �ضرورة الوعي بتفاوت ن�صو�ص
وفقدان العلماء «احلقيقيني» ،و� ً
الرتاث و�أن فيها الغث وال�سمني؛ مما يقت�ضي �ضرورة نَ ْخ ِلها وتنقيتها ،وا�ستعادة
وانتخاب ُن َبذ من الرتاث الإ�سالمي الأ�صيل لن�شرها وقراءتها وقد نه�ض بهذا
الواجب على اخل�صو�ص ال�شيخ طاهر اجلزائري  -وكان مرج ًعا يف هذا  -ثم
القا�سمي الذي �أفاد من اجلزائري.
 -3مشكلة التآليف

تعك�س الت�آليف يف العلوم حالة العلوم نف�سها وم�آالتها وم�ستوى الوعي
بها ،كما �أنه ال ميكن احلديث عن �إ�صالح تعليمي مع التغافل عن حالة الت�آليف
للقيمني على العلوم ت�ألي ًفا
عامة ،والت�آليف املرجعية التي ت�شكل ال�سقف املعريف ّ
حا�ضرا بقوة لدى عدد من
ً
وتدري�سا ،ولهذا كان بحث م�شكلة الت�آليف املت�أخرة ً
�إ�صالحيي ال�شام ،فقد خل�ص حممد �سعيد الباين حالة الت�أليف  -على َه ْدي من
�شيخه اجلزائري  -فقال�« :أنت ترى �أن �أكرث �أ�سفار املت�أخرين وجماميعهم ال�ضخمة
خالية من دواعي الت�أليف؛ لأنه ال ي�سوغ لأحد  -كما نقل ابن حزم � -أن ي�ؤلف
ت�ألي ًفا �إال يف �أحد �أق�سام خم�صو�صة وال ميكن الت�أليف يف غريها ،وهي �إما �أن ي�ؤلف
يف �شيء ما ُ�سبق �إليه يخرتعه� ،أو يف �شيء ناق�ص يتممه� ،أو يف �شيء غام�ض
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ي�شرحه� ،أو �شيء خمتلط يرتبه� ،أو �شيء �أخط�أ فيه غريه في�صلحه �أو �شيء طويل
يخت�صره بدون �أن يخل ب�شيء من معانيه �أو يف �شيء فيه ح�شو وتكرار وزوائد
فينقحه ويهذبه ليقرب تناوله ،وذلك �صيانة للنف�س من الإتيان بالعبث ،و�ض ًّنا
بالوقت �أن ي�ضيع �سدى» .ثم قال« :ترى بع�ض امل�ؤلفني  -مث ًال  -يتناولون كتابًا قد
ال�شراح ال�سالفني
�شرحه َم ْن َ�سلَفهم ً
�شروحا عديدة ،فيعيدون �شرحه بنف�س �ألفاظ ّ
دون �إدخال �إ�صالح �أو جتديد �أو اخرتاع يف الأ�سلوب ...فكم من م�ؤلفات ور�سائل
وجدنا كل جملة �أو نتفة مقتب�سة من كتاب؛ لأن م�ؤلفيها ال يعرفون بديهيات
العلم امل�ؤلَّف به ف�ض ًال عن عوي�صاته»(((.
ثم يذكر الباين حادثة ذات داللة يف منهجية ال�شيخ طاهر لتوجيه طالبه
و�أقرانه ،قال الباين« :كان يل يف عهد الدرا�سة والطلب َ�ش َغ ٌف عظيم بعلم �أ�صول
علي
الفقه ،فخطر يل �أن �أ�شرح خمت�صر (املنار) فا�ست�أذنته ملا �أعهده به من العطف ّ
اكتب (بالباء
ومتحي�ضه الن�صح للم�ستن�صحني ،ف�أجاب بكل ارتياح � ْأن ال ب�أ�سْ ،
املقلقلة) ومل يزد على ذلك ،على حني �أن هذه الكتابة مباينة مل َْ�ش َربه؛ لأنها حت�صيل
ما هو حا�صل يف ال�شروح ،مع زيادة فنقالت وتعليالت ،و�إيراد اعرتا�ضات فائدتها
�أقلُّ من �ضرر ت�شوي�شها وحيلولتها بني الذهن وقواعد العلم ،لكنه مل ي�ش�أ �أن
قت يف العلم ،ور�آين على و�شك الإمتام ،طفق
تعم ُ
يثبطني ملا ذكرناه �آن ًفا ،وبعد �أن ّ
ّ
ُي َع ّر�ض بعملي هذا يف جمال�سه و�سمره قائ ًال كال ًما مغزاهْ � :أن ال فائدة اليوم من
((( حممد �سعيد الباين ،علماء ال�شام كما عرفتهم� ،ص.62-61
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أبدع ب�أ�سلوب جديد .فينبغي مث ًال
الت�أليف �إال �إذا �أتى امل�ؤلف باخرتاع جديد و� َ
ملن يحاول الكتابة يف علم �أ�صول الفقه �أن تكون كتابته مطابقة ملقت�ضيات روح
الع�صر»(((.
�أما القا�سمي فجعل من «عالمة هذا الع�صر نبذ كتابات مثل كتابات [يو�سف
النبهاين]((( ،عاطلة عن املعرفة والثقافة»(((.
وقد مل�س ديفيد كومنز هذه النزعة املتطورة لدى الإ�صالحيني ال�سلفيني -
خا�صة ال�شوام -حني �أدرك �أن «النزعة ال�سلفية ت�ضمنت �أكرث من تغيري الطرائق؛
فقد �سعت �إىل �إعادة تقييم كاملة للرتاث الديني ،وف�ضح زيف الكتب املعتمدة
والعادات املتبعة التي تفتقر �إىل �أ�سا�س وا�ضح يف الكتاب وال�سنة»((( ،ومن
ثم يغدو ذا داللة هنا �إ�صدار القا�سمي ن�سخة حمررة من «�إحياء علوم الدين»
أثريا لدى عدد من الإ�صالحيني ال�سلفيني،
للغزايل ،وهو الكتاب الذي �سنجده � ً
(((
(((

(((
(((

الباين ،علماء ال�شام� ،ص .103ويف هذا امل�سلك تف�سري لعدد من م�ؤلفات اجلزائري والقا�سمي التي ال يبدو
مبا�شرا؛ �إذ �سلكت ً
تعليميا ال بد منه يف تلك املرحلة يف ال�شام ،وي�ؤيده كالم ر�شيد
م�سلكا ًّ
منزعها الإ�صالحي ً
ر�ضا يف املنار يف حق القا�سمي.
النبهاين هذا �شيخ وقا�ض كان من خ�صوم الإ�صالحيني ال�سلفيني ،والتقى الأفغاين وعبده ،وكتب يف
مدعيا �أنه جرى ت�صويرهم زي ًفا م�صلحني دينيني ،بينما �سعوا يف
الهجوم عليهما وعلى الآلو�سي يف بغدادً ،
احلقيقة لتدمري الإ�سالم ون�شر الإحلاد .انظر تفا�صيل عنه يف :كومنز ،الإ�صالح الإ�سالمي� ،ص.216-214
ومن م�صنفاته :جامع كرامات الأوليات الذي يذكر فيه العجائب!.
ظافر القا�سمي ،جمال الدين القا�سمي وع�صره ،دم�شق :مطبعة الها�شمية1965 ،م� ،ص.590
كومنز ،الإ�صالح� ،ص.137
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مبا ينطوي عليه عنوانه من داللة معربة ،ومبا ينطوي عليه حتريره كذلك وتنقيته مما
فيه من �أحاديث وق�ص�ص زائفة ،ومت هذا باقرتاح من حممد عبده للقا�سمي(((.
 -4إعادة تصنيف العلوم

�إن بواعث �إ�صالح التعليم لدى الإ�صالحيني ،مل تكن فقط مدفوعة بدافع
حال اجلمود الديني ،وتردي التح�صيل العلمي ،وف�ساد التدين فح�سب ،بل �إن
الإ�صالحيني �أدركوا  -بعمق � -ضرورة الأخذ بعلوم الع�صر التي كانت  -يف
ر�أيهم  -ال�سبب يف نه�ضة الغرب ،من �أجل �إعادة االعتبار لها بعد تكفري العلماء
املحافظني لبع�ضها ونفيه من دائرة العلوم «ال�صاحلة» ،ف�أراد الإ�صالحيون �إدخالها
يف مقررات التعليم «النافع» من جديد.
مهما يف �إعادة ترتيب �أولويات االهتمام
نظرا ًّ
ويف هذا ال�سبيل �سنلحظ ً
بالعلوم الدينية وتق�سيمها �إىل علوم و�سائل وعلوم مقا�صد ،بل �إن الأمر يتجاوز
هذا التق�سيم �إىل �إعادة ترتيب العلوم وت�صنيفها؛ ب�إعادة حتديد النافع وغري النافع
�سيخرِج  -لدى الزهراوي مث ًال � -أحد العلوم الدينية املركزية -
منها ،حتدي ًدا ُ
كالفقه  -من دائرة العلوم النافعة!

((( انظر :كومنز� ،ص.110
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مبكرا يف الإ�شارة �إىل �ضرورة �إعادة ت�صنيف العلوم
كان ال�شوكاين اليمني ً
النافعة حني انتقد حال املقلدة الذين جعلوا من درا�سة علم الأ�صول للتربك فقط
�أو لفهم م�آخذ الأحكام يف �أح�سن الأحوال ،فقال� :إن علوم االجتهاد «عند ه�ؤالء
املقلدة لي�ست من العلوم النافعة ،بل العلوم النافعة عندهم هي التي يتعجلون دفعها
بقب�ض جرايات التدري�س و�أجرة الفتاوى ومقررات الق�ضاء»((( ،فهو يريد �إعادة
االعتبار لعلم الأ�صول و«حتقيق احلق» منه؛ لأنه عماد االجتهاد الفقهي ،فهو «الفن
(((
الذي رجع كثري من املجتهدين بالرجوع �إليه �إىل التقليد من حيث ال ي�شعرون».
ثم جاء حممد عبده ف�أ�سهم يف ا�ست�صدار قانون الأزهر ،الذي ت�ضمنت املادة ال�سابعة
ع�شرة منه «تق�سيم العلوم �إىل و�سائل ومقا�صد ،و�أُ�ضيف فيها علوم الأخالق الدينية
واحل�ساب واجلربُ ،وع ّدت هذه العلوم الثالثة اجلديدة من العلوم الإلزامية» ،ويف املادة
الع�شرين« :يخ�ص�ص لعلوم املقا�صد �أو�سع �أوقات الدرو�س ،وال ُي�صرف يف الو�سائل من
زمن الدرا�سة ما ي�ساوي الزمن الذي ُي�صرف يف املقا�صد» ،وقد بينّ عبده �أنه «ال يزال
معظم الزمن ُي�صرف يف النحو  -وهو من الو�سائل  -و�أما املقا�صد مثل تف�سري القر�آن
واحلديث فال ُي�صرف فيها �إال الزمن القليل» .ومع ذلك ف�إن املادة الثالثة والع�شرين
تن�ص على �أنه «ال يباح للطالب �أن ي�شتغل بعلم من علوم املقا�صد قبل �أن ي�ستح�ضر
من و�سائله ما ّميكنه من فهمه ،وعلى كل طالب �أن يتلقى �أ�صول مذهبه»((( مع الن�ص
على منع قراءة احلوا�شي والتقارير من ًعا با ًّتا يف ال�سنوات الأربع يف جميع العلوم.
((( ال�شوكاين ،القول املفيد� ،ص.18
((( ال�شوكاين� ،إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول ،بريوت :دار الفكر ،دون تاريخ� ،ص.3
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة.200-199/3 ،
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يفرق يف ر�ؤيته للعلوم ،بني «نظرته �إىل
�أما الكواكبي فيخطو خطوة �أبعد؛ �إذ ّ
العلوم الدخيلة التي طر�أت على الفكر الإ�سالمي حوايل القرن الثالث للهجرة،
وبني نظرته �إىل العلوم الدخيلة التي تلقاها امل�سلمون وال�شرقيون بعد ذلك بع�شرة
قرون ،وهي من علوم النه�ضة الأوروبية احلديثة» ،فالفل�سفة اليونانية يف ميزانه
هي تلك الأخالط العقيمة التي قال عنها بل�سان املحدث اليمني وهو ي�صف
العامل املجتهد وي�شرتط فيه «�أن يكون �صاحب عقل �سليم فطري مل يف�سد ذهنه
باملنطق واجلدل التعليميني والفل�سفة اليونانية والإلهيات الفيثاغورية ،وب�أبحاث
الكالم وعقائد احلكماء ونزعات املعتزلة و�إغرابات ال�صوفية وت�شديدات اخلوارج
وتخريجات الفقهاء املت�أخرين وح�شويات املو�سو�سني».
ف�أما «العلوم الدخيلة فيما م�ضى فقد كان �أثرها مف�سدة للعقيدة يف ب�ساطتها
ومدرجة �إىل العجز والفتنة يف احلياة العامة ،و�أما العلوم الدخيلة يف ع�صره فقد
كان �أثرها الوا�ضح قوة لأ�صحابه وغلبة لهم على اجلاهلني بها وهداية �إىل امل�صلحة
والعمل واملعرفة ب�أ�سباب احلياة الواقعة»(((.
لكن عبد احلميد الزهراوي مي�ضي �أبعد من ذلك؛ �إذ يطرح فكرة �صادمة
فيقول« :كالمي يف الفقه الإ�سالمي حملني عليه �سبب �شريف؛ ذلك �أنني
كتبت �إىل �صديق يل فا�ضل ُم ْ�ش ٍ
رف على مطالع �أنوار املعارف :مكتوبًا مطو ًال،
((( عبا�س حممود العقاد ،الرحالة كاف :عبد الرحمن الكواكبي ،القاهرة :املجل�س الأعلى لرعاية الفنون
والآداب ،ط1959م� ،ص.131 ،128
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عر�ضت له فيه خال�صة نبذة من �أفكاري ب�أننا �إخوان �سعي يف �سبيل �إ�صالح يهتم
له ال�شاعرون بالأحوال ،وينكره الواقفون الذين تتجاذبهم الأهواء ويتجاذبون
الأدواء ،واملكتوب جاء فيه �إنكار لكثري من العلوم التي يعتربها امل�سلمون من
العلوم النافعة لهم يف دينهم ودنياهم ،و�أعتربها �أنا بالعك�س؛ مبا قام عندي من
الربهان .فاختار �أن يحاورين يف ق�سم من �أق�سام املكتوب ،فكتب �إ ّيل جوابًا �أفا�ض
فيه من معارفه الغزيرة ما تروى به ال�صدور .(((»...وهو يعني على وجه التحديد
علمي الفقه والت�صوف مما �سن�أتي عليهما الح ًقا.
 -5مشكلة العلوم

علم الكالم

علم الكالم هو «ركن العلم ال�شديد»  -بتعبري حممد عبده  -فهو �أحد
العلوم الأ�سا�سية التي ان�شغل بها الإ�صالحيون ال�سلفيون؛ انطالقًا من مطلبهم
الرئي�س يف الت�أكيد على تنقية معتقدات امل�سلمني الذين �أ�صابهم االنحطاط
بف�ضل ما علق يف �أذهانهم وت�صوراتهم وممار�ساتهم من زيادات قعدت بهم عن
وثبطت هممهم عن اللحاق بركب املدنية.
النهو�ض ّ

((( الزهراوي ،الئحة الفقه الإ�سالمي ،جملة املنار ،جملد .417/11 ،4
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وفق هذه الروح الإ�صالحية التي حاولت العودة بالدين �إىل حلظة �صفائه،
على معنى التخلي عن كل الرتاكمات التاريخية والتقييدات التي فر�ضت
ُح ُج ًبا كثيفة ّغيبت الدين النقي الذي جتب ا�ستعادته :ان�شغل الإ�صالحيون
بنقد علم الكالم التقليدي .ذلك �أن امل�ؤلفات املت�أخرة واحلديثة ظلت تتحرك
يف دائرة علم الكالم التقليدي ،بعي ًدا عن م�شاكل الفكر احلديث و�إفرازاته
الالهوتية والفل�سفية ،ويعترب �أحد الباحثني �أن ر�سالة التوحيد ملحمد عبده هي
«�أبرز امل�ؤلفات الكالمية احلديثة على الإطالق»((( وامللمح الأ�سا�سي الذي ّ
�شكل
رئي�سيا يف تلك اجلهود الإ�صالحية يف جمال علم الكالم هو الرتكيز على
ِّ
حمد ًدا ًّ
العقل ب�صفته منطل ًقا لإثبات العقائد ،و�أن العمدة فيها اليقني ال غري ،حتى �إن
حممد عبده يقرر  -بو�ضوح  -فرادة القر�آن بهذا امل�سلك دون �سائر الكتب والأمم؛
�إذ �إنه «�آخى بني الدين والعقل».
فمحمد عبده يقرر  -بو�ضوح  -يف بداية ر�سالته �أنه « َت َق َّرر بني امل�سلمني
كافة � -إال من ال ثقة بعقله وال بدينه � -أن من ق�ضايا الدين ما ال ميكن االعتقاد
به �إال من طريق العقل ،كالعلم بوجود اهلل ،وبقدرته على �إر�سال الر�سل ،وعلمه مبا
يوحى به �إليهم ،و�إرادته الخت�صا�صهم بر�سالته ،وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم
معنى الر�سالة ،وكالت�صديق بالر�سالة نف�سها .كما �أجمعوا على �أن الدين �إن جاء
ب�شيء قد يعلو على الفهم فال ميكن �أن ي�أتي مبا ي�ستحيل عند العقل»(((.
((( جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.203
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة.375/3 ،
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�إننا نلم�س يف ر�سالة عبده منز ًعا قر� ًّآنيا يتمثل يف اعتماد طريقة القر�آن يف
تقرير العقائد .وقد قرر عبده طريقة ال�سلف يف تقرير العقائد فقال يف �سياق �سرد
ت�أريخه لعلم الكالم� :أنهم «ا�شتغلوا يف �أ�صول العقائد والأحكام مبا هداهم �إليه
همل فيه اعتبار العقل ،وال
حر�ص فيه على النقل ،وال ُي َ
�سري القر�آن ا�شتغا ًال ُي َ
غ�ض فيه من نظر الفكر ،و ُوجد من �أهل الإخال�ص من انتدب نف�سه للنظر يف
ُي ّ
العلم والقيام بفري�ضة التعليم ،ومن �أ�شهرهم احل�سن الب�صري»(((.
فمحمد عبده متيز بت�شخي�ص تاريخ علم العقائد والتطورات التي حدثت له؛
مبا يدل بو�ضوح لل�صيغة التي يطمح �إليها يف �صياغة علم الكالم من جديد ،فهو
حف به من اختالفات
م�صو ًرا ما ّ
قد حدد وجه اخللل الذي �أ�صابه يف كل مرحلة ِّ
وتفرق ،حتى �إذا و�صل �إىل كتب املت�أخرين قال« :هذا هو ال�سبب يف خلط م�سائل
ُّ
الكالم مبذاهب الفل�سفة يف كتب املت�أخرين ،كما نراه يف كتب البي�ضاوي والع�ضد
علما واح ًدا ،والذهاب
وغريهم ،وجمع علو ًما نظرية �شتى وجعلها  -جمي ًعا ً -
مبقدماته ومباحثه �إىل ما هو �أقرب �إىل التقليد من النظر ،فوقف العلم عن التقدم.
ثم جاءت فنت طالب املُلك من الأجيال املختلفة ،و َت َغلّب اجلهال على
الأمر ،وفتكوا مبا بقي من �أثر العلم النظري النابع من عيون الدين الإ�سالمي،
اور يف
فانحرفت الطريق ب�سالكيها ،ومل يعد بني الناظرين يف كتب ال�سابقني �إال تحَ ٌ
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة.377/3 ،
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الألفاظ و َتناظر يف الأ�ساليب ،على �أن ذلك يف قليل من الكتب اختارها ال�ضعف
وف�ضلها الق�صور ،ثم انت�شرت الفو�ضى العقلية بني امل�سلمني حتت حماية ا َجل َهلة
من �سا�ستهم».
وقد خل�ص بعد ذلك كله �إىل القول« :هذا جمملٌ من تاريخ هذا العلم
ينبئك كيف �أُ ِّ�س�س على قواعد من الكتاب املبني ،وكيف عبثت به يف نهاية
�أمره �أيدي املفرقني حتى خرجوا به عن ق�صده ،وبعدوا به عن حده .والذي علينا
اعتقاده �أن الدين الإ�سالمي دين توحيد يف العقائد ال دين تفريق يف القواعد،
العقل من �أ�شد �أعوانه ،والنقل من �أقوى �أركانه ،وما وراء ذلك فنزغات �شياطني �أو
�شهوات �سالطني ،والقر�آن �شاهد على كلٍّ بعملهٍ ،
وخطَ له»(((.
قا�ض عليه يف �صوابه َ
فمحمد عبده و�إن كان مدفو ًعا  -يف الأ�صل والباعث  -بهدف تعليمي(((؛
�إال �أنه �شديد الو�ضوح يف تلك الإ�شارات املوجزة من ر�سالته �أن نقده نقد منهجي
يتعلق ب�إعادة ت�أ�سي�س علم الكالم على �أ�س�س جديدة ،وتنقيته من تلك امل�شارب
كدرته عرب التاريخ وجعلت منه عامل ف ُْرقة بعد �أن كان �أ�سا�س
التي ر�أى �أنها ّ
توحيد هلل وتوحيد بني النا�س.
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة.383-382/3 ،
َ
إمالء هو «�أ َم ُّ�س بحالهم» ،ثم هي�أها
((( فر�سالة التوحيد �أمالها على الطلبة يف بريوت يف حدود �سنة 1885مً � ،
أي�ضا حني حتدث عن «الطريقة
للن�شر الح ًقا .وهذا الهدف التعليمي هو الدافع الكامن وراء كالم ر�شيد ر�ضا � ً
ال�سهلة لتعميم تعليم العقائد».
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�أما ر�شيد ر�ضا فقد كان �شديد الو�ضوح يف اال�ستغناء عن تلك الكتب
وت�أكيد ق�صورها املنهجي ،فقال� :إن «امل�سلم ال يحتاج �إىل اال�ستدالل على وجود
اهلل تعاىل بالطريقة الكالمية ،و�إن الدالئل التي تبنى على فر�ض خالف املطلوب
كثريا من ال�سامعني
أكرب من نفعها؛ لأنها تثري ال�شبهات ،وتوقع ً
قد يكون �إثمها � َ
يف ال�شك ،و�إمنا الطريقة املثلى لذلك طريقة القر�آن احلكيم ،وهي عر�ض حما�سن
اخلليقة و�أ�سرارها على العقل وتذكريه بحكمة مبدعها البالغة وقدرته العظيمة
وعلمه الوا�سع وتفرده باخللق والتكوين والرحمة والإح�سان»(((.
بل هو يزيد على ذلك �أن فائدتها املعرفية والتعليمية منعدمة ،فيقول�« :إن
الكتب امل�شهورة مل تو�ضع لأجل تلقني امل�سلمني ما يجب عليهم اعتقاده ،و�إمنا
ُو�ضعت لرد �شبهات الفال�سفة واملبتدعة عن العقائد الإ�سالمية واالحتجاج على
حقيتها ،وقد انقر�ض �أولئك الفال�سفة واملبتدعة الذين ُع ِن َي املتكلمون ب�إقامة
احلجة عليهم ،وظهر بطالن مذاهبهم �إال قلي ًال من م�سائلها ،وحدثت لفال�سفة هذا
�شبهات جديدة تولدت من الفل�سفة اجلديدة ،يجب �أن ُي ْع َنى
الع�صر ومقلدتهم
ٌ
متكلمو هذا الع�صر بك�شفها ،وال ينبغي �أن ُيذكر �شيء منها لعامة امل�سلمني وال
لتالميذ املدار�س االبتدائية عند تلقينهم الدين ،و�إمنا ُي َخ ّ�ص بذلك طالب العلوم
العالية الذين يدر�سون الفل�سفة وعلم الكالم»((( .و�إن كان ر�ضا رمبا ت�أثر بعبده يف
املقطع الأول ،ف�إن �أثر الغزايل وا�ضح يف املقطع الثاين.
((( ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،جملد .943/12 ،11
((( ر�شيد ر�ضا ،املرجع ال�سابق.
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واملطلب الذي ي�شري �إليه ر�ضا ،قد نه�ض له ال�شيخ ح�سني اجل�سر((( الذي
جتاوب مع الظروف امل�ستجدة التي �أحاطت بظهور الفل�سفات احلديثة املتمثلة
بالنظرية الن�شوئية الداروينية ،وت�صدى لها يف كتابيه« :الر�سالة احلميدية يف
وحقية ال�شريعة املحمدية» �سنة 1887م((( ،و «احل�صون
حقيقة الديانة الإ�سالمية ّ
(((
تاليا .وفيها يو�ضح كذلك �أن
احلميدية ملحافظة العقائد الإ�سالمية» الذي جاء ً
ما انطوى عليه الإ�سالم من عقائد قد تبدو «ال عقالنية» كاملعجزات مث ًال هو جائز
عق ًال انطالقًا من النظريات العلمية احلديثة نف�سها ،وقد بدا ال�شيخ ال�سوري على
اطالع جيد على كتب العلوم احلديثة التي ُترجمت يف تلك الآونة .وهو َيعر�ض
مو�ضوعاته بطريقة «تنا�سب �أفهام العوام على قدر الإمكان» ،وهو بهذا يختلف
عن ر�ضا الذي تبع الغزايل يف �إجلام العوام عن تلك املباحث الدقيقة يف معاجلة
ال�شبهات الفل�سفية؛ وعذره يف ذلك «�شيوع فنون الفل�سفة اجلديدة وكتبها» ،و�أن
علماء الأمة حر�صوا دو ًما على �صون العقائد عن �شبهات الفل�سفات القدمية.
وحماولة اجل�سر َع َنت �أنه «يف الإمكان تقدمي قواعد هذه ال�شريعة وعقائدها
ب�صورة مطابقة متا ًما للعقل ال�سليم وللعلم احلديث ...وهكذا نالحظ �أن ق�ضية وجود
اهلل التي هي �أ�س علم التوحيد ال جتد �سن ًدا لها يف دليل اجلواز واحلدوث الذي
�شيخا لر�شيد ر�ضا ولعبد
((( كان اجل�سر على �صلة بالأفغاين ،وكانت ت�صله جملة العروة الوثقى ،كما �أنه كان ً
القادر املغربي كذلك .انظر :ت�شارلز �آدامز ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،ترجمة عبا�س حممود ،جلنة دائرة
املعارف الإ�سالمية ،ط1935م� ،ص.17
((( طبع يف بريوت �سنة 1306هـ.
((( طبع يف القاهرة مبطبعة حممد علي �صبيح.
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جنده يف كتب علم الكالم التقليدية �أو يف الدليل امليتافيزيقي الذي يدور على
أي�ضا يف ا�ستدالالت ذات طابع كو�سمولوجي
املرجح والع ِّل َّية فح�سب ،و�إمنا � ً
فكرة ِّ
وغائي م�شتقة من النظام العجيب يف العامل الطبيعي اجلامد بجميع قطاعاته ويف
ّ
عامل النبات وغرائبه ،ويف عامل احليوانات املكر�سكوبية خا�صة وبدائعه»((( .مع
�إقراره ب�أن اخلو�ض يف تلك امل�سائل لي�س من مقا�صد ال�شريعة ،و�إمنا الهدف منه
الداللة على اخلالق وحكمته.
أزهري؛ �إذ يت�صدى  -بثقة -
�إنه م�شروع طموح لهذا املفكر ال�شامي ال ّ
ت�صد ًيا ا�ضمحلّت معه
لأكرب الفل�سفات العلمية و�أخطرها على م�س�ألة الإميانّ ،
مظاهر الوجل التي �أثارتها وانتفت معه ال�شبهات التي انبعثت منها ،الأمر الذي
جعل �أحد الباحثني((( يقارنه  -على بعد ال�شقة  -مب�شروع الغزايل الذي جابه فيه
خطر فل�سفة اليونان كما بدا يف ق�ضايا الفل�سفة الأر�سطية والأفالطونية املحدثة
املهرطقة ،وقد كان ملحاولة اجل�سر �أثرها وت�أثريها على معا�صريه والحقيه؛ يف ال�شام
والعراق وم�صر على الأقل ،ممن تعانق لديهم العلم والفل�سفة والدين يف �آن واحد،
وهو ما نلحظه بو�ضوح لدى جمال الدين القا�سمي يف كتابه «دالئل التوحيد»
حارا يف �أنحاء كثرية من العامل
الذي �أمت ت�أليفه �سنة 1908م وا�س ُتقبل ا�ستقبا ًال ًّ
تدعيما لطريقة اجل�سر يف ت�أ�سي�س االعتقاد على
العربي والإ�سالمي ،وكان
ً
العقل الفل�سفي واملنجزات العلمية ،وقد عاد فيه �إىل فكرة الأفغاين يف الوظيفة
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.222
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.234
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االجتماعية والعمرانية للدين ،بل زاد عليها الكالم على وظيفة نف�سية للدين ،وال
يتحدث فيه عن العالقة الوثيقة بني الدين والعلم فقط و�أن العلم يزيد الإميان ،بل
أي�ضا بني التوحيد واملدنية .وكذلك ال�ش�أن مع حممود
يتحدث عن عالقة وثيقة � ً
�شكري الآلو�سي يف العراق ،الذي الحظ خطورة ق�ضايا العلم احلديث يف امل�س�ألة
الدينية فبدا له �أن من ال�ضروري �ضبط املو�ضوع وحتديد القول فيه على �شاكلة
ب�صرا
نظرا و�أنفذ ً
ما قام به ابن ر�شد يف «ف�صل املقال» .ورغم �أن اجل�سر كان �أبعد ً
�سياجا له(((.
ف�إنهم جمي ًعا اقتحموا دائرة اخلوف التي �أقامها �أتباع العلم احلديث ً
ونحو ذلك جند لدى الكواكبي بخ�صو�ص العالقة بني الدين والعلم،
وحماولة عقلنة املعجزات و�إثبات �إلهية القر�آن ب�أدلة علمية ،حتى �إنه ليذهب �إىل
احلديث عن «اكت�شافات علمية» مطابقة للقر�آن ،وعن حلول موجودة للم�شاكل
االقت�صادية واالجتماعية التي تواجه العامل ،الأمر الذي م ّهد لظهور خطاب
«الإعجاز العلمي» الح ًقا يف القرن الع�شرين .يقول الكواكبي« :الأمر كما تنبه
�إليه املحققون املت�أخرون� ،أنه كلما اكت�شف العلم حقيقة ،وجدها الباحثون م�سبوقة
التلميح �أو الت�صريح يف القر�آن� .أودع اهلل ذلك فيه ليتجدد �إعجازه ويتقوى الإميان
به �أنه من عند اهلل؛ لأنه لي�س من �ش�أن خملوق �أن يقطع بر�أي ال ُي ْبطله الزمان»(((.

((( انظر :فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.245-237
((( الكواكبي� ،أم القرى� ،ص.125
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والكواكبي  -كما �سبق  -ينحاز �إىل الإميان الفطري ،الذي مل يف�سده
املنطق واجلدل التعليميان والفل�سفة اليونانية والإلهيات الفيثاغورية و�أبحاث
الكالم وعقائد احلكماء ونزعات املعتزلة .ولئن كانت حماولة الكواكبي ال تخرج
عن روح حماوالت معا�صريه� ،إال �أنها دونهم عم ًقا ومنهجية ،ولعل هذا دفع
بالبع�ض �أن يفهم �آراء الكواكبي يف العقائد على �أنها «تقليدية وكال�سيكية»(((،
لكن الكواكبي مندرج يف جو الأفكار الإ�صالحية عامة التي كانت متداولة
يف هذا املجال من حيث ا�ستخدام الأ�ساليب احلديثة يف الربهنة على العقائد،
يعمق الإميان ،و�أنه دليل على
و�إدراك �أن مزي ًدا من العلم الطبيعي من �ش�أنه �أن ّ
حكمة اخلالق و�صدق الر�سالة الإ�سالمية ،ويف �إدراك الوظيفة النف�سية للدين
أي�ضا ،بالرغم من جماوزته احلد يف الزعم ب�أن كل املكت�شفات
والوظيفة العمرانية � ً
العلمية �سبق للقر�آن الت�صريح �أو التلميح بها.
ويف ال�سياق ال بد من الإ�شارة �إىل ملحوظة نقدية ونحن نتحدث عن
�إ�صالح العلوم ،وهي �أن �إ�صالح عبده توجه  -يف �أغلبه � -إىل الإ�صالح التعليمي
((( نوربري تابيريو ،الكواكبي املفكر الثائر ،ترجمة علي �سالمة ،بريوت :دار الآداب ،ط1981 ،2م� ،ص .85بل
�إن �آخر يذهب �إىل �أبعد من ذلك �إىل تف�سري هذه النزعة الكواكبية ب�أنها «موغلة يف ال�سلفية التي ترف�ض كل
�إجناز عقلي وفل�سفي بل ديني اجتهادي ،و�أنها لي�ست �إال �شك ًال متطرفًا من �أ�شكال الأوتوبيا الرجعية»! �أحمد
برقاوي ،حماولة يف قراءة ع�صر النه�ضة ،دم�شق :دار الأهايل ،ط1999 ،2م� ،ص .115وهي قراءة متعجلة
تفتقر �إىل العمق ومعرفة �سياق النقد الإ�صالحي ،وقد كان جدعان �شديد الدقة يف فهم اجلهود الإ�صالحية
يف علم الكالم و�إن مل يتعر�ض للكواكبي فيها.
انظر لبيان ر�ؤية عبده لإ�صالح الأزهر :عثمان �أمني ،رائد الفكر امل�صري
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إ�صالح الأمة بر�أيه،
من خالل �إ�صالح الأزهر على وجه اخل�صو�ص؛ لأن فيه � َ
لكن م�شروعه لإ�صالح الأزهر َغلَب عليه �أنه �إ�صالح �إداري وتنظيمي بتحويله �إىل
جامعة وحتديد مدة الدرا�سة ونظام االمتحان فيه ،وتعديل نظام التدري�س ب�إلغاء
بع�ض الكتب القدمية العقيمة ،و�إدخال بع�ض العلوم احلديثة ،وب�إدخال �إ�صالح
مادي عليه(((.
�أما الإ�صالح املعريف املتوجه �إىل العلوم نف�سها فال نكاد جنده عنده �إال يف
ر�سالة التوحيد ،التي «متثل �أحد �أهم اجلهود البنائية الإيجابية التي بذلها حممد
عبده يف حياته التي حفلت ب�شتى الن�شاطات� ،إن مل نقل �إنها �أبرزها جمي ًعا .ذلك
�أن كتاباته الأخرى قد امتازت بالروح اجلدلية الدفاعية �أو الت�سويغية �أو بالوقوف
عند نقاط عملية فقهية جزئية كانت مو�ضوع فتوى واجتهاد �أو ببع�ض االهتمام
بتف�سري القر�آن �أو باخلو�ض يف بع�ض ق�ضايا ال�سيا�سة التي ما لبث �أن لعنها»(((.
�شرح �أحوال املتعلمني  -ب�أ�صنافهم  -وبينّ ما هم عليه من
لكنه  -وللدقة ّ -
اجلمود يف تعاطيهم العلوم(((.

((( انظر لبيان ر�ؤية عبده لإ�صالح الأزهر :عثمان �أمني ،رائد الفكر امل�صري الإمام حممد عبده ،القاهرة :املجل�س
الأعلى للثقافة� ،ص .194-189وانظر :علي املحافظة ،االجتاهات الفكرية عند العرب� ،ص .87-85وكانت
فكرة �إ�صالح التعليم قد بد�أت مع عبده يف مقال ن�شره �سنة 1876م.
((( جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.203
((( انظر :حممد عبده ،الأعمال الكاملة.351-334/3 ،
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علم الفقه

م�س�ألة الفقه من امل�سائل الدينية التي ُيعترب البحث فيها «من �أنفع املباحث
يف الإ�صالح الديني»؛ وقد خل�ص الزهراوي م�شكلة الفقه بالقول�« :إن هذا العلم
يبق منه مع الزمان �إال
�شوهت وج َهه الأيام ...،ومل َ
الذي حقيقته نظا ٌم للأمة قد ّ
حروفُه يف الكتب ،وبقي ٌة يف املحاكم ال�شرعية»� ،أما َت َبينُّ ال�شرع احلقيقي فـ« ُمتوقف
ِ
وا�ستعمال �سليم الفهم»(((.
على اجتها ٍد و َت َتبع �صحيح الآثار
كتب الزهراوي ذلك �ضمن ر�سالته عن «الفقه والت�صوف» �سنة 1901م
�أثناء �إقامته اجلربية يف دم�شق ،وكان قد زار القاهرة والآ�ستانة �سنة 1890م ويبدو
�أن توجهه الإ�صالحي قد تبلور فيها؛ �إذ �أ�س�س يف ال�سنة التالية يف بلده �صحيفة
«املنري» .ويف حدود �سنة 1897م كتب مقاالت دعا فيها �إىل الإ�صالح يف �صحيفة
حمر ًرا ،الأمر الذي اجتذب ر�شيد ر�ضا وتوطدت بينهما
تركية عربية عمل فيها ِّ
�صداقة((( ،ونعرف �أنه كانت هناك مرا�سالت بينه وبني حممد عبده الح ًقا،
((( الزهراوي ،الفقه والت�صوف� ،ص.96
((( قال ر�شيد ر�ضا« :كان بيننا وبني هذا ال�صديق العزيز ...تقارب يف الفكر والر�أي ،تعارفنا به باملكاتبة قبل
ور�سوخا ،كان كل منا ميا ًال �إىل اال�شتغال
اللقاء ثم كان بعد اللقاء كاملحبة والوداد ،ومل يزدد باملُعا�شرة �إال ثبا ًتا
ً
بال�صالح الديني واالجتماعي ،وعالقة ذلك بال�سيا�سة ال تخفى ،ولكن تي�سر لكل منا من �أمر اال�شتغال
بال�سيا�سة �أو الإ�صالح ما مل يتي�سر للآخر� ،إذ كانت هجرتنا �إىل م�صر وهجرته �إىل الأ�ستانة .ويف �سنة 1315
حمررا يف �إدارة جريدة (معلومات) العربية يف الأ�ستانة؛ وكان ما يكتبه فيها مواف ًقا
التي �أن�ش�أنا فيها املنار كان ً
مل�شرب املنار ،ووقع بيننا ما ي�شبه املناق�شة يف امل�سائل الإ�صالحية (راجع �ص  950من الطبعة الثانية ملجلد املنار
الأول) ثم نفته �أفكاره من الأ�ستانة �إىل وطنه» .املنار ،جملد .169/3 ،19
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وكان عبده يخاطبه فيها بـ «ولدنا الفا�ضل»((( ،فقد يكون ح�صل ت�أثر �أو م�شايعة
يف الأفكار؛ لأن الزهراوي حني كان يف الآ�ستانة عكف على زيارة املكتبات
العمومية لقراءة الكتب وال�سيما املرتجمة منها ،فقر�أ «روح القوانني» ملونت�سكيو،
كما قر�أ جلان جاك رو�سو ،ولعله اطلع على ما كتبه خري الدين التون�سي ورفاعة
الطهطاوي((( ،بل �إن عبده ي�شري �إ�شارة عابرة �إىل طبيعة ال�صلة بينه وبني الزهراوي
فيقول« :متنيت لو متتعت بقربك كما ق ُِّدر يل املتاع ب�أدبك ...و�أما �صلتنا ف�صلة
�آمال و�أعمال وهي خري �صلة و�أوفقها عند الرجال»(((.
ويجب القول� :إن الزهراوي مل ينفرد بذلك الت�شخي�ص؛ ف�إن روح ذلك
وحملَته كانت �شائعة يف تلك الفرتة بني الإ�صالحيني ال�سلفيني
النقد للفقه َ
الذين قاموا يدعون �إىل االجتهاد و ُي ّعرون �أحوال جمود املُق ِّلدة واملفتني ،فهذا
حممد عبده  -مث ًال  -بعد �أن انتقد الفقهاء قال« :وقد جعلوا كتبهم هذه  -على
عالتها � -أ�سا�س الدين ،ومل يخجلوا من قولهم� :إنه يجب العمل مبا فيها و�إن
((( انظر مثالً :عبده ،الأعمال الكاملة.371/2 ،
((( حممد راتب احلالق ،مقدمته لر�سالة :الفقه والت�صوف� ،ص .11وقد و�صف �أحمد نبهان احلم�صي �صديقه
الزهراوي �أثناء �إقامته 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 .150/3 ،21
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة .371/2 ،ت�أمل بعد هذا كله الكالم االعتباطي الذي ذكره ناجي علو�ش حني
قال عنه« :تلميذ حممد عبده من خالل ال�شيخ طاهر اجلزائري»! .وقد خانته العبارة يف مو�ضع �آخر فاعترب
عبده ور�شيد ر�ضا من �أ�ساتذته! وهو يعرف �صداقة ر�شيد مع الزهراوي ويذكرها .ناجي علو�ش ،مدخل �إىل
قراءة عبد احلميد الزهراوي ،دم�شق :من�شورات وزارة الثقافة1995 ،م� ،ص 76و 21و 51على التوايل.
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عار�ض الكتاب وال�سنة ،فان�صرفت الأذهان عن القر�آن واحلديث ،وانح�صرت
�أنظارهم يف كتب الفقه على ما فيها من االختالف يف الآراء والركاكة».
لكن اجلديد عند الزهراوي  -كما �سرنى � -أن ر�سالته تلك �شديدة الإثارة،
وجذري ُة النقد املوجه �إىل الفقه والت�صوف بو�صفهما ِعلْمني ،ولي�س فقط لأحوال
املتفقهة ،وال �أعرف ر�سالة مفردة ُخ�ص�صت لهذا املو�ضوع يف م�صر وال�شام يف تلك
الفرتة على هذا النحو ،فهو يحاول �إبطال «منفعة الفقه» ُليخرجه من دائرة العلوم
الدينية النافعة� ،أي يحاول هدم العلمني م ًعا!
يف حني نرى حماولة عبده لإ�صالح الفقه حماولة «حتريرية» وتنظيمية ال
�أكرث ،فحني �س�أل ر�شيد ر�ضا عبده حول الطريقة املفيدة يف تهذيب فقه احلنفية،
�أجابه« :ينبغي ملن ي�ؤلف �أن يحيط �أو ًال مب�سائل الباب الذي َيكتب فيه ،و�أن يعتمد
على كتب القرون املتو�سطة كالزيلعي ،ال هذه الكتب املختلة كالكنز والتنوير ،و�أن
يرجع �أحكام الباب وم�سائله �إىل قواعد كلية ،ثم ي�سرد الأحكام بعدها يف غاية
الو�ضوح ،و�أن يراعي الرتتيب الطبيعي بني امل�سائل ،فيقدم ما ينبغي تقدميه وي�ؤخر
ما ينبغي ت�أخريه ،و�أن ال يخلط م�سائل باب ب�آخر ،و�إن كان بع�ض امل�سائل ي�شرتك
فيه بابان كالبيع والإجارة فال ب�أ�س بذكره يف كل باب ،وال ب�أ�س بالإ�شارة �إىل �أنه
تقدم ،و�أن يذكر القول الراجح بدليله ،ويذكر بعده القول املرجوح مع الإ�شارة �إىل
دليله ،و�أن يخت�صر يف م�سائل العبادات.
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�إذا رجعنا �إىل كتب القرون املتو�سطة كالزيلعي ،نكون قد خطونا خطوة
مقيدين بعبارات هذه الكتب املتداولة ،وال
لإ�صالح الكتب والفقه ،وما دمنا َّ
نعرف الدين والعلم �إال منها ،فال نزداد �إال جهالً .هذا ال�شوكاين ملا ك�سر قيود
وهابيا معتد ًال� ،صار عاملًا فقي ًها� .إن حالة الفقهاء هذه
التقليد الأعمى حيث كان ًّ
�ضيعت الدين»(((.
هي التي َّ
كما �أن حممد عبده كان له موقف نقدي من الطريقة التقليدية ل َتلَقي
العلم ،فقد ا�ستجازه �أحد علماء الهند الإجاز َة املعروفة ،فك�شف له عن ر�أيه يف
هذه ال�ش�ؤون فقال« :هذه كلها �صور �شُ غل بها امل�سلمون عن احلقائق ،وال قيمة لها
يف خال�صهم مما هم فيه من �شقاء الدنيا ،وال فائدة لها فيما يوعدون به من �شقاء
الآخرة على ما فرطوا يف جنب اهلل� .إمنا �ش�أين الذي كلفت به هو �أن �أعلم و�أقول
و�أبني و�أكتب ما ا�ستطعت ،و َمن تلقى عني �شي ًئا �أو ف َِهمه مما كتبته فله �أن يرويه
عني و�أن ي�ؤديه على ما فهمه ،بعد دقة البحث والتحري ،والأخذ باالحتياط يف
فهم القول وحترير الرواية .ف�إذا و�صل �إليك �شيء مما �أقول �أو �أكتب وفهم َته كما
�أحب �أن ُيفهم ،ف�إليك الأخذ به وروايته عني بعد التحقق من �صحة الن�سبة،
و�أكون لك من ال�شاكرين»(((.

((( عبده ،الأعمال الكاملة.214-213/3 ،
((( عبده ،الأعمال الكاملة.217-216/3 ،
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كليا؛ فهو قد جتاوز الأطروحات امل�ألوفة
�أما الزهراوي فالأمر معه خمتلف ًّ
للإ�صالحيني ال�سلفيني التي اتفق معهم فيها ،من قبيل الهجوم على التقليد،
والدعوة �إىل االجتهاد ،والت�أكيد على تنقية الأحاديث النبوية من املو�ضوعات،
جتاوز ذلك �إىل اعتبار الفقه والت�صوف ِعلمني غري نافعني يف الدين والدنيا بل
فيهما �إ�ضرار!
((( 1حقيقة الفقه وطبيعته

�شرحا ملا �أ�سماه «حقيقة الفقه الإ�سالمي مبا كان عليه ،وما �آل
قدم الزهراوي ً
�إليه» ،وهدفه من ذلك � ُ
إبطال «الزعم ب�أن كل ما كتبوه هو من عند اهلل» ،و�إبطال «�أنهم
ا�ستفادوا كل ما كتبوه :من الدين ،وال َد ْخل لعقولهم فيه»((( ،و�إثبات �أن «ولوع
النا�س بالقدمي ون�سبة الربكة والتقدي�س �إىل الأقدم فالأقدم هي امل�س�ألة التي �أ�ضلت
الأمة»((( .فالفقه لي�س من علوم الدين «و�إمنا هو جمموع قوانني و�ضعها املتقدمون».
بل �إنه يذهب �أبعد من ذلك حني يعيد البحث والتفكري يف م�س�ألتني:
الأوىل «ت�سمية هذا العلم بالفقه».
والثانية فيما «ي�سمونه الفروع».

((( الزهراوي ،الفقه والت�صوف� ،ص.63
((( الزهراوي� ،ص.80
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ا�سما لعلمهم» ،فيقول �إن
ففي الأوىل :يتكلم على «اللفظ الذي انتحلوه ً
حمتاج �إليه ،ثم �إن
لفظ الفقه يعني الفهم وال وجه الخت�صا�صهم به ،فكل ٍ
علم ٌ
هذا اللفظ الوارد يف القر�آن وال�سنة «لي�س عبارة عما ذكروه من امل�سائل فقط ،بل
لي�س املراد به يف الآية واحلديث ما ظنوه ،بل املراد �أمور هي �أعلى من معرفة غ�سل
ال�سبيلني وم�سح اخلفني ،و�أمثال هاتني».
وي�ستعني الزهراوي بالغزايل لتدعيم فكرته ،ف�إن الغزايل يقول« :اعلم �أن
من�ش�أ التبا�س العلوم املذمومة بالعلوم ال�شرعية حتريف الأ�سامي املحمودة وتبديلها
ونقلها بالأغرا�ض الفا�سدة �إىل ٍ
معان غري ما �أراده ال�سلف ال�صالح والقرن الأول،
أ�سام حممودة،
وهي خم�سة :الفقه والعلم والتوحيد والتذكري واحلكمة .فهذه � ٍ
واملت�صفون بها �أرباب املنا�صب يف الدين لكنها ُنقلت الآن �إىل ٍ
معان مذمومة...
واللفظ الأول :الفقه فقد ت�صرفوا فيه بالتخ�صي�ص ،ال بالنقل والتحويل؛ �إذ
خ�ص�صوه مبعرفة الفروع الغريبة يف الفتاوى ،والوقوف على دقائق عللها وا�ستكثار
الكالم فيها وحفظ املقاالت املتعلقة بها ،فمن كان �أ�شد تعم ًقا فيها و�أكرث ا�شتغا ًال
بها يقال :هو الأفقه ،ولقد كان ا�سم الفقه يف الع�صر الأول مطل ًقا على علم
طريق الآخرة ،ومعرفة دقائق �آفات النفو�س ومف�سدات الأعمال ،وقوة الإحاطة
بحقارة الدنيا و�شدة التطلع �إىل نعيم الآخرة ،وا�ستيالء اخلوف على القلب،
ويدلك عليه قوله  :ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﮊ[التوبة .]122/وما يح�صل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون
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تفريعات الطالق والعتاق واللعان وال�سلم والإجارة ،فذلك ال يح�صل به �إنذار وال
تخويف ،بل التجرد له على الدوام يق�سي القلب وينزع اخل�شية منه كما ن�شاهد
الآن من املتجردين له» .وهذا الن�ص �أخذه الزهراوي من «�إحياء علوم الدين»(((،
وقد �سبقت منا الإ�شارة �إىل �أهمية هذا الكتاب لدى الإ�صالحيني عامة ،ون�ضيف
هنا �إ�شارة �أخرى تتعلق با�سم الكتاب وداللته التي ينبغي ا�ستح�ضارها يف امل�شروع
الإ�صالحي الذي ي�ستلهم الغزايل هنا لإحياء العلوم امليتة!
تزايد
ويف امل�س�ألة الثانية يذهب �إىل �أن علم الفروع هو «جمموع م�سائل َ
عددها بتداول الأيام ،بع�ضها م�ستند �إىل الكتاب وال�سنة ،وكثري منها م�ستند �إىل
والفر�ض والتقدير ،بع�ضها مما يجوز وقوعه ،وبع�ضها مما ال يقع.
الظن والتخمني ْ
وترى يف كثريها من التمحالت العجيبة والتخيالت الغريبة ،وخمالفة العقل
حائرا منده�ش الذهن ،وتراهم �أحيانًا ال يتحا�شون من ذكر
والنقل ما تقف معه ً
قبيح ذكرها»(((.
�أمور ٍ
(((2تفا�صيل الفقه و�أحكامه

وتف�صيل ذلك �أن الفقه منق�سم �إىل عبادات ومعامالت ،فالعبادات قد
�أُمرنا �أن نفعلها كما كان يفعلها النبي  و�أ�صحابه ،لكن «هل التعاليم خمتلفة
بقدر ما اختلف ه�ؤالء الفقهاء �أم �أراد ه�ؤالء �أن يوهموا امللأ مبا و�سعته �صدورهم
((( الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،بريوت :دار املعرفة.32/1 ،
((( الزهراوي ،الفقه� ،ص.94-93
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من العلوم فتو�سعوا بالتف�صيالت القولية واال�صطالحات املذهبية حتى كتبوا
�ألوفًا من الأوراق على ال�صالة مثالً»((( ،وهو ي�ستدعي العديد من الأمثلة «على
كل ما �سموه فق ًها».
�أما املعامالت فيبدي عجبه مما «كتبوه يف املناكحات التي عدوها يف
املعامالت ،تلك املناكحات التي يتعجب الإن�سان من الأبواب التي فُتحت
فيها»� .أما ما كتبوه يف احلقوق و�سموا جمموعه املعامالت فال �أنكر �أنهم �أجادوا يف
بع�ضه بح�سب �أزمنتهم و�أمكنتهم ،و�إمنا الذي �أنكره هو �أنه يكفي لزماننا ويغنينا
عن غريه ،و�أنه ال يغني عنه غريه ،و�أنه مل يكن �آلة بيد الق�ضاة واملفتني ومن يف
حكمهم يعبثون فيه كما �شا�ؤوا ،و�أنه لي�س من امل�ضر تقدي�سه الذي جعلنا ينابذ
بع�ضا من �أجله ،وتقدي�س املحاكم املن�سوبة �إليه التي كانت وما زالت بقاياها
بع�ضنا ً
ميدانًا تتجلى فيه الغرائب»(((.
و�أدلته على ذلك� :أن �أزمنتهم غري زماننا الذي تغريت فيه التجارة و�أبوابها
وفروعها ،و�أن الر�سول بت�صريحه ملعاذ وعلي �أن يعمال بر�أيهما �إذا مل يجدا ًّن�صا
كفانا م�ؤونة ال�سال�سل التي ربط النا�س بها �أقوام كتبوا الكتب ب�أيديهم ثم قالوا:
هذه من عند اهلل ،و�أن هذه الأمم التي لي�س عندها هذه الكتب قد �أغناها اهلل
بف�ضل عقولها يف تدبري التجارة والبيوع وعقد ال�شركات و�إم�ضاء املعاهدات،
((( الزهراوي� ،ص.60
((( الزهراوي� ،ص.63
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و�إدارة املنافع العامة ،وترتيب العقوبات وجباية الأموال وتنظيم اجليو�ش ،...و�أن
هذه الأقوال املت�ضاربة املتعار�ضة لي�س لأكرثها �سبب �إال منافع الق�ضاة ومن يف
حكمهم ،و�أن اعتناء كل طائفة مبذهب واحد على ما فيه من تعدد املرجحني قد
ّفرق كلمة امل�سلمني منذ زمن بعيد حتى �أو�صلهم �إىل هذه احلالة((( .ثم ُي ِ
جمل
تاريخ االختالف يف الأمة �إىل �شيع منذ القرن الأول� ،إىل جميء «املذاهب على
كرثتها وتعار�ضها م�ضاهية لأديان خمتلفة حتى �ألغى �أكرثها الزمانُ الذي جاء فيه
حكومات �أخذت ما د ّونه قوم و�أعر�ضت عن الآخرين ،فاحلكومات هي بالفعل
ح�صرت امليدان و�أغلقت الأبواب»(((.
�أثارت مقالة الزهراوي ردو ًدا عنيفة ،فقد و�صف ر�شيد ر�ضا جمموعة
«الفقه والت�صوف»  -وهي يف الأ�صل ثالث ر�سائل  -ب�أنها «�أ�شد مما كنا نكتبه يف
مو�ضوعها نق ًدا على �سعة احلرية هنا ،و�شدة ال�ضغط هنالك ،فهاجت عليه َح َملة
العمائم يف دم�شق ،و�أ�شد ما �أنكروا عليه فيها :القول باالجتهاد وبطالن التقليد،
فهيجوا عليه احلكومة فاعتقلته يف ال�شام ،ثم �أُر�سل �إىل الأ�ستانة»(((.
ّ
وقد �أ�شار حممد عبده �إىل تلك الواقعة م�ؤ ِّي ًدا الزهراوي فقال يف كتابه
«الإ�سالم والن�صرانية»�« :أمل ُي�سمع ب�أن رج ًال يف بالد �إ�سالمية غري البالد امل�صرية،
((( الزهراوي� ،ص.64
((( الزهراوي� ،ص.72
((( ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،جملد  .170/3 ،19وانظر �سرد �أحمد نبهان احلم�صي �صديق الزهراوي للق�صة يف
�أثناء ترجمته له يف املنار ،جملد .150/3 ،21
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كتب مقا ًال يف االجتهاد والتقليد ،وذهب فيه �إىل ما ذهب �إليه �أئمة امل�سلمني كافة،
ومقا ًال بينَّ فيه ر�أيه يف مذهب ال�صوفية ،وقال� :إنه لي�س مما انتفع به الإ�سالم ،بل
قد يكون مما ُر ِز َئ به� ،أو ما يقرب من هذا ،وهو قول قال به جمهور �أهل ال�سنة
و�س َكنة
من قبله ،فلما طبع مقاله يف م�صر حتت ا�سمه ،هاج عليه َح َملة العمائم َ
الأثواب والعباعب وقالوا� :إنه مرق من الدين� ،أو جاء بالإفك املبني ثم ُرفع �أمره
�إىل الوايل ،فقب�ض عليه ،ف�ألقاه يف ال�سجن ،فرفع �شكواه �إىل عا�صمة امللك ،و�س�أل
ال�سلطان �أن ي�أمر بنقله �إىل العا�صمة ليثبت براءته مما اختلق عليه بني يدي عادل
ال يجور ،ومهيمن على احلق ال يحيف �إىل �آخر ما يقال يف ال�شكوى ،ف�أجيب
أي�ضا ب�سجنه ،ومل ُيعف
طلبه لكن مل ينفعه ذلك كله ،فقد �صدر الأمر هناك � ً
عنه �إال بعد �شهر ،مع �أنه مل يقل �إال ما يتفق مع �أ�صول الدين ،وال ينكره القارئ
والكاتب ،وال الآكل وال�شارب»(((.
ويبدو �أن جرائر ن�شر تلك الر�سالة وما وقع ل�صاحبها من ا�ضطهاد ،غطّ ى
قلي ًال على مناق�شة ما فيها ،فقد الحظنا كيف �أن حممد عبده � ّأيده يف اجلملة ومل
ي�أت على مناق�شة ما جاء يف ر�سالته ،وال نعرف �ألأنه م�ؤيد له� ،أم لأن الظرف غري
منا�سب ملناق�شة ما جاء فيها ،وال بد من االنتباه �إىل �أن كالم عبده ي�سكت عن نقد
الزهراوي للفقه والأ�صول ،ويكتفي بت�أييد ما يتفق عليه الإ�صالحيون جمي ًعا من
((( �أو�ضح ر�شيد ر�ضا �أن ال�سبب الباطن لالعتقال� :أن الزهراوي كان ن�شر يف املقطم مقالة يف اخلالفة
جد ْت تلك املقالة معه عند القب�ض
ب�إم�ضاء (ع .ز)  -وهو �إم�ضا�ؤه الرمزي لكل ما كان ين�شره مب�صر  -وقد ُو َ
عليه ،وحاول متزيقها .وكالم عبده يف :الأعمال الكاملة.330/3 ،
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الدعوة �إىل االجتهاد ونقد الت�صوف ،و�إن ك ّنا نعرف من مرا�سلة عبده للزهراوي
�أنه كان يرت�ضي توجهه يف اجلملة(((.
ولكن ال�شيخ ر�شيد ر�ضا بينّ موقفه النقدي من جمموعة «الفقه والت�صوف»
فقد كان هو ن�شر الر�سالة الأوىل منها يف جملة «املنار» ،وطلب من العلماء والفقهاء
�أن يكتبوا �إليه ر�أيهم فيها ،وذكر �أن ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية ر�سالة يف �أ�سباب
اخلالف ت�صلح �أن تكون جوابًا على هذه الر�سالة .وكان الهدف املعلن من ن�شر
الر�سالة الأوىل« :اطالع العلماء على بع�ض ما يدور بني ُ
الكتاب ليكونوا على بينة
منه ،فلم ُي ِفد».
قال ر�ضا« :ثم وردت علينا الر�سالة الثانية مع ر�سالة الت�صوف ،فلم ن�ش�أ ن�شرهما
على احرتامنا حرية البحث والنقد ،واعتقادنا �أن العلم ال يرتقي �إال بها ،وذلك لأن
مثل هذا النقد ال يكون مفي ًدا �إال �إذا تناوله اخلوا�ص باملناظرة املعتدلة ،و�إننا نرى �أهل
العلم الديني يلج�ؤون يف بالد اال�ستبداد �إىل مقاومة من يخالفهم بالقوة ،ونراهم يف
بالد احلرية ال يحفلون مبا يدور بني حملة الأقالم وغريهم من �أمثال هذه املباحث،
منكرا منها؛ لأنهم مبعزل عن العامل و�سريه».
وال يردون على ما يرونه ً
مو�ضحا طريقته هو يف النقد ،فقد كتب
ور�شيد ر�ضا ينتقد طريقة الزهراوي ً
ر�شيد ر�ضا يف ال�سنة الأوىل من املجلة ر�أيه يف الفقهاء وال�صوفية و َع َر�ضه على
((( انظر :حممد عبده ،الأعمال الكاملة.371/2 ،
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�شيخ الأزهر وبع�ض علمائه «فقال ال�شيخ يف املقالة� :إن كالمها �شرعي ال ُيعرت�ض
عليه؛ وذلك �أننا ذكرنا حما�سن القوم وذكرنا ما ال يوافق ال�شرع �أو امل�صلحة العامة
مما ُي�ؤْثر عن جمموعهم؛ ولكن ر�سالة الفا�ضل الزهراوي خم�صو�صة بامل�ساوئ؛
ولذلك كان يجب �أن ال يطلع عليها �إال اخلوا�صَ ،فطَ ْبعها خط�أ ،و�إن كان ق َْ�صد
م�ؤلفها ح�س ًنا ،فنحن نجُ ِ لُّ غريته ونحرتم حريته ومندح �شجاعته ،على �أنه �أفرط
فيها ،ونتمنى �أن يطلع العلماء على ر�سالته وينتقدوها»(((.
ال نكاد نعرث على مناق�شات �أخرى لأطروحة الزهراوي املثرية ،بالرغم من
علم بها واطالع عليها؛
كثريا من �إ�صالحيي دم�شق  -على الأقل  -كانوا على ٍ
�أن ً
لأن ال�شرطة يف دم�شق كانت قد �صادرت ع�شرات الن�سخ من تلك املقالة ،مبا
فيها ن�سخة كانت يف حوزة ال�شيخ جمال الدين القا�سمي ،ونعرف �أنه كان ثمة
معرفة جيدة بني عبد الرزاق البيطار والزهراوي كما يفيد حفيد البيطار ،كما
أي�ضا((( .وثمة �إ�شارة من البيطار
�أن الزهراوي كان على معرفة ب�سليم البخاري � ً
�إىل �أن «للمقالة بع�ض مزاياها ،غري �أنها كان يجب �أن ال تن�شر لأنها مل ُترث �سوى
املتع�صبني الذين و�صموا الزهراوي بالكفر والهرطقة وطالبوا ب�صخب ب�إعدامه»(((.

((( جملة املنار ،جملد 1902( 839-838/21 ،4م).
((( انظر :كومنز ،الإ�صالح� ،ص.103-102
((( كومنز� ،ص ،105ويحيل �إىل :البيطار ،حلية الب�شر.792/2 ،
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لكن ُوجد النقد من بع�ض املعا�صرين للزهراوي و�أطروحته ،ف�أحدهم ر�أى
�أن مقالته يف الفقه والت�صوف «مل حتقق ال الدقة وال التما�سك»((( ،يف حني ذهب
�آخر �إىل نقد الزهراوي نف�سه ب�أنه «مل يكن عميق التفكري كما �أنه مل يكن ميلك
ثقافة ع�صرية»((( .لكن لي�س من �شك �أن كتابات الزهراوي تدل على علمه
وعمق تفكريه وثقافته الوا�سعة ،وقد و�صفه ر�شيد ر�ضا يف موا�ضع من جملة
املنار بـ «العامل الفا�ضل» ،و�أ�شار فهمي جدعان �إىل جانب من «ت�أمالته الفل�سفية
اجلادة»((( .بل �إن �أطروحته يف نقد الفقه متما�سكة بال�شكل الذي �أراد الربهنة
أي�ضا �أن فيها
عليه ،وال�سيما �أنها يف الأ�صل ثالث مقاالت ُم ّفرقة ،ولكن ال �شك � ً
معرفيا
�إ�سرافًا يف الإ�صالح ي�صل �إىل حد الهدم لعلمني ّ
مهمني ال ميكن تربيره ًّ
مبجرد حدوث االختالف الوا�سع فيهما �أو باالحتجاج مب�آالتهما� ،أو ب�سوء حال
َح َم َل ِتهما ،لكن املق�صد العام يف �أنه يحتاج �إىل �إ�صالح ،و�أنه اكتنفه الكثري من
�ضر ،مما ال يختلف فيه الإ�صالحيون ،مع الت�أكيد على �أن ذلك
مظاهر الف�ساد املُ ّ
كله ال يذهب بقيمته ومكانته؛ لأن الفقه من علوم املقا�صد ،مل ينازع فيه �أحد.
على �أن من املفيد هنا �أن ن�شري �إىل ملحوظة ذات داللة ،وهي �أن للزهراوي
«كتابًا يف الفقه ب�أ�سلوب قريب امل�أخذ �سهل العبارة يدعم م�سائله بالأدلة الدامغة»،
كما ذكر �صديقه �أحمد نبهان احلم�صي ،وعلق ر�شيد ر�ضا على هذه اجلملة فقال:
((( كومنز� ،ص.105
((( منري مو�سى ،الفكر العربي يف الع�صر احلديث ،بريوت :دار احلقيقة ،ط1973م� ،ص.230
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص 310وما بعد.
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«كان �سبب ت�أليف هذا الكتاب حماورة طويلة دارت بيننا وبني الفقيد من جهة،
و�أحمد فتحي با�شا زغلول �أيام كان وكي ًال لوزارة احلقانية مب�صر من جهة �أخرى،
ولو مت على عهد البا�شا ل�سعى �إىل طبعه على احلكومة لأجل املحاكم ال�شرعية»(((.
فكيف ي�صنف الزهراوي يف علم ال ينفع؟ �إال �أن يكون �أراد من نقده ال�سابق زلزلة
العقول وا�ستفزازها للخروج من اجلمود والتفكري مبا �آل �إليه الفقه الذي اعرتف يف
بع�ض املوا�ضع بقيمته وال�سيما يف جمال احلقوق.
ثم �إن تلك املحاولة الفقهية املعا�صرة املدعومة بالأدلة ،مل تكن من
الزهراوي وحده ،فقد �أفاد ر�شيد ر�ضا �أن ال�شيخ جمال الدين القا�سمي كتب
مقتب�سا من كتب املذاهب مع بيان حكمة الت�شريع.
�إليه «�أن له كتابًا يف العبادات ً
كان �أخذه منه ال�شيخ �أحمد طباره ليطبعه يف مطبعته ببريوت ومل ُي ِعده �إليه،
كتاب يف ذلك
وعدت بت�أليف ٍ
ُ
وعلمت ّمما كتب �إ ّيل �أنه من �أهم كتبه ،وكنت ُ
ف�سبقني -رحمه اهلل � -إليه ،فتمنيت لو ُيطبع لأ�ستغني به»(((.

((( �أحمد نبهان احلم�صي ،ال�سيد الزهراوي ،جملة املنار ،جملد .207/4 ،21
((( ر�شيد ر�ضا ،م�صاب م�صر وال�شام :ترجمة القا�سمي ،املنار ،جملد  .628/8 ،17ولعل من املفيد هنا -
ا�ستطرا ًدا � -أن نذكِّ ر بكتاب «فقه ال�سنة» ل�سيد �سابق الذي كتبه بت�شجيع من ح�سن البنا ،وطريقته فيه التي
مل يلتزم فيها مبذهب ،واعتنى فيه بذكر الأدلة ،وهي الطريقة التي اتبعها الح ًقا ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي.
فهذا كله ا�ستمرار لهذا التقليد الإ�صالحي ال�سلفي القدمي.
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�أ�صول الفقه

مل يقت�صر نقد الزهراوي على الفقه فقط ،بل تعداه �إىل �أ�صول الفقه ،يقول:
«من ي�سمع هذا اال�سم (�أ�صول الفقه) َي َخ ْل �أنه عبارة عن قواعد كلية منقحة
حمكمة تتفرع عليها احلوادث والنوازل ،و ُي�س َتند �إليها يف الفتاوى والأق�ضية،
كالقواعد التي �أخذوها يف �أول املجلة عن كتاب الأ�شباه والنظائر .كال .ولكنه
عبارة عن ا�صطالحات وطرائق للأخذ من القر�آن واحلديث والإجماع والقيا�س،
وهي امل�آخذ عندهم.
�أما القيا�س فلي�س لنا من ر ٍّد عليهم يف جعله رك ًنا من �أركان التفريع ولي�ست
حجج الذين �أنكروه ب�صحيحه ،بل احلجة للذين �أثبتوه(((....
و�أما الإجماع فالغالب �أنه مل يقع ،لذلك ال جدوى من تقريره �أو جعله
كثريا من
م�أخذًا» ثم حاجج فيه وف ّند ر�أي القائلني به .ثم قال« :ولقد تتبعت ً
و�صدق به النا�س ل ِعظَ م �شهرتهم
امل�سائل التي ا ّدعى الإجماع فيها بع�ض امل�ؤلفنيّ ،
وح�سن الظن بكرثة اطالعهم فلم � َأر م�س�ألة مما ادعوا فيها الإجماع متف ًقا عليها كما
ظ ّنوا .وهكذا ر�أيت العالمة �شيخ الإ�سالم يف ع�صره تقي الدين ابن تيمية �سبقني
�إىل هذا القول...
((( قال ديفيد كومنز يف كتابه «الإ�صالح الإ�سالمي» �ص 104حكاية عن الزهراوي« :ووجه نقده ب�شكل خا�ص
مدعيا �أنه لي�س ثمة حجة جلعلهما م�صدرين
�إىل قاعدتني من قواعد الفقه ال�سني هما :القيا�س والإجماعً ،
للأحكام ال�شرعية» .فت�أمل هذا اخلط أ� الغريب!
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و�أما ال�سنة فال كالم لنا على ا�ستنادهم �إليها ،و�إمنا الكالم على حمكماتهم
وال�سيطرة على النا�س بطرائقهم ...وعلم ال�سنة �إمنا ي�ؤخذ من مظانه و�إن الأ�صوليني
ما ت�صدوا له كما ي�ستحقهّ ،
فتفكر طويالً.
و�أما الكتاب املجيد فهو احلجة العظمى والعروة الوثقى ...كتاب عربي من
عرف �أ�ساليب العرب يفقهه ،ومن وقف على �أقوال الر�سول يتبحر فيه ،ال يخت�ص
بفهمه �أهل ع�صر وال �أهل م�صر؛ لأنه خوطب به الذين �آمنوا ممن �صحب الر�سول
ومن بعدهم �إىل يومنا هذا و�إىل �أن ي�شاء اهلل.
هذا و�إين ال �أرى مما كتبوه يف هذا الباب مزية زائدة على ما يعرفه كل
من عرف �أ�ساليب البيان واخلطاب ،فما بالهم يوجبون على النا�س �أن ي�ضاهوهم
ويقلدوهم؟ وما بال فريق منهم جعلوا لكتبهم من االعتبار �أكرث مما له؛ �إذ قالوا� :إن
مفاهيم الكتب حجة عندنا دون مفهوم القر�آن؟ فت�أملوا و�أَ ِب�صروا»(((.
بدءا من ا�سمه ومكوناته
فالزهراوي هنا يحاول هدم بناء «�أ�صول الفقه» ً
وحقيقته ،وانتهاء مبحاوره التي هي م�صادر الت�شريع ،فهو ي�سلّم بالقيا�س ،وال يوجد
�إجماع ،وال�سنة ُيرجع فيها �إىل املحدثني وال دخل للأ�صوليني بها� ،أما الكتاب فال
نحتاج فيه �إال �إىل الل�سان العربي!

((( الزهراوي ،الفقه والت�صوف� ،ص.93-87
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�إن نقده للفقه فيه قدر جيد من ال�صحة ،مع خط�أ يف الت�صور واال�ستدالل
الذي بناه على طبيعة وجود االختالف الفقهي وعدم تفهمه له وتعمقه يف �أ�سبابه
وكيفية ح�صوله ،ولكنه �أم�سك ب�إ�شكاليته املركزية من حيث هو يف جملته �إنتاج
عقلي �ضمن ال�سياق التاريخي ،الأمر الذي جعله يتلون ب�ألوان الع�صور املختلفة
وتفكريا ،على نحو الأمثلة الغريبة التي �ساقها.
اهتما ًما وتفري ًعا ،ولغة
ً
�أما نقده للأ�صول فتنق�صه اجلدية الكافية ،فمكونات علم الأ�صول متعددة
ترجع �إىل �أ�صول فهم خطاب ال�شارع التي ال تقف على جمرد اللغة الب�سيطة كما
توهم ،وهو ما ندعوه علم تف�سري الن�صو�ص ،كما ي�شتمل � ًأي�ضا على م�صادر الت�شريع
وهي �أو�سع من الأربعة التي ذكرها ،بل قد �أو�صلها ال�شيخ القا�سمي باال�ستقراء من
جملة املذاهب الإ�سالمية �إىل خم�سة و�أربعني(((! �أما ال�سنة فال يخفى �أنها لي�ست
قا�صرة على جمرد معرفة �صحة ال�سند من عدمها كما �أفاد كالمه ،ويف هذا ت�سرع
واختزال خملّ  ،ثم ال يخفى �أن املنهج الأ�صويل ات�سع فيه نقد متون ال�سنة �أكرث من
املنهج احلديثي على �أقل تقدير ،كما �أن كتب كثري من املحدثني املتقدمني واملت�أخرين
طافحة ب�أحاديث واهية و�ضعيفة ،ولي�س هذا �ش�أن الفقهاء والأ�صوليني وحدهم! بقي
الإجماع ،وكالمه فيه كالم قدمي �سبق �إليه عدد من الأ�صوليني.

((( يف تعليقه على ر�سالة امل�صلحة لنجم الدين الطويف التي ن�شرها ر�شيد ر�ضا يف جملة املنار ،جملد .721/10 ،9
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لكن تبقى �أطروحة الزهراوي حماولة نقدية طموحة طالت علم �أ�صول
الفقه نف�سه يف زمنٍ كان هذا العلم ُيقر�أ للتربك يف �أح�سن الأحوال؛ لأنه ال فائدة
منه للمقلدة الذين تعبدوا بكتب الفقه املذهبية ال يخرجون عنها قيد �أمنلة.
لكن حماولة الزهراوي مل تكن يتيمة ،فهناك �إ�شارة �إ�صالحية جمملة
�أوردها حممد �سعيد الباين وعزاها ل�شيخه طاهر اجلزائري بخ�صو�ص علم �أ�صول
الفقه ،قال« :ينبغي مث ًال ملن يحاول الكتابة يف علم �أ�صول الفقه �أن تكون كتابته
ميح�ص
مطابقة ملقت�ضيات روح الع�صر .ك�أنه يريد بالكاتب يف هذا املو�ضوع �أن ِّ
القواعد ال�شرعية ال�سمحاء التي ت�ؤازر الأخذ بالرتقي احلديث ،وكل نافع من
مقت�ضيات العمران وال�سعادة الب�شرية ،والتي يتقلَّ�ص بها ظلُّ اجلمود على القدمي،
فروع ا�ستنبطها �أربابها وف ًقا ملقت�ضى روح ع�صرهم،
وتق�ضي على التم�سك ببع�ض ٍ
وب�أن يوفِّق بني قواعد �أ�صول الفقه الديني وبني �أ�صول ال�شرائع املدنية واحلقوق
الأ�سا�سية لتتجلى بذلك عظمة الفقه الإ�سالمي و�سعته وتفوقه على القانون
(((
املدين وليتم اال�ستغناء بالأول عن الثاين»
فالإ�صالح املطلوب لأ�صول الفقه وفق هذه الر�ؤية مرهون بروح الع�صر ،وهو
دائر يف حدود �أمرين :الأول يتمثل يف متحي�ص وحتديد القواعد ال�شرعية التي
ّمتكن من الرتقي والتمدن احلديث وبها تتحقق املنافع العمومية التي يقوم عليها
جزءا من علم الأ�صول تاريخي مب�صطلحنا اليوم،
العمران .وهذا يعني الإقرار ب�أن ً
((( الباين ،علماء ال�شام كما عرفتهم� ،ص.103

576

معتز اخلطيب

576

�أي �أنه مرتهن ل�سياق غري �سياقنا وزمان غري زماننا ،وهذا الذي ُيطلب فيه البحث
والتحديد ملجاوزة حال اجلمود.
الأمر الثاين الذي يدور عليه الإ�صالح بر�أي اجلزائري يتعلق مبحاولة
التوفيق بني قواعد �أ�صول الفقه الديني وقواعد الفقه املدين والقانوين احلديث؛
لأن هذه املقارنة بني الفقهني �ستو�ضح م�صداق الثقة بعظمة الفقه الإ�سالمي
جدا لفكرة املقارنة بني
و�أنه قادر على مواكبة الع�صر .ولعل هذه دعوة مبكرة ًّ
الفقه الإ�سالمي والقانون الو�ضعي التي وجدناها يف الع�صر احلديث مع نخبة من
القانونيني والفقهاء يف القرن الع�شرين.
ولعل احلديث عن فكرة امل�صالح واملقا�صد يندرج يف الأمر الأول ،وهي م�س�ألة
حمورية دارت عليها جهود الإ�صالحيني ال�سلفيني ،حتى �إن لل�شيخ طاهر اجلزائري
م�صن ًفا بعنوان «مقا�صد ال�شرع»((( كُ َّن ًا�شا احتوى على «م�سائل علمية و�أبحاث من
كتاب املوافقات لأبي �إ�سحاق ال�شاطبي»((( ،و�إذا كان ال�شيخ حممد عبده اطلع على
موافقات ال�شاطبي لأول مرة يف تون�س يف حدود �سنة 1884م ف�أغلب الظن �أن معرفة
ال�شيخ طاهر باملوافقات معرفة �أ�صيلة ،وذلك ملا ا�ش ُتهر عنه بني القا�صي والداين من
�سعة اطالع بكتب املتقدمني واملت�أخرين مطبوعها وخمطوطها ،حتى �إنه كان مو�سوعة
متحركة ،ومل يكن يوازيه �أحد يف ذلك كما �شهد معا�صروه.
((( الباين ،علماء ال�شام� ،ص.105
((( حازم حميي الدين ،ال�شيخ طاهر اجلزائري� ،ص.71
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ومن املفيد كذلك �أن ال�شيخ جمال الدين القا�سمي ل�شدة اهتمامه
خا�صا فطبع كتبه وحث على الت�أليف فيه،
باالجتهاد ،اهتم بعلم الأ�صول اهتما ًما ًّ
وقد كان �شيخه حممد اخلاين يقول�« :إننا نقر أ� علم الأ�صول للتربك؛ لأنه ال فائدة
حرا جمته ًدا ال مقل ًدا مثلنا»((( .وكان مما ن�شره
لنا فيه ،و�إمنا ي�ستفيد منه من يكون ًّ
القا�سمي وعلّق عليه :ر�سالة الطويف يف امل�صلحة ،ف�أعاد ن�شرها ر�شيد ر�ضا يف املنار
قائ ًال حتت عنوان «�أدلة ال�شرع وتقدمي امل�صلحة يف املعامالت على الن�ص»�« :إن
الأحكام ال�سيا�سية والق�ضائية والإدارية  -وهي ما يعرب عنها علما�ؤنا باملعامالت -
مدارها يف ال�شريعة الإ�سالمية على قاعدة درء املفا�سد وحفظ امل�صالح �أو جلبها...،
وقد طبعت يف هذه الأيام جمموعة ر�سائل يف الأ�صول لبع�ض �أئمة ال�شافعية واحلنابلة
والظاهرية منها :ر�سالة للإمام جنم الدين الطويف احلنبلي املتوفى �سنة 716هـ ،تكلم
فيها عن امل�صلحة مبا مل نَ َر مثله لغريه من الفقهاء ،وقد �أو�ضح ما يحتاج �إىل الإي�ضاح
منها يف حوا�شيها ال�شيخ جمال الدين القا�سمي �أحد علماء دم�شق ال�شام املدققني،
فر�أينا �أن نن�شرها بحوا�شيها يف املنار؛ لتكون تب�صر ًة لأويل الأب�صار»(((.
كما �أن من �أ�صول الإ�صالح عند عبد القادر املغربي :اعتماد مبد�أ امل�صلحة
يف الأحكام ال�شرعية واملعامالت الق�ضائية ،حتى �إنه ليعرف الدين ب�أنه «و�ضع
�إلهي ت�صان به م�صالح الإن�سان منفر ًدا وجمتم ًعا»((( ،وم�صالح الإن�سان هذه ترجع
((( �أباظة ،جمال الدين القا�سمي� ،ص.310
((( جملة املنار ،جملد .721/10 ،9
((( عبد القادر املغربي ،البينات :النه�ضة الدينية يف الأمة الإ�سالمية1916 ،م.6/2 ،
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�إىل �أمرين :م�صالح تتعلق ب�إدارته و�سيا�سته باعتبار كونه �أمة ،وم�صالح تتعلق
ب�أحواله ال�شخ�صية والعائلية واالجتماعية باعتبار كونه فر ًدا من �أمة ،فالأوىل ف ُِّو�ض
�أمرها �إىل احلكام ،والثانية ف ُِّو�ض �أمرها �إىل العلماء .لكن وقع االنحراف يف الفئتني،
«فتحول الد�ستور العمري �إىل ا�ستبداد ك�سروي ،وانقلب االجتهاد الإ�سالمي �إىل
تقليد جاهلي» وبذلك ذوت الأمة(((!

