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هاجســا مراف ًقــا للوعــي العــريب اإلســامي ،ومحايثًــا ملختلــف مســتويات تفكــره
ظـ َّـل ســؤال النهضــة
ً
منــذ حــدوث الصدمــة األوىل مــع الغــرب يف القــرن التاســع عــر؛ إذ كان وال يــزال الســؤال اإلشــكايل
املحــوري الــذي تضافــرت الجهــود وتجادلــت يف محاولــة اإلجابــة عنــه.
وليــس مــن املبالغــة أن نقــول :ميكــن اختــز ُال الناتــج الفكــري العــريب بأكملــه ومبختلــف تياراتــه
واتجاهاتــه يف كونــه مجـ َّرد حاشــية عــى هــذا الســؤال ،حاشــية تقاربــه وتُعيــد صياغتــه ،أو حاشــية تــروم
ـول أيضً ــا :إن انقســام الوعــي العــريب النهضــوي إىل تيــار ٍ
ـح القـ ُ
ات
أن تكــون مت ًنــا يقـ ِّدم إجابـ ًة عنــه ،بــل يصـ ُّ
ـس االنقســا َم والتبايُ ـ َن يف اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تحدي ـ ًدا.
متباينــة يعكـ ُ
ومــن املال َحــظ أن مؤرخــي الفكــر العــريب الحديــث واملعــارص لديهــم نــزو ٌع نحــو اخت ـزال التنظ ـرات
واملشــاريع النهضويــة العربيــة -عــى تن ُّوعهــا -إىل ثالثــة تيــار ٍ
ات أساســية :تيــار التأصيــل ،وتيــار التحديــث،
وتيــار التوفيــق ،أو غــر هــذا وذاك مــن العناويــن والتســميات املتقاربــة.
ـتقل بذاتــه؛
غــر أننــا يف هــذا البحــث لــن نأخـ َذ بهــذا التصنيــف؛ ألننــا ال نــرى أن مثَّــة تيــا ًرا توفيق ًّيــا مسـ ًّ
حيــث نعتقــد ألَّ وجــو َد َّإل لتياريْــن اثنـ ْـن فقــط ،هــا :التأصيــل ،والتحديــث .أمــا التوفيقيــة فليســت
ـتقل بذاتــه كتيــا ٍر ثالـ ٍ
ـث ينضــاف إىل مــا ســبق؛ بــل هــي تيــا ٌر محايــثٌ ملــا ســبق .وإذا كان ال بـ َّد
كيانًــا مسـ ًّ
ـتقل ،فــا بـ َّد مــن تعــداده تياريــن اثنــن ال تيــا ًرا واحـ ًدا؛ حيــث إن النزعــة
بوسـ ِمه تيــا ًرا مسـ ً
مــن تحديــده ْ
خاصــا بهــا مختل ًفــا عــن توفيقيــة التحديــث؛ لــذا اختالفًــا مــع هــذه
التأصيليــة قــد أنتجــت تيــا ًرا توفيق ًّيــا ًّ
الثالثيــة الشــائعة نقــرح ثنائيـ ًة ســتثمر موق َفـ ْـن توفيق َّيـ ْـن ،فيكــون حاصــل تيــارات الفكــر النهضــوي أربعــة
تيــار ٍ
ات ال ثالثــة إذا عددنــا توفيقيتَــي التأصيــل والتحديــث.
وامللحوظــة الثانيــة هــي أنــه رغــم تع ـ ُّدد التيــارات واإلجابــات وتن ـ ُّوع األطروحــات النهضويــة ،مــا زال
الوضــع العــريب إىل اليــوم -ســواء مــن الناحيــة الثقافيــة أو مــن الناحيــة املجتمعيــة -مختـ ًّـا مأزو ًمــا ،ومــن
ـب ال عــن مــا صــدق واقعــي منظــور.
ث َـ َّم مــا زال ســؤال النهــوض يعـ ِّـر عــن مطلـ ٍ
فام السبب؟ هل يرجع الفشل إىل خللٍ يف تلك اإلجابات ،عىل اختالفها وتعدُّ دها ،أو أن سؤال النهضة ال
يتطلَّب أجوب ًة نظري ًة فقط ،بل يتطلَّب أيضً ا ً
أفعال منظور ًة ومامرس ًة تغيريي ًة واقعي ًة ،ومن ثَ َّم فاملسؤولية
ليسـت ملقا ًة عىل مفكِّر النهضة (أي القيادة الفكرية) ،بل عىل الحاكم العريب (أي القيادة السياسـية)؟
يصـح اختـز ُال ع ْجـ ِز الفعـل النهضـوي يف مجـ َّرد خللٍ اعتـور عمليـة تطبيق اإلجابـة النظرية،
لكـن هـل ُّ
ً
اختلال يف الرؤيـة الفكريـة ذاتها التـي أنتجت تلـك النظرية؟
وليـس
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ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

ِ
للجــواب عــن هــذه االســتفهامات ســنبدأ ً
وبحــث
أول -بتحليــل صــرورة ألفــاظ ســؤال النهضــة،بقصـ ِد ض ْبـ ِ
ـط محــدَّ دات منطهــا يف التفكــر.
دالالتهــا .ثــم ننتقــل إىل اســتعراض تيــارات الفكــر النهضــوي ْ
ـي.
لنختــم ببيــان حاجــة فكــر النهضــة إىل مخت ـ ٍر مجتمعـ ّ
ً
أول :في قاموس النهضة وداللة تحوالته االصطالحية

مــن الناحيــة اللســانية ،مثَّــة تع ـ ُّدد يف األلفــاظ املســتعملة للداللــة عــى إشــكال النهضــة ،كــا أن مثَّــة
ـول وصــرور ًة يف االصطــاح عليهــا وتوصيفهــا لغويًّــا .ففــي النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر،
تحـ ً
خاصــة تختــزل مطلــب النهــوض ،مثــل :تحقيق الرتقــي ،والتمـ ُّدن والتجديــد واملجد،
اسـتُعملت اصطالحــاتٌ َّ
وامل َ َن َعــة ،والرتقــي ...ويف بدايــة القــرن العرشيــن ،صــار الســؤال النهضــوي مطرو ًحــا بصيغـ ٍة تعبرييـ ٍة مغايــر ٍة
تتوســل لفــظ «التأ ُّخــر» للداللــة عــى الوضعيــة اإلشــكالية التــي يعيشــها العــامل العــريب /اإلســامي وقتئــذ،
ولفــظ «التق ـ ُّدم» للداللــة عــى املطلــب .وهــذا مــا يتجـ َّـى واض ًحــا يف أســئلة ُر َّواد النهضــة ،مثــل شــكيب
أرســان الــذي اســتفهم قائـ ًـا« :ملــاذا تأ َّخــر املســلمون وملــاذا تقـ َّدم غريهــم؟» ،وعبــد اللــه النديــم« :ملــاذا
يتق َّدمــون ونحــن عــى تأ ُّخــر؟».
لكــن رسعــان مــا شــاع اسـ ُ
ـتعامل لفظَــي «نهضــة» و»انحطــاط» ،للداللــة عــى جدل َّيــة املمكــن والكائــن
يجســد الضعــف واالنحطــاط) .وقبــل ذلــك كانــت اللحظــة
(ممكــن النهــوض ،والواقــع الكائــن الــذي ِّ
التاريخيــة الســابقة قــد ُو ِســمت بكونهــا «عــر انحطــاط» .وقــد ســاعد عــى شــيوع هــذا الوســم بــرو ُز
بدايــات الحركــة القوميــة العربيــة بوصفهــا دعــو ًة للتحـ ُّرر مــن الحكــم العثــاين الــذي ســاد تلــك الفــرة
الزمنيــة التــي س ـتُنعت اســتهجانًا بذلــك الوســم.
ويرتبــط ظهــور لفــظ «النهضــة» بتأ ُّمــل وضعيــة العــامل األورويبِ ،
ودرس صريورتــه التاريخيــة لفهــم
ســبب تق ُّدمــه ،حيــث اســتوقفت الوعــي العــريب تلــك اللحظــة املوســومة بالـ»رونيســانس» Renaissance
الدالَّــة عــى لحظــة ابتــداء «التقـ ُّدم» األورويب يف القرنَـ ْـن الرابــع عــر والخامــس عــر .وقــد ت ُرجــم لفــظ
«رونيســانس» ترجمــة خاطئــة؛ حيــث أصبــح مقابلــه العــريب هــو لفــظ «النهضــة»! وبذلــك صــارت الكلمــة
تختــزل املطلــوب لتحقيــق النقلــة الحضاريــة الواجــب إنجازهــا لنخــرج مــن وضعيــة التأ ُّخــر ،كــا خرجــت
أوروبــا مــن تأ ُّخرهــا بتح ُّقــق عــر الـ»رونيســانس» ،أي عــر اإلنس ـ َّية واإلصــاح الدينــي .وهكــذا أخــذ
لفــظ «النهضــة» يف التــداول للداللــة عــى مطلــب تلــك اللحظــة التاريخيــة املُثْقَلــة باألمــل يف التغيــر.
لكــن خــال منتصــف القــرن العرشيــن ظهــر منــوذج الدولــة الوطنيــة بفعــل حــركات االســتقالل ،فبــدت
أولويــة البنــاء االقتصــادي؛ ولــذا أخــذ ســؤال النهــوض يتبــدل لفظ ًّيــا ليصــر «ســؤال التنميــة» .وهكــذا
أصبــح الــزوج املفهومــي الـ ُّ
ـدل مــن نهضــة /انحطــاط .وقــد
ـدال عــى الوضعيــة هــو :تنميــة /تخلُّــف ،بـ ً
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م َّيــز هــذه الفــرة ظهــو ُر مــروع الثــورة الــذي يختــزل -مــن جهــة -فكــرة التنميــة مبــا تعنيــه مــن إقــا ٍع
ـادي وعدالـ ٍة اجتامعيــة ،ويختــر -مــن جهــة ثانيــة -إرادة االســتقالل االقتصــادي عــن اآلخــر الغــريب.
اقتصـ ٍّ
رشا عــى ســقوط منــوذج الثــورة ،وبــدء بــروز منــوذج الصحــوة.
لكــن هزميــة  1967ســتكون مــؤ ً
غــر أن ظاهــرة الصحــوة اإلســامية ســتعرف ارتجا ًجــا كبــ ًرا بعــد خــروج االتحــاد الســوفيتي مــن
أفغانســتان ،وبــدء تقاتــل الحــركات الجهاديــة األفغانيــة ،ومــا ل َِحـ َـق ذلــك مــن شــيوع أســلوب العنــف يف
بعــض األقطــار اإلســامية كالجزائــر ومــر.
وبــد ًءا مــن منتصــف عقــد التســعينيات ســيأخذ لف ـ ٌظ جدي ـ ٌد يف الشــيوع يف الخطــاب العــريب؛ فصــار
ســؤال النهضــة مــن الناحيــة اللســانية يتوســل لفــظ الحداثــة للداللــة عــى مطلــب النهــوض ،وال ت ـزال
هــذه الصيغــة التعبرييــة متداول ـ ًة إىل اآلن.
نالحــظ -إذن -أن مثَّــة تحـ ٍ
ـوالت مفهوميـ ًة يف قامــوس ســؤال النهــوض :تأ ُّخــر /تقـ ُّدم ،نهضــة /انحطــاط،
ـاذج تص ُّوريــة متعـ ِّددة بد ًءا مــن النهضة
تنميــة /تخلُّــف ،حداثــة /تقليــد .كــا يال َحــظ حــدوث انتقــا ٍل يف منـ َ
إىل الثــورة ثــم الصحــوة فالحداثــة ،فهــل يـ ُّ
ـدل هــذا التحـ ُّول اللفظــي عــى مجـ َّرد تغيـرٍ يف املرتادفــات (هذا
إذا س ـلَّمنا بوجــود ت ـر ٍ
ادف يف اللغــة)؟ أم أنــه يعكــس تغي ـ ًرا معرف ًّيــا ومنهج ًّيــا يف متثُّــل ســؤال النهــوض؟
ـال؟
وهــل تعكــس تحــوالت النــاذج هــذه صــرور ًة بنائيـ ًة ملــروع النهــوض أم تعكــس أزمـ ًة واختـ ً
ات الحاصل ـ َة يف االســتعامل اللغــوي الشــائع مل تعـ ِّـر عــن تحـ ٍ
ومــن املالحــظ أن التغي ـر ِ
ـوالت حقيقي ـ ٍة
يف الصــرورة التاريخيــة ،أي تحــوالت تنجــز مطامــح املرحلــة ،وتدفــع نحــو التحـ ُّول البنــايئ إىل مــا بعدهــا.
فــا النهضــة كانــت ح ـراكًا فعل ًّيــا يف الواقــع ،وال مرحلــة شــيوع لفــظ التنميــة كانــت إنجــازًا لالســتقالل
ـتقالل وبنــا ًء للعدالــة االجتامعيــة ،وال الصحــوة كانــت تيقظًــا
االقتصــادي ،وال مرحلــة الثــورة كانــت اسـ ً
ناهضً ــا ،وال الحداثــة كانــت تحــولً وتجديـ ًدا نوع ًّيــا يف الوعــي والواقــع .إمنــا هــي ارتجاجــاتُ جســد مريــض،
منســوب االنفعــال فيــه كان أكــر مــن منســوب الوعــي !
ٍ
لتحــوالت
بينــا يالحــظ يف تاريخيــة الفكــر األورويب أ َّن تحــوالت قامــوس النهــوض كانــت مســاوق ًة
سوســيولوجيَّة فعليَّــة ،فخــال الفــرة الفاصلــة بــن بدايــة القــرن الخامــس عــر ونهايــة القــرن الثامــن
عــر حدثــت ثالثــة تحـ ٍ
ـوالت مركزيــة يف متثُّــل ســؤال النهــوض واالصطــاح اللفظــي عليــه:
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ففــي القــرن الخامــس عــر اس ـتُعمل لفــظ «النهضــة» ،وبــد ًءا مــن القــرن الســادس عــر ســيأخذ
الوعــي األورويب يف توســل لفــظ «اإلصــاح» للداللــة عــى مطلــب لحظــة تاريخيــة .وبعــد إنجــاز اإلصــاح
الدينــي الــذي حـ َّرر السياســة مــن أَ ْس الســلطة الكنســية ،أخــذ القــرن الثامــن عــر يف اســتعامل لفظتَــي
«التنويــر» و»التقـ ُّدم» للداللــة عــى وجــوب االنتقــال مــن عــر الـــ «رونيســانس» الــذي كان اعتقــا ًدا يف
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املــايض الثقــايف اإلغريقــي والالتينــي ،ودعــوة إىل اســتلهامه يف االعتقــاد يف املســتقبل ،ودعــوة إىل إنــارة
الطريــق للدخــول إليــه.
ـي ،بــل كان تحــولً يف محتــوى التفكــر
مل يكــن األمــر يف صــرورة التاريــخ األورويب مج ـ َّرد تغي ـ ٍر لفظـ ٍّ
النهضــوي .فــإذا كان لفــظ الـ»رونيســانس» يـ ُّ
ـدل عىل امليــاد الجديد عرب اســتعادة الفكــر واآلداب اإلغريقية
والرومانيــة ،كتوكيـ ٍـد لقيمــة الكائــن اإلنســاين وقدرتــه اإلبداعيــة ،فــإ َّن التفك ـ َر النهضــوي املتوســل للفــظ
«التقـ ُّدم» كان يتجــه برؤيــة نحــو املســتقبل بــد ًءا مــن الحــارض ،معتقـ ًدا بوجــود صــرورة تق ُّدميــة محايثــة
لحركــة التاريــخ ،تجعــل الالحــق أفضـ َـل مــن الســالف.
ـدل يف محتــوى الفكــر
وإذ تعكــس تبــدالت ألفــاظ ســؤال النهــوض يف التجربــة التاريخيــة الغربيــة تبـ ً
تــؤش عــى مســأل ٍة أخــرى تتعلَّــق بتحقُّــق اإلنجــاز وصريورتــه :مبعنــى أن مرحلــة
النهضــوي ،فإنهــا ِّ
الـ»رونيســانس» حقَّقــت مرشو َعهــا بالفعــل ،أي إعــادة بعــث املــراث الفكــري اإلغريقــي والرومــاين.
ولحظــة اإلصــاح الدينــي حقَّقــت هــي األخــرى مرشو َعهــا التاريخــي املتمثــل يف فصــل الســلطة الكنســية
عــن الســلطة الزمنيــة .واملــروع النهضــوي القائــم عــى فكــرة حـراك التقـ ُّدم التاريخــي ح َّقــق هــو اآلخــر
مبادئــه الفلســفية وأنجزهــا يف الواقــع الفكــري واملجتمعــي.
رف النظــر عــن موقفنــا مــن املــروع النهضــوي األورويب ،فإننــا قصدنــا بهــذا اإلشــار َة إىل أن صريورة
وبـ ْ
هــذا املــروع ازدوج فيهــا النظــر بالعمــل ،والفكــر بالواقــع .فكانــت حركــة التاريــخ السوســيولوجي ألوروبا
مســاوق ًة ومتناغمـ ًة مــع حركــة الفكــر ،بينــا يعـ ِّـر تاريــخ املــروع النهضــوي العــريب عــن وجــود فاصــلٍ
ـنبي يف الفقــرة
عميــقٍ بــن حركتَــي الفكــر والواقــع ،بــل حالــة فصــام تُفقــده مختــره الفعــي ،كــا سـ ِّ
األخــرة مــن هــذا البحــث.
ثانيا :في محددات نمط التفكير النهضوي واتجاهاته
ً

