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ج��دي��د م ��ن الأك� �ف ��اء امل���س�ل�م�ين ب��وا��س�ط��ة �إق ��ام ��ة التعليم
احلديث هو الر�أي الأ�سا�سي لنظرة نه�ضة الوطن بتعليم
النا�شئة يف دائرة الثقافة والعلم .وهناك علمان من �أعالم
ه��ذه النظرة؛ هما� :أحمدخان من الهند ،وحممد عبده
قائد حركة التحديث يف م�صر.
يف ال�ف���ص��ل ال �ث��اين ذك ��ر �أن ب�ع��د �إح �ب��اط ان�ت�ف��ا��ض��ة الهند
ال �ك�برى ع ��ام �� ،1857ش��رع امل���س�ت�ع�م��رون ال�بري�ط��ان�ي��ون يف
ال�ت�ع��ام��ل م ��ع ال �ث ��وار ب��ال�ق�م��ع وال �ن �ق��م وال �ق �ت��ل ال ��دم ��وي،
ف�صار امل�سلمون الهنود يف م�أ�ساة وم ��أزق؛ �إذ ك��ان احلكام
ُ�صاة بال ا�ستثناء؛
الربيطانيون يعتقدون �أنهم جميعا ع َ
لأن�ه��م لعبوا دورا �أه � َّم يف ه��ذه االن�ت�ف��ا��ض��ة؛ الأم ��ر ال��ذي
َج َعلهم يتخذون �سيا�سة الإخماد والإزاحة ذات العن�صرية
�أو الع�صبية ��ض��ده��م .وم ��ن �أج ��ل �إ� �ص�لاح ه ��ذه ال�ظ��روف
ال���ض��ارة ح ��اول �أح�م��د بكل ال��و��س��ائ��ل املمكنة التفاهم مع
ه � ��ؤالء احل �ك��ام ب�غ�ي��ة �إزال� ��ة � �س��وء ال �ظ��ن وامل ��وق ��ف امل �ع��ادي
و� �س��وء ال�ف�ه��م منهم جت��اه�ه��م ،و�إث �ب ��ات �أن �ه��م رع�ي��ة طيبة
تطيع احلكومة الربيطانية من جهة ،وم��ن جهة �أخ��رى
�أدرك �أحمد �إدراك ��ا عميقا العيوب والنقائ�ص يف �أنف�سهم
خا�صة تفاقم امل�شاكل املتمثلة يف انحطاط م�ستوى التعليم
واجلهل والعناد ،ثم اعتقد �أ َّن��ه على جماعة امل�سلمني �أن
تنمي ق�ضية التعليم احل��دي��ث وت��زي��د الثقافة وامل�ع��ارف
العلمية لكي حت�سن مكانتها االجتماعية ،وحتتل موقعا
�صاحلا لها يف املناف�سات املت�صاعدة ح ��رارة ،م��ع جماعة
يخ�ص تطبيقاته يف
الهندو�س ذات املكر واللياقة .فيما
ُّ
�إن���ش��اء امل��دار���س وتنمية التعليم و�سط جماعة امل�سلمني،
وت��اب��ع ال�ك��ات��ب ب� ��أ َّن �أح �م��د �أ��س����س م��در��س��ة متخ�ص�صة يف
تعليم التاريخ احلديث بقرية مرادباد يف �شمال الهند عام
 ،1858ويف العام � 1863أقام مدر�سة حديثة مبدينة غازبور،
وه��و قا�ض م�ساعد يف املحكمة املحلية ،ث��م ر�أ���س ت�أ�سي�س
دار العلوم يف نف�س ال�ع��ام ،وفيما َب� ْع��د َج� َم��ع �أم ��وا ًال لبناء
مدر�سة حديثة يف مدينة عليجاره حني انتقل موقع الدار
�إىل ه�ن��اك ع��ام  .1864لقد َط � َرح خطة ت�أ�سي�س جمال�س
�إقليمية للرتبية والتعليم وا�سعة النطاق يف منطقة جتمع
امل���س�ل�م�ين يف ��ش�م��ال ال�ه�ن��د ،و�إىل ح � ِّد ع ��ام  1868قطعتْ