((( انظر تفا�صيل الر�ؤية الإ�صالحية عند املغربي يف :جدعان� ،أ�س�س التقدم� ،ص.444-440

اجتاهات الإ�صالح والتجديد الديني املعا�صر يف
اجلزيرة العربية
عبد الرمحن الساملي

()1

ال�ستيعاب درا�سة هذا املو�ضوع يف �شكله املجمل هنالك �أربعة م�شاهد
حددت بو�ضوح القوا�سم امل�شرتكة الجتاهات الإ�صالح والتجديد الديني يف جزيرة
العرب بغ�ض النظر عن التباينات التي �صاحبتها كل دولة �أو �إقليم على حدة ،وقد
رتبتها متهي ًدا لإي�ضاح وبلورة ر�ؤيتنا يف عملية التغيري التي طالت املنطقة منذ ن�صف
قرن � -أي بداية من الن�صف الثاين للقرن الع�شرين وحتى ع�صرنا احلا�ضر.
امل�شهد الأول :يف �أواخر اخلم�سينيات من القرن الع�شرين �أُنهيت النظم
ال�سيا�سية التقليدية يف اجلزيرة العربية ،حيث انتهى نظام الإمامة يف عمان عام
تقريبا
1956م ،ومن بعدها يف اليمن عام 1962م ،ومن قبلهما بعقد من الزمن ً
متكن امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود من �إنهاء تنظيم «الإخوان»
�شبه الديني  -ال�سيا�سي .وقد �أقام كال الإمامني (العماين واليمني) يف اململكة
العربية ال�سعودية الجئني �سيا�سيني ،وعليه بد�أت �أنظمة م�ستجدة يف الظهور يف
اجلزيرة العربية وذلك يف ر�ؤيتها للنظم الدينية والتمايز الوا�سع يف العالقة بني
( )1رئي�س حترير جملة الت�سامح  -وزارة الأوقاف وال�شئون الدينية ُ -عمان.
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النظم احلاكمة والتعليم الديني وتقاليده ،ويف العالقة بني الدين والدولة ،حيث
متكن النظام امللكي ال�سعودي يف احتواء �أقاليم متعددة داخل اجلزيرة ،ففي عمان
الت�أمت جميع الأقاليم حتت ال�سلطة املبا�شرة لل�سلطان ،بينما كان النظام يف اليمن
جمهوريا ومدعو ًما من قبل النا�صريني والقوميني العرب.
ًّ
وهذه الإ�شكالية املبدئية لها رجعيتها الت�أريخية ،ففي اليمن ترجع جذور
الإمامة الزيدية ملا يزيد عن ع�شرة قرون منذ و�صول الإمام يحيى بن احل�سني
الر�سي 897م �إىل اليمن وبداية دعوته فيها ،حيث ظل الإمام حمتفظًا ب�صالحياته
الدينية وال�سيا�سية يف م�ؤ�س�سة متكاملة ،وبقيت الإمامة يف اليمن م�ستمرة
على الرغم من ال�صراعات ال�سيا�سية ومن الهجمات الع�سكرية املتقطعة على
اليمن ،وانت�شر الفكر الزيدي يف ال�شمال اليمني بينما ظلت املحافظات اجلنوبية
وال�ساحلية املعروفة ب�إقليم ح�ضرموت حتت ت�أثري املذهب ال�شافعي والت�صوف.
بيد �أن الأمر يف عمان ظل الت�صاق املذهب الإبا�ضي بتاريخه وثقافته
منذ القرن الأول الهجري /الثامن امليالدي ميزة له يف جميع �أطواره بالرغم
من التعددية املذهبية كال�شافعية يف جنوب ُعمان والأحناف يف بع�ض املناطق
ال�ساحلية ال�شمالية ،واحلنابلة على التخوم ال�صحراوية ،لكن ظل املذهب
الإبا�ضي ميثل املرجعية الدينية يف البالد ،وكانت الإمامة الإبا�ضية �أ�شبه باملحرك
لال�ستقالل الدائم للإقليم �سواء كان يف القرون الإ�سالمية املبكرة �أو عن الدول
الأجنبية يف القرون املت�أخرة ما جعلها متثل الهوية الثقافية لعمان.
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هذه ال�صور الإجمالية تعطينا ملحة مب�سطة عن اخللفية العلمية للعلوم
الدينية لهذه املنطقة ،و�إن كانت ظلت مبعزل عن االهتمام الدرا�سي حتى الع�صر
جديا
احلديث� ،إ�ضافة �إىل �أن الدرا�سات اال�ست�شراقية مل تكن تبدي اهتما ًما ًّ
ؤخرا يف اليمن وذلك لدرا�سة املدر�سة الزيدية من جهة ،ثم
نحوها �إال ما �شهد م� ً
ملكتباتها العلمية اخلا�صة واحتوائها على الرتاث املعتزيل �أو لالكت�شافات الأثرية
املبكرة للرتاث الإ�سالمي ،وكذلك يف ُعمان برغم ال�سيطرة الإبا�ضية �إال �أنها مل
تبحث عن البنية الفكرية لهذه املدر�سة �إال من اجلانب ال�سيا�سي عند الإبا�ضية
وهي الإمامة وقلَّما عني بدرا�سة تراثها الكالمي والفقهي ب�شكل وا�سع �إال منذ
الأربعني ال�سنة املا�ضية.
امل�شهد الثاين :النهو�ض يف الإ�صالح الديني الذي �شهدته اجلزيرة العربية
خالل املرحلة احلديثة من التاريخ العربي والإ�سالمي املعا�صر وهي مواكبة ملا
عرف بحركة الإ�صالح املعا�صرة .ففي و�سط اجلزيرة كان بروز ال�شيخ حممد بن
�شرخا
عبدالوهاب ودعوته التي عرفت بال�سلفية والت�صقت به ،والتي �أحدثت ً
يف الفكر ال�سني يف �صدامها مع الأ�شعرية ،ومن َّثم �أرجعت جتذيرها الفكري �إىل
خ�صو�صا بعد
مت�صورا عند �أهل ال�سنة
ال�شيخ ابن تيمية ،وهذا الإرجاع مل يكن
ً
ً
ا�ستتباب الأمر ال�سيا�سي يف �صورة الدولة العثمانية والتال�ؤم املتقارب يف الآراء
العقدية بني مدر�ستي املاتريدية والأ�شعرية ،وهذا ال�شرخ ظل متوا�ص ًال وخلق
ت�صد ًعا مل ي�ستطع ا�ستيعابه حتى الآن.
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انك�سارا �آخر يف الفكر الزيدي  -املعتزيل �أحدثه ال�شيخ
بينما اليمن �شهد
ً
حممد بن علي ال�شوكاين وحممد بن �إ�سماعيل الأمري ال�صنعاين ،وحممد
بن �إبراهيم الوزير ،والذين عنوا مبراجعة العقيدة الزيدية  -االعتزالية واالجتاه
تغيريا ال يزال يف جتاذب
التقاربي نحو الفكر ال�سلفي ،وهذه املراجعات �أحدثت ً
�صعب من حماولة �إدراجهم يف �سل�سلة طبقات الفقهاء �أهم من
بني الزيدية بل َّ
الزيدية �أم من ال�سلفية؟
�إن حركات الإحيائيني يف و�سط اجلزيرة وجنوبها �أحدثت جتاذبًا وردو ًدا
جتاوزت مناطقهم الإقليمية ليتفاعل مع حركة الإحياء الإ�سالمية يف حميطها العام،
والتي كانت دعوتها تنحو نحو العودة �إىل اجلذور الإ�سالمية يف مفهمومها ال�سلفي.
�أما يف عمان ف�إن م�شهد الإ�صالح الديني ميكن �إرجاعه �إىل فرتة
مبكرة بداية من القرن 11هـ17/م والذي ارتبط ب�إقامة الدولة اليعربية يف
�سيا�سيا من �إعادة توحيد عمان بعد
عمان ( )1741 -1624حيث متكن اليعاربة ًّ
االنق�سامات القبلية كما �أنهم متكنوا من طرد الربتغاليني ،لكن الإ�صالح الديني
برز مع ال�شيخ خمي�س بن �سعيد ال�شق�صي م�ؤلف الكتاب املو�سوعي ال�شهري
«منهج الطالبني» ،و�أكمل الإ�صالح من بعده ال�شيخ �أحمد بن �سعيد الكندي
ومن َّثم ال�شيخ جاعد بن خمي�س اخلرو�صي وتوا�صلت احللقات با�ستمراريتها حتى
ع�صرنا احلا�ضر .بيد �أن الأهم يف امل�شهد العماين الإبا�ضي هو التجديد الداخلي
للمذهب ،فمنهج الطالبني يف �صياغته املو�سوعية هو حماولة لإعادة �صياغة الآراء
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الإبا�ضية الكال�سيكية املبكرة ومقارنتها باملدار�س الفقهية الإ�سالمية الأخرى،
وهذا النجاح يف الإ�صالح الإبا�ضي القى �صدى وا�س ًعا ،و�أعطى داف ًعا للإبا�ضية
جتاوز عمان و�شرق �إفريقية بل امتد نحو �شمال �إفريقية.
وهذا الت�صور لهذه املرحلة هو ما نعنيه �أن الإ�صالح �أو التجديد يف هذه
املرحلة الكال�سيكية املحدثة بد�أ ب�صور �شتى� ،إما مب�شهد االنك�سار و�إعادة البحث
عن فكر م�ستجد يف ر�ؤية �إحيائية �سلفية� ،أو يف الر�ؤية الثانية باملراجعة الكلية �أو
االنف�صال عما هو �سائد بدعوى االجتهاد� ،أو ب�إعادة التجديد يف داخل املذهب
ذاته كما حدث يف عمان.
امل�شهد الثالث :هو التدخل الربيطاين يف املنطقة و�إعادة ر�سم �شكلية حدود
نهجا جدي ًدا يف
اجلزيرة العربية ب�صورتها املعا�صرة ،بالرغم من �أن بريطانيا و�ضعت ً
التعامل ال�سيا�سي مع منطقة اخلليج ب�شكل خم�صو�ص حني فر�ضت نظام احلماية
بداية من القرن 19م �إال �أن التطور الفعلي لهذه العالقة بد�أت بعد احلرب العاملية
نهائيا عن املنطقة ومن ثم تبعتها االكت�شافات
الأوىل وانح�سار الدولة العثمانية ًّ
النفطية ،وتغريت �صورة ال�شرق الأو�سط ،حينها �أعادت بريطانيا �صياغة امل�شيخات
اخلليجية �إىل دول ،وبذلك �أ�صبحت املنطقة يف ا�ستقاللها وانتعا�شها االقت�صادي
من �أكرث املناطق جذبًا للهجرة االقت�صادية يف العامل ،وهي ما �أثرت ب�شكل
فاعل يف تغيري الرتكيبة االجتماعية لل�سكان وبنية املجتمعات اخلليجية وق�ضايا
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رواجا
الهجرات �سواء ال�شرعية منها �أو غري ال�شرعية �إحدى ال�سمات التي تلقى ً
يف نقا�شات الهوية يف م�ستواها العام.
وحينما �شهدت دول اخلليج ا�ستقاللها كانت العائالت احلاكمة �سنية
املذهب ،بيد �أن الرتكيبة ال�سكانية كانت ممتزجة بني ال�سنة وال�شيعة الإثنا
ع�شرية ،كما �أن العائالت احلاكمة  -و�إن كانت �سنية املذهب  -يف مفهومها
العام ف�إنها ذات متايز مذهبي ،فالكويت والبحرين وعجمان و�أم القوين تتمذهب
باملذهب ال�شافعي ،و�أبوظبي ودبي باملذهب املالكي ،وقطر ور�أ�س اخليمة وال�شارقة
باملذهب احلنبلي ،وهذا التوزع املذهبي منح لكل دولة منها �صورة رمزية يف هويتها
اال�ستقاللية وال زالت م�ستمرة .وهذا العامل �سندر�س ت�أثريه الح ًقا يف الر�ؤية
ال�سيا�سية لكل دولة منها نحو الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي.
منهجا حمد ًدا لرتكيبة �إطار درا�ستنا
�إن هذه امل�شاهد الثالث حتدد لنا بو�ضوح ً
على الرغم من تباين امل�ستويات بني الأقاليم واملدار�س الفقهية والنظم ال�سيا�سية
يف اجلزيرة العربية� ،إال �أنها يف الوقت نف�سه تف�صح عن تداخل وقوا�سم م�شرتكة
عند القيام بتحليلها ودرا�ستها مما ي�صعب ف�صلها ،و�إن كانت هنالك �سمتان ميكن
ملحهما من هذه امل�شاهد وهما� :أو ًال� :أن هنالك عالقة دائمة الرتابط بني تطور
الإ�صالح والتجديد الديني يف اجلزيرة العربية والدولة ،وهذه ال�سمة هي حالة
ميكن للبع�ض �أن ي�صفها بالتعميمية على العامل الإ�سالمي ب�أكمله و�أن هذه املنطقة
لي�ست خمت�صة به دون �سواها من الدول الإ�سالمية بل �إن هذه زادتها تعقي ًدا �إال
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�أنها قد �أثارت اهتمام املحللني ال�سيا�سيني واملفكرين الإ�سالميني على ال�سواء يف
ت�أطري هذه العالقة كحالة معا�صرة بني الدولة والدين يف درا�سة الإحياء ال�سيا�سي
الإ�سالمي املعا�صر� ،أو من ر�ؤية التقدم احل�ضاري للإ�سالم يف جانبه ال�سيا�سي.
�أما الأمر الآخر فهو ارتباط ر�ؤية الإ�صالح بالتعليم الديني ،ولذا يخلط كثري من
الباحثني والدار�سني للإ�صالح و التجديد بينهما.
ولذا كان ا�ستنتاجي املبدئي واملبكر والذي �س�أقدم �إىل �شرحه �أن الإ�صالح
َّمت يف هذه املنطقة من خالل �سيا�سة الدولة �أو امل�ؤ�س�سة احلاكمة نحو الإ�صالح
�أكرث مما هي ر�ؤى تنظريية علمية دافعة يف عملية الإ�صالح والتجديد من رجال
العلماء امل�سلمني �أنف�سهم .لقد ابتعدت امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية من الإ�صالح ولذا
غالبا يف بالد العراق وال�شام وم�صر و�شمال �إفريقية،
نظر �إىل التجديد والإ�صالح ً
�إما من مبد�أ ال�شخ�صيات �أو اجلمعيات الدينية وقلما ذكرت امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية
�إ�سها ًما �أو تطل ًعا يف فكر الإ�صالح ،ويجب علينا ف�صل احلالتني حال درا�ستهما
لأجل ا�ستيعابهما.
()2
يف كتابه الأخري «ال�صراع على الإ�سالم» �شغل الربفي�سور ر�ضوان ال�سيد
مبحاولة م�ستجدة بني املفكرين العرب املعا�صرين يف حتديد دور الدولة والإ�صالح
الإ�سالمي و�أيهما ا�ستحوذ على الآخر يف هذه العالقة يف عامل امل�سلمني خالل
العقود الثالثة الأخرية .ويف هذا املجال التنظريي حدد �أربع �صيغ )1 :الإلغاء
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والإ�ضعاف مثل ما حدث يف تون�س وليبيا و�سوريا و العراق )2 .الإبقاء والتقوية
مع اال�ستتباع مثل ما حدث مع ال�سعودية وم�صر واملغرب )3 .الإيجابية مع
امل�ؤ�س�سة الدينية مثل الأردن وعمان ولبنان )4 .احليادية مع ال�سلبية مثل موريتانيا
وال�سودان ودول اخلليج.
تكاد اململكة العربية ال�سعودية ت�س�ستحوذ على حمور التجديد والإ�صالح
دون �سواها من الأقطار ،بل ميكن القول �إن هذا اال�ستحواذ ا�ستمر طوال العقدين
(منت�صف اخلم�سينيات وال�ستينيات وحتى منت�صف ال�سبعينيات) ،وقد بد�أت
العمليات الإ�صالحية املعا�صرة بالفعل وميكن تعيينها بدقة بردة الفعل ال�سعودي
اجتاه ثورة يوليو  1952حني �أعلنت اململكة العربية ال�سعودية �أنها �ستقوم ب�صنع
�ستار الكعبة امل�شرفة ،والذي اعتيد �أن ُي�ؤ َتى به من م�صر لقرون ،وتطورت الأزمة
ال�سيا�سية بعدها بني امللك في�صل بن عبدالعزيز ( )1975-1962والرئي�س جمال
تيارا يف ال�سيا�سة العربية
عبدالنا�صر ( )1970-1954حيث م َّثل كل منهما ً
املعا�صرة؛ الأول :املحافظ /الإ�سالمي /اليميني  -الآخر :اال�شرتاكي /القومي/
الي�ساري ،حيث ا�ستقطبت ال�سيا�سة ال�سعودية يف هذه املرحلة �إعادة تكوينها بني
امل�ؤ�س�سة احلاكمة وامل�ؤ�س�سة الدينية .وا�ستطاعت با�سرتاتيجيتها هذه �أن تربز الفقه
مذهبا �أوحد
احلنبلي من خالل الفقهاء النجديني ومن َّثم تبني املذهب ال�سلفي ً
للدولة وتطبيق الفقه احلنبلي وتعميمه على املحاكم ،وهذا التعميم كان �إعادة
ا�ستحداث من قبل ال�سلطات ال�سعودية ب�إل�صاق املذهب مع الدولة العربية املعا�صرة.
برغم ا�ضطراب التيارات ال�سيا�سية حينها يف املناطق العربية املجاورة لها يف اجتاهات
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�شتى بدعوى التحديث والتوجه العلماين ف�إن املنحى الديني املحافظ كان هو االجتاه
ال�سيا�سي ال�سائد يف ال�سعودية ،وهو ما �أمكن ال�سعودية من تقوية نفوذها يف الأو�ساط
ال�شعبية املتدينة والتجاوز بعد ذلك نحو املحيط الإ�سالمي العام ّ
وت�شكل جاذبيته
أمنوذجا �ضد الأنظمة احلاكمة بعد ا�ستقاللها �آنذاك.
� ً
�ساريا يف
لقد ظل �إعمال املذهب احلنفي يف م�صر وبالد ال�شام والعراق ً
املحاكم الدينية ،لكن التوجه ال�سعودي يف �إعمال املذهب احلنبلي مل يكن
متوق ًعا ،بل �ساعد �إعادة �إعمال املذاهب الإ�سالمية يف مناطقها الإقليمية �إىل
الربوز جمد ًدا و تعميمها يف بع�ض املناطق ،فعلى �سبيل املثال املذهب املالكي يف
�شمال �إفريقية وال�سودان والذي �أعطى م�ساحة �أكرب لعلماء املذاهب يف التو�سع يف
ال�ش�أن العام ولتكون �سمة يف الدولة العربية /الإ�سالمية املعا�صرة بحيث �أ�صبحت
�سمة مميزة= الدولة+املذهب .وهذه الدافعية للحكومة ال�سعودية للإ�صالح
الديني تطورت يف حالة من الت�صادمية امل�ستمرة مع متدينيها من مفهوم ال�سيا�سة
ال�شرعية وم�شروعية الدولة ،ولذا �سرعان ما ت�صطدم هذه الإ�صالحات يف نهاية
كل مرحلة وهي ميكن ح�صرها يف ثالث مراحل :الأوىل بعد نهاية الإخوانية يف
نهاية عهد امللك عبدالعزيز� ،أما مرحلتها الثانية حني متكنت جمموعة مت�شددة من
احتالل احلرم املكي  ،1979وبذا يطلق عليها �أحيانًا تبعات نهائية للمرحلة الثانية
يف عهد امللك في�صل يف عالقة الدولة باملنظومات الدينية� .أما املرحلة الثالثة وهي
التي امتدت من  2001 -1981والتي ت�شابكت مع ظاهرة اال�ضطراب ال�سني-
ال�شيعي ومع قيام الثورة الإيرانية ،واجلهاد الأفغاين ،حينها ظهر اجليل ال�سلفي
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امل�ستجد واملتتلمذ على يد قيادات احلركات ال�سيا�سية الإ�سالمية والذين �سيطروا
على التعليم الأكادميي اجلامعي ،والذين قدموا باخل�صو�ص من م�صر و�سورية
والعراق وال�سودان ،ومن ثم ا�ستقروا يف مناطق اخلليج ،وهو ما ر�آه البع�ض � َّأن
هذه الهجرة هي �إعادة ت�شغيل لهذه احلركات وبعث الإ�سالم ال�سيا�سي الذي
�سيطر على احلدث ال�سيا�سي يف عامل امل�سلمني .مل تكن هذه العالقة املزدوجة
خالل الثمانينيات والت�سعينيات مبن�أى عن اال�ستخدام يف ال�صدام ال�سيا�سي
حيث كانت ال�سعودية متثل يف هذا ال�صدام ال�سيا�سي مع �إيران التبوء للزعامة
الإ�سالمية مل�سلمي ال�سنة ومت ح�شد املحيط الإ�سالمي ال�سني لذلك ،بل مل يكن
من املتوقع �أن ينتقل هذ النزاع نحو املحيط املهاجر يف الغرب.
�أما يف اليمن فبعد ا�ستيالء الع�سكريني على الدولة يف اليمن يف ال�شمال
 1962ومن بعد ال�شيوعيني يف جنوب اليمن  1967حدث الت�صدع يف الو�سط
ال�شعبي اليميني مما دفع باملدار�س الدينية نحو العمل ال�سيا�سي والتنظيم احلركي
من دون ا�ستثناء و�أ�صبح الو�سط ال�سيا�سي �صدى ومرت ًعا لكل الأيديولوجيات
والتظاهرات يف و�سط ال�شارع العربي ،فالدولة ب�سبب انقالبها على نظام احلكم
كانت تعترب املدار�س التقليدية وبالأخ�ص الزيدية �ضد الثورة� ،أما جنوب اليمن
فقد �أغلقت الثورة ال�شيوعية احلريات ال�سيا�سية والدينية على ال�سواء لكن
املدار�س الدينية تراجعت ثانية من خالل احللقات ال�صوفية التي حافظت على
مكانتها ال�شعبية يف و�سطها العام .لكن ما �أن متت الوحدة اليمنية بني ال�شمال
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واجلنوب عام � ،1992سرعان ما �أ�صبح الو�سط ال�شعبي العام يف اليمن بهذا
أرجحا بني ثالثية:
االندماج مت� ً
 -1التيارات الدينية
� -2شيوخ القبائل
 -3الأحزاب ال�سيا�سية
وهذه الثالثية بلورت ال�سيا�سة اليمنية املعا�صرة وما �أمكن االنفكاك عنها،
ولذا وجدت املدار�س التقليدية والإحيائيون م ًعا مدفوعني نحو العمل ال�سيا�سي
معتربين �أن الإ�صالح والتجديد مرادف للعمل ال�سيا�سي و�إن كان هذا العمل
ال�سيا�سي ا�ضطرب بعد ذلك مع مطلع الت�سعينيات ون�سبت �إليه �أعمال �إرهابية.
بيد �أن العمل الفكري الذي برز يف �صيغة حتديثية يف اليمن هو من
خالل م�ؤ�س�سة الإمام زيد بن علي الثقافية والتي ا�ستطاعت ن�شر خمطوطات
حمققة يف ال�سنوات املا�ضية للفكر الزيدي واملعتزيل ،ويرجع ف�ضل ذلك  -منذ
اخلم�سينيات للقرن املا�ضي  -للبعثة امل�صرية حني متكنت من العثور على نفائ�س
بع�ض املخطوطات اليمنية املعتزلية وهذا الإحياء �أعطى توج ًها جدي ًدا لدار�سي
ثقافيا
الفل�سفة الإ�سالمية والعلوم الكالمية ،وهو ما �أمكن �إعطاء اليمن وج ًها ًّ
دينيا �آخر بعد انهيار الإمامة.
ًّ
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مل تكن تبدي �سيا�سة عمان احلكومية اهتما ًما بال�ش�أن الديني �إال مبوروثه
التقليدي ،وظلت املذاهب يف حالتها التعاي�شية العامة وحتى يف خالل حرب
اجلنوب مع اجلبهة ال�شيوعية (1975-1967م) قلما ا�ستغل اخلطاب الديني
فيها ،ولذا ظلت �سيا�سة احلكومة يف تعاملها الديني مبفهوم املوروث الثقايف
حتى ما بعد 1970م وم�ستبعدة يف الوقت نف�سه من �صالحيات املمار�سة ،وهذه
اال�سرتاتيجية امتدت ما يقارب �أكرث من ن�صف قرن ،ومل يحدث فيها �أي تغري
ذي �أهمية كربى .بيد �أن التغيري الذي حدث يف �سيا�ستها التحديثية الدينية فيها
�إحداث الدولة ملن�صب الإفتاء يف عام 1974م ،وهو الأول يف اخلليج واجلزيرة
العربية ،والذي متكنت الدولة من ّمل امل�ؤ�س�سة الدينية حتت املظلة احلكومية،
والتي ظلت متنفذة يف ال�سيا�سة العمانية ما يزيد عن الألف عام متحرر ًة من
القيود ويف الوقت نف�سه لها نفوذ يف ال�ش�أن العام .لكن التغري احلكومي الأهم هو
حدث اغتيال الرئي�س ال�سادات ،وما تبعه من اال�ضطراب ال�سيا�سي يف حرب
اخلليج الأوىل  ،1989-1979وا�شتعال النزاع ال�سني  -ال�شيعي ،عندها �أعادت
احلكومة النظر بتقوية مدر�ستها التقليدية الإبا�ضية ،ودعم املدر�سة ال�شافعية
الغالبة لأهل ال�سنة العمانيني ،وبذا منعت االرتباط باملحيط الإ�سالمي احلركي
بل منعت حتى الر�ؤى الإ�صالحية �أو الإحيائية الإ�سالمية امل�ستجدة باعتبارها �إما
مرتبطة بالتنفذ ال�سيا�سي و�إما م�ؤدية لال�ضطراب االجتماعي .ولذا حينما عملت
مناهجها الدرا�سية الرتبوية �صاغتها بر�ؤية م�ستجدة جتمع بني املذهب واملدار�س
الفقهية الغالبة يف عمان الإبا�ضية وال�شافعية واحلنفية .وكان املق�صد من ذلك
جتذير كل ر�ؤية �إ�صالحية دينية �إىل التقاليد العمانية �أو ت�ستبعد.
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�أما دول اخلليج الأخرى ف�إن �سيا�ساتها نحو الإ�صالح الديني تتمثل يف
جانبني خمتلفني:
الإ�صالح التقليدي وهو ما متثل يف قطر بداية ثم يف دولة الإمارات
العربية املتحدة حيث حافظت كالهما على املذاهب التقليدية باعتبارها
�أولوية ،فقد حافظت قطر على املذهب احلنبلي والإمارات على املذهبني
املالكي(�أبوظبي ودبي) واحلنبلي (ال�شارقة ور�أ�س اخليمة) ،ومل تتمكن من
االنفكاك عن هذه التقاليد حتى يف ا�ست�ضافتهما للعلماء القادمني �إليها
من البلدان العربية �أو الإ�سالمية للإقامة الدائمة بها ،و�إن كانت قطر برزت
يف الآونة الأخرية يف واجهتها الإعالمية �صو ًتا بار ًزا يف ال�ش�أن الإ�سالمي
العام من خالل قناة اجلزيرة و متويل موقع �إ�سالم �أون الين على ال�شبكة
العاملية.
�أما امل�سار الإ�صالحي التحديثي فتمثل يف الكويت والبحرين ،فقد كانت
تطلعات كال البلدين نحو التحديث �أ�سرع ولعل مرجع ذلك �إىل النهو�ض
التعليمي ال�سابق لديهما عن بقية دول اخلليج ،ومن َّثم كان ت�أثريه على
اجلانب ال�سيا�سي والتعليمي يف مراجعة الر�ؤى املعا�صرة بر�ؤى حتديثية،
وعليه وجدت الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية منذ ال�ستينيات يف كال
البلدين ،وهو ما �أثرى النقا�شات لديها يف الو�سط االجتماعي دون �سائر
اخلليج ،لكن كل ذلك �أدى �إىل فقد كال اجلانبني جذوره يف مدار�سه
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خ�صو�صا املدر�سة ال�شافعية ،ومنذ الثمانينيات بد�أت التيارات
التقليدية
ً
الدينية تدخل نحو العمل يف امل�سار ال�سيا�سي وتت�شكل يف �أحزاب ومل
مقت�صرا على �أهل ال�سنة بل كذلك ال�شيعة .ولذا �أ�صبح
يكن ذلك
ً
الربملان يف كال البلدين مرك ًزا للتناف�س على املواقع الدينية والتحديات
مع الأحزاب العلمانية والليربالية كما �أن الأحزاب الدينية ق�سمت �إىل
حمافظني و�سلفيني و �إخوانيني ويف خ�ضم هذا ال�صراع تال�شت كل اجلهود
يف تقدمي ر�ؤية �إ�صالحية دينية معا�صرة .بيد �أن الكويت �أجنزت م�شروع
املو�سوعة الإ�سالمية وهو الأ�ضخم يف ك�شف امل�صطلحات الفقهية على
مذاهب �أهل ال�سنة الأربعة ،والذي ا�ستغرق �إجنازه قرابة ربع القرن منذ
نهاية ال�ستينيات.
ال �شك �أن الت�أثري النفطي على منطقة اخلليج هو العامل املحرك الأبرز يف
هذا التحديث� ،إ�ضافة �إىل الت�أثري االقت�صادي ،ومن املهم �أن ن�شري �إىل ق�ضيتني
مرتبطتني بالإ�صالح الديني ودرا�سته حتتاج �إىل ا�ستيعاب �أ�شمل:
الأوىل� :أثر النفط ب�شكل مبا�شر يف عامل الهجرة والعمالة يف هذه البلدان لتكون
من �أكرث املناطق جذبًا للهجرة يف العامل ،وانعك�س �أثره يف الرتكيبة ال�سكانية.
وكانت هذه الهجرات ذات تنوع يف الأعراق والأديان والأيديولوجيات وتفاعلت
املجتمعات املحلية مع هذه الهجرات القادمة من �شتى �أقطار العامل ،وهو ما �أوجد
�أقليات دينية تطالب بحقوقها الدينية واالجتماعية ،ولإن�شاء م�ؤ�س�ساتها الدينية،
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و�أكرث هذه الأديان تو�س ًعا هي امل�سيحية والهندو�سية والبوذية .وهنالك عامل �آخر
يف الرتكيبة ال�سكانية وهو �أن غالبية ال�سكان الأ�صليني للمنطقة هم دون 17
�سنة مدل ًال على �أن القاعدة ال�سكانية هم من �صغار ال�سن وهذا مهم يف الت�أثري
االجتماعي والديني.
الثانية :ا�ستطاعت هذه الدول ا�ستقطاب ومتويل �أغلب ال�صحافة والإعالم
العربي يف العقدين املا�ضيني ،وهو ما �أوجد تفاع ًال يف الق�ضايا الدينية يف املحيط
االجتماعي العام .واملقيا�س النفطي لي�س حمد ًدا يف هذا الإطار بل مقيا�س لكل
امل�شاريع والتمويالت اخلليجية فقد متكنت دول اخلليج يف نقل ال�سيطرة الإعالمية
�إليها �سواء الوطنية �أو املهاجرة خالل العقود الثالثة الأخرية وبذا �أ�صبح الإعالم
مق�سما بني دول اخلليج العربي ال يناف�سها يف ال�ساحة العربية �إال
املرئي واملقروء ً
الإعالم امل�صري و�إن كان الإعالم اخلليجي ظل متنو ًعا و بار ًزا يف املرحلة املت�أخرة.
()3
�إن �أبرز الإجنازات التي تعد من مظاهر الإ�صالح والتجديد يف العامل
الإ�سالمي والذي برز يف اجلزيرة العربية يتمثل يف �أمرين:
املنظمات الدولية :التي متثلت يف العمل ال�سيا�سي برابطة العامل الإ�سالمي
التي �ضمت تعددية وا�ضحة املعامل يف املحيط الإ�سالمي على الرغم من التمايز
يف �سيا�سات و�أنظمة احلكم لكل دولة منها .لقد �أجنزت منظمة العامل الإ�سالمي
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�صورة من الت�ضامن الإ�سالمي بهيئاتها املخت�صة ال�سيا�سية والثقافية واملالية .لقد
ت�صورا للمحيط الإ�سالمي و�إن كانت بفاعليتها ال�سيا�سية ب�سيطة لكن
و�ضعت ً
بف�ضل حركتها الدائمة والدول الداعمة لها ا�ستطاعت �أن تتجاوز منظمات دولية
كربى.
والأمر الآخر هو �إن�شاء جممع الفقه الإ�سالمي الذي ا�ستطاع �إن�شاء قاعدة
من التعارف بني املذاهب الفقهية الإ�سالمية والبحث يف ق�ضايا النوازل وهو ما
قدم الر�ؤى املختلفة يف الفتاوى النازلة ،وقد �أ�صبحت لهذه املجامع معايري معينة
وع�ضويات ينت�سب �إليها .لقد منحت املجامع الفقهية تو�س ًعا للبحوث الفقهية يف
فقه النوازل وهو ما �أ�صبح ظاهرة معا�صرة يف الفقه الإ�سالمي املعا�صر ،ومن جهة
�أخرى للفقه املقارن ،ولذا كانت الفتوى �إحدى عالمات التميز للعلماء امل�سلمني
املعا�صرين وقد روجت و�سائل الإعالم لها ،ولذا �أكرث ما ميكن ا�ستظهاره من
حماوالت التجديد والإ�صالح الديني املعا�صر يف اجلزيرة العربية �إمنا كانت من
خالل فتاوى كل عامل على حدة ،والفتوى منحت الفقهاء �سلطة يف ال�ش�أن العام
مل تعهد من قبل.
البنوك وامل�صارف الإ�سالمية :يف واقع الأمر �أن التنظري لهذه البنوك �أو امل�صارف
بد�أ خارج اجلزيرة العربية لكن عملية التطبيق جاءت من بلدان عملية �أبرزت فق ًها
م�ستج ًدا يف املعامالت الإ�سالمية ذا ت�صور علمي واعرتاف دويل يف املجاالت
امل�صرفية والت�أمني والقرو�ض بل تعدت نحو ال�شركات املالية و�صناديق اال�ستثمار

595

اجتاهات الإ�صالح والتجديد الديني املعا�صر يف اجلزيرة العربية

595

العاملية ،وهو ما مل يكن متوق ًعا بعد الهيمنة الر�أ�سمالية على النظام املايل العاملي.
وبذا فتحت �أف ًقا م�ستج ًدا للفقه الإ�سالمي نحو التفاعل الدويل بيد �أن فقه املعامالت
حكرا على علماء امل�سلمني وحدهم بل تعدى الأمر لالهتمام به من
املالية مل يعد ً
غري امل�سلمني يف تعلمه والإملام به ملتطلب اال�ست�شارات املالية والقانونية ،وبذا �أن�شئت
برامج تخ�ص�صية �أكادميية يف اجلامعات العاملية.
()4
ولنختم هذه املقالة علينا �أن ن�ضع الإ�شكاليات التي يواجهها الإ�صالح
الديني ،و�سنح�صرها يف النقاط التالية:
((�(1إ�شكالية االن�سجام بني الدين والدولة ،فلم حت�سم الدولة رغم قيادتها
للإ�صالح م�شروعيتها وهذه تظهر بني الفينة والأخرى.
((�(2إ�شكالية املواطنة والإ�صالح الديني ،وكما �أو�ضحنا �ساب ًقا اخللل يف الرتكيبة
ال�سكانية �سيكون �أبرز الإ�شكاليات القادمة التي �سيواجهها رجال الدولة،
وعلماء الدين و�شيوخ القبائل.
((�(3إ�شكالية التعليم الديني ،وقد بحثت ب�شكل جدي بعد �أحداث  11من
�سبتمرب .2001

يف الفكر الإ�صالحي املغاربي ..الق�ضايا،
الأعالم ،املنهج

مقدمة
ّ

أمحيدة النـيـفــــر

()1

يرتبط بحث مو�ضوع الفكر الإ�صالحي يف العامل العربي ب�إدراك �أهمية
النخب يف البالد العربية عمو ًما ومدى تطور الأفكار وامل�ؤ�س�سات فيها .هذان الأمران
وتطور الأفكار وامل�ؤ�س�سات) يعينان على تقدير طبيعة الوعي الذي �ساد
(النخب ّ
يف الفرتة احلديثة ونوع الإ�شكاليات التي طرحت �آنذاك مبا ي�ساهم يف حتديد مواقع
احلركة والتوقف التي يعي�شها الفكر يف البالد العربية يف الفرتة املعا�صرة.
ما �سنتعر�ض �إليه من طروحات �أبرز �أعالم الإ�صالح املغاربي (حممد الطاهر
بن عا�شور ت 1973وعبد احلميد بن بادي�س ت 1940وعالّل الفا�سي ت 1974
مع قدر من املقارنة بينها) يك�شف لنا جوانب من امل�ضامني الفكرية للإ�صالح
املغاربي ويقدم لنا معطيات �أ�سا�سية عن خ�صو�صياته واملرجعية النظرية التي
يعتمدها.
(� )1أ�ستاذ يف كلية �أ�صول الدين  -جامعة الزيتونة  -تون�س.
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للو�صول �إىل هذا الغر�ض نطرح الأ�سئلة التالية:
هل كان الفكر الإ�صالحي املغاربي جمرد ترديد و�صدى للفكر الإ�صالحي
يف امل�شرق؟
ما هي الق�ضايا التي ركّ ز عليها هذا الفكر؟ وما هي امل�ضامني التي ّمتيز بها؟
ما هو مفهومه للإ�صالح الديني؟ وما هي القيم التي اعتمدها يف امل�شروع
الإ�صالحي؟
هل كان لديه فكر �سيا�سي خمتلف عما كان للفقهاء يف الع�صر الو�سيط؟
فكريا
ما عالقة الفكر الإ�صالحي بال�سلفية وهل �أمكنه �أن ينتج خطابًا ًّ
مغايرا؟
ً
ما هي نظرة الفكر الإ�صالحي �إىل الغرب؟
هل �أعاد �صياغة مفهوم حديث للإ�سالم من خالل العالقة بالآخر؟
( )1ثنائية ال�سلفية والغرب
�إذا كان الفكر الإ�صالحي يف بالد املغرب الكبري يف الفرتة املمتدة من
منت�صف القرن التا�سع ع�شر حتى نهاية احلرب العاملية الثانية قد ا�ستقطبه م�شروع
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حتقيق النه�ضة التي اهتم بها الفكر الإ�صالحي يف امل�شرق ف�إن لإنتاج املغاربة
العلمي مميزات خا�صة حتتاج �إىل قدر من االهتمام.
تعود هذه اخل�صائ�ص �إىل عوامل ثالثة :عامل حملي �إقليمي والثاين �أوروبي
غربي والثالث م�شرقي عربي.
يف املجال الأول يالحظ �أن �أقطار املغرب الثالثة عرفت يف الفرتة احلديثة
جمال بحثنا حالة من التفكك االجتماعي مرده تباين املدينة عن البادية يف
�شكل �صدامي بني بنيتني اقت�صاديتني واجتماعيتني وثقافيتني .هذا التفكك
كان يعو�ض بوحدة م�ؤقتة تن�شئها ظروف جهادية للدفاع عن الكيان الوطني �أو
لإنقاذ امل�سلمني فالتوحد ال يح�صل �إال عند تهديد الدخيل.
مع �سنة  1830ت�أكد التو�سع الأوروبي بعد �أن �أنهى طور �صداماته الداخلية
با�ستعمار اجلزائر وتون�س �سنة  1881ثم املغرب �سنة  .1912مل يكن لهذا
واجتماعيا
اقت�صاديا
التو�سع اال�ستعماري �أن يتحقق لوال التدهور ال�شديد
ًّ
ًّ
ولوال حالة اجلمود الثقايف وتف�شي الأمية والتقاليد الفا�سدة يف عموم الفئات
االجتماعية .انبثقت من هذا الو�ضع اال�ستعماري حركة فكرية متدرجة
و�إقبال على التعلّم واكبهما ظهور �أحزاب �سيا�سية وانت�شار مهم لل�صحف
ثم قيام بع�ض اجلمعيات الثقافية التي �ستت�ضافر جميعها النطالق حركة
وطنية على امل�ستوى املغاربي [حركة ال�شباب التون�سي  ،1908احلزب
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الد�ستوري  1920ثورة الأمري عبد القادر � 1832إىل  1847ثورة الريف
املغربي .]1911
يف املجال الثالث يتبني بجالء االرتباط مع احلركة ال�سلفية امل�شرقية،
�أو ًال :نتيجة التوا�صل بني النخب املتعلمة والت أ� ّثر بالتحوالت الكربى
التي عرفتها املناطق التابعة للخالفة العثمانية والتفاعل مع ما كان ين�شر
يف ال�صحف الكربى مثل العروة الوثقى واملنار وما �صاحب كل ذلك
من حركة �أدبية وم�سرحية .يف هذا امل�ستوى يالحظ �أن درجة التفاعل
مع التوجه ال�سلفي مل تكن واحدة ففي حني كان املغرب الأق�صى �أكرث
يتميز بقدر
البلدان ت� ًأثرا بال�سلفية امل�شرقية وهو ما جعل التوجه الإ�صالحي ّ
خا�ص من الرتكيب بني خطاب الهوية والتحديث ال جند مثيله يف اجلزائر
رغم قربها من ال�سلفية .هذا يف حني ظلت النخب التون�سية الإ�صالحية
نائية عن التفاعل املبا�شر مع اخلطاب الإحيائي امل�شرقي.
�إذا �أردنا �أن ننظر يف امل�ضامني التي يلتقي عليها الإ�صالح يف املغرب ر�أينا
�أنه ينطلق من الوعي بالتخلف .يتمثل ت�شخي�ص النخب الإ�صالحية لهذا الواقع
املرت ّدي للم�سلمني ب�أن �سببه هو تفريطهم يف دينهم و�أنه لي�س هناك من حل �إال
تثبيت �أ�س�س الإميان القوي من �أجل الت�صدي �إىل حمالت الغزو واال�ستعمار
واال�ستالب الثقايف .بذلك يكون العنوان العري�ض للفكر الإ�صالحي املغاربي
هو :احلل يف العودة �إىل الإ�سالم.
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احلقيقة الأخرى التي مل يفت�أ الفكر الإ�صالحي ملتف ًتا �إليها هو خ�صو�صية
املنطقة املغاربية احلديثة يف ارتباطها بال�صراع مع اال�ستعمار الأوروبي يف �صيغته
الفرن�سية .لذلك ف�إ ّنه �أوىل مو�ضوع اال�ستالب الفكري والتغريب الثقايف عناية
وا�ضحة .من ثم اجتهت اهتمامات الفكر الإ�صالحي �إىل �إحداث تفاعل بني �أبعاد
ثالثة :التحديات ال�سيا�سية امللحة والإ�صالح الديني و�ضرورة بلورة حركة فكرية
ّت�صلب الهوية وتدعم الن�ضال ال�سيا�سي وتوجهه.
كانت نتيجة هذه اخل�صو�صية املغاربية هو �أن اجلهد التنظريي كان متفاوت
الأهمية بني قطر و�آخر لكن العمل ال�سيا�سي ظل هو الأكرث فاعلية بالن�سبة �إىل
عموم النخب الإ�صالحية .بذلك متكنت بالد املغرب من توليد حركة �سيا�سية
توجه فكري ذو طابع �سلفي �إ�صالحي يف حني اجته الو�ضع يف اجلزائر
منظمة �أفرزها ّ
وتون�س �صوب القطب ال�سيا�سي (الأمري خالد وم�صايل احلاج /علي با�ش حانبه
والثعالبي :ت )1944.على ح�ساب االهتمام بال�ش�أن الفكري والتنظريي.
كيف متت املزاوجة بني ال�شعار الكبري «العودة �إىل الإ�سالم» وبني متطلبات
التحدي الثقايف ومعوقات التفكك االجتماعي؟
الرقي
ينطلق ابن عا�شور من املبد�أ العام فيقول�« :إن امل�سلمني ّمروا من ّ
التم�سك
والنه�ضة �إىل الرتاجع والنكو�ص وال�سبب يف احلالتني هو الدين فعند ّ
تقدموا وعند التخلّي عنه تراجعوا والعود �إىل الكمال واالرتقاء يف �إ�صالح
به ّ
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(((
يثـني بعد ذلك في�ؤكد «على � ّأن �إ�صالح عقل الإن�سان
�أحوالهم ّمير عرب الدين ّ .
هو �أ�سا�س �إ�صالح جميع خ�صاله»(((.

جند التوجه ذاته عند ابن بادي�س �إذ نراه ينادي بالفكر والتخطيط والتنظيم
والدقّة لك ّنه عند حتديد املرجع الذي ينبغي اتخاذه يكتفي بدواء واحد هو القر�آن
قيا�سا على جمتمع الدعوة ومرحلة اخلالفة الرا�شدة(((.
ً
�أما الفا�سي فيدعو امل�سلمني من جهته �إىل �إعادة قراءة فكرهم وجتديده
لتحقيق النه�ضة املرتقبة ومزاوجة ذلك مبا حققه الع�صر من �إجنازات .ذلك �أن
جمزيا �إن اقت�صر على �إحياء الرتاث دون االلتفات �إىل الواقع
«الإ�صالح ال يكون ً
اجلديد ودون �أن يحدد �صيغة لالقتبا�س واملزاوجة»(((.
يف هذه الوجهة املتعلقة بالإ�صالح الديني � ًأي�ضا يقول ابن عا�شور�« :إن �أزمة
روحية بالأ�سا�س»(((� ،إال �أ ّنه يعود
الدينية ل ّأن الأزمة ّ
امل�سلمني تفريطهم يف �أخالقهم ّ
تعرف عقيدته
فيذكر �أن خط�أ امل�سلمني هو �أ ّنهم ال يبحثون عن الإ�سالم مبا يتجاوز ّ
اخلا�صة بذات املكلّف �أو املتعلّقة مبعامالته ...وين�سون ت�أثري روح
�أو تفاريع �أحكامه ّ
(((
(((
(((
(((
(((

ابن عا�شور� ،أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم �ص.5
مرجع �سابق �ص .45
ال�شهاب جزء  2جملّد � 8ص.57
الفا�سي النقد الذاتي �ص .129
ابن عا�شور� ،أ�صول �ص.73
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املدنية ال�صاحلة((( ما يتفق عليه �إ�صالحيو املغرب يف عموم ما
الإ�سالم يف ت�أ�سي�س ّ
�أنتجوه يحيل �إىل هذه املراوحة بني املرجعية ال�سلفية وخطاب التحديث.
يت�صدر مبحث �آليات الإ�صالح مو�ضوع املعرفة الدينية فهذا ابن عا�شور
ّ
يرى �أن �إ�صالح العقيدة الدينية هو �أ�سا�س كلّ �أنواع الإ�صالح املقرتحة((( ،ويعترب
الديني رغم وعيه بالفروق
� ّأن طلب العلم هو �أ�سا�س ذلك الإ�صالح قا�ص ًدا العلم ّ
الزمنية(((.
الكاملة بني العلوم
ال�شرعية والعلوم ّ
ّ
إ�صالحا للمجتمع دون
ال يختلف ابن بادي�س عن ابن عا�شور فال يرى � ً
اخلفي
دائما من ال�شرك ّ
ينبه ً
�إ�صالح الفرد وعقائده .لذلك كان ّ
وخا�صة ال�شرك ّ
وهو ما يف�سر حماربته للخرافات والبدع((( ،وكذلك حمله على الطرق ال�صوفية
ذات احل�ضور الكبري يف كامل بالد املغرب .مع ذلك ف�إنه مل يدع �إىل االنغالق بل
إيجابيات املا�ضي وو�سائل احل�ضارة احلديثة(((.
�إىل التوفيق بني � ّ
ي�ؤكد الفا�سي من جهته على �ضرورة �إحياء العقيدة و�إعادة دور االجتهاد
جماد ًال املاديني والالئكيني مبي ًنا كيف احرتم الإ�سالم العقل واحلرية وحث على
(((
(((
(((
(((
(((

مرجع �سابق �ص 5و .9
ابن عا�شور� ،أ�صول �ص.51
ابن عا�شور� ،أ�صول �ص.91
تف�سري ابن بادي�س �ص.96
تقدم الأمم مرتبط
انظر ابن بادي�س عند تف�سريه للآية  79من �سورة الإ�سراء يو�سع هذه امل�س�ألة بح ًثا فيجعل �أنّ ّ
ب�إعطاء قيمة للوقت تف�سريه �ص.173
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العلم لأن «الفكر الديني يف الإ�سالم معناه احلرية الكاملة»((( ،وينظر لهذا بقوله:
«�إن جوهر الفكر الإ�سالمي هو الثورة على املجتمع الفا�سد وحترير العقل من �سيطرة
�أي طغيان»((( .ثم هو يرف�ض الأخذ من الغرب �إال ما كان على �سبيل االنتقاء �أي
االقتبا�س الوظيفي« :نحن نعتقد �أن الإ�سالم (ومعه الوطنية) ي�ستطيع �أن ميزج كل
ما يف الفل�سفات والنظريات الغربية من حياة وحركة ويتعداها جمي ًعا ملا هو خالد
و�أبدي» .هدف الفا�سي من هذا خلق ثقة بالنف�س ّمتكن من جتاوز وقائع التاريخ.
مع هذا ف�إ ّنه ال يرتدد يف الت�أكيد على قيمة احلرية التي ال ميكن للم�سلمني �أن
ي�ستعيدوا مكانتهم دونها .هو يف هذا يتفق مع امل�صلح التون�سي ابن عا�شور الذي
ي�صل بتبني هذه القيمة �إىل درجة الوقوع يف خطاب متجيدي �سجايل يقارن فيه
الفرن�سية وبني ما عرفه امل�سلمون
احلرية الذّ ي و ّلدته الثورة
ابن عا�شور بني مفهوم ّ
ّ
الغربي هو الرقّ يف الإ�سالم ومن ّثم ينكر على الأوروبيني
معتربا � ّأن الإقطاع
ً
ّ
(((
تبجحهم بتحرير العبيد بينما �سبقهم الإ�سالم �إىل ذلك قبل ت�سعة قرون .
ّ
بعد الإ�صالح الديني يركّ ز الفكر الإ�صالحي ب�صفة متميزة على الرتبية
والتعليم املجال الأهم لإن�شاء �إن�سان جديد �سليم من العيوب الأخالقية وباعتباره
�أ�شد الو�سائل جناعة.
((( الفا�سي �ص .120
((( الفا�سي �ص .124
((( ابن عا�شور� ،أ�صول �ص.170
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هذا ابن عا�شور يفرد للمو�ضوع كتاب «�ألي�س ال�صبح بقريب» ليك�شف فيه
نقائ�ص التعليم بالزيتونة ويواجه من �أجل ذلك مقاومة ال�شيوخ التقليديني وهو ما
دفعه �إىل اال�ستقالة من خطة رئا�سة جامعة الزيتونة عدة مرات(((.
�أما ابن بادي�س فهو «يعترب �أن املدر�سة هي املخرب الذي ين�شئ �أجيا ًال ومنه
يتخرج القادة»((( فهي الف�ضاء الذي ميكن �أن يتخل�ص فيه امل�سلم من �شعوذة
الطرقية ويتحرر من اجلهل الذي تن�شره .غالب ما حرره ابن بادي�س يف ال�شهاب
واملنتقد والب�صائر وال�سنة وال�صراط وال�شريعة ي�ؤكد على ا�ستلهام �أ�صول الرتبية
من الإطار العام للرتبية الإ�سالمية باعتبارها «ت�ؤدب النف�س وتزكي الروح وتثقف
العقل وتقوي اجل�سم».
اهتم الفا�سي يف كتابه النقد الذاتي بالرتبية والتعليم باعتبارهما �أ�سا�س
الإ�صالح لكن الذي يربز عنده هو �أ�سا�س التعليم« :العلم امل�صحوب بالعقيدة
واخللق املتني خري �ضمان لكل ما ي�سعى �إليه الإن�سان((( .لكنه يف الوقت ذاته يهتم
مبا ي�سميه «خلق املواطنة»((( و�ضرورة االهتمام بالذكور والإناث والأثرياء والفقراء.

(((
(((
(((
(((

ا�ستقال ابن عا�شور مرة �أوىل �سنة  1912من جلنة الإ�صالح وثانية من �إدارة اجلامعة �سنة  1932وثالثة �سنة
.1952
أي�ضا مقاله الإ�سالم الذاتي والإ�سالم الوراثي.
�
1934وانظر
أكتوبر
�
عدد
10
جملد
11
ج
ال�شهاب
ً
الفا�سي النقد الذاتي �ص .344
مرجع �سابق �ص .346
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أ�سا�سيا من
تنك�شف من هذه العناية بالرتبية والتعليم التي كانت ً
حمورا � ًّ
حماور احلركة الإ�صالحية ثنائية املرجعية التي يحيل عليها الإ�صالح املغاربي.
فكريا للإ�صالح املغاربي ميكن �أن
جماع هذه التعبريات �صاغت توج ًها ًّ
نطلق عليه ا�سم الوعي بالتخلف .هذا االعرتاف ال�صريح مبا �سماه الكواكبي
«الفتور العام» يقطع بني حال امل�سلمني املرتدي وبني �سر الأقدار التي تخفى
عن الب�شر .ما تناوله الإ�صالح ال�شرقي عن الطبائع وال�سنن يلتقي مع احلر�ص
إقرارا
املغاربي يف معرفة العلل الدافعة �إىل الداء وهو ما يعني من الناحية الفكرية � ً
بنهاية الع�صر الو�سيط .بذلك ف�إن الإ�صالح قطع مع ثقافة الع�صور املا�ضية وطرق
�إنتاج املعرفة فيها .هذا ما جعل رواد الفكر الإ�صالحي يلحون على �أن ال�ضعف
له �أ�سبابه معيدين االعتبار للمفكر الذي ب�شر بالع�صر احلديث يف البالد العربية
رغم انتمائه الواقعي للع�صر الو�سيط� :أعني بذلك ابن خلدون.
ما حققه الوعي بالتخلف �إذن هو رف�ض فكرة جمود البنى االجتماعية
والفكرية والت�أكيد على مو�ضوعية القوى التي حترك التاريخ� .إنها بداية نهاية
«فجيعة الإن�سان الو�سيط يف التاريخ» وتراجع فكرة �أن ال�سري �إىل الأمام ال يكون
�إال نحو الأ�سو�أ.
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( )2الآخر والنظرة �إىل الذات
نعد عنوان كتاب �شكيب �أر�سالن (« )1946-1869ملاذا ت�أخر
ميكن �أن ّ
مفتاحا ي�ضع �أمامنا بجالء طبيعة الفكر الإ�صالحي
امل�سلمون وملاذا تقدم غريهم؟» ً
عامة والنخب املغاربية خا�صة يف مواجهتها للتحدي احل�ضاري الغربي .ف�إذا كان ظاهر
اخلطاب الإ�صالحي يبني مدى االرتباط بعنا�صر الهوية التاريخية ومدى التم�سك
بالأهداف العامة لل�شريعة ف�إنه دون �شك يك�شف حقيقة ال تكاد تخفى وهي �أن
الفكر الإ�صالحي م�سكون بالغرب .ات�ضح ذلك منذ �أن كتب رواد الإ�صالح يف
تون�س ب�أن «التيار الأوروبي تدفق �سيله يف الأر�ض فال يعار�ضه �شيء �إال ا�ست�أ�صلته
قوة تياره املتتابع فيخ�شى على املمالك املجاورة لأوروبا من ذلك التيار �إال �إذا حاذوه
وجروا جمراه يف التنظيمات الدنيوية فيمكن جناتهم من الغرق»(((.
حني نربط بني هذا وبني الن�ص النموذجي للفكر الإ�صالحي لل�شيخ �سامل
بوحاجب التون�سي الذي يقول فيه�« :إين بعد �أن ت�أملت ت�أم ًال طوي ًال يف �أ�سباب
تقدم الأمم وت�أخرها جي ًال بعد جيل مبا ت�صفحته من التواريخ الإ�سالمية والإفرجنية...
التج�أت �إىل اجلزم مبا ال �أظن عاق ًال من رجال الإ�سالم يناق�ضه من �أَ َّنا �إذا اعتربنا
ت�سابق الأمم يف ميادين التمدن وحتزب عزائمهم على فعل ما هو �أعود نف ًعا ال يتهي أ� لنا
�صادرا
�أن ّمنيز ما يليق بنا �إال مبعرفة �أحوال من لي�س من حزبنا ...ف�إن الأمر �إن كان ً
من غرينا وكان �صوابًا مواف ًقا للأدلة...فال وجه لإنكاره و�إهماله»(((.
((( �أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك� ،ص 65ط� ،1868 .ص  ،186ط .بيت احلكمة تون�س .1990
((( �أقوم امل�سالك .1867
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هذا االعرتاف بالآخر قا�سم م�شرتك لرجال الفكر الإ�صالحي يف املغرب
رغم ال�صراع احل�ضاري وخماطر اال�ستالب الثقايف.
يقول ابن بادي�س يف مقال �شهري بعنوان�« :أيها امل�سلم اجلزائري» :هاك
و�صايا نافعة «حافظ على عقلك فهو النور الإلهي الذي ُمـ ِنح َتـه لتهدى به �إىل
طريق ال�سعادة .....واحذر كل مرتيبط ُ[ط ُر ّقي م�شعوذ] يريد �أن يقف بينك وبني
ربك .احذر من التوح�ش ف�إن املتوح�ش يف ع�صر املدنية حمكوم عليه بالتناق�ض
ثم الفناء واال�ضمحالل كما فنيت جميع الأمم املتباعدة عن التمدن والرقي...
ع�صريا يف فكرك ويف عملك»(((.
وكن ًّ
�أما عالّل الفا�سي فهو يذهب يف ف�صل بعنوان املعا�صرة والع�صرية �إىل « �أن
الذي غمر غالبية النا�س هو انق�سام املجتمع �إىل فريقني  :واحد يرى �أن كل ما
�شايع ولذلك فهو يفقد
فعله القدماء �أو فكروا فيه هو ال�صحيح الذي يجب �أن ُي َ
الثقة يف كل ما مل ت�أت به الأوائل �أو مل يجده يف تقاليد الو�سط الذي ن�ش�أ فيه.
و�آخرون طغت عليهم رغبتهم يف ا ِجل ّدة واالبتكار ف�أ�صبحوا ي�ؤمنون ب�أن كل ما
ُنقل من املا�ضي يجب �أن ينقر�ض� .....إن �أ�سا�س الغلط هو اخللط بني الع�صرية
(البحث عن اجلديد) واملعا�صرة (�إدراك املجدي يف اجلديد والقدمي) ....يجب �أن
من�ضي قد ًما م�ستنريين بعقولنا التي مل تقيدها �أ�سباب القلق املعا�صرة لندر�س كل
((( ابن بادي�س الأعمال الكاملة ج� 3ص .177
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ما يف الغرب مقتب�سني ما هو �صالح النبعاثنا ...ويف كل الأحوال يجب �أال نبذل
عقولنا وح َّقـها يف التفكري ثم ًنا لأية �سعادة م�صطنعة �أو روحية من َت َحلة» (((.
هذا ما يتيح لنا القول �إن الفكر الإ�صالحي يعرتف بالآخر �أو ًال ،ثم يعرتف
ثانيا؛ لأن ما كنا نقر�ؤه عن احلرية الفكرية وما �أكد
به �أداة �ضرورية للوعي بالذات ً
عليه ابن عا�شور يف املو�ضوع ذاته يثبت �أن « الآخر» هو عن�صر �أ�سا�سي يف الوعي
يتم من زاويتني :
بالت� ّأخر .لذلك يجوز القول �إن حتديد طبيعة الفكر الإ�صالحي ّ
زاوية الآخر وزاوية الذات .هذا من جهة مرجعيته.
املحدد لطبيعة الفكر الإ�صالحي
�أما بالنظر �إىل العامل الفكري احلا�سم ّ
ف�إنه يكمن يف الأثر املعريف للعن�صر اخلارجي يف الوعي بالت�أخر �أو ما ميكن ت�سميت
«الوعي الكوين».
ما نق�صده هو � ّأن الفكر الإ�صالحي و�إن ا�ستثمر جهود احلركة ال�سلفية
نوعيا .ا�ستثمرها يف املجال املعريف
(الوهابية ،ال�سنو�سية ،املهدية) ف�إنه يختلف عنها ًّ
الن�ص
بتوظيف حر�ص ال�سلفيني على جتاوز العوائق الرتاثية ق�صد الرجوع �إىل ّ
الت�أ�سي�سي من جديد .لكنه مل يقف عند هذا احلد(((.
((( الفا�سي النقد الذاتي �ص .81
داخليا باالعتماد على «�إحياء علوم الدين» �أو ت�صحيح
((( امل�شروع ال�سلفي متثل يف اهتمامه بق�ضايا االنحطاط ًّ
�سيعرف بها ابن تيمية (ت)1327/728
العقيدة والق�ضاء على البدع .هذه املعاجلة الداخلية لالنحطاط والتي ُ
وابن القيم (ت )1350/751وابن عبد الوهاب (ت  )1703/1115وال�شوكاين (ت )1832/1245
وحممد علي ال�سنو�سي (ت  )1860/1276واملهدي (ت  ) 1885/1302والألو�سي (ت )1924/1342
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ثقافيا يف جتديد
معرفيا �أو ًّ
مل يهمل العنا�صر «الدخيلة» التي ميكن �أن ت�سهم ًّ
والهوية بل �إنه بقدر ت�أكيده على �أن �أ�سباب ال�ضعف لها عوامل داخلية
التفكري ّ
قيما دافعة للنهو�ض ت�ستفاد من داخل الرتاث ومن
بقدر �إحلاحه على � ّأن هناك ً
بتفوق «الآخر» �أي �أوروبا احلديثة .هذا الإقرار يف�ضي �إىل
خارجه� .إنه الإقرار ّ
القول ب� ّأن حتقيق االرتفاع من درجة املدنية الدنيا �إىل الدرجة العليا ال يتح ّقـق �إ ّال
يبلـغه م�ستوى احل�ضارة الكونية.
باالرتفاع العام للمجتمع ب�شكل ّ
بهذا بلغ الفكر الإ�صالحي درجة وعي خمتلف يقطع مع الطرح ال�سلفي
ين منفتح على «الآخر» مبا
ووعيه املتماهي مع ذاته ويدخل على الع�صر بوعي كو ّ
يح ّقق الإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سي.
عند هذا احلد ميكن اقرتاح جملة من التحديدات للفكر الإ�صالحي:
�إذا كانت عبارة الإ�صالح من ناحية البناء اللغوي تعود �إىل الداللة املتداولة
حد للخط�أ((( ،ف�إن اال�ستعمال
يف اال�ستعمال القدمي التي تعني الت�صحيح وو�ضع ّ
خ�ص به جماال االجتماع والتعبد .ي�ضاف �إىل ذلك ربط
احلديث للإ�صالح ّ
هذا الت�صحيح التاريخي بالعوامل الفعلية التي �سببت ت�أخر امل�سلمني والذي
= مل تختلف يف جوهرها عن منهج الغزايل (ت  )1111/505يف �إحياء علوم الدين �أي الإ�صالح بالرجوع
�إىل الذات فقط كلّ عنا�صر هذه املدر�سة كانوا م ّتــفـقني على مت�ش واحد قُبـل من اجلميع بدرجات متفاوتة،
�إنه مبد�أ «اتركوا الكتب لكتاب اهلل ف�إنها حاجبة عن فهم معناه» ّ
(مكي �شبيكة ،ال�سودان يف قرن ،جلنة الت�أليف
والرتجمة القاهرة .)1961
((( انظر قوله تعاىل «�إن �أريد �إال الإ�صالح ما ا�ستطعت» هود .88/11
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ي�ستلزم نقاء العقيدة �أوىل خطوات هذا التوجه� .إىل جانب ذلك ف�إن الإ�صالح
من الناحية الآلية يقت�صر على اال�ستناد �إىل مرجعية تراثية ق�صد توفري و�سائل
مواجهة املع�ضالت احلديثة دون كبري تو�ضيح للمنهج الذي ينبغي اعتماده لتوفري
هذه املزاوجة.
مثل هذا التعرث يحيل على مفارقة من جهة املنهج الفكري لدى
الإ�صالحيني املغاربة� .إنهم مل ُي ِعيدوا النظر يف منهج تفكريهم وهو ما جعلهم غري
ممتلكني لو�ضوح فكري كاف يقطع مع التوجه التقليدي ال�سائد يف العامل العربي
الإ�سالمي .هذا يف الوقت الذي كانوا يعلنون عن رف�ضهم للمناهج الفكرية التي
و ّلدت العلوم القدمية وعن متردهم على الرتاث الو�سيط للإ�سالم على اعتبار �أنه
�شجع التقليد و�أ�ساء للن�ص الديني وفهمه ال�سليم.
يقول الفا�سي« :ال بد من بعث العقيدة الدينية املوروثة من ال�سلف ال�صالح
وتدارك الفجوة التي �أحدثتها ع�صور االنحطاط ......مع ذلك ال بد من �إيقاظ
الوعي ون�شر التجديد الفكري وتطويره على خمتلف امل�ستويات يف �إطار مبادئ
الدين...لأن الدين �شامل من حيث املبادئ واملناهج والأهداف ملجموع الق�ضايا
واحلاجيات املعا�صرة».
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( )3ال�سيا�سة وال�شريعة :املد واجلزر
يقول ر�شيد ر�ضا ( )1935-1865مبي ًنا الفروق الكبرية بني نخبة تون�س
الزيتونية وبني علماء م�صر الأزهريني« :هذان الوزيران (العزيز بوعتور ويو�سف
ّ
جعيط) من �أ�شهر املتخرجني من ذلك اجلامع .كان(بوعتور) ناب ًغا يف العلوم
ّ
ويعد من طبقة �أهل الرتجيح يف الفقه وكذلك وزير القلم(وزير
العربية والدينية ّ
جعيط قد در�س فيه ثم ا�شتغل بال�سيا�سة
الداخلية) اجلديد وهو ال�شيخ يو�سف ّ
ّ
وتقلّب يف املنا�صب حتى �صار اليوم وزير القلم واال�ست�شارة .فهذان الوزيران
دخال باب ال�سيا�سة وهما �شيخان زيتونيان حتى ارتقيا �إىل من�صة الوزارة فهل
ي�ستعد ملثل ذلك حتى يكون �أه ًال
يخطر يف بال �أحد من مدر�سي الأزهر �أن
ّ
للوزارة �أو ملا دونها من �أعمال احلكومة؟ ك ّال �إن �أح ًدا منهم ينكر يف مثل هذا
والدين».
أ�شد تثبي ًتا يف العلم ّ
خريا لهم و� ّ
اال�ستعداد ولو فعله �أحد لكان ً
االجتماعية باملغرب العربي احلديث
العلمية والأو�ضاع
ّ
امل�ؤكد �أن التقاليد ّ
ّ
مكنت عد ًدا من رجال الإ�صالح من خو�ض ال�ش�أن ال�سيا�سي .تقلّب البع�ض يف
ا�سية واختلطوا بكبار رجال الدولة وكان للبع�ض الآخر اطالع كاف
ال�سي ّ
املنا�صب ّ
على جمريات الأمور ال�سيا�سية وهو ما ّ
فكري ومن
مكن رجال الإ�صالح من ن�ضج ّ
ين .ندرك هذا بو�ضوح يف اجلهود
توجه �إ�صالحي عقال ّ
ا�ستعدا ٍد ٍ
واع لدعم كل ّ
الوطنية للنخبة الإ�صالحية املغربية من �أمثال �أبي �شعيب الدكايل (ت)1937 .
املعروف بعبده املغربي وتلميذه حممد بن العربي العلوي(ت� )1965 .أ�ستاذ
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عالّل الفا�سي .يف اجلزائر كانت جمعية علماء اجلزائر ومن�شوراتها الإ�صالحية ال
ترتدد يف معاجلة الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية وهو ما كان يثري حفيظة الطرقيني
ورجال اال�ستعمار الفرن�سي .كان هذا �ش�أن ال�شيوخ عبد احلليم بن �سماية وحمدان
الوني�سي والطيب العقبي (ت )1962 .وحممد الب�شري الإبراهيمي(ت)1965.
ومبارك امليلي (ت � .)1945أما يف تون�س ف�إ�ضافة �إىل ابن عا�شور و�سامل بوحاجب
ف�إنه ينبغي �أن نذكّ ر بال�شيوخ بريم اخلام�س( )1889-1840وحممد النخلي
واخل�ضر بن ح�سني وحممد �شاكر.
ينبغي يف خ�صو�ص هذا املبحث ال�سيا�سي التذكري ب�أمر �أ�سا�سي ن�ستوحيه
من ق�ضية التنظيمات التي كان لها �أثر كبري يف ال�سياق املغاربي .يقول �صاحب
�أقوم امل�سالك« :وال �سبب ملا ذكرناه �إ ّال تقدم الإفرجن يف املعارف الناجتة عن
التنظيمات امل�ؤ�س�سة على العدل واحلرية»(((.
�إذا كان هناك نوع من االتفاق بني الإ�صالحيني على �أن �سر تفوق الغرب
هو طبيعة نظام احلكم فيه واعتماده على م�ؤ�س�سات د�ستورية ف�إن هذا ال يجعلنا
نظفر يف خ�صو�ص ال�ش�أن ال�سيا�سي على �أي جهد تنظريي يذكر .ما جنده هو
بالأ�سا�س مقاالت وبيانات واهتمام ،باجلوانب العملية ك�أهمية التنظيم احلركي
واحلزبي من �أجل ا�ستقطاب اجلماهري ،مع �صياغة هذا املطلب باالهتمام باجلوانب
الإجرائية ال�شكلية.
((( �أقوم امل�سالك ط.1990 2.
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�أكرث من ذلك ،فابن عا�شور مل يهتم بالفكر ال�سيا�سي رغم موقعه من
النخبة التون�سية ورغم امتالكه مللكة نقدية متميزة يف حتليالته لأ�صول ال�شريعة
ومقا�صدها .كانت ر�ؤيته لل�سيا�سة منح�صرة يف الت�صور الرتاثي الفقهي �إذ يرى �أن
�أ�صول �سيا�سة الأمة �ضبطتها ال�شريعة والقوانني «التي بها رعاية الأمة يف مرابع
أ�سباب االختالل»((( .هدف ال�سيا�سة عنده هو دفع النا�س
الكمال والذود عنها � َ
�إىل اال�ستقامة ح�سب ما تقت�ضيه مقا�صد ال�شريعة وهو يعترب �أن حكومة الإ�سالم
دميقراطية على ح�سب القواعد الدينية الإ�سالمية املنتزعة من �أ�صول القر�آن ومن
بيان ال�سنة النبوية ومما ا�ستنبطه فقهاء الإ�سالم من خمتلف الع�صور(((.
من جهة �أو�ضاع القطر اجلزائري ف�إن �أو�ضاعه مل تكن لت�ساعد الفكر
الإ�صالحي على بلورة فكر �سيا�سي متميز .لقد عرفت احلركة الإ�صالحية هناك
مرحلتني :مرحلة مهادنة مع اال�ستعمار تركز العمل فيها على املطالبة بالعدل
وامل�ساواة ،ومرحلة ثانية متيزت بالنزعة الن�ضالية من �أجل انف�صال اجلزائر عن
الهيمنة الفرن�سية .نقر�أ ن�ص التعريف بجمعية العلماء امل�سلمني فنجد �أن «هذه
جمعية دينية تهذيبية بحتة وهي بعيدة كل البعد عن ال�سيا�سة وال�سيا�سيني،
ميدانها الإ�صالح الديني والتهذيب االجتماعي ورفع الأمية عن القوم»(((.
((( ابن عا�شور� ،أ�صول �ص .123
((( مرجع �سابق �ص .213
((( الأعمال الكاملة �ص .302
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ال يعني هذا �أن الفكر الإ�صالحي يف اجلزائر كان منعز ًال عما يجري يف
املنطقة ويف العامل الإ�سالمي .لقد كان متفاع ًال مع الأحداث الإقليمية (مثل
ا�ضطرابات تون�س �سنة  1936وما تعانيه ال�صحافة يف ظل نظام احلماية) لذلك
�أدرك �أهمية املغرب الإ�سرتاتيجية وتخوف فرن�سا منه كما حتدث عن الق�ضية
الفل�سطينية والوحدة العربية .الأغرب من هذا �أن ابن بادي�س كان له موقف من
اخلالفة و�إلغائها (�سنة � )1924شبيه مبوقف علي عبد الرازق.
يقول يف مقال بعنوان «اخلالفة �أم جماعة امل�سلمني»� « :أ�صبحت اخلالفة رم ًزا
تقدي�سيا لي�س من �أو�ضاع الإ�سالم يف �شيء .فيوم �ألغى الأتراك اخلالفة مل
ظاهريا
ًّ
ًّ
خا�صا بهم و�أزالوا رم ًزا
يلغوا اخلالفة باملعنى الإ�سالمي ،و�إمنا �ألغوا نظا ًما
حكوميا ًّ
ًّ
خياليا ف نُِت به امل�سلمون لغري جدوى وحاربتهم الدول الغربية املتع�صبة واملتخوفة من
ًّ
�شبح الإ�سالم ...للم�سلمني مثلما لغريهم من الأمم ناحيتان  :ناحية �سيا�سية دولية
وناحية �أدبية اجتماعية .ف�أما الناحية ال�سيا�سية الدولية فهذه من �ش�أن �أممهم امل�ستقلة
وال حديث لنا عليها اليوم .و�أما الناحية الأدبية االجتماعية فهي التي يجب �أن
تهتم بها كل الأمم الإ�سالمية امل�ستقلة وغري امل�ستقلة لأنها ناحية تتعلق بامل�سلم من
جهة عقيدته و�أخالقه و�سلوكه يف احلياة يف �أي بقعة من الأر�ض كان ...لي�س لنا بعد
حممد � شخ�ص مقد�س الذات ...ولكن جماعة امل�سلمني هم �أهل العلم واخلربة
الذين ينظرون يف م�صالح امل�سلمني من الناحية الدينية والأدبية»(((.
((( مرجع �سابق� .ص .411
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�إذا انتقلنا �إىل املغرب الأق�صى جند �أن عالّل الفا�سي مار�س ال�سيا�سة
مبا�شرة وعرب عن ر�أيه يف كتاب النقد الذاتي� .إ ّنه يعترب �أن للمغرب ر�سالة خا�صة
تتمثل يف �ضرورة اال�ستقالل املدخلِ ال�ضروري لإحياء املا�ضي .يقرتح تبني نظرة
�شمولية للم�سائل ال�سيا�سية والوطنية منتق ًدا تفكري القرية املقت�صر على املحيط
ال�صغري .لذلك فهو ي�ؤمن ببناء «�أر�ستقراطية فكرية» لأن املفكرين هم ر�سل
(((
متبنيا قولة فولتري� :إذا �أردت �إنها�ض �شعب فعلمه كيف يفكر.
الفكر للنا�س
ً
هذه النخبة هي التي يوكل �إليها تخطيط م�شروع �سيا�سي ،من جهة �أخرى جنده
معار�ضا للر�أ�سمالية لغياب �أي بعد �أخالقي فيها كذلك هو مناه�ض لل�شيوعية
ً
لأنها نظام كهنوتي حرم النظر يف غري املذهب.
�سيا�سيا عدم توفر موقف متجان�س
�إن نظرنا �إىل عموم امل�صلحني تبني لنا
ًّ
وفقدان طرح فكري متميز .فمن معر�ض عن معاجلة املو�ضوع (ابن عا�شور) �إىل
معبرّ عن مواقف ذاتية ونخبوية هي �أقرب للمثالية يف الغالب� .إال �أن اجلدير
بالتذكري هو �أن املخاطر الأوروبية الزاحفة على املغرب طيلة القرن التا�سع ع�شر
متكنت يف ميدان العالقة بني ال�سيا�سي وال�شرعي من حتقيق �أمرين:
قلّ�صت من نفوذ اخلطاب الطرقي ب�صفة تدريجية بعد �أن كانت الطرق
ال�شعبية يف الأرياف والبوادي وهي
الدينية
ّ
ال�صوفية هي امل�ؤطر للحياة ّ
ّ
املنظم للعالقة بني احلوا�ضر والأرياف.
((( النقد الذاتي �ص .47
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كثريا من مواقف النخب احل�ضرية املتعلمة يف خ�صو�ص
ّ
حولت ً
الإعرا�ض عن ال�سيا�سة .لقد تراجعت املقولة القدمية التي برزت عند
العبا�سية والتي بلورها عدد من العلماء من �أ�شهرهم «ابن
�ضعف الدولة ّ
َعـقيل» (ت )1119/513 .و«ابن اجلوزي» تلك املقولة التي تدين
ال�سيا�سة باعتبارها طغت على ال�شريعة.
متكن الفكر الإ�صالحي بف�ضل معاي�شته للأحداث من التعبري عن
منهيا العزلة التي كانت تعي�شها القيادة الفكرية والدينية بعي ًدا
مطالب �سيا�سية ً
عن القيادة ال�سيا�سية .حدث هذا لكن دون �أن يتجاوز امل�شروع ال�سيا�سي طابع
املوعظة والتو�صيات الأخالقية مع بوادر جندها عند الفا�سي وابن عا�شور يف اعتماد
عبارات مل تكن معروفة من قبل مثل :املجتمع الإ�سالمي والتعليم الإ�سالمي
واالقت�صاد الإ�سالمي .وقع ذلك يف �سياق �سجايل ي�ؤكد �أن القر�آن �أعطى كل
مبادئ النظام الدميقراطي احلديث .هذا املعنى يوحي ب�أن للفكر الإ�صالحي ر� ًأيا
يف الإ�سالم وامل�سيحية و�أنه ال ينبغي املقارنة بينهما بل ينبغي مقارنة الإ�سالم
بامل�ؤ�س�سات املدنية الغربية(((.
يغيـر ال�صورة التاريخية للحكم
�إذا جتاوزنا هذا ف�إننا ال جند �أي جهد تنظريي ّ
ي�سوغ مرجعية ال�شرعي
مع ما يلزم لذلك من فكر �سيا�سي
واجتماعي مالئم �أو ّ
ّ
و�ضرورة توجيهه للحياة العامة.
((( انظر ف�ضل الرحمن ،
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خامتة
قام الفكر الإ�صالحي يف املغرب بعملية تروي�ض وتطويع للذهن واملجتمع
اللذين مل يكن لديهما �إال ال�سلفية �أو الطرقية مرجعي ًة فكرية و�سلوكية كان ال بد
من االختيار بينهما ملواجهة التحدي الأوروبي.
�إذا كان الفكر الإ�صالحي قد اعتمد على مفهوم الإ�صالح القدمي �إ ّال �أ ّنه
قيميا جدي ًدا ،برز ذلك يف العناية بقيمة الآخر الذي �أ�ضحت له قيمة
�أك�سبه بع ًدا ًّ
معيارية ،لكنه مع ذلك ظل مرتد ًدا بني الإحياء واالعرتاف بالآخر .اجته �إىل مقولة
ال ي�صلح �آخر هذه الأمة �إال مبا �صلح به �أولها �أي اتخاذه اللحظة الر�سالية والرا�شدة
مقيا�سا للمجتمع املثايل ،هذا مع التما�سه لبع�ض القيا�سات املنفتحة على الغرب
ً
كالرتكيز على قيمة العلم والوعي بالزمن وقيمته وبدورة التاريخ وتخلف امل�سلمني
انتقائيا ب�شكل توظيفي �سواء يف عالقته بالرتاث �أو من انفتاحه على
عنها .كان ًّ
�إبداعات الغرب ،هذا مع املحافظة على ال�شخ�صية واجتناب الذوبان.
أي�ضا بنزعة تربيرية دفاعية لها ما يف�سرها
ات�سم خطاب الفكر الإ�صالحي � ً
�إىل حد بعيد فقد انت�شرت يف القرن  19فكرة �أن ال�شرق مري�ض و�أن �سبب مر�ضه
هو الدين .لذلك عمل الفكر الإ�صالحي على نق�ض هذه الفكرة معي ًدا االعتبار

619

يف الفكر الإ�صالحي املغاربي ..الق�ضايا ،الأعالم ،املنهج

619

�إىل الدين معتم ًدا يف ذلك الطابع ال�سجايل الذي حال بينه وبني االرتقاء اخلطاب
املعقلن الذي �أعاقه عن بلوغ امل�ستوى التنظريي .من هذه الناحية ميكن اعتبار
جزءا من الفكر الإ�صالحي يف امل�شرق و�إن ميزت الأولَ
الإ�صالح باملغرب ً
قادرا على حتريك اجلماهري وبث روح
اللحظة التاريخية وظروف املنطقة ما جعله ً
املطالبة بالتغيري.
حر�صا على
لكن �أهم ما ّميز الفكر الإ�صالحي املغاربي هو �أنه كلما ازداد ً
العودة �إىل الأ�صول وجد نف�سه متموق ًعا يف الع�صر وقيمه وم�ؤ�س�ساته .تلك هي
مثريا للعالقة امل�شوبة
�أهم مفارقاته� .إن التموقع يف الع�صر على �أهميته و�إثرائه يظل ً
بالعداء مع اال�ستعمار وما يفرزه من خطاب �سجايل ومتجيدي .نتيجة لذلك كله
يظهر الق�صور واملحدودية اللذان نلم�سهما بو�ضوح يف الإ�صالح املغاربي الذي
عمل على القطع مع الثقافة التقليدية ولكن ذلك القطع جاء غري كامل كما عمل
على االنفتاح على الع�صر احلديث دون �أن يعني ذلك ا�ستيعابًا للمنهج احلديث
ومقت�ضيات التجديد.

