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سؤال النهضة ..ملاذا تأخَّر املسلمون وملاذا تقدَّم غريهم؟
(الصفحات )120 -93
ملخّص

ّ
أكبر تحد يواجه العالم اإلسالمي في العصر الحديث هو ما يعانيه من حالة تخلف،
ولممم يستسمملم المسمملام أممماح هممألن الحالممة ي ماممم مممن د مميد ما ممي م د مميد ثقممافت م
الدينية ما يجعل م يفكر

ً
دائاا بمالعال لتاما ز همألن الحالمة ،وممن أومما المعالجمات مما

طرحه شكيب ادسال في كتابه لماذا تأخر المسلام وتقدح غيرهم ،وي همألا السملا

ً
كبيرا ،والمم
يسا د أذها المسلاين ،يدفع م لإلجابة عنه فقد وجد الكتاب دى
الجرح ،وحا

اإلجابة في وقته عن هأل ا السلا  ،وأثاد تساؤالت أخر ى كانت من أهم ما

شغل الساحة الفكر ية في القرنين ايخيرين ،والمقا يستعرض الكتاب ومما أفمرزن ممن
إشكاليات وما أثادن من أفكاد علا هألا الصعيد.

 1ـ سؤال النهضة ..األهمية والقيمة
لعل أبلغ سلا طرح فمي سماحة عصمر الن فمة فمي المجما العردم الحمديث ،همو
َّّ
سلا شكيب أدسال (1311-1221هم1991-1219 /ح) ،لماذا تأخر المسلام ولماذا
َّّ
تقدح غيرهم؟ الألي اختادن ً
عنوانا لكتابه الوجيز ،الصادد سنة 1930ح ،بففل همألا

ً
محتفظا د ا علا طم الخط.
السلا اكتسب هألا الكتاب ش رة واسعة ،بقي

ولوال هألا السلا  ،بالغته وحكاته ما عرف هألا الكتاب ،وما اكتسمب كمل

*  -باحث من المالكة العردية السعودية،دئي

تحرير مالة «الكلاة».
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هممألن المعرفممة ،وهممألن الل م رة المتقادمممة والعممابرة دممين ايزمنممة ،فالكتمماب عممرف د ممألا

السملا  ،بقممي وممازا يعممرف بمه ،ولممو كمما لمه عنمموا اخمر لممما عمرف هممألا الكتمماب،

ولكانت ش رته بالتأكيد أقل حظوة.

ومن هألن الج ة ،فإ هألا الكتاب يعد من ناط الكتب التمي عرفمت بعنوان ما،

بالغة سلاماا ،لي هألا فحسب ،دل إ عنوا الكتاب وسملاله ،بمات أك مر شم رة
ً
ًّ
نصما ومو ً
موعا ،ف نما الك يمر فمي المجما العر دم
وتمداوال ممن الكتماب نفسمه
ً
ً
الألين يعرفم عنوا الكتاب ،يتعاملم معمه فمي مامامام التمداومي جمدال ونقاشما،
َّّ
يتعرفممموا إمممما محتمياتمممه وموا ممميعه ،وطبيعمممة
لكمممن م لمممم ي ممالعوا الكتممماب ،ولمممم

إشكاليته الفكرية والبنيمية.
َّّ
وتتكلمممف همممألن المالحظمممة عنمممد معرفمممة أ مسمممتميات العمممودة إمممما الكتممماب

نصو ممه ،هممي أقمممل بك يممر مقادنممة بممالعودة إممما عنوانممه،

واالقتبممان منممه ،وتمممدا
ُّّ
والتوقممف عنممد سمملاله ،بلممكل ال يكمماد يقمما  ،ومممن هممألن الج ممة يتفمممو عنمموا
َّّ
نصا ومو ً
وعا.
الكتاب وسلاله ،علا الكتاب نفسه