اخل�ط��ة �شوطا ك�ب�يرا .ويف ال�ع��ام  1886ن�ش�أ احت��اد �أج�ه��زة
تعليم امل�سلمني املحلية املوجودة يف �أنحاء الهند باجتماع
التعليم والرتبية للم�سلمني الهنود ،وانتخب �أحمد رئي�سا
ل ��ه .وف�ي�م��ا ،ب�ع��د �أ��ص�ب��ح ه ��ذا االج�ت�م��اع منظمة �سيا�سية
م�ع��ار��ض��ة مناف�سة ��ض��د ح ��زب امل ��ؤمت��ر ال��وط�ن��ي ال�ه�ن��دي،
ثم حت� َّول �إىل احت��اد امل�سلمني الهنود ع��ام  .1906وتط َّرق
الكاتب �إىل عقائد �أحمد يف التعليم التي َي َرى �أنها ت�أ َّثرت
ت�أ ُّثرا عميقا بالثقافة والأفكار الغربية خا�صة بعد زيارته
لربيطاليا عام  ،1869التي �أفهمته �أ َّن ر�سالته احلالية هي
ن�صح جماعته بطاعة حكم الربيطانيني وباالجتهاد يف
ك�سب ثقافتهم يف �آن واحد؛ وذلك يعني َر ْبط طاعة احلكام
الربيطانيني �سيا�س ًّيا باالعرتاف بثقافتهم .كما َو َع��ى �أن

الطريقة الأ�سهل لك�سب ثقافتهم بناء جامعة بريطانية
ال�ط��راز على �أر���ض الهند التابعة لربيطانيا؛ مما يجعل
الطالب امل�سلمني �أكفا ًء �صاحلني بف�ضل التعليم النظامي.
�إ َّن اخلا�صية الأب��زر يف عقائد �أحمد هي مواجهة الثقافة
الغربية رغم �أهمية الثقافة الإ�سالمية التقليدية� .إذن،
ما العالقة بني الثقافة الدخيلة والثقافة املحلية؟ هل
ل�ه��ا ع�م��وم�ي��ة �أو قيمة ع��ام��ة ح�ت�م�ي��ا؟ وم ��ا ه��ي الطريقة
ال�صحيحة ملعاملتها ودرا�ستها؟ يبدو �أ َّن مثل هذه امل�سائل
مل تدخل تفكري �أحمد� ،أو بالأحرى مل يهتم بالرت ِّوي فيها
وحتليلها ،علما ب�أ َّن عقائده ن�ش�أت يف حالة جمتمع الهند،
وه��ي �سيادة اال�ستعمار ال�بري�ط��اين .وم��ن ه��ذه احليثية،
ي�ك��ون ج��وه��ر ف�ك��ره ج ��زءا م��ن ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف ال�ستعمار
�أوروبا ذي النقائ�ص الفطرية.
خ�ص�ص له الكاتب الف�صل
ال َعلَم الآخر ُم َّمد عبده ،وقد َّ
ال �ث��ال��ث ،وه ��و ي ��رى �أن ف�ك��رة ع�ب��ده ل�ل�إ� �ص�لاح التعليمي
ذات ازدواج �ي��ة؛ لأن��ه يعترب دي��ن الإ��س�لام م�ب��د�أ الإ��ص�لاح
وقاعدته من جانب ،ومن جانب �آخر ركن �أخالق املجتمع
لكي يتح َّكم يف �سري �إ�صالح املجتمع كالفرملة امليكانيكية
�أم �ن��ا م��ن الإف � ��راط �أو ال�ت�ف��ري��ط .وي �ت �ح �دَّث ال�ك��ات��ب عن
اخللفية التاريخية ل��ذل��ك الع�صر ،م ��ؤك��دا �أن ��ه بالن�سبة
لإ�صالح التعليم الثقايف فقد �أقيم نظام التعليم العلماين
على النمط الأوروب ��ي يف م�صر� ،أث�ن��اء حكم حممد علي؛
ح�ي��ث افتتحت ع���ش��رات امل��دار���س االب�ت��دائ�ي��ة والإع ��دادي ��ة
املتخ�ص�صة ،وتربت فيها دفعة من املتعلمني الع�صريني.
