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الطهطاوي :حاجة ع�صرهم وع�صرنا
مبارك احلمداين

ُ
ُ
الباحث �أحمد حممد �سامل يف بحثه يف جملة الت�سامح حول «مالمح اخلطاب الإ�صالحي عند رفاعة الطهطاوي» ،مالم َح احلقبة
يك�شف
الثقافية التي �ش َّكلت تبلور فكر الطهطاوي ك�أحد رواد م�سرية التنوير يف العامل العربيُ .مبتدئاً مقالته باال�ستفهام عن حالة التناق�ض التي كان
يعي�شها العامل العربي �إبان حكم الدولة العثمانية التي حكمتْ العامل العربي منذ القرن ال�ساد�س ع�شر ،وحتى الربع الأول من القرن الع�شرين
ويتعجب �سامل من الأو�ضاع ال�سيا�سية والع�سكرية ال�سائدة يف ظ ِّل مقارنتها بالو�ضع الفكري
حني �سقطت اخلالفة العثمانية يف مار�س 1924م.
َّ
والثقايف للدولة العثمانية .ويف هذا ال�صدد ،ي�سر ُد قائال...« :وقد متتعت هذه الدولة بقوة ع�سكرية كربى ا�ستطاعت بها �أن ت�سيطر على �أجزاء
كثرية من العامل الإ�سالمي ،و�أن ُت ْخ ِ�ض َع ل�سيطرتها �أجزا ًء من �أوروبا ،ولكن هذه الدولة القوية على امل�ستوى الع�سكري عا�شت عالة يف حياتها
الثقافية والفكرية على املنتج الفكري والثقايف للح�ضارة الإ�سالمية يف ع�صورها املزدهرة.»...
ويف تقديري ،ف�إ َّن تخلف احلالة الثقافية والو�ضع الفكري الذي كان
قائماً يف الدولة العثمانية حينها �ش َّكل �سبباً رئي�سيًّا من �أ�سباب �سقوطها؛
وذل��ك ت���ؤك��ده الكثري م��ن ال��درا���س��ات والأب��ح��اث املعمَّقة التي حللت هذا
ال�سقوط وبحثت يف ميكانزماته و�أ�سببابه ،وه��ذه ال���دالالت �إمن��ا كانت
ت�ستند �إىل طبيعة �إدارة رواق العلم واملعرفة والن�شاط الثقايف يف الدولة؛
حيث كان من بني �أ�سباب هذه احلالة «تق ُّلد املنا�صب العلمية لأ�شخا�ص
غري م�ؤهلني علميًا ل�شغلها ،منذ �سلطنة «�سليم الثاين»« ،ولعل يف �إفادة
ال�سلطان «حممد الثالث» ع�برة� ،إذ يقول متحد ًثا ع��ن الو�ضع العلمي
يف ال��دول��ة« :مل �أج��د يف الأر����ض رج�ًلصاً ���ص��اد َق ال��ق��ول قيمًا ب��احل��ق» .و�إن
يف �إي�ضاح م��راره �إ���ش��ارة مفيدة ،و�إن مل يثبت يف م�صادر موثوقة قوله:
«التفت �إىل �شيخ الإ�سالم «ب�ستان زاده» �أفندي (بلطف للتعيني) ،فبادر
بتعيني �أخيه اجلاهل قا�ضيًا لع�سكر «روم �إيلي» ،و�أعطى ق�ضاء �سالنيك
ل�شاب ج��اه��ل .»...كما �أن��ه لي�س عب ًثا ما كان يقال يف حينها عن العلماء
ب���أن��ه��م «ع��ل��م��اء امل���ه���د»� .»...أ���ض��ف على ذل��ك كله اه�ت�راء ال��ق��درة العلمية
وت��دين نوعية العلوم ومراكز الدر�س والتعليم� .إ�ضافة �إىل �أ َّن يف فرتة
الحقة �أ�صبحت امل�سائل العلمية الهينة هي م��دار النقا�ش بني الطالب
والدار�سني ،ف�أ�صاب النخر �صنف العلمية العثمانية ،فف�سد نظام التعليم
والق�ضاء ،زد على ذلك اخلمول واقتبا�س ال�صناعات واملكائن من �أوروبا.
