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  كتب بالعربية
 تيار اإلصالح الديني

  ومصائره يف اجملتمعات العربية
  إشراف: ماهر الشريف وسالم الكواكبي
 قسم -دمشق: املعهد الفرنسي للشرق األوسط 

  صفحة. ٤١٩. ٢٠٠٣الدراسات العربية، 
  

يجمع هذا الكتاب بين دفتيه أوراق العمل املقدمة يف النــدوة التــي عقــدت يف مدينــة 
، بمناســــــبة الــــــذكرى ٢٠٠٢حزيران/يونيــــــو  ١أيار/مــــــايو و ٣١حلــــــب (ســــــورية) يــــــومي 

  ."طبائع االستبداد"املئوية لرحيل اإلمام عبد الرحمن الكواكبي، صاحب 
ر الشــريف واألســتاذ ســالم ينقســم الكتــاب، الــذي قــدم لــه وأشــرف عليــه الــدكتور مــاه

  الكواكبي، إىل جزأين:
  :لعلــي  "الثــورة الفكريــة الكواكبيــة: مبرراتهــا ومرتكزاتهــا"األول بالعربيــة ويضــم

مفهــوم املتمجــد "حملمــد جمــال طحــان، و "أبعــاد اإلصــالح الــديني عنــد الكــواكبي"حمية، و
ليوســف  "الكــواكبي التضــاد والتركيــب يف فكــر"ألحمــد البرقــاوي، و "يف طبــائع االســتبداد

إشـــكالية "للســـيد حممـــد حســـن األمـــين، و "وجهـــات نظـــر يف العلمانيـــة املؤمنـــة"ســـالمة، و
الفصــل بــين السياســة والشــريعة يف "لنصر حامد أبو زيــد، و "تأويل القرآن قديماً وحديثاً

حملمـــــد جمـــــال بـــــاروت،  "اخلطـــــاب اإلســـــالمي املعاصـــــر: األصـــــول والوظـــــائف واملصـــــائر
لفـــــالح عبـــــد  "ية للتيـــــارات الشـــــيعية الراديكاليـــــة يف القـــــرن العشـــــرينالنظريـــــة السياســـــ"و

ــر ١٩٣٦ -	١٨٦٠هـــ/١٣٥٥ -	١٢٧٧حممــد حســين النــائيني ("اجلبــار، و م) أول مــن نظّ
أســــباب فشــــل "للشــــيخ جعفــــر املهــــاجر، و "للحكــــم الدســــتوري تنظيــــراً فقهيــــاً يف اإلســــالم

 "كـــان هنـــاك إصـــالح دينـــي إســـالمي؟! هـــل"ألحمـــد موصـــلي، و "خطـــاب اإلصـــالح الـــديني
ألحمــــد األمــــين،  "مــــن إشــــكالية التوفيقيــــة إىل شــــروط النهضــــة"حملمــــد كامــــل اخلطيــــب، و

حملمــــــد شــــــريف  "التقليديــــــة وحمــــــاوالت التجديــــــد -	الشــــــريعة بــــــين القــــــراءات الســــــلفية"و
سدنة هياكل الوهم، بحث يف اخلطاب الديني للعقل الفقهي املشيخي (حممد "الدجاين، و

)رمضـــ مـــن عمـــرو ديـــاب إىل عمـــرو خالـــد: الـــورع "لعبـــد الـــرزاق عيـــد، و "ان البـــوطي مثـــاالً
من غــروب اإلصــالح الــديني إىل جتديــد الفكــر "آلصف بيات، و "والثراء والشباب املصري

  ملاهر الشريف. "اإلسالمي
  :إصـــــالح "لســــالم الكـــــواكبي، و "مصــــلح والعلـــــم"اجلــــزء الثـــــاين بالفرنســــية ويضـــــم

األحرار اليمنيون، التيار اإلصالحي "آلالن روسيون، و "ة عبر العصوروهوية: اإلصالحي
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احلــوزة "لفرانسوا بورغا وحممــد ســبيتلي، و "واإلخوان املسلمون: مؤشرات أولية للتحليل
 "إىل أيامنــا ١٩٠٩أمام امتحان القرن: إصالح التعليم الديني الشيعي األعلى مــن العــام 