عــاد ًة مــا يــؤ َّرخ لبدايــة الفكــر العــريب الحديــث -أي لبدايــة تح ُّقــق الوعــي بالتخلُّــف واستشــعار حلــم
الحس
النهــوض -بالهزميــة أمــام نابوليــون عــام 1798م ،تلــك الهزميــة التي أيقظــت -بفعــلِ قوتها الصادمــةَّ -
النقــدي داخـ َـل الوعــي العــريب ،وأســكنت يف داخلــه ذاك الســؤال /الهاجــس :ملــاذا تقـ َّدم الغــرب وتأ َّخرنــا؟
ـت الــذي يرهــن النهضــة بالهزميــة ليــس محـ َّـل إجــا ٍع بــن مؤرخــي الفكــر العــريب،
بَ ْيـ َد أن هــذا التوقيـ َ
ـتدالالت كثــرة ،لعـ َّـل أه َّمهــا أن حـ ِ
ٍ
ـركات التجديــد كان لهــا ظهــو ٌر قبــل الحملــة
وميكــن أن يُعــارض باسـ
الفرنســية ،بــل مثَّــة مــن يُرجــع ذلــك إىل سلســلة مــن املراجعــات التــي شــهدها التاريــخ اإلســامي ،باعتبــار
أن فعــل التجديــد كان متــداولً يف املــايض ،بــل حتــى الجــدل الــذي أوجدتــه الحملــة النابوليونيــة -أقصــد
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الجــدل بــن األنــا واآلخــر (الغــرب) الــذي أ َّدى إىل االنفتــاح عــى فكــر األنــوار -كان قــد حصــل قبــل ذلــك؛
فمنــذ بدايــة القــرن الثامــن عــر -أي خــال الحكــم العثــاين -وتحديـ ًدا يف عهــد الســلطان أحمــد الثالــث
(1703-1730م) ،ومــن بعــده الســلطان محمــود األول (1730-1754م) ،ثــم يف عهــد ســليم الثالــث (1789-
1807م) خاصـ ًة ،نجــد اســتحضا ًرا لفلســفة األنــوار ومبــادئ الثــورة الفرنســية يف الدوائـ ِر الثقافية اإلســامية.
وقبــل حملــة نابوليــون بحــوايل ثــاث سـ ٍ
ـنوات كانــت الخالفــة العثامنيــة قــد أعلنــت دســتور 1876م،
وقبلــه كانــت قــد انخرطــت يف سلســلة مــن اإلصالحــات ،وخاص ـ ًة يف املجالَـ ْـن اإلداري والعســكري .بــل
حتــى يف املجــال الفكــري مل يكــن مــا يُسـ َّمى بـ»عــر االنحطــاط» ســباتًا مطل ًقــا؛ بــل كثــر ٌة هــي املشــاري ُع
الفكريــة الناضجــة التــي تبلــورت فيــه دومنــا صلــة بالغــرب أو جــدل معــه ،مثــل القــراءة الخلدونيــة
يوصــف هــذا العــر
للعمـران املجتمعــي ،وتحليــل املقريــزي للبنيــة االقتصاديــة .بــل حتــى اللغــة التــي َ
بأنــه جمدهــا نجــد أن املشــاري َع املعجميــة الكــرى مل تظهــر َّإل فيــه ،مثــل« :لســان العــرب» البــن منظــور،
و»القامــوس املحيــط» للفريوزآبــادي ،و»تــاج العــروس» للمرتــى الزبيــدي.
غــر أن مــا ســبق إن كان يفيــد يف الدفْــع إىل تجديـ ِـد النظــر يف مــا يُسـ َّمى بعــر االنحطــاط ،أو توكيــد
االختــاف يف تحديــد توقيــت بــدء الوعــي النهضــوي ،ومقــدار أَثَــر العامــل الخارجــي يف إحداثــه ،فإنــه ليــس
مثَّــة اختــاف يف االعـراف بأَثَــر الصدمــة العســكرية يف إشــاعة ســؤال النهضــة ،بــل وبــدء تكـ ُّون املشــاريع
النظريــة الكــرى التــي قصــدت إىل تشــخيص أســباب الضعــف ،واقـراح معالجاتــه.
ومــن املالحــظ منــذ اللحظــة األوىل لتبلــور تلــك اإلجابــات أو املشــاريع النهضويــة أن مثَّــة اختالفًــا يف
كيفيــة متثُّــل الســؤال ،وتحديــد املســارات املنهجيــة للتفكــر يف صياغــة إجابتــه ،ولكــن رغــم هــذا االختــاف
والتعـ ُّدد فإنــه باإلمــكان تصنيـ ُـف تلــك املشــاريع يف تياريْــن اثنـ ْـن ال ثالــثَ لهــا ،ميكــن االصطــاح عليهــا
مبس ـ َّمى التأصيــل والتحديــث ،أو غريهــا مــن التســميات القريبــة ،وإن كان هــذا االخت ـزال ال ينبغــي أن
ـي التع ُّدديــة الكامنــة داخـ َـل كل تيــار.
يخفـ َ
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وإذا كانــت الهزميــة بدايــة إشــاعة ســؤال النهــوض حســب البعــض ،أو لحظــة إنتاجــه حســب آخريــن،
فإنهــا كانــت أيضً ــا بدايــة االنقســام يف الجــواب عنــه؛ حيــث كانــت رشطًــا داف ًعــا للوعــي العــريب إىل أن
ر العــامل يف ثنائيــة األنــا واآلخــر (الغــرب تحدي ـ ًدا) ،ويختــزل مســارات الرؤيــة يف اتجا َهـ ْـن :ال ـراث
يخت ـ َ
والحداثــة ،ومــن ث َـ َّم مل تكــن الهزميــة العســكرية رش َط إنتــاج ســؤال النهضــة فقــط ،بــل كانــت أيضً ــا رشط
إنتــاج منــط التفكــر املختــزل ألفــق الجــواب ،باعتبارهــا رســمت لــه مســارات الرؤيــة ،وح ـ َّددت أُفقهــا
ـقف مطالبهــا .حيــث اختــرت الهزميــة ممكنــات النهــوض يف منوذ َجـ ْـن اثنــن :النمــوذج التاريخــي
وسـ َ
األصيــل ،والنمــوذج الغــريب الوافــد .فلــم تنتــج عــن ذلــك ثنائيــة التأصيــل والتحديــث فقــط ،بــل ســكن
ـنبي الح ًقــا.
الفكــر النهضــوي آليــة املنطــق الثنــوي كــا سـ ِّ
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 -1تيار التأصيل:
رص التأ ُّمــل
إن كان فكــر التأصيــل يُطلَــق يف الغالــب عــى التيــار الفكــري اإلســامي ،وإن كنــا ســنح ُ
يف هــذا البحــث يف النظــر إىل نشــأة فكــرة هــذا التيــار ومآلهــا ،فإنــه ال ينبغــي أن ن ْغ ُفـ َـل عــن حضــور
نزعــة التأصيــل يف التيــار القومــي أيضً ــا؛ ألنــه يقــوم كذلــك عــى مجموعــة مــن األفــكار وامل ُحــددات التــي
تؤســس ملــروع تأصيــل ســبيل النهضــة ،حيــث يح ِّددهــا يف اســتعادة مقومــات الـراث ومرتكزاتــه ،كاللغــة
ِّ
()1
والتاريــخ .فاللغــة عنــد ســاطع الحــري« :روح األُ َّمــة وحياتهــا ،والتاريــخ وعــي األُ َّمــة وشــعورها»  .وهــي
ليســت مجـ َّرد أداة للتواصــل ،بــل تســتبطن فلســف ًة ورؤيــا للحيــاة كفيلــة بإنهاضهــا .يقــول زيك األرســوزي:
ـكل
خاصــة تبــدع لـ ِّ
«إن للعــرب فلســف ًة كامنـ ًة يف ثنايــا لغتهــم ...فاللغــة العربيــة مبــا لهــا مــن قـ َّوة بيانيَّــة َّ
مع ًنــى مــن املعــاين الوجوديــة الكــرى صــور ًة تســتقطبه وتؤديــه بأمانــة»(.)2
غــر أننــا فيــا يــي مــن ســطور ســنكتفي -كــا ســلف القــول -برتكيــز التحليــل يف اتجــاه التأصيــل
الفكــري اإلســامي الــذي نقســمه إىل تياريْــن اثنــن:
 -1تيار التأصيل السلفي.
 -2تيار التأصيل التوفيقي.