ويف هذا ال�صدد ،يذهبُ �سامل �إىل مرحلة الحقة لك�شفها وحتليل اجلو
الثقايف العام الذي كانت تنطبع به؛ بحثاً عن املنابت الأوىل لتبلور فكر
ال��ط��ه��ط��اوي .فينطلق �إىل ف�ترة ح��ك��م حم��م��د ع��ل��ي ال���ذي �سعى لتكوين
�إمرباطورية قوية تكون م�صر مركزها ،مُنطلقاً من موجة حتديث �أوجه
احلياة املختلفة يف م�صر يف كافة املجاالت ف�أ�س�س ال�صناعات والزراعات
احلديثة التي تخدم بناء اجلي�ش ،وك��ان م��ن ب�ين اخل��ط��وات التحديثية
التي �أ�سَّ �س لها حممد علي يف �سعيه لبناء �إمرباطوريته �إي��ف��اد البعثات
العلمية �إىل اخلارج .وهنا؛ تكمُن نقطة املركز يف هذه الدرا�سة؛ حيث كان
رفاعة الطهطاوي �أح��د املوفدين مع �إح��دى البعثات العلمية لكي يقوم
على �ش�ؤونها الدينية «ولكنه حني ذهب �إىل باري�س ر�أى مدى التقدم الذي
يعي�شه الأوربيون يف كافة املجاالت .ومن هنا ،فقد �أخذ على عاتقه البحث
يف الأ�سباب التي �أ�سهمت يف تقدم �أوروب��ا �-سواء كانت هذه الأ�سباب هي
العلم والتقدم العلمي� ،أو �سيادة �أ�شكال احلكم التي تقوم على احلرية
والعدل -والتي بدورها ت�ؤدي �إىل تهيئة الأجواء للتقدم والرقي.»...
ويف حتليله املعمَّق ،يذهب �سامل �إىل االعتداد مبجموعة من املرتكزات
الأ�سا�سية مت ِّكن الدار�س لفكر الطهطاوي من القراءة الواعية جلهوده
ال��ف��ك��ري��ة؛ وم���ن ه���ذه امل��رت��ك��زات :ع���دم �إغ��ف��ال ���س��ي��ادة ال��ق��وال��ب اللغوية
التقليدية يف م���ؤل��ف��ات��ه؛ ح��ي��ث يعترب ���س��امل �أ َّن ال��ط��ه��ط��اوي ح�ين ينقل
�إلينا م�صطلحات الفكر ال�سيا�سي الغربي يوظف يف ذلك لغة ال�سيا�سة
ال�شرعية فهو ي���رادف ب�ين ال�شعب/الرعية ،وب�ين القانون/ال�شريعة..

معترباً �أ َّن �سيادة هذه اللغة يف خطاب الطهطاوي الفكري �إىل (جتميد
الأف��ك��ار الليربالية احل��دي��ث��ة) ال��ت��ي ك��ان ي�سعى �إىل نقلها داخ��ل قوالب
لغوية تقليدية؛ فاللغة لي�ست جم��رد وع��اء للفكر ،بل اللغة هي الفكر؛
لهذا فالطهطاوي مل ي�سع �إىل جتديد اللغة التقليدية ال�سائدة يف خطابه
الفكري ،ب��ل تعامل م��ع املكت�سب الليربايل بلغة الفقيه ،وعِ ��امل الدين،
وق��د نلتم�س له العذر لأن��ه ك��ان ميثل �أح��د ال���رواد الذين �شكلوا اجل�سر
الذي عرفنا �أوروب��ا من خالله .ويف تقديرنا �أ َّن هذه من الأ�س�س الذكية
ال��ت��ي انطلق منها ال��ط��ه��ط��اوي يف معاجلاته ال��ف��ك��ري��ة .حيث �إ َّن الكثري
من م�صطلحات الفكر ال�سيا�سي الغربي ال تقبل ل��ذات امل�صطلح ولي�س
لكينونته وطبيعة فهمه ومدى ات�ساقه مع الن�سق احل�ضاري والتاريخي
ر م��ن املعطيات التي
واملجتمعي ال�����س��ائ��د .ول��و وقفنا عليها وح َّللنا ال��ك��ث�ي َ
ت�ستند �إليها ،لوجدنا حتمًا �أ َّن بع�ضها يتناغم مع طبيعة الإن�سان واملكان
وطبيعة املعطى وال��ه��دف االجتماعي ال��ذي ي�سعى الفاعلون لتحقيقه يف