يف تطــور الســلفية العراقيــة مــن آخــر القــرن الثــامن  مــا مآلهــا؟ تفكــر"لصابرينا ميرفــان، و
وهابيــــــة وحداثــــــة: جنيولوجيــــــا "إلدوارد متينييــــــه، و "عشــــــر إىل أواســــــط القــــــرن العشــــــرين

 قراءة القرآن"ملارك غابوريو، و "١٩١٤و ١٨٠٣اإلصالح الديني يف الهند بين العامين 
  إيف لوبيتال. -	جلان "عند حممد عبده ورشيد رضا وتأثيرها يف احلركة اإلصالحية

    
يشــرح مــاهر الشــريف وســالم الكــواكبي، يف تقــديمهما للكتــاب، أن فكــرة عقــد النــدوة 
انطلقـــت أوالً مـــن أهميـــة إحيـــاء مئويـــة الشـــيخ املنـــور، ابـــن مدينـــة الشـــهباء، ملـــا خلّفـــه مـــع 
غيره من رواد النهضة العربية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر مــن تــراث عشــق 

البحــث يف أحــوال جمتمعاتنـــا اليــوم ويف أحــوال الفكـــر للحريــة والعــدل واإلصــالح يغنـــي 
الديني السائد فيها. وانطلقت ثانيــاً مــن إحســاس بأهميــة احلــوار بــين البــاحثين يف حقــل 
الدراســـــات اإلســـــالمية يف هـــــذه اللحظـــــة التاريخيـــــة اخلطـــــرة، علـــــى أســـــاس التمييـــــز عنـــــد 

ملتحــرك، واســتعادة مــا احلديث عن اإلصالح بين الدين والفكر الديني، أي بــين الثابــت وا
، وصــوالً إىل "األمــة"	بـــشــغل الــرواد اإلصــالحيين مــن أســئلة فيمــا يتعلــق بســبل النهــوض 

ضـــــرورة التفكـــــر يف مالبســـــات غـــــروب الفكـــــر اإلصـــــالحي الـــــديني وجنـــــاح فكـــــر تقليـــــدي، 
متعصــــب ومنغلــــق، يف احــــتالل بعــــض الفــــراغ القــــائم يف الســــاحة اإلســــالمية. وهــــو أمــــر 

النيــات الصــدامية عنــد عــدد مــن الــدوائر الغربيــة الباحثــة عــن عــدو جديــد ســاهم يف تعزيــز 
  بعد انهيار املعسكر االشتراكي.

وقد ضبط هذان املنطلقان اللــذان حــددهما الشــريف والكــواكبي معظــم أوراق النــدوة 
اجملموعــــة يف الكتــــاب، فانســــابت األوراق علــــى تنــــوع موضــــوعاتها وتفــــاوت مســــتويات 

الكـــواكبي، أو تنـــاقش التـــراث الـــديني مبـــرزة أهميـــة التأويـــل  البحـــث فيهـــا، تعـــرض لفكـــر
والتجديــد بحثــاً عــن األجوبــة يف مواجهــة التحــديات واملتغيــرات، أو حتلــل أســباب تراجــع 

  الفكر اإلصالحي الديني وسبل إعادة االعتبار إليه.
  على أنني اخترت يف هذه املراجعة االقتصار على ثالث قضايا أبرزتها األوراق:

  ة االستبداد التي بحث فيها الكواكبي.قضي  
  .قضية التأويل وإعمال العقل كما أبرزتها كتابات رواد اإلصالح  
  .قضية تراجع الفكر الديني اإلصالحي واالنقالب عليه  

  ) يف أن االستبداد١(
  أصل الداء

عرض كتّاب األوراق بشــأن فكــر الكــواكبي ملــا قالــه اإلمــام يف االســتبداد. فهــو، مثــل 
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ه مـــــــن رواد اإلصـــــــالح، بحـــــــث يف أســـــــباب التخلـــــــف الـــــــذي أصـــــــاب دول املســـــــلمين ســـــــوا
وجمتمعــــاتهم. لكنــــه، وعلــــى نحــــو تميّــــز بــــه عــــنهم، ركــــز يف إجابتــــه تركيــــزاً خاصــــاً علــــى 
مسألة االستبداد. فاالســتبداد، بالنســبة إليــه، هــو الــداء األخطــر الــذي أصــاب األمــة، والــذي 