واب�ت��داء م��ن ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن ال �ـ� ،19شهد جمتمع
م���ص��ر يف م���س�ير ت �ط ��ورات ��ه اجت ��اه ��ا م�ل�ح��وظ��ا �آخ� ��ر وه��ي
دنيوية القوانني وتغريبها حيث �أث ��ارت ه��ذه االنقالبات
ال�ضخمة يف نظام التعليم والق�ضاء انفعاال �شديدا لدى
علماء الدين من �صفوف القوة الدينة املتحفظة ،بل من

�صفوف املنحرفني �إىل احلرية مثل عبده .وفيما يتعلق
ب�إ�صالح التعليم الديني تتمثل فكرته فيما اقرتحه حول
�شيخوخة التعليم يف جامع الأزه ��ر مم��ا ك��ان الأه��م حول
تغيري ج��دول امل�ق��ررات وتعديلها .وبف�ضل ج�ه��وده �أدخ��ل
اجل��ام��ع �إىل ج��دول العلوم الثانوية الريا�ضيات واجل�بر
وتاريخ الإ�سالم...وغريها من امل��واد؛ �إذ ظ َّل عبده يحمل
عقيدة تخلف عن التعليم يف م�صر على نحو �شديد؛ فقد
ر�آه �أ�صال من الأ��ص��ول امل��ؤدي��ة �إىل فقر ال�شعب وتخلفه.
�أم��ا متعلمو الدين -باعتبارهم متقني املعارف من فئات
املجتمع -فقد �سادَهم التخلف والتحفظ الفكري نتيجة
انعزال التعليم الديني التقليدي عن الواقع وت�أخره عن
�سري حتديث املجتمع .لكن عبده مل يذكر �شيئا عن بناء
فريق املعلمني وجتديد الو�سائل التعليمية يف اقرتاحاته،
ورمب ��ا ظ��ن �أن ال �ظ��روف حل��ل ه��ذه امل���س��أل��ة غ�ير متوفرة
وقتئذ .ويتابع الكاتب فكرته فيما يخ�ص �إ�صالح التعليم
العام يف م�صر .م�ؤكدا �أن عبده ر�أى �أ َّن املجتمع الإ�سالمي
ال�ت�ق�ل�ي��دي جم�ت�م��ع �أخ�ل�اق ��ي ق��ائ��م ع�ل��ى �أرك � ��ان الأخ �ل�اق
الإ�سالمية؛ بحيث يكون للتعليم الديني الأ�سا�سي ت�أثري
يف ا�ستقرار املجتمع وتنميته .ويف نف�س الوقت ،يدعو �إىل
درا�سة املعارف العلمية احلديثة من الغرب و�إتقانها ،مع
�أن��ه يخ�شى �ض َّم ذلك �إىل خطة التعليم العامة الوطنية.
و�إ�ضافة �إىل ذل��كُ ،ي � ْو ِل ظاهرة تغريب نظام التعليم يف
الإم�براط��وري��ة العثمانية عامة وخا�صة يف م�صر عناية؛
حيث ي�ظ��نُّ �أ َّن النقل الأع�م��ى م��ن ال�غ��رب يف �إن���ش��اء نظام
التعليم ال يعود بنتيجة من�شودة ،بالعك�س �سيفتح «للعدو
اخل��ارج��ي» ن��اف��ذة لتخلله ،و�أن املقلدين العميان الذين
يعبدون الغرب ويع�شقون ثقافته وقيمه عر�ضة ال�ستغالل
الفاحتني الغرباء .ويبادر عبده �إىل نظام التعليم الوظيفي
ال��ذي يالئم حال الوطن ،وال��ذي يوفر لكل واح��د فر�صة
التع ُّلم دون متييز اجلن�س.
فيما تناول الكاتب يف الف�صل الرابع ر�شيد ر�ضا وتفكريه
نظر ًّيا يف «الدولة الإ�سالمية» ،وذكر يف الف�صل ال�ساد�س �أبا
الأعلى املودودي وتكوينه لنظرية «الدولة الإ�سالمية» .وال
�شك �أ َّن املو�ضوعات املذكورة �سابقا مُ عظمها من الق�ضايا
وتهم ًّ
كل منا؛ فهذا الكتاب جدير بالقراءة.