مدار�س التجديد والإ�صالح :الرواد والأفكار يف م�صر
يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
زكريا سليمان بيومي
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التجديد والإ�صالح م�صطلح وا�سع ي�صعب حتديده ومن ثم ي�صعب حتديد
الأفكار التي طرحت من خالله وكذلك رواده؛ فاالختالف يف النظر �إىل كل
هذا وحتديده وحتليله يختلف من كاتب لآخر وفق منظوره الفكري ،فال يتفق
�أ�صحاب التف�سري املادي للتاريخ مع �أ�صحاب التف�سري الليربايل �أو �أ�صحاب
التف�سري الديني وغريها ،وذلك يرجع الختالف املوازين التي يتحدد على �ضوئها
تعريف الإ�صالح وتقومي رواده ،ولهذا ف�إن طرح هذه الق�ضايا �سيختلف من كاتب
لآخر وفق التوجه الفكري للتناول.
ومو�ضوعيا باالحتكاك احل�ضاري دعا
زمنيا
ًّ
وحداثة هذا الطرح املرتبط ًّ
البع�ض لأن ينظر �إليه نظرة �شك وارتياب بل ورف�ض �أحيانًا ،حيث ر�أوا �أن �إطالق
م�صطلح اجلديد �أو التجديد يعني �أن القدمي هو الرتاث و�أن اجلديد هو املنقول عن
احل�ضارة الأوروبية .وتختلف كذلك ق�ضية التقومي �أو التقبل للأفكار وللرواد فال
(� )1أ�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�صر ،بكلية الرتبية ،جامعة املن�صورة.
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ينظر البع�ض �إىل �أبعادها املو�ضوعية واملنطقية بقدر ما ينظر �إىل انتماء �أ�صحابها،
اعرتا�ضا كام ًال على التف�سري
فكثري من �أتباع الفكر الديني يف بالدنا يبدون
ً
الليربايل وعلى �أتباع الفكر العلماين ملجرد انتمائهم للغرب الأوروبي يف الن�ش�أة
فيحملونهم ما للغرب من ر�صيد تاريخي �سيئ لبالدنا دون مناق�شة مو�ضوعية
لأفكارهم وبالتايل رف�ض اال�ستفادة منها.
وينظرون � -أي �أتباع الفكر الديني  -كذلك �إىل �أ�صحاب التف�سري املادي �أو
الي�ساري �أو املارك�سي نظرة كلية من خالل موقف بع�ض منظري الي�سار للدين ،وال
يقبلون حماوالت التكيف �أو التعديل التي يقوم بها بع�ض الي�ساريني .ويف م�صر
رف�ضا كام ًال
�صادف التيار الي�ساري الذي ظهر يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل ً
يف الغالب �سواء ملوقفه من الدين �أو لأن امل�ؤ�س�سني الأوائل له كانوا من اليهود
مثل هرني كورييل ،وهليل �شفاتز ،وكذلك لوجود اال�ستعمار الربيطاين بطبيعته
الر�أ�سمالية الليربالية املعادية للي�سار ال�شيوعي ،ولهذا التقى الليرباليون مع �أ�صحاب
أفكارا مهمة
الفكر الديني وبدعم ا�ستعماري ملعاداة هذا التيار على الرغم من تبنيه � ً
للطبقة الكادحة يف م�صر تتمحور حول الدعوة للعدل االجتماعي والتحرر الوطني.
ومل يكتب لأفكار هذا التيار �أو رواده  -بغ�ض النظر عن االتفاق �أو
االختالف معهم � -أن يكونوا من بني �أفكار ورواد الإ�صالح والتجديد يف م�صر
رغم ما بذلوه من �أوجه الن�ضال �إال يف نظر �أتباعه ويف كتاباتهم.
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وهناك جانب �آخر ميكن مالحظته عند النظر �إىل رواد الإ�صالح والتجديد
و�أفكارهم وهو �أن �أغلب ه�ؤالء الرواد قد �سبق حتديدهم من قبل ،وبالتايل فما على
الذين يريدون �إعادة النظر حولهم �إال �أن يعيدوا طرح �أفكارهم من خالل �إعادة
ترتيبها �أو تقوميها ،ومن هنا ف�إن االجتهاد يف هذا اجلانب قد �أ�صبح � -أو �أريد له �أن
يكون  -حمدو ًدا.
وحتديد حمور التجديد والإ�صالح يف م�صر بالقرنني الأخريين يرتبط ارتباطًا
وثي ًقا بو�صول احلملة الفرن�سية �إىل م�صر �أواخر القرن الثامن ع�شر وجعلها من قبل
رئي�سيا لفر�ض العديد من الأفكار
البع�ض  -وحتى هذه الدعوة �أو هذا امل�ؤمتر ً -
حمورا ًّ
�أو ك�سر ما ي�سمونه العزلة احل�ضارية بني ال�شرق الإ�سالمي والغرب الأوروبي ،وبالتايل
جعل هذه احلملة بداية مرحلة تاريخية جديدة يبد�أ بها التاريخ امل�صري احلديث.
بل �إن البع�ض يجعلون من ع�صر حممد علي بداية هذه املرحلة باعتباره قد �أحدث
تغيريا يف العديد من اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والفكرية ميزته
ً
عن املرحلة ال�سابقة عليه يف الع�صر العثماين ،ذلك � ًأي�ضا يرتبط باالنفتاح على الغرب
الذي بد�أته احلملة الفرن�سية وبالتايل حدد هذا االنفتاح م�ساره ورواده.
وال يحاول هذا البع�ض يف توجههم �أن يروا �أبعاد هذه احلملة العدوانية
ال من البعد الديني وحده و�إمنا على ال�صعيد الوطني والإن�ساين حتى مبعايري
الفرن�سيني �أنف�سهم ،فقبل ت�سع �سنوات فقط من هذه احلملة على م�صر قامت
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الثورة يف فرن�سا ،وهلل لها �أ�صحابها ومروجوها ب�أنها انت�صار للحرية ،ومل يقلل
من تهليلهم اعتداء نابليون على حرية �أهل ال�شرق كما لو كان �أهل ال�شرق
ويف مقدمتهم �أهل م�صر لي�سو �أه ًال للحرية التي ينادون بها ،فهل ي�صعب اعتبار
املناه�ضني للحملة واملدافعني عن احلرية من رواد الإ�صالح والتجديد؟
كما ال يحاول ه�ؤالء �أن يربزوا دور اليهود املعادي لل�شرق بعد �أن جنحوا
من خالل تنظيماتهم ال�سرية يف تطويع بع�ض قوى الغرب يف التوجه نحو حتقيق
�أهداف يهودية يف حقيقتها لكنها تغلف بعناوين و�أهداف غري حقيقية ،و�إال فبماذا
يف�سر امل�ؤرخون توجه نابليون فور و�صوله �إىل م�صر وقبل �أن يتحقق له اال�ستقرار
فيها �إىل عكا ثم �إىل القد�س ويقتل ويذبح الآالف من �أهل فل�سطني ثم يعود �إىل
م�صر؟ ومل ال نعترب الذين قاوموا ذلك من رواد الإ�صالح والتجديد.
وتكمن الإجابة على هذه الت�سا�ؤالت يف حتديد �أو �إثبات تبعية من �أريد
لهم �أن يكونوا وحدهم رواد الإ�صالح والتجديد يف م�صر ويف غريها من بالد
بدءا بال�شيخ
ال�شرق الإ�سالمي ،ف�أغلبهم ممن تخفوا خلف �ستار اجلمعيات ال�سرية ً
ومرورا بالطهطاوي والأفغاين وحممد عبده وغريهم،
العطار وحممد علي طب ًعا ً
دون �أن يتطرق البع�ض لر�صد دور الثائرين من الفالحني على حممد علي
وا�ستبداده وتع�سفه� ،أو الثائرين على �أبنائه من رواد احلرية �أو الإ�صالح ،وبالتايل
اعتبار املطالبة بالعدل االجتماعي من �أهم �أفكار الإ�صالح.
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وعلى �ضوء ذلك ميكن ا�ستنباط بع�ض املحاور الرئي�سية التي دارت حولها
�أفكار من �أريد لهم ولنا �أن يكونوا من �أبرز رواد الإ�صالح والتجديد يف م�صر يف
القرنني الأخريين.
املحور الأول :وينح�صر يف �أفكار الإ�صالح الديني �أو الت�شبث بالرتاث باعتباره
أ�سا�سا للإ�صالح واخلروج من امل�شكالت التي �أملت بالأمة وهو
يف نظر رواده � ً
ما بدا من خالل الدعوة الوهابية وغريها ،ويف م�صر تتمثل يف جانب من �أفكار
بع�ض الرواد مثل جمال الدين الأفغاين وال�شيخ حممد عبده وال�شيخ عبد العزيز
جاوي�ش وال�سيد ر�شيد ر�ضا وم�صطفى �صادق الرافعي والإمام ح�سن البنا وال�شيخ
�سيد قطب وغريهم.
املحور الثاين :ومتثله �أفكار الدعوة �إىل الإ�صالح والتجديد من خالل الثورة على
وعلميا ،حيث ر�أى هذا الفريق من
�سيا�سيا ًّ
املا�ضي واال�ستفادة من الغرب عمو ًما ًّ
الرواد �أن ذلك هو ال�سبيل الأف�ضل للحاق باحل�ضارة املعا�صرة وحماولة الت�ساوي
احل�ضاري مع الغرب وبالتايل حتقيق اال�ستقالل والتحرر ،ومن رواد هذا املحور
مدر�سة ال�شيخ حممد عبده كلطفي ال�سيد وقا�سم �أمني وطه ح�سني وال�شيخ علي
عبدالرازق.
املحور الثالث :وحتدده �أفكار التمرد على املوروث الثقايف و�أ�ساليب التعليم
أ�سا�سا للإ�صالح والتجديد ،ومن
التقليدية والدعوة �إىل �إ�صالح التعليم باعتباره � ً
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رواد هذا املحور ال�شيخ ح�سن العطار وال�شيخ رفاعة الطهطاوي وعبد اهلل الندمي
وحممد عبده وطه ح�سني وح�سن البنا.
املحور الأول
قد يبدو لرواد الإ�صالح من منظور ديني خال�ص ،وربط التخلف والتقدم
يف م�صر مبدى االلتزام ب�أحكام الدين و�أن الطريق �إىل حل جميع امل�شكالت
يتمثل يف العودة �إىل هذا االلتزام ،قد يبدو �أنهم يرف�ضون الت�سليم بالهوة احل�ضارية
بني ال�شرق والغرب والتي بدت منذ مراحل االحتكاك الأوىل يف الع�صر احلديث
عند و�صول احلملة الفرن�سية يف �أواخر القرن  ،18وبالتايل يرف�ضون الت�سليم مبا
�أحدثته هذه احلملة من �آثار ومبدى �إ�سهامها يف التغري التاريخي ،لكن الأمر يف
حقيقته يرتبط بهذا احلدث.
فامل�صريون اعتادوا على �أن يحكمهم حاكم من جن�س دينهم ،ور�صيدهم
البطويل الذي يرددونه دو ًما ينح�صر يف موقفهم من احلمالت ال�صليبية �أو الهجوم
املغويل ،و�أنهم لفرتة زمنية طويلة مل يتعر�ضوا لعدوان ،وال يقبلون مهما كان
�ضعفهم �أن يحكمهم �أجنبي غري م�سلم .وبالتايل ف�إن احلملة الفرن�سية قد �أ�سهمت
يف طرح �أفكار اخلروج مما �أدركوا �أنه �ضعف وتخلف �إىل �إ�صالح ي�ضمن لهم �أال
يتعر�ضوا لعدوان و�أن يالحقوا الع�صر ،ونظر كل مبنظوره �إىل ذلك فر�أوا �أن العودة
�إىل ما كان عليه ال�سلف ال�صالح من مت�سك بالدين هو ال�سبيل �إىل العودة �إىل ما
كانت عليه الدولة الإ�سالمية من قوة و�سيادة .وعلى الرغم من �أن البع�ض قد �أخذ
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على هذا الفريق عدم �إدراكه للمتغريات احل�ضارية ف�إن �أتباع هذا الفريق قد ر�أوا
�أن ا�ستمرار قوة الدولة الإ�سالمية يف ع�صور خمتلفة بالبعد التاريخي وا�ستقراءهم
للر�صيد الديني بالبعد التنظريي قد دعاهم للت�شبث ب�أفكارهم الإ�صالحية.
وال �شك �أن قيام الدعوة ال�سلفية الوهابية يف جزيرة العرب وجناحها وتو�سعها،
وقدرتها على ال�صمود واال�ستمرار رغم عوامل التحدي من قبل الدولة العثمانية ومن
حمالت حممد علي املتكررة والقوى الغربية ممثلة يف الإجنليز ،كل ذلك قد �ساعد
هذا الفريق من املفكرين على ثبات االعتقاد ب�أن ال�سبيل الأف�ضل -ورمبا الوحيد-
للإ�صالح يتمثل يف مدى القدرة على �إحياء تعاليم الدين والعودة للتم�سك بها
خمتذلني مفهوم الإ�صالح والتجديد يف هذا اجلانب وحده.
فالديوان الذي �أن�ش�أه نابليون �إبان احلملة والذي جمع فيه �أبرز امل�شايخ مثل
ال�شيخ ال�شرقاوي وال�شيخ ال�سادات وامل�ؤرخ عبد الرحمن اجلربتي مل ي�ستطيع
خالله نابليون �أن يقنعهم بالفارق احل�ضاري الذي بدا يف قوة احلملة الع�سكرية،
وكذلك فيما عر�ضه عليهم علما�ؤها وبالتايل �إقناعهم ب�أن يحملوا لواء التجديد،
فحني �أراد تقريبهم �إليه ومتييزهم بعالمة تو�ضع على �أكتافهم وهي الطيل�سانة �ألقى
بها كل منهم على الأر�ض لدرجة �أثارت نابليون وردوا عليه ب�أن علماءه مهما بلغوا
من علم فهم �أقل من دروي�ش �صويف م�سلم من �أ�صحاب اخلوارق والكرامات،
ولعل يف ذلك داللة على ت�شبث هذا الفريق من رواد هذه الفرتة بالر�صيد الثقايف
املوروث و�أن ذلك هو الكفيل بحل ق�ضايا املجتمع كافة.
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وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي خالل هذه احلقبة كان ال�سيد عمر مكرم من
املنتمني لرواد الإ�صالح من هذا الفريق فمع كونه قد ا�ستطاع �أن يحدث حتو ًال
يف منهج �أتباع ال�صوفية و�أن يقود ببع�ضهم �أ�سلوبًا ملقاومة اال�ستبداد والظلم
االجتماعي وهم املتقوقعون حول الزهد يف الدنيا وترك مباهجها قبل و�صول
حملة نابليون و�أثناءها وبعدها ،وهو لهذا يعد من رواد الإ�صالح والتجديد� ،إال �أنه
حني تزعم حركة �شعبية لدعم تويل حممد علي الوالية يف م�صر مل يخطر بباله
اختيار نف�سه �أو �شخ�ص م�صري ملن�صب الوالية و�إمنا ر�أى �أن الوالء لدولة اخلالفة
العثمانية هو ال�سبيل الوحيد لإنقاذ البالد رغم و�ضوح عجز هذه الدولة عن
الدفاع عن م�صر ،وانخراطها يف اال�ضطراب والف�ساد بعد خروج احلملة ،فالبعد
الديني وحده هو املحور الذي دار فيه دور عمر مكرم ال�سيا�سي دون التفكري يف
�إعادة النظر حوله �أو قبول �أي فكر �إ�صالحي بعي ًدا عنه.
وحتى امل�ؤرخ عبد الرحمن اجلربتي الذي �أبدى �إعجابه بالكثري من علوم
الفرن�سيني وتقدمهم ونظامهم وميلهم للعدل وغري ذلك �إال �أنه دافع عن العثمانيني
وعن �أحد �شيوخهم وو�صفه ب�أنه �صاحب العلم ال�صحيح ،و�أبدى رف�ضه لعلوم
الفرن�سيني �أو اال�ستفادة من ح�ضارتهم وان�ضم �إىل الفريق الراف�ض لال�ستفادة من
�سيا�سيا،
اجلانب الثقايف احل�ضاري الغربي الذي �أتت به احلملة رغم جماراته لها
ًّ
ور�أى �أن الإ�صالح يكمن يف �إحياء العلوم الدينية واالرتباط بالدولة العثمانية.
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بدءا
وحول هذا املحور دار تقومي دور الرواد الالحقني ونهجهم الإ�صالحي ً
من ال�شيخ ح�سن العطار الذي �أثار �أتباع التيار الديني ب�إعجابه  -جمرد �إعجاب  -مبا
ر�آه من تقدم الفرن�سيني يف العلوم حني علق على ذلك  -م�شاركًا اجلربتي -ب�أن
بع�ض هذه العلوم ال تعيها عقول �أمثالنا ،كما �أنه اقرتب منهم و�شارك حممد علي
يف التوجه لتحديث م�صر من خالل اال�ستفادة من علوم �أوروبا وح�ضارتها ،و�أن هذا
�شيخا للأزهر ،فقد اعتربه
التوجه اجلديد للعطار هو الذي دعا حممد علي لتعيينه ً
رواد املحور الديني عقلية ا�ست�سالمية بهرتها علوم الغرب دون �أن يت�شبث بالعلوم
الدينية دون �سواها ،يف حني اعتربه املحور الآخر �أحد �أهم الرواد يف هذه الفرتة.
ودار تقومي دور رفاعة الطهطاوي بعد عودته من فرن�سا وتوليه تعليم اللغات
والرتجمة وبع�ض الكتابات التي �أبدى فيها ت�أثره بالغرب الأوروبي ،وطرح رواد
هذا املحور ت�سا�ؤالت عدة حول هذا الدور وهل ت�أثر باملنبع الأ�صلي الذي متثله
العلوم الدينية �أم طغت عليه العلوم احلديثة يف �أوروبا ،وا�ست�شهد كل فريق يف
�إجاباته حول ذلك بكتاباته عن حرية املر�أة وحقوقها واالن�شغال بالرتجمة عن
�أفكار احلرية و�إعادة النظر يف بع�ض امل�سلمات املوروثة وغري ذلك.
وعلى �صعيد الأفكار ال�سيا�سية التي �أبداها بع�ض الرواد من امل�صلحني
�أو املجددين مثل الأفغاين ورواد مدر�سته وقف �أتباع هذا املحور ليقيموا �أعمال
و�أدوار ه�ؤالء الرواد من منظور ديني ثابت يت�شبث باخلالفة والدولة الإ�سالمية
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الواحدة مهما كانت �ضعيفة �أو فا�سدة فانتقدوا دور الأفغاين يف دعوته لوحدة
احلكومات الإ�سالمية جماراة للواقع الذي �أ�صبح عليه امل�سلمون ولي�س وحدة
�شعوب كما يتجه �أ�صحاب هذا املحور الديني.
كما انتقدوا دور ال�شيخ حممد عبده بالتبعية الرتباطه بالأفغاين ،وحني
اجته ال�شيخ �إىل الدعوة �إىل تكوين جيل جديد بالرتبية والتعليم وترك كل ما هو
�سيا�سي انتقدوه كذلك لكونه قد خرج عن �إجماع الفكر ال�شمويل يف الإ�سالم
الذي ال يفرق بني دين و�سيا�سة �أو دين ودولة.
ووقف رواد هذا املحور م�ؤيدين لل�شيخ ح�سن البنا وحلركته الإخوان
امل�سلمني لكونه قد دعا للدولة الإ�سالمية وعودة اخلالفة ومعاداة الغرب
اال�ستعماري وال�سعي ملحاربته واجلهاد الدائم �ضده وطرح برنامج متكامل
للإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي والفكري وال�سيا�سي قائم على مبادئ
الإ�سالم وم�ستمد من �شريعته وراف�ض ملا يتعار�ض معها �أو يتجاهلها .وبالقطع �أيدوا
رموز هذه احلركة وروادها من �أمثال عبداحلكيم عابدين و�صالح ع�شماوي و�سيد
�سابق و�سيد قطب وغريهم .وه�ؤالء يعتربهم �أتباع هذا املحور هم الرواد احلقيقيون
للتجديد والإ�صالح يف م�صر.
قدرا حمدو ًدا من الت�أييد
ونال بع�ض الرواد الذين اقرتبوا من هذا املحور ً
لدفاعهم عن ارتباط م�صر بدولة اخلالفة ولكن مع االحتفاظ باال�ستقالل دون
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�أن يرتبط ذلك بت�صور �إ�سالمي ،ومن �أبرز ه�ؤالء م�صطفى كامل وحممد فريد
وعبد العزيز جاوي�ش.
وال �شك �أن رواد هذا املحور من دعاة الإ�صالح والتجديد على �أ�س�س
قدرا وا�س ًعا من الت�أييد ال�شعبي الذي ا�ستند على �سيادة الفكر
دينية قد حققوا ً
الديني وت�أخر التعليم احلديث ،ولكنهم يف الوقت نف�سه تعر�ضوا لهجوم وا�سع
و�شامل من رواد املحاور الأخرى من �أ�صحاب التف�سري الليربايل �أو التف�سري املادي
�سواء ملوقف كليهما من الدين �أو الرتباطهم بتطور العلوم احلديثة ،وهذا الهجوم
م�ستمرا حتى تاريخنا املعا�صر حيث مازال �أتباع الإ�صالح من منظور ديني
ظل
ً
يتهمون باجلمود والتخلف والرجعية �سواء منهم من ظل جام ًدا على �أفكاره �أو
معيارا
من حاول الأخذ ببع�ض جوانب التطور لكنه ظل على اعتبار الدين وحده ً
للحكم بالتقدم �أو التح�ضر .وال يعترب ه�ؤالء يف نظر خ�صومهم من رواد الإ�صالح
وبالطبع التجديد.
ومن �أهم رواد هذا املحور الداعي �إىل الإ�صالح من منطلق االلتزام مببادئ
الإ�سالم على ال�صعيد الثقايف م�صطفى �صادق الرافعي الذي �ألف كتابًا بعنوان
«املعركة بني القدمي واجلديد» وكان عبارة عن جمع ملقاالت كتبها قبل احلرب العاملية
الأوىل ثم �أ�ضاف �إليها جملة من املقاالت ن�شرها يف �أعقاب ن�شر كتاب يف ال�شعر
اجلاهلي للدكتور طه ح�سني وقيام طه ح�سني بن�شر �آرائه بني طالب اجلامعة امل�صرية.
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وقد حدد الرافعي ما يق�صده من القدمي واجلديد ب�أن القدمي هو احلفاظ على
الدين واللغة والتقاليد يف حني �أن اجلديد ميثله العائدون من �أوروبا الذين فتنوا
بها و�أخذهم بريقها فا�ستخفوا بالرتاث ودعوا �إىل تركه .وركز على الذين ابتعثوا
�إىل فرن�سا و�إجنلرتا ثم عادوا �إىل م�صر لينكروا الرتاث العربي بجملته لغته وعلومه
و�آدابه بل والدين الذي يحمل هذه املعاين .ور�أى الرافعي �أن مثل ه�ؤالء لن
ي�ستطيعوا �إحداث �أي تغيري مما ين�شدونه بل �سيفنون واجلماعة باقية وينق�صون
والأمة نامية ويذهبون �إىل رحمة اهلل ومن رحمة اهلل �أنهم ال يعودون ثانية.
وعن الذين يتخذون اللغة العربية منطل ًقا للهجوم على الإ�سالم التقى الرافعي
مع من يرى �أن املجددين جاء منهم من يريد هدم الأمة يف لغتها و�آدابها خدمة ملبد�أ
اال�ستعمار الأوروبي ...وترى بع�ضهم دعاة �إىل اللغة والأدب على �شرط �أن ال يكون
ثمة قر�آن وال حديث ،و�أن تكون ال�صبغة ال دينية وحجتهم يف ذلك حب التجدد،
وكون القر�آن واحلديث وكلمات ال�سلف كلها من القدمي الذي ال يتالءم مع الروح
الع�صرية يف �شيء ،و�آخرون يف ذلك حجتهم النزعة القومية التي هي يف زعمهم
تناق�ض النزعة الدينية و�أن النزعة القومية جتديد يالئم روح الع�صر.
�سمون املجددون وبرر
وحاول الرافعي �أن يحذر النا�س من ه�ؤالء الذين ُي َّ
هجومه الالذع عليهم ب�أنه حماولة لو�صف الرجل ال�ضال ملنع املهتدي �أن ي�ضل.
ولعل من �أبرز ما طرح من �أفكار و�آراء لرواد هذا املحور �آراء و�أفكار ال�شيخ
ح�سن البنا التي ر�أى فيها احلل الأمثل لأي جتديد �أو �إ�صالح يف م�صر ،ففي
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ر�سالته «�إىل �أي �شيء ندعو النا�س» ذكر �أن حجر الأ�سا�س يف �أداء هذه الر�سالة
هو �إ�صالح النفو�س يف الأمة الإ�سالمية وجتديد �أفكارها و�أخالقها ،ف�إن النفو�س
احلالية ال ت�صلح لعمل جدي .كما ذكر يف الر�سالة نف�سها �أن كل نظام ال يعتمد
على الأ�س�س الإ�سالمية وال يبنى على قواعد القر�آن الكرمي ال ي�صلح �أب ًدا لبناء
النه�ضة الإ�سالمية.
وطرح م�ؤ�س�س جماعة الإخوان ر�ؤية �إ�صالحية �شاملة يف جميع امليادين
االجتماعية من حيث التعليم واملر�أة وطبقات املجتمع ،وال�سيا�سية يف موقفه من
الأحداث والقوى والأحزاب ال�سيا�سية ،واالقت�صادية والفكرية وغري ذلك بحيث
ّ
منهجا لأتباع اجلماعة يرون– وما يزالون -فيه الإ�صالح
�شكلت هذه الآراء ً
احلقيقي للأو�ضاع يف م�صر ،ويرون يف زعيمهم �أبرز دعاة الإ�صالح والتجديد يف
تاريخ م�صر احلديث.
وتعترب الآراء ال�سيا�سية التي ر�أى فيها ال�شيخ ح�سن البنا �أنها هي ال�سبيل
�إىل الإ�صالح هي �أبرز �آرائه التي دفعته لل�صدام وجماعته مع دعاة الليربالية من
املثقفني والقائمني على احلكم من خالل جتربة الأحزاب ال�سيا�سية واملدعومني
من �سلطات االحتالل .فقد ر�أى ال�شيخ البنا �أن الأحزاب ال�سيا�سية هي �سيئة
الوطن الكربى وهي �أ�سا�س الف�ساد االجتماعي ،فهي لي�ست �أحزابًا باملعنى
احلقيقي ولكنها لي�ست �سوى ان�شقاقات �أحدثتها خالفات �شخ�صية بني نفر من
�أبناء هذه الأمة .ونادى ال�شيخ بحل هذه الأحزاب واعترب �أن الت�أخر يف ذلك �أمر
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خطري ،وذكر« :لقد حاول امل�صلحون �أن ي�صلوا �إىل وحدة  -ولو م�ؤقتة  -ملواجهة
هذه الظروف الع�صيبة التي جتتازها البالد ،فيئ�سوا و�أخفقوا ،ومل يعد الأمر يحتمل
�أن�صاف احللول ،وال منا�ص بعد الآن من �أن حتل هذه الأحزاب جمي ًعا ،وجتمع
قوى الأمة يف حزب واحد يعمل ال�ستكمال ا�ستقاللها وحريتها ،وي�ضع �أ�صول
الإ�صالح الداخلي العامة ثم تر�سم احلوادث بعد ذلك للنا�س طرائق يف التنظيم
يف ظل الوحدة التي يفر�ضها الإ�سالم»(((.
وميكن اعتبار بع�ض امل�ؤ�س�سات التي ن�ش�أت داعمة لهذا املحور ومروجة
لأفكاره من بني توجهات التجديد والإ�صالح على منهج هذا املحور مثل جماعة
ال�شبان امل�سلمني التي ن�ش�أت �سنة 1927م والتي �أ�شارت يف العدد الأول من
جملتها �إىل الربط بني دعاة التجديد وبني دعاة الإحلاد و�أن العودة �إىل القر�آن
الكرمي هي �أ�سا�س �أي نه�ضة �أو �إ�صالح.
ومن بني الرواد املغمورين يف هذا املحور ال�شيخ م�صطفى �صربي �آخر من
توىل م�شيخة امل�سلمني قبل �إلغاء اخلالفة يف �إ�ستانبول ،فعلى الرغم من �أنه عثماين
الن�ش�أة والت�أثر ف�إن هجرته �إىل م�صر يف �أعقاب �إلغاء اخلالفة قد جعلته ي�سهم يف
احلركة ال�سيا�سية والثقافية التي عا�شتها م�صر يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل
واخلا�صة بال�صراع بني دعاة التجديد واملحافظني .فقد اعترب ال�شيخ م�صطفى
�صربي �أن الغزو الثقايف الأوروبي هو �أخطر �شيء يتعر�ض له ال�شرق نتيجة ملا
((( ر�سالة م�شكالتنا يف �ضوء النظام الإ�سالمي
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وقر يف نفو�س بع�ض امل�سلمني من �إجالل للثقافة الغربية و�إ�سراف يف االعتماد
عليها والنقل عنها .وركز ال�شيخ مهمته على رف�ض دعوات الت�أويل واملناداة بتطوير
الإ�سالم حتت �ستار مالءمة الظروف وم�سايرة الركب احل�ضاري لأنه ر�أى يف ذلك
�سبي ًال �إىل فقد امل�سلمني لثقتهم يف القر�آن وال�سنة.
املحور الثاين
ورواد هذا املحور من امل�صلحني واملجددين وقفوا على ال�ضفة الأخرى من
رواد املحور الأول حيث دعو �إىل �ضرورة الأخذ من ح�ضارة الغرب �أو التفاعل
معها ،ووقفوا من هذا التوجه بدرجات متفاوتة فمنهم من ر�أى احل�ضارة يف عمومها
إن�سانيا �أ�سهمت كل ال�شعوب فيه ،و�أن امل�سلمني كان لهم �إ�سهامهم
ر�صي ًدا � ًّ
الوا�ضح فيما و�صلت �إليه احل�ضارة الغربية ،و�أن قدر ا�ستفادة امل�سلمني منها يف
احلا�ضر هو ا�سرتداد جلانب من �إ�سهامهم فيها.
ودعا البع�ض الآخر من رواد هذا املحور �إىل �أن وجود اال�ستعمار الربيطاين
يف م�صر يفر�ض �ضرورة اال�ستفادة منه والتفاعل مع اجلوانب الإيجابية فيه والتعلم
من ر�صيده احل�ضاري و�أن ذلك هو ال�سبيل الأف�ضل للت�ساوي معه ثم املطالبة بعد
ذلك بجالئه عن م�صر .ومن رواد هذا الفريق �أحمد لطفي ال�سيد وقا�سم �أمني
و�أحمد فتحي زغلول و�سعد زغلول و�أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية التي ن�ش�أت يف
�أعقاب ثورة �سنة 1919م.
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وهناك من رواد هذا الفريق من دعا �إىل االرتباط الكامل بالغرب الأوروبي
معتربا ذلك هو قدر م�صر وم�صريها و�أن الت�أخر يف ذلك �سي�ؤدي �إىل ت�أخرها عن
ً
الركب احل�ضاري ،ومن �أبرز رواد هذا االجتاه الدكتور طه ح�سني و�سالمة مو�سى.
أي�ضا ال�شيخ حممد عبده الذي حاول �أن ي�ستعني
ومن �أبرز رواد هذا املحور � ً
بالإجنليز يف منهجه الإ�صالحي يف م�صر ،ويذكر الأ�ستاذ �أحمد �أمني يف ذلك �أن
حممد عبده كان يرى �أن جالء الإجنليز ال ي�أتي �إال من طريق اال�ستنارة لل�شعب
وفهمه حلقوقه وواجباته ،وغ�ضبه من االعتداء على حقوقه وهمته يف �أداء واجباته.
و�صدرت لل�شيخ حممد عبده فتوى عن �ضرورة اال�ستعانة بالأجانب ذكر فيها:
«قد قامت الأدلة يف الكتاب وال�سنة وعمل ال�سلف على جواز اال�ستعانة بغري
امل�ؤمنني وغري ال�صاحلني على ما فيه خري ومنفعة للم�سلمني ،و�أن الذين يعمدون
�إىل هذه اال�ستعانة جلمع كلمة امل�سلمني وتربية �أيتامهم وما فيه خري لهم مل يفعلوا
�إال ما اقت�ضته الأ�سوة احل�سنة بالنبي  و�أ�صحابه ،و�أن من ك ّفرهم �أو ّف�سقهم فهو
يجدوا يف دعوتهم و�أن مي�ضوا
بني الأمرين �إما كافر �أو فا�سق ،فعلى دعاة اخلري �أن ّ
على طريقهم وال يحزنهم �شتم ال�شامتني ،وال يغيظهم لوم الالئمني ،فاهلل كفيل
لهم بالن�صر �إذا اعت�صموا باحلق وال�صرب»(((.
و�أفتى ال�شيخ حممد عبده ب�إمكانية انخراط امل�سلم يف عادات الأوروبيني
االجتماعية ك�أكل حلومهم ولب�س مالب�سهم فيما عرف بالفتوى الرتن�سفالية،
((( �أحمد �أمني� ،ص .277
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كما كانت له بع�ض �آراء �سيا�سية �أو ما �أطلق عليه الإ�صالح ال�سيا�سي تتعار�ض
مع توجهات التيار الوطني الذي كان يتزعمه م�صطفى كامل ويدعمه اخلديوي
عبا�س حلمي الثاين.
ولعل ال�شيخ حممد عبده قد اعتربه الكثري من دعاة احلداثة و�أ�صحاب التعليم
والثقافة الأوروبية من �أبرز رموز الإ�صالح والتجديد يف حني ر�آه بع�ض �أتباع التيار
م�صلحا �أو جمد ًدا.
الديني
ا�ست�سالميا تاب ًعا للفكر الغربي اال�ستعماري ولي�س ً
ًّ
وتبع ال�شيخ حممد عبده يف هذا امليدان تالميذه �أو الذين ت�أثروا باجتاهه
يف الإ�صالح ،ففي امليدان االجتماعي كان قا�سم �أمني واح ًدا من رواد الدعوة
�إىل حترير املر�أة كجزء من جماراة الن�سق الغربي ،ويف امليدان ال�سيا�سي كان �سعد
زغلول ،واجلانب الثقايف كان ما عرف ب�أ�ستاذ اجليل �أحمد لطفي ال�سيد .وهذه
املدر�سة يف عمومها يعد روادها من �أبرز رواد الإ�صالح والتجديد يف م�صر يف
الع�صر احلديث من وجهة نظر الليرباليني �أو ما يطلق عليهم البع�ض رواد التنوير.
ومع هذا الفريق من الرواد امل�صريني وجد بع�ض دعاة التجديد من غري
امل�صريني ولكن على ال�ساحة امل�صرية ،وهم من ال�صحفيني والكتاب ال�شوام
يف �أغلبهم الذين فتح لهم الباب لدخول م�صر منذ عهد اخلديوي �إ�سماعيل،
و�شاركوا يف احلياة ال�سيا�سية فيها حتت غطاء االمتيازات الأجنبية �أو احلماية
املا�سونية ،وكان من بني ه�ؤالء يعقوب �صنوع ونقوال تقال وغريهم.
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واعترب بع�ض رواد هذا املحور �أن العائق الأ�سا�سي للتفاعل احل�ضاري هو فهم
امل�صريني للدين وت�أثريه عليهم و�أنه ال �سبيل �إىل �أي تقدم �إال باالبتعاد عن �إقحام
م�صورا �إجماع الأمة
الدين يف احلياة العامة فكتب يف هذا ال�ش�أن عبد القادر حمزة ً
ومفكريها على �أن �إهمال الدين هو علة الت�أخر فيقول« :ال يت�سع املقام لإفا�ضة
ال�شرح فيما يدل على مبلغ ت�سلط الدين على عقولنا وانخداع �أفهامنا انخدا ًعا
ال مثيل له لكل ما ي�أتي من جانب الدين .بل يدل على ا�ست�سالمنا ا�ست�سال ًما
�أعمى �إىل ما�ضينا الذي يجب �أن نبتعد عنه كل االبتعاد �إن كنا نريد �أن ال نبقي
كما نحن وكما كنا جهالء و�ضعفاء»(((.
ويوا�صل الكاتب �إظهار خطر الدين على التقدم والتح�ضر الذي مل يكن
�إال باالرتباط ب�أوروبا فيقول�« :إن الكني�سة قد ا�ستولت على الكتاب املقد�س
وحرمت على غريها فهمه وتف�سريه فيتلقون �أوامرها بالر�ضا والطوع عم ًال ب�أوامر
الدين .والنا�س ال يعرفون �إال كلمات ت�سمى الدين يتفانون يف اجلهاد غرية عليها
حتى �أخذ �شعاع العلوم ينفذ �إىل الأذهان ،وابتد�أ دور النه�ضة ،فقام الق�س�س
وقعدوا �آخذين بتالبيب الأمة ب�أ�سرها ،ينادونها :الدين الدين! اطلبي الكمال
والرقي والنه�ضة من جانب الدين ،وظلوا ي�صدعون �آذانها بهذا النداء حتى
تنبهت العقول ونظرت �إىل الدين كما �صوروه لها ،فنبذه البع�ض و�ضعفت �سلطته
على البع�ض الآخر».
((( د .حممد ح�سني ،االجتاهات الوطنية ،جـ � ،1ص .278
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�أما قا�سم �أمني الذي �أ�صبح من �أهم رواد الإ�صالح والتجديد يف امليدان
االجتماعي والذي اقرتن ا�سمه بـ (حمرر املر�أة) ،فذلك يرجع �إىل كتابيه (حترير
املر�أة) و(املر�أة اجلديدة) .وقد ركز امل�ؤلف يف كتابه الأول (حترير املر�أة) على ق�ضية
احلجاب و�أنها لي�ست من الدين يف �شيء و�أن الدعوة �إىل ال�سفور لي�س فيها خروج
على الدين �أو خمالفة لقواعده.
ويف هذا املجال ،وحول هذه الق�ضية املثرية للجدل املمتد ،ر�أى قا�سم �أمني
�أن ال�شريعة الإ�سالمية �إمنا هي كليات وحدود عامة ،ولو كانت تعر�ضت �إىل تقرير
جزئيات الأحكام ملا حق لها �أن تكون �شر ًعا عا ًّما ميكن �أن يجد يف كل زمان وكل
�أمة ما يوافق م�صاحلها� .أما الأحكام املبنية على ما يجري من العادات واملعامالت
فهي قابلة للتغيري على ح�سب الأحوال والأزمان ،وكل ما تطلبه ال�شريعة فيها هو
�أن ال يخل هذا التغيري ب�أ�صل من �أ�صولها العامة.
ور�أى �أن احلجاب  -وهو من �أهم الق�ضايا  -قد خلت �شريعة الإ�سالم من ن�ص
يوجبه و�إمنا هو عادة جاءت من خمالطة الأمم فا�ستح�سنها امل�سلمون و�ألب�سوها لبا�س
الدين ك�سائر العادات ال�ضارة التي متكنت يف النا�س با�سم الدين والدين منها براء.
وبعد �أن ا�ستفا�ض قا�سم �أمني يف دعم �أفكاره حول احلرية ال�سيا�سية عمو ًما
وحرية املر�أة على وجه اخل�صو�ص دعا بو�ضوح �إىل �أن ال�سبيل �إىل الإ�صالح هو
الأخذ ب�أ�ساليب احل�ضارة الغربية ،فقال يف هذا ال�صدد منتق ًدا وقوف امل�صريني
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عند حد �إعجابهم باملا�ضي مرج ًعا ذلك �إىل ال�شعور بال�ضعف والعجز« :هذا هو
الداء الذي يلزم �أن نبادر �إىل عالجه ولي�س له دواء �إال �أننا نربي �أوالدنا على �أن
يتعرفوا على �شئون املدنية الغربية ويقفوا على �أ�صولها وفروعها و�آثارها� .إذا �أتى
ذلك احلني  -ونرجو �أال يكون بعي ًدا  -اجنلت احلقيقة �أمام �أعيننا �ساطعة �سطوع
ال�شم�س ،وعرفنا قيمة التمدن الغربي ،وتيقنا �أنه من امل�ستحيل �أن يتم �إ�صالح ما
ؤ�س�سا على العلوم الع�صرية احلديثة ،و�أن �أحوال الإن�سان
يف �أحوالنا �إذا مل يكن م� ً
مهما اختلفت ،و�سواء كانت مادية �أم �أدبية ،خا�ضعة ل�سلطة العلم .لهذا نرى �أن
الأمم املتمدينة على اختالفها يف اجلن�س واللغة والوطن والدين مت�شابهة ت�شاب ًها
عظيما يف �شكل حكومتها و�إدارتها وحماكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها
ً
وكتابتها ومبانيها وطرقها ،بل يف كثري من العادات الب�سيطة كامللب�س والتحية
والأكل .هذا هو الذي جعلنا ن�ضرب الأمثال بالأوروبيني ون�شيد بتقليدهم
وحملنا �إىل �أن ن�ستلفت الأنظار �إىل املر�أة الأوروبية».
ومن تالميذ حممد عبده من رواد هذا املحور ال�شيخ طنطاوي جوهري
حيث دعا �إىل الأخذ بالعلوم الأوروبية احلديثة قبل العلوم ال�شرعية فالعلوم
احلديثة يف نظره غذاء وعلوم ال�شريعة دواء والإن�سان يعي�ش دو ًما بالغذاء فهو دائم
الطلب �أما الدواء فيكون عند انحراف ال�صحة.
وربط ال�شيخ اجلوهري بني العلوم احلديثة وبني فر�ضية القر�آن الكرمي يف
طلبها حيث ر�أى �أن خ�شية اهلل ح ًقا �إمنا تكون على قدر العلم فكيف يخ�شى
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الإن�سان من ال يعرفه ،فاخل�شية �شرطها املعرفة .و�ألف ال�شيخ كتابًا يف هذا ال�صدد
با�سم (القر�آن والعلوم الع�صرية) ر�أى فيه �أن م�ستقبل امل�سلمني لن يكون �إال من
خالل تعلم العلوم احلديثة حتى ي�ستعيدوا مكانتهم.
ومن رواد هذا الفريق الداعي �إىل �أن ال�سبيل الأف�ضل �إىل الإ�صالح
والتجديد هو االرمتاء الكامل يف �أح�ضان احل�ضارة الأوروبية �سالمة مو�سى الذي
عرب عن توجهه يف العديد من م�ؤلفاته التي كان من �أبرزها (اليوم والغد) .ففي هذا
الكتاب الذي زامن �صدوره ن�ش�أة اجلامعة امل�صرية �سنة 1925م دعا �إىل تخل�ص
م�صر من ثقافتها ال�شرقية و�أن تلحق ب�أوروبا ،و�أعرب عن كرهه لثقافة ال�شرق وحبه
لأوروبا وتعلقه بها ،وبدت م�شاعره وا�ضحة يف قوله «�أنا كافر بال�شرق وم�ؤمن بالغرب».
و�أو�ضح رغبته يف ترجمة هذه امل�شاعر من خالل حرية املر�أة كما يفهمها الأوروبي،
و�أن تكون ثقافة م�صر �أوروبية من حيث حب احلرية والدعوة لها ،و�أال يكون يف
كل هذا �أي �سلطان للدين ،وامتدح امل�ؤلف دخول نابليون م�صر ثم ع�صر حممد
علي وع�صر �إ�سماعيل ،ودعا �إىل �أنه «قد �آن الأوان لكي نعتاد عادات الأوروبيني
ونلب�س لبا�سهم ون�أكل طعامهم ون�صطنع �أ�ساليبهم يف احلكومة والعائلة واالجتماع
وال�صناعة والزراعة» .و�أ�شار �إىل �أن م�صر بحكم تاريخها غربية ولي�ست �شرقية فقد
عا�شت �ألف �سنة وهي جزء من الدولة الرومانية ،بل وذهب �إىل حد القول ب�أن
الأزهر جامعة �أوروبية �أ�س�سها رجل �أوروبي هو جوهر ال�صقلي ،و�أنه ي�أ�سف للدماء
ال�شرقية التي ت�سربت �إىل م�صر و�أن ذلك �أ�سهم يف مر�ضها و�أن من �أعرا�ض ذلك
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املر�ض هو الوالء للثقافة العربية .ور�أى �أن يف ا�ستمرار الرباط بال�شرق �سخافة ال
يغريها �إال الرابطة الغربية و�أنه البد �أن نهتدي ب�آراء الغرب يف الإ�صالح.
وبعد هجومه على اللغة العربية هاجم الإ�سالم نف�سه ،وهاجم الذين دعوا
�إىل التم�سك برباطه مثل م�صطفى كامل وال�شيخ علي يو�سف واخلديوي عبا�س
حلمي الثاين .وو�صل الأمر به �إىل حد القول ب�أن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن
نكرههم بال حق ،و�أنه ال �سبيل �إىل الإ�صالح ال�سيا�سي �إال بالتفاهم مع الإجنليز
واال�ستفادة منهم.
�أما على ال�صعيد الثقايف واحل�ضاري فقد جتر�أ الكاتب �إىل حد الهجوم على
الإ�سالم و�أن ا�ستمرار التم�سك به هو �أمر يعادي كل �إ�صالح و�أن الرابطة الدينية
وقاحة لأننا �أبناء القرن الع�شرين �أكرب من �أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا.
�أما كتاب (م�ستقبل الثقافة يف م�صر) لطه ح�سني الذي ظهر قبيل انطالق
احلرب العاملية الثانية (1938م) ويف �أعقاب عقد معاهدة �سنة 1936م بني م�صر
و�إجنلرتا فقد جاء دعوة �صريحة لأن ي�صبح امل�صريون �إذا �أرادوا �إنها�ض بالدهم مثل
الأوروبيني ي�سلكون طريقهم ليكونوا لهم �أندا ًدا وليكونوا �شركاء لهم يف احل�ضارة
خريها و�شرها حلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب عليها.
ومن رواد هذا املحور على ال�صعيد ال�سيا�سي �شيخ �أزهري �آخر هو علي عبد
الرازق وكتابه (الإ�سالم و�أ�صول احلكم) فلم تكن الق�ضية تكمن يف الأفكار التي

643

مدار�س التجديد والإ�صالح :الرواد والأفكار يف م�صر...

643

حملها هذا الكتاب فقط بل يف الظروف التي �أحاطت ن�شره من �إلغاء اخلالفة
الإ�سالمية على يد كمال �أتاتورك وحماولة امل�سلمني الدعوة �إىل �إحيائها ،وكذلك
تويل جمموعة من دعاة الوطنية من العلمانيني امل�صريني زمام ال�سلطة بدعم
وتخطيط من �سلطات االحتالل الإجنليزي التي حر�صت على دعم التيار القومي
على ح�ساب التيار الإ�سالمي.
حاول ال�شيخ الأزهري املنتمي �إىل م�ؤ�س�سة يفرت�ض �أن تكون داعمة للتيار
الإ�سالمي �أن ي�شري �إىل �أن نظام اخلالفة ال�سيا�سي لي�س من �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية
و�إمنا هو جمرد نظام تعارف عليه امل�سلمون و�أنه ال يوجد بال�شريعة ما يلزم به.
كان الكتاب واح ًدا من �أهم العوامل التي �أ�سهمت يف �إجها�ض حماوالت
الأزهر وغريه الدعوة �إىل عودة اخلالفة �سواء مللك م�صر ف�ؤاد �أو لغريه من الذين
�أعلنوا عن رغبتهم يف هذا املن�صب ،ومل يقلل من هذه النتيجة حماكمة ال�شيخ
وعزله من الأزهر والق�ضاء.
والوا�ضح �أن �أغلب رواد هذا املحور من دعاة التجديد والإ�صالح قد
تركزت �أهدافهم يف ال�سعي لإ�ضعاف الرابطة الدينية عامة والتم�سك بالدين
ب�شكل خا�ص ،ولهذا التقت �أفكارهم يف الكتب �أو املقاالت التي �أتيحت لها �أن
تن�شر من باب وا�سع يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل عند توجه مهاجمة الدين �أو
ما ي�سمى فرتة التحول العلماين.
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ويكاد يكون هذا الهدف ميثل القا�سم امل�شرتك بني �أفكار ورواد هذه الفرتة،
فهدف كتاب طه ح�سني (يف ال�شعر اجلاهلي) وكتاب ال�شيخ علي عبد الرازق
(الإ�سالم و�أ�صول احلكم) ثم كتاب (يف الأدب اجلاهلي) لطه ح�سني ،ثم الكثري
من املقاالت التي امتلأت بها ال�صحف والتي جاءت �صدى ملحاوالت التجديد
يف تركيا يف �أعقاب �إلغاء اخلالفة الإ�سالمية (مار�س 1924م) كي ت�ؤكد على �أن
منهجا يربط بني م�صر و�أوروبا قادم ال حمالة.
التجديد ب�صفته ً
ووجدت هناك العديد من الأفكار التي غذت هذا االجتاه والتي حملتها
ال�صحف امل�صرية التي دعمتها �سلطات االحتالل حيث فتحت الباب لآراء
امل�ست�شرقني و�أتباع امل�ؤ�س�سات التب�شريية وكذلك اجلامعات امل�صرية التي امتلأت
بدعاة التجديد والعنا�صر الأوروبية التي تولت الدعوة �إىل التجديد والإ�صالح
على نهجها من خالل مناهج التعليم يف كليات هذه اجلامعة.
واملحور الثالث تركز حول الدعوة للإ�صالح والتجديد من خالل
التعليم والثقافة باعتبارهما و�سيلة �أ�سا�سية ورئي�سية ،وامتلأ هذا املحور بالرواد
من الداعمني للتعليم على �أ�س�س غربية ورف�ض ونقد الرتاث القدمي والتقاليد
املتوارثة بداية لطريق التجديد والإ�صالح ،ووجد معهم رواد على اجلانب الآخر
يت�شبثون بالقدمي والرتاث �أو بالثابت منه ورف�ض الغث� ،أي �إن رواد هذا املحور
قا�سما م�شرتكًا بني هذا
بني املجددين واملحافظني م ًعا ولذلك �سنجدهم ميثلون ً
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املحور وبني املحور الثالث الداعي �إىل البعد عن امليدان ال�سيا�سي واالقت�صار على
اجلانب التعليمي والثقايف.
ف�أغلب رواد هذا املحور �ضاقوا بالعمل ال�سيا�سي و�أدركوا �أن الهوة احل�ضارية
بني امل�ستعمر الغربي وال�شعب امل�صري جتعل من القوة والهيمنة املرتبطة بها نتيجة
أ�سا�سا و�أن النه�ضة احل�ضارية هي ال�سبيل الأف�ضل للتحرر الوطني وال �سبيل
ولي�ست � ً
غري ذلك حيث �إن املقاومة والرف�ض لن تثمر عن نتيجة ،وحتى لو حدث حترر من
الوجود اال�ستعماري ف�إن ال�ضعف احل�ضاري �سيجعل م�صر غري �آمنة �أو حمررة.
وحقيقة الأخذ باحل�ضارة الغربية يف م�صر �أدركها البع�ض قبل وقوع م�صر
حتت االحتالل ،فمنذ ع�صر حممد علي كان ال�سعي للتحديث من خالل مناهج
التعليم �أ�سلوبًا لتحديث البالد لكن الأمر كان خا�ض ًعا لر�ؤية �شخ�صية ال ر�ؤية
�شاملة من حممد علي ،فاملهند�س خانة واملدر�سة الزراعية ومدر�سة الأل�سن ت�صب
يف طريق واحد هو خدمة م�صالح الأ�سرة املالكة ،ولهذا ف�إن رواد هذه الفرتة
و�إن برزوا و�أفادوا يف ميادينهم �إال �أنهم كانوا تابعني مل�صالح احلاكم مثل ال�شيخ
رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وقبلهم ال�شيخ ح�سن العطار .كما �أن مناهج التعليم
الديني �أو الأهلي كانت مهملة بل وحما�صرة لكنها رغم ذلك كانت تنعم بقدر
من احلرية جعلت الأهايل يوا�صلون االرتباط بها ،و�ساعدت الأحوال االقت�صادية
على ا�ستمرار ذلك.
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ومن �سمات رواد هذه الفرتة الداعني �إىل التعليم والثقافة باعتبارهما
و�سيلة �أ�سا�سية للإ�صالح والتجديد هو توجيه النقد ال�شديد لأ�ساليب التعليم
القدمية التي كانت يف الأزهر والدعوة �إىل الأخذ ب�أ�ساليب جديدة ت�أخذ ب�أ�سباب
التح�ضري كما هو �ش�أن الغرب ،وبغر�ض ت�ضييق الهوة احل�ضارية معه.
و�أول ه�ؤالء الرواد ال�شيخ حممد عبده الذي �ضاق يف مراحل تعليمه الأوىل
فاهما لبع�ض الكتب
ب�أ�سلوب التعليم يف الأزهر حيث كان الطالب  -يف ر�أيه  -يخرج ً
�أما الدنيا و�شئونها ف�إنه يجهلها كل اجلهل ،وذكر حممد عبده �أن وجود �أي نابغة من
التعليم الأزهري هو برغمه ال بف�ضله و�أن الأزهر بحاجة �إىل الإ�صالح.
لقد فر�ضت الظروف ال�سيا�سية على ال�شيخ حممد عبده بعد م�شاركته يف
الأحداث ال�سيا�سية واحلياة العامة �أن يبحث عن قوة ت�سانده يف ر�ؤاه الإ�صالحية
التي تركزت يف النهاية على �إ�صالح الأزهر ،فالتقى مع النفوذ الإجنليزي بحكم
كون الإجنليز هم �أ�صحاب ال�سلطة الفعلية يف م�صر وكذلك لكونهم ال ميانعون يف
الإ�صالح الديني وامل�ؤ�س�سات الدينية.
ومهما كان من تربير لأتباعه �أو هجوم خل�صومه ف�إنه �شرع يف حتقيق ذلك
فتقدم بتقرير عما كان يراه من وجوه لإ�صالح التعليم يف م�صر �إىل املندوب
ال�سامي الربيطاين يف م�صر اللورد كرومر م�شاركًا يف ذلك الفريق املدرك ب�أن
الإ�صالح الداخلي هو ال�سبيل الأمثل جلالء املحتل.
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وذكر الأ�ستاذ �أحمد �أمني عما عاناه حممد عبده يف م�شروع �إ�صالح الأزهر
�أن «الأزهريني كان يتزعمهم طائفة �ألفت القدمي حتى عدته دي ًنا وكرهت اجلديد
كفرا ...وخنقوا الطائفة القليلة من �شبابه النازعني �إىل التجديد،
حتى عدته ً
وحر�صوا على مراكزهم �أن يكت�سحها الإ�صالح وجاههم �أن ينتقل �إىل يد
امل�صلحني ،وبجانبهم طائفة �أخرى ت�ؤمن بالقدمي عن �صدق و�إخال�ص ولكن عن
�ضيق �أفق وغفلة عن احلق».
كبريا من �إ�صالح التعليم يف
لكن حممد عبده مل ي�ستطع �أن يحقق ً
قدرا ً
الأزهر فاجته �إىل مدار�س اجلمعية اخلريية الإ�سالمية لي�ضع لها مناهج درا�سية،
م�صرا على �أن التعليم هو املدخل الطبيعي للإ�صالح .ومع عنايته بالتعليم
وكان ًّ
خارج الأزهر وا�صل حماوالته يف �إ�صالح �أحوال التعليم فيه حيث كان يراها
يف �أ�سو�أ حال فيقول« :كان طلبة اجلامع الأزهر ال ن�صيب لهم يف �صناعة الكتابة
والإن�شاء ،وكان الواحد منهم �إذا كتب لأبيه ي�ستمنحه �إر�سال الزاد والنفقة
ق�صرت �صحيفته عن بيان املطلوب له ،ومل ينفعه ما ح�صله من قواعد العربية
نق�شا مك�سر اخلطوط ناق�ص احلروف» ،ولهذا -
ب�شيء ،وجاء خطه يف مكتوبه ً
ج�سرا
ولغريه  -و�صفه �أحد الباحثني الأوروبيني بقوله�« :إن حممد عبده قد �صنع ً
فوق الهوة التي تف�صل التعليم التقليدي عن التعليم الع�صري اخلا�ضع ملذهب
العقليني الذي غزا ال�شرق من الغرب».
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وكان حممد عبده يف حماوالته لإ�صالح التعليم من خالل الأزهر �أو
املدار�س الأخرى خارجه مدفو ًعا �إىل �ضرورة مقاومة ن�شاط املدار�س الأجنبية التي
انت�شرت يف م�صر والتي حتاول �أن تبتعد يف مناهجها عن الدين والتي ر�أى فيها
االبتعاد عن ت�أثري تعاليم الإ�سالم عن البناء الثقايف والعلمي للمتعلمني كما �أن
قوة التيار الداعم للمدار�س الأجنبية والذي مل تكن املدار�س اخلا�صة الإ�سالمية
قدرا
التي �أ�س�سها حممد عبده ت�ستطيع مقاومته لقلتها و�ضعفها قد جعله يكر�س ً
من اجلهد لإ�صالح املعاهد الأزهرية رغم ما القاه من معار�ضة ورف�ض وهجوم من
الكوادر الأزهرية.
و�إذا كان حممد عبده قد بدا يف نظر الكثري من �أبرز الرواد املعتدلني يف
الإ�صالح والتجديد ف�إن دعاة التجديد الكامل من خالل البعد الثقايف من
جنوحا �إىل الدعوة لالرتباط بالغرب
�أمثال �سالمة مو�سى وطه ح�سني كانوا �أ�شد ً
واالرمتاء الكامل يف �أح�ضان ح�ضارته واقتفاء �أثر ح�ضارته ب�شكل كلي ،ذلك على
تعبريا عما �أ�صبح عليه الأزهر
الرغم من الن�ش�أة الأزهرية لطه ح�سني والتي كانت ً
من �ضعف وتخلف.
وو�صلت احلدة ب�سالمة مو�سى �إىل القول يف مقدمة كتابه (اليوم والغد)
�أنه يجب اخلروج من �آ�سيا ويق�صد هنا االرتباط الثقايف وااللتحاق ب�أوروبا ،و�أنه
كلما زادت معرفته بال�شرق زادت كراهيته له و�شعوره ب�أنه غريب عنه ،وكلما
زادت معرفته ب�أوروبا زاد حبه لها وتعلقه بها وزاد �شعوره ب�أنه منها ،فهو كافر
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تعليما
بال�شرق م�ؤمن بالغرب ،و�أعرب الكاتب عن �أنه يريد من التعليم �أن يكون ً
أوروبيا ال �سلطان للدين عليه وال دخول له فيه ،وطالب امل�ؤلف باالبتعاد �أو التوقف
� ًّ
عن تعليم اللغة العربية لأنها لغة الع�صور املظلمة وال رجاء �إال ب�إ�صالح التعليم
و�إبعاد ال�شيوخ عن التعليم وا�ستبدال الأفندية بهم.
و�إذا كان البع�ض قد اعترب �أن هجوم �سالمة مو�سى على الرتاث والقدمي من
معاديا للإ�سالم دون �إرجاع
طبيعيا لكونه
م�سيحيا ً
ًّ
الثقافة و�أ�ساليب التعليم � ًأمرا ًّ
ذلك �إىل توجهه الفكري ف�إن ما دعا �إليه الدكتور طه ح�سني يف كتبه وبخا�صة
كتاب (م�ستقبل الثقافة يف م�صر) وهو ال�شيخ الأزهري امل�سلم هو الذي ي�ستوجب
ت�صورا ملا ر�آه �أنه نه�ضة تعليمية تقوم عليها نه�ضة
االنتباه ،فقد �أراد امل�ؤلف �أن يطرح ً
م�صر وا�ستقاللها ،ودعا يف ذلك �إىل �ضرورة ا�ستمرار املدار�س الأجنبية لكونها
حاجة وطنية على �أن تدر�س مناهجها باللغة العربية.
مدنيا
وطرح طه ح�سني �أبعاد اخلالف بني النا�س حول التعليم هل يكون ًّ
بح ًتا بعي ًدا عن الدين و�أن يبقى الدين يف دائرة الرتبية الأ�سرية� ،أم �أنه من
ال�ضروري تعليم الدين باعتباره نو ًعا من دعم الهوية الوطنية؟ ور�أى �أنه ميكن �أن
يتم تعليم الدين يف املدار�س امل�صرية على �أنه جمرد مادة قومية.
على �أن امل�ؤلف يف دعوته للإ�صالح قد طالب �صراحة ب�ضرورة �إزالة الأزهر
حيث اعتربه من خملفات العهود املت�أخرة املنحطة ،وحتى يتم ذلك ر�أى طه
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ح�سني �أن تتوىل الدولة الإ�شراف على التعليم فيه حيث برر ذلك بقوله�« :إذا تركنا
الأزهر �إىل املالءمة بني تفكريه وبني التفكري احلديث ..وتركنا ال�صبية والأحداث
للتعليم الأزهري اخلال�ص ،ومل ن�شملهم بعناية الدولة ورعايتها ومالحظتها الدقيقة
ويكونوا تكوي ًنا قدميًا ،وباعدنا بينهم
املت�صلة ،عر�ضناهم لأن ي�صاغوا �صيغة قدمية ّ
وبني احلياة احلديثة التي البد لهم من االت�صال بها واال�شرتاك فيها».
واقرتح طه ح�سني على �صعيد �آخر من �إ�صالح التعليم �أن ي�شمل مدار�س
املعلمني حيث ا�شرتط �أن يح�صل من يلتحق بها على الثانوية العامة �أي بعي ًدا
عن التعليم الأزهري.
ثم ر�أى طه ح�سني �أن اللغة العربية و�آدابها يف حاجة ما�سة �إىل الإ�صالح
و�أنها يجب �أن تتطور لتالئم عقول املعلمني واملتعلمني ،وذكر �أن امل�شكلة حول
اللغة العربية هو ما ي�ضفيه عليها رجال الدين من كونها لغة مقد�سة يف حني �أنها
ينبغي �أن تكون لغة وطنية تخ�ضع لت�صرف �أ�صحابها بعي ًدا عن رجال الدين.
وب�شكل عام ميكن مالحظة بع�ض الأمور على حركة التجديد والإ�صالح
يف م�صر حول الأفكار والرواد وهي:
� اً
أول� :أن البعد ال�سيا�سي قد �أ�سهم �إىل حد كبري يف ا�ستمرار ظهور الأفكار والرواد
من جانب واحد موجه وهو الأخذ عن الغرب وتقليده ومتابعته �أو �إعالن التبعية
له ،و�ساعد على ذلك تغلغل العنا�صر الأجنبية يف املجتمع امل�صري بفعل العوامل
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ال�سيا�سية منذ ع�صر حممد علي حتى غدا الأجانب هم �أ�صحاب امل�صالح احلقيقية
يف م�صر و�أنهم يتبنون �أفكار الإ�صالح والتجديد من �أجل م�صاحلهم وحدهم .وبرز
منهم �أو حولهم رواد هذه الفرتة مثل علي مبارك ويعقوب �صنوع وغريهما ،وظل
العامل ال�سيا�سي بعد خ�ضوع م�صر لالحتالل الربيطاين يلعب الدور الرئي�سي يف
حتديد �أفكار الإ�صالح والتجديد وم�ساندة رواده ويف الوقت نف�سه طم�س غريهم
ممن ميكن اعتبارهم يف زمانهم وبقدرتهم روا ًدا كالذين حاولوا الوقوف �أمام �سيطرة
الفكر الأوروبي دون احلفاظ على القدر املقبول من الرتاث حلفظ الهوية ومن
�أمثال ه�ؤالء ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش وال�شاعر علي الغاياتي.
ثانيا :يالحظ �أنه مت الرتكيز على توجيه كوادر بع�ض رواد التجديد والإ�صالح
ً
وثقافيا عرب منهج
تعليميا ًّ
ممن ي�شاركون يف العمل ال�سيا�سي من خالل �إعدادهم ًّ
ميهد مل�سار �أفكارهم يف التجديد والإ�صالح معد من قبل قوى االحتالل ،وجتلى
ذلك � -إىل جانب امل�شتغلني يف ال�صحافة  -يف م�ساعدة خريجي كلية احلقوق
بعد �إن�شائها قبل غريها لهم يف �أن ينفردوا ب�ساحة العمل الوطني وحتى تظل
الق�ضية الوطنية يف �ساحات الأندية واملحاكم ووفق �أ�سلوب خطابي ،فامتلأت
بهم ال�ساحة من �أمثال م�صطفى كامل وحممد فريد و�سعد زغلول ثم بعد ذلك
م�صطفى النحا�س ومكرم عبيد و�أحمد ح�سني وفتحي ر�ضوان و�أغلب املتزعمني
للأحزاب ال�سيا�سية قبل احلرب العاملية الأوىل وبعدها .كما �أن العامل ال�سيا�سي
قد �أ�سهم يف فر�ض املعيار الذي يتم مبنظوره حتديد ميدان وماهية رواد الإ�صالح.
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أي�ضا يف طرح موا�صفات بع�ض رواد التجديد وترجمة
ثالثًا :من املالحظ � ً
�شخ�صياتهم �أنهم على الرغم من املقايي�س العلمانية يف اختيارهم وتقومي �أعمالهم
ف�إن احلر�ص على تقدميهم للنا�س من منظور ديني ي�سبق غريه ك�أن يذكر حفظه
للقر�آن الكرمي �أو تعلم الفقه واحلديث وغري ذلك .وال تقت�صر امل�س�ألة هنا على
ال�سلوك ال�شخ�صي ك�أن يذكر مدى التزامه بالدين بل تتعدى ذلك �إىل مدى
ت�أثريها على دوره الإ�صالحي و�إ�سهامه يف �أي دعوة للتجديد.
راب ًعا� :أن بع�ض رواد املحور الداعي �إىل االرتباط والأخذ عن احل�ضارة الغربية
قد تباروا يف �إظهار بع�ض �إ�صالحات املحتلني الإجنليز ،فقد �أطلق بع�ضهم الكثري
من املوا�صفات على املندوب ال�سامي الربيطاين اللورد كرومر كعميد الإ�صالح
يف م�صر ون�صري التجديد فيها وغري ذلك وهذا التيار مل يقت�صر وجوده على
ال�صحف القبطية القريبة من املحتل بل �شمل كوادر من �أ�صحاب امل�صالح من
امل�صريني من �أمثال �أحمد فتحي زغلول و�شقيقه �سعد زغلول و�أحمد لطفي
ال�سيد وغريهم ممن �سماهم البع�ض املدر�سة الواقعية ،وهذا التيار تركز يف حزب
الأمة الذي �ساعد �سلطات االحتالل الربيطاين على وجوده �سنة 1907م وعلى
دعم �صحيفته  -اجلريدة.
خام�سً ا :وجدت بع�ض �أفكار لرواد �أطلق عليهم (املعتدلون) وهم من جميع
املحاور �سواء من حمور دعاة االرتباط باحل�ضارة الغربية مع الدعوة �إىل تنقيحها
وتهذيبها وا�ستبعاد ما يتعار�ض منها مع الدين� ،أو من املحور الداعي �إىل الت�شبث
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باملا�ضي ولكن مع عدم معار�ضة البحث يف �إ�صالح العادات والتقاليد وا�ستبعاد
ال�ضار منها .ور�أوا �أن التم�سك بالدين ال يتعار�ض مع الأخذ بالنافع من املخرتعات
واجلديد من العلوم وم�سايرة النه�ضة دون امل�سا�س بالعقائد و�أال تكون احل�ضارة يف
م�صر �صورة من�سوخة من ح�ضارة الغرب .لكن ه�ؤالء الذين ت�سموا باملعتدلني مل
ينالوا ت�أيي ًدا من �أ�صحاب املحاور الثابتة على توجه واحد ونالوا هجو ًما من كليهما
يف �أغلب الأحيان.
�ساد�سً ا :يراعى وجود ت�شابك بني رواد بع�ض املحاور� ،أو ا�شرتاك بع�ض الرواد
يف �أكرث من حمور وف ًقا لتغري ظروف حماوالتهم للإ�صالح ،فال�شيخ حممد عبده
تقلبت به الظروف ال�سيا�سية لأن يدعو �إىل الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي
ك�أ�ستاذه الأفغاين تارة ،ثم يعود لي�ضيق بال�سيا�سة ويكتفي بتبني �أفكار الإ�صالح
من خالل التعليم تارة �أخرى .وكذلك طه ح�سني الذي دعته ظروف تقلبه يف
بدءا بالتعليم الذي اعتربه
املنا�صب �إىل تغري وتنوع كتاباته يف الإ�صالح والتجديد ً
�أهم و�سيلة له.
�ساب ًعا :لعل ا�شرتاك العنا�صر الأجنبية يف تبني �أفكار التجديد والإ�صالح
�سلبيا �أمام هذه الأفكار و�أ�سهم
وخالل وقوع م�صر حتت االحتالل قد �شكل ً
جانبا ًّ
يف عدم تقبل الكثري من املثقفني لها ،كما �أ�سهم كذلك يف ت�أ�صيل فكرة امل�ؤامرة
لدى التيار املحافظ �أو التقليدي فعلى �سبيل املثال حني ن�شر �أحد الق�ضاة الإجنليز
(وملور) �سنة 1902م كتابًا عن تطوير اللغة العربية والدعوة �إىل الأخذ باللغة
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العامية وكتابة �أحرفها باللغة الالتينية ت�صدت له ال�صحف امل�صرية واعتربت �أن
ذلك هجوم ال على اللغة بل على الدين الإ�سالمي الذي تعرب اللغة عن كتابه
املقد�س وبالتايل ف�إن الق�صد من وراء هذا الكتاب ديني يف املقام الأول ولي�س
إ�صالحا كما يزعم ،وكانت هذه احلادثة داف ًعا لأن يكتب حافظ �إبراهيم
جتدي ًدا �أو � ً
�شاعر م�صر ق�صيدته املعروفة دفا ًعا عن اللغة العربية.
كما حدثت ال�ضجة نف�سها حني �أثار كاتب �إجنليزي �آخر هو ال�سري وليم
كوك�س �سنة 1926م الدعوة نف�سها .هذا بخالف العديد من كتابات اللورد
كرومر حول �إ�صالح اللغة والآراء والأفكار ال�سيا�سية واالجتماعية ،كلها �أ�سهمت
يف �إيجاد ح�سا�سية لعدم تقبل هذه الأفكار �أو حتى جانب منها معتربين الوقوف
�أمامها نو ًعا من الن�ضال الوطني و�أن رواده هم الرواد احلقيقيون للإ�صالح دون
غريهم.