مولّــد اجلهــل والتعصــب والفســاد والعنــف: تأسســت عليــه عناصــر التراجــع والتخلــف. فهــو 
يضغط [االستبداد] على العقل فيفسده، ويلعب بالدين فيفسده، ويحارب العلــم فيفســده، "

  (والتمجد من أبرز صفات املستبد). "ويغالب اجملد فيفسده ويقيم مقامه التمجد
واألهـــــم يف بحـــــث اإلمـــــام يف االســـــتبداد قولـــــه بمقـــــامين منـــــه: االســـــتبداد السياســـــي 
واالستبداد الديني، وتقديره أنهما غالباً ما يلتقيان فيستزيد أحــدهما مــن اآلخــر. ويتولــد 

املدلســــين "مــــن التقائهمــــا حتــــالف بــــين األمــــراء واحلكــــام مــــن جهــــة وبــــين مــــن يســــميهم 
مـــــن جهـــــة أُخـــــرى، فيفســـــد امللـــــك واالجتمـــــاع والـــــدين. لـــــذلك، كـــــان  "واجلهلـــــة املعمّمـــــين

الح السياســــي باإلصــــالح الــــديني ارتباطــــاً وثيقــــاً، الكــــواكبي يشــــدد علــــى ارتبــــاط اإلصــــ
ويقــول إن أهـــم أســباب تقـــدم الغــرب قيـــام العقـــالء فيــه بحركـــة إصــالح دينـــي وعـــودة إىل 

  اإلجنيل األول، أتاحت لهم فيما بعد االنطالق والسير قدماً على طريق التطور والعلم.
لتغييــــر. فهــــو رفــــض تشــــير األوراق املتناولــــة فكــــر الكــــواكبي أيضــــاً إىل نظرتــــه إىل ا

مفهــومي االنقــالب والثــورة ملــا يحمالنــه مــن خمــاطر اســتبدال اســتبداد بــآخر، أو إيصــال 
جهلـــة مـــن العامـــة إىل احلكـــم ال يفقهـــون يف مراميـــه وأصـــوله فيزيـــدون يف اخلـــراب ويف 
تعمـــيم الفســـاد وحتقيـــق الفتنـــة. وهـــو بهـــذا املعنـــى مـــع اإلصـــالح العاقـــل واملتـــدرج، ومـــع 

ر وحتقيـــق احلريـــة السياســـية مـــن خـــالل رفـــع مســـتوى اإلدراك والـــوعي الشـــورى والدســـتو
  عند اإلنسان املسلم، الذي ال يتم بغير التعليم والتثقيف.

نتبــــين مــــن هــــذه األســــطر القليلــــة حكمــــة الكــــواكبي واتقــــاد فكــــره. وعلــــى الــــرغم مــــن 
ومــــات مســــمماً ســــنة  ١٨٥٥اغتيالــــه قبــــل إتمامــــه العقــــد اخلــــامس مــــن العمــــر (ولــــد ســــنة 

)، فإنــــه خلّــــف كتابــــات ناضــــجة مــــا زالــــت تشــــي براهنيــــة فكــــره نتيجــــة اســــتمرار ٢١٩٠
، وتكــاثر املتمجــدين فيهــا وحاجتهــا إىل اإلصــالح الــديني والتغييــر "األمــة"االســتبداد يف 

السياسي. وال يقلل من راهنية هذا الفكر مــا حملتــه مواقفــه أحيانــاً مــن تضــاد بــين وعيــه 
العصــر النبــوي (وعصــر أبــي بكــر وعمــر) عصــراً ذهبيــاً  الديني ونزوعــه الســلفي إىل اعتبــار

ونموذجـــاً ملــــا يمكــــن أن يكــــون عليــــه احلكـــم يف بــــالد املســــلمين، وبــــين إعجابــــه احلــــداثي 
بمبـــادئ الثـــورة الفرنســـية وكتابـــات مفكريهـــا، وهـــم اجلـــانحون إىل إبعـــاد الـــدين والنبـــوة 

