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المفكرون اإلصالحيون في ُعمان
ناصر الكندي
يتناول الباحث �سلطان احلجري يف مقاله « الفكر الإ�صالحي :مفهومه ودور العمانيني فيه» املن�شور يف جملة التفاهم عدة حماور �أهمها تعريف الفكر الإ�صالحي
والتعريف ب�أهم �شخ�صيات الإ�صالح يف التاريخ الإ�سالمي والعماين خ�صو�صا.

ف��ال�ف�ك��ر ه��و �إع �م ��ال ال�ع�ق��ل يف امل�ع�ل��وم ل�ل��و��ص��ول �إىل
م�ع��رف��ة امل�ج�ه��ول ،والإ� �ص�لاح��ي م��ن �أ��ص�ل��ح يف عمله
و�أت� � ��ى مب ��ا ه ��و � �ص ��ال ��ح .ول� �ه ��ذا ي �ع��د ج �م ��ال ال��دي��ن
الأفغاين وحممد عبده وحممد ر�شيد ر�ضا من �ضمن
امل�صلحني ويتوافق ذلك مع امل�صطلح ال�ق��ر�آين� .أما
املعنى املعا�صر املتداول عند الدار�سني ح�سب ر�ضوان
ال�سيد فهو �أن ل��ه ر�ؤي ��ة خمتلفة ع��ن ال�ع��امل ولديه
قدرة على فهم الن�ص الديني فهما جديدا ،و�أن يكون
جريئا يف مراجعة الرتاث.
وهناك م�صطلحات متداخلة مع م�صطلح الإ�صالح
مثل التجديد والنه�ضة ،وي�شري الباحث �إىل �ضرورة
ال�ت�ف��ري��ق ب�ي�ن�ه��م؛ ف�م���ص�ط�ل��ح الإ�� �ص�ل�اح ه ��و الأك�ث�ر
ترجيحا لعنوان مقاله وذل��ك لأن��ه م�صطلح ق��ر�آين،
ك�م��ا �أن �شخ�صية �أب ��ي ن�ب�ه��ان اخل��رو� �ص��ي وه ��و �أح��د
الأع�لام يف الإ�صالح لعمان �أق��رب �إىل املتعارف عليه
بالفكر الإ��ص�لاح��ي ب�ين ال��درا��س�ين ،وك��ذل��ك تلميذه
املحقق �سعيد اخلليلي وبعده ال�ساملي وغريهم.
وذكر الباحث �أ�سباب ا�شتهار بع�ض العلماء بالإ�صالح
ومنها عناية امل�ست�شرقني والدور ال�سيا�سي والعامل
اجل �غ��رايف .وي�ب��د�أ بنا�صر ب��ن �أب��ي نبهان اخلرو�صي
ك ��أول علم ل�ل�إ��ص�لاح يف ع�م��ان ،فقد ع��ا���ش يف مطلع
القرن التا�سع ع�شر وتعلم اللغات الأجنبية و�أهمها
ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ،ك�م��ا �أن ��ه ك ��ان م�ع��ا��ص��را ل��رف��اع��ة
الطهطاوي ،و�أ ّلف كتابا عن لغة �أهل زجنبار بعنوان
«مبتد�أ الأ�سفار يف بيان نبذة ي�سرية من لغة زجنبار
بامل�شهور من اللغة العربية» ،ويذكر فيه خ�صائ�ص
ال�شعوب التي وجدها يف �أفريقيا وعاداتهم ،وهو ما
ُي�سمى بعلم الإن���س��ان «االن�ثروب��ول��وج�ي��ا»  ،كما �أل��ف
كتابا يف �أ�سرار النبات ال�سواحيلي.
كما �أن الب��ن �أب��ي نبهان �آرا ًء جريئة تخالف الن�سق
ال�سائد يف الإبا�ضية مثل ع��دم تقليده لعبداهلل بن
�أب ��ا� ��ض ،وي �ق�ترح ع��ر���ض ال�ن���ص��و���ص احل��دي�ث�ي��ة على