جمتمعاتهم .ث َّم يذكر �سامل يف املرتكز الآخر �أ َّن �سيادة اللغة التقليدية يف
خطاب الطهطاوي الفكري ترتب عليه �أَ ْن طبع الطهطاوي فكره (بالطابع
امل��ع��ي��اري-الأخ�لاق��ي وال��دي��ن��ي) ..م��ع��ت�براً �أ َّن ال��ط��ه��ط��اوي ح�ين ينظر �إىل
الأف���ك���ار ،وال��ن��ظ��م امل��ع��رف��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ف���إن��ه يحكم عليها م��ن خ�لال الطابع
امل��ع��ي��اري ،فحني يتحدث ع��ن �أم��ري��ك��ا قبل اكت�شافها م��ن قبل الأوروب��ي�ين،
ي��ق��ول« :و�أم����ا �أم��ري��ك��ا ف��ه��ي ب�ل�اد ال��ك��ف��ر» ( ،)1وح�ي�ن ي��ت��ح��دَّث ع��ن ال�� ِع��ل��م،
يقول« :ولهم يف العلوم احلكمية ح�شوات �ضاللية» ( ،)2وحني يتحدَّث عن
موقفهم من الق�ضاء والقدر ،يقول« :ومن عقائدهم ال�شنيعة �إنكار الق�ضاء
والقدر»( ،)3فالطهطاوي يتعامل مع الغرب من خالل علومه الدينية .هذا
الطابع الديني واملعياري يرجعه �سامل �إىل �سيطرة العقيدة الأ�شعرية على
فكره ،وهو النمط ال�سائد يف الأزهر وم�صر يف تلك الفرتة و�إىل الآن.
ث��م يخل�ص ���س��امل يف امل��رت��ك��ز الأخ��ي�ر �أن���ه ق��د ت��رت��ب ع��ل��ى ���س��ي��ادة ال���روح
التقليدية يف فكر الطهطاوي ،ورغبته يف نقل الأفكار احلديثة �إىل وطنه
�أن َعمَد �إىل التقريب بني الوافد وامل��وروث ،والتقليدي واحلديث ،معتمداً
يف ذلك على (منهجية القيا�س واملماثلة بني الوافد وامل��وروث) ،وقد َّ
وظف
يف ذلك �أدوات لها �أ�صول تراثية مثل الدعوة �إىل االجتهاد ،والقول ب�أ َّن باب
االجتهاد مفتوح ،و�أ َّن على الفقيه �أ ْن يقدم اجتهادات تتوافق مع روح الع�صر.
وب��ر َْغ��م التحليالت التي �أورده���ا �سامل يف ق��راءة اخلطاب الإ�صالحي
عند الطهطاوي -يف �ضوء املرتكزات التي اعتد بها� -إال �أ َّننا مُيكن �أن نقدِّم
قراءة مركزية �أخرى ن�ست�شرف من خاللها فكر الطهطاوي .وبالتحديد
يف ب��ن��ده الإ���ص�لاح��ي؛ ح��ي��ث ت��ن��ط��ل�� ُق ه���ذه ال���ق���راءة ل��ي�����س ف��ق��ط م��ن ب��اب
حماكمة املفاهيم الأ�سا�سية واملقاربات اللغوية -كما فعل �سامل يف مقالته-
و�إمنا من خالل قراءة قيمية ن�ست�شف فيها �أهم القيم التي ا�ستند �إليها
الطهطاوي يف خطابه الإ�صالحي .ولع َّل �أبرز هذه القيم يف تقديرنا هي:
«احل��ري��ة»؛ حيث يعترب الطهطاوي احلرية �شرطاً �أ�سا�سيًّا من �شروط

الإ����ص�ل�اح ،ول��ط��امل��ا ك��ان نتاجه ي�ستند �إىل احل��دي��ث عنها -ول���و ب�شكل
�ضمني -فهو ي�شري يف �أحد املوا�ضع �إىل القول ب�أن« :من �شروط التمدن
«حرية الفكر» التي تتمثل برتخي�ص جميع امللوك للعلماء و�أ�صحاب
املعارف يف تدوين الكتب ال�شرعية واحلكمية والأدبية وال�سيا�سية ،ثم
التو�سع يف حرية ذلك بن�شره مطبعاً (مطبوعاً) ومتثي ًال ...ثم ي�ضيف:
«...ب�����ش��رط ع��دم قيام م��ا يوجب االخ��ت�لال يف احلكومة ب�سلوك �سبيل
الو�سط بغري تفريط وال �شطط».