وأماح هألا السلا  ،طبيعته وماهيته ،بالغته وحكاته ،وقبل البحث في اإلجابات

الناظرة إليه ،هنا ثالث مالحظات ياكن التوقف عندها ،وهي:
ً
أوال :مممه هممألا السمملا أ ممبا لخ مماب الن فممة العر د م واإلسممالمي سمملا  ،عممرف
َّ
بسمملا الن فممة ،وتحم ّمدد د ممألن الصممفة مممن ناحيممة المعنمما ،د ممألن المنزلممة مممن ناحيممة

َّّ
ولبمما حاجممة حقيقيممة ،هممي حاجممة البحممث عممن سمملا
االعتبمماد ،وجمماا هممألا السمملا
َّّ
عاا هو سلا الن فة!
الن فة ،لكونه يقه في طريق البحث

السلا الألي كا ال بد أ ي رح ،ومآله أ ي رح في يوح من ايياح ،وفي زممن

من ايزمنة ،وذلك ي كل خ اب ن فمي بحاجمة إمما سملا ن فممي ،ينبنمق منمه،
يعب ممر عن ممه ،وع ممن طبيع ممة إش ممكاليته ،يخت ممو م لب ممه وم الب ممه ،يل ممه بفلس ممفته

وحكاته.
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ولو لم ي رح هألا السلا  ،يتبموأ منزلتمه بصمفته سملا الن فمة ،وسملا الخ ماب

الن فمممي ،لكنمما فممي حالممة تسمما

الصفة ،وتكم له منل هألن المنزلة.

م من ايم م

إ مما اليمموح ،عممن سمملا يحاممل هممألن

والممألي أكسممب هممألا السمملا هممألن الصممفة ،وهممألن المنزلممة ،ليسممت البال غممة والبيمما
ُّ َّ
وع ّدتا من مالمحه البيانية وايسلمدية ،وإناما لكمم أ همألا السملا
التي عرف د اا،

انبنق من داخل الخ اب الن فمي ،ممن قلبمه و ماياه ،ممن سماحته وحركتمه ،ولمم

يأت من فمرا أو ممن تمرف وخيما  ،ولمم
يأت من خادجه ،أو من هامله ،كاا أنه لم ِ
ِ
ممأت كمممأللك ممممن جمممد وسممماا  ،وال ممممن تمممأمالت ذهنيمممة غادقمممة فمممي التنظيمممر أو
يم ِ

التار يمد ،وإنامما جمماا مممن دجمل لممه اسمماه زنممه وأثمرن فممي حركممة الن فممة واإل ممالح،

أمفمما حياتممه فممي هممألا ال ر يممق ،وعلمما هممألا الممددب ،وعممرف د ممألا اماممم الن فمممي

واإل الحي الألي بقي معمه ولمم يفادقمه ،وكما أشمبه الرجما بالسميد جاما المدين
ايفغمماني (1319-1229ه مم1291-1232 /ح) ،فممي حركتممه وهارتممه وتعم ّمدد أممماكن
إقامتممه ،وفممي الممدفات المسممتايت عممن قفممايا ايمممة ،وهكممألا فممي الممروح التممي كانممت

تسري بداخله.

والالفت في هألا السلا  ،أنه ما إ عرف حتا أخأل طريقمه إمما المجما التمداومي،
َّّ
بصفته ً
تعرف إليه أع ان هألن الصفة ،وقد وجد
معبرا عن سلا الن فة ،وكل من
ً
فيه هلالا سملاال لمه بالغتمه وحكاتمه ممن همألن الج مة ،وممن شمدة بالغتمه وحكاتمه
ً
محتفظا د ألن الصفة ،ولم يتزحزح عن مكانته ،ولم ينازعه أي سلا اخر علا
بقي
ً َّ
هممألن المكانممة ،وأ ممبا سمملاال يم ّدل لممه فممي تمما يل ت مممد الفكممر اإلسممالمي الحممديث،
وتا يل ت مد أدب الن فة في المجا العرد واإلسالمي الحديث ،ينتسب إما م له

ثالثينات القر العلرين.