مفهوم التأصيل ومنطقه:
مــن مفارقــات فكــر التأصيــل أنــه ضــد «التأصيــل»! حيــث إن أكــر الــدالالت اللغويــة التــي يحيـ ُـل عليهــا
لفــظ «التأصيــل» هــو اإلبــداع ،بينــا نجــد اســتعامله داخــل قامــوس النهضــة يُـراد بــه التقليـ ُد تحديـ ًدا.
ففــي اللغــة« :األصالــة هــي االبتــداع ،أي مت ُّيــز الــيء أو الشــخص عــن غــره بصفـ ٍ
ـات جديــد ٍة صــادر ٍة عنــه،
فاألصالــة يف اإلنســان إبداعــه ،ويف الــرأي جودتــه ،ويف األســلوب ابتــكاره ،ويف ال َّن َســب عراقتــه ،وهــي بهــذا
املعنــى ضــد اإلســفاف واالبتــذال»(.)3
غــر أ َّن الداللــة الشــائعة ملعنــى األصالــة والتأصيــل هــي تلــك العراقــة واالنتســاب إىل املــايض ،فــا يُـراد
بالتميــز اإلبــداع فقــط ،وإمنــا االختــاف عــن النمــوذج الغــريب بالعــودة إىل النمــوذج الـرايث .ولعــل هــذه

((( ســاطع الحــري ،آراء وأحاديــث يف القوميــة والوطنيــة ،نق ـاً عــن :محمــد عابــد الجابــري ،الخطــاب العــريب املعــارص :دراســة
تحليليــة نقديــة (بــروت :دار الطليعــة ،ط1985 ،2م) ،ص.99
((( زيك األرزويس ،األعامل الكاملة (دمشق :مطابع اإلدارة السياسية للجيش والقوات املسلحة) ،ج/1ص.32
((( جميل صليبا ،املعجم الفلسفي (بريوت :دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط ،)1982 ،1ص.96
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املفارقــة الدالليــة ال تؤكِّــد التبــاس املفاهيــم فقــط ،بــل ترتجــم آليــة محايثــة للتفكــر النهضــوي التأصيــي
يف متثُّلــه ملعنــى النهضــة ،وتعيينــه لســبيل تحقيقهــا ،ونقصــد بهــا «آليــة التقليــد» الكامنــة يف التأصيــل
الس ـلَف.
مبدلــول اإلرجــاع إىل ال َّن َســب العريــق ،أي إىل َّ
فكيف ظهر تيار التأصيل؟ وما الرشط التاريخي الذي اكتنف تبلوره وشيوعه؟
ال بـ َّد مــن العــودة مــر ًة أخــرى إىل حــدث الهزميــة أمــام الغــرب الــذي كان حدثًــا جار ًحــا لألنــا وكربيائــه
الحضــاري؛ إذ كان ر ُّد الفعــل ض ـ َّد هــذا االنه ـزام العســكري هــو رجــوع األنــا إىل ذاتــه ،وهــذه العــودة
إىل الــذات بعــد الهزميــة هــي آليَّــة نفسـيَّة تحكــم األنســاق املجتمعيــة والحضاريــة يف عمومهــا ،وليســت
خاصـ ًة بســياق التاريــخ العــريب اإلســامي ،فــإذا قمنــا باســتقراء حـ ِ
ـوادث التاريــخ ســنالحظ أن هــذا االرتــدا َد
إىل الــذات ومنوذجهــا املرجعــي التاريخــي يف لحظــة الهزميــة مشــهو ٌد مال َحــظ« :فليــس مــن الصدفــة أن
يظهــر مــؤرخ كبــر يف حجــم توكيديــدس يف زمــن حــرب البلوبونيــز التــي هدمــت عــر بركليــز الــذي
كان عــر ازدهــار أثينــا ،وليــس صدف ـ ًة أيضً ــا أن يظه ـ َر ابــن خلــدون وكتابــه «العــر» يف زمــن انحطــاط
املســلمني وســقوط األندلــس ،وكذلــك ليــس صدفـ ًة أن يطغــى عــى الخطــاب العــريب بعــد هزميــة 1967م
ـغال عميـ ٌـق بالـراث .إن األزمـ ِ
انشـ ٌ
رض اإلنســان دامئًــا تدفـ ُع بــه إىل
ـات والتحــوالت الكــرى التــي تطــال حــا َ
اســتعادة تاريخــه واالنشــداد إىل ماضيــه»(.)4
غــر أن هــذه العــودة إىل الــذات ســتتمظهر بأشــكا ٍل متفاوت ـ ٍة يف قراءتهــا للــايض والحــارض ،ميكــن
اختزالهــا يف :عــودة تأصيليــة ســلفية ،وعــودة تأصيليــة توفيقيــة.

 -1-1التأصيل السلفي:
أســبق يف
يف ســياق ترتيــب زمــن أفــكار النهضــة ،ال بــ َّد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن تيــا َر التأصيــل كان
َ
التك ـ ُّون مــن تيــار التحديــث ،فمنــذ القــرن الثالــث عــر الهجري/الثامــن عــر امليــادي بــدأ التأصيــل
الســلفي مــع الحركــة الوهابيــة بشــعار «العــودة إىل مــا كان عليــه الســلف» .ومل يكــن ظهــو ُر هــذه الحركــة
ـي رافـ ٍ
ـض
مرتبطًــا بجــد ٍل مــع اآلخــر الغــريب ،بــل كانــت حركــة نقديــة داخليــة ،تعـ ِّـر عــن وجــود وعـ ٍ
خاصــة ،وتنظــر إليــه بوصفــه انحرافًــا .واألمــر نفســه ينطبــق عــى
للوضــع الســائد يف املجتمــع النجــدي َّ
الحركــة السنوســية أيضً ــا ،فقــد كانــت هــي األخــرى صــادر ًة عــن موقـ ٍ
ي.
ـف نقـ ٍّ
ـدي داخ ـ ٍّ
لكـ َّن التقييـ َم النقــدي الــذي أنجزتــه الحركــة الوهابيــة مل يبـ َـق يف مجــال النظــر فقــط ،بــل صــار حركـ ًة
سياســي ًة مــع تأســيس الدولــة الســعودية ،وقــد اتجهــت الوهابيــة يف البدايــة إىل مناهضــة القيــم واملظاهـ ِر
10

((( الطيب بوعزة ،مشكلة الثقافة (الدار البيضاء :منشورات الفرقان ،سلسلة الحوار  ،9ط1992 ،1م) ،ص.87

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

ـي يبــدل نســق الحيــاة وديكورهــا
االجتامعيــة التــي رأتهــا بدعي ـ ًة ،قاصــد ًة إىل تأســيس مــرو ٍع مجتمعـ ٍّ
عــى نحـ ٍو يعي ُدهــا إىل مــا كانــت عليــه زمـ َن الســلف ،أي الصحابــة والتابعــن.
التواصــل عــن طريــق الحــج،
وامتـ َّدت الدعــوة الســلفية البــن عبــد الوهــاب يف العــامل اإلســامي بفعــل
ُ
كــا ظهــر مــا يقاربهــا -مــن حيــثُ الفكــرة واملنهــج -عنــد العديــد مــن أمئَّــة الفقــه يف العديــد مــن األقطــار
اإلســامية :كاإلمــام الشــوكاين يف اليمــن ،وشــهاب الديــن األلــويس يف العــراق ،وويل الديــن الدهلــوي يف
الهنــد ...مــع وجــوب اعتبــار الفــارق يف النظــر والتفكــر بــن ابــن عبــد الوهــاب وهــؤالء الذيــن يت ـ ُّم
إدراجهــم تحــت مس ـ َّمى الســلفية.
وعــى الرغــم مــن ورود لفــظ «الســلف» يف الحديــث النبــوي ،فــإ َّن اســتعاملَه مبدلولــه االصطالحــي
الحــايل ميكـ ُن الرجــوع بــه إىل اإلمــام ابــن حنبــل وابــن تيميــة؛ إذ يُــروى يف ســياق محنــة ابــن حنبــل أنــه
وي عــن غــر واحـ ٍـد مــن ســلفنا أنهــم كانــوا
دافَ ـ َع عــن موقفــه يف شــأن ســؤال خلــق القــرآن بالقــولُ « :ر َ
يقولــون :القــرآن كالم اللــه غــر مخلــوق .وهــو الــذي أذهــب إليــه» .وسيســتعمل الشــيخ أحمــد ابــن
تيميــة هــذا اللف ـ َظ يف مقابلتــه بــن مــا سـ َّـاه موقــف «علــاء املســلمني مــن الســلف» وموقــف علــاء
الــكالم والفالســفة.
غــر أن هــذا اللفــظ ظـ َّـل مبعنــاه االصطالحــي هــذا قليـ َـل االســتعامل ،حتــى اســتحرضه الشــيخ محمــد
بــن عبــد الوهــاب يف القــرن الثــاين عــر الهجري/الثامــن عــر امليــادي ،جاعـ ًـا منــه توصي ًفــا اســم ًّيا
ملذهبــه؛ حيــث ك ـ َّرر أك ـرَ مــن م ـ َّرة يف دفاعــه عــن موقفــه العقــدي والفقهــي بأنــه «مذهــب الســلف
الصالــح» ،وذلــك ضــد مــا كان ســائ ًدا يف زمنــه مــن طــرق صوفيــة.
ومــن املالحــظ أ َّن التيــا َر الســلفي يعـ ِّـر عــن آليــة فكريــة ظاهريــة تلتصــق مبنطــوق النــص ،وهــي
ـب والتيــارات الدينيــة؛ إذ ميكــن أن نجــد حضــو ًرا للســلفية -مــن حيــثُ
آليــة شــائعة يف مختلــف املذاهـ ِ
ـب اإلســامية؛ ولــذا ال ينبغــي الظ ـ ُّن بــأن مس ـ َّمى الســلفية
هــي منهــج وآليــة تفكــر -يف مختلــف املذاهـ ِ
الســني وحــده ،فحتــى يف املذهــب الشــيعي نجــد مــا يشــابه الســلفية مــن
يج ـ ُد مــا صدقــه يف التيــار ُّ
حيــثُ هــي منطــق يف التفكــر واالســتدالل ،وإن كانــت التســمية الشــائعة الواصفــة لســلفيي الشــيعة هــي
«اإلخباريــون» .ولــذا يجــب أن نَ ِي ـ َز بــن الســلفية بوصفهــا مذه ًبــا ،والســلفية بوصفهــا آليــة تفكــر.
وإذا كان ابــن عبــد الوهــاب قــد أســهم يف إشــاعة لفــظ «الســلفية» وتحويلهــا إىل مذهب ،فــإ َّن التطور ِ
ات
الالحقـ َة مل تغـ ِّـر آليــة التفكــر ،بــل ظلَّــت الســلفية محتفظـ ًة مباهيتهــا وكيانهــا النظــري واملنهجــي دومنــا
ـي ،مبــا يعنيــه هــذا املنطــق مــن عــدم القــدرة
تعديــلٍ أو تغيــر .لقــد كانــت محكوم ـ ًة مبنطــقٍ ال تاريخـ ّ
عــى إدراك داللــة الصــرورة والتحـ ُّول ،ووجــوب تفعيــل االجتهــاد.
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فمــع حــدوث ذلــك الجــدل الحضــاري مــع الغــرب الــذي انتهــى بهزميــة ال َّن َســق املجتمعــي العــريب
املــوروث ،وانهيــار الخالفــة العثامنيــة ،وبــدء مرحلــة االســتعامر ،ومــا تالهــا مــن تجذيـ ٍر لبعــض ِقيــم منــط
العيــش الغــريب ومحدداتــه يف العــامل اإلســامي ،متظهــرت الحركــة الســلفية بوصفهــا حركـ ًة رافضـ ًة للتفرنــج،
ـري لتيــار التأصيــلِ الســلفي الحريـ ِ
ـص عــى تســفيه
ـاس النظـ َّ
وامتـ َّد فكــر ابــن عبــد الوهــاب ليشـكِّل األسـ َ
النمــوذج املجتمعــي الغــريب ،واســتعامل لغــة قيميــة مســتهجنة لالقـراب منــه.
ـح هــذه القـراءة ومحدداتهــا التــي أنجزهــا التيــار الســلفي لســؤال النهضــة؟ وكيــف نَظَــر إىل
فــا مالمـ ُ
حــارضه وماضيــه؟
ـض الحــارض بشــقيه :أي الحــارض العــريب
ـلفي إذ يرفـ ُ
يذهــب غالــب الباحثــن إىل القــول بــأن التيــا َر السـ َّ
«املنحــط /الفاســد» والحــارض مبدلولــه املتفرنــج اآليت مــن الغــرب ،فإنــه يتشـبَّث باملــايض ويأخــذ بــه .غــر
أي اقتبــاس مــن الغــرب ،فــإ َّن
أننــي أرى غــر ذلــك؛ فــإذا كان مــن نافلــة القــول أ َّن هــذا التيــار يرفــض َّ
األمـ َر الــذي يلفــت االنتبــاه -بــل االندهــاش -هــو رفــض هــذا التيــار لالقتبــاس مــن الـراث أيضً ــا! فشــعار
«العــودة إىل مــا كان عليــه الســلف» ســيتح َّول إىل آليـ ٍة ذهنيـ ٍة تلغــي املــايض وال تســتوعبه ،وهــذا مالحــظ
ـاص -يف فكــرة «الــا مذهبيــة» التــي تشـبَّث بهــا تيــار التأصيــل الســلفي.
بشــكلٍ خـ ٍّـض متظهراتهــا الحاليــة
فعــى الرغــم مــن اتصــال الســلفية الوثيــق باملذهــب الحنبــي ،نالحــظ أن بعـ َ
تنحــو نحــو تســفيه التمذهــب ،بــل تكفــر املســلم املتمذهــب! حيــث ين ُقــل الشــيخ محمــد ســعيد البوطــي
عــن محمــد ســلطان الخجنــدي عبــار ٍ
ـب
ات رصيحـ ًة تفيــد مــا ســبق ،مثــل« :ال يجــوز للمســلم التـزا ُم مذهـ ٍ
ـب األربعــةَ ،مــن فعــل هــذا فقــد كفــر ،وضـ َّـل عــن رصاط اإلســام ،وإن عليــه أن يأخــذ
معـ َّ ٍ
ـن مــن املذاهـ ِ
ـب أمــو ٌر مبتدعــة حدثــت بعــد القــرون الثالثــة ،فهــي
مــن الكتــاب ُّ
والســنة مبــارشةً»( .)5وقولــه« :إن املذاهـ َ
ضاللة بدون ّ
شك»(.)6
املذاهــب منــادا ًة بالعــودة إىل األصــول املرجعيــة (الكتــاب
ومل يكــن موقــف الســلفية هنــا بتجــاوز
ِ
بقصــد االجتهــاد منهــا كــا اجتهــد أمئَّــة املذاهــب؛ بــل بقصــد تخطــي كل املــراث الفقهــي
والســنة) ْ
ُّ
ـري للنصــوص والوقــوف عنــده ،أي إلغــاء االجتهــاد .وبذلــك فقــد ت ـ َّم مــع
والكالمــي لبلــورة فهـ ٍـم ظاهـ ٍّ
الســلفية تجــاوز الـراث الفقهــي واألصــويل بدعــوى العــودة إىل «الســلف» .والســلف هنــا هــم «التابعــون»
فــا قبــل .ولــذا فحتــى إذا مــا أخــذ الســلفي ببعــض اآلراء الفقهيــة ،فإنــه ال يعايرهــا بفقــه املقاصــد أو
املــآالت ،أو تحقيــق املنــاط ،بــل يكتفــي مبعايرتهــا بآليــة تخريــج الحديــث؛ فليــس لــدى هــذا النمــوذج
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((( محمد سعيد رمضان البوطي ،الال مذهبية أخطر بدعة تهدد الرشيعة اإلسالمية (دمشق ،مكتبة الفارايب2005 ،م) ،ص.26
((( املرجع نفسه ،ص.32