واملســــاواة. فهـــــذا  عــــن السياســــة وإقامـــــة الدولــــة العلمانيـــــة علــــى أســـــس احلريــــة واإلخـــــاء
التضـــاد يصـــعب أن يـــزول مـــن فكـــر أي متـــدين، واملهـــم لتجـــاوزه إحـــداث القناعـــة بـــأن مـــا 
كــــــان ســــــيظل نموذجــــــاً غيــــــر قابــــــل للتكــــــرار، وأن االســــــتيحاء منــــــه لتكييــــــف احليــــــاة إزاء 

  متطلباتها املستجدة، هو سبيل االستمرار.
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  ) ما تراجع قوله٢(
  يف التأويل والتسامح...

  ويف العلمانية
يبحـــث عـــدد مـــن أوراق النـــدوة يف املكانـــة التـــي احتلهـــا مبـــدأ التأويـــل يف األدبيـــات 
اإلســالمية. ويقــدم نصــر حامــد أبــو زيــد مطالعــة تتنــاول إشــكالية التأويــل عنــد املســلمين 

.   قديماً وحديثاً
أكثــــر مــــن عشــــر مــــرات يف  "التأويــــل"ينطلــــق أبــــو زيــــد، بعــــد إشــــارته إىل ورود عبــــارة 

مـــرة واحـــدة، مـــن االستشـــهاد بـــبعض مـــا قالـــه  "التفســـير"د عبـــارة القـــرآن يف مقابـــل ورو
ال حتــــاججهم "قــــدماء مثــــل علــــي بــــن أبــــي طالــــب (قولــــه البــــن العبــــاس حمــــاجج اخلــــوارج 

بــين دفتــي "، واعتبــاره أن القــرآن "بــالقرآن، فــإن القــرآن حمــال أوجــه، حــاججهم بالســنة
ب يف التعامــل مــع الــنص )، ليظهــر أن التجــاذ"املصحف ال ينطــق وإنمــا يــتكلم بــه الرجــال

القـــرآين بـــدأ يف وقـــت مبكـــر مـــن التـــاريخ اإلســـالمي، وأن التأويـــل كـــان شـــائعاً، وأنـــه راح 
يتطور ويتغذى من علم الكالم واملنطق والفلسفة إىل أن صار مع املعتزلة مذهباً فكريــاً 

ة يعملونــه يف ردودهــم علــى أهــل املــذاهب األُخــرى. وقــد اعتمــد املعتزلــة علــى آيــات قرآنيــ
، أي أُخــر ال تؤخــذ بحرفيتهــا "منــه آيــات مُحْكَمــات هــن أُم الكتــاب وأُخَــر متشــابهات"مثــل 

  )."استواء الله على العرش"بل بتأويلها (كتأويل العقل ملسألة 
ويشــــير أبــــو زيــــد إىل أن التحايــــل علــــى احلــــق يف التأويــــل جــــاء مــــع املتــــأخرين بعــــد 

الــــرأي "و "الــــرأي املقبــــول"القــــرنين الرابــــع واخلــــامس للهجــــرة، حــــين شــــاع احلــــديث عــــن 
يف جمال التأويل، فاعتبر كل خمــالف للجماعــة علــى رأي مــذموم. ثــم جــاء ابــن  "املذموم

التفاســـير "علـــى منطـــق التأويـــل، ويحمـــال علـــى  تيميـــة وتلميـــذه ابـــن القـــيّم ليســـلطا الســـيف
  التي ال بد من وقفها درءاً للخطر املتهدد الدين احلنيف. "الضالة والتأويالت املنحرفة

ويتنـــاول أبـــو زيـــد، يف معاجلتـــه إلشـــكالية التأويـــل يف العصـــر احلـــديث، فكـــر حممـــد 
ن ال يـــزاالن عبـــده واشـــتغاله علـــى طريقتـــي الســـلف واخللـــف، وانقســـام مريديـــه إىل تيـــاري