جتديد اخلطاب احل�ضاري يف م�صر احلديثة
منى أمحد أبو زيد وعصمت حسني نصار

*

مقدمة
عا�شت م�صر طيلة �سنوات احلكم العثماين يف عزلة تامة عن الغرب ،فلم
يت�أثر حكامها مببادئه ال�سيا�سية واالجتماعية ،وال تابع علما�ؤها تقدمه العلمي ،ومل
يت�أثر �شعبها بثقافته املتطورة.
وانتبهت م�صر �إىل الفجوة التي تف�صلها عن الغرب مع قدوم احلملة
الفرن�سية ،التي نبهت الأذهان �إىل مدى ما و�صل �إليه الغرب من تقدم علمي
وتقنية مطردة وما و�صلت �إليه احل�ضارة الأوروبية من و�سائل قوة ،و�شعر امل�صريون
ب�ضرورة اال�ستفادة من تلك املعارف يف جماالت العلوم والفنون وال�صنائع ،و�إن
كانت �إرها�صات النه�ضة قد وجدت جذورها قبل �أن ي�أتي الغرب.
ومل تدم حملة نابليون على م�صر �سوى ثالث �سنوات (� )1801-1798إال
نهائيا لعزلة م�صر عن الغرب ،و�أكد هذا قدوم حممد
�أنها مع ذلك و�ضعت ًّ
حدا ًّ
* �أ�ستاذا الفل�سفة الإ�سالمية بجامعتي حلوان وبني �سويف.
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علي �إىل احلكم و�سعيه �إىل حتديث م�صر عن طريق �إن�شاء دولة م�شابهة لنمط الدول
الأوروبية يف كل مظاهرها ووظائفها الإدارية وال�سيا�سية والثقافية والع�سكرية.
ووقع على عاتق ال�سلطة احلاكمة يف البداية القيام بعبء التجديد ب�إر�سال
البعثات لنقل مظاهر احل�ضارة واملدنية عن الغرب ،ثم انتقل العبء بعد ذلك �إىل
رجال الإ�صالح والتجديد الذي ظهر ب�صور متعددة و�شمل جماالت خمتلفة ،ومت
التعبري عنه ب�صيغ كثرية.
�أوالً  :البيئة الثقافية يف م�صر قبل ع�صر النه�ضة احلديثة
كانت م�صر يف الع�صر اململوكي مركز الن�شاط العلمي والثقايف يف العامل
الإ�سالمي ،فهي حمط ارحتال العلماء ،وقبلة �أنظار الطالب ،خا�صة بعد �أن ق ُِ�ضي
نهائيا على الدولة الإ�سالمية يف الأندل�س ،وبعد �أن ق�ضى التتار على اخلالفة
ًّ
العبا�سية يف بغداد.
وبلغت احلركة العلمية يف م�صر �أوجها يف القرن اخلام�س ع�شر امليالدي
وو�صلت حركة الت�أليف للذروة من حيث وفرة الإنتاج وتنوعه ،ومن حيث عدد
ُ
الك ّتاب وامل�ؤلفني وامل�ؤرخني ،ويكفي �أن ن�شري هنا �إىل �أ�سماء بع�ضهم من �أمثال:
ابن خلدون والقلق�شندي واملقريزي وابن حجر والعيني وابن تغري بردي وابن
ال�صرييف وال�سخاوي وال�سيوطي وابن �إيا�س وغريهم وهم من العلماء املو�سوعيني
الذين كتبوا يف معظم العلوم.
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وبعد ا�ستيالء الأتراك العثمانيني على م�صر (1517م) ،والق�ضاء على
الدولة اململوكية �أ�صبحت الق�سطنطينية مركز اخلالفة الإ�سالمية ،فهي مركز
الن�شاط العلمي يف الدولة العثمانية ومقر ال�سلطان ،وعا�صمة الدولة الإ�سالمية،
والدولة تركية الل�سان ،فمن البدهي �أن تن�شط حركة الت�أليف باللغة الرتكية ،و�أن
ت�ضعف حركة الت�أليف باللغة العربية.
ي�ضاف �إىل هذا �أن ال�سلطان �سليم الأول ،كان قد �صحب معه حني خروجه
من م�صر عد ًدا من كبار العلماء ،وكل ماهر يف فن �أو �صنعة ،كما حمل معه معظم
ما كانت تزخر به مكتبات القاهرة من نوادر الكتب وامل�ؤلفات.
وتدهورت الأحوال يف م�صر نتيجة للعزلة التي عا�شت فيها ،والنقطاع
ال�صلة بينها وبني العامل اخلارجي .وكان اجلامع الأزهر هو �أكرب املعاهد العلمية -
حينذاك  -ومع هذا مل يكن هو املعهد العلمي الوحيد للدرا�سات العليا ولتخريج
العلماء ،بل كان يوجد �إىل جانبه عدد من املدار�س وامل�ساجد  -منت�شرة يف
الأقاليم  -ت�شاركه يف القيام بهذه املهمة.
وقد ت�أخرت الدرا�سة يف هذه املدار�س واملعاهد عما كانت عليه يف الع�صور
ال�سابقة ،فهي ال تعنى �إال بالعلوم اللغوية من نحو و�صرف وبالغة وعرو�ض،
وبالفقه وعلوم ال�شريعة واملنطق ومبادئ احل�ساب.
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وعاب هذه الدرا�سة جمود املناهج وت�أخرها ،فقد �أ�صبح املدر�سون يرددون
ما قاله ال�سابقون ،ويدر�سون املتون والكتب القدمية من دون �أن ي�ؤلفوا �أو يكتبوا
جدي ًدا ،فانعدم االبتكار ،و�أثر هذا بالتايل يف الطالب ،ف�أ�صبحوا يعيدون ما
ي�سمعون ،ويعنون بامل�سائل ال�شكلية ،ويعتمدون على احلفظ عن ظهر قلب من
دون فهم �أو وعي.
وكانت امل�ؤلفات يف �أغلبها ال ت�ضيف �إىل العلم جدي ًدا ،و�أق�صى ما يقدمه
�شرحا ملنت� ،أو ي�ضيف حا�شية على �شرح ،ولهذا ُ�سمي هذا
امل�ؤلف �أن يكتب ً
الع�صر با�سم ع�صر ال�شروح واحلوا�شي(((.
�سوءا بانت�شار املت�صوفة ،وانقالب الت�صوف �إىل نوع
كما ازدادت احلالة الفكرية ً
من الدرو�شة ،و�أ�صبح النا�س يعتقدون يف اخلرافات والغيبيات وال�سحر وال�شعوذة،
ونال كثري من �شيوخ الت�صوف مكانة مرموقة لدى العامة واملتعلمني ،ولدى اخلا�صة
واحلكام ،الذين ان�شغلوا بقراءة الغيب ،وعمل الأحجبة والتمائم والتعاويذ.
وحلق اجلمود بالعلوم الريا�ضية فيذكر اجلربتي «�أن غالب �أهل الأزهر ال
ي�شتغلون ب�شيء من العلوم �إال بقدر احلاجة املو�صلة �إىل علم الفرائ�ض واملواريث».
((( جمال الدين ال�شيال :حما�ضرات يف احلركات الإ�صالحية ،مركز الثقافة يف ال�شرق الإ�سالمي احلديث،
معهد الدرا�سات العربية العاملية ،جامعة الدول العربية -القاهرة� ،1958 ،ص 131وما بعدها.
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ونرى احلكومة امل�صرية � -إذ ذاك  -تخ�شى تعليم العلوم الريا�ضية والطبيعية
فت�ستفتي �شيخ الأزهر ال�شيخ الإنبابي مت�سائلة« :هل يجوز تعليم امل�سلمني العلوم
الريا�ضية كالهند�سة واحل�ساب والهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء  -املعرب عنها
بالكيمياء  -وغريها من �سائر املعارف؟ فيجيب ال�شيخ يف حذر� :إن ذلك يجوز
مع بيان النفع من تعلمها»((( .ك�أن هذه العلوم مل يكن للم�سلمني عهد بها ،ومل
يكونوا من خمرتعيها ،و�أ�صحاب �إ�سهام فيها.
كثريا الإنتاج العلمي ،فقد
ومل يكن الإنتاج الأدبي يف هذا الع�صر يف�ضل ً
ومنهجا ومو�ضو ًعا ،وقد يعلل البع�ض ت�أخر
بلغ الأدب �أق�صى مراحل الت�أخر �أ�سلوبًا ً
الأدب �إىل ان�صراف النا�س �إىل الدرا�سات الدينية وال�صوفية ،بالإ�ضافة �إىل �أن �أدباء
هذا الع�صر قد فقدوا رعاية احلكام نتيجة �أن لهجة ه�ؤالء الأ�سا�سية هي الرتكية.
وكان النقطاع ال�صلة بني م�صر والعامل اخلارجي �أثره الوا�ضح يف ت�أخر
الأدب ،فقد فقدت الدرا�سات الأدبية الدوافع املثرية والنقد املفيد ،ومل تتح
لها فر�صة االت�صال� ،أو املحاكاة واملقارنة بينها وبني الآداب الأخرى ،فانكم�ش
الأدباء ،وعا�شوا يجرتون الأدب املا�ضي الذي �أنتجه �أ�سالفهم ،وعنوا بال�صنعة
دون املعنى ،وكرثت املح�سنات البديعية على اختالف �أنواعها.
((( �أحمد �أمني :زعماء الإ�صالح  -الع�صر احلديث ،دار الكتاب العربي  -بريوت� ،1971 ،ص.7
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ومل تع�ش م�صر يف عزلة ح�ضارية طويلة ،بل بد�أت النه�ضة يف الظهور منذ
القرن ال�سابع ع�شر ،وقدمت درا�سات كثرية عن هذه الفرتة وما تالها((( ،و�أثارت
هذه الدرا�سات ق�ضية عالقتنا بالغرب يف �ش�أن النه�ضة واحلداثة« ،وهل كانت
طبيعيا وم�ضطر ًدا نحو التطور والتقدم قبل جميء الغرب؟ �أم �أنها
م�صر ت�سري ً
�سريا ًّ
مل تلج �أبواب الع�صر احلديث �إال ب�سببه؟ وهل كانت ب�سبيلها لأن تنجز عملية
التحديث بنف�سها وبقدراتها الذاتية و�أن الغرب قطع عليها تطورها الطبيعي �أم �أنها
(((
مدينة للغرب يف تطورها ونه�ضتها؟»
واحلقيقة �أن النه�ضة مل تختف متا ًما و�إن �ضعف �ضو�ؤها قليالً ،ولكنه كان
ابتداء من الن�صف الثاين من القرن
موجو ًدا ،وبد�أت تلك البذور يف االزدهار ً
الثامن ع�شر ،ومتثل هذا يف مظهرين وا�ضحني:
املظهر الأول :احللقات العلمية التي كان يعقدها التجار امل�صريون يف منازلهم(((،
نذكر منها:
علميا تدر�س
جمل�س ح�سن بن �إبراهيم اجلربتي (ت  )1774وكان ً
جمل�سا ًّ
فيه علوم الطب والفلك واحل�ساب والهند�سة.
((( قدم هذه الدرا�سات �آندريه رميون وعبد الرحيم عبد الرحمن ،وليلى عبد اللطيف ،وبيرت جران ،ونيلي حنا،
ونا�صر عبد اهلل عثمان وغريهم من �أجيال الباحثني املهتمني بدرا�سة م�صر حتت الع�صر العثماين.
((( نا�صر عبد اهلل عثمان :قبل �أن ي�أتي الغرب ،احلركة العلمية يف م�صر يف القرن ال�سابع ع�شر ،تقدمي د� .أحمد
زكريا ال�شلق ،دار الكتب والوثائق امل�صرية -القاهرة1427 ،هـ2006/م ،املقدمة �ص.10
((( نيلي حنا :ثقافة الطبقة الو�سطى يف م�صر العثمانية (ق :16ق ،)18الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  -القاهرة،
� ،2004ص.26 :24
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جمل�س �أحمد بن حممد ال�شرايبي (ت  )1759وكان مكتبة عامة يطالع
فيها طالب العلم خزانة الكتب التي �أعدها �صاحب املجل�س.
جمل�س احلكيم الهندي ،وقد �أ�س�سه ال�شيخ ح�سام الدين الهندي (ت
 )1782وكان يعقده يف دار تلميذه ال�شيخ �أحمد الدمنهوري ،وهو من �أهم
املجال�س التي تناولت العلوم العقلية يف تلك الآونة ،وذلك لإملام �صاحبه
بالطب واحل�ساب والفلك والهند�سة واملنطق والفل�سفة.
جمل�س �أحمد با�شا كور يف الفرتة املمتدة من عام � 1748إىل ،1750
وكان من �أهم املجال�س العلمية التي ناق�شت خطة جتديد وحتديث املناهج
الأزهرية ،و�إدراج العلوم الع�صرية فيها.
املظهر الثاين :ظهور عدد من امل�ؤلفات العلمية والعقدية  -يف تلك الآونة -
تناولت معارف مل تكن مطروحة يف املرحلة ال�سابقة ،فحاولت التجديد يف بنية
املعرفة والدرا�سات الأزهرية ب�إ�ضافة معارف غري العلوم ال�شرعية ،نذكر منها:
كتاب «�سلم املنارة يف تقومي ال�سبعة الكواكب ال�سيارة» لـر�ضوان �أفندي
الفلكي (ت .)1700
كتاب «كنز الدرر يف �أحوال منازل القمر» ليو�سف بن عبد اهلل الكالرجي
(ت .)1740
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كتاب «نزهة النفو�س بتقومي ال�شم�س» لرم�ضان بن �صالح اخلوانكي (ت
.)1745
كتاب «منتهى الت�صريح مب�ضمون القول ال�صريح يف علم الت�شريح» لأحمد
الدمنهوري (ت .)1778
داخليا ،ومل تكن مت�أثرة
وكانت هذه النه�ضة تلقائية ،مبعنى �أنها نبتت نبا ًتا ًّ
ب�أي م�ؤثر خارجي� ،شرقي �أو غربي ،م ّثلها جمموعة من رجال الفكر امل�صريني ،مل
تعرف م�صر �شبي ًها لهم يف القرون الثالثة ال�سابقة .ففي ميدان الدرا�سات الريا�ضية
والفلكية ظهر ال�شيخ ح�سن اجلربتي ،ويف ميدان ال�شعر والنرث ظهر ال�شيخ حممد
ال�شرباوي وال�شيخ ح�سن العطار (ت  )1834وال�شيخ �إ�سماعيل اخل�شاب ،ويف
التاريخ ظهر ال�شيخ حممد مرت�ضى الزبيدي وغريهم.
طبيعيا،
وكان من املمكن �أن ت�سري هذه النه�ضة يف طريقها ،وتتطور ً
تطورا ًّ
إحيائيا ،مبعنى �أن هذه
بعثيا � ًّ
و�أغلب الظن �أن هذا التطور كان �سي�أخذ �شك ًال ًّ
النه�ضة كانت �ستعمل على بعث �أجماد املا�ضي العلمية ون�شر الرتاث القدمي ،غري
�أن النه�ضة التلقائية �أ�صيبت بقطع �أو انف�صال وقتي عند جميء احلملة الفرن�سية
�إىل م�صر ،فقد �أتى مع احلملة عدد من العلماء الفرن�سيني ،وحملت معها مظاهر
نه�ضة علمية خمتلفة عن مظاهر النه�ضة امل�صرية اختالفًا بي ًنا يف كل �شيء.
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وقد زار نفر من العلماء امل�صريني املعهد الذي �أن�ش�أه العلماء الفرن�سيون
يف القاهرة ،ور�أوا املكتبة واملطبعة ،وبهرهم ما ر�أوه ،وبد�أوا يفكرون ويقارنون بني
ما يف �أيديهم من علم وما يف �أيدي ه�ؤالء الفرن�سيني((( .ف�شعر اجلربتي  -على
�سبيل املثال  -بالهوة التي تف�صل بني ال�شرق والغرب ،وعبرّ عن ذلك عندما
� َّأرخ للحملة الفرن�سية على م�صر ،وات�صل ح�سن العطار بعلماء احلملة ،واعرتته
الده�شة والإعجاب مبا يعرفونه ،وقرر �أن بالده البد �أن تتغري �أحوالها ،ويتجدد بها
من املعارف ما لي�س فيها(((.
وعندما ظهرت ال�سلطة اجلديدة يف م�صر مع حممد علي ،بد�أت بوادر
نه�ضة جديدة ،وميكننا اعتبار �أن اللحظة الفا�صلة لبداية خطاب التجديد وم�شروع
النه�ضة يف م�صر قد متثلت يف ال�سلطة الداعمة للخطاب الإ�صالحي ،وتفعيل
امل�شروع احل�ضاري.
وحدث ذلك على يد حممد علي وابنه �إبراهيم وحفيده �إ�سماعيل ،ثم
تولت الطبقة الو�سطى امل�صرية تفعيل م�شروع النه�ضة منذ الن�صف الأول من
القرن الع�شرين بدعم من الر�أي العام .ومتثلت هذه النه�ضة يف حماولة للتجديد
الذي ظهر مبفاهيم متعددة واجتاهات خمتلفة.
((( جمال الدين ال�شيال :تاريخ الرتجمة يف م�صر يف عهد احلملة الفرن�سية ،القاهرة� ،1951 ،ص.125
((( �صالح زكي �أحمد :قادة الفكر العربي ،ع�صر النه�ضة العربية ( ،)1930-1798دار �سعاد ال�صباح  -القاهرة،
1993م� ،ص.28
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ثانيا :مفهوم التجديد واجتاهاته
ً
لقد ورد م�صطلح التجديد يف كتابات امل�صريني املحدثني بدالالت لغوية
عديدة منها :الإ�صالح  -النه�ضة  -اليقظة  -الإحياء  -البعث  -ال�صحوة -
االجتهاد .و�صاحب هذه الدالالت الكثري من املعاين التي حددت وجهة
�أ�صحاب اخلطاب ونوازعهم.
كما ظهر مقابل لفظ التجديد ومرادفاته لفظ الت�أخر ومرادفاته مثل:
االنحطاط ،الغفوة ،النوم ،ثم التخلف والتبعية باعتبارها تقريرات ت�صف حال
ال�شرق ،بل �أحواله منذ القرن ال�ساد�س ع�شر� ،أي منذ زمن �آل عثمان ،زمن
ال�سلطة ال�سنية والدولة العلية.
وابتداء من القرن نف�سه عرفت �أحوال �أوروبا العامة نه�ضة �شاملة ،حيث
تبلورت �شعارات العقالنية واحلرية والتقدم ،خا�صة منذ القرن الثامن ع�شر ،وهو
قرن ما ُيعرف بالنه�ضة الثانية� .إن هذا يعني �أن احلديث عن الت�أخر لي�س جمرد
جتريد فارغ ،بل �إنه يحدد واق ًعا مقابل واقع ،واقع ال�شرق مقابل واقع الغرب.
يدخل ال�شرق زمن االنحطاط ،ويدخل الغرب زمن ال�صعود(((.
((( كمال عبد اللطيف� :سالمة مو�سى و�إ�شكالية النه�ضة� ،سل�سلة العلوم االجتماعية ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب  -القاهرة� ،2009 ،ص.28 ،27
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وقد ا�ستخدم ُ
الك ّتاب يف القرن التا�سع ع�شر م�صطلح التجديد بدالالته
اللغوية� ،أي «�إ�صالح ال�شيء بالقدر الذي يعيده �إىل �صورته الأوىل قبل �إ�صابته
مالئما للواقع املعا�ش وثقافة الع�صر».
بالبلى والعطب ،ويجعله يف الوقت ذاته ً
ونالحظ �أن هذا امل�صطلح قد بد�أت �إرها�صاته الأوىل عند ح�سن العطار
الذي ّفرق بني التجديد والتقليد ،فالتجديد عنده عمل عقلي ِّميكن �صاحبه
من نقد املو�ضوع املراد جتديده ،فيقف على �صحيحه وثوابته ،وي�ستبعد الفا�سد
مالئما
من عوار�ضه ،وي�ستحدث ً
عو�ضا عنها ما يتالءم مع الأ�صل ،وي�صبح ناف ًعا ً
للع�صر� .أما التقليد فهو امل�سايرة للغري فح�سب ،من دون فح�ص �أو حتليل �أو الإتيان
بدليل �أو حجة تربر اتباعه واقتفاءه.
يفرق العطار بني تقليد املوروث وتقليد امل�ستحدث فكالهما مذموم،
وال ّ
�ضارا ،ومن ثم ينبغي على املجدد
فلي�س كل املوروث ناف ًعا ،ولي�س كل امل�ستحدث ًّ
االجتهاد يف فح�ص هذا وذاك(((.
وبعد احتكاك م�صر بالغرب � -سواء من خالل احلملة الفرن�سية �أو من
خالل حركات االبتعاث �إىل الغرب عن طريق البعثات العلمية �أو ًال �إىل �إيطاليا
ثم �إىل فرن�سا  -ظهرت ثالثة اجتاهات للتجديد ،وتغري مفهوم التجديد تب ًعا لكل
اجتاه ،بل وتعدد داخل االجتاه الواحد.
((( ح�سن العطار :حا�شية العطار على جمع اجلوامع ،دار الكتب العلمية -بريوت( ،د.ت)� ،ص.244
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االجتاه الأول :وهو االجتاه التغريبي الذي دعا �إىل نقل مظاهر املدنية بكل
مالحمها وف�صل الدين عن الدولة ،وجعل الوطنية امل�صرية هي حجر الأ�سا�س
لتجديد اخلطاب احل�ضاري ،وبناء العقلية امل�صرية على �أ�س�س علمانية(((.
وقاد هذا التيار �سالمة مو�سى (ت  )1958وحممود عزمي (ت )1954
وعزيز مرهم ،و�إ�سماعيل �أدهم (ت  ،)1940وقد ت�أثروا جميعهم باالجتاه العلماين
الإحلادي الأوروبي من جهة ،وبكتابات فرح �أنطون (ت  )1922و�شبلي �شميل
(ت  )1917و�شاهني مكاريو�س (ت  )1910وفرن�سي�س مرا�ش (ت )1873
وغريهم من املهاجرين ال�شوام املناه�ضني ل�سلطة الكني�سة الكاثوليكية من جهة
�أخرى.
االجتاه الثاين :وهو املمثل لالجتاه الديني املحافظ ،الراف�ض للآخر ،املكتفي
بتقدي�س املوروث ،و�أ�شهر من م ّثل هذا االجتاه :ال�شيخ م�صطفى �صربي (ت
 )1954وال�شيخ عي�سى منون (ت  )1956وحمب الدين اخلطيب (ت )1969
وجميعهم قد ت�أثر باالجتاه الوهابي املغاير بطبيعة احلال لو�سطية الأزهريني(((.
ويحمل التجديد عند هذا التيار املحافظ دالالت خا�صة ،فهو عندهم
حرا�سة الدين بنفي كل دخيل مي�س �أ�صوله �أو فروعه بالتبديد والت�أويل الفا�سد،
((( �سيف الدين عبد الفتاح ،حازم ماهر ،مدحت ماهر :جتديد اخلطاب الديني من احلملة الفرن�سية �إىل احلملة
الأمريكية ،درا�سة يف كتاب «حال جتديد اخلطاب الديني يف م�صر» ،مكتبة ال�شروق -القاهرة ،2006 ،م،1
�ص.74 ،73
((( ع�صمت ن�صار� :أوهام الفهم ،دار روافد للن�شر والتوزيع -القاهرة� ،2010 ،ص.70
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واالنتحال الباطل ،ومن ثم يعتربون �أن �أي حماولة للتوفيق بني املنقول واملعقول،
بني الثابت واملتغري ،بني الأ�صل وامل�ستحدث �ضرب من البدع ،وخروج عن
�أ�صل ال�شرع الذي نزل لي�صلح لكل زمان ومكان ،من دون تبديل �أو تطوير .ففي
اتباع ال�سلف هداية للخلف و�إ�صالح ما ف�سد و�أن «ابت�ضاع املعارف الغربية مرهون
و�س َّنة ال�سلف� .أما
بقدرة امل�سلمني على �أ�سلمتها �أي �إخ�ضاعها للثوابت ال�شرعية ُ
تغريبا وتبدي ًدا للدين»(((.
دون ذلك ُفيعد ً
االجتاه الثالث :م ّثل هذا االجتاه تيار فكري و�سيا�سي واجتماعي �أخذ يف
تعرف رواده على �أفكار
الظهور منذ الربع الثاين من القرن التا�سع ع�شر عندما ّ
�أوروبا احلديثة وم�ؤ�س�ساتها و�أخذوا يت�ساءلون عما يجب عليهم وما ميكنهم �أن
ي�أخذوه عن الغرب لإحياء جمتمعهم ،كما كانوا يت�ساءلون «ب�أي معنى يظلون عربًا
ويظلون م�سلمني �إذا ما ت�أثروا بالغرب واقتب�سوا منه»(((.
وحاول هذا التيار اجلمع بني النافع واملفيد من الغرب مع االلتزام بالثوابت
من العقيدة ،وتطوير ما ي�صلح منها للتطوير ملالءمة احلياة اجلديدة.
ور�أى �أ�صحاب هذا االجتاه �أن يقت�صر االقتبا�س على حما�سن احل�ضارة الغربية،
وعلى تلك النواحي من الثقافة التي تتالءم مع خ�صائ�صنا وتقاليدنا وعاداتنا.
((( حممد ح�سانني ح�سن ح�سانني :جتديد الدين ،مفهومه و�ضوابطه و�آثاره ،كلية املعلمني ،مكة املكرمة -اململكة
العربية ال�سعودية� ،2007 ،ص.294 :265
((( �ألربت حوراين :الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة  ،1939-1798ترجمة :كرمي عزقول ،دار النهار للن�شر،
بريوت  -لبنان ،ط� ،1977 ،3ص 89وما بعدها.
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وقاد هذا االجتاه رفاعة الطهطاوي (ت  )1873وعلي مبارك (ت )1893
وعبد اهلل الندمي (ت  )1896وحممد عبده (ت  )1905وقا�سم �أمني (ت ،)1908
وميكن ت�سمية هذا االجتاه باملحافظ امل�ستنري الذي جمع بني الأ�صالة واملعا�صرة،
العقل والنقل ،الدين والعلم ،لتلبية احتياجات الواقع.
والأ�صالة تعني حماورة املا�ضي من �أجل احلا�ضر وامل�ستقبل ،ولي�س الأ�صالة
عبادة املا�ضي ،كما �أن «احلداثة �أو التمدن ال يكون بعبادة كل ما هو جديد»((( بل
حماولة اال�ستفادة من القيم الأ�سا�سية يف الرتاث العربي الإ�سالمي ،و�إ�ضافة ما
و�صل �إليه الغرب ،بحيث ال يكون بينهما تناق�ض(((.
فذهب الطهطاوي �إىل اجلمع بني التجديد واالجتهاد يف جمال ال�شريعة،
و�إىل �ضرورة اجلمع بني العقل والنقل ،العلم وال�شرع ،النظر والعمل((( يف ميدان
احلياة املدنية.
ور�أى علي مبارك �أنه ال خالف بني االلتزام بالدين والأخذ عن الغرب،
فالدين  -عنده  -ال يعار�ض االنفتاح والرغبة يف التغيري ،بل على العك�س من
ذلك فالدين ي�شجع على التطوير ،وقد عر�ض مبارك يف كتابه (علم الدين) ذلك
((( معن زيادة :معامل على طريق حتديث الفكر العربي� ،سل�سلة عامل املعرفة ،رقم ( ،)115الكويت ،يوليو ،1987
�ص.59
((( منى �أبو زيد :الأ�صالة واملعا�صرة عند الطهطاوي  -القاهرة� ،1999 ،ص.28
((( رفاعة الطهطاوي :القول ال�سديد يف االجتهاد والتقليد� ،ضمن الأعمال الكاملة ،حتقيق :حممد عمارة،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر -بريوت ،1981 ،ج� ،5ص.60
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الرجل امل�سلم الذي �صاحب الرجل الإجنليزي �إىل �أوربا ،وهي ق�صة رمزية متثل
ال�شرق الذي ي�سعى نحو التقدم بالذهاب �إىل الغرب والنقل عنه ،ولكن لي�س
النقل الكامل و�إمنا «اختيار النافع من بني ال�ضار»(((.
وعلى املنحى نف�سه �سار الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،وتناول التجديد
يف جمال الفكر الديني ويف جماالت احلياة االجتماعية .ور�أى �أن االجتهاد يف
الإ�سالم �ضرورة ،فقد نهانا القر�آن عن التقليد مبا حكى عن �أحوال الأمم يف الأخذ
عن �آبائهم ،وتب�شيع ما كانوا عليه حينذاك« ،فالتقليد كما يكون يف احلق ي�أتي
يف الباطل ،وكما يكون يف النافع يح�صل يف ال�ضـار»((( .و�أكد على �أن اخلط�أ يف
االجتهاد ال يخرج �صاحبه من زمرة امل�ؤمنني «فمن املعلوم �أن من �سلك طريق
االجتهاد ومل يعول على التقليد يف االعتقاد ومل جتب ع�صمته فهو معر�ض للخط�أ،
ولكن خط�ؤه عند اهلل واقع موقع القبول»(((.
واالجتهاد لي�س وق ًفا على عدد من املفكرين ال�سابقني ،بل هو باب مفتوح
دائما؛ لأن طبيعة الدين الإ�سالمي �أنه جاء ليوافق الب�شرية يف كل زمان ومكان،
ً
وكلما جتددت احتياجات امل�سلم فالبد من جتديد يوافق احتياجات العقل يف
أي�ضا :وداد القا�ضي :مقالة بعنوان «ال�شرق
((( علي مبارك :علم الدين ،الإ�سكندرية� ،1882 ،ص436؛ و� ً
والغرب يف كتاب «علم الدين» لعلي مبارك» �ضمن كتاب «احلياة الفكرية يف امل�شرق العربي» (-1890
 ،)1939مركز درا�سات الوحدة العربية  -بريوت� ،1983 ،ص.51
((( حممد عبده :ر�سالة التوحيد� ،ضمن الأعمال الكاملة ،حتقيق :حممد عمارة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر  -بريوت ،1972 ،ج� ،3ص.366
((( م�صطفى عبد الرازق :حممد عبده ،مطبعة دار الكتب امل�صرية  -القاهرة ،ط� ،1997 ،2ص.72

670

منى �أبو زيد وع�صمت ن�صار

670

جميع مراحله .يقول حممد عبده« :يحدث للنا�س باختالف الزمان �أمور ووقائع
مل ين�ص عليها يف هذه الكتب»((( .ومن هنا كانت ق�ضية االجتهاد ق�ضية �أ�سا�سية
مرتبطة بحياة النا�س وتطورهم.
والتجديد  -عنده  -يعني حترير العقل من قيد التقليد ،وتنقية الأذهان من
الفكر املوروث الذي ال �أ�سا�س له يف الأ�صول ال�شرعية ،والرجوع بالدين �إىل نقائه
الأول� ،أي قبل الفنت وظهور البدع ،وانق�سام الأمة �إىل �شيع و�أحزاب.
وعليه ي�صبح التجديد هو العمل على �إزالة ما طر�أ على الأ�صول والكليات،
وكل ما يتعار�ض مع روحها ومقا�صدها للك�شف عن نقاء هذه الأ�صول ،و�إعادتها
جد وي�ستجد يف
بالتعقل ،واالجتهاد لتفعل فعلها يف م�ستحدثات الأمور ،وكل ما ّ
واقع احلياة ،مع �إ�ضافات حديثة تعمد �إىل تطوير م�ضمون اخلطاب الإ�سالمي يف
�إطار الأ�صول والثوابت ،بحيث يتم للح�ضارة ذلك االت�ساق الذي يجعل حا�ضرها
االمتداد املنظور للق�سمات الأ�صلية والثوابت اجلوهرية يف بنائها التليد(((.
ويذهب قا�سم �أمني �إىل �أن جوهر الإ�سالم يحمل كل املقومات التي ت�ؤهله
للعاملية� ،أي حلكم العامل يف �شتى امليادين وكل الع�صور ،غري �أن اجلمود الذي
أي�ضا :منى �أبو زيد:
((( حممد ر�شيد ر�ضا :تاريخ الأ�ستاذ الإمام ،مطبعة املنار -القاهرة ،1931 ،ج� ،1ص318؛ و� ً
مقالة بعنوان «منهج حممد عبده يف درا�سة العقيدة» �ضمن كتاب «ال�شيخ حممد عبده ،بحوث ودرا�سات عن
حياته وفكره» ،املجل�س الأعلى للثقافة  -القاهرة� ،1995 ،ص.265
((( حممد عمارة :جتديد الفكر الإ�سالمي حممد عبده ومدر�سته ،دار الهالل  -القاهرة� ،1989 ،ص.11
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ي�صيب معتنقيه من حني �إىل �آخر هو الذي يعوق ذلك ،وي�صور الإ�سالم يف عيون
الأغيار على �صورة مبدلة لطبيعته التي حتث على اال�ستنارة والتجديد.
ويو�ضح قا�سم �أمني �أن املحافظة على الأ�صول الإ�سالمية يف امل�شروع
احل�ضاري احلديث ال تعني �أب ًدا التم�سك ب�سنن القدماء يف الع�صور الإ�سالمية
املا�ضية ،فنظمهم ال�سيا�سية وعوائدهم االجتماعية واجتهاداتهم الفقهية وفنونهم
وعلومهم كلها خا�ضعة للنقد واالنتقاء واال�ستبعاد والتغيري والتحديث ،وذلك
تب ًعا للواقع املعي�ش يف كل ع�صر(((.
وانتهى قادة هذا االجتاه يف القرن التا�سع ع�شر �إىل �أن التجديد هو القدرة
على االنتقاء والتقومي ،فاملجدد هو امل�صلح الواعي ،واحلكيم الفطن ،واملجاهد
الذي ال ّيكل عن فك القيود املعطلة للأفكار احلرة التي ت�سعى النتقاء النافع،
واملعني على نهو�ض املجتمع وتقدمه.
وقد رف�ض �أ�صحاب هذا االجتاه ربط التجديد بالتبعية والفناء يف الآخر،
ور�أوا �أن �إبقاء املجدد على الثوابت التي تكون �صلب الهوية ،ال يعني الت�سليم
الأعمى ب�صحتها من دون فح�ص ونقد للك�شف عن جوهرها وتخلي�صها مما �أعاق
فاعليتها ،كما ر�أوا �أن املجدد الذي ينبهر بالغريب والعجيب يف ثقافة الأغيار،
ويدعو لنقله من دون در�س �أو نقد لبنيته و�أو�ضاعه وخلفياته و�آثاره ال ميكن و�صفه
((( قا�سم �أمني :الأعمال الكاملة ،حتقيق وتقدمي :حممد عمارة ،دار ال�شروق  -القاهرة� ،1989 ،ص.96 :84
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باملجدد بل هو عني املقلد ،فالتقليد هو التقليد �سواء كان للعتيق �أو للم�ستحدث
الوافد(((.
و�إذا ما انتقلنا �إىل مفهوم التجديد يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين،
�سنجد �أن تالميذ حممد عبده من �أمثال �أحمد لطفي ال�سيد (ت  )1963وم�صطفى
لطفي املنفلوطي (ت  )1924وم�صطفى املراغي (ت  )1945وم�صطفى عبد  الرازق
(ت  )1947وحممد فريد وجدي (ت  )1954وعبد املتعال ال�صعيدي (ت )1966
قد جنحوا يف تر�سيخ مفهوم التجديد يف الر�أي العام التابع ،وذلك عن طريق املجال�س
العلمية واملنابر الثقافية ،ف�ض ًال عن املدار�س احلديثة.
و ُي ِّعرف حممد ر�شيد ر�ضا (ت  )1935التجديد عند حممد عبده ومدر�سته
ب�أنه «اجلمع بني التجديد الديني والدنيوي بالنظر والعمل (خطاب وم�شروع)(((.
فقد �سار �أحمد لطفي ال�سيد على نهج �أ�ستاذه حممد عبده يف اعتبار الدين
الإ�سالمي هو املقدمة الأوىل التي يجب على املجددين االنطالق منها يف دعوتهم
للإ�صالح والتقدم ،فهاهو ي�ؤكد  -يف غري مو�ضع من كتاباته  -على �أن الإ�سالم
طقو�سا جامدة �أو عادات موروثة ،بل هو د�ستور حياة ،ال ميكن اخلروج على
لي�س ً
مبادئه؛ لأن فيها �صالح الأمة .غري �أنه يفرق بني جوهر الدين و�أ�صول ال�شريعة
((( ع�صمت ن�صار� :أحمد فار�س ال�شدياق« ،قراءة يف �صفائح املقاومة» ،دار الهداية للطباعة والن�شر والتوزيع-
القاهرة� ،2005 ،ص.162
((( حممد ر�شيد ر�ضا :تاريخ الأ�ستاذ الإمام ،ج ،1املقدمة.
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من جهة ،والفكر الديني و�آراء الفقهاء من جهة �أخرى ،مبي ًنا �أن الثابت وال�صحيح
وحده هو اخلليق باالتباع والتقليد� ،أما املتغري من الأفكار والعلوم والآراء فجدير
بالتطور والتغيري.
وي�صف �أحمد لطفي ال�سيد القر�آن الكرمي ب�أنه م�ستودع الدين و�إليه املرجع
�إذا ا�شتد الأمر وعظم اخلطب ،و�سئمت النفو�س من التخبط وال�ضالل ،وال يزال
ل�شعاع نوره نفوذ بني تلك احلجب التي �أقاموها دونه ،والبد �أن يبلغ �ضيا�ؤه ب�أيدي
�أن�صاره و�أعني �أوليائه ليهتدوا به ،ويحمدوا �سره ،لكن �إذا غلبت عليهم ظلم البدع،
وران على قلوبهم ما ك�سبوا من حتزب ال�شيع ،فه�ؤالء يف عمى عن نوره ،وقلوبهم
يف �أكنة �أن يفقهوه(((.
وقد �أخذ لطفي ال�سيد على �أدعياء ال�سلفية خلطهم �أمور ال�سيا�سة بالعقيدة،
فا�ستباحوا نهب ثروات م�صر با�سم اجلامعة العثمانية ،وا�ستبداد الأتراك بامل�صريني
با�سم طاعة ويل الأمر ،وتكفري دعاة الوطنية امل�صرية با�سم الوحدة الإ�سالمية،
ف�أو�ضح �أن مبادئ ال�شريعة قامت على العدل والإن�صاف واحلرية ،ومل حترم حب
الوطن واالعتزاز بالهوية القومية ،وعليه فكل ما خالف ذلك لي�س من �أ�صول
الدين ،واخلروج عليه واجب� .أما انتحال النظم ال�سيا�سية الغربية احلديثة فال
يتعار�ض مع �أ�صل ال�شرع طاملا ال يحلل حرا ًما وال يحرم حال ًال ،و�أن تطبيق ال�شريعة
((( �أحمد لطفي ال�سيد :تقرير مرفوع �إىل �أعتاب موالنا امللك املعظم ف�ؤاد الأول ،عن فهر�س القر�آن للم�صحف
امللكي امل�صري ،دار الكتب  -القاهرة� ،1933 ،ص.13
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الإ�سالمية يف ميدان االجتماع وال�سيا�سة مرهون بتجديد الفكر الإ�سالمي يف فقه
احلدود واملعامالت(((.
ويقابل املنفلوطي بني دعاة التغريب وطالب التجديد ،وي�صف الفريق
الأول باملقلدين يف انتحالهم مظاهر املدنية الغربية من دون مناهجها وعلومها،
وترويجهم ملذاهبها يف ال�سيا�سة والقومية والوطنية ،ظ ًّنا منهم ب�أن تنازلهم عن
م�شخ�صاتهم وهويتهم وارتدائهم لبا�س الغرب �سيمحو جهلهم ويلحقهم بركب
التقدم واملدنية.
خطرا على الأمة من �أولئك
ويرى املنفلوطي �أن �شر ه�ؤالء ال يقل ً
املتظاهرين بالتدين ،الذين يطلقون اللحى ويرفعون الثياب ومي�سكون بامل�سابح،
ويطلقون الفتاوى ويكفرون ويبدعون ،وهم �أجهل النا�س بعلوم ال�شرع والتف�سري
والت�أويل ،ويرمون ح�ضارة الغرب باملجون والفجور من دون علم منهم ب�أ�صول
املدنية احلديثة و�آدابها ،اعتقا ًدا منهم ب�أن هالكهم يف ح�ضارة الأغيار ،و�أن خلودهم
يف �إحياء املوروث عن الأجداد(((.
�أما املجددون فهم �أن�صار الف�ضيلة ال يفرطون يف م�شخ�صاتهم والأ�صيل من
تراثهم ،وال يجمدون على املوروث ،وال يفتنون بامل�ستحدث من ح�ضارة الغرب،
بل يتخذون من النقد غربا ًال النتخاب النافع من القدمي واحلديث ،ويف ذلك
((( ع�صمت ن�صار :فكرة التنوير بني لطفي ال�سيد و�سالمة مو�سى ،دار الهداية  -القاهرة� ،2010 ،ص.315
((( م�صطفى لطفي املنفلوطي :النظرات ،مكتبة م�صر للطباعة  -القاهرة ،1993 ،ج� ،1ص.119 :117
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يقول« :ال مانع من �أن يعرب لنا املعربون املفيد النافع من م�ؤلفات علماء الغرب،
واجليد املمتع من �أدب كتابهم و�شعرائهم ،على �أن ننظر �إليه نظرة الباحث املنتقد
ال ال�ضعيف امل�ست�سلم ،فال ن�أخذ كل ق�ضية م�سلمة ..وال مانع من �أن ينقل �إلينا
الناقلون �شي ًئا من عادات الغربيني وم�صطلحاتهم يف مدنيتهم ،على �أن ينظر �إليه
نظرة من يريد التب�سيط يف العلم ب�شئون العامل ،والتو�سع يف التجربة واالختبار ،ال
على �أن نتقلدها وننتحلها ونتخذها قاعدتنا يف ا�ستح�سان ما ن�ستح�سن من �شئوننا،
وا�ستهجان ما ن�ستهجن من عاداتنا»(((.
كما �أو�ضح املنفلوطي �أن من الوهم االعتقاد ب�أن التجديد ب�ضاعة ُت�شرتى �أو
لبا�س ُيرتدى ،بل هو �أ�س�س ومقومات و�آليات ي�ضعها قادة الر�أي في�سريون عليها
يف خطبهم ويطبقونها يف م�شروعاتهم و�إن مل تتول الأمة �إ�صالح �ش�أنها بنف�سها ال
ت�صلحها �أمة �أخرى مهما ح�سنت نيتها ،وال�صالح �إن «مل ينبت يف تربة الأمة نف�سها،
ويزهر يف جوها وي�أتلف مع مزاج �أفرادها وطبيعتهم ال ينفعها وال يجدي عليها»(((.
وينطلق ال�شيخ م�صطفى املراغي �إىل مفهوم �آخر للتجديد وتطبيقاته يف
جماالت �أخرى ،فالتجديد  -عنده  -يعني فتح باب االجتهاد الذي يقوم على
أي�ضا قدرة ال�شريعة على مواكبة كل تغريات
العودة �إىل امل�صادر الأ�صلية ،ويعني � ً
احلياة يف م�ستوياتها املتعددة ،خا�صة التعليمية والت�شريعية.
((( ال�سابق� ،ص.120
((( م�صطفى لطفي املنفلوطي :كلمات املنفلوطي ،درا�سة وتقدمي :جربائيل �سليمان جبور ،دار الآفاق اجلديدة،
بريوت -لبنان� ،1983 ،ص.57 ،56
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ويعيب املراغي على الأزهريني الذين �أغلقوا باب االجتهاد بحجة احلفاظ
على القدمي الذي ال ي�صلح �سواه يف كل الدروب ،فلغة وعلم وكتب و�آراء القدماء
يف اعتقادهم � -ش�أن الثوابت العقدية � -صاحلة لكل زمان ومكان .وهذا ما ينقده
املراغي قائالً� :إنهم ا�ستكانوا يف القرون الأخرية �إىل الراحة ،وظنوا �أن ال مطمع
لهم يف االجتهاد ،ف�أقفلوا �أبوابه ،ور�ضوا بالتقليد ،وعكفوا على كتب ال يوجد فيها
روح العلم ،وابتعدوا عن النا�س ،وجهلوا طرق التفكري احلديث ،وجهلوا ما جد
يف احلياة من علم ،وما جد فيها من مذاهب و�آراء ،ف�أعر�ض النا�س عنهم ونقموا
هم على النا�س ،فلم ي�ؤدوا الواجب الديني الذي خ�ص�صوا �أنف�سهم له ،و�أ�صبح
الإ�سالم بال حملة وال دعاة باملعنى الذي يتطلبه الدين(((.
وكما عاب املراغي على االجتاه ال�سلفي جموده ،كذلك عاب على االجتاه
التغريبي تنكره لأ�صوله وثوابت عقيدته ،بحجة �أن هذه الأمور موروثة ال يجدي
عو�ضا عنها ،لأنها
�إحيا�ؤها وال املحافظة عليها ،بل يجب �إحالل املدنية الغربية ً
ومج كذلك بع�ض التفا�سري القر�آنية التي تنزع �إىل ربط املعارف
الأ�صلح لزمانناَّ .
احلديثة بالدالالت القر�آنية مبي ًنا �أن تلك املعارف والعلوم من املتغريات� ،أما
املعاين القر�آنية فهي من الثوابت التي ال ميكن تبديلها �أو احلكم عليها باخلط�أ،
فالقر�آن لي�س كتاب علم بل د�ستور هداية ،ويقول يف ذلك :خري لنا �أن ندع
العلماء يقررون معارفهم وي�ستدلون عليها ،ويحملون نتيجة خطئهم �إذا تغريت
((( حممد كرد علي :العالمة املراغي �شيخ الأزهر ،مقاالت يف كتاب «املراغي يف ذكراه اخلم�سني» ،تقدمي
وحتقيق :ح�سني مهران ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة -القاهرة� ،1995 ،ص.23
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معارفهم و�أثبت العلم نقي�ضها .نعم �إن يف الكتاب الكرمي �آيات ال ُتفهم حق الفهم
�إال مبعارف فلكية وطبيعية ،ولكن تلك مل ُت�سق لتقرر تلك املعارف ،و�إمنا نزلت
للهداية والعربة .فلي�س القر�آن الكرمي كتاب ح�ساب وفلك وطبيعة ،و�إمنا هو كتاب
هداية وتنظيم لعالقة الإن�سان بربه ،وعالقة �أفراد النا�س بع�ضهم ببع�ض(((.
و�سار يف هذا االجتاه من التجديد ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ،الذي بينَّ
�أن التجديد هو نقي�ض التبديد والتقليد ،و�أن طلب علوم الغرب ال يعني التغريب
و�أن نقد املوروث يحييه ،ويربز �أ�صالة ما فيه ،و�أن الدعوة لفتح باب االجتهاد ال
تعني ال�شطط والرتويج للإحلاد ،و�أن الدين والعلم والعقل من دعائم املدنية التي
ال غنى للم�صلحني واملجددين عن الأخذ بها جمتمعة.
ومن �أقوال م�صطفى عبد الرازق يف التجديد« :نحب �أن يفهم النا�س
مذاهبنا اجلديدة ،ويقتنعوا ب�صحتها ،فيحملهم الت�شبع بفائدتها على مفارقة قدميهم
ويف �أنف�سهم ح�سرة عليه ،نحن نحب �أن جند �صالبة من الأمة يف تقاليدها التليدة
التي نريد �أن نزلزلها ،ذلك ب�أننا ن�سعى �إىل جعل �أمتنا ت�أخذ اجلديد بقوة ومن ال
يعز قدميه فلن يعز اجلديد»(((�« ،إن الذين يفكون العقول من �أغاللها �إمنا ميهدون
لها ال�سبيل �إىل احلق ،والدين من �أ�سمى احلقائق يف هذا الوجود»(((« ،ال ت�ستعد
((( ال�سابق� ،ص.34
((( م�صطفى عبد الرازق� :آثار م�صطفى عبد الرازق ،جمعها :علي عبد الرازق ،تقدمي :طه ح�سني ،دار املعارف -
م�صر� ،1967 ،ص.169
((( ال�سابق� ،ص.502
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الأ�شياء الدينية لقبول التجديد �إال حينما تقوى ومتتد حركة الرقي حتى تكون
�صلبا»(((.
عامة يلني لها ما جعله الزمان ً
وحذر حممد فريد وجدي من تغلغل �آفتني يف بنية املجتمع امل�صري:
�أوالهما :الي�أ�س من الإ�صالح ومن اللحاق باملدنية الغربية.
والثانية :االفتتان مبظاهر احل�ضارة الغربية والتنازل عن امل�شخ�صات الذاتية
من دين ولغة وقيم و�أخالق بحجة �أنها مل تفلح يف �إنها�ض امل�سلمني ،وو�ضح
�أن مقاطعة املدنية الغربية حفاظًا على القدمي والهوية لي�س هو احلل الناجع
والدواء ال�شايف من حمى اال�ستغراب �أو طاعون اجلمود ،فهناك العديد من الأمم
ال�شرقية  -مثل اليابان  -التي حافظت على م�شخ�صاتها الثقافية التليدة يف
الوقت الذي �أخذت ب�أ�صول العلوم واملدنية احلديثة ويقول« :يرى كثري من �أن�صار
النه�ضة اجلديدة �أن م�ساواتنا  -بالغرب  -ال ت�أتي �إال بتقليده تقلي ًدا �أطلقوه ومل
حدا .وغفلوا عن �أن للأمم �أمزجة خمتلفة كما للأفراد ،و�أن بني الغربيني
ي�ضعوا له ًّ
وال�شرقيني من التباين يف القابليات ووجوه اال�ستفادة ما ال ميكن لأحدهما �أن
ي�أخذ معه عن الآخر �شي ًئا �إال بعد قلب كيانه و�سكبه على �صورة تنا�سبه وتالئم
أمورا رئي�سية يجب �أخذها عن الغرب بطريق
طبيعته اخلا�صة ...ال �أنكر �أن �أمامنا � ً
�شرقيا ينا�سب
التقليد .ولكن �أقول �إنه ال يت�أتى �أخذها �إال بعد �إعطائها �شك ًال ًّ
((( ال�سابق� ،ص.373
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املزاج ال�شرقي ويتفق مع الطبيعة ال�شرقية»((( ،وي�ضيف :ل�ست من �أعداء املدنية
الأوروبية وال من الواهمني يف تقديرها قدرها ،بل �أنا ممن يعتقد �أنها �أفخم مظهر
من مظاهر الرقي الإن�ساين يف عاملي ال�صناعة والعلم الطبيعي ...والنا�س ب�إزاء
هذا البدع الفخيم �أحد ثالثة رجال (املقلد املفتون) و(املعادي اليائ�س) و(الفطن
و�س َّنة احل�ضارة والواثق ب�أن لكل مدنية مقومات
الأريب املدرك حلركة التاريخ ُ
أ�س�سا �إذا متكنت �أمة منها حلقت بركب التقدم واملدنية ،من دون التنازل عن
و� ً
م�شخ�صات ذاتها)« .ه�ؤالء الأحياء ال يحقرون مدنية الغرب وال يهيمون فيها،
بل هم �أكرث املتحم�سني لها ...يدعون �إىل الأ�صول الأولية التي هي دعائم لكل
مدنية �إنهم املجددون املجتهدون املحافظون على م�شخ�صات الأمة «وامليالون
بفطرتهم للتوفيق بني علمهم وعملهم وبني عواطفهم و�أ�سلوب حياتهم»(((.
وي�صرح عبد املتعال ال�صعيدي يف مقدمة كتابه «املجددون يف الإ�سالم»
�أن الإ�سالم لي�س دين عبادة فقط ،و�إمنا هو نه�ضة دينية ومدنية م ًعا ،ق�صد بها
ثانيا.
النهو�ض بالعرب الذين اختري الر�سول منهم �أو ًال لينه�ضوا ب�سائر الب�شر ً
فغايته هو النهو�ض بالب�شر يف الدين والعلم ،وهذه هي وظيفة الإ�سالم الكربى،
وغايته العظمى يف هذه احلياة والإ�سالم من جهة هذه الغاية يت�سع للتجديد يف
كل زمان ومكان؛ لأنه �إذا كانت غايته النهو�ض العام بالإن�سانية ،فو�سائل هذا
((( حممد فريد وجدي :الإ�سالم يف ع�صر العلم ،دار الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان ،ط� ،1967 ،3ص.660
((( ال�سابق� ،ص.714
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النهو�ض ت�سري يف طريق االرتقاء ،وال تقف عند حد حمدود ال يتعداه؛ لأنها
تعتمد على االرتقاء يف العلم والعرفان(((.
وميكننا �أن نالحظ من تعريفات التجديد ال�سابقة لرواد الإ�صالح يف م�صر
عدة �أمـور:
�أولها :حر�ص جميعهم على حتديد الداللة اال�صطالحية للتجديد و�إبراز الفرق
بينها وبني التقليد بكل معانيه.
ثانيها :ربطهم بني عمل املجدد وعمل املجتهد وعدم ف�صلهم بني ميدان
االجتهاد يف الدين والتجديد والإ�صالح يف ق�ضايا احلياة املختلفة.
ثالثها :تعويلهم على علم مقا�صد ال�شريعة يف خطابهم الإ�صالحي وم�شروعهم
احل�ضاري.
رابعها :وجود توا�صل وتوافق بني دالالت اخلطابات يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول من القرن الع�شرين ،وذلك على الرغم من
وجود بع�ض التباين واالختالف يف الر�ؤى والأحكام.

((( عبد املتعال ال�صعيدي :املجددون يف الإ�سالم من القرن الأول �إىل الرابع ع�شر ،مكتبة الآداب  -القاهرة( ،د.
ت)� ،ص.7 ،6
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خام�سها� :أن الدعوة للتجديد انطلقت من حاجة عملية ترمي �إىل الإجابة عن
ال�س�ؤال املطروح :ملاذا تخلفنا وتقدم غرينا؟
�ساد�سها� :أن معظم الذين ا�ضطلعوا ب�صياغة خطاب التجديد كان لديهم وعي
بالدور الإ�صالحي الذي يقومون به ،وقد انعك�س ذلك الوعي بو�ضوح يف معقولية
الت�صورات وواقعية احللول للم�شاكل التي ت�صدوا لها.
�سابعها� :أن هذه التعريفات جمتمعة قد جنحت يف ت�شكيل ما نطلق عليه بنية
خطاب االجتاه املحافظ امل�ستنري.
ثالثًا :مراجعـات منهجـية
ما زالت الكتابات املعنية بالفكر العربي الإ�سالمي احلديث خمتلفة فيما
بينها حول مفهوم التجديد ومقوماته و�أبعاده واجتاهاته وق�ضاياه ،فنجد بع�ضها ي�ؤكد
على �أن خطاب التجديد الذي انطلق من م�صر ال ميكن رده كله �إىل العقالنية
الغربية ،وال الليربالية امللحدة وال �إىل الو�ضعية املادية فح�سب ،بل هو مزيج من
وعي الذات امل�صرية بتخلفها ومدى تقدم الآخر املتمثل يف قوى االحتالل
الغربي ،الأمر الذي �أثر يف بنية اخلطاب احل�ضاري الذي �أنتجه املجددون يف
القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين.
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وظهرت بع�ض الكتابات املعنية بدرا�سة خطاب التجديد يف م�صر،
ون�سبت مقومات النه�ضة امل�صرية و�أ�س�سها �إىل الأثر الغربي ،م�ؤكدة على �أن
رفاعة الطهطاوي وحممد عبده وطه ح�سني (ت  )1973وعلي عبد الرازق (ت
 )1966و�إ�سماعيل مظهر (ت  )1962ميثلون االجتاه التنويري الليربايل الغربي
املناه�ض للفكر الديني ال�سلفي ،و�أن املحافل املا�سونية كان لها الف�ضل الأكرب يف
توجيه العقل اجلمعي امل�صري للتخل�ص من قيود الأفكار املوروثة ،و�أن احلملة
الفرن�سية والفل�سفات الو�ضعية هي التي نقلت م�صر من طور اجلمود والتخلف
�إىل طور اال�ستنارة واملدنية ،وم ّثل هذا الفريق :هاملتون جب (ت  )1971و�ألربت
حوراين (ت  ((()1993ولوي�س عو�ض ( ((()1990وغريهم من الذين حاولوا
طم�س خ�صو�صية اخلطاب امل�صري وجعله جمرد توكيالت فكرية للفكر الغربي.
وو�صف بع�ضهم عبد العزيز جاوي�ش (ت  )1929ب�أنه من رواد االجتاه
اال�شرتاكي ،وراق للبع�ض الآخر ت�شبيه من�صور فهمي (ت  )1959وعلي عبد
الرازق وطه ح�سني بفال�سفة ع�صر التنوير الثائرين على �سلطة الكني�سة.

((( �ألربت حوراين :الفكر العربي� ،ص 89وما بعدها.
((( لوي�س عو�ض :تاريخ الفكر امل�صري احلديث ،اخللفية التاريخية ،دار الهالل  -القاهرة ،ط( ،3د .ت) ،ج،1
�ص.95 :65

683

جتديد اخلطاب احل�ضاري يف م�صر احلديثة

683
(((

يف حني ف�صل جولد ت�سيهر (ت  )1921وت�شارلز �آدم�س (ت )1968
و�أنور عبد امللك((( بني خطاب الطهطاوي وخطاب حممد عبده ،فالأول  -يف
ر�أيهم ُ -يعد ثمرة من ثمار االت�صال املبا�شر بالغرب� ،أما الثاين فهو �أقرب �إىل
منحى الإ�صالح الديني وجتديد الفكر العقدي منه �إىل امل�شروع النه�ضوي
احل�ضاري.
وعلى الرغم من ذلك جند ت�شارلز �آدم�س ين�سب �إىل مدر�سة حممد عبده
جلّ االجتاهات واخلطابات النه�ضوية احلديثة مثل خطاب ر�شيد ر�ضا وم�صطفى
املراغي وم�صطفى عبد الرازق يف الإ�صالح الديني ،وخطاب قا�سم �أمني يف جتديد
الفكر االجتماعي ،ولطفي ال�سيد وعلي عبد الرازق يف جتديد الفكر ال�سيا�سي،
وعبد العزيز جاوي�ش يف جتديد الفكر الرتبوي(((.
يف حني يرى �أنور عبد امللك �أن هذا التق�سيم غري دقيق؛ لأن معظم قادة
احلركة الليربالية الأوىل كانوا من �أبناء الطبقة الو�سطى امل�صرية ،ومن خريجي
الأزهر� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن رواد جتديد اخلطاب الديني ،وعلى ر�أ�سهم حممد
عبده الذي ال ميكن ف�صل خطابه عن الدعوة للتحديث وتطوير التعليم و�إ�صالح

((( ت�شارلز �آدم�س :الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،ترجمة :عبا�س حممود ،جلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية،
مطبعة االعتماد  -القاهرة� ،1935 ،ص.6 :4
((( �أنور عبد امللك :نه�ضة م�صر ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب  -القاهرة� ،1983 ،ص.20 :7
((( ت�شارلز �آدم�س :الإ�سالم والتجديد يف م�صر� ،ص 169وما بعدها.

684

منى �أبو زيد وع�صمت ن�صار

684

حال اللغة العربية ،ونق�ض العادات والتقاليد االجتماعية الفا�سدة ،وتوجيه الر�أي
العام ل�ضرورة �إقامة حياة برملانية ود�ستورية لنه�ضة الأمة ،ومن ثم ي�صبح الف�صل
بني اخلطابني «الليربايل والديني» من حيث امل�ضمون يعتمد على منابت الأفكار
وغلبتها وتطور ال�سياق التاريخي؛ وذلك لأن كليهما كان يهدف لتطبيق م�شروع
نه�ضوي واحد يجمع بني الأ�صالة واملعا�صرة يف مواجهة �أوروبا الغازية(((.
ويرتاءى لنا �أن علة التخبط يف التقييم وحتديد االجتاهات الفكرية يرجع
�إىل اهتمام �أ�صحاب هذه الكتابات بالك�شف عن طبيعة العالقة بني املفكرين
امل�صريني والفكر الأوروبي ،و�إهمال قراءة الن�سق العام لأنواع اخلطابات املطروحة
والبنية الثقافية التي �شكلتها ،وراق لهم عقد املقارنات بني الأفكار اجلزئية
املت�ضمنة يف خطاب املفكرين امل�صريني ،وبني الأفكار ال�سيا�سية واالجتماعية
والأوروبية ،وا�ستندوا على ذلك يف حتديد االجتاهات وحتليل النزعات.
وفاتهم �أن قوة الوازع الديني عند ح�سن العطار والطهطاوي وحممد عبده
وجه
وم�صطفى عبد الرازق وحممد فريد وجدي وعبداملتعال ال�صعيدي كانت املُ ِّ
الأول للخطاب النه�ضوي امل�صري ،فقد فطن جميعهم �إىل �أن جتديد الفكر الديني
بالقدر الذي يتيح التعلم من الآخر ،واال�ستفادة من الأغيار هو القاعدة الرئي�سة

((( �أنور عبد امللك :نه�ضة م�صر� ،ص.399 :395
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لهذا اخلطاب� ،أما التبعية والتقليد والتغريب والفناء يف الآخر فلن يو�صلهم �إىل
املدنية التي كانوا يرمون �إليها.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن معظم الأفكار التي طرحها قادة الفكر يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين مل تكن �ضد الثابت العقدي ،بل كانت تناه�ض �سلطة
اجتماعيا ،الأمر الذي يثبت �أن حركة التجديد يف
�سيا�سيا كان �أو
ًّ
الفكر املوروثًّ ،
م�صر كانت مغايرة متا ًما حلركة التنوير الأوروبية.
وعليه ف�إنه من اخلط�أ رد خطاب التجديد وم�شروع النه�ضة الذي انطلق من
م�صر منذ �أخريات القرن الثامن ع�شر �إىل �أ�س�س ومقومات و�آليات �أجنبية؛ لأن
مفهوم التجديد يف كتابات رواده الأوائل ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ ح�سن اجلربتي
وال�شيخ ح�سن العطار ومريديه ،وال�شيخ رفاعة الطهطاوي وتالميذه ،وحممد عبده
ومدر�سته قد عبرّ وا جمي ًعا عن �أ�صالة خطاب التجديد امل�صري ،و�أكدوا على �أنه
نتاج وعي قادة الر�أي بالواقع املعي�ش ،وهموم املجتمع امل�صري وطموحاته ،وغايته
التطوير والتحديث ،ونقد املوروث والوافد النتخاب الأف�ضل.
وال يعني ذلك �إنكار دور امل�ؤثرات الأجنبية يف بناء خطاب التجديد يف
م�صر ،بل الذي نريد تو�ضيحه يف هذا ال�سياق هو �أن املفكرين امل�صريني مل ينتحلوا
خطابات الأغيار ،ومل يقلدوا م�شروعات الأجانب ،بل ابت�ضعوا املعارف العلمية
واملناهج احلديثة والأ�ساليب املتطورة من جل الثقافات التي ات�صلوا بها� ،سواء عن
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طريق حركة التجارة �أو البعثات العلمية �أو حركة الرتجمة .ثم �أعملوا فيها النقد،
ووظفوا النافع منها خلدمة م�شروعهم احل�ضاري بعد �صبغه بال�صبغة امل�صرية.
�أي �أن قادة الفكر امل�صري ا�ستطاعوا منذ البداية و�ضع الأ�س�س واخلطوط
جليا يف ربطهم بني النظر
الرئي�سة خلطابهم وم�شروعهم التجديدي ،ويبدو ذلك ًّ
والعمل ،وف�صلهم بني الثابت واملتغري ،وجتنبهم ال�صدام مع ال�سلطات املهيمنة
على �صناعة القرار ،والعمل على توجيهها خلدمة م�شروعهم ،وتقدمي جتديد
الغايات على البحث عن الو�سائل ،وانتخابهم مناهج التطبيق ف�ض ًال عن براعتهم
يف �صياغة لغة اخلطاب ،ومو�ضوعيتهم وواقعيتهم يف مناق�شة الق�ضايا ،والتغلب
على امل�شكالت.
كما ال ميكننا جتاهل الدور الذي لعبته اخلربات الوافدة �إىل م�صر ،تلك التي
وظفها حممد علي خلدمة م�شروعه احل�ضاري (مثل الأرمن  -ال�سان�سيمونيني -
الإيطاليني  -الفرن�سيني) ،الذين ا�ستعان بهم يف ت�شييد املدار�س الع�سكرية،
واملطابع ،والتخطيط للإ�صالح الزراعي ،وت�أ�سي�س احلياة العلمية يف م�صر ،وكذا
املهاجرين ال�شوام الذين �شغلوا الوظائف الإدارية يف معظم الدواوين بجانب
الطليعة الأوىل من املثقفني امل�صريني الذين تتلمذوا على يد رفاعة الطهطاوي
وعلي مبارك يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،وجنحوا يف �إثراء احلياة
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دورا بار ًزا يف �إيقاظ
الثقافية امل�صرية بت�شييد امل�سارح و�إن�شاء ال�صحف التي لعبت ً
وتربية الر�أي العام امل�صري.
راب ًعا� :سمات اخلطاب التجديدي وجماالته
كان خلطاب التجديد امل�صري �سمات متيزه عن جلّ احلركات الإ�صالحية
والثورات النه�ضوية املعا�صرة له ،ويبدو ذلك يف تعويله على �سيا�سة التطوير
والتغيري والتحديث التدريجي يف �شتى امليادين ،واالبتعاد عن التحوالت
الفجائية والثورات الراديكالية كما كان احلال يف احلركة الوهابية ( )1744التي
عنيت بتجديد الفكر الديني وتخلي�ص الثوابت العقدية من البدع واخلرافات.
كذلك حركة ابن الأمري ال�صنعاين (ت  )1750وال�شوكاين ( )1790يف اليمن،
والدعوة ال�سنو�سية ( )1830يف ليبيا التي ا�صطبغت بامل�سحة ال�صوفية الإ�صالحية
يف املغرب العربي ،وحركة �أبي الثناء �شهاب الدين حممود الألو�سي ()1850
يف العراق((( .واخلطاب الإ�صالحي الرتكي املت�سم بامل�سحة الغربية يف اجلمعية
الطورانية وحزب االحتاد والرتقي ( )1839واحلركة املهدية يف ال�سودان ()1881
وهي حركة دينية �صوفية �سيا�سية كانت ترمي �إىل �إقامة عدالة اجتماعية عن
طريق اجلهاد امل�سلح �ضد اال�ستبداد العثماين واالحتالل الإجنليزي ،واحلركات
((( علي املحافظة :االجتاهات الفكرية عند العرب يف ع�صر النه�ضة ( ،)1914-1798دار الأهلية للن�شر والتوزيع،
بريوت  -لبنان ،ط� ،1980 ،3ص.52 :44
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الإ�صالحية يف الهند علمانية كانت �أو �صوفية �أو جهادية راديكالية ،فجلها ميكن
و�صله بالطابع الإ�صالحي الديني املوجه يف التجديد والتطوير والتحديث يف
حني كان خطاب التجديد امل�صري �أبعد ما يكون عن القولبة الأيديولوجية.
ذلك ف�ض ًال عن متيز خطاب التجديد امل�صري عن غريه بالتنوع يف الر�ؤى
من جهة ،وخلوه من التع�صب املذهبي والعرقي من جهة ثانية ،وتوا�صل رواده يف
منهجية التطبيق واحلر�ص على ال�صالح العام ،واالعتماد على الذات املبدعة يف
النقد والتقومي واالنتقاء ،وذلك يف الفرتة املمتدة من � 1830إىل  1930من جهة ثالثة.
فقد انطلق خطاب التجديد يف م�صر من وعي قادة الفكر امل�صري بالواقع
املعي�ش ،ومن ثم كان لزا ًما عليهم الإجابة عن ال�س�ؤال املطروح :ملاذا تخلفنا وتقدم
غرينا؟ وهو ما م ّثله �أ�صحاب االجتاهات التجديدية.
فالتجديد ال يعني الفناء يف الآخر وطم�س هويتنا احل�ضارية املتميزة ،وال تعني
الأ�صالة تقدي�س كل قدمي وال العودة �إىل املا�ضي كي نعي�ش يف نظمه وقوالبه ،بل
التجديد والأ�صالة يف االنتقاء من هذا وذاك بعد نقده وا�ستبعاد الفا�سد منه ،و�أن
تتلمذنا على �أوروبا لي�س من البدع ،فقد تتلمذ عليها �أ�ساطني احل�ضارة الإ�سالمية،
علماء كانوا �أو فال�سفة ،ثم تتلمذت �أوروبا بدورها على نتاج احل�ضارات ال�شرقية
بعامة والإ�سالمية بخا�صة وقت نه�ضتها احلديثة ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن اقتفاءنا نحن
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امل�صريني ملدنية �أوروبا يف التقدم لي�س فيه خمالفة للملة يف �شيء ،هذا من جهة ،وال
مغايرة لقانون تتابع احل�ضارات وقوانني التطور من جهة �أخرى.
و�إذا ما تناولنا بالتحليل م�ضمون خطاب التجديد يف م�صر وبنيته الإ�صالحية
ف�سوف جنده �أ�صدق ما يكون يف مناق�شته لق�ضايا املجتمع امل�صري :ق�ضية حرية املر�أة،
والتعليم والعمل ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،وق�ضايا الزواج والطالق وتعدد
الزوجات ،ونقد العادات والتقاليد البالية ،ومد ج�سور املعرفة جتاه الأغيار ،واقتبا�س
املناهج دون النظريات؛ لتوظيفها يف م�شروع النه�ضة عن طريق الرتجمة والتعريب،
وحتديث لغة احلوار مع الآخر ،وذلك باال�ستناد على الوقائع التاريخية والأدلة العلمية
ومنطق التناظر والت�ساجل ،وتغليب م�صلحة م�صر على ما دونها يف الدعوة �إىل حرية
الفكر وال�صحافة ،واحلرية ال�سيا�سية واحلياة الربملانية الد�ستورية ،ومناق�شة �إعادة بناء
العقلية امل�صرية ،وتربية الر�أي العام التابع ،وتوجيه العقل اجلمعي للم�شاركة الإيجابية
يف م�شروع النه�ضة ،والت�أليف بني دوائر الهوية (الهوية الوطنية -الهوية الدينية-
الهوية القومية) ورفع �شعار م�صر للم�صريني ،والدين هلل والوطن للجميع ،و�إحباط
حماوالت امل�ست�شرقني ال�سيا�سيني لإ�شعال نريان الفتنة الطائفية يف الثقافة امل�صرية،
واحليلولة بني غالة الفكر والنزعات اجلانحة مثل (البابية -البهائية -القديانية)
والتغلغل يف بنية امل�شروع الإ�صالحي.
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وميكننا حتديد �سمات هذا التجديد وجماالته فيما يلي:
أ – اجملـال العقـائدي

وقد متثل التجديد يف هذا املجال يف عدة نقاط هي:
�أن الدين هو نقطة االنطالق للإ�صالح والتغيري باعتباره عقيدة للأمة وفكر
اجلمهور الرا�سخ املكني الذي ال تبدده �شطحات ال�صفوة وال جمود العامة.
�أن الدين الإ�سالمي ملة وح�ضارة ال �صراع فيه بني العقل والنقل ،وال
�صدام بني ال�شرع والعلم.
�أن الت�أويل العقلي هو املنهج الذي يجب على علماء امل�سلمني انتهاجه يف فهم
اقتفاء خلطى �أبي حنيفة وال�شافعي.
الن�ص ويف الت�صدي مل�شكالت املجتمع ً
�أن علة ت�أخر امل�سلمني تكمن يف ان�صرافهم عن جوهر امللة الإ�سالمية �إىل
�أمور ال�سيا�سة التي �أ�ضافت �إليها ما لي�س فيها من جهة وما يتعار�ض معها
من جهة �أخرى ،و�أن خري �سبيل لإ�صالح ما ف�سد هو حترير الفكر من قيد
التقليد وفهم الدين على طريق �سلف الأمة قبل ظهور اخلالف والرجوع
يف ك�سب معارفه �إىل ينابيعها الأوىل.
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�أن حرية االعتقاد التي �أقرها الإ�سالم ،ودعا �إليها ال تعني التطاول عليه،
�أو الت�شكك يف �صلب عقيدته� ،أو نق�ضها من ِق َبل بع�ض امل�سلمني ،ما دام
�شرط الإميان هو احلرية (�أعقل كي �أومن) و(ال �إكراه يف الدين).
خال�صا
فالإ�سالم قد حرر العقل من القيود ،و�أتاح له �أن يتن�سم �أريج الفكر ً
�صافيا من كل كدر ،فالتحرر الفكري -كما ر�سمه الإ�سالم -هو
من كل خلطً ،
التعبري الواقعي ال�صادر عن االعرتاف بالعقل ،وو�ضعه يف مو�ضعه بكل امللكات
الإن�سانية ،و�أن امللة املحمدية قد حاربت �آفات العقل وعلى ر�أ�سها التقليد الذي
يف�ضي �إىل جموده وعقم الفكر واندثار احل�ضارات.
ب – اجملـال الفكـري

ومتثل التجديد يف هذا املجال يف عدة مظاهر:
الف�صل التام بني الدين والفل�سفة والعلم باعتبار �أن ك ًّال منها له مو�ضوعه
خال�صا تقبل النقد والتعديل
عقليا ً
ومنهجيته ،فالفل�سفة باعتبارها ً
نتاجا ًّ
والإ�ضافة واالنتقاء تب ًعا للنزعات واملذاهب الفكرية وامليول الفردية
واالجتاهات ال�سيا�سية واالجتماعية واملعطيات احل�ضارية ،ويت�سم �أهلها بالتوقد
الذهني والتمرد على امل�ألوف ،والرغبة يف التجديد والتغيري �أو التربير.
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وعلى النقي�ض من ذلك جند الوحي كالم اهلل املنزه عن �أي نقد �أو �شك �أو
هوى ،وجند معظم امل�ؤمنني به مطمئنني �إىل �صحته ،كارهني اخلو�ض يف م�سلماته
ومناق�شة معتقداته ،ال يتورعون عن خو�ض املعارك ،و�إزهاق الأرواح دفا ًعا عنه.
وعلى هذا النحو مت�ضي العالقة بني العلم والدين ،ف�أولهما يركن �إىل الذهن
واحل�س والتجربة ،بينما يركن الثاين �إىل الوجدان وال�شعور وي�ؤثر الإميان على العقل.
�أن الفل�سفة الإ�سالمية وثيقة ال�صلة بالعلم �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الفل�سفة
اليونانية ،بيد �أنها متيزت عن �سابقتها بنزعتها العملية من جهة ،وطرافة
مناهجها من جهة ثانية ،و�أ�صالة نتائجها من جهة ثالثة.
�أن الفكر الإ�سالمي يقوم على �أربع ركائز هي :تقدمي العقل على ظاهر
ال�شرع عند التعار�ض يف الظنيات .و�أن النظر العقلي ال يتعار�ض مع
الإميان ،بل هو �سبيله .و�أن اخلالف يف الآراء ال�شرعية والفقهية ال يف�ضي
�أب ًدا للتكفري .والأخذ بال�سنن الطبيعية وبالقوانني العلمية.
�أن للم�سلمني مناهج و�أبحا ًثا خا�صة بهم نبتت يف كنف القر�آن وال�سنة ،ومتثلت
يف املنهج اال�ستقرائي والقيا�س الأ�صويل واجلديل والنقدي املقارن ،ذلك ما
ا�ستخدمه الأ�صوليون� :أ�صول الفقه و�أ�صول الدين و�أ�صول احلديث.
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�أن ينابيع الفل�سفة الإ�سالمية اخلال�صة ميكن التما�سها يف :علم �أ�صول الفقه
وعلم الكالم والت�صوف ال�سني ،وذلك باعتبارها علو ًما �إ�سالمية حم�ضة من
نتاج القريحة الإ�سالمية التي مل تت�أثر بالفل�سفات الأخرى عند و�ضعها لها.
�أن ال�سبيل لإحياء تراثنا العربي الإ�سالمي مرهون ب�إ�صالح حال اللغة
العربية ،وتخلي�صها من جمودها ،وحترير �أ�ساليبها من قيود احلوا�شي
والوح�شي والغريب من الألفاظ ،و�إ�ضافة ما ينق�صها من �ألفاظ احل�ضارة
�إليها ،حتى تت�سنى لها مواكبة املدنية احلديثة ،ثم حتقيق اجليد من كتب
علميا ،و�إعادة ن�شره يف ثوب �سل�س العبارة وا�ضح الأفكار.
الأقدمني حتقي ًقا ًّ

ج  -اجملـال السياسـي

ات�سم التجديد يف هذا املجال بعدة �سمات:
مدنيا ي�شرف
رف�ض ال�سلطة ال�سيا�سية با�سم الدين ،واعتبار نظام اخلالفة نظا ًما ًّ
على تطبيق ال�شريعة وتنفيذ احلدود .ومن ثم فاخلليفة ُي َّقوم �أو ُيعزل .فاخلليفة
عند امل�سلمني لي�س مبع�صوم ،وال هو مهبط الوحي .وهو  -على هذا  -ال
يخت�ص دونهم بفهم الكتاب والعلم وال يرتفع �إىل منزلة ،بل هو و�سائر طالب
الفهم �سواء .ف�إذا فارق الكتاب وال�سنة يف عمله وجب عليهم �أن ي�ستبدلوا به
غريه ،ما مل يكن يف ا�ستبداله مف�سدة تفوق امل�صلحة فيها .فالأمة هي �صاحبة
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احلق يف ال�سيطرة عليه ،وهي التي تخلعه متى ر�أت ذلك من م�صلحتها ،فهو
حاكم مدين من جميع الوجوه ،فال�سلطة ال�سيا�سية يف الإ�سالم قائمة على
اعتبارات دنيوية ،ولي�س لها �سند �سماوي ،فالأمة هي التي تن�صب احلاكم،
وهي بالتايل م�صدر كل �سلطة ،و�أن اقتبا�س بع�ض النظم الأوروبية التي ال
تتعار�ض مع مبد�أ ال�شورى الإ�سالمي �أمر مباح وال غ�ضا�ضة فيه.
�أن احلياة النيابية والد�ستورية ،وكذلك الأحزاب ال�سيا�سية �إىل غري ذلك
من نظم الوعي املدنية الغربية �سوف تظل غري ذات قيمة يف ظل جهل
الر�أي العام وغيبة الوعي و�ضعف نواب الأمة ،وال�سلطة.
�أن الوالء مل�صر مبد�أ يجب على كل امل�صريني اعتناقه ،و�أن االنتماء �إليها
منهاج يجب التعبري عنه بالعمل مب�صاحلها ،و�أن �شعار م�صر للم�صريني
يجب �أن ُيحفر على القلوب قبل كتابته على الرايات ،و�أن �صفة الوطنية
ال ت�ستدعي فقط �أن يطلب الإن�سان حقوقه الواجبة على الوطن ،بل يجب
يوف �أحد من �أبناء
أي�ضا �أن ي�ؤدي احلقوق التي للوطن عليه ،ف�إذا مل ِّ
عليه � ً
الوطن بحقوق وطنه �ضاعت حقوقه املدنية التي ي�ستحقها على وطنه.
ملي �أو ا�ضطهاد
�أن هذا االنتماء الوطني املن�شود لن يتحقق يف ظل تع�صب ّ
فكري �أو ت�صارع طبقي �أو ظلم اجتماعي �أو ت�سلط �سيا�سي ،فاحلرية والعدالة
�صنوان يجب �أن تختم بهما �شريعتنا الوطنية.
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�أن احلرية املن�شودة لي�ست �ضربًا من الرفاهية �أو تقلي ًدا للبدع الغربية ،بل
هي حق كفله اهلل لعباده� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن احلياة ال ميكن التنازل عنها،
وال ي�سلبها عنوة �إال م�ستبد قاتل ،وال يغفل عنها �إال احلمقى واجلهالء،
�أولئك الذين ال يدركون معنى احلياة.
د – اجملـال االجتمـاعي

أمورا عدة ،ت�ستوعب الأخالق
وهو من �أكرث جماالت التجديد حيث �شمل � ً
والرتبية والفن ،ومن �أمثلتها:
�ساعيا
�أن الفرد جزء من كل و�أن واجب اجلزء �أن يعمل من �أجل الكلً ،
لتقوية �شعور املحبة والتعاطف والتعاون بني �أفراد املجتمع.
�أن �آفاتنا االجتماعية ترجع يف املقام الأول �إىل :ابتعادنا عن القيم الإ�سالمية
الأ�صيلة التي جبلنا عليها ،و�أن �أية حماولة لإعادة الأخالق والرتبية على
حتما �إىل بوار املجتمع
�أ�س�س علمانية حماكية لتقاليد الغرب �سوف ت�ؤدي ً
وفك ع�ضده ،و�ضياع �شبيبته ،والوازع الديني هو علة وجود ال�ضمري يف
الفرد الذي يتحكم يف �سلوكه ،و�أن �أثر االلتزام العقائدي يف املجتمع �أقوى
من الإلزام العريف.
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�أن عالج �أمرا�ضنا االجتماعية يجب �أن يقوم على �إ�صالح �أخالقي يبث
بني الطبقات ان�سجا ًما ،ويخل�ص القلوب من �أدران احلقد ،ويجب �أن يقوم
بناء املجتمع على ال�سماحة وال�سالم� ،أي على �أننا جمي ًعا �أ�سرة واحدة،
�أ�صلها واحد وم�صريها واحد.
�أن �إهمال متابعة الربامج الدرا�سية ،وتوجيهها خلدمة املجتمع� ،سوف ي�ؤدي
�إىل تعدد الوالءات يف املجتمع الواحد ،ومن ثم يجب توحيد الربامج
التعليمية يف املراحل االبتدائية والإعدادية ،وذلك لرت�سيخ القيم الروحية
واملبادئ الدينية ،وم�شخ�صات الهوية يف عقل الن�شء ووجدانه ،واحلد من
املدار�س الدينية اخلال�صة التي تف�صل بني امل�سلم وغريه يف ميدان العلم،
وكذا مراقبة املدار�س الأجنبية حتى ال تعمد �إىل تزييف وعي ال�شبيبة.
طيبا على النف�س ال ينبغي علينا �إنكاره �أو
�أن للفنون ر�سالة تربوية ،و� ًأثرا ً
احلط منه �أو حترميه من دون �سبب �شرعي ،بل الواجب علينا تهذيبها لت�ؤدي
هذه الر�سالة على خري وجه ،وذلك لتنقيتها من كل مظاهر االنحطاط التي
حتيد عن الآداب العامة (جاء ذكر كثري من الفنون اجلميلة يف القر�آن
الكرمي ،كالبناء والنحت والت�صوير والغناء وغريها من الفنون اجلميلة ،فلم
يخرج فيها عما جاء به من رفع الإ�صر واحلرج عن النا�س ،ومل ينظر �إليها
بعني �أهل الزهد والتق�شف ،بل نظر �إليها يف ذاتها حتى ال يغلو يف �أمرها،
وال يحيد عن الأ�سا�س الذي قام عليه ت�شريعه ،فذكر ازدهار تلك الفنون
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يف بع�ض ما �أنزل من ال�شرائع ،و�أقام فيها من امللك وحكي هذا يف �أ�سلوب
ينوه بعظمتها وي�شيد بذكرها ،ويدل على مقدار ما و�صلت �إليه من الروعة،
وما بلغته من اجلمال حتى كانت �آية يف الإبداع ومعجزة من معجزات
الفن ومفخرة باقية على الدهر ...وما كان للديانات ال�سماوية �أن تقف
من الفنون اجلميلة غري هذا املوقف؛ لأن لها فائدتها من تهذيب الطباع،
و�إ�صالح الأذواق ،وترويق النفو�س ،فال ميكن �أن ينكر ف�ضلها دين من
الأديان وال ي�صلح �أن تنكر فائدتها �شريعة من ال�شرائع).
�أن الإ�سالم مل يحرم الفنون (املو�سيقى والغناء والنحت والت�صوير) �إال
لعلل تولدت بفعل �سلوك جانح عن غايتها الروحية� ،إذ ا�ستحالت الفنون
�إىل معبودات من دون اهلل عند الوثنيني وو�سائط مادية عند امل�شركني،
فالت�صوير والنحت ال وجه لتحرميهما �إال خمافة ال�شرك ودون ذلك فهما
حالل ،كما �أنه لي�س هناك وجه لتحرمي املو�سيقى والغناء واملعازف �إال
�إذا كانت م�صاحبة للفواح�ش و�إثارة ال�شهوات� ،أو االن�صراف عن �أداء
العبادات ،وين�سحب ذلك على فن التمثيل ،فلي�س هناك ما يحرمه يف �أ�صل
ال�شرع ،بل �إن فيه تب�سيطًا وتربية وتوجي ًها للعقول ،وخماطبة للم�شاعر ،و�إذا
مل يخرج عن ذلك فهو حالل لي�س فيه �أي وجه من وجوه التحرمي .وانتهى
�أن�صار هذا االجتاه �إىل �أن الفنون �ش�أنها �ش�أن جميع الأفعال وال�سلوك يحكم
عليها مبقا�صدها وبالآثار املرتتبة عليها.

698

منى �أبو زيد وع�صمت ن�صار

698

�أن الإ�سالم تتجلى حما�سنه يف تكرمي املر�أة واالعرتاف مبا لها من مقام؛ �إذ
يقرر م�ساواة املر�أة بالرجل يف جميع الأمور اجلوهرية كالتعليم واختيار الزوج،
والعدل ،و�أن الهدف الأول من تعليمها هو حمايتها من اجلهل والبدع
واخلرافات التي لها عظيم الأثر على �سلوكها ،وبالتايل على تربية �أبنائها ،ولي�س
تقليدها للأجنبيات يف لبا�سهن و�أخالقهن با�سم احلرية املدنية.
�أن الزواج يجب �أن يقوم على عالقة �أُلفة ومودة ،والتحذير من خطورة
وعقليا ،وكذا حرمانهن من حق اختيار
بدنيا ًّ
زواج الفتيات قبل اكتمالهن ًّ
الزوج ،كما ّبينوا مدى ال�ضرر الذي يقع على بنيان الأ�سرة من التفرقة يف
الرتبية بني اجلن�سني من الأبناء ،ومن الطالق بغري علة� ،أو تعدد الزوجات
بال �ضرورة ،م�ؤكدين �أن مثل هذه الأفعال يرف�ضها الإ�سالم متا ًما.
خام�سً ا� :آليات التجديد ومقوماته
و�إذا نظرنا �إىل مقومات خطاب التجديد و�آلياته ف�سوف جندها مت�سقة متا ًما
مع م�ضمون خطاب التجديد و�سماته التي عر�ضنا �ساب ًقا ،ومن �أهم هذه املقومات:
توجيه قادة الفكر لل�سلطات القائمة واملهيمنة على الر�أي العام و�إقناعها
باخلطاب التجديدي ،و�أهمية تطبيقه يف امل�شروع احل�ضاري ،وقد جنح ح�سن
العطار وتالميذه يف ذلك عن طريق ا�ستمالة �إبراهيم با�شا مل�شروعهم يف
العمران.
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مد اجل�سور وفتح القنوات لالت�صال املبا�شر باحل�ضارة الغربية لالنتقاء من
معارفها وعلومها ونظمها ما يتنا�سب مع البنية الثقافية امل�صرية ،وقد حتقق ذلك
عن طريق البعثات العلمية والرتجمة واملدار�س الأجنبية يف م�صر واملجال�س
واملنتديات التي كانت جتمع بني امل�ست�شرقني وقادة الر�أي من امل�صريني.
�إ�صالح الأو�ضاع ال�سيا�سية ،وذلك عن طريق و�ضع د�ستور حديث يكفل
لل�شعب حريته ،ويدفع احلاكم للعمل من �أجل �صواحله .وقد حتقق ذلك
عن طريق ت�أ�سي�س احلياة النيابية و�إن�شاء الأحزاب ،وتوعية اجلمهور بقيمة
احلرية والعدالة وامل�ساواة واال�ستقالل ومقاومة اال�ستبداد واالحتالل.
�إ�صالح �أ�ساليب اللغة العربية و�آدابها ال�ستيعاب املعارف احلديثة واالنتقال
من طور ال�شروح واحلوا�شي �إىل ميدان االبتكار والإبداع والت�أليف ،وذلك
عن طريق املجامع العلمية «املجمع البكري» ثم «جممع اللغة العربية»
و�إحياء املناهج اللغوية يف النحت والتعريب واال�شتقاق ،و�إثراء احلياة
الثقافية باجلمعيات وال�صالونات الأدبية التي ا�ضطلعت ب�إحياء نفائ�س
الرتاث وا�ستحداث العديد من الفنون الأدبية ،وتطوير املناهج النقدية.
�إ�صالح التعليم وذلك عن طريق �إن�شاء مدار�س حديثة للعلوم النظرية
والتطبيقية ،وتقومي مناهج الأزهر لتجديد اخلطاب الديني وفتح باب
االجتهاد ،واحلفاظ على و�سطية الإ�سالم ،والتقريب بني املذاهب ،والعزوف
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عن الغلو وبهرج الطرق ال�صوفية ،وو�ضع خطة عامة للق�ضاء على الأمية،
وتطوير الكتاتيب ومدار�س الإر�ساليات ،ثم �إن�شاء اجلامعات ،وو�ضع الئحة
لتنظيم دور التعليم ومراقبة املدار�س الأجنبية.
تربية الر�أي العام ،وتثقيف الطبقة الو�سطى امل�صرية ،و�إعدادها حلمل
راية الإ�صالح ،والقيام بتنفيذ امل�شروع ،وذلك عن طريق �صحافة الر�أي،
واحللقات العلمية ،واملجال�س التثقيفية يف دور ال�صحف واملنتديات
واملقاهي ،وقد جنحت هذه الطبقة يف املحافظة على الأ�س�س التي و�ضعها
رواد هذا االجتاه يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،ويبدو ذلك يف
ت�صديهم للحركات التغريبية ،واجلمعيات الإحلادية ،وطعون امل�ست�شرقني.
مت�صري احلكومة وامل�شروعات االقت�صادية ،وقد جنحت الطبقة الو�سطى
امل�صرية يف ع�صر �إ�سماعيل يف امتالك الأرا�ضي الزراعية والتو�سع يف
التجارة ثم بناء امل�صانع والبنوك يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين،
الأمر الذي ّ
مكن هذه الطبقة من تطبيق ر�ؤيتها يف جل مرافق الدولة
واملحافظة على الطابع الليربايل يف ميدان ال�سيا�سة واالقت�صاد ،و�صبغه
بال�صبغة امل�صرية التي كانت تقدم املنفعة العامة يف م�شروعاتها على املنفعة
اخلا�صة ،ويرجع ذلك بطبيعة احلال �إىل �أن معظم رجالها كانوا من �صغار
التجار �أو �أبناء الفالحني والعمال.
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تفعيل �شعار م�صر للم�صريني ،وذلك بالق�ضاء على كل �أ�شكال التع�صب
امللي ون�شر روح الت�سامح يف املجتمع امل�صري بني امل�سلمني وامل�سيحيني
ّ
واليهود ،والعمل على �إذابة الفروق بني طبقات املجتمع ،و�إعداد املواطن
عو�ضا عن الأجانب ،وت�شجيع امل�صنوعات امل�صرية،
امل�صري ل�سوق العمل ً
وتغليب �سيا�سة املنافع املتبادلة على عالقة العواطف يف ال�سيا�سة الدولية.
وقد انعك�س ذلك على عالقة م�صر بالأقطار العربية والأقطار الإ�سالمية،
فقد �أكد رواد هذا االجتاه على �أن ال�سبيل الأقوم للوحدة العربية هو تدعيم
الروابط بني ال�شعوب عن طريق الثقافة وتوحيد املناهج التعليمية ،وتدعيم
الروابط االقت�صادية (�سوق عربية م�شرتكة) ورف�ض فكرة الإمرباطورية
العثمانية امل�سترتة وراء �شعار الوحدة الإ�سالمية ،والدعوة �إىل �إقامة احتاد
للواليات الإ�سالمية يقوم على التعاون والتعاي�ش ال�سلمي مع الغري والدفاع
امل�شرتك �ضد املعتدين والطامعني.
تفعيل دور املر�أة يف املجتمع امل�صري ،عن طريق تعليمها و�إعدادها للم�شاركة
الإيجابية يف النه�ضة ،وذلك بعد تيقنهم من �أن حملتهم على العادات
والتقاليد الفا�سدة ورغبتهم يف تقومي الأ�سرة امل�صرية لن تتحقق �إال ب�إزالة
حجاب اجلهل والتخلف عن املر�أة.
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وهكذا كان جتديد اخلطاب احل�ضاري يف م�شروع النه�ضة يف م�صر احلديثة،
والقائم على �إحياء ال�صالح من تراثنا و�إ�ضافة النافع من املدنية احلديثة بحيث ال
نفقد �شخ�صيتنا عند التجديد ،وال نقطع �صلتنا بالتقدم الذي لدى الآخر ،وال
غرو يف �إمكان ا�ستئناف هذا اخلطاب وموا�صلة التجديد مرة �أخرى يف حياتنا
املعا�صرة .و�إحياء م�شروع التجديد مرهون بقيام ثورة �إ�صالحية �شاملة تنطلق من
العقل اجلمعي احلر الواعي بواقعه ومتطلباته ،والقادر بطبيعة احلال على �إعادة
البناء بروح �شابة و�سواعد فتية ،و�إرادة فاعلة م�ؤمنة ب�أن االعتماد على الذات مع
عدم االنغالق عليها هو ال�سبيل الوحيد لتقدم م�صر.