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

رس ضعــف ال َملَ َكــة
الســلفي اهتــا ٌم بعلــم األفــكار؛ ألنــه مشــدو ٌد إىل «علــم الرجــال» .ومــن هنــا نفهــم َّ
الس ـ َند».
األصوليــة الفقهيــة يف الفكــر الســلفي ،أي ضعــف آليــة التفكــر يف مقابــل طغيــان «آليــة َّ
ولعـ َّـل يف انشــداد الســلفية الوهابيــة إىل مذهــب ابــن حنبــل بوصفــه فق ًهــا -دليـ ًـا يؤكِّــد ض ْعــف ال َملَ َكــة
الفقهيــة ،فمعلــوم أن اإلمــام ابــن حنبــل «كان معــدو ًدا يف جملــة أصحــاب الشــافعي ،ومل يكــن مشــهو ًرا
بكونــه صاحــب مذهــب منفــرد ،وال سـيَّام أن الطــري الــذي تُــويف بعــد أحمــد بقليــل مل يتعـ َّرض يف كتابــه
ـض العلــاء كابــن عبــد الــر يف «االنتقــاء يف فضائــل
«اختــاف الفقهــاء» الجتهاداتــه ،وكذلــك مل يذكــره بعـ ُ
األمئَّــة الثالثــة» إلَّ ثام ًنــا بــن تالميــذ اإلمــام الشــافعي»(.)7
وإذا كان هــذا هــو موقــف التيــار الســلفي مــن املــايض ،فــإ َّن موق َفــه مــن الحــارض كان هــو الرفــض
ــن أساســ َّي ْي لتحليــل حــارضه« :الجاهليــة» و»الحاكميــة» ،اللذيــن
الجــذري؛ حيــث اتَّــكأ عــى مفهو َم ْ
ســيثمران موقــف «التكفــر».
صحيــح أننــا نجــد يف ِفكــر أيب األعــى املــودودي وســيد قطــب وأيب الحســن النــدوي -وهــم الذيــن بلوروا
ـض الرت ُّخــص يف األخــذ ببعــض مــا يف منــط
هذيــن املفهو َمـ ْـن كآليــة تحليليــة للنمــط املجتمعــي املعــارص -بعـ َ
حضــارة العــر مــن إيجابيــات ،لكـ َّن التيــار الســلفي -الــذي ســيأخ ُذ عنهــم هــذه املفاهيــم -ســيكون أكــر
إيغــالً يف تطبيقهــا ،حيــث نظَّــم بهــا نظرتــه إىل الحيــاة ،فأنتــج مواقـ َـف موغلـ ًة يف العزلــة والتطـ ُّرف.
نصــه املعنــون بـــ «رســالة اإلميــان» مفهو َمــي
فعــى ســبيل املثــال ،سيســتثمر الجهــادي صالــح رسيــة يف ِّ
يؤســس عليــه تكفــر «كل» املجتمعــات اإلســامية .إذ يقــول« :اللــه
«الحاكميــة» و»الجاهليــة» عــى نحـ ٍو ِّ
صاحــب الترشيــع ،وإن كل األنظمــة وكذلــك كل البــاد
رف يف شــؤون الكــون ،وهــو
ُ
وحــده هــو املتــ ِّ
ـج ونُظـ ًـا وترشيعـ ٍ
والســنة هــي نُظُ ـ ٌم كافــرةٌ...
ـات غــر الكتــاب ُّ
اإلســامية التــي اتخــذت لنفســها مناهـ َ
واملجتمعــات كلهــا هــي مجتمعــاتٌ جاهليــة» .ولــذا مــن الطبيعــي أن يكــو َن مــآل هــذا الفكــر هــو تفريــخ
حــركات التكفــر والهجــرة ،ثــم العنــف.
وق ــد أس ــهم من ــوذج الدول ــة العربي ــة املس ــتب َّدة والواق ــع ال ــدويل ال ــذي يش ــهد اس ــتقواء الغ ــرب -يف
تعمي ــق تفك ــر العن ــف داخ ـ َـل التي ــار الس ــلفي ،وتوس ــله كأداة للتغي ــر ،وق ــد ارتب ــط ه ــذا باس ــتدعاء
ـي قدي ــم ،ه ــو «دار اإلس ــام /دار الح ــرب» ،ال ــذي س ــيصري م ــن الثواب ـ ِ
ـت الناظم ــة لرؤي ــة
مفه ـ ٍ
ـوم فقه ـ ٍّ
الس ــلفية الجهادي ــة إىل الع ــامل ،ب ــد ًءا م ــن صال ــح رسي ــة ومحم ــد عب ــد الس ــام ف ــرج ،وانته ــا ًء بأس ــامة
ب ــن الدن وأمي ــن الظواه ــري.
((( محمــد محمــد طــه الــويل ،تعقيــب عــى ســعود املــوىل يف مقالتــه «الســلفية والجهــاد والقاعــدة» ،صحيفــة املســتقبل ،األحــد 10
حزيـران  ،2007العــدد .2639
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وعــى الرغــم مــن أ َّن هــذا التقســيم العقدي/الســيايس للعــامل ال أصـ َـل لــه يف القــرآن الكريــم ،وال يف
ـت مــن ثوابـ ِ
ـت الــرع يف تفكــر الســلفية الجهاديــة ،حتــى إن
الحديــث النبــوي ،فإنــه صــار كأنــه ثابـ ٌ
أحــد فقهائهــا -وهــو الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز -ســيذهب يف كتابــه «الجامــع يف طلــب العلــم
الرشيــف» إىل اعتبــار هــذا التقســيم معلو ًمــا مــن الديــن بالــرورة !
والــذي يؤكِّــد مــا قلنــاه ســابقًا مــن كــون مفهــوم «الــدار» يتح ـ َّدد مبعنــى الحاكميــة ،هــو أ َّن تعريـ َـف
الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز ملفهــوم دار اإلســام يتحـ َّدد يف كونهــا« :هــي البــاد الخاضعة لســلطان
املســلمني وحكمهــم ،وأ َّن دا َر الكفــر هــي البــاد الخاضعــة لســلطان الكافريــن وحكمهــم» .8ويتعـ َّـن منــاط
هــذا املفهــوم -أي مــا يحـ ِّدد نــو َع الــدار إن كانــت دار إســام أم دار كفــر ،حســب عبــد القــادر بــن عبــد
العزيــز -بـــ «نــوع األحــكام املطبقــة فيهــا ،والتــي تـ ُّ
ـدل عــى مــن لــه الغلبــة فيهــا».
وبنــا ًء عــى هــذا التحديــد االخت ـزايل ،يخلُــص منظــر الســلفية الجهاديــة إىل القــول« :إن البــاد التــي
أكــر أهلهــا املســلمون ،ولكــن يحكمهــا حـكَّام مرتــدون بأحــكام الكفــار ،بالقوانـ ِن الوضعيــة ،هــي اليــوم
ديــا ُر كفــر وإن كان أكــر أهلهــا مســلمني ميارســون شــعائر دينهــم ،كإقامــة ال ُجمــع والجامعــات وغريهــا يف
أمــان ،فهــي ديــا ُر كف ـ ٍر ألن الغلبــة واألحــكام فيهــا للكفــار ،أمــا إظهــار املســلمني لشــعائر دينهــم فليــس
هــذا راج ًعــا إىل شَ ــوكة املســلمني ،ولكــن ألنــه مــأذو ٌن فيــه مــن الحاكــم الكافــر ،ولــو أراد أن يبـ ِّدل أم َنهــم
خوفًــا وفتنـ ًة بشــوكته وجنــوده لَ َف َعـ َـل كــا هــو واقـ ٌع يف كثـرٍ مــن البــاد اليــوم باســم محاربــة اإلرهــاب
ستوســع الســلفية الجهاديــة مــا صــدق مفهــوم دار
والتطــ ُّرف الدينــي».
وتأسيســا عــى هــذا التص ـ ُّورِّ ،
ً
كل أقطــار العــامل اإلســامي ،منتهي ـ ًة إىل تربيــر مامرســة العنــف داخــل الــذات !
الحــرب ليشــمل َّ
إ َّن تحـ ُّوالت الفكــر الســلفي الحديــث ،وانتهــا َءه إىل فكــر التكفــر والتفجــر -دليـ ٌـل عــى مــأزق مرشوعه،
وانســداد أُفقــه؛ حيــث ال ينتهــي إىل إصــاح الــذات أو إنهاضهــا ،بــل إىل تفجريهــا ،وهــي نتيجــة فعل َّيــة
نفســها ِ
بنفســها عندمــا ألغــت العــر،
لبــذور فكريــة كامنــة يف التمثــات الذهنيــة الفقــرة التــي أفقــرت َ
نفســها عندمــا ألغــت ال ـراث اإلســامي ،وهــو نــو ٌع مــن االنتحــار الفكــري الــذي لــن يكــون
وأفقــرت َ
االنتحــار الجســدي َّإل مظه ـ ًرا لــه.
ـض حتــى املقصــد القــرآين مــن خلــق اإلنســان ،أي إعــار األرض؛ حيــث
إ َّن تيــا َر التأصيــل الســلفي يناقـ ُ
ـال
ال نجــد يف فكــر هــذا التيــار مــروع عــارة لــأرض؛ ألن مســاحة ثقافــة املــوت يف خطابــه ال تــرك مجـ ً
رض يف فكــر الســلفية الجهاديــة فقــط ،بــل هــو
الســتقرار ثقافــة الحيــاة ،وال ينبغــي الظ ـ ُّن بــأن هــذا حــا ٌ
رض يف غريهــا مــن التيــارات ،فحتــى تلــك التــي ال تتوســل فكــر العنــف نجــد لديهــا ضمــو ًرا كبـ ًرا لفكــرة
حــا ٌ
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((( أنــور أبــو طــه« ،اإلســاميون ومفهــوم الــدار :مــن قســمة الخــارج إىل تقســيم الداخــل» ،بحث منشــور عىل موقــع امللتقــى الفكري.
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الحيــاة .ويكفــي أن نســتحرض هنــا عبــارة أحــد ُر َّواد الســلفية الســودانية ،أقصــد الشــيخ املهــدي الــذي قــال
محــد ًدا ومفتخـ ًرا بداللــة مرشوعــه اإلصالحــي« :جئتكــم بخـراب الدنيــا وعــارة اآلخــرة!».