يشكالن قطبــي الصــراع علــى الســاحة اإلســالمية: طريقــة الســلف، ومنهــا نهــل رشــيد رضــا 
ومــن بعــده حســن البنــا مؤســس جماعــة اإلخــوان املســلمين؛ وطريقــة اخللــف، ومنهــا نهــل 
علي عبد الرازق وطه حسين وأمين اخلويل وحممد أحمد خلف اللــه. ويــورد حججــاً بليغــة 

تأويــل تأكيــداً لعــدم جــواز تعــارض العقــل والقــرآن. كمــا يعــرض بشأن ما قاله عبده يف ال
ملــــا نــــادى بــــه عبــــده، ومــــن بعــــده طــــه حســــين، بشــــأن القصــــص الــــواردة يف القــــرآن، مــــن 
ضرورة أخذ ما فيها من عبر ومن خماطبة لعقل العــرب يف مرحلــة تاريخيــة معينــة، مــن 

  بحث يف التاريخ. دون البحث يف مدى دقة ورودها تاريخياً، إذ إن القرآن ليس كتاب
على أن طريقة السلف أقفلت البــاب، أو تكــاد، أمــام أتبــاع طريقــة اخللــف. وعــانى كــل 



  ١٤٦)، ص ٢٠٠٤(صيف  ٥٩، العدد ١٥جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٥ 
 

مــن اعتمــد التأويــل حمنتــه، مــن علــي عبــد الــرازق وطــه حســين، إىل أمــين اخلــويل وحممــد 
أحمــد خلــف اللــه، وصــوالً إىل أبــي زيــد نفســه. وهــذه احملــن تــوحي بــأن ال جمــال للتســامح 

  ف واحلرية يف التفكير اإلسالمي، كما يفهمه أكثر احلديثين من أهله.والحترام االختال
، لكـــن عـــدداً مـــن االستشـــهادات القرآنيـــة، الـــواردة يف ورقـــة حممـــد شـــريف الفرجـــاين

يظهـــر عكـــس هـــذا الفهـــم احملـــدود. فالكاتـــب، يف بحثـــه يف حمـــاوالت التجديـــد، يركـــز علـــى 
آيــــات تؤكــــد مبــــدأ التســــامح وتشــــير إىل إمكــــان قيــــام حكــــم مــــدين يف اإلســــالم ال يتنــــافى 
والقرآن الذي شدد على السلطة التبشيرية للرسول، ال علــى الســلطة السياســية لــه كحــاكم: 

اس باحلق فمن اهتدى فلنفســه ومــن ضــل فإنمــا يضــل عليهــا إنا أنزلنا عليك الكتاب للن"
مــا عليــك مــن "، و"فــذكِّر إنمــا أنــت مــذكِّر لســت علــيهم بمســيطر"، و"ومــا أنــت علــيهم بوكيــل

... فمــا يمكــن فهمــه يف هــذه اآليــات "حسابهم من شــيء ومــا مــن حســابك علــيهم مــن شــيء
ومــن "، "ال إكــراه يف الــدين"، تأسيســاً أيضــاً علــى أن "مل يهتــد"هو تســامح اإلســالم مــع مــن 

مــــن ناحيــــة، وإفســــاحاً يف اجملــــال حلكــــم مســــتقل عــــن  "شــــاء فليــــؤمن ومــــن شــــاء فليكفــــر
الدعوى الدينية وعن الهداية اإلسالمية من ناحية أُخرى. وهذا ما كــان علــي عبــد الــرازق 

، وهــو بالتحديــد مــا يفــتح البــاب أمــام موقــف "اإلســالم وأصــول احلكــم"قد حاول قولــه يف 
دعوة إىل الفصل بين البحث يف الغيب والبحــث يف إدارة شــؤون الــدنيا انطالقــاً مــن من ال

  معرفة اإلنسان ومن عقله.
والســيد حممــد حســن األمــين، يف مداخلتــه اخملتصــرة واملكثفــة، يقــدم رأيــاً يف ذلــك، 
أحوج ما تكون إليه اجملتمعات اإلسالمية اليوم. فهو يعتبر أن العلمانيــة (املشــتقة لفظــاً 