وهنا الك ير في المجا العرد المعا ر ،الألين نظروا ماألا السلا من ج مة
َّّ
ً
ومعبرا عن سلاماا وإشكاليت ا ،فحين توقف مالك دن نبمي
عالقته بخ اب الن فة،
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(1392-1323ه مم1913-1902 /ح) ،أممماح هممألا السمملا  ،قمما عنممه« :هممألا هممو السمملا

الممألي يتممردد فممي كممل مناسممبة إسممالمية» ،فممي إشممادة منممه علمما جديممة هممألا السمملا ،

وك افة حفمدن.

والسممياو الممألي جعممل ادممن نبممي يتممألكر سمملا أدسممال  ،تحممدد بقولممه« :انت ممت أو

َّّ
تبخرت مه الحرب العالمية أفكاد أو دعوة جاا الدين ايفغاني للاامعة اإلسالمية،
ًّ
ائيا ،وعاش تلك اييماح السموداا ،ماير مسملم
انت ت مه سقوط الخالفة العناانية ن
َّّ
اخممر ،تانلممت فيممه المأسمماة اإلسممالمية ،وهممو شممكيب أدسممال  ،فنلممر كتابممه المعنممم
بسلا  :لماذا تأخر المسلام وتقدح غيرهم؟ هألا هو السلا ».1

ومن ج ته اعتبر الدكتمد محاد عابد الجابري (1931-1329همم2010-1931/ح)،

أ سلا أدسال لخص إشكالية الن فة كاا عاشم ا فمي وعمي العمرب والمسملاين

في أواخر القر الما ي ،وأوائل القر العلرين.2
ً
وت ابقا مه هألا الموقف ،اعتبر الدكتمد هلاح جعيط أ أدسال هو الألي ا

إش ممكالية اإل ممالح السياس ممي والحف مما ي ف ممي تعبيره مما ايدو .3وذه ممب المممدكتمد
ّ
د وا السيد إما أ سلا أدسال يلخص اإلشكالية التي شغلت سائر الن فميين

واإل الحيين .9وأع ا الليل داشد الغنوشي هألا السلا  ،تادة و ف سلا الن فة
الحا و ،وتادة سلا الن فة الم و.2

ولعل الوحيد الألي فا و هألا الموقف ،وخر عمن سمياقه همو سميد ق مب (-1329
ً
1321هممم1911-1901 /ح) ،المممألي دأى أ سممملا أدسمممال ممممن أ مممله كممما خاط ممما،
َّّ
َّّ
يتقمدموا،
وحسب نظرن أ المسلاين تخلفوا ين م تركموا اإلسمالح ،وأمما غيمرهم فلمم
دل هم في جاهلية ج الا ،ي اإلسالح هو الحفادة.1

هألا الرأي لسيد ق ب ،سبق وأ ناقله وحاجاه واعترض عليه مالمك دمن نبمي،

وفي اإلجاا هو دأي يتسم بالعاومية واالختزا والتبسيط ،كاا يتسم بالالتا يخيمة

والالسننية نسبة لقانم السنن التا يخية.

_______________________________39
 ثقافتنا_____________________________



● زكي الميالد

ثان ًيا :أسم م سملا أدسمال فمي مياغة نسمق ممن التسماؤالت الم امة التمي حاولمت
ُّ
محاكاتمممه ومااداتمممه والتلم ّممبه بمممه ،واسمممتعاا بنيتمممه ايسممملمدية ،و ممميغته التسممماؤلية،
وطريقتممه فممي الموازنممة والمقادنممة والمقا بممة ممما دممين الحفممادتين والنقممافتين اإلسممالمية

والغردية.