الفاعلون وال�سياق ،تيارات الإ�صالح والتجديد يف
�شبه القارة الهندية خالل القرنني (14-13هـ/
20-19م) – ُمقاربَة �أول ّية
حممد حلمي عبد الوهاب
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قت باب النيام لي�ستيقظوا ف�إن فعلوا ،ذلك ما �أبغي،
طر ُ
«طاملا َ
تخبطوا عند انتباههم وتر َّنحوا مَينة َوي�سرة فمرحلة ال
و�إن َّ
ت�ستوجب الر�ضا ،ولكنها مع ذلك ت�ستوجب الأمل يف يقظــة
مري�ضــا
امل�ستقبل ..وليتها تكون!! .فعندما ترى الأم طفلها ً
ُت ُّلح عليه �أن ي�شرب الدواء املر ...و�أنا كذلك �سوف �أطـرق
دائما لي�ستيقظوا ،و�س�أ�صيـح بالأطفـال ا ِمل َرا�ض:
باب النيام ً
يتجرعوا ال � ِأكلُّ وال �أَ َملُّ ».
ا�شربوا ا�شربوا ،حتى َّ

�أحمد خان ( 1316 -1233هـ)
«�أيها امل�سلمون :احملوا القر�آن وانه�ضوا ،وحلقوا فوق العامل ،فلي�س من
�ش�أننا �أن نلهث وراء العامل ،بل علينا �أن ن�شـده �إلــى مبادئنا و�أ�صولنا..و�إذا مل
يكن العامل يقدرنا ،لأننا ال ن�سري خلفه فيجب علينا �أن نلفظه ونلقي به بعي ًدا! �إن
( )1مدير حترير جملة رواق عربي  -مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  -م�صر.
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حياتي ومماتي وقف على هذا الهدف النبيل ..و�سوف �أ�سري قد ًما ،حتى لو مل
يتقــدم معي �أحد و�سوف �أ�سري وحي ًدا� ،إذا مل يرافقني �أحد ولو احتدت الدنيا
وخالفتني فلن �أخ�شى خو�ض املعركة وحي ًدا منفر ًدا!!»
�أبو الأعلى املودودي (1399 -1321هـ)
متهيـد
رحت ق�ضية الإ�صالح والتجديد وعالقة الإ�سالم
على غري ال�شائعُ ،ط ْ
إ�سالمية غري العربية ،الهندية منها ب�صفة خا�صة،
مبكرا ًّ
جدا يف البيئات ال ّ
بالغرب ً
خالل القرن ال�سابع ع�شر امليالدي مع الإرها�صات الأوىل النهيار االمرباطورية
ومرورا بالتوقيع على املعاهدات
العثمانية ممثلة يف االنهزامات الع�سكرية املتتابعةً ،
انتهاء مبنح االمتيازات الأجنبية.
اجلائرة بحقها ،ولي�س ً
ومن بني امل�ؤلفات الأوىل التي ظهرت يف هذا ال�ش�أن كتاب «�أ�صول احلكم يف
نظم الأمم» لإبراهيم متفرقة ،والذي �ألفه قرابة العام  ،1727وكتاب «جنة امل�شركني»
ملحمد جلبه �أفندي عام � ،1731إ�ضافة �إىل تقرير حول التنظيمات الع�سكرية و�أمناط
أعده راتب �أفندي عام .1793
الإدارات واحلكومات للدول الأوروبية � ّ
بديهيا ،واحلالة هذه� ،أن ينق�سم املفكرون العثمانيون /الأتراك �إىل
كان ًّ
أوروبي كافة ،ا�ست�شرافًا منه
فريقني رئي�سني :فريق يرف�ض مظاهر التحديث ال ّ

الفاعلون وال�سياق ،ت َّيارات الإ�صالح والتجديد يف �شبه القارة الهندية...

705

705

الغربية الوافدة على الإ�سالم و�شريعته.
للخطر الداهم الكامن بني ثنايا الثقافة ّ
وفريق �آخر �أدرك ،بحكم الواقع و�سياق الع�صر� ،أن ال �سبيل لإ�صالح �ش�ؤون
الغربية وانتحال جميع
الدولة /اخلالفة �إال من خالل اللحاق بركب احل�ضارة ّ
واالجتماعية ،حتى ولو تعار�ضت مع �أحكام ال�شريعة
إدارية
نظمها
ال�سيا�سية وال ّ
ّ
ّ
الإ�سالمية!
�أما مفكرو �شبه القارة الهندية ،فلم تظهر بواكري كتاباتهم املتعلقة بهذه
إ�سالمية/الدولة التيمورية ( 932هـ/
الق�ضية �إال بعد انهيار دولة املغول ال ّ
 1526م 1273 -هـ1857/م) ،وانت�شار موجة املواجهات الع�سكرية مع الإجنليز
�إبان منت�صف القرن التا�سع ع�شر .حيث ظهرت يف منت�صف العقد الثالث من
هذا القرن حتدي ًدا بواكري الدعوات الإ�صالحية التي كان همها الأكرب ممث ًال يف
مناق�شة ق�ضايا ال�صراع بني احل�ضارة الأوروبية الوافدة من جهة ،والثقافة الهندو�سية
إ�سالمية من جهة ثالثة.
العريقة من جهة ثانية ،والعقيدة ال ّ
تب ًعا لذلك ،انق�سم املفكرون امل�سلمون هناك ،عقب ثورة العام
املحافظي ،ممث ًال يف �أتباع
1274هـ1857/م� ،إىل اجتاهني رئي�سني� :أولهما االجتاه
ّ
ال�شاه ويل اهلل الدهلوي (1114هـ1703/م1176-هـ1762/م) الذي دعا �إىل
مقاطعة الغرب وحماربته والتم�سك بكتاب اهلل و�سنته .ثانيهما هو ما ُيطلق عليه
االجتاه التحديثي ممث ًال يف �شخ�ص ال�سيد� /أحمد خان (1233هـ1817/م-
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1316هـ98/م) ،والذي دعا ،على العك�س من االجتاه الأول� ،إىل االقتبا�س من
احل�ضارة الغربية يف علومها ونظمها وفنونها مع التم�سك بالثوابت العقدية.
و�سرعان ما انتقل هذا اجلدل الح ًقا �إىل البيئات العربية خالل
الطهطاوي (ت1290هـ1873/م)
القرن التا�سع ع�شر بظهور كتاب رفاعة
ّ
بكتابي فار�س
ومرورا
«تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز» عام 1834م،
ً
ّ
ال�شدياق (ت1304هـ1887/م) «الوا�سطة يف معرفة �أحوال مالطة» و«ك�شف
وانتهاء بكتاب «�أقوم امل�سالك يف معرفة
املخب�أ عن فنون �أوربا» عام 1866م،
ً
التون�سي (ت1308هـ )1890/عام 1867م.
�أحوال املمالك» خلري الدين
ّ
غري �أن املالحظ على �أغلب هذه الكتابات �أ َّنها قد ناق�شت ق�ضايا الإ�صالح
والتجديد وعالقة الإ�سالم بالغرب عرب �أ�سلوب �أميلَ للمحافظة منه �إىل التجديد
الغربي داعية ،على ا�ستحيا ٍء،
إ�سالمي ومقارنته مبثيله ّ
حيث اكتفت مبقابلة الواقع ال ّ
لل ِ
إيجابية من احل�ضارة الأوروبية احلديثة.
أخذ باجلوانب ال ّ
مالحظة �أخرى على قدر كبري من الأهمية ،وهي �أن الرا�صد لبدايات
االن�شغال بق�ضايا الإ�صالح والتجديد وم�ستقبل العالقة مع الآخر يف البيئات
إ�سالمية املعا�صرة ،وعلى اختالفها ،يخرج بنتيجتني رئي�ستني:
ال ّ
مبا�شرا لل�صدام
الأوىل� :أن هذه الق�ضية مل ُتطرح يف ذاك الوقت �إال رد فعلٍ
ً
احل�ضاري بني الثقافتني الإ�سالمية والغربية ،وهو ما يف�سر ن�ش�أة هذه التيارات يف
ّ
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كل من تركيا والهند �أو ًال حيث وقعت الهند يف قب�ضة امل�ستعمر الغربي بينما
كانت �أجزاء كثرية من العامل العربي ال تزال واقعة حتت �سلطة و�سيطرة اخلالفة
العثمانية .ومن ثم ،كان االن�شغال بتلك الق�ضايا وليد الواقع املعا�ش �أكرث من
معربا عن �إرادة عقلية �أو حم�ض ا�ست�شراف للم�ستقبل من قبل مفكري
كونه ً
ع�صر النه�ضة.
النتيجة الثانية ،وهي مبنية على �سابقتها ،تتمثل يف �أن ق�ضية العالقة
مع الآخر مل يتناولها املفكرون امل�سلمون من منطق الوعي بال ُهوية والدفاع عن
م�شخ�صاتها وثوابتها �ضد الآخر بقدر ما نوق�شت باعتبارها �إحدى ق�ضايا الإ�صالح
والتجديد والتحديث لي�س �إال!
إ�شكالية حجر الزاوية يف كل معاجلة الحقة
ونتيجة لذلك� ،صارت هذه ال ّ
مت طرحها حلل م�شكالت �أخرى ،حتى و�إن بدت على غري �صلة بها!! ولعل يف
ذلك يكمن �سر انبعاثها من جديد وبقائها قيد املناق�شة لقرنني وعقد من الزمان .ويف
املح�صلة ،ت�أمل درا�ستنا هذه يف الوقوف على �أهم تيارات الإ�صالح والتجديد يف
منطقة �شبه القارة الهندية خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني (التا�سع
ع�شر والع�شرين امليالديني) وذلك من خالل هذا التمهيد ومبحثني وخامتة:
املبحث الأول :على م�شارف ح�ضارة جديدة ،حول دخول الإ�سالم
مناطق �شبه القارة الهندية.
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املبحث الثاينّ :تيارات الإ�صالح والتجديد يف �شبه القارة الهندية:

 التيار الأول :التيار ال�سلفي املحافظ (ويل اهلل الدهلوي و�أبو الأعلى
منوذجا).
املودودي ً
 التيار الثاين :التيار التحديثي الليربايل (ال�سيد �أحمد خان
منوذجا).
ً
 التيار الثالث :التيار الإحيائي التجديدي (�أبو الكالم �آزاد وحممد
منوذجا).
�إقبال ً

خامتة

املبحث الأول :على م�شارف ح�ضارة جديدة ،حول دخول الإ�سالم
مناطق �شبه القارة الهندية
تاريخيا �أن الإ�سالم قد دخل �إىل �شبه القارة الهندية يف �أوائل
من الثابت ًّ
القرن الثاين الهجري /ال�سابع امليالدي .ومل يكن ذلك بف�ضل الفتوحات
الع�سكرية و�إمنا بف�ضل التبادل التجاري الذي قام به جتار م�سلمون فى مناطق
ال�سند ،وجزر املالديف ،و�سرانديب ،وغريها .فبحكم العالئق التي ن�ش�أت بني
ه�ؤالء التجار و�أهل هذه املناطق ،وبف�ضل التزام التجار امل�سلمني مببادئ الدين
احلنيف خا�صة تلك املتعلقة ب�أخالقيات البيع وال�شراء� ،سرعان ما �أ�سلم عدد كبري
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أي�ضا وهو ما
من �سكان �شبه القارة الهندية ،بل و�أ�سلم بع�ض حكام تلك املناطق � ً
�أثر بدوره يف �سرعة انت�شار الإ�سالم هناك.
وقد تعاقبت على حكم الهند العديد من املمالك الإ�سالمية يف احلقبة ما
بني  1001م �إىل 1857م� ،أي ملدة ثمانية قرون ون�صف قرن من الزمان ،واتخذت
من مدينة دلهي واكرا عا�صمة لها وقت �أن كانت عوا�صم الإ�سالم ت�صنع التاريخ
واحل�ضارات .ورغم ذلك ،ال تزال معرفتنا بهذه املناطق وتلك احل�ضارات �ضيئلة
زمنيا من حيث
ًّ
جدا مقارنة مع اخلالفة الإ�سالمية يف الأندل�س مع تقارب الفرتتني ًّ
بقاء و�سيادة حكم الإ�سالم ملدة ثمانية قرون.
�أما فيما يتعلق باحلدود اجلغرافية ل�شبه القارة الهندية ،والتي ت�شكل الق�سم
الأكرب من حيث عدد ال�سكان يف قارة �آ�سيا (حوايل  40يف املئة من �إجمايل
عدد ال�سكان) ،ف�إنها تقع يف �آ�سيا اجلنوبية حتدي ًدا جنوب جبال الهيمااليا وجبال
الكراكورم ،و�شرق جبال الهندوكو�ش ومنطقة بلو�ش�ستان ،بينما متتد جنوبًا يف
املحيط الهندي ما بني بحر العرب يف اجلنوب الغربي وخليج البنغال جنوبًا .وهي
تغطي بذلك م�ساحة قدرها  4.480.000كم مربع� ،أي ما يعادل ن�سبة  10يف املئة
من م�ساحة القارة الآ�سيوية.
أي�ضا �أنه كانت بني �شبه القارة الهندية واجلزيرة العربية
تاريخيا � ً
ومن الثابت ًّ
�صالت جتارية وح�ضارية قبل ظهور الإ�سالم ،حيث «كان التجار العرب هم وا�سطة
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تقريبا� ،أو كانوا هم �أكرث �أهل البالد الغربية �صلة بالهند ...كما
هذه ال�صالت ً
كانت لهم معرفة ودراية باملدن املهمة الواقعة على ال�ساحل الطويل لبحر العرب،
بل كانوا يذهبون �إىل ما وراء ذلك يف خليج بنغال وبالد املاليو وجزر �إندوني�سيا
حتى كونوا لهم جاليات عربية يف بع�ض ثغور هذه البالد»(((.
وعقب ظهور الإ�سالم ،بد�أت حمالت امل�سلمني على الهند ت�أخذ
يف االت�ساع �إبان عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ( 23-13هـ-634/
644م) ، ،حيث فتحت يف عهده مدينة «مكران» على يد احلكم بن عمرو
الذي �أدار باقتدار معركة امل�سلمني مع جيو�ش ملك ال�سند حتى حتقق له الن�صر.
البغدادي (ت
ويذكر البالذري� ،أبو العبا�س �أحمد بن يحيي بن جابر
ّ
 279هـ892 -م) ،يف كتابه فتوح البلدان �أن عمر بن اخلطاب عندما ولىّ عثمان
بن �أبي العا�ص الثقفي البحرين ُوعمان �سنة  15هـ وجه الأخري �أخاه احلكم
جي�شا �إىل �ساحل «تانة» ،وهي مدينة تقع
�إىل البحرين وم�ضى �إىل ُعمان فاقتطع ً
على بحر العرب �شمال مومباي على بعد نحو خم�سة ع�شر مي ًال منها ،فلما رجع
اجلي�ش كتب �إىل عمر يعلمه بذلك فكتب �إليه عمر :يا �أخا ثقيف حملت دو ًدا
على عود ،و�إين �أحلف باهلل لو �أ�صيبوا لأخذت من قومك مثلهم .ووجه احلكم
((( عبد املنعم النمر :تاريخ الإ�سالم يف الهند ،دار العهد اجلديد للطباعة ،الطبعة الأوىل 1378 ،هـ 1959 -م،
�ص.60
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�إىل مدينة برو�ص (�شمال �سورت) ووجه �أخاه املغرية �إىل خور الديبل فلقي العدو
فظفر به(((.
ويبدو �أنه بعد هذه الواقعة مبا�شرة منع عمر بن اخلطاب الوالة �أن يبعثوا
(((
�أح ًدا �إىل ال�سواحل الهندية ،وا�ستمر عثمان بن عفان  على النهج نف�سه
�إىل �أن غزاها احلارث بن مرة العبدي مرة �أخرى يف عهد علي بن �أبي طالب فظفر
ومغنما.
�سبيا ً
و�أ�صاب ً
وبقي احلال على هذا النحو يطرق قادة اجليو�ش �أبواب الهند في�صيبون من
�أطرافها حتى كان زمن احلجاج بن يو�سف الثقفي ،عامل الوليد بن عبد امللك
على العراق ،وبد�أت احلمالت القوية املنظمة تتجه �إىل الهند بغية فتحها و�ضمها
ملمالك الإ�سالم ال�شا�سعة.
لكن يبدو �أن احلمالت الأوىل قد ُمنيت بالف�شل الذريع رمبا لقلة جنودها
احلجاج لأن يوجه �إليها حملة �أكرب عام  92هـ711 /م جعل
وعتادها وهو ما دفع ّ
�شابا ،وا�ستمر يف �ضم
على ر�أ�سها ابن �أخيه حممد بن قا�سم الثقفي ،وكان ال يزال ًّ
(((	البالذري :فتوح البلدان ،حتقيق :طه عبد الرءوف �سعد وعمرو �أحمد عطوة ،دار ابن خلدون ،الإ�سكندرية،
� ،1997ص .438
((( يذكر البالذري �أن عثمان بن عفان ملا توىل اخلالفة ووىل عبد اهلل بن عامر بن كريز �إمارة العراق كتب �إليه ي�أمره
�أن يوجه �إىل ثغر الهند من يعلم علمه وين�صرف �إليه بخربه فوجه حكيم بن جبلة العبدي ،فلما رجع �أوفده �إىل
عثمان ف�س�أله عن حال البالد فقال« :ما�ؤها و�شل [�أي قليل] وثمرها دقل [�أي رديء] ول�صها بطل� .إن قلّ
اجلي�ش فيها �ضاعوا ،و�إن كرثوا جاعوا» ...فلم يغزها �أحد يف عهده.
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املدن الهندية حلكمه �إىل �أن جاءه نب�أ وفاة عمه احلجاج عام  95هـ ،ثم وفاة الوليد
بن عبد امللك وتولية �سليمان الذي �أمر بعزل حممد بن القا�سم وحملَه �إىل العراق
مقي ًدا بال�سال�سل حيث حب�س يف �سجن «وا�سط» �إىل �أن مات(((.
وكان معاوية قد �أر�سل من قبل املهلب بن �أبي �صفرة لغزو الهند عام �أربع
أي�ضا عبد اهلل بن
و�أربعني حيث و�صل �إىل مدينة «قندابيل» .ثم �أر�سل معاوية � ً
�سوار العبدي يف بعث �إىل بلدة «قيقان» ففتحها وغنم �أموا ًال �ضخمة ،غري �أنه ملا
عاد �إليها مرة �أخرى ا�ستنجد �أهلها بالرتك فقتلوه(((.
والح ًقا ،ا�ستقر الإ�سالم يف الهند �إبان عهد ال�سلطان حممود بن �سبكتكني
وطد �أركان الدولة الإ�سالمية
الغزنوي (387هـ997/م421 -هـ1030/م) الذي ّ
فيها وق�ضى على فتنة ال�شيعة بها .ثم تعاقب على حكم الهند �أ�سر كثرية من
�أهمها :الأ�سرة الغزنوية (979م1030 -م) ،والأ�سرة الغورية (543هـ1148/م -
602هـ1206/م) ،و�أ�سرة املماليك (602هـ1206 /م٦٨٩ -هـ١٢٩٠ /م) �إىل
ابتداء من عام 933هـ1526 /م حتى عام
�أن تولت �أ�سرة مغول الهند زمام احلكم ً
1274هـ1857 /م ،حيث ق�ضى اال�ستعمار الربيطاين على بهادور �شاه (�سراج
الدين �أبو ظفر)(((.
((( فتوح البلدان� ،ص  .445والبداية والنهاية .304/9
(((	ابن كثري ،البداية والنهاية .52/9
((( ملزيد من التفا�صيل حول هذه الأ�سر احلاكمة راجع اجلزء اخلا�ص بالدول الإ�سالمية يف الهند �ضمن كتاب
عبد املنعم النمر :تاريخ الإ�سالم يف الهند ،ال�صفحات من � 79إىل .315
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وكان الإجنليز قد بد�أوا يتدخلون يف �ش�ؤون البالد الداخلية؛ ما دفع حاكم
البنغال الأمري �سراج الدولة �أن يوقف هذا التدخل فهاجم ح�ص ًنا للإجنليز يف
كلكتا ثم تالقى اجلي�شان يف واقعة «بال�سي» �سنة 1170هـ1757/م ،وانتهت
بفوز الإجنليز ومقتل �سراج الدين فكانت بحق نقطة حتول يف تاريخ الهند حيث
بد�أ النفوذ الإجنليزي يزداد بعدها فدخلت البنغال يف حكمهم و�سرعان ما
دخلت باقي الواليات �ضمن �سيطرتهم بعد فوزهم يف معركة بك�سر �سنة 1178
هـ1764/م وا�ضطر فيها �شاه عامل �أن يتنازل للإجنليز عن حق الإ�شراف املايل
على كل من البنغال و�أوري�سة وبيهار(((.
نهائيا ،ومن ثم الق�ضاء
ثم متكن الإجنليز من الق�ضاء على دولة مغول الهند ًّ
على احلكم الإ�سالمي فى الهند من خالل �إخماد ثورة امل�سلمني �ضدهم �سنة
نهائيا عام 1947م
1274هـ1857/م� ،إىل �أن رحلوا من �شبه القارة الهندية ًّ
وظهرت الح ًقا الدول امل�ستقلة كالهند وباك�ستان وبنجالدي�ش وغريها.
وطوال هذه القرون العديدة �أجنبت �شبه القارة الهندية علماء وفال�سفة
وم�ؤرخني كانوا جمددين يف ر�ؤيتهم م�ؤمنني بر�سالتهم يف الإ�صالح والتحديث،
ين (557هـ650-هـ) ،وجمدد الألف الثاين العالمة
كالإمام ح�سن حممد ال�صغا ّ
ندي (971هـ1563/م1034 -هـ1624/م) ،وويل
ال�س ْر َه ّ
�أحمد بن عبد الأحد َ
((( تاريخ الإ�سالم يف الهند� ،ص .350
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الدهلوي (1114هـ1702/م1176 -هـ1762/م) ،وال�سيد �أحمد ال�شهيد
اهلل ّ
(ت 1246هـ1831/م) ،وال�سيد �إ�سماعيل ال�شهيد (ت 1246هـ1831/م)،
بيدي (1145هـ1732/م1205 -هـ1791/م) ،وخان
وال�سيد ُمرت�ضى ال ُز ّ
�سيد
الأمري ِ�ص ِّديق ح�سن (1248هـ1832/م1307 -هـ1890/م) ،وخان �سري ّ
�أحمد بن مري (1233هـ1817/م1316 -هـ1898/م) ،وخان حممد �أحمد ر�ضا
(1272هـ1856/م1340 -هـ1921/م) ،وحممد �إقبال (1294هـ1877/م-
1356هـ1938/م) وغريهم الكثري.
وبطبيعة احلال ،لن يكون مبقدور درا�ستنا هذه �أن ت�ستعر�ض خمتلف الأفكار
واملدار�س والتيارات الإ�صالحية التجديدية يف �شبه القارة الهندية خالل احلقبة
التاريخية املحددة (القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني) ،و�إمنا �ستحاول تركيز
ال�ضوء على �أهم التيارات الرئي�سية هناك على نحو ما �سنو�ضح يف املبحث التايل.
املبحث الثاين :تيارات الإ�صالح والتجديد يف �شبه القارة الهندية
ل�شبه القارة الهندية خ�صائ�ص متنوعة ،لي�س فقط من ناحية املوقع اجلغرايف،
أي�ضا من ناحية التنوع الديني والثقايف �أو احل�ضاري ب�شكل عام .وتب ًعا
و�إمنا � ً
لذلك ،ف�إن التعدد والتنوع هو الأ�سا�س يف البنية الثقافية الهندية ولعل ذلك ما
ق�صده �شكيب �أر�سالن (1286هـ1366 -هـ) حني قال�« :إن املدنية الإ�سالمية
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يف الهند كانت خال�صة مدنيات عديدة؛ �إذ اجتمعت فيها عنا�صر احل�ضارات
العربية والفار�سية والرتكية واملغولية وال�صينية والهندية والبوذية وغريها»(((.
لكن ما �إن �أطلت احلداثة بر�أ�سها على �شبه القارة الهندية حتى منت فيها
التيارات ال�سلفية املت�شددة و�أخذ العلماء ينظرون �إىل التطور نظرة مريبة فبثوا
الألغام يف طريقه ومل�ؤوا عقول النا�س ب�أن كل حديث لي�س �سوى بدعة و�ضالل.
ومن ثم عكفوا على علوم الدين ُيف ِّه ُمونَ َها للنا�س م�ؤكدين يف هذا ال�سياق �أن كل
ما عداها رج�س من عمل الإجنليز ال بد �أن ت�سد �أمامه املنافذ والأبواب.
«وهكذا �أ�صبح عا ّمة امل�سلمني يف الهند حينذاك حم�صورين بني �ضغط
احلكومة وا�ضطهادهم و�إفقارهم ،وتهيئة كل �سبل اجلهل وال�ضعف لهم ،وبني
علما ناف ًعا من علوم الطب والهند�سة وما
فكرة العلماء يف حماربة كل جديد ،ولو ً
كثريا»(((.
على �شاكلتها ،فت�أخر امل�سلمون عن الركب ً
يف هذا اجلو امل�شحون برزت نخبة قليلة تلقت علومها يف الغرب لكنها
عادت فحطمت كل القيود من حولها ومل تبال ب�سخط العلماء وانتقاداتهم .ومن
ثم ،ن�ش�أت خ�صومة ما بني الإ�سالم واملدنية احلديثة يف واقع امل�سلمني وعقولهم.
غريبا �إذن ،واحلال هذه� ،أن يحتدم اجلدل وي�صل �إىل مرتبة العنف بني
لي�س ً
((( �شكيب �أر�سالن :حا�ضر العامل الإ�سالمي ،ج � ،4ص .319
((( تاريخ الإ�سالم يف الهند� ،ص.331
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متخرجي جامعة «عليكرة» وبني العلماء الديوبنديني (الدرعميني بلغة امل�صريني
ن�سبة �إىل دار العلوم) وغريهم.
ويف املح�صلة� ،سنعمل يف هذا املبحث على قراءة خارطة �أهم التيارات
ال�سلفي ممُ ث ًال
إحيائي
ّ
الإ�صالحية يف �شبه القارة الهندية ابتداء بظهور التيار ال ّ
ومرورا باالجتاه
يف �شخ�ص كل من :ويل اهلل الدهلوي و�أبو الأعلى املودوديً ،
التجديدي
وانتهاء باالجتاه
ّ
التحديثي الليربا ّيل ممُ ث ًال يف �شخ�ص ال�سيد �أحمد خانً ،
ّ
وحممد �إقبال.
ممث ًال يف �شخ�ص كل من� :أبو الكالم �آزاد ّ
أو ًال :التيّار السلفيّ احملافظ

ابتداء من القرن الثاين ع�شر الهجري �أ�صبحت �شبه القارة
ميكننا القول �إنه ً
إ�سالمي .ووفق هذا ال�سياق ميكننا
الهندية اجلزء احلا�سم ّ
احل�سا�س من العامل ال ّ
�أن نتفهم طبيعة الدور الذي قام به حكيم الإ�سالم الإمام �أحمد بن عبد الرحيم
الد ْهلوي الذي قام بدور مهم يف �إحياء الفهم للدين
املعروف بال�شيخ ويل اهلل َّ
من خالل الك�شف عن �أ�سرار ال�شريعة ومقا�صدها والتوفيق بني العقل والنقل،
الفقه واحلديث ،ف�ض ًال عن دوره اخلا�ص بالعمل على �إ�صالح العقائد والرد على
املذاهب الباطلة �إىل جانب حماولته جت�سري الهوة ما بني املذاهب الفقهية ال�سائدة
ورفع الفجوة بني املنتمني �إليها(((.
((( راجع ما كتبه الدكتور جالل ال�سعيد احلفناوي عن الدهلوي �ضمن :مو�سوعة �أعالم العلماء والأدباء العرب
وامل�سلمني ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة الأوىل 1426هـ2005-م= ،
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وبالرغم من �أن حركة �إمام �أهل ال�سنة واجلماعة كانت قد بد�أت يف القرن
الثاين ع�شر الهجري /الثامن ع�شر امليالدي ،ف�إنها تعد يف منزلة �أم احلركات
الإحيائية التجديدية يف الع�صر احلديث ب�شبه القارة الهندية بحيث يتعذّ ر من
فكريا.
زمنيا املت�أثرة بها ًّ
دون درا�ستها فهم جميع التيارات الفكرية الالحقة لها ًّ
الدهلوي متت يف ع�صر الفو�ضى ال�سيا�سية واحت�ضار
خا�صة ،و�أن جهود ّ
الدولة الإ�سالمية يف �شبه القارة الهندية .ومن ثم ،امتد دوره الإ�صالحي لي�شمل
م�ساحات مكانية وزمانية وا�سعة تعد «من �أو�سع امل�ساحات التي قُي�ضت مل�صلح
رب ،م�ضافًا �إىل ذلك كله �إحياء اجلهاد يف �سبيل
ديني ،وعالمِ م�ؤ ِّلفُ ،م َّد ِر�س ُم ٍّ
و�سلطتهم»(((.
اهلل ،ومقاومة اخلطر [الداهم] على حرية امل�سلمني ُ
ويبدو من �سياق الع�صر الذي وجد فيه ال�شيخ �أنه كان �أقرب ال�شبه �إىل
ع�صر ابن تيمية احلراين (ت 728هـ) من حيث انحطاط الدولة وذهاب هيبة
اخلالفة وتعويلهما على الكتاب وال�سنة باعتبارهما الأ�صل والأ�سا�س يف حل
جميع املع�ضالت وامل�شكالت الواقعية ،ف�ض ًال عن ظهور احلاجة املا�سة �إىل �إعمال
العقل وات�ساع رقعة االجتهاد.
=املجلد التا�سع ،ال�صفحات .369 -366
�أبو احل�سن الندوي :رجال الفكر والدعوة يف الإ�سالم ،اجلزء الرابع «ال�شيخ ويل اهلل الدهلوي» ،دار ابن كثري،
بريوت ،الطبعة الأوىل 1420 ،هـ1999 -م� ،ص .7
((( �أبو احل�سن الندوي :رجال الفكر والدعوة يف الإ�سالم ،اجلزء الرابع «ال�شيخ ويل اهلل الدهلوي» ،دار ابن كثري،
بريوت ،الطبعة الأوىل 1420 ،هـ1999 -م� ،ص .7
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ونحن بهذا التوافق الفكري لدينا �سل�سلة مكونة من م�ؤ�س�س وو�سيط
وجمدد� .أما امل�ؤ�س�س فهو ابن تيمية ،و�أما الو�سيط ال�سابق على الدهلوي فهو
ال�سرهندي (971هـ1034 -هـ)،
ال�شيخ �أحمد بن عبد الأحد املعروف بالإمام َّ
ال�سلفي
و�أما املجدد فهو ويل اهلل الدهلوي الذي �سنتعرف الآن على ع�صره ودوره
ّ
إحيائي متهي ًدا لبحث تيارات الإ�صالح والتجديد يف �شبه القارة الهندية خالل
ال ّ
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني.
و�إذا كان معلو ًما �أن الع�صر الذي يولد فيه الإن�سان ،والعامل الذي يحيط
به ،واملجتمع الذي ين�ش�أ يف �أح�ضانه ،هو النهر اجلاري الذي تت�صل فيه كل موجة
ب�سابقتها؛ فال منا�ص من التعر�ض لع�صر املجددين ومراعاة الظروف التاريخية،
�سلبا �أو �إيجابًا على طريقة
ال�سيا�سية واالجتماعية ،التي �أحاطت بدعوتهم و�أثرت ً
أ�سا�سي يف تكوين عقليتهم وثقافتهم ومن
تفكريهم وموقفهم مبا لها من الدور ال ّ
ثم يف تكوين ر�ؤيتهم للأمور وحكمهم عليها.
ومن املعلوم �أن �شاه ويل اهلل الدهلوي قد ولد �سنة  1114هجرية وتويف
عام  1176هجرية� ،أي �أنه عا�ش ملدة  62عا ًما تواىل فيها على عر�ش الدولة
العثمانية خم�سة �سالطني .واندلعت يف عهد �أحدهم (م�صطفى الثالث املتوفى
�سنة 1187هـ) احلرب ما بني رو�سيا والدولة العثمانية والتي انتهت بهزمية
العثمانيني عام 1769م.
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يدي والده (ت 1131هـ) ثم توىل م�سنده
تخرج ال�شيخ على ّ
و�سرعان ما ّ
من بعده ملدة اثنتي ع�شرة �سنة .كما انت�شرت املطابع يف الدولة العثمانية حني كان
الدهلوي ال يزال �شابًا بعد ،ف�ض ًال عن ظهور حركة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب
تاريخيا �أنه �سافر لأداء فري�ضة
يف اجلزيرة العربية (1206 -1115هـ) .ومن الثابت ًّ
احلج عام 1142هـ و�أقام يف احلرمني ملدة عام ،وعندما رجع مرة ثانية �إىل موطنه
�أخذ يف تدري�س علوم احلديث ال�شريف يف املدار�س الرحيمية (ن�سبة �إىل والده)،
والتي كانت واقعة يف حي مهنديان بدلهي القدمية.
ويف ال�سياق نف�سه ،قدم �إىل الهند بعد رحلة حج قام بها �سنة 1822م
اعتنق خاللها الوهابية م�صلح �آخر ا�سمه «ال�سيد �أحمد» (1782م1831 -م)
فدعا �إىل حترمي زيارة الأ�ضرحة وال�شفاعة بالأولياء و�أن�ش�أ ب�إقليم بنجاب �شبه دولة
وهابية لدرجة �أنه هدد ،لفرط نفوذ �سلطانه� ،شمال الهند ف�أقام حربًا َع َوانًا على
البدع واخلرافات وهاجم رجال الدين والوعاظ و�أعلن اجلهاد على متبعي البدع
واخلرافات وكل من مل يعتنق مذهبه ويقبل دعوته.
ونظرا لت�أثره ال�شديد بوالده ال�شيخ عبد الرحيم �أ ّلف الدهلوي كتابًا يف
ً
�سماه «بوارق الوالية» املعروف بـ «�أنفا�س العارفني» ،حتدث فيه عن
حياة �أبيه ّ
ف�ضائله ومناقبه و�شيء من ن�سبه وكراماته (يعود ن�سب الإمام الدهلوي �إىل �سيدنا
عمر بن اخلطاب .)
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و�إذا ا�ستعر�ضنا امل�ؤلفات التى تربى عليها الدهلوي ،ح�سب ما ذكرها هو،
ف�سوف يتبني لنا طبيعة تركيبته الثقافية وهو يقول يف كتابه «اجلزء اللطيف»:
« ...وقر�أت من الفقه �شرح الوقاية والهداية ،ومن �أ�صول الفقه احل�سامي
وطرفًا �صا ًحلا من التو�ضيح والتلويح ،ومن املنطق �شرح ال�شم�سية كله ،وق�سطًا
من �شرح املطالع .ومن الكالم �شرح العقائد كله ،مع جملة من حا�شية اخليايل،
وبع�ضا
و�شي ًئا من �شرح املواقف ،ومن ال�سلوك [الت�صوف] قطعة من العوارفً ،
من الر�سائل النق�شبندية وغريها ،ومن احلقائق �شرح الرباعيات ملوالنا اجلامي،
واللوائح ومقدمة �شرح اللمعات ومقدمة نقد الن�صو�ص ،ومن خوا�ص الأ�سماء
والآيات [التف�سري] املجموع اخلا�ص لذاته ،والفوائد املئة وغريها ،ومن الطب
املوجز ،ومن احلكمة �شرح هداية احلكمة ،ومن النحو الكافية و�شرحه للجامي،
(((
املطول»...
ومن املعاين [البالغة] َّ
ونتيجة لثقافته العالية ترك الدهلوي �أكرث من ت�سعني م�ؤل ًفا موزعة على
علوم الدين املختلفة :التف�سري ،والأ�صول ،والفقه ،واحلديث ،والكالم ،واحلقائق
واملعارف ،وال�سلوك ،وال�سرية ،والتاريخ ،والفل�سفة ،وال�شريعة�...،إلخ .ومن �أهم
م�ؤلفاته« :حجة اهلل البالغة» و«�إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء» و «�أنفا�س العارفني».

((( نق ًال عن :رجال الفكر والدعوة يف الإ�سالم ،م�صدر �سابق� ،ص.92-91
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ومن خالل ا�ستعرا�ض م�آثر ال�شيخ التجديدية يبدو لنا �سعة دائرة الإحياء
�أو التجديد التي قام بها وتنوعها ،حيث توزعت جهوده الإ�صالحية لت�شمل
املجاالت التالية:
((�(1إ�صالح العقيدة والدعوة �إىل الرجوع للقر�آن وال�سنة.
(((2الوعظ الديني والإ�صالح االجتماعي العام.
(((3التوفيق بني احلديث والفقه.
(((4الك�شف عن مقا�صد ال�شريعة.
(((5الدفاع عن نظام اخلالفة الإ�سالمية.
(((6اجلهاد يف ع�صر الفو�ضى ال�سيا�سية واحت�ضار الدولة املغولية.
(((7نقد التيارات ال�سائدة يف ع�صره.
(((8الدعوة �إىل الإ�صالح والتجديد وحماربة اجلمود والتقليد.
((�(9إعداد القادة والدعاة عرب القيام بالتوجيه والتدري�س.
ويف الواقع ،يحتل جانب �إ�صالح العقائد املكانة الأ�سمى من بني اهتمامات
ويل اهلل الدهلوي التجديدية انطالقًا من �إميانه الرا�سخ ب�أن �إ�صالح الأمة وجتديد
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الدين يف �أي ع�صر �أو م�صر ال بد �أن يبد�أ �أو ًال ب�إ�صالح العقيدة و�إال ف�إنه يعدو خطًّ ا
ومبنيا على غري �أ�سا�س.
على املاء ًّ
أثريا
وقد ر�أى الدهلوي �أن درا�سة القر�آن وفهمه يعد �أقوى الطرق و�أكرثها ت� ً
كثريا بالدعوة
لعالج ف�ساد العقيدة وانحرافها .ويبدو �أن ال�شيخ قد ت�أثر يف هذا اجلانب ً
الوهابية التي عا�صرها �أثناء رحلته �إىل البيت احلرام ويذكر يف هذا اجلانب �أن �أول ما
بد�أ به ال�شيخ ترجمته للقر�آن باللغة الفار�سية حتت عنوان «فتح الرحمن».
الندوي ،ف�إن الدهلوي «قد اطم�أن بعد عودته
وبح�سب ما يذكر �أبو احل�سن
ّ
من احلجاز بخم�سة �أعوام (ولعل ذلك بعدما �شاهد من نتائج اجلهود املبذولة
لإ�صالح العقائد عن طريق التدري�س للخا�صة ،و�إلقاء الدرو�س العامة ،والوعظ
أثريا للإر�شاد العام و�إ�صالح العقائد من
والإر�شاد) �إىل �أنه ال طريق �أبلغ و�أقوى ت� ً
ن�شر تعاليم القر�آن الكرمي و�إر�شاداته ودعوته وتبليغها �إىل النا�س بطريقة مبا�شرة»(((.
وعالوة على الرتاجم الأردية للقر�آن الكرمي التي قام بها الح ًقا ال�شيخان
عبد القادر الدهلوي (ت 1230هـ) ورفيع الدين الدهلوي (ت1233هـ) ،قام
وتف�سريا وقد ا�ستمر على النهج
�شرحا
ويل اهلل الدهلوي ب�إلقاء درو�س القر�آن ً
ً
نف�سه �أكرب �أبنائه ،امل�ضطلع ب�أعباء �أعماله الإ�صالحية التجديدية بتو�سيع نطاقها

((( رجال الفكر والدعوة يف الإ�سالم ،م�صدر �سابق� ،ص  126وما بعدها.
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وا�ستكمالها ،ال�شيخ عبد العزيز الدهلوي (ت 1239هـ) الذي ا�ستمر يف �إلقاء
درو�سه امل�ؤثرة يف القر�آن بدلهي لثالثة و�ستني عا ًما.
ومن �أهم كتب ويل اهلل الدهلوي يف هذا املجال كتابه «الفوز الكبري يف
�أ�صول التف�سري» الذي در�س فيه مقا�صد القر�آن ومو�ضوعاته وخ�صائ�ص �أ�سلوبه
ومناهجه ،و�أ�سباب النزول�...إلخ.
كبريا مب�س�ألة التوحيد وحقيقة ال�شرك م�ؤك ًدا
كما �أوىل الإمام اهتما ًما ً
�أن الطبقة الكبرية من العامة قد فهمت حقيقة ال�شرك على �أنه �إ�شراك كائن
مع ذات اهلل تعاىل على ق ََدم َ�سواء� ،أما ن�سبة بع�ض �صفات اهلل تعاىل �إىل بع�ض
عباده املقربني ،وتوليتهم بع�ض �أمور القدرة املطلقة ،فكل ذلك ال ينايف عندهم
كثريا من �أفراد هذه الأمة
التوحيد وال يرادف ال�شرك! ً
جر ً
مو�ضحا �أن هذا تلبي�س ّ
حرمة بحيث تخطوا اخلط الأخري الذي هو
(ال�صوفية بخا�صة) �إىل ِحمى ِّ
ال�شرك املُ َّ
احلد الفا�صل ما بني ال�شرك والتوحيد.
وت�أكي ًدا على هذا املعنى يقول يف كتابه الفوز الكبري« :وال�شرك هو �إثبات
ال�صفات اخلا�صة باهلل تعاىل لغريه مثلَ �إثبات الت�صرف املطلق يف الكون ،بالإرادة
املطلقة ،التي يعرب عنها بـ «كن فيكون»� ،أو �إثبات العلم الذاتي الذي يح�صل
باالكت�ساب عن طريق احلوا�س والدليل العقلي واملنام والإلهام ...وه�ؤالء
امل�شركون ال يعرفون مع اهلل تعاىل ً
�شريكا يف خلق اجلواهر (�أ�صول املادة /العالمَ )
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وتدبري الأمور العظام ،ويعرتفون ب�أنه ال قدرة لأحد �إذا �أبرم اهلل تعاىل �شي ًئا وق�ضى،
خا�صة ببع�ض العباد»(((.
�أن مُيانعه ويقف دونه� ،إمنا كان �إ�شراكهم يف �أمور َّ
وبذلك يكون الدهلوي قد تابع خطى ابن تيمية يف �شرح العقائد وعر�ضها
وفق منهج ال�سلف ال�صالح وهو يقوم على اجلادة املتو�سطة بني كل من «الت�أويل»
و«اللفظية» بحيث يجمع يف كتابه «العقيدة احل�سنة» ،املن�شور الح ًقا با�سم «العقيدة
أي�ضا
ال�سنية» ،بني عمق الدرا�سة و�سهولة العبارة على النحو الذي متيزت به � ً
و�صيته «املر�آة الو�ضيئة يف الن�صيحة والو�صية» والتي جاء فيها:
«و�صية هذا الفقري الأوىل �أن يتم�سك امل�سلم يف العقائد والعمل بالكتاب
دائما ويختار يف العقائد منهج
وال�سنة َوي ّ
ع�ض عليهما بالنواجذ ،ويعمل بهما ً
املتقدمني من �أهل ال�سنة ،ويعر�ض يف باب ال�صفات والآيات املت�شابهات التي مل
يخ�ض ال�سلف يف تف�صيلها والبحث فيها ،وال االلتفات �إىل ت�شكيكات العقالنيني
املتكائ�سني»(((.
ويف املح�صلة ،لقد حاول ويل اهلل الدهلوي �أن يعيد توازن القوى املت�صارعة يف
ع�صره ل�صالح الإ�سالم ،وذلك من خالل كتاباته يف املقام الأول وبرتجمته للقر�آن
(((	الفوز الكبري يف �أ�صول التف�سري ،ن�شر املكتبة املحمدية ،الهند ،دون تاريخ� ،ص .8-7
(((	الو�صية بالفار�سية وقد ن�شرت �ضمن جمموعة ر�سائله الأخرى ،والرتجمة �أعاله منقولة عن :رجال الفكر
والدعوة يف الإ�سالم ،م�صدر �سابق� ،ص .142
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ثانيا .كما كان يق�صد من وراء حركته التجديدية الإ�صالح بني خمتلف الفرق
الكرمي ً
�سببا يف �ضعف الإ�سالم.
واملذاهب الإ�سالمية لأنه كان يرى يف تفرقها ً
وبعد وفاة ال�شيخ توىل ابنه ال�شاه عبد العزيز الدهلوي (1824-1746م)
قيادة احلركة التجديدية التي قادها �أبوه �إىل جانب م�سنده يف التدري�س.
والواقع� ،أن ظروف االبن كانت �أكرث �صعوبة عن حقبة �أبيه حيث بد�أ ت�أثري
كل من ال�سيخ والإجنليز ينمو با�ضطراد يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية ل�شبه
القارة الهندية.
ولعل ذلك ما دفع االبن لأن يقوم بجهود ع�سكرية عام 1246هـ ملواجهة
طائفة ال�سيخ يف منطقة «باالكوت» �إىل جانب اهتمامه بالعمل الدعوي .وقد بقيت
حركته اجلهادية متار�س كفاحها امل�سلح �ضد الإجنليز �إىل وقت خروجهم من الهند.
ومع ت�صاعد وترية تر ِّدي �أو�ضاع امل�سلمني ب�شبه القارة الهندية �أعاد ال�شاه
عبد العزيز الدهلوي من جديد طرح م�س�ألة :هل الهند دار �إ�سالم �أم �أنها حتولت
�إىل دار حرب؟ .كان ذلك عام 1803م حيث �أكد عبد العزيز �أن كتاب الدر
دار حرب ثالثة �شروط هي:
املختار يف الفقه احلنفي ي�ضع النقالب دار الإ�سالم َ
((�(1إحالل �أحكام امل�شركني حمل �أحكام الإ�سالم.
(((2جماورة الدار لدار احلرب.
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(((3افتقاد امل�سلمني والذميني املقيمني للأمان الأول(((.
ويتابع ال�شاه عبد العزيز� :إن كتاب الكايف يف الفقه احلنفي يقول� :إن دار
الإ�سالم هي التي ي�سيطر عليها م�سلم ،ودار احلرب هي التي ي�سيطر فيها وعليها كافر.
وي�صل عبد العزيز مبقارباته تلك �إىل النتيجة احلا�سمة ب�أن دلهي ،موطن
اال�ستفتاء ،لي�س لإمام امل�سلمني فيها �سلطة بل ال�سلطة للم�سيحيني الذين تتيح
لهم �سيطرتهم �أن يفعلوا ما ي�شا�ؤن بامل�سلمني ،و�أن مواطن �سيطرة الربيطانيني متتد
من دلهي �إىل كلكوتا ومن ثم فهي مواطن كفر وحرب ،ويتوجب على امل�سلمني
فيها جماهدة الربيطانيني ال�ستعادة هوية الدار �أو الهجرة منها �إن عجزوا عن اجلهاد.
وبالفعل �سرعان ما ارتفعت راية اجلهاد خفاقة حتت قيادة �شيخ الطريقة
املحمدية ال�سيد� /سيد �أحمد برلوي (1831-1786م) والذي حج عام 1824م
كثريا بالوهابية ثم بد�أ الإعداد للجهاد عقب عودته مبا�شرة وذلك
ويبدو �أنه ت�أثر ً
بدعوته �أتباعه للهجرة �إىل �شمال غرب الهند على احلدود املتاخمة لأفغان�ستان
ولكن قتله ال�سيخ يف بالكوت �سنة 1831م بعد �أن تخلى عنه زعماء القبائل
هناك وانزعجوا من طريقته يف تطبيق ال�شريعة و�إقامة احلدود ب�صورة وح�شية.
((( ّعولنا يف ا�ستعرا�ض هذه امل�س�ألة ب�شكل رئي�س على الف�صل ال�شيق الذي كتبه الدكتور ر�ضوان ال�سيد حتت
عنوان «دار الإ�سالم ،والنظام الدويل ،والأمة العربية  -درا�سة يف الأ�صول ال�سيا�سية للعامل الإ�سالمي
املعا�صر» ،وذلك �ضمن كتابه «�سيا�سيات الإ�سالم املعا�صر ،مراجعات ومتابعات» ،دار الكتاب العربي ،بريوت،
الطبعة الأوىل ،1997 ،ال�صفحات .89-84
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ويف الناحية الغربية من �شبه القارة الهندية كان ال�سيد تيتومري (ت
1831م) يقاتل يف غرب البنغال �ضد مالك الأرا�ضي الهندو�س والربيطانيني م ًعا
غري �أنه هزم وقتل هو الآخر عام 1831م .ومع ذلك ،ا�ستمرت الطريقة املحمدية
يف قتال الربيطانيني بعد مقتل زعيميها يف كل من منطقة �سيتانا �شمال غرب
نهائيا نحو
الهند ،ومنطقة بتنة �شمال �شرق البالد �إىل �أن �أمكن الق�ضاء عليها ًّ
العام 1883م.
�أما احلركة الفرائ�ضية التي �أ�س�سها احلاج �شريعة اهلل (1840-1781م)
عام 1804م ،فقد بد�أت هي الأخرى �سلفية مهتمة بتنقية التوحيد من ال�شوائب
�سيا�سيا يف عهد ابنه امللقب
الكثرية التي علقت به ،ثم �سرعان ما اكت�سبت طاب ًعا
ًّ
بدودو ميان (1861-1819م) الذي جمع الفالحني واحلرفيني امل�سلمني يف
جمموعات ودعاهم ملقاومة مالك الأرا�ضي الكبار �إىل جانب الربيطانيني عن
طريق الإ�ضرابات والتظاهرات والهجرة وعدم �إقامة ال�صلوات العامة كاجلمعة
والعيدين ما دامت ال�سلطة يف البالد لي�ست بيد امل�سلمني.
�ضيق الإجنليز على علماء الهند امل�سلمني ن�ش�أت حركة تعرف با�سم
وملا ّ
«ديوبند»� ،أي حركة املحافظة على التدين .وقد انخرط �أع�ضا�ؤها يف الكفاح �ضد
املحتلني وتعاونوا يف هذا الإطار مع الهندو�س وان�ضم بع�ضهم �إىل حزب امل�ؤمتر
الهندي ،وعلى ر�أ�سهم :الإمام املجدد �أبو الكالم �آزاد ،وال�شيخ حممد قا�سم
النانوتوي ،وال�شيخ ح�سني �أحمد املدين وغريهم.
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�أما ال�شيخ �أبو الأعلى املودودي((( (1321هـ1906/م1368 -هـ1949/م)
فكان والده ال�سيد �أحمد ح�سن املودودي (ولد �سنة  1266هـ1850 /م ) من
مدر�سا
خريجي كلية عليكرة التي �أ�س�سها ال�سيد �أحمد خان وعقب تخرجه عني ً
بها كما ا�شتغل مبهنة املحاماة .ولد �أبو الأعلى املودودي يف الثالث من �شهر رجب
�سنة  1321هـ 25/من �سبتمرب 1903م مبدينة �أورنك �آباد الواقعة �ضمن حدود
والية حيدر �آباد الدكن ال�شهرية.
وما �إن تخرج املودودي حتى امتهن ال�صحافة مع �أخيه الأكرب ،الذي كان
مديرا لتحرير �صحيفة حملية كانت ت�سمى «املدينة» ،لكن �سرعان ما �أغلقتها
يعمل ً
ال�سلطة ما ا�ضطره لالنتقال للعمل ب�صحيفة �أخرى تدعى «تاج»� ،إال �أن ال�سلطات
قامت ب�إغالقها هي الأخرى ما ا�ضطره للعودة ثانية �إىل مدينة دلهي بطلب من
ال�شيخ املفتي كفاية اهلل ،مدير جمعية علماء الهند ،للعمل على �إ�صدار جملة
«امل�سلم» لتكون ل�سان حال جمعية علماء الهند غري �أنها �أغلقت هي الأخرى!!
مديرا لتحريرها ملدة ثالث �سنوات ،لكنه مل يي�أ�س
عام 1922م بعد �أن عمل ً
حيث �أ�صدر على نفقته اخلا�صة يف العام التايل جريدة «اجلمعية» ،التي با�شرت
ال�صدور حتى عام 1928م.
((( هناك ع�شرات الرتاجم املنت�شرة على �صفحات الإنرتنت حول املودودي وخا�صة موقع اجلماعة الإ�سالمية
�إ�ضافة �إىل الف�صل اخلا�ص به �ضمن الدكتور يو�سف القر�ضاوي «مع �أئمة التجديد ور�ؤاهم يف الفكر والإ�صالح»،
أي�ضا �إىل كتاب الدكتور حممد عمارة� :أبو الأعلى املودودي
أي�ضا على موقع ف�ضيلته .وميكن الرجوع � ً
املتاح � ً
وال�صحوة الإ�سالمية ،رقم  8من �سل�سلة �أعالم ،دار الوحدة للطباعة والن�شر ،بريوت.1986 ،
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كما �أ�صدر يف عام 1932م جملة �أخرى بعنوان «ترجمان القر�آن» يف حيدر
�آباد الدكن ،ثم ا�ستقدمه حممد �إقبال عام 1938م �إىل الهور قبل وفاته ب�أربعة
أمريا
�أ�شهر فقط .وبعد ذلك �أ�س�س املودودي اجلماعة الإ�سالمية يف الهور وظل � ً
لها حتى الرابع من نوفمرب عام � !!1972أي ملا يقرب من � 32سنة كاملة.
وقد تعر�ض املودودي ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية و�أحكامه الفقهية لالعتقال
�أكرث من مرة بل وحكم عليه بالإعدام عام  1953ب�سبب كتابه «الق�ضية القاديانية»
لوال تراجع حكومة الرئي�س الباك�ستاين غالم حممد ب�سبب تزايد ال�ضغوط
املحلية والدولية .ويف كل الأحوال ،ظل املودودي ميار�س جهوده الإ�صالحية
والتجديدية على �صعيدي الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية �إىل �أن تويف عام 1979م
عن عمر يناهز  76عا ًما.
وميكن القول �إن املودودي قد تابع �إىل حد كبري نهج �سابقه ال�شاه ويل اهلل
الدهلوي يف حماربة اجلمود والتخلف وتوجيه النقد لكل التيارات املعا�صرة له.
غري �أنه ميتاز عن �سابقه بات�ساع االهتمام ال�سيا�سي لديه بحكم �سياقات ع�صره،
ف�ض ًال عن تقدميه الإ�سالم باعتباره نظا ًما �شام ًال لكل جوانب احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية�...إلخ.
ومل ين�س املودودي بالطبع �أن يوجه �سهام نقده للح�ضارة الغربية التي
فكريا ملدر�سة
كانت حمل �إعجاب العديد من قطاعات ال�شباب خا�صة املنتمني ًّ
ال�سيد �أحمد خان املتخرجني يف جامعة عليكرة.
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كبريا من الر�سائل
�أما على امل�ستوى الفكري ،فقد ترك ال�شيخ عد ًدا ً
وامل�ؤلفات تقارب  160م�ؤل ًفا يف خمتلف علوم ال�سرية والتف�سري والتوحيد والدعوة
وال�سيا�سة ال�شرعية �أو احلكومة الإ�سالمية �إ�ضافة �إىل م�ؤلفاته يف الثقافة والتعليم
واالقت�صاد وامللل والنحل والرتجمة وق�ضايا العامل الإ�سالمي املعا�صر�...إلخ.
ومن �أهم م�ؤلفاته :اجلهاد يف الإ�سالم ،مكانة ال�سنة يف الت�شريع ،تفهيم
القر�آن (يف �ستة جملدات) ،الدعوة الإ�سالمية ومتطلباتها ،الأ�س�س الأخالقية
للحركة الإ�سالمية ،ترجمة القر�آن الكرمي باللغة الأردية� ،سرية �سيد العامل،
مبادئ الإ�سالم ،احل�ضارة الإ�سالمية �أ�س�سها ومبادئها ،الدين القيم ،جتديد
الدين و�إحيا�ؤه ،اجلماعة الإ�سالمية هدفها ،تاريخها ،وبرناجمها ،منهاج االنقالب
الإ�سالمي ،نظرية الإ�سالم ال�سيا�سية ،حقوق �أهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية،
اخلالفة وامللك ،نظرية الإ�سالم وهديه يف ال�سيا�سة والقانون والد�ستور� ،أ�س�س
االقت�صاد بني الإ�سالم والنظم املعا�صرة ،كتاب الربا ،احلجاب ،منهج التعليم
الإ�سالمي ،م�س�ألة اخلالفة ،وغريها.
ويبدو من خالل ا�ستعرا�ض �أ�سماء امل�ؤلفات ال�سابقة حجم اجلهد
التجديدي الذي بذله الإمام املودودي ،خا�صة و�أنه اقرتن بن�شاط عملي و�سيا�سي
مكثف كان له �أكرب الأثر يف ت�شكيل وعي ال�شباب امل�سلم يف العامل �أجمع ،ولي�س
فقط يف �شبه القارة الهندية.
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ويف تف�سري ذلك يذهب حممد عمارة يف كتابه عن املودودي �إىل القول
ب�أنه ملا حدث وتوارت قيادة الإمام ح�سن البنا العاملة يف �إطار ال�شرعية القانونية،
و�سيطرت على �أغلب البالد العربية نظم ثورية وانقالبية ذات طابع �شمويل ،انفتح
املودودي -
الباب على م�صراعيه ،يف طول البالد الإ�سالمية وعر�ضها ،مل�شروع
ّ
ولي�س مل�شروع البنا  -يف البعث الإ�سالمي بعد �أن غاب �إطار «ال�شرعية القانونية»
الذي جعل البنا يعمل كجزء من ن�سيج املجتمع .ومن ثم ،غدا �أمري «اجلماعة
الإ�سالمية» الباك�ستانية  -بعد ا�ست�شهاد البنا  -امللهم الأول لف�صائل ال�شباب
الإ�سالمي على امتداد عامل الإ�سالم ،وزاد من جاذبية هذا الطريق «الإ�سالمي -
االنقالبي» ت�صاعد خماطر التغريب والغزو ال�صليبي  -ال�صهيوين(((.
ثانيًا :التيار التحديثيّ  -الليربايل
(((

ويرتبع على عر�ش هذا التيار ال�سيد �أحمد خان (1817م1898 -م)
الذي ولد وترعرع يف ظل �أ�سرة �أر�ستقراطية متتاز ب�أ�صولها العريقة حيث رحل
�أجداده الأوائل من بالد الغرب �إىل مدينة «هراة» ثم منها �إىل العا�صمة «دلهي»
يف عهد امللك «�أكرب �شاه».

((( �ص .13-12
((( ملزيد من التفا�صيل حول حياة ال�سيد خان راجع ما كتبه عنه الدكتور جالل ال�سعيد احلفناوي �ضمن مو�سوعة
�أعالم العلماء والأدباء العرب وامل�سلمني ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،دار اجليل ،املجلد الثامن،
الطبعة الأوىل 1426 ،هـ 2005 -م ،ال�صفحات .106-99
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ولد �أحمد خان يف ال�سابع ع�شر من �أكتوبر عام 1817م ،وتويف والده عام
1254هـ 1838 -م وهو ال يزال يف التا�سعة ع�شرة من عمره .وعلى عك�س �أ�سرته
كثريا من �إبداء �صلتها بالإجنليز ،التحق ال�سيد �أحمد خان
التي كانت تتحرج ً
بخدمة احلكومة �أمي ًنا لل�سجالت يف القلم اجلنائي مبدينة دلهي ثم �سرعان ما عني
مدنيا يف مقاطعة «فاحت بور» الواقعة �ضمن �إقليم «�أكرا» لينتقل
من�ص ًفا� ،أي ً
قا�ضيا ًّ
بعد ذلك مب�سماه الوظيفي نف�سه �إىل مدينة «بنجور» قبيل وقوع الثورة الهندية
بقليل عام 1274هـ 1857 -م.
وواقع الأمر �أنه كان ميكن حلياة ال�سيد خان �أن ت�سري على طريقتها ذاتها
فيرتقى يف �سلك الق�ضاء لوال وقوع الثورة الهندية التي كانت احلدث الف�صل يف
حياته وحتوالته الفكرية حيث مل يعرف عنه اهتمامه بق�ضايا الإ�صالح والتجديد
مهتما فقط ببحث �آثار دلهي القدمية حيث �ألف يف هذا ال�سياق
قبلها و�إمنا كان ًّ
كتابه «�آثار ال�صناديد» عام 1264هـ 1847 -م .وما �إن اندلعت الثورة الهندية
حتى انتهت بالف�شل يف �آخر حماولة ع�سكرية قامت بها �سلطات املغول الإ�سالمية
يف وجه الغزو الأوروبي.
لكن ما حدث الح ًقا بعد انتهاء الثورة هو الذي غيرّ جمرى املياه الراكدة
يف احلياة ال�سيا�سية الهندية حيث امتدت مرحلتا اال�ضطهاد والقمع لدرجة �أن
عمد �ضابط بريطاين ا�سمه الكابنت هد�سون �إىل جميع �أفراد الأ�سرة املالكة فذبحها
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عن بكرة �أبيها ومل ي�ستثن منها �إال الإمرباطور الطاعن يف ال�سن بهادر �شاه الثاين
الذي تويف مبنفاه يف مدينة راجنون بعد ذلك.
يف هذه الأثناء �أبيحت املدينة للجي�ش الذي انطلق جنوده لنهب امل�ساكن
وذبح املواطنني ف�إذا ب�أحمد خان يجري �أ�سرة بريطانية من حماولة االعتداء عليها
وينقذها من املوت ومن ثم نظرت �إليه ال�سلطات الإجنليزية بعني الر�ضا وكاف�أته
وظيفيا.
على ذلك برتقيته ًّ
مل يكتف ال�سيد خان بذلك و�إمنا �أعلن عن ر�أيه يف مناه�ضة الإجنليز ف�ألف
كتابًا بعنوان «�أ�سباب بغاوت هند»� ،أي �أ�سباب الثورة الهندية حلل فيها الأو�ضاع
االجتماعية وال�سيا�سية يف �شبه القارة الهندية م�ؤك ًدا �أن املواجهة الع�سكرية مع
الربيطانيني مل تكن يف مو�ضعها ،و�أن الفر�صة ال تزال رغم ذلك مواتية للم�سلمني
للدخول يف مناق�شة ذات م�ضمون علمي وثقايف �أكرب ملواجهة القوة الأوروبية
املتنامية.
كما �سعى �أحمد خان �إىل تقدمي تف�سري جديد لنظرية اجلهاد بعد �أن �ساد
يف هذه الفرتة �أن الهند �أ�صبحت دار حرب ووجب اجلهاد امل�سلح على �أبنائها
امل�سلمني دفا ًعا عن دينهم .ففي �سنة 1804م قام احلاج �شريعة اهلل بت�أ�سي�س
حزب �إ�صالحي يقوم على عدم �صحة �صالة اجلمعة يف الهند بحجة �أنها لي�ست
دار �إ�سالم!! ولذا �سمي حزبه هذا بـ «جماعة الالجمعة».
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مباحا �إال يف
وعلى عك�س هذا الفهم متا ًما �أكد ال�سيد خان �أن اجلهاد لي�س ً
حالة وقوع القهر البالغ� ،أو احليلولة بني امل�سلمني و�أداء �شعائرهم الدينية .وتب ًعا
نظرا لأن الإجنليز يكفلون
لذلك ،ف�إنه ملا كان الأمر الأخري غري متحقق يف الواقعً ،
احلرية الدينية ،ف�إن ذلك ال يربر اجلهاد �ضدهم بحال من الأحوال.
اعرتا�ضا �شدي ًدا من قبل الأو�ساط
وبطبيعة احلال ،القت �آراء ال�سيد خان
ً
اجلهادية .خا�صة ،و�أن عدد امل�سلمني يف الهند وقتها كان قد جاوز �سبعني مليونًا
ف�إذا ب�أغلبهم يعي�شون يف حالة من اجلهل والفقر وب�ؤ�س العي�ش وحتى من تعلم
منهم مل يتجاوز تعليمه الإطار التقليدي (التعليم الديني).
ر�أى ال�سيد خان �أن �أغلبية ال�شعب خا�ضعة ل�سلطة رجال الدين الذين ال
يفهمون من الإ�سالم �إال َر ْ�س َمه ويرون «�أن املدنية احلديثة بعلمها ونظمها وو�سائلها
ي�ستمد منها ،وال �أن يتعاون
ومقا�صدها [لي�ست �إال] مدنية كفر ال ي�صح للم�سلم �أن َّ
مع �أهلها ،و�أنهم �إذا فتحوا �صدورهم لها �أحاطت عقائدهم [ونالت] من دينهم»(((.
وتب ًعا لر�أي ال�سيد خان املتعلق ب�ضرورة البدء ب�إ�صالح العقول من خالل
التثقيف والتهذيب ،يبدو �أنه بذلك �أقرب �شب ًها بال�شيخ الإمام حممد عبده بعد
مفارقته جمال الدين الأفغاين وعودته �إىل الوطن من نفيه.
((( �أحمد �أمني :زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث ،مكتبة النه�ضة امل�صرية ،القاهرة� ،1965 ،ص .125
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فكالهما ي�ؤمن �أنه ال وجود ال�ستقالل مع اجلهل و�سيادة اخلرافة و�أن عماد
الدولة احلرة الأبية �إمنا يقوم على العلم بالدين والدنيا م ًعا ،و�أن الإ�سالم �إذا ما مت
فهمه على حقيقته لي�س فيه ما مينع الإن�سان من �أن ي�صل �إىل �أعلى الدرجات يف
العلوم ونظم الدنيا �إىل غايتها ،بل على العك�س متا ًما يف الإ�سالم ما ي�شجع على
التدبر يف �آيات اهلل وملكوته.
املجد َد ْين ،حممد عبده و�أحمد خان� ،أال وهو
جانب �آخر ي�شرتك فيه ّ
اجلانب الواقعي وقراءة امل�شهد ال�سيا�سي لكال البلدين يف �ضوء احلا�صل فع ًال
ولي�س بهدي من بواعث الأمل �أو التمني .فقد �أقر كالهما ب�أن مرد ال�سلطة يف
بلديهما �إىل الإجنليز وحدهم و�أن ه�ؤالء ميلكون نا�صية الأمور من ناحية العتاد
والقوة و�إحكام ال�سيطرة على البالد ،وهو ما لي�س ب�إمكان البلدين ،م�صر والهند،
مرحليا.
مواجهته �أو مقاومته ًّ
لكنهما مع ذلك � َّأقرا ب�أن احتاد قوى ال�شعب من خالل املقاومة كفيل بردع
ودحر القوات الإجنليزية لكن الت�سا�ؤل الذي قفز �أمامهما �إزاء هذا االفرتا�ض
هو :كيف يكون احتادهم مع واقع جهلهم و�ضعف خلقهم؟ �أ�ضف �إىل ذلك ف�ساد
�أمرائهم؟!
�إىل هذا احلد من املقاربة ت�أكد للمجد َّد ْين �أن ال منا�ص من البدء �أو ًال
بتثقيف ال�شعب ،وحتى يتم ذلك يتوجب على النخبة الثقافية وال�سيا�سية �أن
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جتل�س �إىل مائدة املفاو�ضات مع الإجنليز يف كال البلدين لال�ستفادة ب�أكرب قدر ممكن
يف هذا ال�سياق ،فما ال يدرك كله ال يرتك جله.
ومن النواحي الأخرى التي ا�شرتك فيها الإمامان �أن كليهما قد ناله من
االتهامات ب�سبب �آرائه ال�شيء الكثري .ولعل ذلك ما يف�سر �سبب رحيل ال�سيد
خان �إىل �أوربا عقب انتهاء الثورة مبا�شرة لي�سجل �إعجابه بالتيارات الفكرية
الأوروبية وقتذاك يف كتابه «�سفر نامه» الذي جاء فيه:
«�إن الذين يريدون �إ�صالح الهند احلقيقي يجب �أن يجعلوا ن�صب �أعينهم
نقل العلوم والفنون والآداب الأوروبية �إىل لغة البالد الأ�صلية� ...إن تقدم الغربيني
�إمنا جاء من �أنهم عاجلوا الآداب والعلوم بلغتهم ،ولو كانت العلوم والفنون تعلَّم يف
�إجنلرتا باللغة الالتينية �أو اليونانية �أو العربية �أو الفار�سية لظلوا جاهلني جهل الهند
فما مل نه�ضم العلوم والفنون ونتمثلها بلغتنا ف�سنظل يف حالتنا ال�سيئة [هذه](((.
لكنه يف املقابل �صدم مرة �أخرى �إزاء جهل الأوروبني بالإ�سالم ونبيه 
فكتب بدافع هذه التجربة ،وهو يف �إجنلرتا ،كتابًا بعنوان «خطبة �أحمد» حتدث فيها
عن �سرية النبي ،عليه ال�صالة وال�سالم ،وفكره مدل ًال على ذلك بالأحاديث
النبوية.

((( زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث� ،ص .128
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وعندما عاد ال�سيد خان من رحلته الأوروبية �سارع ب�إن�شاء «اجلمعية
الإ�سالمية العلمية» .ثم �أ�س�س الح ًقا (عام 1860م) «كلية عليكرة الإجنليزية
الإ�سالمية» والتي �أ�صبحت فيما بعد «جامعة عليكرة الإ�سالمية».
ويف كل الأحوال ،ف�إن من �ش�أن الآراء التي قال بها الإمامان ،عبده وخان،
�أن جتر عليهما ويالت ال قبل لهما بها .ومن ثم ،كان يتوجب على �صاحب هذه
الآراء �أن يحارب يف وقت واحد على جبهات ثالث:
اجلبهة الأوىل :تتمثل يف رجال الدين الذين يرون يف الدعوة القتبا�س العلوم
احلديثة مف�سدة ت�ضر بالدين ،و�أن القول بقيام كل �شيء على ال�سببية كفر بالق�ضاء
والقدر �إىل جانب القول بزندقة من ينكر على امل�شايخ والأولياء �سلطتهم الروحية.
اجلبهة الثانية :تتمثل يف دعاة الوطنية واال�ستقالل ،وه�ؤالء يرون يف الدعوة
ملهادنة الإجنليز خيانة للق�ضية الوطنية و�أنه ال تفاو�ض وال م�ساملة �إال بعد اجلالء
وكل من يطلب دون ذلك ُيتهم بالعمالة ،خا�صة �إذا ان�ضوى حتت لواء احلكومات
غري ال�شرعية وترقى �ضمن وظائف الدولة املحتلة.
اجلبهة الثالثة :تتمثل يف قوى اال�ستعمار ،وه�ؤالء �سرعان ما ي�ضيقون ذر ًعا
�سعيا وراء
مبطالب امل�صلحني فيعمدون �إىل نفيهم خارج البالد �أو م�صادرة كتبهم ً
احلد من نفوذهم وخوفًا من �سلطانهم على حد �سواء.
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وقد ربط ال�سيد خان يف دعوته التحديثية بني تقدم الأمم ورقيها الأخالقي
يقول يف ذلك« :انظروا �إىل �إجنلرتا ،لقد كانت ثروتها تتم�شى يو ًما فيو ًما مع تربيتها،
فكلما زادت تربيتها زادت ثروتها ،وقد كانت منذ قرون و�أمامها من العقبات
وال�صعاب التي تعوق الرتبية �أكرث مما عندنا ...ولو �أن الهند �سنة  1856كانت
تعرف العامل وتعرف َّقوتها وقوة خ�صمها من الإجنليز ،وتزن الأمور مبيزان �صحيح
وتدرك نتائج الأمور ،ما حدثت احلوادث الأليمة التي حدثت �سنة � ،1858إال �أن
اجلهل �سبب لكل �شر»(((.
ثم �سافر ال�سيد خان �إىل مكة �سنة  1870ليعر�ض خمططه للإ�صالح
الرتبوي والفكري واالجتماعي على زعماء العامل الإ�سالمي ،الذين تتبعوا
باهتمام بالغ �شتى جتاربه يف جمال التعليم .كما كان له الف�ضل يف �إقناع علماء
امل�سلمني بنظريته القائلة ب�أن باب االجتهاد مفتوح وب�أن الإ�سالم بحاجة �إىل
�إ�صالح .على الرغم من معار�ضة �أقلية مت�شددة من علماء املدر�سة القدمية.
و�إىل جانب �أن�شطته هذه� ،أ�س�س ال�سيد خان عد ًدا من املجالت الدورية
لن�شر فكره الإ�صالحي من بينها «تهذيب الأخالق» ،وكانت ت�صدر باللغتني
الإجنليزية والأوردية .وجملة «عليكرة»  Aligarh Gazetteوغريها.

((( زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث ،م�صدر �سابق� ،ص .127-126
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ال�سيد خان
لكن على العك�س متا ًما من قبول املجتمع الهندي �آراء ّ
الإ�صالحية يف املجالني االجتماعي والتثقيفي  -التعليمي� ،أثارت مواقفه
ا�ستياء متزاي ًدا بني امل�سلمني �آنذاك.
ال�سيا�سية ً
أي�ضا �إىل حد
دائما من مغبة اال�صطدام بالإجنليز ،وذهب � ً
فقد كان يحذر ً
الن�صح ب�إجراء تعاون ما بني امل�سلمني وال�سلطات الربيطانية� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
ع�ضوا يف جمل�س نائب
لقبا ًّ
فخريا هو لقب «�سري» ومن ثم �أ�صبح ً
الأخرية منحته ً
امللك.
ويف كل الأحوال ،كان ال�سيد خان يرى �أن الغر�ض الذي يجب �أن يرمي
�إليه ال�سيا�سي هو العمل على حتقيق وحدة الهند كاملة ،و�أن الإ�سالم والهندوكية
والن�صرانية يجب �أن تكون عقائد دينية حملها نفو�س معتنقيها فقط وبالتايل ال ت�ؤثر
هذه العقائد يف الوطنية التي ينبغي �أن تظل عامة ت�شرتك فيها جميع الطوائف.
ويف ال�سياق ذاته� ،شجع ال�سيد خان القائمني على حزب امل�ؤمتر الهندي
تكون من ليرباليني بق�صد املطالبة ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية ود�ستورية
الذي ّ
ليربالية .لكنه ما لبث �أن امتنع عن ح�ضور �إحدى جل�ساته برئا�سة بدر الدين
ّطياجي بحجة خوفه من �أن تتحرك �إجنلرتا مرة ثانية �ضد امل�سلمني على النحو
الذي حدث بعد قمع الثورة الهندية.
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أي�ضا مل ت�سلم �آراء ال�سيد خان الدينية من توجيه النقد الالذع لها حيث
� ً
�أثار كتابه «تف�سري القر�آن» �سخط العديد من رجال الدين ب�صفة خا�صة .وبح�سبه،
�صحيحا ال يتعار�ض مع العقل ،و�أن النظر ال�صحيح فيه
فهما
ً
ف�إن القر�آن �إذا ما فهم ً
�إمنا يوجب االعتماد على روحه �أكرث من االعتماد على حرفيته ،ومن ثم يجب �أن
يف�سر القر�آن على �ضوء العقل وال�ضمري دون �سواهما!!
ّ
احلد الذي قال فيه �إن الوحي قد نزل
تطرف يف نظريته هذه �إىل ِّ
بل �إنه َّ
مبعناه دون لفظه!! متاب ًعا يف ذلك مذهب بع�ض علماء امل�سلمني املتقدمني الذين
ال�سيوطي يف الإتقان ،حني قال« :وذكر بع�ضهم �أن جربيل �إمنا نزل
حكى قولهم
ّ
باملعاين خا�صة ،و�أنه َ ع ِل َم تلك املعاين وعرب عنها بلغة العرب»(((.
أي�ضا ما كتبه جمال الدين الأفغاين بالفار�سية يف ر�سالته «الرد
وال نن�سى � ً
على الدهريني» التي هاجم فيها �أحمد خان ومذهبه� .أ�ضف �إىل ذلك اجلهود
التي قامت بها حركة ديوبند �أو دار العلوم التي �أ�س�سها النانوتاوي يف ديوبند
عام  1860ملواجهة تيار التغريب يف البالد والعودة �إىل العلم الإ�سالمي واملعرفة
احلقيقية بروح الإ�سالم للخروج من حقبة االنهيار واال�ضمحالل.
كبريا من االهتمام يف كلية
ففي الوقت الذي كان يويل ال�سيد خان ً
قدرا ً
عليكرة لتدري�س اللغات والعلوم الغربية ،كانت العناية موجهة يف ديوبند على
((( نق ًال عن :زعماء الإ�صالح يف الع�صر احلديث� ،ص .131
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العك�س من ذلك نحو العلم والرتبية الإ�سالمية .وبينما كان طلبة عليكرة ال
يتعاطون ال�سيا�سة من قريب �أو من بعيد ،كان معهد ديوبند ي�صر على االلتزام
باملعار�ضة ال�سيا�سية ومقاومة املحتل بكل الطرق والو�سائل امل�سلحة وغري امل�سلحة.
ونتيجة لآراء ال�سيد خان الدينية وال�سيا�سية ،ذهب مولوي علي بخ�ش �إىل
مكة بق�صد احلج ورجع بفتوى من علماء مكة تكفر ال�سيد خان ،فما كان منه
�سوى �أن كتب يف دورية «تهذيب الأخالق»« :ما �أعجب �إحلادي! لقد جعل مني
حاجا م�ؤم ًنا!� ...إن �إحلادي كالأمطارُ ،ت ْخر ُِج �أح�سن الورود يف
كافرا وجعل منه ًّ
ً
أخ�س الكلأ يف الوديان».
الب�ستان ،و� َّ
التجديدي
التيار الإحيائي
ّ
ثالثًاّ :
تعد فكرة «اجلامعة الإ�سالمية» التي نادى بها كل من جمال الدين
الأفغاين وال�شيخ ال�سنو�سي من بني الأفكار الرئي�سة يف فكر �أبي الكالم �آزاد
(1888م1958 -م ) ،الذي ولد يف مكة املكرمة �سنة 1888م ثم رجع والده
�إىل الهند وهو ال يزال طفال فتلقى تعليمه وتربيته الأوىل بها وقام برحلة ما بني
عامي  1908و � 1912إىل جميع بالد ال�شرق الإ�سالمية التي كانت تابعة يومذاك
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للدولة العثمانية فق�ضى جميع العام  1908ببغداد مرتد ًدا على جمل�س ال�شيخ
علي الألو�سي والتقى بلوي�س ما�سينيون هناك(((.
وحقيقة كانت هذه الفرتة عامرة بالثورات ال�سيا�سية يف �شتى بقاع
العامل الإ�سالمي .فمن جهة ،كانت ثورة «تركيا الفتاة» يف �أوج ا�شتعالها ،كما
أي�ضا ثورة الإ�صالح الد�ستوري يف �إمرباطورية القاجار ب�إيران وقد ات�صل
اندلعت � ً
�أبو الكالم �آزاد ببع�ض املنتمني �إليها حني كان ببغداد .ومن جهة ثانية ،وعلى
ال�صعيد العاملي ،اندلعت يف احلقبة ذاتها الثورة الليربالية ذات االجتاه الد�ستوري
التي هزت �إمرباطورية �أ�سرة رومانوف �سنة  1905عقب الهزمية البحرية التي
�أوقعتها اليابان برو�سيا.
كانت القاهرة املحطة التالية لبغداد يف رحلة �أبي الكالم �آزاد وقت �أن �أن�ش�أ
ال�شيخ حممد عبده بها دار العلوم ر ًّدا على النزعة املحافظة املت�شددة التي منت
بقوة داخل الأزهر ال�شريف .يف هذه الأثناء بد�أ �آزاد يجري ات�صاالته املو�سعة مع
�أع�ضاء ثورة «تركيا الفتاة» املوجودين بالقاهرة للإ�شراف على جملتي «امليزان» و
«الرتك» ل�سان احلركة يف م�صر وقتذاك.