ال�ساخنةُّ ،
---------------- ال�ك�ت��اب��« :س�ير نقدية لأع�ل�ام الفكر الإ��س�لام��ي يفالع�صر احلديث».
 امل�ؤلف :وو يون قوي. ال�ن��ا��ش��ر« :ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة»،2016 ،باللغة ال�صينية.
 عدد ال�صفحات� 280 :صفحة.*
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«سير نقدية ألعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث»..
لوو يون قوي
لينج لي وانج *
«وو يون قوي» هو �أحد الباحثني الر َّواد الذين ا�شتغلوا يف دار درا�سات �أديان العامل من �شعبة الفل�سفة والعلوم االجتماعية التابعة لأكادميية العلوم ال�صينية ،وهو
تخ�ص�ص يف درا�سة علوم الأديان -خا�صة دين الإ�سالم -ومن نتائج درا�ساته املن�شورة« :موجز �شريعة الإ�سالم» ،و»�شريعة الإ�سالم يف الع�صر احلديث» ،و»تاريخ
ُم ِّ
الكاتب
دين الإ�سالم» ،و»تاريخ قانون الإ�سالم» ،و»التيارات الفكرية واحلركات الإ�سالمية يف الع�صر احلديث واملعا�صر» ،و»الدين املعا�صر والتطرفية»�...إلخ .و َي َرى
ُ
�أنَّ قادة اجلمعيات الدينية وعلماء الدين ومفكِّري الدين هم �أهم املف�سرين والنا�شرين والوارثني لعقائد الدين و�أفكاره .وباعتبارهم ذوات نافذة معرتف بها من
قبل عامة املتدينني يف تف�سري العقائد ،فيلعب ه�ؤالء املفكرون عرب ل�سانهم و�سلوكهم وم�ؤلفاتهم دروا حا�سما يف اجلمعيات الدينية علما وعمال.
وت�ك��ون نقطة االن�ط�لاق ل�ه��ذا الكتاب ه��ي تعميق ال�ق� َّراء
يف فهم الأف �ك��ار الإ��س�لام�ي��ة القائمة يف الع�صر احلديث
واملعا�صر ،و�إدراكها عن طريق ق��راءة ه��ؤالء املفكرين من
ح�ي��ث ال���س�ير وامل ��ؤل �ف��ات والأف �ك ��ار وال�ت���ص��رف��ات ،ال �سيما
تعر�ضهم فكريا للأو�ضاع التاريخية احلا�سمة ،بل �إيغالهم
يف معرفة عادات الإ�سالم ثقافيا واجتماعيا و�سيا�سيا.
يخ�ص كل ف�صل مفكرا
ويحتوي العمل على �ستة ف�صول؛ ُّ
واحدا ،ويتكون كل ف�صل من �سرية املفكر وفكرته و�آثاره.
ي��أت��ي الف�صل الأول جل�م��ال ال��دي��ن الأف �غ��اين ،حيث كتب
امل ��ؤل��ف �أن «الأف �غ ��اين �أه ��م امل�ف�ك��ري��ن ال��دي�ن�ي�ين يف ال�ع��امل
الإ�سالمي يف القرن التا�سع ع�شر ،ك َّر�س حياته للمكافحة
ب�لا كلل وال ملل �سعيا لتحقيق �ضالته� ،إال �أ َّن النا�س ال
ي �ك��ادون ي��ذك��رون ل��ه �إجن ��ازات �سيا�سية ومل يلفت �صوته
و آ�ث��اره نظرة العامل �إال بعد ع��دة عقود من وفاته خا�صة
ب�ع��د ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن ال�ع���ش��ري��ن» .وي�ت��اب��ع« :على
مدى حياته رفع مبادرات عديدة حول االحتاد الإ�سالمي
عرب م�ؤلفاته وخطاباته ون�شاطاته؛ ومنها ثالث دعوات
مهمة ق��ام ك��ل منها بخلفية اجتماعية ت��اري�خ�ي��ة معينة
جتدر بالعناية والدرا�سة .منها الدعوة الأوىل التي تتمثل
يف �إر�ساله �إىل ال�سلطان العثماين ر�سالة غري مو ّقعة كي
يقدم للملك ح ًّ�لا حني ك��ان جي�شه يقع يف مو�ضع �سلبي.