 -2-1التأصيل التوفيقي:
ظهــر تيــار التأصيــل التوفيقــي مــع مجموعــة مــن الفقهاء الذيــن إن أخــذوا بفكــرة «صالح هــذه األُ َّمة يف
آخرهــا مبــا صلــح بــه أولهــا» ،فــإن التواصل مــع الغــرب وحضــور العامــل االســتعامري وتحوالته التاليــة التي
ـي تأصييل توفيقــي بدأ مع
مل تشــهدها الحركــة الوهابيــة عنــد بدايــة تأسيســها ،كان رشطًــا مناسـ ًبا لتبلور وعـ ٍ
رفاعــة رافــع الطهطــاوي (1801-1873م) وجــال الدين األفغاين (1838-1897م) ،ثم اســتق َّر يف شــكل نســقٍ
ـري مــع اإلمــام محمــد عبــده (1849-1905م) ،ليمتـ َّد مــن بعــد إىل مختلف األقطــار العربية واإلســامية.
فكـ ٍّ
حرصــا واض ًحــا منــذ
وهنــا يالحــظ أن التيــار التوفيقــي قــد ظهــر يف وقــت مب ِّكــر ج ـ ًّدا؛ إذ ســنالحظ ً
رفاعــة الطهطــاوي عــى إنجــاز جــواب نهضــوي توفيقــي ،وقــد بــدتْ عقليتــه التوفيقيــة جليـ ًة يف كتاباتــه
التاليــة« :تخليــص اإلبريــز يف تاريــخ باريــز» ،و»مناهــج األلبــاب املرصيــة يف مباهــج اآلداب العرصيــة»،
و»القــول الســديد يف االجتهــاد والتجديــد» ،و»املرشــد األمــن يف تربيــة البنــات والبنــن».
كــا أن جــال الديــن األفغــاين كان مســكونًا يف فكــره وســجاالته مبنطقٍ توفيقــي ،رغم كونه أقام إشــكالية
النهــوض عــى مطلــب االســتقالل عــن الغــرب؛ حيــث كان مييــز بــن االســتقالل عــن هيمنتــه ،ومجابهــة
أطامعــه االســتعامرية ،وبــن االســتفادة مــن إســهاماته العلميــة وبعــض محــددات منطــه الحضــاري املــدين،
بــل حتــى يف غمــرة ســجاله ضـ َّد الغــرب مل يكــن األفغــاين -ســواء يف كتابــه «الــرد عــى الدهريني» أو رســالته
الناقــدة ألطروحــة إرنســت رينــان «اإلســام والعلــم» -مناديًــا باالنغــاق عــى األنــا واكتفائــه مبرياثــه الثقايف.
ـي حــول ســؤال
غــر أ َّن املــروع الفكــري الــذي ق َّدمــه اإلمــام محمــد عبــده كان أ ْوس ـ َع جـ ٍ
ـواب توفيقـ ٍّ
ـح القـ ُ
ـول :إن فكــر اإلمــام عبــده مل ي ْبـ َـق نظَـ َر رجــلٍ مفــرد ،بــل تحـ َّول إىل مدرسـ ٍة فكريـ ٍة
النهضــة ،بــل يصـ ُّ
شــائعة ،ناظمـ ٍة للتفكــر النهضــوي يف مختلــف بقــاع العــامل اإلســامي:
ففــي الهنــد نجــد التيــار التوفيقــي محايثًــا لفكــر محمــد إقبــال الــذي نـراه حتــى وهــو بصــدد معالجــة
يؤســس مرشو ًعــا يف تجديــد أســاس الفكــر الدينــي عــى متثــلٍ مــزدو ٍج لإلســام مــن جهــة،
املســألة ال َعقَديــة ِّ
ولتطــور املعرفــة الفلســفية والعلميــة األوروبيــة مــن جهــة ثانيــة؛ حيث يقــول« :لقــد حاولت بناء الفلســفة
الدينيــة اإلســامية بنــا ًء جديـ ًدا ،آخـذًا بعـ ِن االعتبــار املأثــور مــن فلســفة اإلســام ،إىل جانــب مــا جــرى عىل
املعرفــة اإلنســانية مــن تطـ ُّور يف نواحيهــا املختلفــة ،واللحظــة الراهنة مناســبة كل املناســبة لهــذا العمل»(.)9
((( محمد إقبال ،تجديد الفكر الديني ،ترجمة :عباس محمود (القاهرة :لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،)1955 ،ص.2
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ويف الــرق ســيمت ُّد فكــر محمــد عبــده ون ْه ُجــه مــع الشــيخ محمــد مصطفــى املراغــي ،وشــيخ األزهــر
محمــود شــلتوت ،وأمــن الخــويل ،والشــيخ محمــد أبــو زهــرة ،وغريهم كثــر .ويف الغرب اإلســامي سيتشـكَّل
املوقــف التوفيقــي نفســه مــع الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور ،وعبــد الحميــد بــن باديــس ،ومحمــد البشــر
اإلبراهيمــي ،ومالــك بــن نبــي ،وأيب شــعيب الــدكايل ،ومحمــد بــن العــريب العلــوي ،وعــال الفــايس.
وصـ ُـف
ففي ـ َم يتح ـ َّدد أســاس الجــواب النهضــوي عنــد هــذا التيــار التأصيــي التوفيقــي الــذي ميك ـ ُن ْ
اإلمــام محمــد عبــده بكونــه َم ْعلمتــه الكــرى؟
يــرى أحــد الباحثــن أن «أســاس فكــرة اإلصــاح الدينــي لديهــا (يقصــد األفغــاين وعبــده) يرجــع إىل
اطالعهــا عــى تجربــة اإلصــاح الربوتســتانتي يف أوروبــا ،عــر كتــاب فرانســوا غيــزو «تاريــخ الحضــارة يف
أوروبــا» ،الــذي ترجمــه صديقهــا حنــن نعمــة اللــه خــوري بعنــوان« :التحفــة األدبيــة يف تاريــخ املاملــك
األوروبيــة» عــام 1877م ،الــذي يقيــم عالقـ ًة ِعلّيـ ًة بــن اإلصــاح الدينــي والنهضــة األوروبيــة الحديثــة»(.)10
نصــا لإلمــام محمــد عبــده مأخــوذًا مــن كتابــه «اإلســام
ولالســتدالل عــى ذلــك يســتحرض هــذا الباحــث ًّ
والنرصانيــة» ،فيقــول« :يل ِّخــص محمــد عبــده رؤيتــه قبــل عا َمـ ْـن مــن وفاتــه (أي عــام 1903م) يف اإلصــاح
قياســا عــى الغــرب« :قــد قــام يف املســيحية مصلحــون يــرون إرجــاع الديــن إىل أصــل
مــن أجــل النهضــة ً
الكتــب املق َّدســة ،ويبيحــون للعا َّمــة أن ينظــروا فيهــا ويفهموهــا ،وقــد رفعــوا تلــك الســيطرة عــن الضامئــر
ـمس العلــم
والعقــول ،ومنــذ عهــد ظهــور اإلصــاح (الدينــي) والرجــوع إىل أصــول الديــن األوىل ،بزغــت شـ ُ
يف الغــرب ،وبُســط للعلــم بســاط التســامح»»(.)11
ـح مثــل هــذا االســتدالل؟ هــل ميكــن القبــول بــأن اعتبــار الديــن ســب ًبا للنهضــة فكــرة
لك ـ ْن هــل يصـ ُّ
اســتفادها الشــيخ محمــد عبــده مــن قراءتــه للتجربــة الربوتســتانتية؟
يف الواقــع ،ال نــرى جدي ـ ًدا يف القــول ب ِعلِّ َّيــة العالقــة بــن اإلصــاح الدينــي -مبــا هــو عــودة إىل األصــول
األوىل -وتحقيــق النهضــة ،فهــذه ال ِعلّيّــة حــارضة يف الفكــر الســلفي عا َّمــة قبــل محمــد عبــده وبعــده؛ ألن
املبــدأ النظــري العــام الــذي هيمــن عــى التفكــر الســلفي كان اختـز ًال للجــواب عــن ســؤال النهــوض يف أن
ـح (أي لــن ينهــض) َّإل مبــا صلــح بــه أولهــا.
آخــر هــذه األمــة (املتخلــف /الفاســد) لــن يصلـ َ
فالعالقــة ال ِعلِّ َّيــة بــن الديــن والنهضــة حــارضة إذن يف التفكــر الســلفي ،وال نــرى أ َّن اإلمــام محمــد عبــده
كان محتا ًجــا إىل كتــاب فرانســوا غيــزو ليأخــذ بهــا يف تحليلــه لســؤال النهــوض.
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( ((1عبد الرحمن الحاج ،إصالحية محمد عبده بعد مرور مئة عام ،بحث منشور عىل موقع امللتقى الفكري.
( ((1املرجع نفسه.
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لكــن إذا كان أســاس النهضــة عنــد محمــد عبــده هــو الديــن ،ففيـ َم يختلــف مرشوعــه الفكــري الــذي
نعتنــاه بالتأصيــل التوفيقــي عــن التأصيــل الســلفي الــذي يشــرك معــه يف نفــس الرؤيــة ال ِعلِّ َّيــة الناظمــة
لعالقــة الديــن بالنهــوض؟
تعـ َّددت القـراءات ملــروع اإلمــام محمــد عبــده ،وتحديــد مواطــن مت ُّيــز خطابــه ،ويذهــب البعــض إىل
القــول بــأن الشــيخ قــد اختلــف حتــى مــع التيــار التوفيقــي القائــل بأخـ ِـذ الجانــب املــادي مــن الغــرب
فقــط ،حيــث نــادى باالســتفادة مــن إســهاماته الفكريــة يف حقــل الدراســات اإلنســانية أيضً ــا.
لنتأ َّم ْل ما ييل:
«لقــد ش ـكَّل خطــاب اإلصالحيــة عمو ًمــا نقل ـ ًة عــى مســتوى خطــاب النهضــة الــذي بــرز مــع الشــيخ
ـاب النهضــة يفــرز
حســن العطــار وتلميــذه رفاعــة الطهطــاوي وأيضً ــا خــر الديــن التونــي؛ إذ كان خطـ ُ
بشــكلٍ حــا ٍّد بــن تقـ ُّدم الغــرب (املــادي) وتق ُّدمــه (املعنــوي) ،ويتـ ُّم النظــر إىل الشــق املعنــوي عــى أنــه
يف حــال نقصــان لــدى الغــرب يف مقابــل متامــه لدينــا ،فالتصــورات اإلســامية الدينيــة هــي تصــوراتٌ كاملــة،
أليــس الديــن هــو الرســالة الخامتــة للعاملــن؟ هنــا نشــهد تطاب ًقــا (بده ًّيــا) بــن (الديــن) نفســه وبــن (فهــم
ـادي فالغـ ْر ُب فيــه متفـ ٌ
ـوق أو (متقــدم) ،ونحــن (متأخــرون) يف واقــع الحــال الــذي
الديــن) ،أمــا الشـ ُّـق املـ ُّ
ال يحتــاج إىل برهــان وجــدال .ومــع إصالحيــة األفغــاين وعبــده انتقــل التفكــر إىل توســيع مــدى األزمــة،
نفســه ،فأصبــح مطلوبًــا بقـ َّوة حصــول تغيـر ٍ
ات يف البنيــة الذهنيــة لتكــون رشطًــا
لتطــال الشـ َّـق املعنــوي َ
للتقـ ُّدم املــادي وتحقيــق النهــوض»(.)12
ـي ملحمــد عبــده قــد شـكَّل نقلـ ًة نوعيـ ًة باملقارنــة
يفيــد منطــوق النــص الســابق أ َّن املــرو َع اإلصالحـ َّ
مــع فكــر حســن العطــار ورفاعــة الطهطــاوي وخــر الديــن التونــي بدعــوى أن هــؤالء قــروا مــروع
ليوســع مــدى الرؤيــة
التوفيــق عــى االســتفادة مــن تق ـ ُّدم الغــرب املــادي ،فجــاء اإلمــام محمــد عبــده ِّ
التوفيقيــة إىل االســتفادة مــن تق ُّدمــه املعنــوي أيضً ــا.
ب ْي ـ َد أننــي ال أعتق ـ ُد صــواب هــذا التحليــل يف ش ـقِّه الواصــف لفكــر رفاعــة الطهطــاوي وخــر الديــن
ـارض مــا ســبق ببيــان مــا يف كتابــات رفاعــة الطهطــاوي مثـ ًـا مــن منــاداة
التونــي؛ إذ نــرى أنــه ميكــن أن يعـ َ
باالســتفادة أيضً ــا مــن الشــق املعــريف اإلنســاين للغــرب ،فضـ ًـا عــن االســتفادة مــن مدن َّيتــه املاديَّــة.
بــل حتــى خــر الديــن التونــي الــذي أقــام نظريــة التوفيــق عــى مفهــوم «اآلندوســريا» ،فإنــه
مل يهم ــل الش ــق املعن ــوي؛ ب ــل حت ــى لف ــظ «اآلندوس ــريا» ال يعن ــي يف امل ــروع الفك ــري للتون ــي
( ((1املرجع نفسه.
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«الصناعـــة»( ،)13بـــل يقصـــد بـــه فكـــرة التنظيـــم املؤســـي ،وقـــد قرنهـــا بالدســـتور ال باآللـــة،
ومـــن ث َـــ َّم فاملـــروع التوفيقـــي لخـــر الديـــن التونـــي كان تحفيـــ ًزا لالســـتفادة مـــن الثقافـــة
السياســـية الغربيـــة.
ورغــم ذلــك ،يبقــى يف القــول الســابق إشــار ٌة مميــز ٌة إىل حقيقــة مــروع التأصيــل التوفيقــي التــي متُيــزه
حتــى عــن بعــض مالمـ ِح التوفيقيــة التــي تبــدو أحيانًــا متمظهــر ًة يف التأصيــل الســلفي؛ حيــث قــد تجـ ُد يف
ـض اإلحالــة أو االســتفادة مــن العطــاء الحضــاري الغــريب ،لكنهــا تبقــى محصــور ًة يف الشــق
هــذا التيــار بعـ َ
املــادي مــن حضــارة الغــرب ،بينــا نالحــظ أ َّن اإلمــام محمــد عبــده حتــى يف تفســره للقــرآن ،ومحمــد
إقبــال حتــى يف تناولــه ملســألة االســتدالل عــى العقيــدة ،وغريهــا مــن التأصيليــن التوفيقيــن مي ـ ِّددون
ـب الثقــايف املعنــوي مــن الحضــارة الغربيــة.
ـتوعب الجانـ َ
مــروع التوفيــق ليسـ َ
هــذا -يف تقديرنــا -هــو الفـ ُ
ـايس بــن التأصيــل الســلفي والتأصيــي التوفيقــي ،ومكمـ ُن اختالفهام
ـارق األسـ ُّ
يف الجــواب عــن ســؤال النهوض.
وإقامــة املــروع النهضــوي عــى أسـ ٍ
ـي ينــز ُع نحــو توســيع مــدى االســتفادة مــن حضــارة
ـاس توفيقـ ٍّ
الغــرب باســتيعاب حتــى جانبهــا الثقــايف املعنــوي ،هــو مــا جعــل عبــاء َة مــروع محمــد عبــده قابل ـ ًة
لتخريــج مختلـ ِ
ـي
ـف التنظـرات الفكريــة املتناقضــة ،فمــن خلــف عباءتــه خــرج رشــيد رضــا بتصـ ُّور إصالحـ ٍّ
رسعــان مــا ســينقلب إىل ســلفية ال توفيقيــة ،ومنــه خــرج قاســم أمــن ولطفــي الســيد كتوكيـ ٍـد عــى تيــار
التحديــث ...ومــا كان بإمــكان هــؤالء أن يصــدروا جمي ًعــا عــن محمــد عبــده إلَّ إذا كان فكـ ُر هــذا األخــر
حامـ ًـا لهذيْــن التو ُّجهـ ْـن م ًعــا.
ـدح الســطح التقنــي ،بــل كانــت ق ـراء ًة
أجــل ،مل تكــن ق ـراءة محمــد عبــده للغــرب ق ـراء ًة تــروم مـ َ
شــجاع ًة أبــرت حتــى محتــواه القيمــي والفكــري ،حتــى بلــغ األمــر بــه إىل ح ـ ِّد انتقــاد ِق َيــم مجتمعــه
ـح يف عبارتــه الشــهرية التــي ل َّخــص بهــا انطبــاع زيارتــه ألوروبــا بقولــه:
وامتــداح قيــم الغــرب ،وهــذا واضـ ٌ
«وجــدت إســا ًما بــا مســلمني ،ويف العــامل اإلســامي وجــدت مســلمني بــا إســام»!
لك ـ َّن هــذا املوقـ َـف لــن يســتم َّر يف الفكــر اإلســامي بالدفــق االجتهــادي ِ
نفســه الــذي بــدأه اإلمــام
ـول مــع كثــر مــن الباحثــن :إن صــرور َة الفكــر اإلســامي املعــارص تـ ُّ
ـح أن نقـ َ
ـدل
محمــد عبــده؛ بــل يصـ ُّ
عــى تراج ـعٍ عــن مســتوى تفكــر اإلمــام،
ِ
وتلخيصه:
بل لعل املفارقة التالية تكفي لبيانِ مقدار هذا الرتاجع
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إذا كان اإلمــام محمــد عبــده -ذاك الشــيخ األزهــري -اســتطاع بلــورة حكــم إيجــايب عــى الغــرب؛ فــرأى
يف ِق َي ِمــه إســا ًما ،فــإ َّن فكــر التأصيــل الســلفي مــع ســيد قطــب -رحمــه اللــه -ســيبلور حكـ ًـا مغايـ ًرا متا ًمــا؛
ففــي كتابــه «أمريــكا التــي رأيــت» مل يَـ َر يف الغــرب ســوى الجاهليــة والظــام !
واملفارقــة أنــه إذا كان محمــد عبــده قــد رأى يف الغــرب إســا ًما ويف العــامل اإلســامي مســلمني ،فــإ َّن التيــا َر
الســلفي الجهــادي الــذي سيســتثمر فكــر قطــب لــن يــرى يف الغــرب وال يف العــامل اإلســامي إســا ًما وال
مســلمني ،بــل جاهليــة مرتكســة ينبغــي رفـ ُع ســيف العنــف لهديهــا إىل اإلســام!
ارتكاس وتراجعٍ أكرث من هذا؟
ٍ
فأي
ُّ
ـح أن نختـ َ
ـزل تع ُّدديــة التيــار الفكــري اإلســامي يف التأصيــل الســلفي وننــى امتــدادات
لكــن هــل يصـ ُّ
التأصيــل التوفيقــي؟ هــل هــذه مج َّرد تلوينـ ٍ
ـات فكرية متباينة أم دليل انتكاســة يف صريورة الفكر اإلســامي؟
أجــل ال ينبغــي أن نجعـ َـل مــن الســلفية الجهاديــة شــجر ًة تغطــي تيــا ًرا فكريًّــا وســطيًّا لــه وجــوده
وامتــداده يف العقــل املســلم املعــارص ،لكــن رغــم ذلــك فإننــا نــرى أن هــذا التيــار الوســطي مل يطــ ِّور
مــرو َع التوفيــق الــذي أشــاده الشــيخ املجــدد محمــد عبــده فقــط ،بــل مل يبلــغ حتــى مســتواه !
ـح اعتبــار صــرورة الفكــر اإلســامي املعــارص مرتاجعـ ًة عــن األُفــق الــذي رســمه ذلــك املجــدد،
ولــذا صـ َّ
وهــذا الرتاجــع امللحــوظ يف أفــق التفكــر التأصيــي دليـ ٌـل عــى وجــود أزمــة محايثــة لــه ،وعجــز أمــام
تحــدي بلــورة مــروع نهضــوي فعــي.
 -2تيار التحديث:
نتــج عــن جــدل األنــا مــع اآلخــر (الغــرب) حضــور النمــوذج الغــريب يف وعــي قسـ ٍـم مهـ ٍّم مــن النخبــة
املثقفــة ،فضـ ًـا عــن تجســيده بعــض قيمــه ومالمــح عمرانــه يف واقــع الحيــاة وأمنــاط العيــش بفعــل صريورة
تاريخيــة ات َّســمت بـ ٍ
مســت نرجسـيَّة األنــا الحضــاري وخلخلــت وثوقــه يف ذاتــه.
ـروط رصاعيـ ٍة َّ
ـج التفكــر
وإذا كان ط ـ ْر ُح ســؤال النهضــة قــد حصــل بفعــل االنه ـزام داخـ َـل ســاح الحــرب ،فــإن ناتـ َ
يف الســؤال مل ينحــر يف تأ ُّمــل املعركــة ،وتحليــل أســبابها املبــارشة ،بــل تخطَّاهــا إىل التفكــر يف حضــارة
املنتــر بوصفهــا مرك ًبــا ثقاف ًّيــا وماديًّــا؛ إذ مل يكــن التحليــل الــذي أنتجــه الوعــي العــريب النهضــوي مجـ َّرد
تحليــا لهزميــة ٍ
منــط يف التفكــر والعيــش ،ومل تكــن قــراءة انتصــار
ً
تحليــلٍ لهزميــة عســكرية ،بــل كان
الغــرب مج ـ َّرد ق ـراء ٍة عســكري ٍة النتصــار مدافعــه وجنــوده ،وتحديــد عوامــل ومقومــات قوتــه يف الحــرب
عــى وجــه التخصيــص ،بــل كانــت تحليـ ًـا موسـ ًعا يــروم فهـ َم مقومــات القــوة يف كيانــه الحضــاري كك ٍُّل.
س انطــاق الرحــات االستكشــافية إىل الغــرب لـــ «تخليــص إبريــزه».
ومــن هنــا نفهــم ِ َّ
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غــر أن عمليــات «تخليــص إبريــز» الغــرب مل تكــن متشــابه ًة يف الداللــة واملــدى ،بــل كان فيهــا َمــن
اشــرط تفاعــل األنــا مــع اآلخــر عــى نحـ ٍو جــد ٍّيل يتـ ُّم فيه ضبــط صيغــة توفيقيــة لتحقيــق املــزج الحضاري،
كــا كان فيهــا َمــن انســاق إىل أمــل استنســاخ النمــوذج الغــريب بأكملــه ،وبذلــك انقســم فكــر التحديــث إىل
تياريــن اثنــن :تيــار التحديــث التغريبــي ،وتيــار التحديــث التوفيقــي.