((( ملزيد من التفا�صيل حول الرجل وجمهوداته الإ�صالحية يف املجالني الديني وال�سيا�سي م ًعا راجع كتاب موالنا
�أبو الكالم �آزاد امل�صلح الديني والزعيم ال�سيا�سي يف الهند ،للدكتور عبد املنعم النمر ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب.1993 ،
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ثم ارحتل �آزاد �إىل كل من تركيا و�سوريا وباري�س ،وحني عزم على ال�سفر
�إىل لندن تويف �أباه عام  1912فعاد �إىل الهند مرة �أخرى .وبعد عودته �أ�س�س جملة
باهرا حيث �صارت �أحد �أهم املجالت الأوردية من
«الهالل» التي القت ً
جناحا ً
الناحية ال�سيا�سية و�أكرثها حيازة لثقة القراء هناك.
د�ستوريا كما كانت
ليرباليا
ويف الواقع ،كان اجتاه جملة الهالل �
ًّ
إ�صالحيا ًّ
ًّ
تدعو �إىل �إحياء فكرة اجلامعة الإ�سالمية يف النفو�س والواقع م ًعا .وبطبيعة احلال،
كانت فكرة «اجلامعة الإ�سالمية» التي ظهرت �أواخر القرن التا�سع ع�شر رد فعل
تلقائيا على �سوء الأو�ضاع ال�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي .لكنها �سرعان ما حتولت
ًّ
يف �شبه القارة الهندية �إىل مذهب �سيا�سي قوي ومتما�سك �أو بعبارة �أخرى �إىل
«برنامج حركة» حيث وعت �أمة الإ�سالم هناك الفكرة باعتبارها دعوة �أو ر�سالة
�سيا�سية على النحو الذي ت�شكلت به يف ذهن �أبي الكالم �آزاد.
وبينما كان الغرب ينظر �إىل تركيا باعتبارها جت�سي ًدا للتهديد الإ�سالمي
للح�ضارة الأوروبية ،كان �أن�صار اجلامعة الإ�سالمية يف �شبه القارة الهندية ينظرون
�إىل تركيا باعتبارها املعقل الرئي�س /الأخري للح�ضارة الإ�سالمية يف مواجهة
التهديد الغربي ،ومن ثم كانوا ينظرون �إىل اخلالفة العثمانية باعتبارها رم ًزا للأمة
الإ�سالمية املهددة بالأخطار من كل جانب.

744

حممد حلمي عبد الوهاب

744

يف ال�سياق نف�سه ،كانت ثورة تركيا الفتاة يف ذاك الوقت تبعث الأمل يف
�إمكانية توحد الأمة والوقوف �ضد الأخطار الغربية التي تتهدد العامل الإ�سالمي.
وميكننا بهذا �أن نفهم العديد من الكتابات التي خ�ص بها �أبو الكالم �آزاد
الإ�صالحات الرتكية حيث كان يبدي �إعجابه بكل من :حركة علي با�شا وحركة
«التنظيمات» التي ارتبط ا�سمها با�سم �سعد اهلل با�شا يف عهدي ال�سلطانني حممود
وعبد املجيد.
غري �أنه كان �أكرث �إعجابًا بامل�صلحني الذين اُ�ضطهدوا �إبان عهدي عبد العزيز
وعبد احلميد ب�صفة خا�صة .وعلى ر�أ�س ه�ؤالء :م�صطفى فا�ضل با�شا ،ومدحت
با�شا الذي دفع حياته ثم ًنا لإخال�صه يف حتقيق العمل الإ�صالحي الليربايل.
ويف املح�صلة ،كانت ثورة تركيا الفتاة بنظر م�سلمي الهند ثورة جتديدية ليربالية
�إ�صالحية تعمل على حتقيق وحدة الأمة الإ�سالمية.
يف هذه الأجواء دخلت تركيا احلرب العاملية الأوىل �إىل جانب �أملانيا
وانطلقت ال�صحف واملجالت الهندية لت�أييد هذا املوقف فتم منعها واحدة تلو
الأخرى (مت �أو ًال منع �صحيفة � Comradeإثر افتتاحية كتبها حممد علي بعنوان
«اختيار الأتراك» ،ثم تبعتها جملة الهالل التي و�ضعت مطبعتها حتت احلرا�سة
ما دفع �أبا الكالم �آزاد لأن ي�ؤ�س�س جريدة �أخرى هي «البالغ» التي منعت بعد
ظهورها بعدة �أ�شهر ومت طرد م�ؤ�س�سها �آزاد من �إقليم البنغال مثلما ُمنع من الإقامة
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بعدة مقاطعات هندية �أخرى ومت اعتقاله يف راجني مبقاطعة بهار �إىل �أن و�ضعت
احلرب �أوزارها).
وقد �سعى �أبو الكالم �آزاد� ،إىل جانب كل من حممد علي و�شوكت علي
بعد الإفراج عنهم� ،إىل تكوين ما عرف بـ «جلنة اخلالفة» لدرا�سة الآثار املرتتبة
على هزمية �إمرباطوريتي و�سط �أوربا (�أملانيا والنم�سا) وحليفتهما تركيا يف اخلالفة
�سيا�سيا.
العثمانية و�سالمة �أرا�ضي تركيا وا�ستقاللها كيانًا
ًّ
لكن �سرعان ما �أ�سفرت معاهدة «�سيفر» عن نتائج خطرية ما �أثار �أكرب
ع�صيان مدين �شهدته الهند يف تاريخها ل�صالح ا�ستقاللها وا�ستقالل الأقاليم
الإ�سالمية الأخرى التابعة للخالفة العثمانية .ففي هذه الأثناء اجتمع كل من
�آزاد ومولوي عبد الباري من املعهد الإ�سالمي بفرجني حمل ،امل�ؤَ َ�س�س يف القرن
ال�سابع ع�شر ،واملهامتا غاندي لو�ضع خارطة لأ�س�س الع�صيان املدين يف البالد.
وعلى امل�ستوى الفكري ،تعد فكرتا اخلالفة والأمر باملعروف من الأفكار
الرئي�سة يف كتابات �آزاد الذي ينطلق من القول ب�أن اخلالفة الإ�سالمية نظام
جمهوري حيث انتخبت الأمة خلفاءها كما �أن جمتمع املدينة ال�سيا�سي بر�أيه
كان عبارة عن دميقراطية مبا�شرة ي�ستطيع فيها كل مواطن �أن يدخل على اخلليفة
مبا�شرة ويناق�ش معه ال�ش�ؤون العامة و�سبل الإ�صالح�...إلخ.
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ويف مناق�شته م�س�ألة اخلالفة الإ�سالمية �أعرب �أبو الكالم عن �أن «اجلمهورية»
متثل ال�شكل ال�سوي للخالفة �أما «امللكية» ،فتمثل على العك�س من ذلك ال�شكل
الفا�سد للخالفة .لكنه �أكد يف املقابل �أن اخلالفة تبقى مع ذلك نظا ًما م�شرو ًعا
حتى حتت احلكم امللكي!! ما دامت بر�أيه ت�ضمن وحدة الأمة الإ�سالمية وتعمل
لأجل �صالح الأمة و�أنه ال يحق للم�سلم �ساعتئذ �أن يخرج عليها!
وهنا يتابع �أبو الكالم �آزاد املدونة الفقهية التي حترم اخلروج على احلاكم
جائرا!! ف�ض ًال عن التذرع بوحدة الأمة ،ويف احلقيقة مل تكن
حتى ولو كان ً
�صوريا فقط �إذ كانت متثل وحدة القهر ال�سيا�سي ال التناغم
هذه الوحدة �إال � ًأمرا ًّ
واالن�سجام بني قوى احلكم واملعار�ضة .نقول �إن تلك احلجج قد حتولت بدورها،
ومع الوقت� ،إىل ذريعة لتربير �أ�شد املمار�سات ال�سلطوية يف تاريخ الإ�سالم.
�صحيح �أن �آزاد مل يرتدد قط يف و�صف الأمويني بالطغاة وال حتى يف �إطالق
هذه ال�صفة � ًأي�ضا على ال�سلطانني عبد العزيز وعبد احلميد رغم �أنهما بويعا باخلالفة
التي يعرتف �آزاد ب�شرعيتها؛ لكن يبقى القول �إنه �إن مل يحقق نظام كهذا الهدف
من وراء �إقامته فال فائدة منه ف�ض ًال عن عدم مالءمته لظروف الع�صر احلالية.
ويف درا�سة لآزاد بعنوان «�شهيد �أعظم» يحلل فيها الأحداث اجل�سام التي
وقعت يف كربالء ي�ؤكد �آزاد �أن الإمام احل�سني مل يكن له طموح �سيا�سي �شخ�صي
و�أنه مل يكن ينوي االعرتا�ض على خالفة يزيد و�إمنا كان عاز ًما على العودة �إىل
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املدينة املنورة .لكنه �إزاء الطغيان املتنامي ليزيد �أيقن �أن ت�ضحيته بحياته �ست�ضرب
�أروع املثل لل�شهادة يف �سبيل املحافظة الدقيقة على املبادئ.
وبالعودة �إىل احلديث عن جلنة اخلالفة التي تر�أ�سها �إمام امل�سلمني يف الهند
�أبو الكالم �آزاد ،ميكن القول �إنها ا�ستطاعت يف حقبة ما بني احلربني العامليتني �أن
حتقق �أغلب �أهدافها ،ف�أيدت بحما�س م�صطفى كمال للدفاع عن تركيا ،و�ساهمت
يف حملة جمع �أموال لأنقرة حتت عنوان « ،»Ankara Fundكما ا�ستقبلت بحما�س
�أ�شد الن�صر الع�سكري احلا�سم الذي �أدى �إىل �إلغاء معاهدة «�سيفر» و�إبرام معاهدة
«لوزان» وا�سرتجاع �إ�سطنبول مرة �أخرى.
�أما حممد �إقبال (1938-1877م)((( ،فقد ولد يف التا�سع من نوفمرب عام
1877م يف مدينة «�سيالكوت» الواقعة يف �إقليم بنجاب بباك�ستان حاليا .وتنحدر
حاليا.
�أ�سرته من وادي «لوالب» ب�إقليم ك�شمري املتنازع عليه ً
وكان �إقبال �أ�صغر �أوالد والده ال�شيخ نور حممد ال�ستة �إىل جانب �أخيه
الأكرب و�أربع فتيات .وكعادة �أهل قريته «�سيالكوت» بد�أ �إقبال تلقي تعليمه الأول
يف ك َّتاب القرية وما �إن �أنهى مرحلة الثانوية العامة يف 1893م حتى انتقل �إىل
الهور ليتخرج يف جامعتها فيما بعد ويح�صل على درجة البكالوريو�س عام
((( راجع ما كتبه الدكتور جالل ال�سعيد احلفناوي عن حممد �إقبال �ضمن :مو�سوعة �أعالم العلماء والأدباء
العرب وامل�سلمني ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة الأوىل 1426هـ-
2005م ،املجلد الثاين ،ال�صفحات .244-238
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1897م .ثم تابع درا�ساته العليا ليح�صل على درجة املاج�ستري يف الفل�سفة �سنة
1899م يف اجلامعة نف�سها.
يف الكلية احلكومية بالهور تتلمذ حممد �إقبال على يد العديد من
الأ�ساتذة من بينهم امل�ست�شرق الإجنليزي ال�شهري تي دبليو �آرنولد ،الذي كان
�أ�ستاذًا للفل�سفة �آنذاك .وما �إن ح�صل �إقبال على درجة املاج�ستري حتى مت تعيينه
مدر�سا للغة العربية يف الكلية ال�شرقية مبدينة الهور �إىل جانب ا�شتغاله بتدري�س
ً
اللغة الإجنليزية والفل�سفة يف الوقت نف�سه بكل من اجلامعة الإ�سالمية والكلية
احلكومية.
و�سرعان ما ترقى �إقبال يف املنا�صب حيث عني �أ�ستاذًا م�ساع ًدا للفل�سفة بالكلية
احلكومية عام 1903م �إىل �أن �سافر �إىل �إجنلرتا ليلتحق بجامعة كامربدج العريقة عام
ليدر َ�س القانون بها ،ومنها �إىل جامعة ميونخ ب�أملانيا حيث ح�صل على درجة
ُ 1905
الدكتوراة يف الفل�سفة عن �أطروحة بعنوان :تطور امليتافيزيقيا يف �إيران.
بعد ذلك عاد �إقبال مرة �أخرى �إىل �إجنلرتا حيث قام بتدري�س مادة اللغة العربية
بجامعتها بد ًال من �أ�ستاذه تي دبليو �آرنولد وذلك ملدة �ستة �أ�شهر فقط .ثم عاد بعدها
در َ�س الفل�سفة يف الكلية احلكومية بالهور �إىل جانب ا�شتغاله
�إىل الهند عام ُ 1908لي ِّ
مبهنة املحاماة التي �سرعان ما ترك التدري�س يف نهاية الأمر ليتفرغ لها.
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وقد ا�ستمر �إقبال يف مبا�شرة مهامه الفكرية والعلمية �إىل �أن �أ�صابه املر�ض
ابتداء من يناير 1935م حتى ا�شتد عليه يف دي�سمرب 1937م ثم تويف �آخر الأمر
ً
يف احلادي والع�شرين من �إبريل عام 1938م.
وفريا من الدواوين ال�شعرية وامل�ؤلفات
وبطبيعة احلال ،ترك �إقبال عد ًدا ً
العلمية العميقة وعلى ر�أ�سها :جتديد الفكر الديني ،تطور امليتافيزيقيا يف فار�س،
جناح جربيل (ق�صائد بالفار�سية) ،جمموعات ر�سائل العالمة حممد �إقبال ،فما
العمل يا ملل ال�شرق؟ ،هدية احلجاز� ،أ�سرار االعتزاز بالنف�س �أو �أ�سرار الذاتية،
�أ�سرار الوجد �أو �أ�سرار نكران الذات ...وغريها.
هذا وقد �أوىل فيل�سوف الإ�سالم و�شاعر باك�ستان حممد �إقبال �أكرب جهوده
لبحث �إ�شكالية الإ�صالح والتجديد يف الإ�سالم باعتبارها متثل جوهر فل�سفته
وعماد تفكريه .مثلما �أوىل اهتما ًما متزاي ًدا مب�سائل :عالقة الإ�سالم بالغرب،
واخلالفة واجلامعة الإ�سالمية ،وق�ضايا ال�شورى وامل�ساواة والدميقراطية.
كثريا عند حدود �إثبات الأنا �أو تو�ضيح الهوية
ويف الواقع ،مل يتوقف �إقبال ً
�أو يقت�صر عليها يف بحث �إ�شكالية العالقة بني الإ�سالم واحل�ضارة الغربية و�إمنا
�سعيا وراء حتقيق
امتدت مناق�شاته �إىل ما يجب فعله لإنها�ض الذات الإ�سالمية ً
يحملها م�سئولية �صنع م�ستقبلها ،بالدرجة الأوىل ،دون اعتماد على
�أهدافها ،ما ّ
غربيا.
�شرقيا كان �أو ًّ
غريها ًّ
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حر�صا �شدي ًدا على تطوير
ويف �سعيه لإثبات وجهة نظره هذه ،حر�ص �إقبال ً
معنى التجديد املن�شود من جهة ،وذلك بتعويله على النقد واالنتقاء واال�ستبعاد
عند تقييمه مل�شروعات الإ�صالح والتحديث املعا�صرة له ،مثلما �سعى �إىل تف�ضيل
منهج الت�أليف والرتكيب على التوفيق يف الت�صدي لثنائيات الرتاث واملعا�صرة،
الأ�صالة والتجديد ،العقل والنقل ،العلم والدين ،القدمي واحلديث�...إلخ من
جهة ثانية.
فف�ض ًال عن جتاوزه مثل هذه الثنائيات التي �أعيت الفال�سفة على مر
مو�ضوعيا يف فح�صه معطيات احل�ضارة الغربية ومقابلتها
الع�صور ،ظل �إقبال
ًّ
بالأ�س�س ال�شرعية للح�ضارة الإ�سالمية .لي�س هذا فح�سب ،بل ويف ر�ؤيته مل�ستقبل
ال�صراع بني اجلانبني وت�صوره مل�شروع ع�صبة الأمم الإ�سالمية ،ويبدو �أنه كان مفرطًا
يف التفا�ؤل يف ما يتعلق بهذا اجلانب �أكرث من الالزم!!
أي�ضا مل يفرق �إقبال يف كتاباته بني م�صطلحي الثقافة واحل�ضارة �ش�أنه يف
� ً
ذلك �ش�أن �أغلب املفكرين الذين نظروا لنتاج احل�ضارة الأوروبية «علم ،فكر،
�سيا�سة ،نظم اجتماعية واقت�صادية وتربوية�...إلخ» باعتباره كيانًا واح ًدا .كما
انعك�س موقفه من جميع تيارات واجتاهات الإ�صالح والتجديد والتحديث يف
ع�صره على نظرته لطبيعة العالقة بني خطابه التجديدي وبني احل�ضارة الغربية من
ناحية ،وعلى نهجه يف الت�صدي لق�ضايا ع�صره املطروحة من ناحية ثانية.
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وتب ًعا لذلك ،مل يتعر�ض �إقبال مل�س�ألة حتديد العالقة بني امل�سلمني
والغربيني �إال من خالل مناق�شته لق�ضية التوفيق بني الأ�صالة واملعا�صرة .كما
نقديا من االجتاهات
مل تتبلور �أفكاره حيال هذه الق�ضية �إال بعد اتخاذه موق ًفا ًّ
الإ�صالحية ال�سابقة عليه واملعا�صرة له يف �آن م ًعا بغية حتديد الأ�س�س والقواعد
الرئي�سية لدعوته التجديدية.
فعلى الرغم من دعوته حماربة البدع واخلرافات املنت�شرة يف ع�صره باعتبارها
�إحدى دروب اجلاهلية ،وت�أكيده �ضرورة االلتزام مبا جاء يف الكتاب وال�سنة يف
�شتى �ضروب احلياة بو�صفهما د�ستور امل�سلمني الأوحد ،وجه �إقبال انتقادات بالغة
الأهمية ملجمل �آراء رواد االجتاه ال�سلفي كالدهلوي ،و�أكرب ح�سني بن تف�ضل
(1921-1846م) ،و�أبي الأعلى املودودي (1979-1903م) وغريهم.
ومع تقريره �أن دعوة الإمام حممد بن عبد الوهاب (1762-1703م)
الإ�صالحية من �أكرث الدعوات التي كان لها عظيم الأثر يف جمال �إ�صالح العقائد
وتهذيب ال�شعائر بعد الوهن الذي �أ�صابها؛ �إال �أنه ي�أخذ عليه عزوفه عن العلوم
الغربية احلديثة ،وتعويله على املرياث الفقهي فقط يف الت�أويل ،وق�صره باب
مو�ضحا �أن الإ�صالح املن�شود يجب �أن
االجتهاد على �شرح الأحكام ال�شرعية
ً
يقوم على قاعدة نقدية تتناول املوروث واجلديد م ًعا.
� ًأي�ضا انتقد �إقبال �آراء ورواد االجتاه التحديثي التغريبي الجرتائهم على الدين
وجحودهم �أ�صول ال�شريعة وانخداعهم باملظهر الرباق للغرب وح�ضارته وتوهمهم �أن
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معاديا متا ًما ملنطق التحديث �أو
كل حديث نافع وكل قدمي �ضار!! فمع �أنه مل يكن ً
االنتحال من الغرب� ،إال �أنه عاب على امل�ستغربني يف ع�صره ق�صر جهودهم على
انتحال املناهج ونقد املعارف والأ�ساليب والقوالب اجلاهزة دون �أدنى متحي�ص.
كما عاب عليهم � ًأي�ضا الطابع العلماين الذي انتحلوه عن الغرب يف ال�سيا�سة
والتعليم م�ؤك ًدا �أنهم �ضلوا �سبيل الر�شاد يف ف�صلهم الدين عن الدولة و�إغالق املعاهد
الدينية ،مثلما حدث يف تركيا ،و�إعالئهم الع�صبية القومية على الهوية الإ�سالمية.
ومن ثم ،انتهى �إىل القول ب�أن املحدثني مل يفطنوا �إىل الغر�ض احلقيقي للم�ستعمر
الغربي من ت�شجيع النعرات القومية �أال وهو تق�سيم الأمة الإ�سالمية وتقطيع �أو�صالها
لي�سهل عليه فيما بعد اجتياحها وحمو الإ�سالم من الوجود كلية.
من جهة �أخرى ،حر�ص �إقبال يف خمتلف كتاباته و�أ�شعاره على تو�ضيح
وجهته ومنهجه يف جتديد الفكر الإ�سالمي ،م�ؤك ًدا انتماءه �إىل اخلط الفا�صل بني
ثورية الأفغاين وتنويرية �أحمد خان (1898-1817م) معربًا بو�ضوح عن انتقاداته
لر�ؤية جالل الدين �أكرب (1605-1542م) املتعلقة بوحدة الأديان ،واتفاقه مع
املواقف املعتدلة لكل من :امل�صلح الرتكي �سعيد حليم (1921-1863م)
واملجدد الهندي حممد علي جناح (1948-1876م) اخلا�صة بق�ضية الأ�صالة
واملعا�صرة بالن�سبة للأول ،ور�ؤية الأخري مل�ستقبل امل�سلمني يف الهند ورف�ضه
اندماجهم يف القومية العلمانية.
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ومن بني الأفكار الرئي�سية التي وافق فيها الأفغاين :اعتداله يف نظرته
لطبيعة العالقة بني الأنا والآخر ،وربطه م�صطلحي التقليد والتجديد مبنفعة وم�صالح
امل�سلمني دون �أن ي�ؤثر ذلك على هويتهم �أو وجودهم ،كما �أقره كذلك على دعوته
لإن�شاء اجلامعة الإ�سالمية وجحده لفكرة القومية العلمانية ،وفتحه باب االجتهاد
أخريا يف تفا�ؤله يف ما يتعلق بعودة الإ�سالم �إىل �سابق جمده.
العقلي ،و� ً
ويف �سياق �آخر ،وافق �إقبال �أحمد خان على �أهمية ن�شر املدار�س احلديثة
و�إدراج العلوم الأوروبية �ضمن برامج درا�ستها م�ؤك ًدا �أن املعاهد الدينية ال ترقى
برباجمها الدرا�سية العتيقة لأن حتدث نه�ضة �إ�سالمية� .إال �أنه عاد لريف�ض ب�شدة
�سيا�سة علمنة التعليم وانت�شار املدار�س الأوروبية اخلالية من الثقافة الدينية يف
داعيا �إىل �ضرورة اجلمع بني العلوم الدينية ونظريتها الطبيعية.
الأقطار الإ�سالمية ً
وختا ًما ،ميكن القول �إن حديث �إقبال عن الهوية الإ�سالمية قد جنح يف
تطوير ق�ضية العالقة بني الإ�سالم والغرب وذلك بتجاوزه ال�س�ؤال املطروح على
عما ميكن فعله يف مواجهة
ال�ساحة الثقافية وقتذاك وهو :من �أنا؟ نحو ت�سا�ؤل �أعمق ّ
حتديات الع�صر وجعل مفهوم الوالء مرتك ًزا على الوعي بد ًال من العاطفة.
ويف املح�صلة ،مل يكن نقده املوجه �إىل الغرب منطل ًقا من منظور ذاتي �أو
مذهبي و�إمنا كان منطل ًقا من قاعدة مو�ضوعية ودرا�سة مت�أنية لطبيعة احل�ضارتني
الإ�سالمية والغربية .فقد �ساءه ا�سترياد البع�ض ملظاهر احل�ضارة الغربية وق�شورها
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دون روحها وجوهرها ولعل ذلك ما ق�صده بقوله« :ال ي�ستمد الغرب قوته من
الناي والرباب ،وال من رق�ص البنات العاريات ...ولي�س متدنه ُي َرد �إىل الالدينية
والإحلاد ،بل ُيرد �إىل العلوم والفنون .فبمثل هذه النار ت�ست�ضيء م�صابيح الغرب
وت�شتعل عبقريته».
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خامتة
يف عامل اليوم ،وكما الحظ بحق جاك بريك ،ينق�سم كثري من املثقفني
واملنا�ضلني بني «�أن�صار امل�صري بال �أ�صيل و�أن�صار الأ�صيل بال م�صري»! ولعل ذلك
ما دفع حممد �إقبال لأن يقول ذات مرة�« :إن املثالية والواقع يف الإ�سالم لي�سا قوتني
متنافرتني ال ميكن التوفيق بينهما؛ لأن حياة املَثل الأعلى ال تتمثل يف انف�صام
ينزع نحو حتطيم الوحدة الع�ضوية للحياة وت�شتيتها يف �صورة
كامل عن الواقع الذي ُ
مواجهات م�ؤملة ،ولكنها تتمثل يف جهد املَثل الأعلى [ذاته] الدائب لال�ستئثار
بالواقع بق�صد احتوائه �إن �أمكن وا�ستيعابه وحتويله يف ذاته و�إنارته يف جمموعه».
عموديا ،ف�إنها
و�إذا كانت عملية «التنزيل» (الوحي) قد مت نقلها من ال�سماء ًّ
كانت ت�ستهدف الإن�سان بالأ�سا�س وهو ما عرب عنه الن�ص القر�آين اجلميل :ﮋ ﯰ

ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ

ﯼ ﯽﮊ [الإ�سراء .]95 :وهذا الأمر يفر�ض على الإ�سالم يف كل ع�صر
�أن ي�أخذ بعني االعتبار املراحل املتتابعة من الأنرثوبولوجيا الإن�سانية خا�صة تلك
اجتماعيا،
التي و�سمتها بعمق الثورة التكنولوجية ،وبحث الآثار املرتتبة عليها
ًّ
أي�ضا على امل�ستوى
ولي�س فقط على امل�ستوى العملي ،وهو ما فهمه هيدجر متا ًما ،و�إمنا � ً
الثقايف وعلى م�ستوى املواقف والعقليات مبا فيها م�ستوى النظر الفكري (املجرد).
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�إزاء م�شكلة كهذه ،ثمة موقفان منطقيان ممكنان �أمام نظام يريد� ،إن مل يكن
يتوجب عليه ،اعتناق احلداثة :الأول هو �أن يتالءم مع حركة العامل مع االحتفاظ
ببع�ض ال�ضمانات الأ�سا�سية التي تكون عالمات على الطريق� ،أي بعدد معني
من �أمناط ال�سلوك �أو الأدوار االجتماعية التي تعد �ضرورية لدوام ت�أكيد الذاتية.
املوقف الثاين هو �أن يدمج يف ذاته حركة العامل �أو يدجمها يف نظامه اخلا�ص،
�أي �أن ي�صوغ هذا النظام يف قالب حداثته ويف حمتوى حداثته .خا�صة بعد �أن
برهنت البنيوية  Structuralismeعلى �أن هوية �أي جمموعة تبقى يف جمملها/
جوهرها غري مرهونة بهوية حمتوياتها ولكن بطريقة تركيبها ،و�أن ب�إمكان �أي نظام
�أن يحتفظ بهويته حتى لو تغريت حمتوياته.
كل هذا يجرنا �إىل الت�سا�ؤل ال�شائك :كيف عالج الإ�سالم الكال�سيكي يف
العامل الإ�سالمي املعا�صر ،ويف �شبه القارة الهندية ب�صفة خا�صة ،م�س�ألة التحديث؟
هنا تبدو املجهودات الإ�صالحية والتجديدية التي قام بها رواد النه�ضة يف �شبه
القارة الهندية على درجة كبرية من الأهمية.
تاريخيا من املحاوالت التي
فمن جهة ،كان اقرتاب ه�ؤالء الرواد �أ�سبق ًّ
متت يف م�صر ب�صفة خا�صة ويف العامل العربي عامة .ومن جهة ثانية مل تنف�صل
زمنيا عن نظريتها العربية.
هذه املحاوالت الإحيائية خا�صة يف مراحلها املت�أخرة ًّ
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فكل من الدهلوي و�أحمد خان و�أبي الكالم �آزاد وحممد �إقبال قد توا�صل مع
رواد النه�ضة يف م�صر �أو يف �شبه اجلزيرة العربية.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن بع�ض هذه املحاوالت كانت �أكرث جدية من نظريتها
تقريبيا .ففي الوقت
العربية ،ولبيان ذلك لن�أخذ �إ�شكالية الدين والدولة مثا ًال ًّ
الذي رادف الطهطاوي على ا�ستحياء ما بني امل�صطلحات الفرن�سية ونظريتها
الإ�سالمية ،كان �أبو الكالم �آزاد قد طور من نظريته ال�سيا�سية ،ومل يجاوز اخلام�سة
ن�سبيا يف عاملنا
والع�شرين من عمره ،ب�صورة تفوق حتى بع�ض املحاوالت املت�أخرة ًّ
العربي على النحو الذي �ستك�شفه الفقرات التالية.
بداية ي�ؤكد �آزاد �أنه ما دامت اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للدولة /اخلالفة م�صونة
(اجلمهورية والأمر باملعروف والنهي عن املنكر) ف�إن لكل م�سلم �أن ينطلق �إىل
اجلهاد ال�سيا�سي بكل الطرق ال�سلمية الربيئة من العنف كممار�سة الكلمة احلرة،
جائرا ف�إن
�أو املعار�ضة بالطرق الد�ستورية .وبالعك�س �إذا �صار احلاكم
ًّ
ا�ستبداديا ً
من واجب الفرد امل�سلم �أن يعار�ض كل عمل غري م�شروع وم�ستبد ،وذلك حلماية
ثانيا ،ومن باب �أوىل للحفاظ على
نف�سه �أو ًال وحماية املبادئ الإ�سالمية الرئي�سية ً
ال�صفة الإ�سالمية الأ�سا�سية للدولة وعلى امل�صلحة العامة للأمة.
وبالتايل ،كان �آزاد يف تفكريه ال�سيا�سي يرى �أن االلتزام بال�شكل القانوين
وتكري�س ال�سلطة ال�سيا�سية لبلوغ غايات �أخالقية مبد�آن �إ�سالميان يف جوهرهما،
حتى لو ُطبقا يف جو غري �إ�سالمي ف�إنهما ال يفقدان �أي قدر من �شرعيتهما ،و�أنه �إذا
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ظاهريا مبثل هذه القيم فيكفي �أن ُتقاوم بو�سائل
مل يكن بد من معار�ضة �سلطة تلتزم ًّ
�إ�سالمية خال�صة� ،أي بال عنف وذلك لك�شف خداعها وافتقارها �إىل ال�شرعية.
وتب ًعا لذلك ،ميكننا �أن ن�ستنبط من فكر �آزاد �أن النظم العلمانية ميكن لها �أن
تكت�سب �شرعية �إ�سالمية بقدر ما تقرتب من روح الإ�سالم يف فهمها لروح العدالة
وال�شرعية والدميقراطية وبقدر احرتامها لهذه املنظومة القيمية� .إذن من املمكن �أن
حاليا من ال�شرعية الإ�سالمية ب�ضمان والء امل�سلم
ت�ستفيد بع�ض النظم العلمانية ً
الذي يعي�ش يف كنفها بالوالء لهذه الدولة العلمانية.
�أي �أن هذا املنطق الفكري قد ي�سمح ب�إدخال �شرعية العلمانية والدولة
العلمانية يف الإطار العام لفل�سفة ال�سيا�سة الإ�سالمية .ومن ثم ،ف�إن ك ًّال من حرية
الر�أي والتعبري والدميقراطية واحلرية الفردية مبادئ �إ�سالمية ب�إمكان كل م�سلم �أن
ي�ضع نف�سه يف خدمتها يف ظل خمتلف الظروف التاريخية ورغم تباين الأجواء
االجتماعية وحتى مع �صياغتها يف قالب لغوي مغاير �شريطة �أن يكون امل�سلم
مدركًا لأ�صولها الأوىل (الإ�سالمية) .ونتيجة لذلك ،ف�إنه ي�صح للم�سلم �أن يكون
أي�ضا �أن يتعاي�ش ويعمل مع غري
وحداثيا
وع�صرانيا
علمانيا
ودميقراطيا وب�إمكانه � ً
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
واعيا لقيم الإ�سالم الأبدية والعاملية� .أ�ضف
امل�سلمني يف ظل نظام علماين ما دام ً
أي�ضا �ضمن
أي�ضا ،الإقرار ب�أن مثل هذه املنظومة القيمية قد تتجلى � ً
�إىل ذلك � ً
ح�ضارات �أخرى غري �إ�سالمية� ،أي االعرتاف ب�أنها يف الأ�سا�س قيم �إن�سانية قبل
�أن تكون �إ�سالمية بالدرجة الأوىل.
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�أي �أن ك ًّال من الإ�سالم واحل�ضارة احلديثة قد يف�ضي �إىل النتائج نف�سها
تقريبا مع اختالف املنهج لدى كل فريق .وبالتايل ف�إنه بقدر ما يعكف امل�سلم
ً
على درا�سة التاريخ الإ�سالمي واحل�ضارة الإ�سالمية ،يح�سن فهم القيم احلديثة.
ويبدو من فهم كهذا �أن الإ�شكالية الأبدية املتعلقة بالديني وال�سيا�سي
�آخذة يف التال�شي .ويف كل الأحوال نحن مدعوون بقوة للتعلم من جتربة التجديد
والإ�صالح يف �شبه القارة الهندية فكما يقول حممد �إقبال�« :إن على امل�سلم اليوم
عم ًال �شاقًّا .عليه �أن يعيد النظر �إىل الإ�سالم كله دون انقطاع عن املا�ضي ...فلي�س
نقوم
لنا اليوم �إال �أن نقوم من العلم احلديث مقام املُكرب له القادر على نقده و�أن ِّ
الفكر الإ�سالمي يف �ضوء هذا العلم و�إن �أدى ذلك �إىل �أن نخالف �أ�سالفنا» .وهو
تقريبا الذي تغنى به يف �إحدى ق�صائده الأخرية التي يقول فيها:
املعنى نف�سه ً
«انحت �إذن �شكلك القدمي ،واخلق يف نف�سك كائ ًنا جدي ًدا؛ لأن كائ ًنا
كهذا هو الإن�سان احلقيقي ،و�إال؛ ف�إن ذاتك لي�ست �سوى ُدخان».

رواد الفكر والتجديد – ال�سودان ،و�إفريقيا جنوب
ال�صحراء يف املائتي ال�سنة الأخرية (درا�سة مقارنة بني
�إ�سهامات عثمان دان فودي يف �صكتو وال�شيخ �حمد التجاين واملريغني الكبري
و�حمد الطيب الب�شري يف ديار الفوجن)
حسن مكي حممد أمحد

()1

مبنهج الثنائيات ،هناك �إفريقيتان� ،إفريقيا ال�شمالية ،املطلة على املتو�سط
واملت�أثرة مبثلث ثقايف متداخل ي�ستمد مكوناته من ثقافة البحر الأبي�ض املتو�سط
وثقافة البحر الأحمر والثقافة ال�صحراوية ،و�إفريقيا ما وراء ال�صحراء التي تكيفت
مع مطلوبات الغابة والثقافة الرعوية واالكتفاء الذاتي مبطلوبات الع�شرية والقبيلة.
عرفت �إفريقيا ال�شمالية �أبجديات وكتابات املثلث الثقايف من يوناين �إىل
روماين كما �سبقت العامل �إىل �إنتاج حرفها اخلا�ص من هريوغليفي �إىل جعزي
ومروي وقبطي ،كما عرفت الأديان ال�سماوية ،منذ فجر التاريخ مع الإبراهيمية
واليهودية وامل�سيحية والإ�سالم ولكن اختلف احلال يف �إفريقيا الغابة التي دار
�إنتاجها الروحي حول الكجور وال�سحر و�أرواح ال�سلف والطوطم وعبادة الثعبان
الذي اعتربته معظم القبائل الإفريقية م�سك ًنا لأرواح ال�سلف.
(� )1أ�ستاذ الدرا�سات الإفريقية وعميد مركز البحوث والدرا�سات الإفريقية -اخلرطوم -ال�سودان.
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وما بني �إفريقيا املو�صولة باملثلث الثقايف ،و�إفريقيا املقطوعة ،عن هذا
املثلث ،تربز �إفريقيا التداخل والتوا�صل ما بني الإفريقيتني ،وقد عرفت �إفريقيا
هذه  -ببالد ال�سودان املو�صولة بالبي�ضان وهو م�صطلح نحته امل�ؤرخون العرب
ثم عدله املكت�شفون وامل�ستعمرون من الأوروبيني حيث مت تق�سيم ال�سودان �إيل
�سودان غربي ي�شمل «مايل والنيجر و�أجزاء من موريتانيا حتى نيجريا احلالية»،
وال�سودان الأو�سط وهو «ت�شاد والكمرون و�أنحاء من دارفور» ،وال�سودان ال�شرقي
وهو «جمهورية ال�سودان احلالية».
مثلث بالد ال�سودان همزة الو�صل ،كما يقولون ،بني �إفريقيا املثلث الثقايف
علما ب�أن
و�إفريقيا الغابة وبذلك �صارت رواقًا للإفريقتني وج�سر توا�صل بينهما ً
حواجز الغابات وامل�ستنقعات والأمرا�ض واحليوانات املفرت�سة عملت على
�إ�ضعاف التوا�صل مع �إفريقيا ذات الطبيعة الغابية واال�ستوائية.
نه�ضت يف بالد ال�سودان� ،سلطنات وممالك �إ�سالمية يف الفرتة ما بني القرن
العا�شر والثامن ع�شر امليالديني مثل غانا ومايل وما�سينا و�صنغي ،وكامن وبرنو انتهاء
ب�سلطنات دارفور والفوجن يف ال�سودان ال�شرقي ،وبرزت فيها مدن ومراكز �إ�سالمية
كجني ومتبكتو و�أغادي�س وكات�سينا وكانو وزاريا انتهاء ب�سنار ودنقلة و�سواكن.
ف�ضاء ملراكز الإ�شعاع الثقايف للمثلث الثقايف ،قدم
مثلت بالد ال�سودان ً
العلماء املغاربة وامل�صريون واحلجازيون �إ�سهامات كبرية يف التوا�صل الثقايف وانت�شر
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احلرف القر�آين وحمموله من ثقافة �إ�سالمية ،ودخلت بالد ال�سودان عن جدارة
وا�ستحقاق يف نادي الثقافة الإ�سالمية ،وبرز ذلك يف م�ؤلفات علماء ال�سودان
وخمطوطاتهم ،كعبد الكرمي املغيلي الذي ينحدر من جذور مغاربية ولكنه ق�ضي
معظم عمره يف مدن ال�سودان يف القرن اخلام�س ع�شر امليالدي� ،أي قرابة الثالثني
عا ًما وكتب فيها كتبه مثل «تاج الدين فيما يجب على امللوك» ،وك�أحمد بابا
عامل متبكتو الكبري املولود يف عام 1556م الذي له �أكرث من خم�سني م�ؤل ًفا،
ذاع منها �صيت كتابه «نيل االبتهاج بتطوير الديباج» وكمحمود كعت املولود
يف 1468م وكتابه «تاريخ الفتا�ش يف �أخبار البلدان واجليو�ش و�أكابر النا�س»
�إ�صدارات اليون�سكو 1964م وعبدالرحمن ال�سعدي املولود يف 1596م وكتابه
«تاريخ ال�سودان((( انتهاء بكتاب «طبقات ود �ضيف اهلل يف ال�سودان ال�شرقي»
مل�ؤلفه حممد النور بن �ضيف اهلل  -املولود يف 1727م واملتويف �سنة 1810م.
ومما يدل على قوة ملوك بالد ال�سودان� ،أن ملك مايل يعتقد �أنه اليوجد يف
العامل �أجمع �سوى �أربع ممالك ميكن مقارنتها مبايل وهي التكرور وبغداد والقاهرة
واليمن((( ،وقد ورد يف و�صف ملك مايل من�سا مو�سى ،الذي ا�شتهر بحجته عن
و�سيما ممتل ًئا طويل القامة ،كــــما كان
طريق القاهرة� ،أنه كان �شابًا �أ�سمر الب�شرة ً
(((	انظر مادهو بانيكار ،الوثنية والإ�سالم ،تاريخ الإمرباطورية الزجنية يف غرب �إفريقيا ،ترجمة وتعليق �أحمد ف�ؤاد
بلبع ،امل�شروع القومي للرتجمة الطبعة الثانية القاهرة �ص .550 -547
(((	امل�صدر ال�سابق �ص .117
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متبحرا يف الفقه املالكي� ،شديد التم�سك بدينه� ،أدى فري�ضة احلج يف عام 1324م
ً
وتفاوت تقدير حجـم مرافقيه ما بني �ستني �أل ًفا �إىل خم�سة ع�شر �أل ًفا(((.
ومتيزت احلركة الفكرية يف ال�سودان الغربي بقوتها وت�أثرها بالعقل املغاربي -
ولكنها كانت لها خ�صو�صية يف ا�ستقاللية احلركة الفكرية عن ال�سلطة ال�سيا�سية
و�أجازت اجلهاد �ضد احلاكم الظامل على عك�س �أطروحات الفكر ال�سني امل�شرقي،
الذي كان يتحرى جتنب الفتنة على ر�أي ابن جماعة «نحن مع من غلب» وبالن�سبة
للمغيلي ف�إن حكم احلاكم الظامل حكم الكافر واملخلط ور�أي املغيلي يف اجلهاد
�ضد ه�ؤالء �أولوية على جماهدة الكفار(((.
واهتم كذلك �أحمد بابا بق�ضايا الإ�صالح والتجديد وخل�صه يف املقدرة
الفكرية والعقلية على الإحاطة بعلوم ال�شريعة والأ�صول والفقه وا�ستنباط
الأحكام وتقدمي الفتوى والتعليم والرتبية لإحياء النفو�س ،وبف�ضل جهود
املغيلي و�أحمد بابا برزت يف ال�سودان الغربي مدر�سة جتديدية �إ�سالمية ،قائمة
على خ�صو�صيات ال�سودان الغربي ،و�إن جمعت الق�سمات امل�شرتكة للرتاث
الإ�سالمي بينها وبني بقية احلركة العلمية الإ�سالمية .و�أ�سا�س هذا الفكر العناية
ون�سخا ،ولذلك �شاعت يف
ا�ستن�ساخا
بالقر�آن الكرمي،
وا�ستظهارا وحفظًا وتالوة ً
ً
ً
(((	امل�صدر ال�سابق �ص 69

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

)(2
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هذه املنطقة املخطوطات القر�آنية على رواية ور�ش وظل القر�آن الكرمي �أ�سا�س حركة
احلياة العلمية ثم كتب ال�صحاح يف احلديث النبوي بالإ�ضافة �إىل �سرية ابن ه�شام
وكتاب ال�شفاء للقا�ضي عيا�ض وتف�سري اجلاللني ور�سالة ابن �أبي زيد القريواين
يف الفقه ور�سالة خمت�صر خليل بالإ�ضافة �إىل مدونة �سحنون يف الفقه املالكي.
ت�أثر علماء ال�سودان الغربي ،منذ القرن الثالث ع�شر بتيارات الت�صوف كما
ت�أثروا ب�أفكار ال�سيوطي عن املهدي �أو املجدد ،وميكن القول ب�أن حتديات العمل
الإ�سالمي و�أولوياته اختلفت عن الو�ضع يف املغرب العربي وم�صر واحلجاز وال�شام
لأن حتدي الثقافة الإ�سالمية يف ال�سودان الغربي ،متثل يف التخليط� ،أي خلط
مبادئ الإ�سالم وعقائده باملعتقدات املحلية من تعاويذ وطقو�س تتعلق بال�سحر
واخلرافة وتقاليد الأهايل املتوارثة التي كان يخ�شى �أن تذوب الثقافة الإ�سالمية
خ�صو�صا �أن املجتمع ال يعرف احلرف القر�آين وال اللغة العربية ،كما تطغى
فيها،
ً
الأمية واجلهل والفقر على املجتمع ،وبينما كان ال�صراع يف املجتمعات الإ�سالمية
يدور حول ال�سلطة وبني ال�شيعة وال�سنة وبروز حركات �سيا�سية وفكرية كاخلوارج
واملعتزلة والأ�شاعرة وطوائف احللولية من املت�صوفة وغريها� ،إال �أن بالد ال�سودان
الغربي مل تعرف هذه التعقيدات وظلت على ب�ساطة الثنائية مابني الإ�سالم
والوثنية الإفريقية والإ�سالم والتخليط .تقبل �أهل ال�سودان الغربي ،الت�صوف
بت�ساحمه وطقو�سه و�شيوخه ،وميزة الت�صوف �أنه ميرن معتنقه على قبول الآخر
ويعلمه فن التعاي�ش والعي�ش امل�شرتك و�إن اختلفت الر�ؤى وامل�شارب .ولعل مرد
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ذلك �أن من �أخالق املت�صوفة الرتيث يف الأمور وامل�صاحلة واحرتام الآخر وال�صرب
وامل�صابرة ،حيث درج املت�صوفة على قبول الآخر دون ا�ستهجان ل�شخ�صه �أو تقليل
من ثقافته مع م�شاركة الآخر يف الزاد والهم.
وميكن رد تيار الت�صوف امل�ؤ�س�س يف ال�سودان الغربي ،لل�شيخ �سيدي املختار
الكبري الويف الكنتي الذي برز يف الفرتة 1811 /1729م وامل�سئول عن بذر
جناحا يف ك�سب قلوب النا�س على يديه .ولد
بذور الطريقة القادرية التي �سجلت ً
�شخ�ص الكنتي علة انحطاط املجتمع
الكنتي يف نواحي متبكتو «مايل احلالية» ّ
املايل يف �إ�سقاط املغاربة لدولة �صنغي دون تقدمي بديل ،حيث �أدى تدمري ال�سلطنة
الإ�سالمية ،حلدوث فراغ وفو�ضى و�سلب ونهب وازدهار ثقافة التخليط والوثنية،
ما دفع الكنتي �إىل تف�ضيل وجود دولة حتى لو كانت ظاملة  -على غرار الدولة
املغاربية  -على الفو�ضى ،لأنه على الأقل يوجد عند املغاربة فكر اململكة وحفظ
الأمن و�إقامة امل�ؤ�س�سات على ال�شريعة الإ�سالمية(((.
ركز الكنتي على �أهمية �إقامة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر و�إقامة
اجلهاد الجتثاث ال�شر بالكلية ،و�شخ�ص ال�شر يف انت�شار الفنت والبدع والف�ساد
والغفلة ،ولكنه كذلك ونتيجة لرتبيته ال�صوفية ،يعطي ا�ستخدام الرفق واللني
�أولوية ،ورف�ض الكنتي التقولب يف مذهب واحد ،كما دعا لفتح باب االجتهاد
و�سعى كذلك مللء فراغ الدولة ب�إقامة �شبكة توا�صل منظمة وبرتاتيب �إدارية
((( م�صدر �سبق ذكره� ،ص 212

Umsman Bugaji

767

رواد الفكر والتجديد  -ال�سودان ،و�إفريقيا جنوب ال�صحراء

767

أفقيا .ورمبا كان مرد جناح الت�صوف� ،إىل العالقة
أ�سيا و� ًّ
�صوفية لو�صل املجتمع ر� ًّ
الروحية التي تقوم على البيعة الروحية وااللتزام بنهج ال�شيخ و�أهم ذلك االلتزام
حا�ضرا يف ذاكرة مريده
بتالوة الأوراد ،حيث �إن تالوة ورد ال�شيخ جتعل ال�شيخ ً
حتى �إن مات �أو ُبعد .جنح ال�شيخ الكنتي يف ن�شر قيم الذكر والأوراد وت�سليك
الأتباع يف الطريقة القادرية وحماربة حظوظ النف�س ،وممن عا�صروه من �شيوخ
القادرية العامل جربيل بن عمر القاد�سي  -و�إن كنا النعرف الكثري عنه ،غري
�إ�شادة ال�شيخ عثمان دان فودي به ،حيث اعتربه �شيخه و�أ�ستاذه قائالً :ما �أنا �إال
موجة من موجات جربيل .وميكن القول ب�أن كل هذا الرتاكم التاريخي حلركة
الدعوة الإ�سالمية وجهود التجديد مهدت لربوز رائد التجديد يف ال�سودان
الغربي ال�شيخ عثمان دان فودي ،الذي جنح يف التنظري والتنزيل مبعنى �أنه و�ضع
الأ�سا�س الروحي والفكري لدعوته يف م�ؤلفاته و�أ�شعاره ،كما متكن من خلق
اجلماعة النواة التي �آمنت ب�أطروحاته و�أفكاره وتربت عليها ثم �شهد قيام الدولة
التي �سعت لرتجمة �أفكاره وهي الدولة ال�صكتية التي �شملت نيجرييا احلالية
ونواحي الكمرون و�شمال ت�شاد وبع�ض النيجر.
ومتثل جناح ال�شيخ عثمان وحيازته عن جدارة وا�ستحقاق لوظيفة املجدد
بل و�ضعه بع�ض �أتباعه يف مكانه املهدي � -أي مهدي �آخر الزمان  -يف �أنه جنح
يف �إلزام املريدين والأتباع يف اتباع منهج خلقي وتعبدي خا�ص مع املداومة على
زمانيا
دينيا ًّ
ودنيويا ًّ
روحيا و�سلطانًا ًّ
قراءة �أذكار و�أوراد معلومة ،ما خلق له نفوذًا ًّ
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ومكانيا ،ومقبولية و�سط اخللق ل�سلطته وفتواه ،ومما �ساعده على ذلك ،ت�أهيله يف
ًّ
علوم الدين واللغة العربية و�سمته احل�سن وهيبته التي وفرت له القبول التام من
اخلا�ص والعام.
ولد  -على �أقوى الروايات  -يف  8من نوفمرب  1752وتويف  1816يف
منطقة غوبر ب�شمال نيجرييا احلالية(((� .أقام دولة �إ�سالمية� ،شملت �شمال نيجرييا
احلايل و�أجزاء من النيجر وت�شاد والكمرون ،وقامت على مفهوم دار الإ�سالم وقام
عقدها االجتماعي على البيعة ،ومتيزت بخ�صو�صية جتديدها الذي قام فيما وراء
تخوم العامل الإ�سالمي ،مادة الثقافة الإ�سالمية يف �إفريقيا الزجنية التي مل تعرف
الأديان ال�سماوية وحينما �أعلن ال�شيخ دعوته للجماعة ون�صرة الدين الإ�سالمي
كان عمره �أربعني عا ًما وحينما هاجر كان قد بلغ اخلم�سني وعندما �أحرز �أهم
انت�صاراته كان عمره  54عا ًما.
عمرت ملا يقرب من مائة عام
جنح يف �إقامة دولة  -خالفة �صكتو  -التي ّ
ودمرتها بريطانيا يف عام 1903م �أي بعد خم�س �سنوات فقط من تدمريها للدولة
املهدية يف ال�سودان عام 1898م والتي مل تعمر �سوى ب�ضعة ع�شر عا ًما� ،أخذ
علوم التف�سري واحلديث والفقه والنحو والأ�صول وعلم الكالم وعلوم الت�صوف
((( جامعة �إفريقيا العاملية  -املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،ال�شيخ عثمان بن فودي (دان فوديو) بحوث
الندوة العاملية التي عقدتها اجلامعة بالتعاون مع املنظمة احتفاء بذكراه اخلرطوم  28/26من جمادى الآخرة
1416هـ 21 - 19 :من نوفمرب 1995م ،حترير الأ�ستاذ عمر �أحمد �سعيد الأ�ستاذ عبدالقيوم عبداحلليم ح�سن،
اخلرطوم 1417هـ 1996 /م بهيجة ال�شاذيل  :مكونات الفكر ال�سيا�سي ال�شيخ عثمان بن فودي� ،ص .79
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على يد �أبيه ثم �شيخه جربيل بن عمر القاد�سي ثم �أن�ش�أ اجلماعة التي رباها بالعلم
والتزكية ،وكان همه الأكرب �أن يكون الطرح من منظور �إ�سالمي متعمق يف فقه
الأ�صول والفروع والنوازل وجتديد الدين املبني على الأ�صول والعلم الدقيق
بثوابت الدين وتاريخ اجلماعة وحركة التاريخ واختالف الأزمنة والأمكنة(((.
وكان من �آلياته الرتبوية ،حث اجلماعة على دخول الطرق ال�صوفية
وترغيبهم يف ذلك؛ لأن الت�سلك تربية وتدريب على ال�صعاب من جوع وعط�ش
وكبت حظ النف�س وااللتئام مع الآخرين ملواجهة الأخطار.
قامت اجلماعة على ثالث مراحل؛ مرحلة تكوين ودعوة ثم الهجرة ثم
اجلهاد واقت�ضت املرحلة الأوىل عدم �إثارة الدولة احلاكمة والتدرج يف الو�صول
ملرحلة الهجرة  -وتعني الهجرة قيام جمتمع منف�صل ،دار �إ�سالم  -م�ؤمن بقيم
الدعوة ومبادئها م�ستعد للدخول يف املرحلة الثالثة وهي مرحلة اجلهاد وهي
ال�سعي بالقوة لإقامة الدولة امل�سلمة.
ويف كل املراحل مت ا�ستخدام اللغات املحلية ،خا�صة لغة الهو�سا والفلفندي
بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية وتوظيف ال�شعر والنرث بهذه اللغات ،وقام املربع املبارك
املكون من ال�شيخ عثمان وابنه حممد بلو و�أخيه عبداهلل فودي وابنته �أ�سماء
بفتح املعارف الدعوية وتوفري املادة الفكرية للدعوة .والكتب والر�سائل املر�صودة
(((	امل�صدر ال�سابق ،عثمان �سيد�أحمد البيلي ،مالحظات وخواطر حول احلياة الفكرية يف اخلالفة العثمانية،
ال�صكتية �ص .218
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لل�شيخ عثمان حممد فودي تبلغ  131واملر�صودة لأخيه ال�شيخ عبداهلل تبلغ 58
�شعرا
واملر�صودة البنه ال�سلطان حممد بلو تبلغ  96والبنته �أ�سماء  6عناوين ً
مهما يف تاريخ الفكر الإ�سالمي ،فقهه و�سيا�سته
ون ًرثا ،ومثلت هذه امل�صادر ً
معلما ًّ
و�إدارته ،واقت�صاده ودعوته وعلومه املختلفة ،وهي بالقدر نف�سه حركة ازدهار للثقافة
العربية ،لغتها و�آدابها ،نرثها و�شعرها وحروفها و�أرقامها وقيمها الفنية واجلمالية(((.
أداء لواجب التبليغ وقيا ًما
ومت توظيف املعرفة لتعليم النا�س رجا ًال ون�ساء عامة � ً
مبطلوبات الدعوة ،يقول ال�شيخ عثمان يف م�ؤلفه « جنم الإخوان» :ا�شتغلوا بقراءة
غالبا بحفظ ظاهر ال�شريعة وا�شتغلوا بقراءة
تواليف �أخي عبداهلل لأنه م�شتغل ً
غالبا بحفظ علم �سيا�سة الأمة ،بح�سب
تواليف ولدي حممد بلو ،لأنه م�شتغل ً
أي�ضا بقراءة تواليفي لأين
الأ�شخا�ص والأزمان والأمكنة والأحوال ،وا�شتغلوا � ً
غالبا ،وتواليفنا كلها تف�صيل ملا �أجمل يف تواليف العلماء
م�شتغل بحفظ الطرفني ً
املتقدمني ،وتواليف العلماء املتقدمني تف�صيل ملا �أجمل يف الكتاب وال�سنة(((.
وي�صغر عبداهلل فودي �أخاه ال�شيخ عثمان باثني ع�شر عا ًما ،ومل يزر واحد منهم
�شمال �إفريقيا �أو احلجاز على �سالمة لغتهم العربية ونبوغهم فيها ما يدل على جتذر
الل�سان العربي والثقافة الإ�سالمية يف دولتهم.
كان دان فودي ذا اجتاه تي�سريي دون فتح لباب الت�ساهل ،كما كان
�شديد االعتناء مبذهب الإمام مالك ،مع �إقراره بجواز التعبد بكل املذاهب كما
(((	امل�صدر ال�سابق ،عثمان �سيد �أحمد البيلي �ص .219
(((	امل�صدر ال�سابق ،عثمان �سيد �أحمد البيلي �ص .212
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كان �شديد العناية ب�إلزام �أ�صحابه باتخاذ �أوراد اليوم والليلة ،ومعظم اجلماعات
الإ�سالمية التي اهتمت بالورد ،اكت�سبت مناعة وح�صانة �ضد التال�شي ،رمبا ل ّأن
مالزمة الأتباع لقراءة الورد تغني حتى لو اختفت قيادات ورموز اجلماعة على ما
هو حادث يف اجلماعات ال�صوفية ،ومفهوم اجلماعة متقارب عند دان فودي مع ما
هو وارد عند رجال الدعوة املحدثني ،حيث �سمى جماعته بالإخوان وميزهم عن
غريهم من امل�سلمني املخلطني � -أي يخلطون �أعمال الكفر بالإ�سالم  -فهم لي�سو
من اجلماعة و�إن �صلوا و�صاموا ،لذا ق�سم الفوديون النا�س �إىل منتقد ومعتقد ،ف�إما
منت�سب �إىل اجلماعة الكافرة ومنتقد للجماعة امل�سلمة �أو العك�س(((.
ق�سم دان فودي الدولة �إىل عدة �إمارات ،متب ًعا نظام الدواوين و�سماها
الواليات (الالمركزية ال�سلطة) ف�أن�ش�أ ع�شرين والية لإدارة الدولة وعلى ر�أ�سها
م�ؤ�س�سة اخلالفة العامة والوزارة والق�ضاء ورد املظامل واجلهاد وديوان الغنيمة
وديوان ال�صدقة ،ومل ي�أت ذلك خبط ع�شواء و�إمنا نتيجة الجتهاد فقهي وت�أ�صيل
�شرعي يف كتابه «بيان وجوب الهجرة على العباد وبيان وجوب ن�صب الإمام
و�إقامة اجلهاد(((».
وق�سم ال�شيخ عثمان البدع يف الدين �إىل جائزة ومنكرة وحرام ،كما دعا
خ�صو�صا يف ظل �شيوع الفنت
�إىل التو�سع يف توظيف امل�سجد وا�ستنطاق العلماء،
ً
(((	امل�صدر ال�سابق ،عبدالرحمن �أحمد عثمان �ص .197
((( مفاهيم و�آليات امتالك ال�سلطة ،حتقيق فتحي ح�سن امل�صري ،اخلرطوم1977 ،م ،راجع كذلك م�صدر �سابق،
مهدي رزق اهلل.
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والبدع حيث اليجوز امل�ساكنة واملهادنة ،ودعا �إىل ح�ضور الفقيه يف كل زواية
وناهيا ،والتجديد عند ال�شيخ عثمان نهج متكامل
وركن وم�سجدً � ،آمرا
ً
و�شارحا ً
تتداخل فيه الرتبية والأخالق وال�سيا�سة والع�سكرية «اجلهاد».
و�إذا كان وقوع جتديد جممل �أو�ضاع التدين املجتمعي يف ال�سودان الغربي
من ن�صيب �أ�سرة ال�شيخ عثمان دان فودي ،حيث �أ�صبحت الأ�سرة مدر�سة قائمة
بذاتها ،من الأب واالبن والأخ والبنت ،وربط علماء املنطقة يف القرن التا�سع
ع�شر بني �إ�سهامات هذه املدر�سة واحلديث الوارد يف �سنن (�أبو داود)� :إن اهلل
يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س كل مائة �سنة من يجدد لها دينها((( .وبهذا الفهم
دخل ال�شيخ عثمان دان فودي و�أ�سرته نادي التجديد الإ�سالمي ،لقيادتهم
حركة التجديد يف القرن الثالث ع�شر الهجري ،التا�سع ع�شر امليالدي ،و�إذا كان
ال�سودان الغربي ،قد �سبق للتجديد على نطاق املجتمع والدولة ف�إن ال�سودان
ال�شرقي ما لبث �أن حلق مبا حدث يف ال�سودان الغربي وقدم م�شروعه التجديدي
للقرن الثالث ع�شر الهجري و�إن اختلفت �سمات ومعامل النموذج التجديدي يف
ال�سودان ال�شرقي ،عن النموذج الذي �ساد يف ال�سودان الغربي.
عمل امل�شروع التجديدي يف ال�سودان ال�شرقي يف النطاق املجتمعي
ومل يطمح لإقامة دولة «خالفة» على غرار ما حدث يف ال�سودان الغربي،
((( �سنن �أبي داود كتاب املالحم ،باب ماذكر يف قرن املائة ،حديث رقم  12 - 4291د - .ابن حزم ،بريوت ط
 1419هـ.
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ولرمبا كان ال�سبب �أن كيان الدولة امل�سلمة قد نه�ض وا�ستتب منذ �أوائل القرن
العا�شر الهجري  -ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،با�سم دولة الفوجن ويحكي �صاحب
الطبقات(((« :الفوجن ملكت �أر�ض النوبة وتغلبت عليها ،ويف �أول القرن العا�شر،
�سنة ع�شرة بعد الت�سعمائةُ ،خطّ ت مدينة �سنار ،خطها عمارة الدونق�سي وخطت
مدينة �أربجي قبلها بثالثني �سنة ،ومل ت�شتهر يف تلك البالد مدر�سة علم وال قراءة
قر�آن ،ويقال � ّإن الرجل يطلق امر�أته ويتزوجها غريه يف نهاره دون عدة حتى قدم
ال�شيخ حممد العركي من م�صر وعلم النا�س العدة ..ثم �إبراهيم البوالدي من
م�صر �إىل دار ال�شايقية ودر�س فيها خليل والر�سالة وانت�شر العلم والفقه يف اجلزيرة،
ثم قدم ال�شيخ تاج الدين البهاري من بغداد و�أدخل الطريقة ال�صوفية يف دار
الفوجن»(((.
وعلى الرغم من حتول النخبة ال�سودانية احلاكمة للإ�سالم ولل�سان العربي
واحلرف القر�آين ،ف�إنه ظل هناك �سودانان ،وهما �سودان النخبة احلاكمة وهو على
ن�صيب من تعاليم الإ�سالم ،و�إ�سالم عامة النا�س وما تغ�شاه من جهل و�شعوذة
وخرافة وتعلق بال�شيوخ و�إميان مبقدراتهم على �إبراء املر�ضى و�إحياء املوتى يف
�سودانيي الفوجن� ،أما ما وراء ذلك ،فقد كان مت�صا ًحلا مع ثقافة الع�صر احلجري
((( حممد النور بن �ضيف اهلل ،كتاب الطبقات يف خ�صو�ص الأولياء ال�صاحلني والعلماء وال�شعراء يف ال�سودان،
حققه وعلق عليه وقدم له يو�سف ف�ضل ح�سن ،دار الت�أليف والرتجمة والن�شر ،جامعة اخلرطوم ،الطبعة الرابعة
1991م.
(((	امل�صدر ال�سابق �ص  - 40/39و�صل ال�شيخ تاج الدين البهاري يف 985هـ1577 /م و�أقام بال�سودان «الفوجن»
�سبعة �أعوام.
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ومافيها من تخلف وتعر وعبادة للطبيعة و�أرواح ال�سلف والثعابني والطوطم ،وكان
قا�صرا اليتجاوز حدود الع�شرية ومطلوباتها ،واعتمد الن�شاط
العقل االجتماعي ً
على مقومات احلياة الأ�سا�سية من التقاط للثمار واكتفاء مبا جتود به الطبيعة.
ويف �إطار االنقالب الإ�سالمي ،الذي وقع 910هـ1504 /م بقيادة قبائل
الفوجن وعرب القوا�سمة� ،أ�سهم علماء وحكام و�شخ�صيات كثرية يف الدفع بحركة
الثقافة الإ�سالمية يف الفرتة املمتدة من القرن العا�شر الهجري حتى الثالث ع�شر،
املعادل لل�ساد�س ع�شر حتى التا�سع ع�شر امليالدي ،ولكن كان �أبرزهم على �صعيد
احلكام  -ال�شيخ عجيب املاجنلك املتوفى 1019هـ1610 /م وعلى �صعيد العلماء
عمر  147عا ًما �أي ما بني 1508م1655 /م.
ال�شيخ �إدري�س ود الأرباب الذي ّ
�أخذ ال�شيخ عجيب و�ضعيته يف نادي التجديد ال�سوداين لإ�سهامه يف
�إعداد طليعة �سودانية مثقفة وم�ؤهلة ،وجتلى ذلك يف مبادرته ب�إن�شاء ثالثة رواقات
لإيواء طلبة العلم ال�سودانيني يف املراكز العلمية املعروفة يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة والأزهر ال�شريف ،وخرجت هذه الرواقات �أجيا ًال من املدر�سني وال�شيوخ
كما خدمت �أوقافه الآالف من احلجيج وامل�ساكني ،كما ّمنى تيار التوا�صل مع
علما ب�أن
م�صر واحلجاز ومراكز الإ�شعاع يف العامل الإ�سالمي مبا يف ذلك املغربً ،
والدته تتحدر من �أ�سرة مغاربية علمية معروفة ح�ضنت الطريقة ال�شاذلية واهتم
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قا�ضيا يتولون �ش�ؤون العدالة
ال�شيخ عجيب ب�أمور العدالة وعمد �إىل تعيني �أربعني ً
يف �أرجاء م�شيخته ومل يك هذا � ًأمرا م�ألوفًا يف �سودان القرن ال�سابع ع�شر(((.
حاكما ،اعتناقه ملبد�أ وحدة
ومن �أبرز �إ�سهامات ال�شيخ عجيب حني كان ً
الأمة الإ�سالمية ،وفتح ديار ال�سودان لتوطني العلماء من م�صر واملغرب واحلجاز،
وبلغ �إكرامهم �إىل احلد الذي ُ�س ِّميت املدن ب�أ�سمائهم ،لذا فال�شيخ عجيب �أحد
�آباء الدولة املفتوحة ذات احلدود العقائدية ،حيث �إنها بالن�سبة له جن�سية امل�سلم
عقيدته وال�سودان دار �إ�سالم ومن مطلوبات دار الإ�سالم جذب العلماء بل
والقبائل العربية امل�سلمة لال�ستيطان والإقامة وتعمري الأر�ض.
وميكن القول �إن احلركة الروحية والفكرية التي بذر بذورها ال�شيخ عجيب،
ظلت �أهم م�ؤثر عامل يف ت�شكيل العقل ال�سوداين ومزاجه وتكوينه لفرتة مائتي
علما ب�أن احلركة العلمية ال�سودانية ،ظلت مرفودة باملدد
عام ً 1810/1610
ال�صويف وما فيه من مكا�شفة وجماهدة والت�صرف بالكرامات وغارات الأولياء
بع�ضهم على بع�ض وت�صريفهم لأمور النا�س من داخل قبورهم ،و�أبعد املجتمع
ال�سوداين النجعة يف مراتب الت�صوف وترتيبات ال�سادة ال�صوفية ،ولكن
تعبريا عن الأ�شواق الكامنة ب�أن ت�صبح الثقافة
كان ذلك كذلك يف حقيقته ً
الإ�سالمية املج�سدة يف ال�شيوخ والفقهاء املرجع الأ�سا�سي بالإ�ضافة �إىل �ضمور
((( ح�سن مكي حممد �أحمد ،الثقافة ال�سنارية املغزى وامل�ضمون� ،إ�صدارة رقم  ،15مركز البحوث ،جامعة �إفريقيا
العاملية .1990
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حركة الثقافة الإ�سالمية العربية يف مراكز الإ�شعاع الثقايف يف العامل الإ�سالمي
يف الفرتة 1800 /1600م ،حيث �ضمرت اللغة العربية مل�صلحة اللغة العثمانية
وبرزت الطرق ال�صوفية القادمة من �آ�سيا الو�سطى ،على الأخ�ص الطريقة اخللوتية
والنق�شبندية التي �سادت حتى يف ربوع الأزهر ال�شريف كما �أ�صبح الت�صوف
حا�ضرا يف الف�ضاء العثماين ومدفو ًعا بقوة الدولة العلية.
ً
ويف �إطار موجة الت�صوف العامة برزت مدر�سة ال�سيد �أحمد بن �إدري�س
الفا�سي (1837/1758م) و�أهم تالمذته يف ال�سودان ال�سيد حممد عثمان
املريغني املولود بالطائف (1852 /1793م) وكذلك برزت ت�أثريات ال�سيد �أحمد
التجاين (1815 /1737م) املولود باجلزائر واملدفون بفا�س بالإ�ضافة �إىل ال�سيد
�أحمد الطيب الب�شري (1823 /1742م) ،وما يزال ت�أثريات هذا الرباعي ت�شكل
علما ب�أن واح ًدا منهم فقط �سوداين
اخلريطة الروحية والدينية ملعظم ال�سودانينيً ،
اجلن�سية ،ح�سب امل�صطلحات القطرية احلديثة وهو ال�سيد �أحمد الطيب الب�شري.
ومع �أنه ان�صرمت قرابة املائتي ال�سنة على بروز هذا الرباعي ،ف�إن اخلرطة الدينية
والروحية يف ال�سودان ،ما تزال �أ�سرية لتعاليم ه�ؤالء الرجال ،ولو بعثوا من قبورهم،
رمبا �أ�صابتهم الده�شة ،نتيجة الت�ساع ذكرهم ونفوذهم الروحي وكرثة املنت�سبني
ل�ش�أنهم واملزارات واملقامات وامل�ساجد املقامة ل�ش�أنهم والدعاة الناذرين �أنف�سهم
لطريقهم ،ما ي�ستوجب طرح الأ�سئلة عن و�ضعيتهم ،يف �إطار التجديد الإ�سالمي
والتاريخ ال�سوداين وم�ستقبل حركة التدين يف ال�سودان واملنطقة ،وال يعني ذلك �أن
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ال�ساحة الدينية والروحية خالية �إال من ت�أثرياتهم� ،إذ توجد حركات وطرق قدمية ،ما
تزال لها مراكز وتبعيات مثل الطريقة القادرية بت�شعباتها و�أ�سرها يف اجلزيرة وكدبا�س
وجزئيا بال�سيد �أحمد بن �إدري�س وحركة
ومدر�سة املجاذيب املت�أثرة بالطريقة ال�شاذلية ًّ
�أن�صار ال�سنة واحلركات ال�سلفية الأخرى ذات املدد الروحي واملادي اخلارجي،
والتي �أ�صبح لها قرابة �ألف وخم�سمائة م�سجد يف ال�سودان� ،أي مايعادل قرابة %10
علما ب�أن ظاهرة احلركات ال�سلفية ازدهرت يف اخلم�سني عا ًما
من م�ساجد ال�سودانً ،
الأخرية ،وكذلك توجد احلركات الإ�سالمية احلديثة ،مثل حركة الإخوان امل�سلمني
ولكن هذه احلركات تتوا�صل مع كل مكونات اخلريطة الدينية �إذ رمبا كان الع�ضو
املنتمي لهذه التيارات له طريقته ال�صوفية �أو ال�سلفية ولكن ي ّعرب عن تدينه ال�سيا�سي
�أو طموحاته ال�سيا�سية يف �إطار هذه احلركات ،كما � َأن هناك التيار العام للمتدينني
الذين مت تكييف مزاجهم الديني من خالل مدر�سة املعهد العلمي �أو جامعة �أمدرمان
الإ�سالمية �أو امل�ساجد امل�ستقلة والتعليم احلديث �أو من خالل اخلالوي والكتاتيب
يف قرى ود الفادين و�أم �ضوا بان وهم�شكوريب و�أمثالها وقد برزت �شخ�صيات ذات
ا�ستقاللية �صبت جهودها با�ستقاللية� ،إما من خالل قنوات الدولة كاملرحومني -
كامل الباقر و�إبراهيم يو�سف النور وعو�ض اهلل �صالح وعبداهلل الطيب وعون ال�شريف
قا�سم و�آل ال�ضرير وبرزت �أ�سر دينية ك�آل �سوار الذهب والبيالب وال�صابوناب ،ولكن
مع ذلك ميكن القول �إن الرباعي الذي �أ�شرنا �إليه هو �صاحب الن�صيب الأعلى يف
تكييف املزاج الديني والروحي يف ال�سودان � -أي ابن �إدري�س واملريغني ،و�أحمد
التجاين و�أحمد الطيب الب�شري.
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يكتنف الغمو�ض �شخ�صية ابن �إدري�س ،الذي خرج من دياره يف نواحي
طلبا رمبا للحج يف عام 1798م ،وكان عمره حينها �أربعني عا ًما ،وزهد يف
فا�س ً
الإقامة يف م�صر؛ لأن مروره بها تقاطع مع غزوة نابليون مل�صر يوليو 1798م
وحدثت له م�صادمات مع رجال اجلمرك فيها ،رمبا كان مردها �سخطه لوقوع درة
العامل الإ�سالمي م�صر يف يد الغزاة من الكفار ومع ذلك ،فقد ق�ضى وق ًتا يف
الدعوة والإر�شاد يف الإ�سكندرية ثم يف الأزهر ال�شريف ،حيث كان يح�ضر درو�سه
عدد كبري من امل�شايخ والعلماء وال ي�ستبعد �أن تكون درو�سه قد �أ�سهمت يف ثورة
الأزهر حتى ا�ضطر نابليون القتحامه(((.
خرج ابن �إدري�س �إىل احلجاز ،حيث ق�ضى هناك ب�ضع �سنوات يف التدري�س
مناديا بالرجوع مل�صادر الت�شريع الأ�سا�سية ،كما رف�ض املبالغة يف
يف احلرمنيً ،
تقدي�س الأموات ،كما بلور منهجه يف املعرفة الذي جمع بني النقل والك�شف،
وهو ما جره لل�صدام مع علماء مكة من غالة الظاهرية الذين رموه بالزندقة،
وحينما فتح �آل �سعود من �أن�صار الإمام حممد بن عبدالوهاب مكة عام 1803م،
عاملوه باحرتام وجرت بينه وبينهم مناظرة م�شهورة.
عاد ال�شيخ ابن �إدري�س مل�صر مرة �أخرى ،بعد خروج نابليون منها وا�ستقر
بالزينية ودارو بال�صعيد ملدة �أربع �سنوات ،ثم قفل راج ًعا �إىل مكة املكرمة ،وهناك
((( ح�سن مكي حممد �أحمد ال�سيد �أحمد بن �إدري�س الفا�سي (1837 /1760م) ،منهجه يف الدعوة وفكره
ال�سيا�سي� ،إ�صدارات املركز الإ�سالمي الإفريقي باخلرطوم1990 ،م� ،ص .9
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تكاملت معامل مدر�سته ،حيث كر�س وقته يف خدمة نخبة من �شباب الأ�شراف
ونبهاء العامل الإ�سالمي ،وكان �أبرز رواد مدر�سته ال�سيد حممد عثمان املريغني
من �أ�شراف الطائف واملتوفى 1852م ،والذي نذر نف�سه للدعوة والإر�شاد يف
ال�سودان و�إرتريا واحلب�شة ،ثم ال�سيد حممد علي ال�سنو�سي الذي تفرغ للدعوة
الإ�سالمية يف ليبيا و�أطراف ت�شاد ودارفور .وال�سيد �إبراهيم الر�شيد الذي تفرغ
للدعوة يف �شمال ال�سودان وو�صلت دعوته على يد ابن �أخته �إىل ال�صوماليني يف
احلجاز ،حتى خرج من رحم احلركة حممد بن عبداهلل احل�سن مهدي ال�صومال.
كما �أثر ابن �إدري�س على خلقٍ كثري من الهنود ،وختم حياته بالرحيل �إىل
�صابيا يف اليمن ،حيث التف حوله خلق كثري وكان عمره قد قارب الثمانني عا ًما
وتويف هناك ودفن والتف جزء من ال�شعب اليمني حول ذريته ،عرفانًا بقدراته
وطلبا للربكة يف �أبنائه ،وقد توطد نفوذه الروحي وكلمته يف «منطقة ع�سري» حتى
ً
متكن �أحفاده من توظيف هذا النفوذ يف �إقامة دولة م�ستقلة عا�شت نحو �أربعني
عا ًما (� )1933 /1892إىل �أن ق�ضت عليها الدولة ال�سعودية و�ضمتها لأرا�ضيها.
ما الذي ا�ستهوى العنا�صر ال�شابة املثقفة يف ال�سيد /ابن �إدري�س� ،أو ًال
علمه ومقدرته العلمية والبيانية التي تك�شف عنها ر�سائله و�أوراده يف ظروف
انحطاط العامل الإ�سالمي ،الأمر الثاين همته يف متابعة ر�سالته بحيث اندمج يف
هموم وق�ضايا العامل الإ�سالمي يف ال�سودان وم�صر واليمن واحلجاز واحلب�شة وفوج
تالمذته للقيام ب�أعمال دعوية وتب�شريية يف تلك املناطق وظل �أربعني عا ًما يتجول
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ما بني احلجاز وم�صر واليمن ،حتى �إنه ان�شغل متا ًما عن العودة مل�سقط ر�أ�سه يف
حيا وال مي ًتا.
املغرب ومل يعد �إليها ال ًّ
�أ�س�س دعوة ابن �إدري�س وم�صادر ثقافته
اهتم ابن �إدري�س بالقر�آن وتف�سريه واحلديث وال�سرية النبوية والثقافة
ال�صوفية ومع درا�سته ملنهج املتفل�سفة والعقالنيني ف�إنه مييل لأهل الك�شف ،مفهوم
ابن �إدري�س مل�صطلح اجلماعة امل�سلمة ،مفهوم فيه جتديد؛ �إذ اجلماعة امل�سلمة عنده
ال تتطابق مع ما ن�سميه املجتمع الإ�سالمي� ،إذ ال يدخل الفرد يف �إطار اجلماعة
امل�سلمة با�سمه �أو ن�سبه و�إمنا بك�سبه ،قال ابن �إدري�س« :واعلم �أن اجلماعة املنبه
عليهم بقوله (يد اهلل مع اجلماعة) هم املقتفون �أثر كتاب اهلل و�سنة ر�سوله و�إن
كان واح ًدا ف�إن النبي كان واح ًدا يف �أول البعثة وكذلك �إبراهيم قال تعاىل�[ :إن
�إبراهيم كان �أمة قانتا هلل حنيفا ومل يك من امل�شركني]»(((.
ولكن هذا املفهوم مل يحمل ابن �إدري�س على تكفري املجتمع و�إمنا جعله
وحر�صا علي �إيقاظ الروح الدينية عن طريق التدري�س والرتبية
�أكرث توا�ص ًال
ً
وكذلك بالبعث الفكري واال�ستنها�ض الرتبوي بالتدري�س والت�صوف وال�سلوك،
حري�صا على توظيف التاريخ الإ�سالمي لتوحيد ال�صف امل�سلم بد ًال من
وكان ً
توظيفه الجرتار املرارات ولذلك نهى �أ�صحابه عن اخلو�ض يف خالفات ال�صحابة.
((( �أحمد بن �إدري�س الف�أ�سي ،العقد النفي�س يف جواهر التدري�س ،مطبعة م�صطفي بابي احللبي� ،ص 17
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وحينما يتكلم ابن �إدري�س عن امللوك والعلماء ،ي�صري �شاهد ع�صره حيث
يقول« :من �أعظم مفا�سد الدين والدنيا مداهنة امللوك وال�سكوت عن نهي
منكراتهم» ويلخ�ص ابن �إدري�س ر�ؤيته يف النظم ال�سيا�سية ال�سائدة يف ع�صره« :ما
�أخل بامللوك و�أف�سد عليهم �أمر دينهم ودنياهم �إال اجلور وعدم العدل ..ف� ّإن من
كافرا ظهر �سره يف �صالح �أمور رعيته»(((.
ات�صف بالعدل ولــو كان ً
ومن �سمات منهج ابن �إدري�س العاملية� ،أنه كان م�شغو ًال ب�إيجاد مدر�سة
عابرة للحواجز العرقية واجلغرافية وال�سيا�سية فاملريغني من مكة وال�سنو�سي من
اجلزائر وهذا من ال�سودان �أو اليمن �أو م�صر �أو ال�سند �إلخ ،وكان مهمو ًما ب�إيجاد
النخبة وبناء النوع ولكن مل ي�شغله بناء النوع عن العمل مع اجلماهري وكان
منهجه �أن بناء النخبة يتكامل مع العمل و�سط عامة امل�سلمني وال يتناق�ض بدليل
�أنه ترك الأزهر وق�ضى خم�س �سنوات يف �صعيد م�صر كما �أنه ختم حياته يف
منطقة ع�سري باليمن ،بل �إن ميدان االختيار للنخبة التي �أعدها متثل يف �إر�سالها
للبادية والأرياف وجماهيل احلب�شة وال�سودان وليبيا ،وقام منهج ابن �إدري�س على
العمل الإ�سالمي ال�سلمي الإ�صالحي املرتفق البعيد عن العنف واالنقالب،
حري�صا على فكرة
ومع �أن �أ�س�سه النظرية تدعو للنهي عن املنكر واجلهاد ف�إنه كان ً
الوحدة وعدم �شق ال�صف ،لذا مل يلج�أ لإقامة م�ؤ�س�سة خا�صة به ،تتم مبقت�ضاها
بيعة �شعبية له .ومبقارنته بالدعاة الذين جا�ؤوا من بعده ،ف�إنه كان ال�سيد جمال
(((	امل�صدر ال�سابق .171
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الدين الأفغاين يركز على بناء امل�سلم الثائر ،وحممد �إقبال على امل�سلم الإيجابي
الذي يتفاعل مع مطلوبات النه�ضة ،وح�سن البنا على امل�سلم احلركي والعمل
االجتماعي ،واملودودي على امل�سلم الداعية ،و�سيد قطب على امل�سلم املنا�ضل،
واخلميني على امل�سلم ال�شهيد ،ف�إن ابن �إدري�س كان يركز على بناء امل�سلم الذاكر
احلا�ضر يف وعيه وذاكرته ا�سم اهلل وال�صدق وخلو�ص الأعمال ،وما يزال د�أب
املنتمني ملدر�سة ابن �إدري�س الرتكيز على الذكر والأوراد ،والر�سم البياين املرفق
يعطي فكرة عن تالمذة �أحمد بن �إدري�س الأفارقة �أو الذين عملوا يف �إفريقيا.
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�أحمد بن �إدري�س ()1837 /1758