العـــامل ال مـــن العلـــم)، بمـــا هـــي احتـــرام للعقـــل وللفكـــر اإلنســـاين، ال تتعـــارض والـــدين.  مـــن
فالعــامل هــو مصــدر للمعرفــة العلميــة، والــوحي اإللهــي مصــدر للمعرفــة الغيبيــة ال ينــافس 
العلــم أو يصــادره. واملعرفــة وكــدح اإلنســان همــا املصــدر الوحيــد لفهــم عــامل الشــهود، أي 

ع والكون واحلياة. ويرى السيد األمين أن اإلسالم كدين رمــى التاريخ واإلنسان واجملتم
إىل حترير اإلنســان مــن االســتالب، وإىل التشــارك يف صــنع احلقيقــة اإلنســانية، وبالتــايل 
  ال يمكن أن يكون عقبة أمام العقل وحاجزاً أمام حرية البحث ووسيلة لتكفير الباحثين.

إصـــالحياً  "مـــذهباً"لـــدين واإلنســـان، وبـــذلك، تصـــبح العلمانيـــة املؤمنـــة، احملترمـــة ا
  يمكن التأسيس عليه إلعادة االعتبار إىل التراث الثقايف النهضوي.

  ) يف أسباب الغروب٣(
  اإلصالحي

يقـــدم مـــاهر الشـــريف مطالعـــة يف حتليـــل أســـباب غـــروب اخلطـــاب اإلصـــالحي وعـــدم 
هضــة، مــن جتديــد الفكــر الــديني منــذ بــدايات القــرن املنصــرم. ويعــرض مرحلــة بــدايات الن

ســنة  "تخلــيص اإلبريــز يف تلخــيص بــاريز"تــاريخ صــدور كتــاب رفاعــة رافــع الطهطــاوي 
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أول مدرســـــة علمانيـــــة يف جبـــــل  ١٨٦٣إىل حلظـــــة إنشـــــاء بطـــــرس البســـــتاين ســـــنة  ١٨٣٤
أقـــوام املمالـــك يف معرفـــة أحـــوال "لبنـــان، إىل تـــاريخ ظهـــور كتـــاب خيـــر الـــدين التونســـي 

ي جــامع الزيتونــة يف تــونس يف ســتينات القــرن خــالل احلــراك الثقــايف خلريجــ "املســالك
التاسع عشر، وما رافق ذلك من ترجمات وكتابات وتــأثر بــاملنورين األوروبيــين فــولتير 

. ويركـــز "الـــوثقى ةالعـــرو"وروســـو ومونتســـكيو، وباإلصـــالحيين األتـــراك، وتشـــكل جمعيـــة 
 - ١٨٣٩الشــــريف علــــى الــــدور املهـــــم الــــذي اضــــطلع بــــه الســـــيد جمــــال الــــدين األفغـــــاين (

) يف تعزيــز كــل هــذه اإلرهاصــات واالســتفادة منهــا لتطــوير فكــر إصــالحي دينــي ١٨٩٧
). فاألفغــاين ١٩٠٥ - ١٨٤٩بنى عليــه فيمــا بعــد صــديق األفغــاين وتلميــذه حممــد عبــده (

قال بالنهوض باجملتمعات اإلسالمية من خالل حركة تنويرية يكون اإلسالم العقــالين 
ودعا إىل اللجوء إىل التأويــل كلمــا تعــارض الــدين اإلســالمي املنفتح على العلم رافعتها. 

مــع احلقــائق العلميــة. وقــد أكمــل عبــده هــذا الــنهج، فكتــب عــن حريــة الفــرد وحريــة التفكيــر 
وضـــرورة فهـــم اإلســـالم علـــى أنـــه ديـــن العقـــل القـــادر علـــى التأســـيس للمجتمـــع احلـــديث، 

هــي التــي عمــدت إىل التلطــي بــه مؤكــداً أن الــدين ال يحتــاج إىل الســلطة السياســية، وإنمــا 
لتبريـــــر جورهـــــا وفســـــادها فأصـــــابته باألذيـــــة وألصـــــقت بـــــه الشـــــوائب الواجـــــب إزالتهـــــا. 
ــا عبــد  وحــاجج عبــده ضــد التكفيــر معتبــراً احلريــة الفرديــة أساســاً مــن أســس اإلصــالح. أمّ