 -1-2تيار التحديث التغريبي:
أنت ــج الف ــارق الحض ــاري ب ــن األن ــا واآلخ ــر حال ــة انبه ــار بالنم ــوذج الغ ــريب ،تبــ َّدت يف الكث ــر م ــن
الكتابـــات التـــي تدعـــو رصاحـــ ًة إىل أن يتخلَّـــص العـــامل العـــريب مـــن ذاتيتـــه ،ليتمثَّـــل منـــط الوعـــي
والعي ــش األورويب ،حت ــى اخت ــزل ج ــواب س ــؤال النه ــوض يف مجــ َّرد مح ــاكاة للغ ــرب ،ب ــل ص ــار التقــ ُّدم
والنه ــوض «يق ــاس -يق ــول زيك نجي ــب محم ــود -مبق ــدار لحاقن ــا بركْ ــب الحض ــارة العرصي ــة يف علومه ــا
وفنونه ــا ،وال يج ــو ُز لن ــا أن نق ـ َ
ـول :ومل ــاذا نلح ــق برك ــب الحض ــارة العرصي ــة رغ ــم معارضتن ــا له ــا؟ ألن ــه
ال يج ــوز ذل ــك؛ ألن املعارض ــة معناه ــا أنن ــا واقف ــون حي ــث نح ــن ال نتقــ َّدم إىل اإلم ــام ،إن لن ــا الحريــ َة
والس ــر إىل اإلم ــام ،وحت ــى الرج ــوع للخل ــف ،ولكنن ــا ح ــن نس ــأل :ه ــل نتقــ َّدم؟ يك ــون
يف الوق ــوف َّ
الج ــواب :نع ــم يف حال ــة واح ــدة ،ه ــي أن تك ــون خطواتن ــا س ــائر ًة نح ــو اللح ــاق بتصــ ُّورات الع ــر يف
شــتَّى نواح ــي الحي ــاة»(.)14
بــل ض ـ ًّدا عــى الجغرافيــا والتاريــخ ،تبلــورت داخـ َـل تيــار التحديــث التغريبــي دعــو ٌة رصيح ـ ٌة إىل أن
يتخلَّــص الـ ُ
ـرق مــن رشقيتــه ليصــر غربًــا؛ حيــث بــدت نزعــة متشـ ِّددة تجــاه املــايض العــريب اإلســامي،
تنــادي بتقليــد النمــوذج األورويب حتــى يف ِّ
أدق تفاصيلــه ومالمحــه .يقــول ســامة مــوىس يف كتابــه «اليــوم
والغــد»« :إننــا يف النزعــة أوروبيــون؛ إذ نحــن أقــرب الشَّ ــبه يف هيئــة الوجــه ونزعــة الفكــر إىل اإلنجليــز م َّنــا
إىل أهــل الصــن ،فلــاذا ال نصطنــع جمي ًعــا الثقافــة والحضــارة األوروبيــة ،ونخلــع ع َّنــا مــا تق َّمصنــاه مــن
ـب أن نكــون أوروبيــن»(.)15
ثيــاب آســيا ،أ َجـ ْـل يجـ ُ
ـح عــن تلــك الرغبــة الالواعيــة،
صحيــح أ َّن هــذه املقاربــة الفســيولوجية تبــدو بئيســة ،لكنهــا تعبـ ٌر رصيـ ٌ
بــل الواعيــة التــي يعـ ِّـر عنهــا ســامة مــوىس بقولــه« :يجــب أن نكــون أوروبيــن» .لــذا عندمــا أراد أن يثبــت
شَ ــبه املرصيــن بالغــرب مل يجــد يف َسـ ْحنة الوجــه مــا يؤكِّــد ذلــك ســوى اســتحضار َسـ ْحنة الصينيــن! ليثبــت
للسـ ْحنة الغربيــة ،ليــس بقيــاس املشــابهة بينهــا؛ بــل بالقيــاس
السـ ْحنة املرصيــة َّ
ـرب َّ
مبنطــق املخالفــة قُـ َ
إىل مالمــح الصينــي املخالفــة لهــا م ًعــا!
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وإذا كان اتجــاه التأصيــل -ســواء اإلســامي أو القومــي -حكمــه محـ َّدد الالتاريخيــة ،مبــا تعنيــه مــن عــدم
إدراك داللــة الصــرورة والتحـ ُّول ،فرفــع مــن شــأن ذاتيتــه الحضارية وماضيه عىل نح ٍو ال يثمر ســوى اإلشــباع
رصا عىل
العاطفــي ،فــإن تيــار التحديــث التغريبــي مســكو ٌن هــو أيضً ا بهــذا ِّ
الحس الالتاريخــي ،حيث نـراه م ًّ
عقـ ِـد مقارنــة ال زمانيــة تقفــز عــى منطــق التطـ ُّور والصــرورة عنــد مقابلتــه بــن حضــار ِة الغــرب الحــارضة
وحضــار ِة العــرب الســابقة ،ليؤكِّــد خلــل االعتـزاز بهــذه ،ووجــوب محــاكاة تلــك .يقــول ســامة مــوىس« :من
الســمو ُعــر ما تبلغه
البالهــة البالغــة أن يظُـ َّن أحـ ُد الشــيوخ أ َّن حضــارة بغــداد أو القاهرة كانت تبل ُغ من ُّ
الحضــارة األوروبيــة اآلن؛ لذلــك يجــب أن يكـ َّـف كُتَّابُنــا عــن التنطُّــع وال َّز ْهــو يف انتقــاد هــذه الحضــارة»(.)16
تســفيه الغرب ،واســتعامل لغــة قيم َّية مســتهجنة لالقرتاب منه،
وإذا كان التأصيــي الســلفي يحـ ُ
ـرص عــى ْ
تســفيه املــايض العــريب اإلســامي،
فــإن مفكــر تيــار التحديــث املوغــل يف التغريــب يحـ ُ
ـرص يف املقابــل عــى ْ
وإطــاق عبــار ٍ
وصــف االهتــام باملــايض
ات قيم َّيــة مســتهجنة لتمثُّلــه واالنشــغال بــه ،حتــى إنــه يصـ ُـل إىل ْ
ي يف فكــر شــبيل شــميل الــذي يقــول« :مــا يعتــره الجمهــور حتــى اليوم كنــو َز األُ َّمــة ،هي
بالعــار! وهــذا جـ ٌّ
يف الحقيقــة آثــا ٌر مخلــدة لضــال اإلنســان ،صارفــة إيــاه عــن النظــر فيــا لديــه مــن حقائـ َـق ،مانعــة لــه عن
ـغول عن حارضه مباضيه!»(.)17
الســلوك يف الرصاط املســتقيم ،أَ َوليس من العار أن ترى اإلنســان حتى اآلن مشـ ً
وإذا كان تيــا ُر التأصيــل الســلفي يف تقييمــه للغــرب متظهــر باالنفعــال ال بالتفكــر ،فــإ َّن تيــا َر التحديــث
املغــايل يف التغريــب يتمظهــر بالســلوك العاطفــي ذاتِــه ،وال اختـ َ
ـاف ســوى فيــا يعكــس عليــه انفعالــه!
فهــو ال يضمـ ُر اإلعــان رصاحـ ًة عــن كراهيتــه لذاتــه الحضاريــة ،ومناداتــه بنبذهــا ُجملـ ًة وتفصيـ ًـا .يقــول
ـب عنــي ،وكلــا
ســامة مــوىس« :كلــا زادت معرفتــي بالــرق زادت كراهيتــي لــه ،وشــعوري بأنــه غريـ ٌ
زادت معرفتــي بأوروبــا زاد ُحبــي لهــا ،وتعلُّقــي بهــا ،وزاد شــعوري بأنهــا ِمنــي وأين منهــا!»(.)18
وإذا كان تيــار التأصيــل اإلســامي وكــذا القومــي قــد أدرك أهميــة اللغــة بوصفهــا رابطًــا باملــايض ،فدعــا
إىل االهتــام بهــا ،فــإ َّن تيــا َر التحديــث املغــايل يف تغريبــه قــد وعــى أيضً ــا أهميــة اللغــة يف وصــل العــرب
مباضيهــم؛ ولــذا كان مــن أهــم مــا اتَّجــه إليــه نقــده هــو اللســان العــريب« :إن اللغــة العربيــة -يقــول ســامة
مــوىس -تُبعــر وطنيتنــا املرصيــة ،وتجعلهــا شــائع ًة يف القوميــة العربيــة ،فاإلعجــاب بالفصحــى يجعلــك
تعجــب بأبطــال بغــداد»(.)19
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(((1
(((1
(((1
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ـض املــايض َّإل إذا كان عرب ًّيــا إســام ًّيا ،أمــا املــايض الفرعــوين الــذي
لكـ َّن املفارقــة أن ســامة مــوىس ال يرفـ ُ
ـال يف الزمــن ،فإنــه يقبـ ُـل بــه ويدعــو إىل ابتعاثــه.
هــو أكــر قدامـ ًة وإيغـ ً
ـض منــاذج تيــار التأصيــل ذهبــت يف ســلفيتها إىل حـ ِّد استنســاخ منــوذج املــايض وديكــوره
وإذا كانــت بعـ ُ
ـس االرتحــال الفكــري والوجــداين إىل الغــرب
يف العيــش مبالمحــه ومالبســه ،فــإن تيــا َر التحديــث امل ُث َقــل بحـ ِّ
ِ
تقليــد األورويب حتــى يف ِّ
أدق
الوعــي ذات ُــه ،لكــن يف االتجــاه املقابــل؛ فــراه يدعــو إىل وجــوب
ســاده
ُ
ـرب يو ًمــا مــا يكتبــون مــن اليســار إىل اليمــن!
تفاصيــل َذ ْوقــه املعيــش ،بــل تـراه يحلـ ُم بــأن يصبـ َ
ـح العـ ُ
يقــول زيك نجيــب محمــود ُمعــ ًرا عــن لحظــة مــن لحظــات تطــ ُّوره الفكــري« :إذا أردنــا سياســ ًة أو
ـح وال تــر ُّد َد فيــه
تعليـ ًـا أو إصال ًحــا لــأرسة أو املجتمــع ،فـ َّ
ـأي طريــقٍ نختــار؟ إن الجــواب عنــدي واحـ ٌد واضـ ٌ
ـج يف الغــرب اندما ًجــا يف تفكرينــا وآدابنــا وعاداتنــا ووجهــة النظــر إىل الدنيــا،
وال غمــوض ...هــو أن نندمـ َ
إننــي يف ســاعات حلمــي أحلـ ُم لبــادي باليــوم الــذي أشــتهيه ،بــأن أصورهــا لنفــي وقــد كتبنــا مــن اليســار
إىل اليمــن كــا يكتبــون ،وارتدينــا مــن الثيــاب مــا يرتــدون ،وأكلنــا كــا يأكلــون ،ونظرنــا إىل الدنيــا مبثــل
مــا ينظــرون»(.)20
لكــن إذا كان االتجــاه التأصيــي املوغــل يف الســلفية قــد استشــعر اســتعصاء الواقــع ،فخ َّفــف مــن غلــواء
ماضيــه ،فأمثــر توفيقي ـ ًة تحــاول إيجــا َد صيغ ـ ٍة مازج ـ ٍة بــن األنــا واآلخــر ،بــن الذاتيــة الثقافيــة املوروثــة
والحداثــة الوافــدة ،فــإن املــأزق ذاتَــه سيستشــعره االتجــاه التغريبــي املوغــل يف إنــكار أنــاه الحضــاري،
ـيحس بق ـ َّوة العوائــقِ الثقافيــة والسوســيولوجية املانعــة
النــازع نحــو استنســاخ النمــوذج األورويب؛ إذ سـ ُّ
ـض أشــهر
لتحقيــق فكرتــه؛ ولــذا رسعــان مــا نالحــظ داخـ َـل هــذا التيــار امتــدا ًدا لتيــار توفيقــي ،بــل إن بعـ َ
دعاتــه -مثــل طــه حســن وزيك نجيــب محمــود وغريهــا -ســينقلب عــن موقــف التغريــب الجــذري إىل
موقــف توفيقــي.