حفيده أحمد وحممد
م�ؤ�س�سا لدولة الإدري�سية
يف تهامة وع�سري (/1893
)1933

حممد عثمان ملريغني
م�ؤ�س�س لطريقة خلتمية
عبد هلل عبد حلفيظ لدفاري
ملتوفى 1908م  ،أخذ عنه
الإمام حممد أحمد ملهدي
مهدي ل�سود ن أفكار و أور د
أحمد بن إدري�س

إبر هيم لر�شيد م�ؤ�س�س
لطريقة لر�شيدية متوفى
1874م

أبنا�ؤه:

تالمذته لروحيون:
إ�سماعيل لويل عبد هلل لكردفاين
 1893 /1793م�ؤ�س�س لطريقة
الإ�سماعيلية وله  40م�ؤل ًفا

حفيده ل�سيد إ�سماعيل الأزهري
 1970/1900رئي�س وزر ء ل�سود ن
ورئي�س حركة الحتاديني

حممد عثمان لقريب

ل�سيد علي

ل�سيد حممد عثمان ملريغني رئي�س
حاليا
حلزب الحتادي لدميقر طي ً

حممد �صالح بن أخت إبر هيم
لر�شيد ملتوفى 1919م وم�ؤ�س�س
لطريقة ل�صاحلية لتي من ملنتمني
إليها حممد بن عبد هلل حل�سن
مهدي ل�صومايل ملتوفى 1920
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ال�شيخ �أحمد التجاين
املولود باجلزائر 1150هـ1230 /م (1815 /1737م) بقرية عني ما�ضي
باجلزائر ،و�أخذ العلم يف فا�س باملغرب وتلم�سان باجلزائر وتون�س ثم القاهرة فاحلجاز
للحج يف 1187هـ وعمره 37عا ًما ،ثم التقى ال�شيخ عبداهلل حممد بن الكرمي
امل�شهور بال�سماين والذي كذلك تخرج يف مدر�سته ال�سيد �أحمد الطيب الب�شري
�أ�شهر رجال الدعوة بال�سودان والذي �سمى طريقته بال�سمانية اعرتافًا بف�ضل
ال�سمان عليه.
ملما بالطريقة اخللوتية كما كان
كان ال�شيخ �أحمد التجاين حافظًا للقر�آنًّ ،
متفوقًا يف علم الكالم والتوحيد والتف�سري واحلديث وعلم ال�سري والت�صوف وعلوم
اللغة الخ ..وكان يكرث من �سماع الربدة والهمزية و�أ�شباهمها ،ولل�شيخ �أحمد
التجاين م�ؤلفات عديدة.
دخلت الطريقة التجانية لل�سودان من عدة طرق ولكن ورد ا�سم �سوداين
واحد التقى ال�شيخ �أحمد التجاين و�أخذ عنه الطريقة وهو ال�شيخ املاحي
الدارفوري املتوفى مبكة 1277هـ((( .ولكن �أبرز �شيوخ التجانية الذين مروا
بال�سودان ،هو ال�شيخ حممد احلافظ امل�صري املتوفى يف يونيو 1985م بالقاهرة،
حيث كان يزور جتمعات التجانية بال�سودان وميدها بالكتب كما كان ير�سل لهم
((( زينب ال�شيخ حمزة عمر ،الطريقة التجانية يف ال�سودان ،ر�سالة ماج�ستري مركز البحوث جامعة �إفريقيا العاملية،
2002م� ،ص .56
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جملته (طريق احلق) املتخ�ص�صة يف التجانية ،ولكن معظم رواد التجانية بال�سودان،
طلبا للجوء ال�سيا�سي هربًا من بط�ش
جا�ؤوا من غرب �إفريقيا� ،إما عرب طريق احلج �أو ً
الفرن�سيني وغريهم من اال�ستعماريني ،ما عدا اخلليفة حممد ود دوليب املتوفى
�سنة 1883م وال�شيخ مرزوق الأن�صاري الذين هم من ال�سودانيني بالأ�صل ،وبرز
من جتانية اخلارج الذين توطنوا يف ال�سودان ال�شيخ عمر قمبو املتوفى يف 1918م
وال�سيد حممد خمتار ال�شنقيطي وال�شيخ حممد البدوي وال�شيخ يو�سف بغوي
وكان للتجانية �إ�سهامات كبرية يف الرافعة الدينية حيث �أ�سهموا يف بناء م�سجد �أم
درمان الكبري وم�سجد الفا�شر وم�سجد ود البدوي ب�أم درمان وم�سجد قدح الدم،
كما كانوا ي�ؤمون معظم امل�ساجد يف �أم درمان وكردفان ودارفور ،وكان لهم ح�ضور
يف هيئة علماء ال�سودان مثل ال�شيخ �أبوالقا�سم ها�شم املتوفى 1934م وال�شيخ
مدثر احلجاز وال�شيخ مرزوق الأن�صاري املتوفى 1370هـ وال�شيخ عبدالعزيز
الدباغ وال�شيخ مدثر البو�شي املولود يف 1903م وال�شاعر ال�صديق عمر الأزهري
املولود يف 1889م.
كما جنح ال�سيد احلاج م�ضوي املولود يف عام 1922م يف توفري املادة العلمية
عن طريق مكتبته التجارية يف اخلرطوم ومدين  -والتجانية على مقبوليتها يف
ال�سودان �إال �أن لها منتقديها على الأخ�ص فكرتها املحورية القائمة على ختم
الوالية و�صالة الفاحت ملا �أغلق ،ومع �أنه ال توجد �إح�صاءات بعد لأتباع كل طريقة
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�صوفية ف�إن املنت�سبني للتجانية بزعاماتها و�ألويتها املتعددة يف ال�سودان اليقلون
عن ب�ضعة ماليني وهي ت�أتي يف قائمة اجلماعات الدينية الكبرية مثل اخلتمية
ولكن لها
وال�سمانية والأن�صار و�إن كان ح�ضورها ال�سيا�سي �أقل من هذه اجلماعات ْ
ح�ضور قوي و�سط التجار رمبا لأنه �شاع اعتقاد ب�أن �أورادهم تنمي الك�سب وتبارك
يف الرزق ،وقد رفد دعاة التجانية من ال�سودانيني املكتبة ال�سودانية بقرابة ال�سبعني
م�ؤل ًفا من م�ؤلفاتهم وكلها يف التعريف بالتجانية و�أورادها و�شيوخها وكذلك دفا ًعا
عنها يف و�سط املهاجمني لها ،كما للتجانية ب�ضع مئات من الزوايا وامل�ساجد على
امتداد ال�سودان ،غري تلك امل�ساجد التي يعملون فيها �أئمة وم�ؤذنني .وتعترب
الطريق َة الأوىل يف غرب ال�سودان من ناحية العددية � -أي يف دارفور وكردفان.
ؤ�س�سا لأكرب م�ؤ�س�سة �صوفية يف
ال�صويف ال�سوداين الذي �أ�صبح م� ً
(((
ال�سودان ال�شيخ �أحمد الطيب الب�شري املتوفى 1825م
ينتمي ال�شيخ �أحمد الطيب للحقبة الزمنية لذاتها ،التي �أجنبت الرموز
الكبار للت�صوف ومنهم امل�ؤ�س�س ال�سوداين «�أحمد بن �إدري�س املتوفى 1837م
واملريغني الكبري املتوفى 1852م وال�سيد �أحمد التجاين املتوفى 1815م ،ولكن
((( راجع :طارق �أحمد عثمان ،الطريقة ال�سمانية و�أثرها الديني واالجتماعي يف ال�سودان ،منذ دخولها �سنة
1776م 1955 -م� ،أطروحة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة �إفريقيا العاملية ،اخلرطوم �ص - 33ال�شيخ �أحمد
الطيب الب�شري من �أ�سرة دينية معروفة جده حممد بن �سرور من تالميذ ال�شيخ ح�سن ود .ح�سونة ،وبنى �سرور
م�سج ًدا يف قرية �أم مرح.
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ال�شيخ �أحمد الطيب الب�شري ينتمي لأرومة �سودانية هي قبيلة اجلوامعة ،بينما
ينتمي �أقرانه �إىل طائفة الأ�شراف ال�سيد املريغني من احلجاز وابن �إدري�س و�أحمد
التجاين من املغرب والقوا�سم امل�شرتكة ،هي:
�أو ًال ت�أثر �أربعتهم بالفكر ال�صويف على الأخ�ص املدر�سة ال�شاذلية التي
�أ�صبحت �أورادها زا ًدا للأربعة ،كما ت�أثر �أربعتهم بتعاليم الطريقة اخللوتية
املحملة باملزاج العلمي والروحي لآ�سيا الو�سطى.
بع�ضا ،حيث التقوا يف
ثانيا هناك من الإ�شارات ما يفيد معرفة بع�ضهم ً
ً
احلجاز وا�ستفاد ال�شيخ �أحمد الطيب الب�شري من �إقامته الطويلة يف احلجاز
مع �أ�ستاذه الأ�سا�سي حممد عبدالكرمي ال�سمان ( )1775 /1718الذي
كان مت�شب ًعا بتعاليم وم�سالك الطريقة اخللوتية ولكنه كذلك التقى ابن
�إدري�س وتالمذته املريغني وال�سنو�سي ،كما �أن ال�سيد �أحمد التجاين الذي
و�صل احلجاز يف حوايل عام 1772م ،التقى عبدالكرمي ال�سمان و�أخذ عنه.
بينما و�صل ال�شيخ �أحمد الطيب �إىل احلجاز عام  1171هـ1759 /م.
متيز �أربعتهم مبعرفتهم التامة للغة العربية و�آدابها ،كما متيز بهبة املقدرة على
�شعرا و�سج ًعا ون ًرثا بالإ�ضافة �إىل مقدراتهم القيادية امللهمة
تطويع اللغة ً
ال�ساعية لتوحيد كلمة امل�سلمني وجتديد الدين ح�سب ر�ؤيتهم وتكييفهم
ال�صويف.
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عاد ال�سيد �أحمد الطيب الب�شري لل�سودان رمبا يف عام 1776م بعد وفاة
�أ�ستاذه ،وبذلك ف�إن عودته وعمله لبذر بذور الطريقة ال�سمانية �سابقة على جميء
ال�سيد املريغني الذي و�صل ل�سنار عام 1813م  -ب�سبعة وثالثني عا ًما ،بل يف
ذلك احلني مل يولد املريغني املولود يف عام 1793م بل مل يك �أ�ستاذه ابن
�إدري�س قد و�صل احلجاز بعد� ،إذ و�صل ابن �إدري�س للحجاز 1798م ،كما مل
يعرف ال�سودان يف ذلك الوقت الطريقة التجانية ،وبذلك ف�إن الطريقة ال�سمانية
هي �أقدم الطرق التي �شكلت العقل ال�سوداين وظلت تعمل يف ميدان الت�سليك
والإر�شاد يف دولة الفوجن زهاء الأربعني عا ًما �إىل �أن برز مناف�سوها اجلدد تالمذة
ابن �إدري�س ثم بعد �أربعني عا ًما �أخرى برز كذلك تالمذة ال�سيد �أحمد التجاين.
أن�صارا و�سط ال�سودان بني اجلوامعة والكواهلة
اكت�سب ال�شيخ �أحمد الطيب � ً
واحلالويني .وكذلك ك�سب قلوب طائفة من القادرية مثل اليعقوباب وتعاون
ال�سيد �أحمد الطيب مع حكام �سنار وا�شتغل بالطب الروحي وغريه .واكت�سب
�أبناء ال�شيخ �أحمد الطيب الب�شري مقدرته ومهارته يف الت�صوف وال�شعر والنرث.
وبرز من �أبنائه خلفاء له ال�شيخ حممد ال�شريف نور الدائم وال�شيخ عبداملحمود نور
الدائم ومن غري �أبنائه ال�شيخ القر�شي ودالزين ومنت الطريقة ال�سمانية وتعددت
مراكزها و�أ�صبحت من �أكرب الطرق يف ال�سودان املعا�صر ،كما �أنها �صاحبة �أكرب
مكتبة ور�صيد علمي وروحي وفني ،واملعروف �أن الإمام حممد �أحمد املهدي
( )1885 -1840منا وترعرع يف �أكناف هذه الطريقة وارتوى من م�شاربها ،ومثل
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الأ�ستاذان حممد ال�شريف وال�شيخ القر�شي �أهم �أ�ساتذته .ولكن تويف الأخري
قبل �أن يعلن املهدي مهديته .بينما مل يعرتف الأول مبهديته ،كما تعر�ض للحب�س
وال�ضرب من قبل م�ؤيدي املهدي ،ومهما يكن ،ف�إن الطريقة ال�سمانية ازدهرت يف
ال�سودان و�إثيوبيا وغرب �إفريقيا.
ظل ال�سيد �أحمد الب�شري يف عالقة ح�سنة مع �سلطنة الفوجن وتوا�صلت
الروابط احل�سنة مع والدة اخلديوي حممد علي و�أمر �أهل البالد �أن يطيعوهم
واليخالفوهم ،وكذلك فعل تالمذته ،الذين مل ين�شغلوا بال�سيا�سة عن الطريقة
حتى يف ظروف احلكم الثنائي ،وميكن القول ب�أن الطريقة ال�سمانية هي �أغزر
إنتاجا يف
أثريا على ال�صعيد االجتماعي و�أوفرها � ً
طرق ال�سودان � ً
أن�صارا و�أكرثها ت� ً
املجال الأدبي والروحي ،كما نبغ فيها �شعراء على امل�ستوى القومي مثل ال�شيخ
عبداملحمود نورالدائم وابنه ال�شيخ اجليلي وال�شيخ حممد �سعيد العبا�سي وال�شيخ
حممد �سرور و�آخرين .اخلريطة املرفقة تعطي �صورة تقريبية لنمو وانت�شار الطريقة
ال�سمانية:
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ال�شيخ �أحمد الطيب الب�شري
النفوذ الروحي عرب الأبناء والأحفاد

إبر هيم

نور لد ئم

أبو �صالح ومر كز أمدرمان

عبد ملحمود تويف
 1915مركز طابت

قريب هلل تويف 1930

حممد �سعيد لعبا�سي
ل�شاعر ملعروف

لفاحت قريب هلل

أ .د .أحمد لطيب

حممد ل�شريف أ�ستاذ
ملهدي تويف 1909

أ .د .ح�سن لفاحت
حممد
لطريقة ل�سمانية مر كز لتالمذة لطريقة وهناك
مر كز أخرى كثرية مل ترد على أهمية بع�ضها

مركز لزريبة و أ�شهر رجاله مركز كرجوح
ل�شيخ لربعي ملتوفى يف ل�شريف خلامت
فو حت الألفية لثانية

مركز �شمبات زين مركز مدين ل�شيخ مركز إثيوبيا
�شاطوط
لعابدين

مر كز غرب إفريقيا
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ال�سودانيون واملريغني الكبري
يختلف ال�سودان و�إريرتيا التي مر عليها املريغني الكبري عام 1813م � -أي
قبل مئتي عام عن �أحوال �أو�ضاع �سودان اليوم � -صحيح � ّأن ال�صلة بني �ضفتي
البحر الأحمر مل تنقطع �أ�صالً ،و�أن حكام �سواكن وعيذاب موانئ ال�سودان القدمي،
كانت حتكم من �أ�شراف مكة يف حتالف �أو تعاون مع قيادات البجة يف املنطقة.
عمرت بوادي ال�سودان وربوعه،
و�صحيح �أن الهجرات الغربية من جهينة وربيعة ّ
كما �أن طريق احلج ظل ي�صل ما بني �إفريقيا الأطل�سي و�إفريقيا البحر الأحمر ويربط
جتارة �إفريقيا باحلجاز ويرفد ثقافة الأطل�سي بثقافة البحر الأحمر ،ومثل طريق احلج
الذي يخرتق �إفريقيا ويجمع بني قبائل غرب �إفريقيا وقبائل ال�سودان رواق لل�صهر
والدمج وتفاعل التجارة والثقافة واللغات والعادات والتقاليد.
ولكن كذلك ،ف�إن �أو�ضاع ال�سودان كانت يف منتهى التفكك والتحلل
ن�سبة لتحلل النظام ال�سيا�سي الذي مثلته دولة الفوجن من مركزها يف �سنار و�أ�صبح
ال�سودان خا�ض ًعا مل�شيئة ر�ؤ�ساء القبائل وبع�ض البيوت الدينية وقادة الع�سكر وما
تبقى من الأمراء .وكان الفقر والتخلف والب�ؤ�س واجلهل والتعري القا�سم امل�شرتك
بني جمهور ال�سودانيني .وكان ال�سودانيون �إال من رحم ربك ،تتطلع �أو�ضاعهم �إىل
روحيا مبعاين التدين وينت�شلهم
ّ
املخل�ص ،الذي يجمعهم ويوحد كلمتهم ويربطهم ًّ
ماديا من الب�ؤ�س واجلوع والعري ويحيطهم بالأمن وال�سالم يف هذا الظرف ،و�صل
ًّ
ال�سيد /حممد عثمان  -املولود عام 1793م بالطائف واملتوفى يف  2من مايو
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1852م واملدفون مبكة� ،إىل احلب�شة ونواحي �إريرتيا وال�سودان يف ثالث رحالت،
�سائحا
ابتداء من عام 1813م حتى عام 1821م �أي �أنه ق�ضى ت�سع �سنوات ً
ً
يف ربوع ال�سودان متفرغًا للدعوة  -ومل يتجاوز عمره الع�شرين عا ًما ،وهل كان
وماديا للمركب
ومعنويا ًّ
روحيا ًّ
ي�ستطيع حتمل لأواء ال�سودان غري �شاب �صغري معد ًّ
ال�صعب  -تهام�س النا�س بو�صول �شريف من �أ�شراف مكة ،جاب �شرق ال�سودان
وطلبا لالنتماء -
التما�سا للربكة
ً
وو�سطه وتدافع النا�س حوله ً
وانتماء لنا�صر الدين ً
جنما تداعى
وذاع �صيت ال�شريف القادم من مكة والتف حوله النا�س و�أ�صبح ً
�إليه ال�شباب ما �سبب له امل�شاكل واخل�صومات يف �سنار مع رجال الدين والطرق،
الذين انزعجوا النف�ضا�ض النا�س من حولهم والتفافهم حول ال�شريف وال�شاب
�صاحب احل�سب الذي نزل ديار الفوجن.
وحينما و�صل ال�شريف �إىل كردفان ،جذب �إليه القلوب ويف بارة يف قلب
كردفان� ،أبت �أ�سرة �سودانية كرمية �إال �أن ت�صهره لبنتها ،املرموز لها ببنت اجلالب،
عمت
وقد ن�سج العقل ال�سوداين حول هذه امل�صاهرة �أ�سطورة� ،أنها بنت �صاحلةّ ،
�شهرتها الآفاق ،و�أن ال�شيخ عثمان دان فودي �صاحب الوقت وحمدد �أمر الدين
يف غرب �إفريقيا ،كان ينوي طلب يدها ولكن �سبقها �إليه ال�شاب ال�شريف
املريغني نحو عام 1814م ونحن ن�ستبعد ذلك ،لأن عثمان دان فودي كان حينها
قد مات �أو يف فرا�ش املوت ،كما �أنه بعيد و�إن �سمع عن ال�سودان فمن امل�ؤكد �أنه
مل يعرف بارا .ويف كردفان تعر�ض املريغني مل�ضايقات من حاكمها املقدوم م�سلم
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ورمبا �أخذته الغرية من انعطاف قلوب النا�س حوله �أو خوفه من �شعبيته �أو حتري�ض
العلماء املناف�سني له وال�شيء ذاته حدث له يف �سنار من الوزير ود الأرباب وعدد
من علمائها� ،سببوا له امل�ضايقات وعملوا على معاك�سته ولكن مع ذلك جنح يف
ك�سب قلوب العباد.
و�أثمر زواجه من بارا ،ابنه احل�سن املريغني الذي جدد الطريق و�ساق
النا�س يف طريق �أبيه اخلتم.
كما �أن العائلة بح�سبها ون�سبها ومظهرها وح�سن �سمعتها ،مثلت كذلك
فكرة احل�ضارة والتمدن وا�ستهوت ال�شباب و�أ�صحاب التطلعات الذين يريدون
النموذج الذي يقلد ويتبع ،حتى �إن ابن املريغني ،عرف و�سط عراة ال�سودان
باحل�سن اب جالبية ،مبعنى �أنه متيز بك�سوة وهندام غري معهود والفت للنظر� ،إذًا
التجديد كان على م�ستوى الفكرة والهيئة ،وحتى الأكل لأن اخلتمية كذلك
�أدخلوا الأطعمة احلجازية من قمح و�أرز ولوازمها.
ومما يبدو من الر�سائل املتبادلة بني املريغني وابن �إدري�س� ،أن الثاين كان
يريد �أال تطول مهمة الأول يف ال�سودان وكان يريده �ساع ًدا �أمين له يف احلجاز
ولكن املريغني ا�ستغرقته هموم ال�سودان وم�شاكله و�أهواله و�صعابه ،وازدادت
خرباته بالدعوة وق�ضاياها ومطالبها بعد �أن �أخذ يف التنزيل على الواقع والت�أطري
على ما يف ذهنه من تنظري.
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�شعرا ون ًرثا مكنته من ب�سط ال�سرية
وتك�شف ثقافة املريغني عن ثقافة عميقة ً
(((
�شعرا يف مولده ،كما برز له كتاب «تاج التفا�سري لكالم امللك الكبري»
النبوية ً
على منط تف�سري اجلاللني امل�شهور للحلي وال�سيوطي.
وميكن القول ب�أن تاريخ الطائفة م�شوب بال�سيا�سة ،مرتبط باحلكم وو�سائطه،
وال�سلطة وعدتها((( ،فاملريغني الكبري كان معروفًا لدى حكام احلجاز وم�صر واليمن
وال�سودان وكان مهابًا من قبلهم ،بع�ضهم نظر �إليه بحذر وبع�ضهم عاداه والبع�ض
الآخر �سعى لك�سبه .والعائلة كانت معروفة على م�ستوى العامل الإ�سالمي يف
مكة والطائف و�آ�سيا الو�سطى وم�صر وتكلم عنها امل�ؤرخ الإمام اجلربتي يف تاريخه
وكذلك ف�إن م�ؤلفات عبد اهلل املريغني اجلد معروفة مثل «�أزاهري الرياحني» التي
كثريا ما �أ�شار �إليه املريغني يف تف�سريه.
ً
وكان املريغني من رجال الدعوة العابرين للحواجز اجلغرافية وال�سيا�سية
ولذلك انت�شرت ذريته ما بني احلجاز وم�صر وال�سودان و�إريرتيا و�أ�صبح لها و�ضع
ونفوذ و�سط احلكام والأ�سر والقيادات الدينية ،و�أورثت الطريقة للذهنية ال�سودانية
واجتماعيا .در�س املريغني �أ�صول معظم
أخالقيا
وعلما ،و�أحدثت � ً
دي ًنا ً
ًّ
إ�صالحا � ًّ
الطرق ال�صوفية ،التي ا�شتهرت يف زمانه وهي النق�شبندية يف �آ�سيا الو�سطى
((( ال�سيد حممد عثمان املريغني ،تاج التفا�سري لكالم امللك الكبري ،طبعة دار الفكر ،الطبعة الثانية.
((( طارق �أحمد عثمان ،تاريخ اخلتمية يف ال�سودان ،النا�شر دار ال�سافنا وامل�أمون ،اخلرطوم 1999م� ،ص.3
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وقادرية العراق وال�شاذلية القادمة من املغرب واجلنيدية احلجازية واملرغنية طريقة
جده عبداهلل املحجوب.
�سعى املريغني ثم ابنه احل�سن للتوا�صل وامل�صاهرة والتعارف مع العوائل
الكبريه ك�آل �سوار الدهب ،والإنقرياب و�آل كبا�شي والبادراب والإ�سماعيالب
واملريوماب واخلوجالب وقيادات الطرق كالقادرية واملكا�شفي والعركيني وال�شيخ
ح�سن ود ح�سونة واجلعلي يف �شمال ال�سودان �إلخ.
وبلغ عدد خلفائه يف ال�سودان �ألف خليفة ،يف مرحلة من املراحل ،يقومون
بالإر�شاد والدعوة وت�صريف �أمور الطريق .وقد �أكرث اهلل ذريته ،حتى �أنه دفن من
نف�سا بني ذكور و�إناث فقد كان كثري الزواج والت�سري ولكن قام
�أوالده �سبعني ً
على �أمر خالفته �ستة من �أبنائه منهم حممد �سر اخلتم الذي كانت �إقامته ووفاته
مبكة وله م�ؤلفات عديدة وا�شتهر ابنه حممد املريغني مب�صر وله تكايا يف القاهرة
والإ�سكندرية وال�سوي�س وبور�سعيد ،وثاين �أبنائه عبد اهلل املحجوب كان مبكة
وثالثهم ال�سيد عثمان تاج ال�سر ب�سواكن ،ورابعهم حممد احل�سن يف ال�سودان
وتويف بك�سال ،و�أجنب حممد عثمان القريب الذي عا�ش فقط 39عا ًما و�صادم
املهدية يف ال�سودان وتويف مب�صر .وقد �سعى مهدي ال�سودان لك�سب املراغنة وكتب
ملعظم �أعيان العائلة ولكن كما هو معروف هاجر ال�سيد حممد عثمان الغريب �إىل
م�صر وتويف يف  17من يناير  ،1886بعد وفاة املهدي ب�ستة �أ�شهر .ومن �أوالده
كذلك ال�سيد ها�شم و�شقيقته ما بني م�صوع وطوكر يف �شرق ال�سودان.
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مع تركيز املريغني الكبري على النخبة والأ�سر املعروفة ،ف�إن معظم �أتباعهم
من العامة الذين ال دراية لهم بحقيقة العلوم واملتوا�صلني معه باحلب والطاعة،
كتبا تتما�شى ومقدراتهم الفعلية ،تقرب لهم مفهومه ومنطوقه،
لذا فقد �ألف لهم ً
وكتبت بالعبارات اجلزلة ،حمالة الأوجة واملعاين ،فيكتفي العامي بت�صريح
العبارات ويقتني العامل دقيق الإ�شارات.
اختلفت املريغنية (اخلتمية) عن املهدية يف رف�ضها للعنف والتما�سها الإ�صالح
بالإر�شاد والدعوة ال�سلمية املرتفقة كما رافقتها حركة علمية ،وجنحت يف ك�سب مناطق
املحاكمة احل�ضارية يف و�سط ال�سودان وكذلك جنحت يف مناطق الهام�ش والتخلف
يف �شرق ال�سودان و�إرتريا ،بينما اعتمدت املهدية ( )1898/1880على التعبئة
جناحا يف مناطق املحاكمة احل�ضارية ولذلك اجتهت
واال�ستنفار واجلهاد ،ومل ت�صب ً
�إىل الهام�ش وك�سبت بالع�صبية وجنحت يف فر�ض برناجمها الإ�صالحي ،حيث �إنها
حركة جهاد وتعبئة ونفري �ضد ال�سلطان الظامل ،و�سعت لك�سر �شوكة الدولة الفا�سدة
الظاملة ،ولكن رف�ضت ركائز علماء الدولة الفكرة املحورية القائمة على مهدي �آخر
وظلما ،ومع جناح الهوت التحرير
جورا ً
الزمان الذي ميلأ الأر�ض عد ًال بعد �أن ملئت ً
يف املهدية ف�إن الهوت التعمري و�إقامة الدولة النموذجية مل يثمر ،ب�سبب احلروب
الداخلية واخلارجية وال�صراعات ولكن مع ذلك دخلت املهدية يف التاريخ ال�سوداين
جزءا من مكونات الأمة ال�سودانية وعقلها و�أ�صبحت ً
�شريكا يف �إدارة
و�أ�صبحت ً
م�شروع ال�سودان �إىل يومنا هذا.
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التجديد لي�س �صنعة ولي�س � ًأمرا  -ميكن تعلمه ،و�إن كان التعليم ي�صقله
ويلطفه وميكنه من الو�صول ب�أح�سن الطرق لأهدافه .الإ�صالح والتجديد هبة
رحمانية ومنحة علوية ،تتنزل على العقل الإن�ساين فتك�سبه الإرادة والقوة للأخذ
بامل�شروع املطروح �أو قل هو ا�ستعداد فطري ،واال�ستعدادات الفطرية تتفاوت بني
النا�س ،فقد يكون كثري من النا�س على تقوى و�شجاعة الإمام حممد �أحمد يف
ال�سودان ولكن يذهبون دون �أن ي�سمع بهم �أو يح�س بدورهم  -وما يزال مهدي
إ�صالحا ولكن ال
مثارا للجدل � -أهو مهدي �أم ال؟ �أحدث فتنة �أو � ً
ال�سودان ً
يختلف اثنان �أنه دخل يف م�شروع ال�سودان وتاريخ ال�سودان و�أنه �أكرث �شخ�ص
حرك ال�سودانيني وا�ستقطبهم يف تاريخ ال�سودان معه �أو �ضده و�أن ثورته �أدت �إىل
حراك �سكاين رهيب ملأ الدنيا و�شغل النا�س ،وقامت على هذا احلراك مدن
ودمرت �أخرى ،كما تكونت القومية ال�سودانية نتيجة لهذا احلراك ،الذي جاء
بقبائل دارفور وكردفان و�أقا�صى ال�سودان ،يف دائرة ال�ضوء العاملي والأجندة العاملية
وا�ستدعت املهدية تدخل الأجنبي الذي قهر الثورة وفتح ال�سودان .ولكنه �أعطى
ال�سودان ما كان يريده من التنمية ومفاتيح النه�ضة من تعليم حديث وجي�ش
حديث و�سكك حديدية وم�شاريع زراعية وربط باالقت�صاد العاملي.
واملجدد ،ت�صادف موجات فكره اال�ستقبال عند اجلموع  -ال�صفوة
واجلمهور ،مثله مثل الفنان� ،أمل ت�صادف موجات حنجرة �أم كلثوم ال�صدى
علما ب�أن ما رددته من �شعر �أبي نوا�س �أو �أبي فرا�س
والقبول عند اجلمهور ً -
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احلمداين �أو حتى �أحمد �شوقي كان معروفًا ولكنها �أعطت اجلميل دفع االنت�شار
والقبول والتجديد.
وكذلك فعل �أحمد �شوقي  -هل كان ميكن �أن تقوم لل�شعر العربي احلديث
قائمة دونه ودون رفيقه حافظ �إبراهيم.
ويف التجديد املعا�صر ،قد تكره الإمام اخلميني �أو حتبه ولكن ال ميكن �أن
تنكر �أنه نقل العقل الإيراين من حلظة ا�ستغراقه يف احل�ضارة الغربية �إىل قلب
امل�شروع الإ�سالمي ومطلوباته ،مثل العناية باللغة العربية ،حترير القد�س ،مواجهة
العوملة .وحتى �إن اعتربته جمد ًدا للم�شروع ال�شيعي ،فقد قام جتديده على قوائم
نظرية برزت يف فتاويه يف جملده الكبري «حترير الو�سيلة» ور�ؤيته ال�سيا�سية يف «والية
الفقيه» ولكن فوق ذلك �إرادته وجماهدته وزهده وتقواه ،حتى �صادفت موجته
الروحية والفكرية الهوى والقبول و�سط الأغلبية فوقع التجديد.
وح�سن البنا الذي مات وعمره مل يتجاوز  43عا ًما ،ما يزال يحكم �أهم حركة
�إ�سالمية من قربه وما يزال �شيوخ احلركة الإ�سالمية يف �سبعينياتهم وثمانينياتهم
يحتكمون �إىل فتاوى ح�سن البنا الأوىل وهو يف ع�شرينياته وثالثينياته.
ويبدو �أن العامل الإ�سالمي كله ،يعمل يف متهيد ال�سبل لوقوع التجديد،
فاخلطاب الإ�سالمي ال�سائد وبناء امل�ساجد وبروز احلركات واجلماعات الإ�سالمية
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ال�شاخ�صة والفائزة �إمنا هي متهيد لوقوع التجديد ،عرب �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة �أو
جماعة  -ويبدو يل �أن من مطلوبات التجديد:
((�(1أن يكون ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة �أو اجلماعة ينطلق من مطلوبات الثقافة
الإ�سالمية وعلى قدم يف علمها وتاريخها .و�أن تكون القيادة عارفة وملمة
مبطلوبات املرحلة و�أولوياتها.
((�(2أن تكون له الإرادة والهمة مع امل�شروع وكلما كان على �شباب زادت فر�ص
النجاح.
(((3مما ي�سهل مهمته �أن يكون �سليل �أ�سرة معروفة �أو بيت دين �أو قائ ًدا يربز من
بني �صفوف جماعة غري جمروحة.
مي�سورا ،بحيث ال ي�شغله ك�سب العي�ش عن مطلوبات
((�(4أن يكون حاله
ً
اجلهاد والت�ضحية والعي�ش للنا�س ومع النا�س وبالنا�س.
((�(5أن ت�صادف دعوته القبول من اجلماهري  -و�أن يك�سب النخبة القادرة على
تعميق املبادرة وتهيئة فر�ص النجاح لها .واهلل �أعلم

ملحة �سريعة من م�سار التحديث يف �إيران
1979 -1800
عبد اجلبار الرفاعي

*

ال تت�سع مداخلة حمدودة ال�ستقراء ودرا�سة وحتليل تيارات واجتاهات
ومدار�س ورموز الإ�صالح والتحديث يف �إيران ،ذلك �أن ت�أريخ �إيران القريب يحفل
ب�آراء و�أفكار ومواقف ومنعطفات متنوعة ،عربت عنها الأحزاب ،واجلمعيات،
واملنتديات ،ومراكز الأبحاث ،وامل�ؤ�س�سات املدنية ،واجلامعات ،وال�صحف
والدوريات .م�ضافًا �إىل احلوزات العلمية ،و�شبكة رجال الدين املنت�شرين يف املدن
والقرى والأرياف ،ممن اليغادرون امل�ساجد واحل�سينيات ،ويتخذون منها منابر
للدعوة والإر�شاد الديني ،وا�ستثمار الطقو�س وال�شعائر امل�ستمرة لتعبئة اجلماهري،
ودجمها بال�ش�أن العام.
دورا ممي ًزا يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
كما �أن للبازار ً
والدينية ،والبازار هو ال�سوق التجارية العريقة والعمالقة ،املتوطنة يف طهران و�أ�صفهان
وم�شهد وتربيز و�شرياز ويزد ،وغريها من املدن الكبرية ،وعادة ما يتمدد البازار
* �أكادميي عراقي� ،أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية.
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ويتكر�س دوره يف االجتماع الإيراين ،مع تنامي الدخل وارتفاع امل�ستوى املعا�شي،
وتطور املعامالت التجارية ،وتداول الرثوة ،وحركة ر�ؤو�س الأموال.
�إن هذه الورقة التزعم �أنها ت�ستوعب كل ذلك ،و�إمنا حتاول مواكبة م�سار
التحديث ،والإ�شارة �إىل �أبرز حمطاته ومراحله ،وا�ستخال�ص �أهم اجتاهاته وتياراته،
والتعرف على �شيء من قراءاته للن�ص والرتاث ،واكت�شاف بع�ض مقارباته للواقع،
والتوقف عند املقوالت واملفاهيم والآراء ال�سائدة لدى رموزه ،خا�صة مايت�صل منها
بتف�سرياته للتمظهرات والتعبريات والتجليات املتنوعة للدين يف املجتمع .ذلك
�أن �أية ظاهرة يف االجتماع الإيراين حتيل �إىل الدين ،وعادة ما تتخذ اجلداليات
والنقا�شات والآراء املت�ضادة يف تف�سري ظاهرة معينة� ،أو تربيرها ،من الدين مرجعية
وغالبا ما يلوذ املتخا�صمون بالأدلة واحلجج الالهوتية ،والفتاوى الفقهية يف
لهاً .
�شرعنة مواقفهم.
وال�شخ�صية الإيرانية متدينة بطبيعتها ،مبعنى �أنها �شخ�صية باطنية ،مركبة،
طقو�سية ،م�سكونة بالأ�سرار ،تغرق بالت�أمل ،وتع�شق التجارب الروحية ،وتدمن
االرتيا�ض ،وتت�سم بال�صرب واجللد ،واملثابرة .ورمبا تعي�ش يف حياتها العملية منطًا
مدنيا حدي ًثا� ،أي بعي ًدا عن املدونة الفقهية ،لكنها يف املجال ال�شخ�صي اخلا�ص
ًّ
تن�شد الزيارات ،واملواجيد ،والدعاء ،والتكف عن طقو�س عا�شوراء ،وتراجيديا
م�آمت كربالء.
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كل ذلك م ّهد الأر�ضية المتداد نفوذ رجال الدين يف خمتلف امليادين
االجتماعية ،و�أتاح للحوزة العلمية التوغل يف حياة النا�س ،وتقاليدهم ،وعاداتهم،
و�أعرافهم ،وثقافتهم ،وتفكريهم ،ومنحها مكانة ا�ستثنائية ،جعلتها الذروة واملرجعية
العليا يف املجتمع.
بواكري التحديث
بعد �سقوط الدولة ال�صفوية يف العقد الثالث من القرن الثامن ع�شر
امليالدي (يف  ،)1732ظهرت عدة حكومات حملية قبيل احلكومة القاجارية ،ففي
الفرتة ( )1747-1736حكم نادر�شاه املعروف بق�سوته وغلظته ،والإف�شاريون يف
خرا�سان ،وكرمي خان زند يف �شرياز ( .)1779-1775ومل تتمكن هذه الدويالت
من ب�سط �سيطرتها على كل الواليات الإيرانية .ثم بد�أت �سيطرة �آقا حممد
خان ( )1797-1779م�ؤ�س�س اململكة القاجارية ،على الواليات بالتدريج،
والذي تاله يف احلكم �أخوه فتح علي �شاه ( .)1834-1797وكان ويل عهده
ومقيما يف تربيز .وقاد
حاكما على �أذربيجانً ،
عبا�س مريزا (ً )1833-1788
الأخري اجلي�ش الإيراين يف معاركه املريرة مع رو�سيا ( ،)1827-1803والتي
انهزمت فيها �إيران ،وا�ضطرت لتوقيع معاهدة كل�ستان ( )1813بعد نهاية املعركة
الأوىل ،ومعاهدة تركمان �شاي ( )1827بعد ختام احلرب والفراغ من املعركة
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الثانية .و�أرهقت ال�سلطنة القاجارية مبواثيق و�شروط يف املعاهدتني ،مل تتخل�ص
منها �إيران �إال بعد ثورة �أكتوبر يف رو�سيا.
جرحا عمي ًقا لدى الإيرانيني ،وحفزت ويل العهد وقائد
�شكلت الهزمية ً
اجلي�ش عبا�س مريزا ،املعروف بنائب ال�سلطنة ،للتفكري بجدية ب�أ�سباب انحطاط
�إيران ،وال�سبل الكفيلة للنهو�ض باملجتمع ،و�إ�صالح حال الأمة ،و�أ�سهم املوقع
اجلغرايف لتربيز ،وارتباطها مع الدولة العثمانية ،ورو�سيا و�أوروبا ،عرب (خوي -
�أر�ضروم  -طرابزون) و(�إيروان  -تفلي�س) ،يف تعرف عبا�س مريزا والنخبة امل�صطفة
من حوله ،على الأ�ساليب اجلديدة يف �إعداد اجليو�ش الرو�سية والعثمانية،
فا�ستعارها لبناء اجلي�ش الإيراين ،وحاول �أن يقتب�س حتى منط املالب�س الع�سكرية
للجنود واملراتب يف جي�شه ،بالرغم من ردود الأفعال ال�سلبية ،ممن ا�ستهجنوا
ارتداء امل�ؤمنني لبا�س الكفار املماثل للجيو�ش غري امل�سلمة .كما حر�ص على
ابتعاث تلميذين �إىل فرن�سا �أو ًال ،وبعد قطع العالقات بني فرن�سا و�إيران ،بادر
ال�سفري الربيطاين لقبولهما يف لندن ( .)1810-1809وعاد حاجي بابا �أف�شار �إىل
طبيبا لعبا�س مريزا ،بينما تويف التلميذ الآخر حممد كاظم يف لندن.
�إيران ليعمل ً
أي�ضا خم�سة �أ�شخا�ص� ،أحدهم هو
وبعد ثالث �سنوات �أُ ِر�سل �إىل لندن � ً
مريزا �صالح �شريازي ،الذي مكث هناك ثالث �سنوات وت�سعة �أ�شهر ،وكتب
رحلته وانطباعاته عن احلياة الغربية ،و�سجل الكثري من التفا�صيل واملفردات عن
التقدم الأوروبي ونظام احلكم.
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وكان تلميذ �آخر من هذه املجموعة قد اقرتن بفتاة �إجنليزية ،ولعل هذا
�أول زواج ر�سمي معروف بني رجل �إيراين وامر�أة �أوروبية((( .وتداولت ال�سلطنة
القاجارية وقتئذ مع حممد علي با�شا لإر�سال خم�سني تلميذًا �إىل م�صر ،ومل
يتحقق ذلك يف النهاية.
�أ�شاع املبتعثون العائدون �إىل �إيران الأفكار واملعارف التي تعلموها يف �أوروبا،
يف البالط وبني النخبة احلاكمة ،وحتدثوا عن انطباعاتهم وده�شتهم من املعارف
والتمدن الغربي ،ووفر لهم ويل العهد فر�صة منا�سبة لإبداء �آرائهم ،يكتب �أحدهم
يف ر�سالة له �إىل زميلة �إجنليزية ....( :نحن يف رعاية ويل عهدنا املحبوب عبا�س
مريزا ،ي�سود بلدنا العزيز العلم وال�سالم واال�ستقرار والأمن.((()....
والتم�س عبا�س مريزا خمتلف ال�سبل لالنفتاح على املعارف والفنون
الأوروبية ،فن�شر يف ال�صحافة الأوروبية بيانًا �سنة ( )1826يت�ضمن دعوة لكل من
يرغب من (الإفرجن يف ال�سكن يف �أذربيجان وعا�صمتها تربيز ...وبد ًال من �أن يذهب
الأوروبيون �إىل �إفريقيا وقريغي�ستان وداغ�ستان ،بو�سعهم القدوم �إىل �إيران ،والعي�ش
فيها ،ليكت�شف الإيرانيون من خاللهم احل�ضارة الغربية)((( .وتكفلت احلكومة
بحمايتهم ،ومنحهم حرية دينية يف ممار�سة �شعائرهم ،و�إعفائهم من ال�ضرائب(((.
(((
(((
(((
(((

بهنام ،د .جم�شيد� .إيرانيان و �أندي�شه جتدد .طهران :فرزان� ،1996 =1375 ،ص.23-21
رايت ،دني�س� .إيرانيان درميان �أنكلي�س ها .ترجمة :منوجهر طاهرنيا .طهران� :أ�شتياين� ،1985=1364 ،ص 156
مريزا �صالح ال�شريازي� :أحد الذين بعثهم عبا�س مريزا �إىل بريطانيا ،حتدث عن حياته فيها يف «جمموعة
�سفرنامه هاي مريزا �صالح �شريازي».
نفي�سي� ،سعيد .تاريخ اجتماعي و�سيا�سي �إيران در دوره معا�صر .طهران :بنياد ،1987=1366 ،ج� :2ص 223
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وكانت هذه املبادرات عر�ضة للنقد والت�شكيك وال�سخرية ،حتى و�صف �أحد
متهكما ب�أنهم (ديوك رومية �إيرانية)(((.
الكتاب حينذاك الطالب املبعوثني �إىل �أوروباً ،
ومثلما اهتم عبا�س مريزا بتحديث اجلي�ش عمل كذلك على ت�أ�سي�س
مطبعة حجرية يف تربيز ،وت�شجيع الرتجمة �إىل الفار�سية ،و�إ�صالح الإدارة.
ودعم النزوع التحديثي لعبا�س مريزا وزيره املريزا �أبو القا�سم عي�سى قائم
مقام فراهاين ( )1835-1779الذي حارب الف�ساد ،وحاول تطهري البالط
امللكي ،لكنه دفع حياته ثم ًنا لذلك ،فقتل ب�أمر حممد �شاه القاجاري.
وكادت �شعلة التحديث �أن تنطفئ بوفاة عبا�س مريزا ومقتل الوزير
قائم مقام فراهاين ،لوال جهود املريزا تقي خان �أمري نظام املعروف ب�أمري كبري
(�1805أو )1851-1807الذي �أ�صبح �أول رئي�س وزراء لنا�صر الدين �شاه
القاجاري ،وكان �أمري كبري قد تعلم يف تربيز يف بالط ويل العهد عبا�س مريزا على
يد جمموعة من اخلرباء الأوروبيني ،كما اطلع على الإ�صالحات و«التنظيمات»
�سفريا لإيران يف الدولة العثمانية ،حيث
احلديثة يف �إ�سطنبول ،عندما �أ�ضحى ً
مكث فيها �أربع �سنوات ،يف املدة التي كان فيها ر�شيد با�شا ،رائد الإ�صالحات
والتنظيمات العثمانية ،هو ال�صدر الأعظم(((.
((( الكاتب هو «جمد امللك» يف «ر�سالة جمدية» .انظر :بهنام ،د.جم�شيد .م�صدر �سابق.
((( بهنام ،د .جم�شيد .امل�صدر ال�سابق� .ص .25
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وبعد �أن ت�سلم �أمري كبري الوزارة مل يلبث يف من�صبه �سوى ثالثة �أعوام،
�سلما للرواتب،
�أ�صر فيها على الإ�صالح الإداري واملايل يف بالط ال�شاه ،فقد و�ضع ً
حدد فيه راتب امللك �أو ًال ،و�أن�ش�أ م�صحات عديدة ،ودائرة للربيد ،وتعاقد مع
النم�سا لإ�صالح اجلي�ش ،وا�ستورد ال�سالح من بريطانيا ورو�سيا ،وحارب الف�ساد.
و�أ�صدر مريزا �صالح �شريازي �أول �صحيفة يف �إيران �سنة  1839با�سم
«كاغد �أخبار» وبعد اثني ع�شر عا ًما �أ�صدر �أمري كبري اجلريدة الر�سمية لإيران
«روزنامه ر�سمي �إيران» التي حتول ا�سمها �إىل «وقايع اتفاقية» بعد مدة وجيزة،
ثم �أم�سى ا�سمها فيما بعد «روزنامه دولت عليه �إيران» جريدة دولة �إيران العلية،
وظلت تدار هذه ال�صحف بوا�سطة فريق من املوظفني الكبار يف احلكومة ،ويف
�سنة  1863اهتمت ال�صحيفة الأخرية برتجمة املقاالت العلمية ،وباتت ت�صدر
بالفار�سية والعربية والفرن�سية(((.
يتلخ�ص الإجناز الأهم لأمري كبري يف ت�أ�سي�س «دار الفنون» عام  ،1851وهي
�أول مدر�سة خارج �إطار املدار�س الدينية يف �إيران ،وفكرتها م�ستقاة من «دار الفنون»
يف �إ�سطنبول ،التي �أُن�شئت قبلها بثالثة �أعوام .ومتحور التعليم فيها على :الطب
والت�شريح ،والهند�سة ،واللغة الأجنبية ،وجاء معظم �أ�ساتذتها من بلدان �أخرى ،مثل:
فرن�سا ،والنم�سا.....وغريهما من البلدان الغربية .ا�ستوعبت املدر�سة  114تلميذًا يف
خمتلف مراحلها ،وا�صل جماعة منهم تعليمهم العايل يف �أوروبا.
((( امل�صدر ال�سابق� .ص .47
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ومبقتل �أمري كبري بعد افتتاح دار الفنون بثالثة ع�شر يو ًما ،غاب م�ؤ�س�سها
و�أم�ست بال رعاية ،وحتولت �إىل ت�أهيل كبار املوظفني والع�سكريني يف الدولة،
واقت�صر القبول فيها على ترخي�ص وزير العلوم ،و�ضاق هام�ش احلرية فيها،
وانح�سرت التقاليد الدميوقراطية العلمية والتعليمية ،التي �أر�ساها �أمري كبري(((.
تراجعت حركة التحديث بعد �أن ق�ضى �أمري كبري ب�أمر نا�صر الدين �شاه،
الذي مل يتحمل م�شاريعه وم�ساعيه الإ�صالحية املتنوعة ،بالرغم من �أنه كان
يتمتع مبكانة مميزة عند نا�صر الدين ،باعتبار �أمري كبري توىل توجيه و�إر�شاد وتعليم
الأخري يف فتوته.
ومنذ مطلع القرن التا�سع ع�شر نالحظ زيارات متعددة �إىل �أوروبا ،قام
بها �أ�شخا�ص ،مل يكن هدفهم الدرا�سة والتعليم ،كما كان يفعل التالمذة
املبعوثون �إىل هناك .رحل ه�ؤالء �إىل خمتلف البلدان الأوروبية ،وكان هاج�سهم
دائما اكت�شاف عامل بعيد ،غريب ،ي�ضج مبا هو جديد ومده�ش ،واهتموا بتدوين
ً
م�شاهداتهم ،ور�صدوا الكثري من الأحداث ،وكتبوا عن التمثالت االجتماعية،
والتعبريات الفنية ،والنظم ال�سيا�سية والإدارية واالقت�صادية واملالية ،و�سجلوا ما
تعرفوا عليه من علوم ومعارف وفنون ،و�أ�شاروا للمفاهيم والأفكار والآراء ،وكل
وغالبا ما جاءت مذكراتهم ب�شكل انطباعات ومالحظات
ما لفت انتباههمً .
عاجلة ،تقف عند ال�سطح ،وال تدرك اجلذور ،واالمتدادات والأعماق ،واملجاالت
((( امل�صدر ال�سابق� .ص .31
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والف�ضاءات ،والأبعاد املختلفة لتلك الظواهر ،ومنابعها وخلفياتها ومرجعياتها،
و�سياقاتها التاريخية والدينية والثقافية ،والعنا�صر املكونة لها ،والن�سيج املعقد
للعوامل املتنوعة املولدة لها.
غالبا ما اختزلت الغرب يف بعد واحد ،وتورطت يف
كما �أن تلك االنطباعات ً
�أحكام مبت�سرة �سريعة ،تدعو لقبول الغرب وا�ستعارته كما هو� ،أو نبذه ومناه�ضته
ورف�ض كل �شيء ينتمي �إليه(((.
((( من �أبرز الإيرانيني الذين دونوا مذكراتهم عن رحلتهم �إىل �أوروبا يف القرن التا�سع ع�شر:
 -1مريزا �أبو طالب «�أبو طالب اللندين» ( :)1806-1753تنقل يف �أوروبا ملدة خم�س �سنوات ،وكتب رحلته بعنوان
«م�سريطالبي يف بالد �إفرجني».
 -2مري عبد اللطيف ال�شو�شرتي (�:)1805-1758سافر �إىل الهند وبريطانيا ،ود ّون م�شاهداته بعنوان «حتفة العامل».
 -3مريزا �صالح ال�شريازي� :أحد الذين بعثهم عبا�س مريزا �إىل بريطانيا ،حتدث عن حياته فيها يف «جمموعة �سفرنامه
هاي مريزا �صالح �شريازي».
 -4مريزا �أبو احل�سن خان ال�شريازي� :سافر �إىل رو�سيا ولندن �سنة ( ،)1817وكتب مذكراته يف ال�سفرتني.
 -5ر�ضا قلي مريزا :حفيد فتح علي �شاه� ،سافر مع �أخويه عام � 1837إىل لندن وحتدث عن م�شاهداته و�أخويه يف
«�سفرنامة ر�ضا قلي مريزا نايب الإيالة»� .ص.500-347
 -6مريزا فتاح خان� :أوفده حممد �شاه القاجاري �ضمن فريق �إىل النم�سا وفرن�سا وبريطانيا� ،سنة  1839فكتب حول
رحلته «�سفرنامه مريزا فتاح خان» �ص.951-804
 -7فرخان �أمني الدولة� :أحد العاملني يف البالط القاجاري� ،أوفد �إىل باري�س عام  1855للقيام مبهمة حكومية .كتب
مذكراته عبد اهلل ال�سرابي ،وهو �أحد مرافقيه ،حتت عنوان «خمزن الوقايع».
 -8حممد علي �سياح :كان من رجال الدين ،بد�أ رحلته �سنة � 1859إىل �أوروبا ،وا�ستغرقت هذه الرحلة ثمانية ع�شر
عا ًما ،وكتب عن جتربته وحياته فيها «�سفرنامة حاج �سياح».
 - 9حممد علي مريزاده نائيني املعروف بـ«بريزاده» :كان مت�صوفًا من مريدي احلكيم جلوه� ،سافر �إىل �أوروبا مرتني،
الأوىل يف  1868والثانية يف  ،1885ا�ستغرقت �سفرته ثالث �سنوات ،زار خاللها �إيطاليا وفرن�سا وبريطانيا،
وحتدث عن �سفرته بعد عودته ،يف «�سفرنامه حاجي بريزاده».
�سفريا لإيران يف رو�سيا يف الع�صر القاجاري.
 -10مريزا حممد خان �سينكي ،جمد امللك ( :)1872-1809كان ً
كتب يف عام « 1870ك�شف الغرايب �أو ر�سالة جمدية».
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مراحل التحديث
تخطى م�سار التحديث يف �إيران عدة حمطات ،منذ انطالقته يف مطلع
العقد الثالث من القرن التا�سع ع�شر �إىل اليوم ،وتبدت �سمات مميزة يف كل
مرحلة من املراحل التي حترك فيها .وبو�سعنا حتقيب مراحل التحديث يف فرتات،
ت�ستغرق كل واحدة عدة عقود زمنية ،تطول �أو تق�صر ،ح�سب طبيعة املتغريات،
واال�ستجابة والتحدي التاريخي للمجتمع ،و�أ�شكال التعاطي مع املا�ضي ،ومع
الآخر املختلف.
وميكن �إيجاز احلديث عن هذه املراحل فيما يلي:
املرحلة األوىل :االكتشاف واالقتباس والتقليد()1878-1820

يف هذه املرحلة اكت�شف الإيرانيون الإ�صالحات و«التنظيمات» العثمانية،
و«�إ�صالحات» حممد علي با�شا يف م�صر ،فعملوا على ا�ستعارتها وحماكاتها.
ود�شنت هذه املرحلة ب�إ�صالحات ويل العهد عبا�س مريزا ،وم�ساعيه يف حتديث
اجلي�ش ،وابتعاث الطالب �إىل �أوروبا ،وتعاون وزيره قائم مقام فراهاين معه ،ثم
 -11مريزا حممد علي معني ال�سلطنة� :سافر عام � 1892إىل رو�سيا و�أوروبا و�شيكاغو يف الواليات املتحدة ،وكتب
«�سفرنامه �شيكاغو».
� -12إبراهيم �صحافبا�شي� :سافر �سنة � 1892إىل رو�سيا و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا ثم الواليات املتحدة .وكتب مذكرات
رحلته يف «�سفرنامه �إبراهيم �صحافبا�شي».
ملعرفة املزيد من التفا�صيل حول هذه الرحالت ،راجع :م�شتاق عبد مناف« .دعاة الإ�صالح يف �إيران»�.ص6-4
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حماوالت �أمري كبري البالغة الأهمية يف حتديث النظم الإدارية ،واملالية والع�سكرية،
والتعليمية يف الدولة القاجارية .وبلغت املرحلة الأوىل ختامها ب�إق�صاء �سبه�ساالر
من الوزارة .وكان املريزا ح�سني خان القزويني امللقب مب�شري الدولة ثم �سبه�ساالر
وزيرا
ولد يف 1825م وبعد عزله من رئا�سة الوزراء �أ�صبح ً
واليا لكيالن ،ثم ً
واليا على خرا�سان �إىل وفاته فيها عام 1880م.
للخارجية لفرتة ق�صرية ،و� ً
أخريا ً
وقد دفع املنحى الإ�صالحي لدى نا�صر الدين �شاه �أن يبحث عن بديل
لأمريكبري ،فعرث على �سبه�ساالر الذي كان �أبوه من ال�شخ�صيات املرتبطة بالبالط،
�سفريا لإيران يف الهند ،ثم
تقلد الوزارة ،وترعرع يف جهاز �أمري كبري ،الذي بعثه ً
تفلي�س .و�سبه�ساالر من �أوائل خريجي دار الفنون� ،إر�سله �أبوه مبعية �أخيه �إىل
فرن�سا ،وعمل ملدة ثالثة ع�شر عا ًما يف تركيا ،وتعلم الرتكية الإ�سطنبولية ،وت�أثر
كثريا ب�أفكار الإ�صالحيني الأتراك الذين كانوا من �أ�صدقائه املقربني .وحينما
ً
�سافر نا�صر الدين �إىل العتبات املقد�سة يف العراق  ،1870ا�ستقبله �سبه�ساالر
�سفريا لإيران يف الدولة العثمانية ،فنال ر�ضا ال�شاه و�إعجابه،
وا�ست�ضافه ،باعتباره ً
وجلبه معه �إىل طهران ،وا�ستوزره للعدل �أو ًال ،ثم احلرب ،وخلع عليه لقب
تبو�أ رئا�سة الوزارة يف 1871م.
أخريا ّ
�سبه�ساالر� ،أي «�أمري اجلي�ش» .و� ً
حتديثيا ،ي�سعى لإحداث �إ�صالحات �شاملة يف البالد،
كان �سبه�ساالر ًّ
مل ي�ضطهد خ�صومه ،مثلما فعل �أمري كبري .ومن فرط �إعجابه باملعارف والآداب
والفنون واحلريات واحلقوق يف �أوروبا ر َّوج املو�سيقا الغربية ،و�أ�س�س «دار ال�شورى
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الكربى» .وف�سح املجال ل�صدور ال�صحافة ،و�أن�ش�أ معاهد لتعليم املعارف اجلديدة،
ومنح ال�صحف احلرية بتقومي ونقد احلكومة ،ما �أثار حفيظة رجال البالط وبع�ض
رجال الدين ،فو�صف مال علي كني كلمة احلرية التي يدعو لها �سبه�ساالر ب�أنها
قبيحة (كلمه قبيحة ازادي).
ومبرور الأيام تزايدت الأ�صوات املعار�ضة له ،وتكاثر خ�صومه ،من رجال
البالط ،الذين فقدوا �أهم خم�ص�صاتهم وامتيازاتهم ،بعد �أن �أراد م�ساواتهم مع
املواطنني �أمام القانون .وكذلك بع�ض رجال الدين� ،إثر حماوالته ت�أ�سي�س حماكم
مدنية ،والتخل�ص من العقوبات البدنية ،كاجللد وبرت الأع�ضاء ،ودعوته ال�صريحة
للحرية ،ف�أفتى بع�ضهم ب�ضرورة �إق�صاء �سبه�ساالر ،وهددوا نا�صر الدين �إن مل
يعزله برتك �إيران.
تعاقد مع رجل الأعمال الإجنليزي رويرت ،كيما ي�ؤ�س�س �شبكة لل�سكك
احلديدية والطرق يف البالد ،وغري ذلك من البنى التحتية ،غري �أنه واجه معار�ضة
�شديدة ،ومل يدعمه �أحد �سوى نا�صر الدين .وات�سعت رقعة معار�ضيه و�ضجوا
بال�شكوى من �إ�صالحاته ،وحتري�ض نا�صر الدين �شاه عليه ،حتى حت�صن رجال
البالط �ضده ،وهددوا ب�أنهم الينتهون من حت�صنهم ما مل يق�صيه ال�شاه .وبلغت
مواقف خ�صوم �سبه�ساالر �إىل احلد الذي �أفتى �أحد رجال الدين بوجوب قتله.
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فر�ضخ نا�صر الدين يف خامتة املطاف وعزله ،بالرغم من �أنه مل يلبث يف رئا�سة
الوزراء �سوى �سنتني(((.
املرحلة الثانية :انبعاث األنا ومناهضة االستبداد ()1906-1878

ت�ستوعب هذه املرحلة الن�صف الثاين من حكم نا�صر الدين �شاه �إىل ثورة
امل�شروطة يف (� .)1906سادت فيها الدعوة �إىل ا�شرتاع د�ستور لعمل الدولة،
واالهتمام بالتنمية االقت�صادية والثقافية ،والدعوة للخروج من نفق التخلف.
و�شدد جمموعة من الكتاب على ا�ستلهام النظام ال�سيا�سي احلديث يف �أوروبا،
م�صدرا مل�شروعية ال�سلطة .و�شجبوا
و�ضرورة اال�ستناد �إىل ال�شعب باعتباره
ً
اال�ستبداد ،وكل �أ�شكال احتكار ال�سلطات ،وعدم الف�صل بينها .فقد كتب
املريزا يو�سف خان التربيزي ،م�ست�شار الدولة (� )1895-1823أن ال�شعب هو
امل�صدر الوحيد مل�شروعية ال�سلطة ،وهو �أول �إيراين يطالب بتدوين د�ستور ،وملكية
د�ستورية� ،أو �سلطنة م�شروطة ،ح�سبما يقول فريدون �آدميت(((.
وكان م�ست�شار الدولة �أحد ال�سيا�سيني املعروفني يف الع�صر القاجاري،
و�سفريا لإيران يف رو�سيا وفرن�سا .وقد ترجم �إعالن حقوق
وزيرا لفرتة
ً
و�أ�صبح ً
الإن�سان من الفرن�سية �إىل الفار�سية ،و�سعى �إىل دعم تلك احلقوق مبا ي�ؤيدها من
الكتاب وال�سنة وال�سرية .كما �أ�صدر ر�سالة بعنوان كلمة واحدة «يك كلمة».
((( زيبا كالم ،د� .صادق� .سنت ومدرنيته .طهران:روزنه� ،ص.337-273
((( �آدميت ،فريدون .فكر �آزادي ومقدمة نه�ضت م�شروطيت .طهران� :سخن� ،1961=1340 ،ص.186
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ويق�صد بالكلمة الواحدة القانون ،وهو يرى �أنه ال�سبيل الوحيد للنهو�ض
والتقدم(((.
وكان ل�صوت جمال الدين الأفغاين ( )1897-1838ودعوته ا�ستجابات
وا�سعة يف �إيران ،فطاملا تردد على �إيران ،وتوا�صل مع ال�سلطة والبازار ورجال الدين
فيها ،ففي مايو 1886ر�سا يف بو�شهر ،ولبث هناك �إىل �آب «�أغ�سط�س» 1886م ،فبلغ
طهران نهاية تلك ال�سنة عرب �شرياز و�أ�صفهان ،ويف ني�سان «�إبريل» 1887م غادر
طهران  -بعد �أن �ضاق به نا�صر الدين �شاه ذر ًعا � -إىل مو�سكو التي �أخلد فيها
ب�ضعة �أ�شهر ،ومنها ذهب �إىل �سان بطر�سربج برو�سيا ،فا�ستقر هناك من �شباط «فرباير»
1888م �إىل منت�صف عام 1889م ،ومنها �سافر �إىل ميونخ ب�أملانيا ثم عاد �إىل رو�سيا
بناء على دعوة من
يف العام نف�سه ،وعاد �إىل طهران مرة �أخرى يف �أواخر هذا العامً ،
نا�صر الدين �شاه ،وبعد عدة �أ�شهر تبدلت الأجواء يف طهران وحد�س الأفغاين وقيعة
نا�صر الدين به ،فتح�صن مبقام �شاه عبد العظيم احل�سني يف متوز «يوليو» 1890م،
ولبث فيه حتى طرد منه يف كانون الثاين «يناير»1891م ،وجرى تهجريه بطريقة
مرورا بكرمن�شاه ،فانتهى �إىل بغداد يف �آذار «مار�س» 1891م
�شنيعة قا�سية �إىل العراق ً
ومنع من زيارة العتبات املقد�سة يف العراق ،وا�ستقر بالب�صرة �إىل �صيف 1891م،
ومنها �شخ�ص �إىل لندن التي �أقام فيها �إىل مطلع �صيف 1892م ،وجهر ب�صوته �ضد
ف�ساد نا�صر الدين �شاه وا�ستبداده ،ف�سعى نا�صر الدين �شاه �إىل ال�سلطان عبد احلميد
((( م�ست�شارالدولة .ر�سالة يك كلمة .طهران -باري�س1287 :هــ.39-38 ،
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كيما يدعوه �إىل العا�صمة العثمانية ،فدعاه عبد احلميد ،ورغب �إليه �أن ي�ساعده يف
م�شروع «اجلامعة الإ�سالمية» ،التي هي �أحد مرتكزات م�شروع الأفغاين الإحيائي،
مرغما يف
فنزل على رغبة ال�سلطان وو�صل الأ�ستانة �صيف 1892م ،وقطن فيها ً
املحب�س «الذهبي» حتت �أعني ال�سلطان �إىل وفاته  9من �آذار «مار�س»1897م(((.
وحيثما ذهب الأفغاين ال يفت�أ عن مناه�ضة اال�ستبداد ،وتقوي�ض مفاهيم و�شعارات
ال�سلطات ال�شمولية املطلقة ،وتزييف دعاوي ال�سالطني واخللفاء ،وطاملا ندد برجال
الدين الذين ينفرون النا�س من الإ�سالم ،وحث على تطوير النظام التعليمي يف
احلوا�ضر العلمية التقليدية ،والتخل�ص من الأ�ساليب العقيمة يف الدرا�سة ،وحتديث
املقررات التعليمية املتعارفة.
ويف عام � 1890أ�صدر املريزا حممد ح�سن ال�شريازي ،من �سامراء يف
العراق ،فتواه ال�شهرية بتحرمي التنباك ،من �أجل �إلغاء االمتياز املمنوح من حكومة
نا�صر الدين �شاه �إىل �شركة رجي الربيطانية ،النح�صار كل ما يتعلق بزراعة و�صناعة
التبوغ فيها ،وحرمت مايقارب املئتي �ألف مواطن من �أرزاقهم ،ممن كانوا يعملون
يف هذا املجال .وبعد �صدور الفتوى مبا�شرة انهار االمتياز املمنوح لل�شركة ،ور�ضخ
نا�صر الدين �شاه ل�سطوة الفتوى ،عندما �أ�صاب ال�شلل فاعلية كل املرافق املت�صلة
بزراعة وت�صنيع التبوغ.
((( الرفاعي ،د .عبد اجلبار .مقدمة يف ال�س�ؤال الالهوتي اجلديد .بريوت :مركز درا�سات فل�سفة الدين ودار
الهادي ،ط� ،2008 ،2ص.239-238
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مده�شا لت�أثري املرجعية الدينية العليا يف
اختبارا
وكانت هذه الفتوى
ً
ً
املجتمع ،واملكانة ال�سامية لكلمتها يف حياة النا�س ،وهيمنتها على م�شاعر الأتباع
وعواطفهم و�أرواحهم وعقولهم .وهي ت�ؤ�شر �إىل عمق وعي الأنا لذاتها ،وقدراتها
املخبوءة يف مقاومة اال�ستبداد واال�ستعمار .ومل تتقو�ض مكانة املرجعية الدينية يف
�إيران �أو تتداعى وت�ضمحل ،و�إمنا تكر�ست وتعزز دورها مبرور الأيام.
املرحلة الثالثة :املشروطة أو الدستورية ()1925-1906

ا�ستفاق وعي النخبة الإيرانية يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن
الع�شرين على �أن غياب القانون ،وتف�شي اال�ستبداد وامللكية املطلقة ،غري املقيدة
بد�ستور ،هو منبع التخلف واالنحطاط ،الذي يرزح يف �أغالله املجتمع الإيراين.
وكان للمذكرات واالنطباعات التي دونها امل�سافرون والرحالة والطالب
والبعثات الدبلوما�سية الإيرانية �إىل �أوروبا ،ت�أثري بالغ يف �إدراك الدور ،الذي يلعبه
الد�ستور يف احلد من ال�سلطة ،والتداول ال�سلمي لها ،من خالل الف�صل بني ال�سلطات
م�صدرا للم�شروعية ،ومراقبة تنفيذ القانون.
الثالث ،والتوك�ؤ على ال�شعب ب�صفته ً
حني نراجع الكتابات املدونة يف تلك الفرتة ،جندها ت�شرتك يف الدعوة
ال�شرتاع القانون ،وااللتزام بتطبيقه ،وهو ما نطالعه يف مقاالت ال�صحف
واملجالت ،والر�سائل والكتب ،و�أدبيات الرحالت والأ�سفار ،والن�صو�ص
املرتجمة �إىل الفار�سية .و�سبقت �صحيفة «اخرت» الإيرانية ال�صادرة يف �إ�سطنبول
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يف القرن التا�سع ع�شر �سواها ،يف طرح م�س�ألة القانون ،والت�شديد على �ضرورة
ترويج ثقافة د�ستورية بني النا�س ،وتوعيتهم ب�أن م�شكالت حياتهم ناجمة عن
عدم وجود د�ستور ،وعدم تنظيم ال�سلطات وحدودها وجماالتها يف قانون .وملا
كانت هذه امل�س�ألة من �أهم م�شاغل النخبة وقتئذ� ،أ�صدر مريزا ملكم خان ناظم
الدولة (� )1908 -1833صحيفة يف لندن حتت عنوان «قانون» متحور اهتمامه
فيها على �ضرورة �سن القوانني ،و�أن ال�سبيل الوحيد لنهو�ض �إيران هو الق�ضاء
على اال�ستبداد ،و�إقامة حكومة تعمل يف �إطار قانوين .وا�ستوحى ملكم خان
ت�صوراته ب�ش�أن القانون من مطالعاته لآثار مفكري الثورة الفرن�سية ،و�أوغ�ست
كنت ،والفيل�سوف الإجنليزي جون �إ�ستيوارت مل .وقد �شدد يف ر�سالته املعروفة بـ
«مكتوبات» على هذه امل�س�ألة ،واعتربها ال�سبب الرئي�س لكل �أ�شكال التخلف(((.
كذلك ربط مريزا عبد الرحيم طالب �أوف التربيزي ()1911-1834
تخلف �إيران بغياب القانون ،ففي كتابه (�سيا�ست طالبي) الذي �صاغه على �شكل
حوار بني �شخ�صني «مريزا عبد اهلل ومريزا �صادق» يرمزان �إىل املثقف امل�ستنري يف
ع�صره ،ويبحثان عن تف�سري مو�ضوعي علمي النحطاط املجتمع ،يتفقان يف خامتة
املطاف على ر�أي واحد ،يتلخ�ص يف �أن «علة العلل النحطاط �إيران هي كلمة
واحدة ،وهذه الكلمة لي�ست �سوى القانون»(((.
((( بهنام ،د.جم�شيد .م�صدر �سابق� .ص .77 ،74
((( امل�صدر ال�سابق� .ص .74
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والتختلف هذه الر�ؤية عن ر�ؤية ملكم خان� ،أو ر�ؤية م�ست�شار الدولة يف
ر�سالته كلمة واحدة (يك كلمة) الذي كان فيها �سباقًا يف دعوته ل�صياغة الد�ستور،
وهكذا يف مقاالته يف �صحيفة «اخرت».
و�سادت كتابات النخبة الإيرانية يف هذه املرحلة م�صطلحات :احلكومة
القانونية �أو الد�ستورية «حكومت قانوين» ،واحلرية «حريت» ،والنظام الربملاين
«نظام برملاين» ،ودار ال�شورى «م�شورت خانه»� ،أو«هاو�س كامن.»house common
وانعك�ست �أ�صداء هذه الكتابات على ل�سان الوعاظ وخطباء املنابر ،ممن
يواظبون على حتري�ض م�ستمعيهم ،وتعبئتهم ملناه�ضة اال�ستبداد ،عرب املناداة
بدولة القانون ،ورفع ال�شعارات املطالبة بالد�ستور ،وتكرارها يف كل منا�سبة.
وميكننا مالحظة مدى الإ�صرار على هذه امل�س�ألة والت�أكيد عليها ،حني نطلع على
منوذج لهذه اخلطابات املوجهة من على املنرب للجمهور ،فمث ًال يدعو ال�سيد جمال
الدين الأ�صفهاين� ،أحد اخلطباء املعروفني يف ذلك الزمان ،النا�س بقوله�« :أيها
النا�س :لي�س بو�سعنا بناء بلدنا من دون التم�سك بالقانون ،ومن دون التعرف
على القانون ،ومن دون حفظ القانون ،ومن دون احرتام القانون ،ومن دون
تنفيذ القانون ،القانون ثم القانون .البد من تعليم القانون للأطفال يف الكتاتيب
واملدار�س منذ ال�صغر ،ويجب تفهيمهم �أن لي�س هناك مع�صية يف الدين وال�شريعة
�أعظم من خمالفة القانون»(((.
((( همايون ،د .نا�صر تكميل (�إعداد) .م�شروطه خواهي �إيرانيان .طهران :مركز باز�شنا�سی �إ�سالم و�إيران،
� ،2004=1383ص  .20-19عن� :سيد جمال الدين �أ�صفهاين� ،ش 26( 35ربيع الثاين 1326هـ)
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كذلك ا�ستوعب الوعي الد�ستوري الإيراين جمموعة ت�شريعات وقوانني
د�ستورية ولوائح حقوقية فرن�سية وعثمانية وعربية ،واهتم بنقلها من لغاتها الأ�صلية
�إىل الفار�سية ،كما الحق الكتابات اجلادة يف ت�شريح اال�ستبداد وتفكيكه،
وترجمها وروج لها ،مثل كتاب عبد الرحمن الكواكبي «طبائع اال�ستبداد
وم�صارع اال�ستعباد» ،بعد مدة وجيزة من �صدوره ،ومن قبله ترجم م�ست�شار الدولة
الئحة حقوق الإن�سان من الفرن�سية ،وترجم مريزا ح�سني خان �سبه�ساالر د�ستور
أي�ضا(((.
مدحت با�شا العثماين �إىل الفار�سية � ً
�أ�سهمت �أن�شطة وم�ساعي وكتابات النخبة الفاعلة ب�إيجاد �أر�ضية وا�سعة
للوعي الد�ستوري يف املجتمع الإيراين ،بعد �أن جعلت مناه�ضة اال�ستبداد
وتدوين الد�ستور من �أهم �أولوياتها ،وكر�ست خمتلف اجلهود لإ�شاعة هذه الثقافة
وتعميمها ،بنحو مل تعد ثقافة خا�صة بالنخبة ،و�إمنا امتلكها الوعي ال�شعبي،
و�صارت الق�ضية املطلبية الأوىل يف حياة املواطن الإيراين .ووجد جماعة من
الفقهاء �أن الظروف االجتماعية وال�سيا�سية ممهدة ،لإرغام امللكية امل�ستبدة على
حتديد �سلطاتها وتقييدها يف �إطار قانون �أ�سا�سي ،ي�ستمد م�شروعيته من ال�شعب،
ويخ�ضع مبوجبه امللك لإرادة الأمة ،وال يخت�صر كل �شيء ب�شخ�صه .تت�ألف
هذه اجلماعة من ثالثة جمتهدين معروفني من طهران ،وهم :ال�شيخ ف�ضل اهلل
النوري ،)1909-1835( ،الذي ق�ضى فيما بعد �شهي ًدا ،بعد �أن حتول �إىل موقع
((( د .جم�شيد بهنام .م�صدر �سابق� .ص .77
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مناه�ض لهذه احلركة ،العتقاده ب�أن امل�شروطة على ال�ضد من ال�شريعة الإ�سالمية،
وال�سيد حممد الطباطبائي ،وال�سيد عبد اهلل البهبهاين.
�أما يف احلوزة العلمية يف النجف ،فجرى ا�صطفاف �آخر� ،إذ ان�شطر موقف
املرجعية ،فتبنى ال�شيخ حممد كاظم املعروف بالآخوند اخلرا�ساين ،وتب ًعا له
وداعما للم�شروطة،
تلميذه املريزا حممد ح�سني النائيني ،وغريهما ،موق ًفا م�ؤي ًدا ً
بينما ذهب ال�سيد حممد كاظم اليزدي �إىل ت�أييد ال�شيخ ف�ضل اهلل النوري ،ومن
ا�صطف معه ،يف مناه�ضة امل�شروطة.
وت�ضاربت الآراء والفتاوي يف املوقف من امل�شروطة ،ففي الوقت الذي ين�ص
�أحد الفقهاء يف فتواه ،على �أن (امل�شروطة كفر ،واملطالب بامل�شروطة كافر .ماله
مباح ،ودمه مهدور)((( .يكتب الآخوند اخلرا�ساين ،وعبد اهلل املازندراين ،واملريزا
ح�سني بن املريزا خليل يف فتواهم« :نعلن حكم اهلل �إىل جميع ال�شعب الإيراين،
�أن بذل اجلهد هذا اليوم لإقرار امل�شروطة ،هو اجلهاد حتت راية �صاحب الزمان،
�أرواحنا فداه .و�أدنى معار�ضة �أو تهاون يف ذلك� ،إمنا هو كمحاربته وخذالنه� .أعاذ
اهلل امل�سلمني من ذلك� ،إن �شاء اهلل»(((.