)، فركـــز كمـــا ذكرنـــا علـــى االســـتبداد معتبـــراً احلريـــة ١٩٠٢ - ١٨٥٥الـــرحمن الكـــواكبي (
ال يبــالون بغوغــاء العلمــاء الغفــل "ية شــرط اإلصــالح الواجــب قيادتــه مــن حكمــاء السياســ

األغبياء والرؤساء القساة اجلهالء، يجددون النظر يف الدين فيعيدون النــواقص املعطلــة 
ويهذبونــه مــن الزوائــد الباطلــة ممــا يطــرأ عــادة علــى كــل ديــن يتقــادم عهــده، فيحتــاج إىل 

  "جمددين.
، "اإلســـالم وأصـــول احلكـــم") يف كتابـــه ١٩٦٦ - ١٨٨٨زق (ثـــم تـــابع علـــي عبـــد الـــرا

هـــذا النحـــو اإلصـــالحي، واشـــتغل علـــى مســـألة فصـــل الواليـــة املاديـــة للحـــاكم عـــن الـــدور 
التبشــيري للرســول (فكيــف بالــدعاة وأئمتــه)، بينمــا كتــب قاســم أمــين والطــاهر حــداد عــن 

ديــداً لغويــاً وفكريــاً، حترر املــرأة، ونشــط عشــرات املثقفــين الشــوام والتونســيين كتابــة وجت
فبـــدا أن حتويـــل الفكـــر النهضـــوي إىل حالـــة إصـــالحية دينيـــة وثقافيـــة بـــات مســـألة وقـــت 

  وتراكم جهود وجتارب.
)، ١٩٣٥ - ١٨٦٥، اإلمام حممد رشــيد رضــا ("املنار"غير أن انقالب صاحب جملة 

داعيــة علــى فكــر أســتاذه حممــد عبــده يف إثــر وفاتــه، وحتولــه مــن داعيــة جتديــد وعلــم إىل 
الهادفين إىل هدم الدين وفصــله عــن الدولــة وفــرض تهتــك النســاء،  "املارقين"جهاد ضد 

وهجومــــه العنيــــف علــــى مــــن ســــمّاهم املتفــــرجنين واملالحــــدة، مــــن رواد تلــــك احلقبــــة، وال 
ســيما علــي عبــد الــرازق وطــه حســين وقاســم أمــين، كــل هــذا شــكل نقطــة حتــول يف املســار 

علــى دعــاة اإلصــالح أرضــية تموضــع فيهــا جميــع  اإلصــالحي. فقــد أسســت حمــالت رضــا
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احملــافظين والتقليــديين ورافضــي التطــور والتجديــد. كمــا شــكل قاعــدة اســتند إليهــا حســن 
) يف دعوتـــــه إىل نبـــــذ احلضـــــارة الغربيـــــة ومؤسســـــاتها وإصـــــالح ١٩٤٩ - ١٩٠٦البنـــــا (

بــالنهوض  الذات اإلسالمية وتنقيتها من الشوائب عودة إىل اإلسالم األول الكفيل وحــده
، املنضــم إىل اإلخــوان املســلمين بعــد ١٩٦٦ - ١٩٠٦باألمة. ثم كــان لــدعوة ســيد قطــب (

وفــــاة البنــــا) إىل أخــــذ العلــــوم البحتــــة مــــن الغــــرب ونبــــذ علومــــه االجتماعيــــة واإلنســــانية 
والفلســــــفية، والعتبــــــاره أن احلقيقــــــة ملــــــك الطليعــــــة املؤمنــــــة التــــــي تعــــــيش بمــــــنهج اللــــــه، 

سالم وجاهلية، أن أطلقت العنان حلملة مضادة عنيفة يف وجــه ولتقسيمه اجملتمع إىل إ
املســـــاعي اإلصـــــالحية، وأسســـــت لإلســـــالم السياســـــي الســـــلفي يف قراءتـــــه، التكفيـــــري يف 