والدعوة الثانية التي هي �إن�شا�ؤه جريدة «العروة الوثقى»
يف باري�س اب �ت��داءا م��ن ع��ام  ،1883وال��دع��وة الثالثة التي
ح��دث��ت يف �شيخوخته وذل ��ك يف ال�ع��ام 1892؛ ح�ي��ث تلقَّى
دع��وة من ال�سلطان العثماين �أثناء زيارته للندن فق�صد
�إىل �إ�سطنبول يف �صيف نف�س العام ،و�أجرى هناك ن�شاطات
اجتماعية».
و َّ
خل�ص الكاتب فكرة االحتاد الإ�سالمي للأفغاين قائال:
«ج ��اءت فكرته ح��ول االحت ��اد الإ��س�لام��ي على ع��دة �أوج��ه؛
الأول� :أن ت��ده��ور ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي احل��ا��ض��ر ن ��اجت عن
اعتداء القوى الغربية وفتوحاتها ،ويف الوقت نف�سه على



الأمة الإ�سالمية �أن تفح�ص نف�سها حتى تدرك ما تعانيه
من نقاط ال�ضعف والنقائ�ص .والثاين� :أ َّن �شعوب العامل
الإ�سالمي قد حققت يف التاريخ �إجنازات باهرة حتت علم
دين الإ�سالم؛ مما �أ�سهم يف ح�ضارات الب�شر م�ساهمة بارزة،
وال ميكن �أن يعود ه��ذا النجاح �إال بعد �أن ت�ستعيد الأم��ة
الإ�سالمية روح االحت��اد الإ�سالمي وروح املكافحة مثلما
ك��ان��ت يف ��ص��در الإ� �س�لام .ال�ث��ال��ث :ب َّ�ين ال�ت��اري��خ �أ َّن الأم��ة
والدين قد يكون كل منهما ق��وة دافعة معنويا للنه�ضة،
لكن يف العامل الإ�سالمي احلا�ضر ال ُيكن جتميع ال�شعوب
موحدة �إال
املت�شتتة والدول املنف�صلة واملجتمعات �إىل قوة َّ
على قاعدة الديانة امل�شرتكة .وبعبارة �أخرى ف إ� َّن االحتاد
الإ�سالمي هو ال�سبيل الوحيد لذلك.
ويف نهاية ه��ذا الف�صل ،ذك��ر ال�ك��ات��ب ت��أث�يرات��ه يف العامل
ف �ك��ري��ا ،وه ��ي ت ��أت ��ي يف �أرب �ع ��ة ج ��وان ��ب :الأول :ت�صنيف
ال �ن��ا���س �إىل امل�ع�ل�م�ين وامل�ت�ع�ل�م�ين ومت�ي�ي��ز ف �ئ��ات ال�شعب
ح�سب العقلية .وال �ث��اين :ينظر �إىل دي��ن الإ� �س�لام على
�أن��ه ذو �سمتني� :إحداهما الإ�سالم الإيجابي املثايل الذي
يدعوه الإ��س�لام احلقيقي حيث يكون الإ��س�لام الإيجابي
يح�سن الإ��س�لام ال��ذي ك��ان يف �صدره وميجده �إىل جانب
ِّ
�أن ��ه ي�ط��رح الإ� �ص�لاح احل��دي��ث على الإ� �س�لام اجل ��اري .ثم
يتابع�« :إن الإ� �س�لام ال�سلبي يق�صد ب��ه الإ� �س�لام امل��وج��ود
يف ال��واق��ع ،ال��ذي ينبغي �إ�صالحه نظرا ملا له من م�شاكل
النا�س
ونقائ�ص» .وي�ضيف ب��أن الأفغاين ح��اول �أن ُيوقِن
ُ
ب�أ َّن ال�صورة ال�سلبية للإ�سالم نتيجة ملخالفة املعا�صرين
لقواعد الإ��س�لام؛ لذلك يعني الإ��ص�لاح ال�ع��ودة لتقاليد
ال ��دي ��ن ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ق ��دمي ��ة .وال �ث ��ال ��ثُ :ي� � � ْو ِل االحت ��اد
اهتماما بالغا «لكن الديانة امل�شرتكة ذاتها لي�ست كافية
ل�ضمان احت��اد العامل الإ�سالمي على نحو وا��س��ع� ،إىل �أن
تقام �إعالنات �سيا�سية لهذا االحتاد والتعاون ب�شكل �صبور
ودقيق ومثمر.