القر�آن واالهتمام باملنت دون ال�سند ،كما �أباح ت�صوير
ذوات الأرواح ،وله �إ�شادة ب�أر�سطو و�أفالطون ،وتتميز
مولفاته باملنهج النقدي الذي يناق�ش الآراء وينظر
يف حجتها ال �إىل قائلها.
ويخلفه يف �آماله الإ�صالحية تلميذه املحقق �سعيد
بن خلفان اخلليلي ،مت تلقيبه ب�شاعر العلماء وعامل
ال�شعراء ،وكان اخلليلي مطلعا على ال�صحف امل�صرية
وبع�ض الكتب ال�ت��ي ترجمها بع�ض امل�صريني مثل
رفاعة الطهطاوي املتعلقة بالعلوم التجريبية ،وكان
ل��ه دور كبري يف �إح�ي��اء ال�شعر �إذ ت��زام��ن م��ع ال�شاعر
امل�صري ال �ب��ارودي ،كما �أل��ف يف ال�ع��رو���ض وال�صرف
والبالغة.
�أم ��ا الإم � ��ام ن ��ور ال ��دي ��ن ال���س��امل��ي ف�ق��د ك ��ان ��ص��اح��ب
دور كبري يف املجتمع العماين ،وك��ان متابعا لأخبار
العامل الإ�سالمي وما يكتبه دعاة الإ�صالح يف م�صر
كمجلة نربا�س امل�شارقة واملغاربة التي حررها قا�سم
ال�شماخي ،كما بعث �إل�ي��ه ال�شيخ �سليمان ال�ب��اروين
ر�سالة التم�س فيها منه �أن ي�ضع احل�ل��ول اجلذرية
لوحدة الأم��ة الإ�سالمية ،وم��ن �إجابة ال�ساملي عليه
ّ
تتبي �شمولية ر�ؤيته الإ�صالحية ومعرفته بالواقع.
وال مي �ك ��ن �إغ � �ف� ��ال دور �أب� � ��ي م �� �س �ل��م ال �ب �ه�ل�اين يف
العملية الإ�صالحية يف البلد ،فمجلة النجاح التي
يديرها �شاهدة على مقاالته التي تقاوم املخططات
اال�ستعمارية الربيطانية يف عُمان وال�شرق الإفريقي،
ولقد تق ّلد البهالين من�صب رئا�سة الق�ضاء يف زجنبار
يف عهد ال�سلطان برغ�ش بن �سعيد ،وا�ستقال ليكون
همه الت�أليف .وكان له عالقة ب�أعالم الإ�صالح مثل
عبداهلل بن حميد ال�ساملي و�سليمان الباروين وحممد
بن يو�سف �أطفي�ش ،وكان يعد من ال�شعراء الإحيائيني
يف ال�شعر ،ويتجلى فكره الإ�صالحي يف تلك الر�سالة
التي وجهها �إىل الإمام �سامل اخلرو�صي والتي حملت
�أفكارا تف�صح عن بعد النظر ملا هو احلال الذي ينبغي

عليه �أن تكون عليه الدولة.
وت �ع ��د ق �� �ص �ي��دت��ه ال �ن��ون �ي��ة م �ث ��اال ب� � ��ارزا ع �ل��ى ف�ك��ره
الإ�صالحي حني ا�ستنه�ض الأم��ة العمانية متجاوزا
ب �ه��ا ق �ي��وده��ا ال�ق�ب�ل�ي��ة ،وات �� �ص��ل �أب� ��و م���س�ل��م ب ��أع�لام
الإ� � �ص �ل�اح يف زم ��ان ��ه ،ك �م ��ا اط �ل ��ع ع �ل ��ى م ��ا ت��رج�م��ه
الطهطاوي وغريه من امل�ؤلفني الأوروبيني يف الفكر
وال�سيا�سة واالجتماع.
ي ��ؤك��د ال�ب��اح��ث �أن ه� ��ؤالء الأرب �ع ��ة امل���ص�ل�ح�ين ك��ان��وا
علماء لهم قدم را�سخة يف الفقه يف الدين ،وهذا ما
ا�شرتك به الإ�صالحيون جميعا خالفا لقادة وكوادر
ال�ق��وى الإ��س�لام�ي��ة ال�سيا�سية التالية ل�ه��م .وي�شري
ال�ب��اح��ث �إىل �أن امل�شكالت ال�ت��ي جابهها ال ��رواد هي
نف�سها التي يواجهها العامل اال�سالمي الآن ،وي�ؤكد
الباحث �أن النه�ضة دون الفكر الإ�صالحي هو مفهوم
�أع� ��رج ،وذل ��ك �أن النه�ضويني الإ��ص�لاح�ي�ين انتهى
بهم امل�ط��اف ع��ودة �إىل (�ساكن احل�ج��از) �أو (هام�ش
ال���س�يرة) ،وذل ��ك ب�سبب حماكاتهم امل�ف��رط��ة للغرب
وهو خمالف للقاعدة القر�آنية ب�أن �أعظم التحوالت
يف تاريخ الب�شرية جاء عن طريق الأنبياء.
على ك��ل ح��ال لكل زم��ن ظ��روف��ه وه�م��وم��ه ،وبغ�ض
ال �ن �ظ��ر ع ��ن ك� ��ون ال �ع �م��ل �إ� �ص�ل�اح ��ا �أو ن�ه���ض��ة �أو
جتديدا ،ف��إن الواقع يفر�ض على امل�صلح معطيات
جديدة ينبغي عليه �أن يعيها ويداريها ،فدور املثقف
يف ذل ��ك ال �ع ��امل ال�ط�ب�ق��ي واال� �س �ت �ع �م��اري يختلف
اخ�ت�لاف��ا ك�ب�يرا ع��ن ال�ع��امل املعا�صر ال ��ذي تختفي
ف �ي��ه ال �ط �ب �ق��ات ال��وا� �ض �ح��ة �إىل � �ص ��راع ��ات خ�ف�ي��ة،
وكذلك ذهب عامل اال�ستعمار القدمي �إىل ا�ستعمار
جديد ولكن ب ��أدوات جديدة غري مبا�شرة .ناهيك
عن تال�شي التنظيمات املدنية الداخلية الآن �أمام
و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وان�ت���ش��ار الفردانية
الفجة.
nskindi83@yahoo.com