 -2-2تيار التحديث التوفيقي:
ولبي ــان ه ــذا التحــ ُّول م ــن موق ــف التحدي ــث التغريب ــي إىل التوفيقي ــة ،نقت ــر هن ــا ع ــى تحلي ــل
من ــوذج زيك نجي ــب محم ــود ،ال ــذي يق ــول يف كتاب ــه «قي ــم م ــن ال ـراث» واص ًف ــا ه ــذا التح ـ ُّول الفك ــري:
ـت ال أجــ ُد بدي ـ ًـا لص ــورة الحض ــارة الغربي ــة ك ــا ه ــي يف
«فأم ــا املرحل ــة األوىل م ــن حي ــايت فق ــد كن ـ ُ
عرصن ــا؛ ألنه ــا ه ــي حض ــارة الق ــوة والعل ــم واإلب ــداع ،وتحقي ــق الس ــيادة ع ــى الطبيع ــة ،وتس ــخريها مب ــا
ـت أنه ــا وإن مل تك ــن رضوريــ ًة رضورة حتم َّي ــةَّ ،إل أنه ــا ال تكف ــي
ينف ــع الجمي ــع ...أم ــا بع ــد ذل ــك فرأي ـ ُ
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كل أُ َّم ــة م ــا مييزه ــا م ــن س ـ ٍ
ـات ثقافيــ ٍة متي ــز هويته ــا؛ ليك ــون
وحده ــا؛ إذ ال بــ َّد أن تضي ـ َـف إليه ــا ُّ
تاري ُخه ــا تاري ًخ ــا واحــ ًدا موص ـ َ
ـول الحلق ــات»(.)21
إن زيك نجيــب محمــود الــذي كان يعتقـ ُد مــن قبـ ُـل إمــكان تحقيــق موقــف التأصيــل الـرايث ،وموقــف
ـش عرصنــا ،أو
التغريــب الجــذري ،واســتحالة التوفيقيــة ،حتــى إنــه قــال يو ًمــا« :إننــا أح ـرا ٌر يف أن نعيـ َ
نعيــش تراثنــا ،ولكننــا ال منلــك الحريــة يف أن نو ِّحــد بــن الفكريْــن»( -)22ســينقلب ضـ ًّدا عــى موقفــه هــذا ال
ليقــول بإمــكان التوفيــق فقــط ،بــل بحتم َّيتــه ورضورتــه« :إن حارضنــا ال بـ َّد أن يكــون نســي ًجا مــن قديــم
ـئ ،ومــن يدعــو ملـ ٍ
رض بــا مـ ٍ
ـئ ،فالدعــوة إىل
ـاض بــا حــا ٍ
وجديــد ،فمــن يدعــو إىل حــا ٍ
رض مخطـ ٌ
ـاض ُمخطـ ٌ
ـر إىل األمــام بــا أصــو ٍل ثابتــة»(.)23
ـر إىل الــوراء ،والدعــوة إىل الحــارض هــي َسـ ْ ٌ
املــايض َسـ ْ ٌ
ـص ب ــن النهض ــة والتوفي ــق ،معتقــ ًدا أن
لق ــد رادف التي ــار التوفيق ــي ك ــا ه ــو مالح ــظ يف ه ــذا الن ـ ِّ
تجس ــيد االمتــزاج ب ــن الــراث والع ــر ه ــو أهــ ُّم قضي ــة وأخطره ــا ،وإنجازه ــا ه ــو مس ــار النهض ــة.
يق ــول زيك نجي ــب محم ــود »:إن أُ َّم املش ــكالت يف حياتن ــا الفكري ــة ه ــي محاول ــة التوفي ــق ب ــن تــراث
امل ــايض وثقاف ــة الح ــارض ،فم ــن امل ــايض تتكــ َّون الش ــخصية الفري ــدة الت ــي تتم َّي ــز به ــا األُ َّم ــة ،وم ــن
الح ــارض تس ــتم ُّد عن ــارص البق ــاء وال ــدوام يف مع ــرك الحي ــاة ،وق ــد اس ــتطاعت األم ــة العربي ــة الصم ــو َد
يف د َّوام ــة الع ــر مبق ــدار م ــا اس ــتطاعت أن تس ــاي َر حضارت ــه ،وه ــي تقــ ُع ب ــن ماضيه ــا وحارضه ــا يف
م ــأزقٍ َح ــر ٍج ،ف ــإن اقت ــرت ع ــى امل ــايض َج َرفه ــا الح ــارض ،ألن ــه ل ــه وس ــائله املادي ــة الت ــي ال ِق َب ــل له ــا
ـح ش ــخصيتها ،فه ــل م ــن س ــبيلٍ إىل التق ــاء الطرفَ ـ ْـن
بدفع ــه ،وإن اقت ــرت ع ــى الح ــارض ضاع ــت مالم ـ ُ
ليك ــون مركَّ ــب نطل ــق علي ــه اس ــم الثقاف ــة العربي ــة املع ــارصة؟ ه ــذا ه ــو الس ــؤال اله ــام يف حياتن ــا
الثقافي ــة من ــذ ق ــرن»(.)24
يســمح بــأن تكــون املعالجــة مجــ َّرد وصفــة أســلوب َّية قائلــة بالتوفيــق،
ب ْيــ َد أن عمــق اإلشــكال ال
ُ
بــل ال بــ َّد مــن إيجــاد تلــك الصيغــة القــادرة عــى التوليــف حقًّــا بــن الــراث واملعــارصة (مبدلولهــا
ـح القــول هنــا :إن هــذه الصيغــة مل تتبلــور عــى نحـ ٍو مــن الوضــوح املنهجــي،
وتجســيدها الغــريب) .ويصـ ُّ
بــل كل الحيلــة التــي نجدهــا عنــد مف ِّكــر التحديــث التوفيقــي هــو االلتجــاء إىل آليــة ذهنيــة قــارصة،
هــي آليــة االنتقــاء« :إن الـراث ليــس كتلــة واحــدة ،بــل عــامل ليــس لــه أول أو آخــر» ،ولذلــك يقــول زيك
(((2
(((2
(((2
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ـدل مــن حملــه لندخــل العــر نختــار
نجيــب محمــود مفص ًحــا عــن تلــك اآلليــة الذهنيــة االنتقائيــة« :بـ ً
مــا يعيننــا رو ًحــا وعمـ ًـا يف مامرســة حياتنــا يف عرصنــا»(.)25
ثالثًا :في الحاجة إلى مختبر لفكر النهضة