و ُي�����ش�ير ���س��ام��ي حم��م��د ن��� َّ��ص��ار يف ك��ت��اب��ه امل��و���س��وم ع���ن رف���اع���ة راف���ع
الطهطاوي -ال��ذي اعتربه �شيخ التنوير العربي� -إىل �أ َّن الطهطاوي
يُحدد �أن��واع احلريات التي يجب �أن يتمتع بها �أف��راد املجتمع يف خم�سة
�أق�سام على النحو الآتي:
 احلرية الطبيعية ،وهي التي خلقت مع الإن�سان وانطبع عليها. احلرية ال�سلوكية ،التي هي ح�سن ال�سلوك ومكارم الأخالق. احلرية الدينية ،وهي حرية العقيدة وال��ر�أي واملذهب ب�شرط �أالتخرج ع��ن �أ���ص��ل ال��دي��ن ...ومثل ذل��ك حرية امل��ذاه��ب ال�سيا�سية و�آراء
�أرب���اب الإدارات امللكية يف �إج���راء �أ�صولهم وقوانينهم و�أحكامهم على
مقت�ضى �شرائع بالدهم.
 احلرية املدنية؛ وهي حقوق العباد والأهايل املوجودين يف مدينة،بع�ضهم على بع�ض؛ فك�أ َّن الهيئة االجتماعية امل�ؤلفة من �أهايل اململكة
ت�ضامنتْ وتواط�أت على �أداء حقوق بع�ضهم لبع�ض.
 احلرية ال�سيا�سية� ،أي الدولية (يق�صد ال�ش�ؤون املتعلقة ب�ش�ؤونالدولة) وهي ت�أمني الدولة لكل �أحد من �أهاليها على �أمالكها ال�شرعية
املرعية ،و�إجراء حريته الطبيعية دون �أن تتعدى عليه يف �شيء منها.
وم����ن ال��ق��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ي��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه��ا خ���ط���اب ال��ط��ه��ط��اوي
الإ�صالحي والتنويري قيمتي العدل وامل�ساواة .حيث يعترب الطهطاوي
أ� َّن العدل هو �أحد الأ�س�س املركزية يف قيام الدولة احلديثة؛ فالعدل يف
نظر رفاعة «�صفة تبعث الإن�سان على اال�ستقامة ،يف �أق��وال��ه و�أفعاله،
و�أن ينت�صف لنف�سه ولغريه حتى جعله بع�ض احلكماء ف�ضيلة قاعدة
جلميع الف�ضائل ،و�أنه �أ�سا�س اجلمعية الت�أ ّن�سية (لع ّله يق�صد املجتمع
الإن�����س��اين) وال��ع��م��ران وال��ت��م��دن ،فهو �أ���ص��ل ع��م��ارة املمالك التي ال يتم
ح�سن تدبريها �إال به».
�أمَّ����ا امل�����س��اواة �أو ك��م��ا ي�����س��وي��ه��ا ال��ط��ه��ط��اوي «ال��ت�����س��وي��ة» «ب�ي�ن �أه���ايل
اجلمعية» (املجتمع) ،فهو يعترب �أنها �صفة طبيعية يف الإن�سان جتعله يف
جميع احلقوق البلدية ك�إخوانه ،وهي جامعة للحرية املدنية واحلرية
امللكية؛ وذلك لأ َّن جميع النا�س م�شرتكون يف ذواتهم و�صفاتهم ...وكل
منهم حمتاج �إىل املعا�ش؛ وبهذا كانوا جميعاً يف مادة احلياة الدنيا على
حد �سواء ،ولهم حق واحد يف ا�ستعمال املواد التي ت�صون حياتهم.
mu7k20@gmail.com