((( زركري جناد ،غالم ح�سني .ر�سائل م�شروطيت .طهران:كوير� ،1995=1374 ،ص.15
((( امل�صدر ال�سابق.
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وت�ؤ�شر حلظة امل�شروطة �إىل منعطف حاد يف حتديث النظام ال�سيا�سي عند
امل�سلمني ،وتبلور مرتكزات حمورية ملفهوم الدولة املدنية ،عرب توظيف �شيء من
املكت�سبات احلديثة يف احلريات واحلقوق والتداول ال�سلمي لل�سلطة.
وقاد التكفري املتبادل بني الفريقني �إىل ا�ستثمار جميع مكونات الذاكرة
الدينية والقومية للمجتمع الإيراين يف تعبئة اجلمهور ،وحماوالت اجرتاح
تف�سريات وتربيرات ت�ستند �إىل الكتاب وال�سنة وال�سرية والرتاث ،من �أجل
ت�شكيل ر�ؤية وا�ضحة ملوقف كل فريق.
ومثلما �سادت الدعوة لتقنني عمل ال�سلطة ،ونادى بها معظم النخبة،
قبل امل�شروطة� ،إىل �أن امتد التثقيف عليها �إىل عامة املجتمع؛ انق�سم النا�س تب ًعا
لالنق�سام يف مواقف الفقهاء حيال امل�شروطة �سنة  ،1906وباتت ق�ضية امل�شروطة
وجماهرييا �شامالً ،انخرطت النخبة املدنية والدينية يف الكتابة
نخبويا
ًّ
هاج�سا ًّ
ً
نفيا .و�صدرت الكثري من املن�شورات والر�سائل
واخلطابة واحلديث عنه� ،إثبا ًتا �أو ً
واملقاالت والكتب واملطبوعات املتنوعة ،ملعاجلة هذه الق�ضية.
وميكن القول �إن �أخطر ر�سالتني �صدرتا خالل هذه ال�ضجة ،وعربتا بو�ضوح
ال لب�س فيه عن املوقف املندد والراف�ض ،واملوقف امل�ؤيد للم�شروطة ،هما« :تذكرة
اجلاهل و�إر�شاد الغافل» لل�شيخ ف�ضل اهلل النوري ،املطبوع �سنة � 1908أي قبل
مقتله ب�سنة ،و«تنبيه الأمة وتنزيه امللة» لل�شيخ حممد ح�سني النائيني ،املطبوع

822

عبداجلبار الرفاعي

822

�سنة  .1909ويبدو من عنوان الأخري لر�سالته� ،أنه ي�شري �إىل عنوان ر�سالة النوري،
وينفي حكمها على دعاة امل�شروطة وم�ؤيديها ،باعتبارهم «جاهلني....غافلني».
وي�صرح النوري يف ر�سالته بنبذ الدعوة للم�ساواة بني املواطنني ،وي�ستخدم لغة
حادة ،م�شبعة باالتهام ،والأحكام القا�سية ،يف التدوين .فمث ًال يقول (ياعدمي
ال�شرف ،ياعدمي ال�ضمري! �صاحب ال�شريعة منحك �شرفًا وامتيا ًزا ،لأنك انتحلت
الإ�سالم ،و�أنت ت�سلب هذه امليزة عن نف�سك ،وتقول :يجب �أن نكون مت�ساوين،
مع املجو�س والأرمن واليهود� ،أال لعنة اهلل على من ال يعرف قدره)((( .ومل تنت�شر
بنحو وا�سع ر�سالة النوري ،ومل ميتد ح�ضورها خارج زمانها ،بينما ا�شتهرت ر�سالة
النائيني «تنبيه الأمة وتنزيه امللة» وتنوعت الإحاالت املرجعية عليها ،و�أ�صبحت
من �أهم الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي احلديث .وكتب
عنها وتداولها جمموعة من الباحثني والدار�سني بالفار�سية والعربية وغريهما.
ورمبا يعود ذلك �إىل الأ�سلوب اال�ستداليل الذي انتهجه النائيني يف بيان �آرائه،
ومناق�شة الآراء التي يختلف معها ،وابتعاده عن الأحكام املت�سرعة والقا�سية
حيال الآخرين ،وا�ستيعابه لثقافة ع�صره ،فيما يت�صل ب�أثر اال�ستبداد واحلكومات
ال�شمولية يف انحطاط البلدان ،ور�ؤيته املدنية للدولة ،وقيام نظمها وتدبرياتها على
ما راكمته اخلربة الب�شرية ،والتفكري خارج املدونة الفقهية يف ق�ضايا الد�ستور،
((( الن�ص منقول من ترجمة الأ�ستاذ ال�سيد م�شتاق احللو لر�سالة النوري ،و�ست�صدر ترجمة «تذكرة الغافل
و�إر�شاد اجلاهل» مرفقة برتجمة ال�سيد م�شتاق احللو لــ« تنبيه الأمة وتنزيه امللة» عن مركز درا�سات فل�سفة
الدين يف بغداد.
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و�ضرورة وجود برملان ،وانتخابات برملانية ،وبيان مهام الربملان يف �صياغة القوانني،
واحلرية ،وامل�ساواة بني املواطنني ،والعدل.
يتلخ�ص مفهوم امل�شروطة يف ت�شكيل احلكومة على �أ�سا�س د�ستوري،
ونظام برملاين ،وتقييد �سلطات احلاكم يف �إطار القانون .وكان الكاتب العثماين
نامق كمال من �أوائل من ا�ستخدم تعبريات الدولة امل�شروطة «دولت م�شروطة»
والإدارة امل�شروطة «�إدارة م�شروطة» يف كتاباته يف القرن التا�سع ع�شر ،وهو يعني
بذلك احلكومة الد�ستورية غري امل�ستبدة .وكانت مثل هذه احلكومة تو�صف لدى
الكتاب العثمانيني يف ذلك الع�صر ،بتو�صيفات من قبيل« :مقيدة» و«معتدلة»
و«حمدودة» .والقيد مبعنى ال�شرط ،واملحدود هو امل�ؤطر بحدود� ،أي ب�شروط.
ويعتقد الدكتور عبد الهادي احلائري �أن هذه الكلمة وفدت من الرتكية،
و�أول من ا�ستخدم م�صطلح امل�شروطة باللغة الفار�سية ،هو مريزا ح�سني خان
�سفريا لإيران يف الإمرباطورية العثمانية� ،إذ
�سبه�ساالر �سنة  1868حني كان ً
وردت هذه الكلمة يف بع�ض التقارير التي �أعدها �ساعتئذ(((.

((( حائري ،عبد الهادي .ت�شيع وم�شروطيت در �إيران ونق�ش �إيرانيان مقيم عراق .طهران :امري كبري،
� ،1985=1364ص.252
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املرحلة الرابعة :احملاكاة الشكلية للغرب ()1945-1925

تبد�أ هذه املرحلة بنهاية الع�صر القاجاري ،وتويل ر�ضا �شاه ()1941 -1925
لل�سلطة ،وبا�ستالمه لل�سلطة انخرطت �إيران يف حقبة جديدة من تاريخها ،واتخذ
مغايرا ،بعد �أن ان�صب اهتمام ر�ضا �شاه على بناء دولة
م�سار التحديث فيها ً
نهجا ً
�شديدة املركزية� ،سعى فيها �إىل ا�ستعارة منوذج التمدن الغربي يف الآداب والفنون
والإدارة والتعليم والت�صنيع ،والعمل على ت�شكيل البنية االقت�صادية التحتية للدولة.
وانفتحت �إيران يف ع�صره على �أوروبا ،ثم على الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية
الثانية ،وتعززت عالقة ال�شاه باجلمهورية اجلديدة التي �أ�س�سها �أتاتورك على �أنقا�ض
اخلالفة العثمانية يف تركيا ،وكان ر�ضا خان �شديد الإعجاب ب�أ�سلوب م�صطفى كمال
�أتاتورك يف التحديث ،فعمل على تقليده ،واالهتمام باقتبا�س �أ�ساليبه ومقرراته
وفر�ضها على املجتمع الإيراين ،من قبيل تغيري التقومي من الهجري القمري �إىل
الهجري ال�شم�سي ،الذي و�ضعه ال�شاعر عمر اخليام يف وقت مت�أخر ،وحظر احلجاب،
وخلعه بالق�سر والإكراه ،ومالحقة رجال الدين ،ومنعهم من ارتداء العمامة واللبا�س
املوروث اخلا�ص برجال امل�ؤ�س�سة الدينية ،ومل ي�ستثن من ذلك �إ ّال من بلغ درجة
االجتهاد ،وح�صل على �إجازة بذلك من �أحد املراجع املعروفني .وبعد تغلغل الدولة
وهيمنتها على مرافق احلياة العامة ،وتدخلها فيما هو خا�ص و�شخ�صي� ،ضاق ف�ضاء
احلرية ،واختنق املجتمع الإيراين ،و�ضاق ذر ًعا باملعاناة ال�شكلية الزائفة للغرب،
وا�ستن�ساخ ماهو �شكلي من جتربة �أتاتورك(((.
((( د .بهنام ،جم�شيد .م�صدر �سابق� .ص.134-133
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وظهرت يف هذه املرحلة نزعة قومية تع�صبية ،تدعو للعودة �إىل ما�ضي
�إيران قبل الإ�سالم ،وتعترب الإ�سالم دخي ًال على �إيران ،وترى يف العرب الفاحتني
م�ستعمرين ق�ضوا على ح�ضارة البالد ،ودمروا التمدن الإيراين العريق .وتبدو
هذه النزعة بو�ضوح يف �آثار �أحمد ك�سروي و�صادق هدايت ،وغريهما(((.
و�أحمد ك�سروي ( )1945 -1890كان �أحد رجال الدين يف �أذربيجان،
وهو كاتب غزير الإنتاج ،وكتاباته من �أبرز عناوين ال�ضجة يف هذه املرحلة ،قاد
حملة نقد وا�سعة للمعتقدات ال�شيعية ،واهتم ب�إحياء مرياث �إيران العتيق.
�أ�صدر ك�سروي ت�سعة وت�سعني عد ًدا من جملة «بيمان» وخم�سة وع�شرين
عد ًدا من «برجم» و�صنف �سبعني كتابًا ،ن�شرت �أغلبها يف عقدي الثالثينيات
والأربعي ِنيات .متحورت �آثاره حول التاريخ ،والأدب الفار�سي والأذربيجاين،
واحلياة االجتماعية ،واملعتقدات ال�شيعية.
كتب «بريامون �إ�سالم» وا َّدعى �أنه مل يبق من الإ�سالم �شيء يف زماننا،
ولي�س هناك �سوى احل�ضارة الغربية يف هذا الع�صر .و�ألف «�شيعيكري» الذي
ترجم حتت عنوان ال�شيعة والت�شيع يف عام  ،1943هاجم فيه املعتقدات ال�شيعية.
طرح ما �أ�سماه «باكديني» �أي الدين الطاهر ،ادعى �أنه جمع فيه م�شرتكات
الأديان ،كان مت� ًأثرا بالنزعة العلمية للقرن التا�سع ع�شر .وقتل يف املحكمة على يد
فدائيي الإ�سالم �سنة  ،1945بعد �صدور فتاوى بقتله.
((( امل�صدر ال�سابق� .ص .116
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وب�سبب الق�سوة البالغة لنظام ر�ضا �شاه ،وم�صادرته للحريات ،م�ضافًا �إىل
�آثار احلرب العاملية الثانية على �إيران ،ال نعرث يف هذه املرحلة على مكا�سب فكرية
�أو �أدبية �أو فنية مميزة ،خارج نفوذ احلكومة وم�ؤ�س�ساتها.
اندالع احلرب العاملية الثانية ،ق�ضى على حكومة ر�ضا �شاه ،التي �سعت
الحتكار كل �شيء ،و�أ�صرت على فر�ض منط زائف للتحديث ،متحور حول اقتبا�س
الأ�شكال واملظاهر ،وعمل على طم�س الرموز الدينية والتقاليد الثقافية املتوارثة،
يف اللبا�س والأزياء وغري ذلك .لكن ذلك التحديث ال�شكلي ا�صطدم مبمانعة
اجتماعية ،ومقاومة ثقافية ودينية جريئة ،ف�أف�ضى يف النهاية �إىل جتذير الرموز
وال�شعائر واملرا�سم والتقاليد الثقافية ،وتعذر عليه حموها.
املرحلة اخلامسة :الدين بصفته أيديولوجيا للثورة أو الهوت التحرير (-1945
)1979

كان انتهاء احلرب العاملية الثانية �إيذانًا بتد�شني حمطة مهمة يف م�سار حركة
التحديث يف �إيران ،تنامت فيها فاعلية الأفكار والتيارات ال�سيا�سية واالجتاهات
الأيديولوجية املتنوعة ،ون�شطت احللقات النقا�شية ،وتطور احلراك الثقايف ،وانبعثت
طائفة من الت�سا�ؤالت الالهوتية ،والر�ؤى الدينية التي تخطت التفكري التقليدي.
يف هذه املرحلة وا�صل حممد ر�ضا �شاه جلو�سه على العر�ش خل ًفا
لوالده ( ،)1979-1941حتى خروجه من �إيران .مل يتحرر حممد ر�ضا من
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النهج ال�شمويل اال�ستبدادي ،الذي اختطه �سلفه ،ومل يتمكن من ت�شييد نظام
�سيا�سي مرن ومنفتح ،تت�سع فيه م�ساحة م�شاركة املجتمع يف ال�سلطة ،وبالرغم من
الرتقيعات التحديثية االقت�صادية ،خا�صة م�شروع الإ�صالح الزراعي الذي �أطلقه
مطلع ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،فقد ف�شل يف ك�سب ود النخبة ،ف�ض ًال عن
اجلماهري ،التي كانت تدين بالوالء والطاعة للمرجعيات الدينية.
اهتم ال�شاه بالتب�شري ب�أيديولوجيا تع�صبية تبتنى على مركزية �إيرانية،
تب�شر با�سرتداد املا�ضي ال�سحيق للأخمينيني وغريهم من الأقوام الأوائل ،ممن
�شيدوا التمدن الإيراين ،وبذل جهو ًدا وا�سعة من �أجل �إحياء الرموز وامليثيولوجيا
الفهلوية العتيقة .وات�سم نظامه بطابع ا�ستعالئي غارق باملحاكاة ال�شكلية للغرب،
وحالة نرج�سية حادة منكفئة على ذاتها ،وا�ضطهاد وقمع جهاز الأمن «ال�سافاك»
ملعار�ضني له ،وخنق الأ�صوات احلرة اجلريئة يف املجتمع ،م�ضافًا �إىل ا�ستبعاد حممد
ر�ضا لرئي�س الوزراء حممد م�صدق ،املعروف بتبنيه للق�ضايا الوطنية .كل ذلك
عمل على منع املواطنني من امل�شاركة ال�سيا�سية ،ومل ِّ
يذك �شعورهم باحلما�س
لأية مبادرة من قبل ال�سلطة ،فانعزل النظام بالتدريج ،وات�سعت الهوة ،بني النظام
غريبا
واملجتمع ،مبرور الزمن ،و�أف�ضت �إىل �أن يجد ال�شاه حممد ر�ضا نف�سه ونظامه ً
يف بلده ،بعد طغيان الغ�ضب اجلماهريي ،وتفجر الثورة الإ�سالمية ،وا�ضطراره
للخروج قبيل انت�صارها(((.
((( بروجردي ،د .مهرزاد .امل�ستنريون الإيرانيون والغرب .ترجمة :حيدر جنف .مراجعة :د .عبد اجلبار الرفاعي.
بريوت :مركز درا�سات فل�سفة الدين ودار الهادي� ،2007 ،ص.63-58
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�إن تع�سف ر�ضا �شاه ومن ثم خلفه حممد ر�ضا يف فر�ض النموذج الغربي
ق�سرا على املجتمع الإيراين ،وجلوءه �إىل العنف �أحيانًا يف ذلك ،كما يف خلع زي
ً
رجال الدين ،و�إكراه الن�ساء على عدم ارتداء احلجاب ،يف ع�صر تدابر االبن
أ�صرا على ا�ستدعاء الذاكرة الغارقة يف
والأب مع املرياث الإ�سالمي لإيران ،و� ّ
الت�أريخ ،وخمتلف املفاهيم والإ�شارات والرموز والعنا�صر املكونة لها ،بغية القطع مع
ال�سياقات الإ�سالمية واملا�ضي القريب للمجتمع الإيراين؛ جنم عن هذا ال�سلوك
تكري�س ال�شعور باالنتماء �إىل الإ�سالم ،وك�شف املكا�سب الهائلة التي �أجنزها
الإيرانيون بعد اعتناقهم لهذه الديانة((( ،ومبوازاة ذلك انخرط بع�ض املثقفني يف
دعوة لت�أ�صيل «الهوية» و«الذاتية» �أو العودة �إىل الذات ،ونقد كل �صور التغريب
يف احلياة الإيرانية ،وبلغ النقد حد االتهام باخليانة للمثقفني املنبهرين بالغرب،
املنادين ب�ضرورة ا�ستعارة ثقافته ومنط متدنه((( .وظهرت يف هذه احلقبة جمموعة من
احلركات ال�سيا�سية ،ترتكز مرجعيتها على قراءة �أيديولوجية ن�ضالية للإ�سالم،
ت�ستقي م�شروعية االحتجاج والثورة على النظام القائم ،من العقيدة وال�شريعة.
و�أ�سرفت بع�ض احلركات يف ت�أويلها للن�ص فاختزلته يف الفتات و�شعارات للتعبئة
اجلماهريية والكفاح واملقاومة.
((( �ألف ال�شيخ مرت�ضى مطهري كتابًا مف�صالً ،حتدث فيه عن «اخلدمات املتبادلة بني الإ�سالم و�إيران» .مرتجم
�إىل العربية مطلع ثمانينيات القرن املا�ضي.
((( �ألّف جالل �آل �أحمد كتابًا يف جز�أين ،بالغ يف تخوين واتهام املثقفني امل�ستنريين ،بعنوان «امل�ستنريون بني
اخلدمة واخليانة» .ترجمه اىل العربية :حيدر جنف ،و�أ�صدره مركز درا�سات فل�سفة الدين يف �سل�سلة كتاب
ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة.
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�أ�س�س الدكتور حممد نخ�شب ( )1976-1923مبعية ح�سني را�ضي نه�ضة
املوحدين اال�شرتاكيني «نه�ضت خدابر�ستان �سو�سيالي�ست» ،وهم جماعة من
ال�شباب املتدينني ذوي نزعة ا�شرتاكية ،وان�صب اهتمام نخ�شب وجماعته على
الأبعاد الأخالقية والإن�سانية يف الدين ،وعمل على �إنتاج قراءة �إ�سقاطية للن�ص
واملا�ضي والرتاث ،فخلع عليه �صورة ا�شرتاكية ،وكان يح�سب �أن اال�شرتاكية
الإن�سانية العملية جت�سدت يف �صدر الإ�سالم� ،أما اال�شرتاكية الأوروبية فهي
ا�شرتاكية خيالية.
�أجنز عدة �آثار ،وهي :الإن�سان املادي� ،صراع الكني�سة واملادية ،ما هو
احلزب ،قامو�س امل�صطلحات االجتماعية� ،إيران على �أعتاب حتول كبري ،ون�شرها
يف الأربعينيات واخلم�سينيات.
أ�سبوعيا يف منزله ،يح�ضره الكثري من ال�شباب ،الذين
وكان يقيم اجتما ًعا � ًّ
واجتماعيا فيما بعد ،منهم الدكتور
وثقافيا
ًّ
�سيا�سيا ًّ
�أ�صبحوا من الفاعلني النا�شطني ًّ
�إبراهيم يزدي وزير اخلارجية يف �أول حكومة بعد الثورة.
تعر�ضت هذه اجلماعة �إىل عدة ان�شقاقات واندماجات ب�أحزاب وجمموعات
�أخرى ،وارتبط بها بع�ض رجال الدين ال�شباب .جل�أت نتيجة لل�صراعات الداخلية
و�ضغوطات ال�سلطة �إىل تغيري ا�سمها �إىل :جمعية حرية ال�شعب الإيراين «جمعيت
�آزادي مردم �إيران» ،و�أ�صدرت ن�شرة حتت عنوان «مردم �إيران» �أي ال�شعب
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الإيراين ،و�أ�س�س كاظم �سامي وعلي �شريعتي يف م�شهد فر ًعا للجمعية .دافعت
عن حممد م�صدق ومواقفه الوطنية ،وان�ضمت �إىل نه�ضة املقاومة الوطنية «نه�ضت
مقاومت ملي» بعد االنقالب عليه ،وغريت ا�سمها �إىل حزب �شعب �إيران «حزب
مردم �إيران» بقيادة نخ�شب ،الذي �سجن ،ثم �سافر �إىل الواليات املتحدة ،وعمل
رئي�سا لفرع نه�ضة احلرية «نه�ضت �آزادي» يف
هناك يف الأمم املتحدة ،و�أ�صبح ً
�أمريكا ،وظل يدافع عن �أفكاره الدينية .تويف يف الواليات املتحدة عام 1976م.
ت�أثر ب�أفكاره ومنحاه اال�شرتاكي يف ت�أويل الإ�سالم الدكتور علي
�شريعتي ( )1977-1923يف بداية حياته ،فرتجم كتاب �أبو ذر الغفاري لعبد
احلميد جودة ال�سحار ،حتت عنوان �أبو ذر املوحد اال�شرتاكي «�أبو ذر ،خدابر�ست
�سو�سيالي�ست»(((.
وكان علي �شريعتي من �أبرز دعاة القراءة الأيديولوجية الن�ضالية للإ�سالم،
ذلك �أنه عا�ش يف ع�صر طغى فيه �صوت مقاومة اال�ستعمار ،والثورة على الأنظمة
التابعة له ،وت�سابق املثقفون لت�أييد وم�ساندة االنتفا�ضات واحلركات الثورية،
ومنذ بداية حياته �أغواه بريق ال�شعارات ،و�شغف بفعل االحتجاج واالعرتا�ض،
فت�ضامن مع ا�ستغاثات الكادحني ،ولوعة املحرومني ،و�أنني املعذبني .وان�صب
ثوريا ،ومالحقة والتقاط
اهتمامه ،ومتحورت جهوده على ت�أويل الن�ص ت�أوي ًال ًّ
((( جعفريان ،ر�سول .جريان ها و�سازمان هاي مذهبي � -سيا�سي �إيران (از روي كار امدن حممد ر�ضا �شاه تا
بريوزي انقالب �إ�سالمي) ،قم :ط�1385 ،6ش� .ص .81 - 75
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مواقف املعار�ضني والثوار يف التاريخ الإ�سالمي ،ومتجيد ذكراهم ،والإ�شادة
ب�شعاراتهم ،واعتبارهم املمثلني احلقيقيني للدين والإن�سان يف الإ�سالم ،والتهكم
على من �سواهم� ،أو االنتقا�ص من نتاجاتهم ،مهما كان عطا�ؤهم ،فمث ًال يكرر �أن
مكانة �أبي ذر الغفاري �أهم ،و�أثره �أعظم يف تاريخ الإ�سالم ،من الفيل�سوف ابن
�سينا(((.
تالحم يف �شخ�صية �شريعتي املثقف والداعية واملنا�ضل ،وذابت احلدود يف
وجدانه بني النموذجني ،بل �أم�سى الوجه احلقيقي للمثقف يف وعيه هو الداعية،
وحتولت الثقافة �إىل �أيديولوجيا ،وظل �أبرز م�شاغله «�أدجلة الدين واملجتمع» .يقول
�شريعتي�« :س�ألني �أحد رفاق الدرب :ما هو بر�أيك �أهم حدث و�أ�سمى �إجناز
ا�ستطعنا حتقيقه خالل ال�سنوات املا�ضية؟ ف�أجبته :بكلمة واحدة ،وهو حتويل
الإ�سالم من ثقافة �إىل �أيديولوجيا»(((.
ما الذي يق�صده بالأيديولوجيا؟ وهل ي�ستطيع �أن يحتفظ مبوقفه املعريف
باح ًثا ومثق ًفا ،يف الوقت نف�سه الذي يو�سع دائرة الأيديولوجيا ،لت�شمل الدين
والثقافة واملجتمع؟!
قبل الإ�شارة �إىل ذلك نقتب�س ًّن�صا مطو ًال من �آثاره ،ي�ضيء هذا املفهوم،
ويحدد مالحمه يف وعيه .يكتب �شريعتي« :الأيديولوجيا عبارة عن عقيدة ومعرفة
((( �شريعتي ،د .علي .جمموعه �آثار .طهران :ج� :7ص.134
((( امل�صدر ال�سابق .ج� :1ص.209
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عقيدة .وهي باملعنى اال�صطالحي ،ر�ؤية ووعي خا�صان يتوفر عليهما الإن�سان
فيما يت�صل بنف�سه ،ومكانته الطبقية ،ومنزلته االجتماعية ،وواقعه الوطني ،وقدره
امل�سوغة لهذه الأمور،
العاملي والتاريخي ،وفئته االجتماعية التي ينتمي �إليها .وهي ّ
والتي تر�سم لـه م�س�ؤولياته ،وحلوله ،وتوجهاته ،ومواقفه ،ومبادئه ،و�أحكامه ،وتدفعه
بالتايل �إىل الإميان ب�أخالق و�سلوك ومنظومة قيم خا�صة ،فعلى �أ�سا�س ر�ؤيتك
وابتناء على منط «علم االجتماع» و«علم الإن�سان» و«فل�سفة التاريخ» الذي
الكونيةً ،
حتمله ،ميكن حتديد ما هي عقيدتك يف احلياة ،ويف عالقتك بنف�سك ،وبالآخرين،
وبالعامل؟ كيف ينبغي العي�ش ،وما الذي يجب فعله؟ �أي جمتمع يتعني بنا�ؤه،
وكيف يتوجب تغيري نظام اجتماعي ب�شكل منوذجي ،وما هي م�س�ؤولية كل فرد
حيال املجموع؟ وما هي �صراعاته ،و�أوا�صره ،و�أ�شواقه ،ومثله العليا ،وحاجاته،
ومرتكزاته العقيدية ،وقيمه الإيجابية وال�سلبية ،و�سلوكه االجتماعي ،ومعايري
اخلري وال�شر لديه ،وبالتايل ما هي طبيعة الإن�سان وهويته االجتماعية؟ وعلى هذا
فالأيديولوجيا هي عقيدة حتدد االجتاه االجتماعي والوطني والطبقي للإن�سان،
وتف�سر نظامه القيمي واالجتماعي ،و�شكل احلياة ،والو�ضع املثايل للفرد واملجتمع،
واحلياة الإن�سانية بكل �أبعادها ،وجتيب عن الأ�سئلة« :كيف تكون؟» و«ماذا تفعل؟»
و«ماذا ينبغي فعله» و«كيف يجب �أن نكون؟»)(((.

((( امل�صدر ال�سابق .ج� :16ص.29 -28
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لكن ما هي حدود الأيديولوجيا؟ وما هي عالقتها بالعلوم واملعرفة التقنية؟
يجيب �شريعتي« :الأيديولوجيا تهدي للإن�سان ما متنحه لـه الإمكانات التقنية
متا ًما .ما التقنية �إال جمموعة اجلهود الإن�سانية الرامية �إىل توظيف الطبيعة لتحطيم
هيمنتها وجربها ،وفر�ض احتياجاتنا عليها .الأيديولوجيا تقنية ي�ستعني الإن�سان
بها وباملعرفة لتوظيف التاريخ واملجتمع ح�سب ما ي�شاء»(((.
ويتداخل مفهوما التقنية والأيديولوجيا لديه ،بنحو ت�صبح «التقنية عبارة
عن فر�ض �إرادة الإن�سان على قوانني الطبيعة� ،أو هي ا�ستخدام العلم من قبل
الإرادة الإن�سانية الواعية ،للو�صول �إىل مبتغاه .العلم هو م�سعى �إن�ساين لفهم
الطبيعة واكت�شاف ما فيها ،والتقنية هي �سعيه لتطويع الطبيعة وا�ستخدامها،
وا�صطناع ما لي�س فيها .وف ًقا لهذا التعريف تكون الأيديولوجيا باملعنى الأخ�ص
للكلمة ،تقنية باملعنى الأعم للكلمة»(((.
ويبدو �أن الهموم الن�ضالية ل�شريعتي ،وحماوالته الوا�سعة لأن�سنة الدين،
والت�شديد على امل�ضامني االجتماعية للإ�سالم ،هي الباعث مل�سعاه يف حتويل
الإ�سالم «من ثقافة �إىل �أيديولوجيا» .ورمبا ت�أثر �شريعتي ب�أطروحات جماعة الهوت
التحرير ،ودعواتهم لتحويل الدين �إىل �أيديولوجيا ملناه�ضة اال�ستعمار ،وحترير
الأر�ض ،وتنمية املجتمع ،بعي ًدا عن م�شاغل الالهوت الكال�سيكي.
((( امل�صدر ال�سابق .ج� :11ص.243-242
((( امل�صدر ال�سابق .ج� :4ص.234-232
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ومما ال ريب فيه �أن هيمنة الأيديولوجيا على وعي الباحث واملثقف ،حتول
بينه وبني الو�صول �إىل نتائج علمية� ،أكرث مو�ضوعية وحيا ًدا يف تفكريه وبحثه .ذلك
�أن الأيديولوجيا تقود �أية عملية تفكري وتوجهها الوجهة التي تن�شدها ،وت�ضاعف
دائما �إىل مواقف ونتائج
التحيزات واملفرو�ضات القبلية يف ذهن الباحث ،وت�سوقه ً
حمددة �سل ًفا ،باعتبار التفكري الأيديولوجي ي�سعى �إىل تغيري العامل ال تف�سريه.
وين�شغل �أن�صار الأيديولوجيا يف �سكب املجتمع يف قوالبها ور�ؤيتها اخلا�صة،
ولذلك ينددون بالتعددية ،ويكرهون النا�س على تف�سري ر�سمي للمعتقدات
الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ويخنقون الأ�سئلة الكربى ،ويعملون على
تر�سيخ اجلزمية واليقني ،وبالتايل بناء جمتمع مقلد مغلق .وتكمن املفارقة يف �أن
�شريعتي الذي �أعلن عن مطمحه يف االنتقال بالإ�سالم «من ثقافة �إىل �أيديولوجيا»
نعرث يف كتاباته على نزعة تفكري ناقدة ،و�أحيانًا حرة ،ترف�ض املجتمع املغلق ،وتدعو
�إىل �إ�صالح الفكر الإ�سالمي ،واالنفتاح على خمتلف الأديان والثقافات .وحتكي
�آثاره ذائقة فنان ،وروح �شاعر ،وعقلية ناقد ،ونزعة متمرد .ومثل هذه ال�سمات يف
ال�شخ�صية يتعذر على الأيديولوجيا االن�سجام والتوافق معها .واملفرو�ض �أن مثق ًفا
ك�شريعتي يدرك مثل هذا التهافت ،ويعي االلتبا�س بني ال�شخ�صية الأيديولوجية
ملتب�سا
للداعية ،و�شخ�صية املثقف ،وال�شاعر ،والفنان ،والناقد ،لكن موقفه ظل ً
بني �شفافية الفنان الرومان�سي ،وبني �أحالم وتطلعات املنا�ضل(((.
((( الرفاعي ،د .عبداجلبار .م�صدر �سابق� .ص.298-295
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وتورط �شريعتي تارة بتف�سري مارك�سي لبع�ض الآيات ،ف�أ�سقط املادية
التاريخية على الق�ص�ص القر�آين ،بينما ان�شغل بت�أويل وجودي للإ�سالم تارة
�أخرى ،فمث ًال قدم حتلي ًال يبتني على ال�صراع الطبقي يف ق�صة ابني �آدم بني هابيل
وقابيل ،فاعترب «قابيل ممث ًال للنظام الزراعي وامللكية اخلا�صة والفردية ،بينما هابيل
ميثل الع�صر الرعوي واال�شرتاكية الأولية قبل امللكية»(((.
وهكذا ف�سر الكثري من ال�صراعات االعتقادية والثقافية وال�سيا�سية
اقت�صاديا ،فهو يرى �أن «الثورة احلتمية امل�ستقبلية
طبقيا
واالجتماعية،
ًّ
ً
تف�سريا ًّ
تعتمد على التناق�ض الديالكتيكي ،الذي بد�أ باملعركة بني هابيل وقابيل ،وهي
جتري على الدوام يف كل املجتمعات بني النظام احلاكم واملحكوم ،وانت�صار
العدالة والق�سط واحلقيقة هو امل�صري احلتمي للتاريخ»((( .وخل�ص �إىل �أن كل
دائما وبال ا�ستثناء متثل الطبقة
العقائد و(املذاهب احلاكمة يف التاريخ� ،إمنا هي ً
احلاكمة)(((.
وحتيل الظواهر االجتماعية لدى �شريعتي �إىل مفاهيم عقائدية ،فالوحدة
االجتماعية وال�سيا�سية ،وال�شرك وال�صراع االجتماعي وال�سيا�سي يعربان عن

((( �شريعتي ،د .علي .جمموعه �آثار .ج� :16ص.52-51
((( امل�صدر ال�سابق .ج� :16ص.62
((( امل�صدر ال�سابق .ج� :4ص.383

836

عبداجلبار الرفاعي

836

التوحيد وال�شرك االعتقادي والوحدة احلقيقية بني اجلماعات والطبقات ،هي تعبري
عن التوحيد((( .وهكذا (ال�شرك االجتماعي �إمنا هو انعكا�س لل�شرك الإلهي)(((.
حذر �شريعتي من املثقف االنهزامي املنقطع عن جذوره ،املقتلع من
عامله ،وذهب �إىل �أن املثقف امل�ستنري ،هو من يعمل على تغيري الواقع ،وتوعية
املجتمع بذاته احل�ضارية ومرياثه .و�شبه امل�ستنريين بالأنبياء ،باعتبار طبيعة املهمة
العظمى وامل�س�ؤولية اال�ستثنائية املناطة بهم ،والتي ترتكز حول �إيقاظ �شعور النا�س
بذاتهم .وطفق يدين املثقفني امل�سلمني املعجبني بنماذج التنمية الغربية ،وي�صفهم
باالغرتاب عن الذات ،وخ�سران الهوية ،وزعم �أن ما بعد القومية ،والنزعة الإن�سانية
العاملية� ،أكاذيب كربى ،ين�شد من خاللها الغرب حمو الهوية الثقافية لل�شرق.
ت�أثر �شريعتي مبناخات املقاومة والعودة �إىل الذات ،و�سط املثقفني والطالب
املبتعثني يف باري�س من العامل الثالث ،و�أعجب بخطاب «املعذبني يف الأر�ض»،
لفرانتز فانون ،و�سعى ملحاكاته يف كتابه «العودة �إىل الذات» .لكنه جتاوز خطاب
فانون الذي متحور حول اخل�صو�صيات العرقية وال�سياقات التاريخية والثقافية
للعامل الثالث ،و�أكد على تكري�س اجلذور الإ�سالمية .يكتب �شريعتي( :حينما
نتحدث عن العودة جلذورنا ،نتحدث يف الواقع عن العودة �إىل جذورنا الثقافية...
((( �شريعتي ،د .علي .م�صدر �سابق .ج� :11ص.136
((( امل�صدر ال�سابق .ج� :14ص.319
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�إن العودة ال تعني �إعادة اكت�شاف �إيران ما قبل الإ�سالم ،و�إمنا تعني العودة �إىل
جذورنا الإ�سالمية)(((.
وتتكرر يف �آثار �شريعتي مفهومات الأ�صالة ،والهوية احل�ضارية ،والذاتية،
حتى �أنه خ�ص�ص للعودة �إىل الذات �أحد �أهم كتبه ،وعاجلها يف موارد خمتلفة
من �أعماله .وطغت يف هذه املرحلة فكرة الذاتية وال�سياقات االجتماعية والثقافية
والدينية لالجتماع الإيراين.
وكان الدكتور �أحمد فرديد (� )1993 -1910أحد �أبرز املفكرين الذين
كر�سوا حياتهم لق�ضية الهوية وا�ستدعاء املواريث واخل�صو�صيات احل�ضارية
الذاتية ،وعرف عنه تربمه و�سخطه على كل ما هو وافد �إىل البيئة املحلية الإيرانية
من الغرب ،ويو�صف فرديد ،ب�أنه مفكر عميق ،لكنه �صامت ،و�إذا تكلم فهو مبهم،
وال يدون �أفكاره ،ولذلك يعرف بـ«الفيل�سوف ال�شفاهي» .وقد كان له دور رائد
يف تعليم الفل�سفة الأملانية يف �إيران ،واعتناق �آراء هايدغر ،وت�شغيل بع�ض مقوالته
يف املجال التداويل الإيراين ،وعرف عنه تطبيقاته لنظريات هايدغر يف درا�سة
احل�ضارة الغربية ،و�آثارها ال�سلبية خارج حميطها اخلا�ص ،فمثلما يعتقد هايدغر
ب�أن (كل حقبة من حقب التاريخ تخت�ص ب�سيادة حقيقة معينة تطغى على بقية
أي�ضا �أن (الغربيني
احلقائق ،بينما تقذف مبا �سواها �إىل الهام�ش) .يرى فرديد � ً
�أ�ضاعوا اهلل ،وا�ستبدلوا به �إل ًها �آخر ،هو النف�س املادية� ،أو النف�س الأمارة بال�سوء).
((( بروجردي ،د .مهرزاد .م�صدر �سابق� .ص.172-171
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كما ي�ؤكد �أن للب�شر ثالثة �أبعاد :الأول علمي ،والثاين فل�سفي ،والثالث معنوي،
ومع �أن (الأول والثاين احتال م�ساحة وا�سعة يف ال�سنن الفكرية الغربية ،لكن
غائبا وباه ًتا ،ب�شكل فا�ضح).
الثالث ظل ً
يحذر �أحمد فرديد من خماطر �شيوع ح�ضارة الغرب يف عاملنا ،ويدعو �إىل
جتاوز التغريب وخماطره ،باكت�شاف ذات الغرب� ،أي �أن نكون غربيني ،ال مبعنى
االغرتاب عن الذات ،و�إمنا مبعنى املعرفة الدقيقة بالغرب ،والنفوذ �إىل كنه الفل�سفة
والأنطولوجيا الغربية؛ لأن معرفة الآخر �شرط الزم ملعرفة الذات(((.
نحت فرديد م�صطلحات تت�ضمن تو�صيفات ذات دالالت هجائية ،م�شبعة
ب�أحكام �سلبية بالغة الرف�ض ملحاوالت التعاطي مع الفكر الغربي ،فهو يعرب عن
انفتاح امل�سلمني على املعارف اليونانية ،بتعبري «يونان زدكي» مبعنى الوباء اليوناين،
�أو الإ�صابة باليونانية� ،أو الت�سمم باليونانية ،وهكذا ي�سمي ماجاء من الغرب و�آثاره
يف عاملنا بـ«غرب زدكي» وهو كامل�صطلح ال�سابق ي�شري �إىل :الوباء الغربي� ،أو
الإ�صابة بالغرب� ،أو الت�سمم بالغرب.
ويتعر�ض فرديد وتالمذته ومريديه �إىل نقد حاد من الإ�صالحيني الإيرانيني
اليوم ،فهو يو�صف ب�أنه «فيل�سوف �ضد الفل�سفة» ح�سب داريو�ش �آ�شوري ،وهو منظر
القراءة الفا�ش�ستية للدين ،ح�سب عبدالكرمي �سرو�ش .ورجل النظام يف كل زمان،
((( بروجردي ،د .مهرزاد .م�صدر �سابق� .ص.101-99
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ففي ع�صر ال�شاه حممد ر�ضا ،منحه النظام فر�صة التعبري عن �أفكاره والتب�شري بها،
عرب املحا�ضرات والدرو�س اجلامعية واخلطابات واحللقات النقا�شية ،بل ا�شرتك يف
م�ؤمتر تدوين �أيديولوجيا حزب ال�شاه ر�ستاخيز (البعث) �سنتي ،1977-1976
فكتب مدخل �أيديولوجيا هذا احلزب .وبعد الثورة الإ�سالمية �أتيحت له حرية
وا�سعة للتعبري عن �أفكاره ومقوالته حول :خال�ص الب�شرية من كل طاغوت
وطاغوتي ،واجلهاد �ضد الطاغوت ،والإميان بالآخرة ،و�إمام الع�صر والزمان ،ملواجهة
الغرب واحلداثة ،والرتويج لر�ؤيا حميي الدين بن عربي ،ومفاهيم هايدغر(((.
ا�ستعار جالل �آل �أحمد ( )1969 -1923مفهوم وباء الغرب «غرب
وعب�أه ب�أفكاره ،التي ا�ستقى
زدكي» من فرديد ،لكنه �صاغه �صياغة �أيديولوجيةّ ،
�شي ًئا منها يف املرحلة املارك�سية من حياته ،وهي �أفكار متنح �آالت الإنتاج واملاكينة
مركزيا يف حركة التاريخ ،وبناء املجتمعات وف ًقا ملعايريها اخلا�صة.
دورا ًّ
ً
يعرف �آل �أحمد «وباء الغرب» ب�أنه (جمموعة الأعرا�ض التي تطر�أ على
ّ
حياتنا ،يف جوانبها الثقافية واحل�ضارية والفكرية ،من دون �أن يكون لها �أية جذور
تدريجيا ،ي�سمح
يف الرتاث� ،أو �أي عمق يف التاريخ ،ودون �أن يكون دخولها
ًّ
باال�ستعداد لها ،و�إمنا تداهمنا دفعة واحدة ،لتقول لنا� :أنا هدية الآلة �إليكم� ،أو قل
((( �آ�شوري ،داريو�ش� .أ�سطوره فل�سفة درميان ما :بازديدي از�أحمد فرديد نظريه ي غرب زدكي� .ص،48-47
 .53موقع www.nilgoon.org
يقول الدكتور عبدالكرمي �سرو�ش ،يف حواره مع داريو�ش �سجادي على تلفزيون «هما» ال�سبت  18ا�سفند 8 =1384
مار�س «( :2006القراءة الفا�ش�ستية للدين» �أف�ضل عنوان للمدر�سة املر�ضية لفرديد).
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�إنها املمهد للآلة) .ويعرف �آل �أحمد بتوج�سه ال�شديد من كل �شيء يرمز للغرب
وثقافته ،وبالأخ�ص معطيات التكنولوجيا الغربية ،فهو يرى �أن كل �شيء يف عاملنا
تدن�سه املاكينة ،و«يتمكنن» ،وعندما يتمكنن يجري ته�شيمه ون�سفه.
ولعل م�صدر هذا الفزع هو خيبة الأمل املزدوجة ،من الغرب بقناعه
الأمريكي ،الذي �أ�سقط حكومة الدكتور حممد م�صدق ،و�أطاح ب�إ�صالحاته،
التي ج�سدت بع�ض �أحالم جالل �آل �أحمد والنخبة الإيرانية ،وخيبة الأمل
أي�ضا ،وما يالحظه �آل
من االحتاد ال�سوفيتي ،الذي يرمز للماكينة وال�سلع الغربية � ً
�أحمد من قيم وثقافة وافدة ،يفر�ضها منط املاكينة وال�سلعة الآتية من الغرب ،وما
متثله املاكينة من مركزية حمورية يف خلق �إ�شكالية التغريب احل�ضاري.
كما �أن حظر ال�شاه ر�ضا للحجاب ،و�إكراه رجال الدين على خلع العمامة،
واخت�صار مكا�سب الغرب يف �أزياء الن�ساء� ،أو قبعة الرجال ،اختزن يف وجدان �آل
عداء كام ًنا للغرب ،ما لبث �أن انفجر يف نزعات نفي
�أحمد وغريه من مواطنيهً ،
و�إق�صاء �شمولية ،تلفظ كل ما هو غربي.
وعر�ض �آل �أحمد �آراءه هذه يف درا�سة كتبها على �شكل تقرير �إىل جمل�س
�أهداف الثقافة الإيرانية يف وزارة الرتبية والتعليم� ،سنة  ،1962حتت عنوان
«غرب زدكَي» مبعنى «وباء الغرب» .وكان املجل�س الذي ي�ضم يف ع�ضويته ع�شرة
�أ�شخا�ص ،منهم �أحمد فرديد ،قد تداول �إمكانية ن�شر درا�سة �آل �أحمد ،غري �أنه
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خل�ص �إىل تعذر الن�شر ،ب�سبب نقده ال�صريح للنظام ،وف�ضح دوره يف ت�سميم
الف�ضاء الثقايف للمجتمع بوباء الغرب.
�أثار كتاب «وباء الغرب» عند �صدوره �ضجة وا�سعة بني النخبة يف �إيران،
فقد كان ًّن�صا م�شتعالً ،م�ضي ًئا �ساط ًعا .وما لبث هذا الكتاب �أن �أ�ضحى بعد
�سنوات من �أخطر الن�صو�ص لتعبئة اجلماهري ،وجتيي�ش وتعبئة املجتمع �ضد
�سيا�سات ال�شاه املتحالفة مع الغرب .يتحدث الناقد ر�ضا براهني عن �أثر هذا
الكتاب«( :وباء الغرب» لآل �أحمد كان لـه من حيث حتديد واجبات البلدان
امل�ستعمرة حيال اال�ستعمار ،الدور والأهمية ذاتها التي كانت للبيان ال�شيوعي
ملارك�س واجنلز ،يف حتديد مهمة الربولتاريا �إزاء الر�أ�سمالية والربجوازية ،وكتاب
«معذبو الأر�ض» لفرانتز فانون ،يف تعيني ما يجب على ال�شعوب الإفريقية فعله
جتاه اال�ستعمار الأجنبي� .إن «وباء الغرب» �أول ر�سالة �شرقية تر�سم موقف وو�ضع
ال�شرق مقابل الغرب امل�ستعمر ،ورمبا كانت الر�سالة الإيرانية الأوىل التي اكت�سبت
قيمة اجتماعية على م�ستوى عاملي»(((.
لعل هذا التقييم ينطوي على مبالغة يف بيان �أهمية كتاب �آل �أحمد ،لكن
وبغ�ض النظر عن القيمة العلمية للكتاب ،ف�إنه عمل �سجايل ،م�شوب بالإثارة،
والنقد الأيديولوجي للغرب� ،إنه خطاب تعبوي ،وهو �أقرب �إىل ال�شعر املنثور ،منه
�إىل الدرا�سة املو�ضوعية .ويف ذلك تكمن �أهميته يف حتري�ض اجلماهري ،وتر�سيخ
((( ر�ضا براهني .كتابة الق�صة .طهران ،ا�شريف ،ط� ،2ص.465
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عدائها ،لكل ما هو غربي .وهو عداء عمل على تثوير ال�شعب الإيراين� ،إ ّال �أنه بد�أ
ي�ضمحل يف ال�سنوات الأخرية ،عند النخبة الإيرانية ،التي راحت تن�شد �صورة
بديلة للغرب� ،صورة ت�ستبعد الر�ؤية اخلط�أ التي حت�سب متام مكا�سب احل�ضارة
الغربية ومعارفها ،لي�ست �سوى ماكينة ،ثم تهاجم بعنف تلك املاكينة ،وتكيل لها
�ألوان التهم ،من دون �أن متيز بني الأبعاد املتنوعة للغرب احلديث ،وك�أن الغرب
هو ماكينة وح�سب ،بينما تتجاهل ما �أجنزه الغرب ،من علوم طبيعية ،وعلوم بحتة،
وعلوم �إن�سانية ،و�آداب ،وفنون ...،وغري ذلك .والي�صح اختزال �أية ح�ضارة يف بعد
واحد� .أما اخللط الع�شوائي بني العلم ،والتكنولوجيا الغربية ،من جهة ،والوجه
اال�ستعماري للغرب ،فهو بحاجة �إىل مراجعة ،وحتليل نقدي ،يحررنا من الر�ؤيا
الإطالقية ال�شمولية غري املو�ضوعية.
�إن خطاب �آل �أحمد حيال «املكننة» ،و�أثرها التغريبي يف ال�شرق ،ودورها
يف ا�ستئ�صال �صورة احلياة التقليدية ،وتدني�سها طهرانية عاملنا ،ظل حمكو ًما بعقدة
«املكننة» يف غري واحد من كتاباته الأخرى ،ال�سيما كتابه الأثري ،الذي نقد فيه
النخبة ،وو�سم مواقفهم باخليانة ،ح�سبما ي�شي عنوانه «امل�ستنريون :خدمات
أي�ضا.
وخيانات» .بل تغلغلت هذه الر�ؤية حتى يف كتابه «ق�شة يف امليقات»((( � ً
ذلك �أن كل �شيء ي�شري �إىل الغرب ،و�سلعه ،وعوامله� ،صار ي�ستفزه ،بحيث تبدو
امل�صابيح ،و�أ�ضوا�ؤها ال�ساطعة يف امل�شاهد امل�شرفة ،يف البيت احلرام وامل�سجد
((( نقل كتاب (ق�شة يف امليقات) �إىل العربية حيدر جنف ،وهكذا كتاب (غرب زدكي) الذي ترجمه بعنوان (نزعة
التغريب) .ون�شر الكتابني مركز درا�سات فل�سفة الدين يف بغداد يف �سل�سلة كتاب ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة.
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مثريا مل�شاعره؛ لأن تلك امل�صابيح امل�صنوعة وامل�صممة على طراز
النبوي� ،شي ًئا ً
غربي ،تدن�س الف�ضاء النقي الطاهر ،ح�سب ر�أيه(((.
وقد ن�شطت يف هذه املرحلة جمموعة حركات �سيا�سية عملت على ت�أويل
ون�ضاليا ،وامتد ت�أثريها
كفاحيا
مارك�سيا� ،أو
الإ�سالم ت�أوي ًال
ًّ
ليرباليا� ،أو ًّ
ا�شرتاكيا� ،أو ًّ
ًّ
ًّ
يف احلياة ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية �إىل ما بعد انت�صار الثورة الإ�سالمية
عام .1979
بالرغم من اختزال هذه الورقة و�إ�شاراتها العاجلة ملراحل التحديث و�أبرز
عناوين ال�ضجة يف م�سار حركة التحديث الإيرانية ،فقد تعذر عليها تناول رموز
ومفكرين وفقهاء ،كان لهم �أثر مميز يف تاريخ �إيران القريب؛ لأن مداخلة يف م�ؤمتر
لي�س بو�سعها ا�ستيعاب كل ذلك ،ونتمنى التحدث عنهم يف منا�سبات الحقة.
وتنبغي الإ�شارة �إىل �أبرز �أولئك الأعالم ،وهم :مريزا فتحعلي �آخوندزاده
(�آخوندف) ( ،)1878 -1813زين العابدين مراغه �آي ( ،)1911 -1839مريزا
عبداحل�سني �آقا خان كرماين ( ،)1896 -1853عبدالكرمي حائري يزدي (-1860
 ،)1936ح�سن املدر�س ( ،)1937 -1869حممد علي فروغي ذكاء امللك (-1875
 ،)1942ح�سني بروجردي ( ،)1961 -1875ح�سن تقي زاده (،)1969 -1878
((( الرفاعي ،د .عبداجلبار .م�صدر �سابق� .ص.274-271
ورقة مقدمة يف :م�ؤمتر «اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث» .مكتبة اال�سكندرية  /م�صر
(.)2009 /21 -19
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�أبو القا�سم كا�شاين ( ،)1961 -1882حممد م�صدق ( ،)1967 -1882علي
د�شتي ( ،)1981 -1894مريزا ر�ضاقلي �شريعت �سنكجلي ( ،)1943 -1890نيما
يو�شج (� ،)1959-1895صادق هدايت ( ،)1951-1902حممد ح�سني طباطبائي
( ،)1981-1902روح اهلل اخلميني ( ،)1989 -1902حممد كاظم �شريعتمداري
( ،)1986 -1903يد اهلل �سحابي ( ،)2002 -1906فخر الدين �شادمان (-1907
 ،)1967حممد تقي �شريعتي ( ،)1987 -1907علي �أكرب حكمي زاده (- ...
 ،)1987مهدي بازركان ( ،)1994 -1907حممود طالقاين (،)1979 -1910
مرت�ضى مطهري ( ،)1979 -1920ح�سني علي مننتظري ( ،) -1921جمتبى
نواب �صفوي ( ،)1955 -1924حممد ح�سني به�شتي ( ،)1981 -1928ح�سني
ن�صر ( ،) -1933وداريو�ش �شايغان (.)-1935
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الإمام الأكرب �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر:

()Email: Al-tayyeb@live.com

�شيخ الأزهر ال�شريف (مار�س  -2010حتى الآن) ،رئي�س جامعة
الأزهر (�سبتمرب -2003مار�س  .)2010تقلد من�صب الإفتاء (مار�س -2002
�سبتمرب  ،)2003عمادة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بجامعة الأزهر .كما
ا�شتغل بالبحث والتدري�س يف جامعات :الإمام حممد بن �سعود بالريا�ض ،وجامعة
قطر ،وجامعة الإمارات ،واجلامعة الإ�سالمية العاملية ب�إ�سالم �آباد باك�ستان .ع�ضو
بالعديد من املجال�س واملجامع واللجان العلمية والإ�سالمية امل�صرية والعربية ،وله
العديد من امل�ؤلفات والدرا�سات.
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�أحميدة النيفر:
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()Email: ennainfer hmida@gmail.com

�أكادميي تون�سي ،متخ�ص�ص يف �أ�صول الدين والفكر الإ�سالمي املعا�صر،
متح�صل على دكتوراه يف الدرا�سات اللغوية والإ�سالمية من ال�سوربون بباري�س،
ودكتوراه يف العلوم الإ�سالمية من جامعة الزيتونة بتون�س .ع�ضو يف فريق البحث
الإ�سالمي امل�سيحي .رئي�س جمعية رابطة تون�س للثقافة والتعدد .من كُ تبه:
خمت�صر تف�سري املراغي ،التفا�سري القر�آنية احلديثة :قراءة يف املنهج ،الن�ص الديني
والرتاث الإ�سالمي ،ملاذا �أخفقت النه�ضة العربية؟ (باال�شرتاك) .م�ستقبل احلوار
الإ�سالمي -امل�سيحي (باال�شرتاك).
بكر �إ�سماعيل الكو�سويف:

()Email: kairo_bekirismaili@yahoo.com

�أكادميي كو�سويف ،ح�صل على الإجازة العالية من جامعة الأزهر ال�شريف.
كما ح�صل على املاج�ستري والدكتوراه يف اللغة العربية و�آدابها� ،شغل وظائف
عديدة ،من �أبرزها :املتحدث الر�سمي حلكومة كو�سوفا لدى الدول الإ�سالمية.
من م�ؤلفاته� :أثر اللغة العربية يف اللغة الألبانية ،و�أثر الأدب الألباين يف الأبجدية
العربية يف كو�سوفا ،وخمتارات من الأدب الألباين ،وكو�سوفا الأحداث والتاريخ
املعا�صر ،و�أطفال كو�سوفا بني م�آ�سي املا�ضي و�آمال امل�ستقبل.
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ح�سن حنفي:
�أكادميي م�صري ،مار�س التدري�س يف عدد من اجلامعات العربية ور�أ�س ق�سم
الفل�سفة يف جامعة القاهرة .حاز على درجة الدكتوراه يف الفل�سفة من جامعة
ال�سوربون .عمل م�ست�شاراً علمياً يف جامعة الأمم املتحدة بطوكيو خالل الفرتة
من ( .)1987-1985من �أعماله :الرتاث والتجديد ،من العقيدة �إىل الثورة ،من
النقل �إىل الإبداع ،اليمني والي�سار يف الفكر الديني ،من النقل �إىل العقل.
ح�سن مكي حممد �أحمد:

()Email: Hassan@iua.edu.sd

�أكادميي �سوداين ،ولد عام  1950باحل�صاحي�صا يف ال�سودان� .أ�ستاذ م�شارك
بجامعة �إفريقيا العاملية باخلرطوم منذ عام 1994م .عميد مركز البحوث والدرا�سات
الإفريقية باجلامعة .ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري لوزير اخلارجية ال�سوداين من
عام 2003م .من م�ؤلفاته :ال�سيا�سات الثقافية يف ال�صومال الكبري -1986
 ،1989وامل�شروع التن�صريي يف ال�سودان ،واحلركة الطالبية ال�سودانية بني الأم�س
واليوم ،وحركة الإخوان امل�سلمني يف ال�سودان1969-1944 ،م.
ر�ضوان ال�سيد:

()Email: ijtihad@maktoob.com

كاتب ومفكر و�أكادميي لبناين .له العديد من امل�ؤلفات والتحقيقات ،من
�أبرزها« :الأمة واجلماعة وال�سلطة» ،و«مفاهيم اجلماعات يف الإ�سالم» ،و«الإ�سالم
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املعا�صر» ،و«اجلماعة واملجتمع والدولة» ،و«�سيا�سات الإ�سالم املعا�صر» .كما له
العديد من املرتجمات من �أبرزها« :مفهوم احلرية يف الإ�سالم» لفرانز روزنتال
(باال�شرتاك مع الدكتور معن زيادة) ،و«�صورة الإ�سالم يف �أوروبا يف الع�صور
الو�سطى» لريت�شارد �سوذرن ،و«الأمر باملعروف والنهي عن املنكر» ملايكل كوك.
زكريا �سليمان بيومي:

()Email: Dr_zakaria55@yahoo.com

م�ؤرخ م�صري� ،أ�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�صر بكلية الرتبية بجامعة
املن�صورة ،ورئي�س الق�سم خالل الفرتة من ( ،)1989-1983ع�ضو اجلمعية
التاريخية امل�صرية ،له �أكرث من  25م�ؤل ًفا من �أبرزها« :احلزب الوطني ودوره يف
ال�سيا�سة امل�صرية» ،و«العالقات امل�صرية الرتكية» ،و«التجديد والإ�صالح يف
التاريخ الإ�سالمي حتى الع�صر احلديث» ،و«قراءة جديدة يف التاريخ العثماين».
�صالح �سامل:

()Email: salahmsalem@hotmail.com

كاتب و�صحفي م�صري بجريدة الأهرام .من م�ؤلفاته« :جتليات العقل
ال�سيا�سي وم�ستقبل النظام العربي» ،و«حتوالت الهوية والعالقات العربية»،
و«وعي الإن�سانية العربية بالذات والآخر» ،و«امل�ستقبالت البديلة للنظام العاملي»،
و«الإ�سالم والغرب».
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عبد اجلبار الرفاعي:
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()Email: gahtanee@gmail.com

�أكادميي عراقي� ،أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية ،من م�ؤلفاته :نظرات يف تزكية
النف�س ،حركة القومية العربية :درا�سة نقدية يف بواعثها الإيديولوجية ،م�صادر
الدرا�سة عن الدولة وال�سيا�سة يف الإ�سالم ،معجم الدرا�سات القر�آنية ،املر�أة
والأ�سرة يف الإ�سالم ،معجم املطبوعات العربية يف �إيران ،الفكر الإ�سالمي
املعا�صر :مراجعات تقوميية ،الإ�سالم املعا�صر والدميقراطية ،حتديث الدر�س
الكالمي والفل�سفي يف احلوزة العلمية� ،إنقاذ النزعة الإن�سانية يف الدين.
عبد الرحمن ال�ساملي:

()Email: altafahom@mara.gov.om

رئي�س حترير جملة «التفاهم» ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ُ(عمان).
ع�صمت ن�صار:

()Email: eyad-es2006@yahoo.com

�أكادميي م�صري� ،أ�ستاذ الفل�سفة ووكيل كلية الآداب ل�شئون التعليم
والطالب جامعة بني �سويف .من �أهم �أعماله املن�شورة :الأبعاد التنويرية للفل�سفة
الر�شدية يف الفكر العربي احلديث ،واجتاهات فل�سفية معا�صرة يف بنية الثقافة
الإ�سالمية ،و�أحمد فار�س ال�شدياق قراءة يف �صفائح املقاومة ،وثقافتنا العربية
بني الإميان والإحلاد ،وحقيقة الأ�صولية الإ�سالمية يف فكر ال�شيخ عبد املتعال
ال�صعيدي ،وال�صراع الثقايف واحلوار احل�ضاري يف فل�سفة حممد �إقبال.
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عمار علي ح�سن:
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()Email: aaa_1989@yahoo.com

كاتب وباحث م�صري مهتم بالدرا�سات «عرب النوعية» يف علم ال�سيا�سة،
يكتب يف عدة �صحف عربية وم�صرية كـ«امل�صري اليوم» و«البيان» الإماراتية،
والأهرام ،و«الأهرام ويكلي» و«احلياة» و«ال�شرق الأو�سط» و«القد�س العربي» من
�أبرز الأعمال وامل�ؤلفات :التن�شئة ال�سيا�سية للطرق ال�صوفية يف م�صر ،التكاف�ؤ
االقت�صادي والدميقراطية ،الن�ص وال�سلطة واملجتمع :القيم ال�سيا�سية يف الرواية
العربية ،الإ�صالح ال�سيا�سي يف حمراب الأزهر والإخوان امل�سلمني.
ماجدة خملوف:

()Email: drmagda53@yahoo.com

�أكادميية م�صرية ،متخ�ص�صة يف تاريخ الدولة العثمانية واللغة الرتكية ،تولت
رئا�سة ق�سم اللغات ال�شرقية و�آدابها بجامعة عني �شم�س( .)2009-2006من
�أعمالها� :أحمد جودت م�ؤرخا ،الأدب الإ�سالمي املعا�صر يف تركيا ،م�صر بني
العثمانية وامل�صرية ،املخطوطات الرتكية ال�شرقية يف دار الكتب امل�صرية ،و�شاعر
الإ�سالم حممد عاكف و�أفكاره.
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احلداد:
حممد ّ
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()Email: profhaddad@yahoo fr

�أكادميي ّ
ومفكر تون�سي ،متخ�ص�ص يف اخلطاب الإ�صالحي احلديث .ن�شر
العديد من الدرا�سات الأكادميية يف املجالت العلمية املتخ�ص�صة باللغات العربية
والفرن�سية والإجنليزية والإيطالية .من �أبرز م�ؤلفاته العلمية (باللغة العربية):
الأفغاين :درا�سة ووثائق ،وحفريات ت�أويلية يف اخلطاب الإ�صالحي العربي،
وحممد عبده :قراءة جديدة ،وديانة ال�ضمري الفردي ،وقواعد التنوير .بالإ�ضافة
للعديد من امل�ؤلفات باللغة الفرن�سية.
حممد حلمي عبد الوهاب:

()Email: bhadawa@gmail.com

باحث وكاتب م�صري .من �أبرز �أعماله« :وال ُة و�أولياء» ،و«ال�سلطة
واملت�صوفة يف �إ�سالم الع�صر الو�سيط» ،و«املُ َّقد�س واملُدن�س الديني وال�سيا�سي يف
وقدم
حرر ّ
فكر احلركات الإ�سالمية» ،و«ال�سلطة من الدولة �إىل املجتمع املدين»ّ ،
لـ «الإ�سالم واحلداثة ،االن�سحاب الثاين من مواجهة الع�صر» ،و«العروبة يف القرن
احلادي والع�شرين� ،أعمال امل�ؤمتر الذي عقده تيار امل�ستقبل ببريوت 28 - 25
فرباير .»2008
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حممد كي�سو:
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()Email: amko_h@yahoo.com

�أكادميي بو�سنوي ،الأ�ستاذ املنت�سب ملادة اللغة العربية  -كلية الدرا�سات
الإ�سالمية � -سراييفو البو�سنة.
حممد يو�سف عد�س:

()Email: myades34@gmail.com

كاتب ومرتجم م�صري ،خبري �سابق وم�ست�شار يف منظمة اليون�سكو ،ترجم
العديد من الكتب ،ومنها م�ؤلفات علي عزت بيجوفيت�ش ،كما له العديد من
امل�ؤلفات والدرا�سات.
معتز اخلطيب:

()Email: khateebm@aljazeera net

كاتب وباحث �سوري .له عدد من الكتب ،حتقي ًقا وت�ألي ًفا ،منها� :شرح
وحتقيق كتاب «املدخل �إىل معرفة كتاب الإكليل» ،للحاكم الني�سابوري« ،خطاب
التجديد الإ�سالمي :الأزمنة والأ�سئلة» (باال�شرتاك)« ،الإ�سالم يف عامل متغري:
�سيا�سات الإ�صالح الإ�سالمي بعد � 11سبتمرب (باال�شرتاك)»« ،الغ�ضب
الإ�سالمي :تفكيك العنف ،درا�سة نقدية» تقدمي :امل�ست�شار طارق الب�شري،
«حمنة التقريب بني ال�سنة وال�شيعة»(حترير وم�شاركة).
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منى �أبو زيد:
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()Email: dr_monazeid@hotmail.com

�أكادميية م�صرية متخ�ص�صة يف الفل�سفة الإ�سالمية ،من �أهـم م�ؤلفاتها:
«اخلري وال�شر يف الفل�سفة الإ�سالمية» ،و«الفكر الديني عند زكي جنيب حممود»،
و«الت�صور الذري يف الفكر الإ�سالمي» ،و«الإن�سان يف الفل�سفة الإ�سالمية»،
و«احلرية الإن�سانية عند ال�شيعة الإثني ع�شرية» ،و«الفل�سفة يف الغرب الإ�سالمي
�أفكار و�شخ�صيات» .بالإ�ضافة �إىل ع�شرات الأبحاث املن�شورة يف املجالت امل�صرية
والعربية.
نوزاد �صوا�ش:

()Email:nevatsavas@yahoo.com

كاتب وباحث تركي ،رئي�س الق�سم العربي يف مركز البحوث والعلوم والإنرتنت
يف �إ�سطنبول منذ عام  ،2001وكذلك رئي�س حترير جملة حراء الرتكية ال�صادرة
باللغة العربية� .أ�شرف على م�شروع ترجمة كتب الأ�ستاذ فتح اهلل كولن �إىل اللغة
العربية� .شارك يف �إعداد وحترير كتب ودرا�سات وبحوث حول فكرة الإ�صالح يف
العام الإ�سالمي ،وبالأخ�ص النموذج الرتكي ،وم�شروع الأ�ستاذ فتح اهلل كولن.

امل�شاركون يف امل�ؤمتر

اال�سم

م
 1لإمام لأكرب
2
3
4
5
6

أحمد لطيب
أحميدة لنيفر

البلد

م�صر

تون�س

لإخال�ص �شم�س إندوني�سيا
وير زين لدين
م�صر
أ�شرف �سعد
ل�سوكل
م�صر
ل�شيماء
لدمرد �ش
أمينة لبند ري م�صر

7

آمنة لن�صري

م�صر

8

إبر هيم دمري

تركيا

9

بكر إ�سماعيل

كو�سوفا

 10جعفر عبد ل�سالم م�صر

الوظيفة

�شيخ لأزهر ل�شريف

أ�ستاذ يف كلية أ�صول لدين -جامعة
لزيتونة
باحث يف ل�شريعة لإ�سالمية

لربيد لإلكرتوين
Al-tayyeb@live.com
ennainfer hmida@gmail.com
Alikhlaf_cairo@yahoo.co.id

إد رة لأخبار -إذ عة لقر آن لكرمي
دكتور ه يف لدر �سات لإ�سالمية
أ�ستاذ حل�ضار ت لإ�سالمية و لعربية -
جلامعة لأمريكية
أ�ستاذ لفل�سفة لإ�سالمية -جامعة
لأزهر
�سكرتري جلمعية مل�صرية  /لرتكية
لل�صد قة و لثقافة
متحدث ر�سمي حلكومة كو�سوفا لدى
لدول لإ�سالمية
لأمني لعام لر بطة جلامعات
لإ�سالمية

morsi_a@hotmail.com
abendary@aucegypt.edu

maraslidemir2@hotmail.com
kairo_bekirismaili@yahoo.
com
rabeta2004@hotmail.com

اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث

اال�سم

البلد

م

 12ح�سن مكي

ل�سود ن

 13ح�سن نافعة

م�صر

 14خالد عزب
 15ر�ضو ن ل�سيد

م�صر
لبنان

 16زكريا �سليمان
بيومي
 17زكي مليالد

م�صر

 11جمال قطب

� 18سعيد إ�سماعيل
علي
� 19سعيد لدقاق
� 20سمري مرق�س

م�صر

ململكة
لعربية
ل�سعودية
م�صر
م�صر
م�صر

� 21سنان يوروملاز
� 22صالح لدين
جلوهري

تركيا
م�صر

� 23صالح �سامل
 24عا�صم حفني

م�صر
أمل نيا

 25عبد هلل لطحاوي م�صر

الوظيفة

لرئي�س لأ�سبق للجنة لفتوىبالأزهر
ل�شريف
أ�ستاذ لدر �سات لأفريقية ،وعميد
مركز لبحوث و لدر �سات لأفريقية-
جامعة أفريقيا لعاملية -خلرطوم
أ�ستاذ لعلوم ل�سيا�سية-كلية القت�صاد
و لعلوم ل�سيا�سية-جامعة لقاهرة
مدير إد رة لإعالم مبكتبة لإ�سكندرية
أ�ستاذ لدر �سات لإ�سالمية-
جلامعة للبنانية -بريوت -لبنان
أ�ستاذ لتاريخ حلديث و ملعا�صر بجامعة
ملن�صورة
رئي�س حترير جملة لكلمة ،ومتفرغ
للكتابة
أ�ستاذ أ�صول لرتبية-جامعة عني
�شم�س
م�ست�شار قانوين ملكتبة لإ�سكندرية
باحث وكاتب ،رئي�س جمل�س أمناء
م�ؤ�س�سة مل�صري للمو طنة و حلو ر
مر �سل جملة حر ء-تركيا
أكادميي و �ست�شاري ،م�ست�شار مكتبة
لإ�سكندرية ومدير م�شروع « إعادة
خمتار ت من كتب لرت ث لإ�سالمي
حلديث»
كاتب و�صحفي بالأهر م
عامل ز ئر يف (مركز در �سات ل�شرق
لأو�سط) جامعة ماربورغ
كاتب و�صحفي

لربيد لإلكرتوين
gamalkotb49@hotmail.com
Hassan@iua.edu.sd

hnafaa47@yahoo.com
khaled.azab@bibalex.org
ijtihad@maktoob.com
Dr_zakaria55@yahoo.com
almilad@almilad.org

drsaidaly13@hotmail.com
said.eldakkak@bibalex.org
samirmorcos9@yahoo.com
yurolmazsinan@hotmail.com
salgouhari@mcit.gov.eg

salahmsalem@hotmail.com
ahefny@yahoo.com
althawey2020@hotmail.com

امل�شاركون يف امل�ؤمتر

م

اال�سم

 26عبد جلبار
لرفاعي

البلد

لعر ق

 27عبد حلميد
�صبحي نا�صف

م�صر

 28عبد حلميد
مدكور
 29عبد لرحمن
ل�ساملي

م�صر
ُعمان
م�صر

 30عبد لعزيز
حجازي
 31عبد ملعطي بيومي م�صر
ل�صومال

 32عبد لقادر حجي
حممود
م�صر
 33عبده إبر هيم
 34عثمان آي

تركيا

 35ع�صمت ن�صار

م�صر

 36عكا�شة عبد لعال م�صر
 37علي عطا

م�صر

الوظيفة

أ�ستاذ يف جامعة مل�صطفى لعاملية،
ومدير مركز در �سات فل�سفة لدين
يف بغد د ،ورئي�س حترير جملة «ق�ضايا
إ�سالمية معا�صرة»
م�شرف على مكتبة لدر �سات لعليا-
كلية لآد ب-جامعة لإ�سكندرية
أ�ستاذ لفل�سفة لإ�سالمية بكلية د ر
لعلوم-جامعة لقاهرة
رئي�س حترير جملة لتفاهم،
وز رة لأوقاف و ل�ش�ؤون لدينية-
م�سقط�-سلطنة ُعمان
أ�ستاذ غري متفرغ /خبري ورئي�س
جمل�س وزر ء م�صر لأ�سبق
أ�ستاذ بكلية أ�صول لدين  -جامعة
لأزهر /ع�ضو جممع لبحوث
لإ�سالمية بالأزهر
باحث يف مرحلة ملاج�ستري
باحث يف مركز لأندل�س لدر �سات
لت�سامح ومناه�ضة لعنف /م�صر
ل�سكرتري لعام للجمعية مل�صرية
و لرتكية لل�صد قة و لثقافة
أ�ستاذ بكلية لآد ب -ق�سم لفل�سفة-
جامعة بني �سويف
نائب رئي�س جامعة لإ�سكندرية ل�شئون
لتعليم و لطالب
رئي�س لق�سم لثقايف بجريدة حلياة

لربيد لإلكرتوين
gahtanee@gmail.com
abdelhamednassef@maktoob.com
naelmadkour@hotmail.com
altafahom@mara.gov.om

anhegazy@drhegazy.com
bayoumy1@hotmail.com

telprofmez@yahoo.com
iskenderiye@hotmail.com
Eyad-es2006@yahoo.com
dr.okasha73@hotmail.com
aliata632000@hotmail.com

اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث

م

اال�سم

 38عماد ح�سني

البلد

م�صر

 39عمار علي ح�سن م�صر
40
41
42
43

عمرو م�صطفى
لورد ين
عو�ض حممد
عو�ض
فاطمة حافظ
فريدة جاد حلق

م�صر
م�صر
م�صر
م�صر

 44فوزي خليل

م�صر

 45في�صل حلفيان

�سوريا

 46فيفيان ف ؤ� د

م�صر

 47قدري حفني
 48ماجدة خملوف

م�صر
م�صر

 49جمدي علي
حممد �سعيد
 50حممد أبو ليلة

م�صر
م�صر

 51حممد حلد د

تون�س

الوظيفة

جملة مل�سلم ملعا�صر ،دكتور ه يف
لتاريخ
كاتب وخبري يف علم الجتماع
ل�سيا�سي -وكالة أنباء ل�شرق لأو�سط
م�سئول عن لربنامج لتدريبي لد ر
لإفتاء
أ�ستاذ بكلية حلقوق -جامعة
لإ�سكندرية
باحثة مهتمة ب�شئون ملر أة
أ�ستاذ بق�سم للغة لفرن�سية  -كلية
لآد ب  -جامعة لقاهرة
نائب رئي�س �شبكة إذ عة لقر آن لكرمي/
م�صر
من�سق بر مج معهد ملخطوطات لعربية
 لقاهرةخبرية باملجل�س لقومي للطفولة
و لأمومة
أ�ستاذ علم نف�س �سيا�سي
رئي�س ق�سم للغات ل�شرقية و آد بها-
كلية لآد ب -جامعة عني �شم�س
باحث وحمرر علمي
أ�ستاذ لدر �سات لإ�سالمية باللغة
لإجنليزية بجامعة لأزهر ،وع�ضو
ملجل�س لأعلى لل�شئون لإ�سالمية
أ�ستاذ جامعي� /صاحب كر�سي
ليون�سكو للدر �سات ملقارنة للأديان
و حل�ضار ت

لربيد لإلكرتوين
emadhm2000@hotmail.com

aaa_1989@yahoo.com
nooralazhar@gmail.com

hafiz.fatma@gmail.com
gadelhak@yahoo.com

alhafian@maktoob.com
vivianfouad@yahoo.com
kadrymha2000@yahoo.com
drmagda53@yahoo.com
magdy.said1961@gmail.com
dr_mabulaylah@yahoo.com

profhaddad@yahoo.fr

امل�شاركون يف امل�ؤمتر

م

اال�سم

54

حممد عبد
للطيف لبنا
حممد علي
فرحات
حممد كمال
لدين إمام
حممد كي�سو

البلد

 52حممد حلمي عبد م�صر
لوهاب
م�صر
 53حممد دويد ر

55
56
57

 58حممد جلو دي

59
60
61
62

م�صر

مدير حترير جملة رو ق عربي
أ�ستاذ القت�صاد ل�سيا�سي -كلية
حلقوق -جامعة لإ�سكندرية
باحث يف علوم ل�شريعة لإ�سالمية

لبنان

�صحفي

م�صر

أ�ستاذ ل�شريعة لإ�سالمية بكلية
حلقوق جامعة لإ�سكندرية
لأ�ستاذ ملنت�سب ملادة للغة لعربية
بكلية لدر �سات لإ�سالمية� -سر ييفو
م�ؤرخ و أكادميي ،ع�ضو جممع للغة
لعربية ،وع�ضو جلنة ملو�سوعات
باملجل�س لأعلى لل�شئون لإ�سالمية،
ع�ضو جمل�س إد رة لهيئة مل�صرية
لعامة للكتاب
طالب يف كلية ل�شريعة لإ�سالمية

لبو�سنة
م�صر

حممد حممدوف رو�سيا
حممد حمزة
م�صر
حممد يو�سف
عد�س
م�صر
حممود
ل�سما�سريي
حممود حبيب م�صر

 63مرمي أيت أحمد

الوظيفة

ملغرب

كاتب ،م�ست�شار �سابق يف منظمة
ليوني�سكو
مدر�س �صحافة و إعالم جامعة �سوهاج-
كلية لآد ب -ق�سم �صحافة
م�شرف على ل�صفحة لدينية بجريدة
لأخبار
ورئي�س حترير جريدة �صوت لأزهر
أ�ستاذة بجامعة بن لطفيل -لرباط-
رئي�س ق�سم لعقائد و لأديان ،ورئي�س
جمموعة بحث حلو ر بني لثقافات
و حل�ضار ت

لربيد لإلكرتوين
bhadawa@gmail.com
d_dowidar@yahoo.com
banna2@hotmail.com

amko_h@yahoo.com
zgawady@hotmail.com

magomed18@mail.ro
myades34@gmail.com
smasiry@yahoo.com

Ait_2003@hotmail.com

اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث

م

اال�سم

البلد

 64م�صطفى عا�شور
 65معتز �شكري

م�صر
م�صر

 66معتز خلطيب

�سوريا

 67منى أبو زيد

م�صر

 68مها غامن

م�صر

 69ن �صر مرت�ضي

نيجرييا

الوظيفة

باحث و�صحفي
نائب مدير حترير لن�شرة القت�صادية-
وكالة أنباء ل�شرق لأو�سط
مدير حترير مللتقى لفكري للإبد ع يف
بريوت ،ومعد بر مج يف قناة جلزيرة
أ�ستاذ  -ق�سم لفل�سفة -وكيل كلية
لآد ب -جامعة حلو ن
باحثة يف كتابات و أدب لأطفال-
دكتور ه يف ملكتبات
طالب متدرب بد ر لإفتاء

 70نور لدين خلادمي تون�س

أ�ستاذ بجامعة لزيتونة -وزير لأوقاف
و ل�ش�ؤون لإ�سالمية �سابقًا  -تون�س
أ�ستاذ لفل�سفة لإ�سالمية و لفكر
لعربي ملعا�صر -جامعة عنب �شم�س،
كلية لآد ب
رئي�س لق�سم لعربي يف أكادميية لعلوم
و لبحوث ،إ�سطنبول و مل�شرف لعام
ملجلة حر ء
مكتبة لإ�سكندرية
طبيب
كاتب وباحث ،رئي�س جمل�س أمناء
م�ؤ�س�سة مدى للتنمية لإعالمية
باحثة يف منظمة ملر أة لعربية
باحث بوحدة لبحوث و لتطوير ب�شبكة
إ�سالم أون الين
رئي�س لق�سم لثقايف -جريدة لعربي
لنا�صري

 71نور ن جلزيري

م�صر

 72نوز د �صو �ش

تركيا

 73هدى �سيد
 74ه�شام حلمامي
 75ه�شام جعفر

م�صر
م�صر
م�صر

 76هند ل�شلقاين
 77و�سام ف�ؤ د

م�صر
م�صر

 78وفاء حلمي

م�صر

لربيد لإلكرتوين
mashoor70@hotmail.com
Mutazz_shukri@yahoo.com
khateebm@aljazeera.net
dr_monazeid@hotmail.com
mghanim1@hotmail.com

nourelkhadmi@yahoo.fr
shorouk1@link net

nevatsavas@yahoo.com

hsayed@mcit.gov.eg
helhamamy@yahoo.com
iomain@onislam net
hindshalakani@hotmail.com
wessamfouad@hotmail.com

ITEGÂHÂT AL-TAGDÏD
WA AL-ISLÂḢ
FÏ
AL-FÏKR AL-ISLÂMÏ
AL-ḢADÏTH

DAR AL-KITAB
AL-MASRI

DAR AL-KITAB
AL-LUBNANI

ITEGÂHÂT AL-TAGDÏD
WA AL-ISLÂḢ
FÏ
AL-FÏKR AL-ISLÂMÏ
AL-ḢADÏTH