منوذجي اثنــن :النموذج
إن النــاذج النظريــة النهضويــة التــي تبـ َّدت للوعــي العــريب الحديــث مل تجــاوز
ْ
وتأسيســا عــى هــذه القـراءة االختزاليــة لإلشــكالية وكيفيــة
التاريخــي املــوروث ،والنمــوذج الغــريب الوافــد.
ً
معالجتهــا ،انتظمــت تلــك الثنائيــة (األصالــة /املعــارصة ،الـراث /الحداثــة ،التقليــد /التجديــد) التي سـيَّجت
التفكــر و َح َشتــه يف خنــدق منطــق الثنائيــات اآليــل بطبيعتــه إىل األحاديــة النافيــة ملــا يقابلهــا ،أو الباحــث
عــن صيغــة انتقائيــة لبنــاء موقــف توفيقــي.
لــذا نالحــظ أن التفكــر النهضــوي قــد َحكَمــه منطـ ُـق التقليــد؛ حيــث مل يف ِّكــر يف إبــداع مــروع نهــوض
يُبنــى ُويشـ َّيد ويتحـ َّول بالتجربــة ،بــل اتَّجــه إىل التفتيــش عــن مــروع نهــوض جاهــز للنقــل واالســترياد؛
حيــث تنــزع التيــارات الفكريــة الســائدة يف واقعنــا الثقــايف إىل اتخــاذ مرجعياتهــا املذهبيــة الجاهــزة أف ًقــا
وســقفًا ملطلــب النهــوض ،فالــرؤى النهضويــة املنتظمــة يف تيــار التحديــث ،كالتيــار اللي ـرايل مثـ ًـا ،تجــده
يقــول بوثوقيــة مذهبيــة :إن النهضــة ال تتح َّقــق َّإل بتطبيــق الليرباليــة .والتيــار اليســاري االش ـرايك الــذي
شــاع خــال القــرن العرشيــن يــرى أن ال نهضــة َّإل باالشـراكية .والــرؤى املنتظمــة يف تيــار التأصيــل ســادها
هــي أيضً ــا هــذا الوعــي املذهبــي الوثوقــي ،فالنمــوذج الســلفي مثـ ًـا يــرى أن ال نهضــة إلَّ بإعــادة إنتــاج
تجســد يف لحظــة تاريخيــة ماضيــة.
نفــس مواصفــات االجتــاع اإلســامي الــذي َّ
ـي جاه ـ ٍز ن ـراه عائ ًقــا أمــام حركــة النهــوض ،وليــس حاف ـ ًزا
إن التفكــر يف النهضــة مــن مدخــلٍ مذهبـ ٍّ
لهــا ،ومــن ثَـ َّم فالخلــل األكــر يف فهــم ماهيــة النهضــة ي ْك ُمــن يف هــذه النظــرة املذهبيــة إىل الســؤال ،التــي
ســقطت يف ف ِّخهــا مختلــف مشــاريع النهــوض ،ســلفية كانــت أو متغربــة ،فأنتجــت رؤى وثوقي ـ ًة تك ّبــل
فعــل النهضــة وال تحفــزه ،بينــا ســؤال النهــوض ليــس بالســؤال الــذي يســتلزم جوابًــا مذهب ًّيــا ،بــل هــو
ـاص
ـي متحــرك ،وأقصــد بالســؤال املتحــرك أنــه يف كل لحظــة تاريخيــة يحتــاج إىل جـ ٍ
ـواب خـ ٍّ
ســؤال تاريخـ ٌّ
ينســجم مــع حاجــات تلــك اللحظــة ورشوطهــا اآلن َّيــة ،واســترشافاتها املســتقبل َّية؛ مبعنــى أ َّن ســؤال النهضــة
ـؤال متحـ ٌ
هــو سـ ٌ
ـرك مــع صــرورة التاريــخ ،ومرتبـ ٌط بتحديـ ٍـد دقيــقٍ لحاجيــات اللحظــة ،وترتيــب لهــا َوفْـ َـق
ـب جاه ـزٍ ،يقولــب فعـ َـل النهــوض يف استنســاخ
منظــور األولويــات .ومــن هنــا يــأيت رفضنــا لــكل متذهـ ٍ
مرحلــة ماضيــة ،أو تقليــد لنمــوذج مســتورد.
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لكــن رغــم نقدنــا ملختلــف هــذه النــاذج واملشــاريع النهضويــة ،فإننــا نعتقــد أن التعـ ُّدد يف الــرؤى لــه
وجــه إيجــا ٌّيب؛ ألنــه قــد يوفــر إضـ ٍ
ـاءات مــن زوايــا متغايــرة قــد تفيــد إذا ســادتها صيغــة تعاقــد اجتامعــي
ســلمي عــى إدارة االختــاف؛ ألنــه ال ســبيل إىل إنجــاز املــروع النهضــوي بتفكــر أحــادي؛ فاألحاديــة
والنمطيــة حتــى لــو كانــت صــادر ًة عــن فكــرة «صحيحــة» ،فــإن مصريهــا إفقــار الحيــاة ال إغناؤهــا.
لك ـ َّن هــذا التع ـ ُّدد ن ـراه يفتق ـ ُر إىل االمتحــان النقــدي الفعــي ،فرغــم أن كث ـ ًرا مــن نتاجــات هــذه
التيــارات كانــت نق ـ ًدا صاخ ًبــا بعضهــا لبعــض ،فإننــا نعتقــد أن الفكــر النهضــوي العــريب مل يُنتقــد بع ـ ُد!
وســبب ذلــك هــو غيــاب املختــر املجتمعــي الــذي يســمح بامتحــان الــرؤى واملشــاريع املجتمعيــة.
فامذا نقصد بغياب املخترب؟
ـوض باإلنســان واملجتمــع ليــس بأمـ ٍر يكفــي فيــه التخييـ ُـل واإليغــال يف التأ ُّمــل ،بــل ال بـ َّد -إضافـ ًة
إ َّن ال ُّنهـ َ
إىل فعــل التنظــر -مــن اختبــار محصــول النظــر وتطويــره يف جــد ٍل ُمثمـ ٍر مــع الواقــع.
ـت بهــذا القــول مــن ُدعــاة الواقعيــة الســاذجة التــي تســتهجن النظــر والتخييل ،بــل أعتقـ ُد أن حتى
ولسـ ُ
النزعــة اليوتوبيــة مبــا هــي ارتحــال إىل أُفــق الخيــال كان لهــا خــال التاريــخ البرشي قيمـ ٌة يف تحريــك الوعي
النقــدي الرافــض للواقــع ،فكثــرة هــي الثــورات التــي صدرت عــن اليوتوبيــا الحاملة ،لكــن يف املقابــل أيضً ا ال
بـ َّد مــن االنتبــاه إىل قيمــة الحــس الواقعــي ،وأكــر دا ٍع إىل ذلــك هــو أن اليوتويب نفســه رسعان مــا تتب َّدى له
إرشاطــات الواقــع وإكراهاتــه عندما يبدأ يف مامرســة فعل التغيري ،فرتاه يعود إىل نظريتــه بالتعديل والتبديل.
إذن ،فــإن مشــكلة النهضــة ال ميكــن أن تُعالــج معالجـ ًة فعليـ ًة عــى أرض الــورق ،وإمنــا ال بـ َّد مــن جــدل
الفكــر مــع أرض الواقــع؛ حيــث ال تكفــي الرؤيــة املنطقيــة بصوريتهــا وامتثالهــا لألقيســة والرتميــز ملعايــرة
نظريــة مــن النظريــات النهضويــة؛ إذ يحـ ُّـق لحامــل هــذه النظريــة حتــى لــو انتقدتهــا مــن جهــة النظــر أن
ـب بامتحانهــا يف الواقــع ،بــل أن يحاجــج هــذا اليوتــويب النهضــوي بأنهــا لــو طُ ِّبقــت لتب َّدلــت األرض
يُطالـ َ
غــر األرض ،ولقلــب الوضــع مــن هــذا الســائد املتــأزم إىل وضـعٍ ناهـ ٍ
ـض متقـ ِّدم.
لكــن قــد يُعــرض عــى مــا ســبق بالقــول :إن مثَّــة معايــر ًة واقعي ـ ًة ملشــاريع النهــوض ،وذلــك بالقيــاس
عــى وقائـ َع مجتمعيـ ٍة غربيـ ٍة مثـ ًـا ،أو تاريخيــة ماضيــة ،حيــث طُ ِّبقــت هــذه النظريــة املجتمعيــة أو تلــك
فأثبتــت نجاعتهــا وقدرتهــا اإلجرائيــة عــى تحريــك املجتمــع وإنهاضــه.
يصح اعتبار ذلك وجو ًدا ملخترب الفكر؟
لكن هل ُّ
إن الــذي يذهــل عنــه هــذا االع ـراض هــو مــا قلنــاه ســابقًا ،أي إن النظريــة النهضويــة هــي نظريــة
يف بنــاء الفكــر واملجتمــع ،إنهــا صناعــة اإلنســان ،وإعــادة صياغــة لنســيج عالقاتــه ،ومثــل هــذه الصناعــة
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ال ميكــن أن تكــون َّإل مشــدودة إىل ســياق الصــرورة ،ومــن ث َـ َّم فالنظريــة النهضويــة التــي ال ت ُنصــت إىل
صــرورة التاريــخ وال تتفاعــل معــه بتغيــر بنيتهــا النظريــة ،ســتؤول إىل الجمــود واملــوت .لــذا فالقيــاس
ـس االعتبــار ،كــا أن القيــاس عــى نُظُـ ٍـم مجتمعيـ ٍة أخــرى ال يجــب
عــى التاريــخ ال ينبغــي أن يكــون َّإل بحـ ِّ
أن يُســقطنا يف إرادة استنســاخها؛ فأنســاق الثقافــات ونُظُــم االجتــاع ال ترتحــل بكامــل مركبهــا الحضــاري.
ومــن هنــا تبــدو رضورة إنجــاز نقلــة مــن مســتوى التنظــر إىل اختبــار املــا صــدق الواقعــي لنظريــة
النهضــة ،لكننــا إذ نقــول مــا ســبق ،نضيــف أيضً ــا أن الواقــع العــريب ينقصــه رشط هــذه النقلــة.
أمــا الــذي مينــع تح ُّقــق هــذا الــرط فهــو بعبــارة وجيــزة« :عائــق االســتبداد الســيايس»؛ لــذا فــإن إنجــاز
مدخل الســتنزال الفكــر النهضوي من عليائــه ،وامتحانًــا فعل ًّيا ملقوالته.
ً
النقلــة الدميقراطيــة يف السياســة نـراه
وهنــا نحســب أن فكــر النهضــة عنــد مختلــف ال ـ ُّر َّواد األوائــل قــد أدرك خطــر االســتبداد عــى فعــل
خاصــا بعبــد الرحمــن الكواكبــي (1854-1902م) الــذي أرجــع
النهــوض ،وال نعتقــد أن هــذا اإلدراك كان ًّ
يف كتابــه «طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد» أصــل التخلُّــف إىل «االســتبداد الســيايس» الــذي ينعتــه
بكونــه «أصــل الــداء»(.)26
بــل حتــى اإلمــام محمــد عبــده الــذي غال ًبــا مــا يُقــارب بوصفــه حــدود النهضــة يف املســتوى الرتبــوي،
ـص يؤكِّــد املســألة السياســية وخطــر االســتبداد ،بــل نجــده يُرجــع ســبب التخلُّــف
نجــده يف أك ـرَ مــن نـ ٍّ
واالنحطــاط إىل انفــراد الحاكــم بالــرأي والقــرار ،حيــث يقــول« :إذا دقَّقنــا النظــر يف أدوار الحكومــات
اإلســامية مــن عهــد الرســالة إىل اآلن ،نجــد ترقيهــا وانحطاطهــا تاب َعـ ْـن لقــوة أو ضعــف احتســاب أهــل
الحــل والعقــد وإرشاكهــم يف تدبــر األُ َّمــة»(.)27
بس ـ َّنة االستشــارة ،فيقــول« :عنــد التدقيــق يف كل
بــل نالحظــه ي ـرادف الفســاد باالســتبداد ،والصــاح ُ
فــر ٍع مــن الــدول املاضيــة والحــارضة ،بــل يف ترجمــة كل فــر ٍد مــن امللــوك واألم ـراء ،بــل يف حــال كل ذي
عائلــة أو كل إنســان فــرد ،نجـــد الصــاح والفســاد دائريْــنِ مــع ُسـ َّنة االستشــارة أو االســتقالل يف الــرأي»(.)28
ـب آ ٌّين اليــوم؛ إذ بــه يرتهــن تأســيس مختــر أفــكار النهضــة،
إن إنشــاء الواقــع الســيايس الدميقراطــي مطلـ ٌ
وهــو املختــر القــادر عــى اســتنزال جــواب ســؤال النهــوض إىل االختبــار املجتمعــي.
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( ((2نقـ ًـا عــن :محمــد جــال الطحــان ،أشــكال االســتبداد عنــد عبــد الرحمــن الكواكبــي ،مجلــة الطريــق ،العــدد  ،3بــروت ،لبنــان،
مايو-يونيــو 1998م ،ص.40
( ((2محمد عبده ،األعامل الكاملة ،دراسة وتحقيق :محمد عامرة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط1970 ،1م) ،ص.355
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