ث َّم �أ�شا َر �إىل �أ َّن الأفغاين مل يقطع �شوطا كبريا يف الإعالم

ال�سيا�سي؛ لأنه كان مت�أثرا ب�أيديولوجيا فل�سفة الإ�سالم
التقليدي ،ومل ي��درك �إدراك ��ا كافيا املقام ال�سيا�سي الذي
ُي�ق� ِّوم��ه ال�شعب ال�ع��ام ،ب��ل ك��اد ي�ض ّيع ك��ل قوته يف احلكام
و�أرب��اب املجتمع بغية الت�أثري عليهم وك�سب ت�أييدهم هذا
من جهة .ومن جهة �أخرى لو كان جنح يف تكوين مذاهب
��س�ي��ا��س�ي��ة م�ع��ار��ض��ة ذات ف �ك��رة ح��دي�ث��ة لأوج� ��د ان�ف�ع��االت
ملحوظة يف �سلك ال�سيا�سة ،وذلك يقت�ضي �أعماال �ضخمة
م�سبقة من التدبري والتنظيم.
والرابع �أ َّن الأفغاين مُ �ؤمن باالحتاد الإ�سالمي والإ�صالح،
ب ��ل الأول �أوىل ل ��دي ��ه م ��ن ال� �ث ��اين؛ �إذ ح� ��اول �أن ي���ض� َّم
ال�سلطان العثماين و�إم�ب�راط ��ور رو��س�ي��ا وم�ل��ك �إي ��ران...
وغريهم من ال�سا�سة املتحفظني �إىل برناجمه التعاوين
لالحتاد الإ�سالمي� ،إال �أ َّن ه�ؤالء ا ُ
حل َّكام كان من امل�ستحيل
�أن يدعموا �إ�صالحه الديني نظرا مل�صالح �أنف�سهم �إذا ما
أ� َّي��دوا برناجمه التعاوين� .إ َّن ُماوالته يف حتقيق الثورة
عرب �آثار الدين وال�سيا�سة ما كادت لتنجح.
ث��م �أ َّك� ��د امل ��ؤل ��ف �أ َّن ف �ك��رة الإ� �ص�ل�اح ال��دي �ن��ي �إمن ��ا ت��رك��ت
للأخالف ثروة نفي�سة �أال وهي �أن ينظر �إىل دين الإ�سالم
بنظرة نامية ،وي��رى �أ َّن الطريقة الأ�صلية لتحديث فكر
الدين هي و�ضع تف�سريات جديدة ملا ُي ْوحِ يه القر�آن الكرمي
ول �ن �ظ��ام ال��دي��ان��ة الإ� �س�لام �ي��ة مب�ق�ت���ض��ى ت �ط��ور املجتمع
احلديث .وعن الإ�صالح احلديث أ� َّك��د الكاتب �أن من �أه َّم
آ�ث��اره يف هذا اجلانب حيث �أب��دع موقف فكرة «الدفاعية»
ال �ت��ي ت��دع��ي �أن ج�م�ي��ع ال�ف���ض��ائ��ل ال�غ��رب�ي��ة احل��دي�ث��ة لها
وج��ود يف الإ��س�لام خا�صة يف �صدر الإ��س�لام؛ لذلك يكون
قبول الأفكار الغربية احلديثة �أمراً يتوافق مع عادات دين
الإ�سالم متاما.
�سبق للكاتب الذكر يف املقدمة ب�أنه �إذا قيل �إ َّن املبادرة �إىل
العلم والعقلية و�إع ��ادة تف�سري الإ��س�لام يف �إط ��ار الأف�ك��ار
احل��دي�ث��ة ر�أي م���ش�ترك �إىل ح � ٍّد م��ا ب�ين م�ف�ك��ري ال��دي��ن
الع�صريني يف ذلك الع�صرُ ،يكن القول ب��أ َّن تربية جيل