  مسلكه.
وقد رافق غروب اإلصالح الديني وسيطرة اإلسالم السلفي صعود لتيارات سياسية 

مــــاداً علــــى االشــــتراكية أو علمانيــــة تــــدعو إىل البحــــث يف إصــــالح اجملتمــــع والسياســــة اعت
القومية أو الليبرالية وغيرها من التيارات املؤثرة يف الغرب. وقد ابتعــدت هــذه التيــارات 
عن تراث النهضــة، وأهملــت اإلصــالح الثقــايف والــديني يف دعاويهــا اإلصــالحية، ففوتــت 

  فرصة تأمين تواصل تاريخي واستمرارية نهضوية.
ى حريــة املــواطن والتحــول إىل العقــل االنقالبــي ثــم جــاء مبــدأ إعــالء حريــة الــوطن علــ

يف احليــــاة السياســــية واحلكــــم الســــلطوي ليقضــــي علــــى أي إمكــــان إلعــــادة االعتبــــار إىل 
  اإلصالح وإىل رواده الفكريين.

وربمـــــــا يجـــــــب أن نضـــــــيف أن الصـــــــدام بـــــــين األنظمـــــــة املســـــــتبدة باســـــــم القوميـــــــة أو 
ين املنغلـــق، كـــان لـــه تـــأثير كبيـــر يف االشـــتراكية والعلمانيـــة وبـــين تيـــار اإلخـــوان املســـلم

  املسار االنحداري سياسياً، ويف التشدد إسالمياً واعتماد العنف وسيلة يف الصراع.
املهم اليوم، وهو دعــوة النــدوة، حملتهــا أوراق الكتــاب العربيــة بأكثرهــا، العــودة إىل 

جعفـــر اســـتكمال تـــراث األفغـــاين وعبـــده والكـــواكبي وحســـن النـــائيني (الـــذي قـــدم الشـــيخ 
املهــــــاجر بحثــــــاً يف فكــــــره املســــــتنير وفقهــــــه اإلصــــــالحي) علــــــى الــــــرغم مــــــن صــــــعوبتها. 
وســيتطلب ذلــك حتمــاً مســاجالت هادئــة كتلــك التــي يقــدمها نصــر حامــد أبــو زيــد والســيد 
حممد حسن األمين، أو ساخنة ال تخلو مــن قســوة وطرفــة كمثــل التــي يقــدمها عبــد الــرزاق 

  ."ل الوهمسدنة هياك"عيد يف نقده ملن يسميهم 
واملهـــم أيضـــاً التوقــــف عنـــد أســـباب الغــــروب اإلصـــالحي، علـــى نحــــو مـــا فعـــل مــــاهر 
الشــــــريف، لالنطــــــالق مــــــن جديــــــد يف مرحلــــــة صــــــار اإلصــــــالح (السياســــــي واالقتصــــــادي 
واالجتمــــاعي والثقــــايف) شــــرطاً ال غنــــى عنــــه ملواجهــــة التحــــديات الداخليــــة واخلارجيــــة 

  هضة حتى اليوم.املتعاظمة واملتراكمة منذ عصر النهضة اجمل
    

بقــــدر مــــا يتــــرك هــــذا الكتــــاب أثــــراً طيبــــاً يف القــــارئ لشــــعوره بعيــــد إتمامــــه باملتعــــة 
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الفكريــة والفائــدة الكبيــرة التــي جناهــا مــن قراءتــه، بقــدر مــا يصــيبه بالكــدر لتيقنــه أكثــر 
. فطــرح األســئلة نفســها اليــوم عــن أســباب "األمــة"فــأكثر مــن حجــم التراجــع الــذي أصــاب 

بعد مــا يزيــد علــى قــرن ونصــف قــرن مــن طرحهــا أول مــرة، ومــن دون الشــروع يف تخلفنا 
حتويــل بعــض األجوبــة إىل واقــع، يؤشــر إىل هــول العجــز وحجــم التــردي واملراوحــة الــذي 
تعيشــه جمتمعاتنــا. فقــد ضــاعت عقــود مــن أعمارنــا أو تكــاد، وستضــيع قــرون إن مل نعــد 

  العمل على إطالق نهضة جديدة.
  زياد ماجد

  بناينكاتب ل
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