وفممي هممألا الن مماو ،ياكممن اإلشممادة إ مما أ بعممة تسمماؤالت ،هممي التممي وقفممت علي مما،
وليسممت بالتأكيممد هممي التسمماؤالت الحصممرية ،وال هممي ً
أيفما ن ايممة هممألن التسمماؤالت،
وهألن التساؤالت اي بعة بحسب تعاقب ا الزمني هي:
التسممما

اي  :أش مماد إلي ممه المفك ممر الفرنس ممي وجي ممه غ مما ودي (2012-1913ح)،

وذكممر هممألا السمملا مالممك دممن نبممي فممي حادثممة حممواد حصمملت دين امما فممي الجزائممر

العا اة سنة 1992ح ،وأشاد ادن نبي ماألن الحادثة فمي كتابمه شمروط الن فمة ،ممن
د أ ُّيسمماي غمما ودي باسمماه ،وقمما عنممه أحممد الغممرديين ،وأفصمما عممن اسمماه فممي
محا رة ألقاها في الملتقما السمنمي للفكمر اإلسمالمي المنعقمد فمي مدينمة قسمن ينة

الجزائرية سنة 1910ح.

فممي هممألا الحممواد تسمماا غمما ودي ،أممماح ادممن نبممي وفممي حفمممد اخممرين ،لممماذا

الحفادة اي دية استارت والحفادة اإلسالمية انق عت؟
َّّ
َّّ
وإذا كا هألا التسا لم يتولد مباشرة من دحم سلا أدسال  ،إال أنه يتصل به

من ج ة وحدة النسق ،وأشاد إليه ادن نبي عند حدينه عن سلا أدسمال  ،فمي دال لمة

منه علا ما دين اا من اشترا واتصا .

ً
ايمر الألي يعني أ هألا التسا  ،إذا لم يكن متصال ابتداا بسلا أدسمال ممن
ً
ج ة غا ودي ،فإنه اتصل به الحقا من ج ة ادن نبي.
وعند اإلجابة عن هألا التسا  ،بدا الدمن نبمي أنمه ُّي ِّعبمر عمن ثقمب وعمن فاموة فمي
ثقافمة الغمرب ،ي الحفمادات كل ما مامما حظ ما وعارهما يداا وظيفت ما دسمالت ا فممي
َّ
كماف يداا دسمالت ا،
العالم ،فالحفادة اإلسالمية ّأدت دسالت ا في مدى من المزمن
أل
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َّ
كماف ،مستلم ًدا
كاا أ الحفادة الرومانية التي سمبقت ا ّأدت دسمالت ا فمي ممدى
أل
َّ ْ َّ ْ َّ َّّ ُّ ُّ َّ ُّ َّ َّ ْ َّ َّّ
ان.1
الن
علا ذلك بقوله تعاما :و ِتلك ايياح ند ِاوماا دين
ِ

التسمما النمماني :أشمماد إليممه الممدكتمد محاممد سممعيد دمفمما البمموطي فممي كتابممه
َّ
مممن ا الحفممادة اإلنسممانية فممي القممرا  ،الصممادد سممنة 1922ح ،وتحم ّمدد عنممدن بصمميغة:

لماذا تحارت الحفمادة اإلسمالمية وازدهمرت الحفمادة الغرديمة؟ وجماا ً
عنوانما لفصمل
في القسم ايخير من كتابه.
ومممن البممدا ،بممد

مقممدمات ،وفممي أ

س م ر اعتبممر الممدكتمد البمموطي أ هممألا

ًّ
جمدا ،وحمين يمتام كالممه يقمم « :ولكمن
السلا الألي طرحمه ،همو سملا سم حي
عامة النان يك ر

من طرحه ،كلاما دعمت المناسمبة ،يبنمم عليمه ملمكلة فمي

غاية الصعمبة والتعقيد ،فياا يتوهام ! والملسف أ اإلجابة علما همألا السملا  ،تمأتي
في غالب ايحيا أك ر س حية من السلا نفسه».2

َّّ
يأت علا ذكر أدسال  ،إال أ السلا الألي طرحمه
ومه أ الدكتمد البوطي لم ِ

يتصل بسلا هألا ايخير ،يحال بغته و يغته البيانية وايسلمدية.
التسمما

النالممث :أشمماد إليممه الممدكتمد هلمماح جع ميط فممي كتابممه أزمممة النقافممة

اإلسممالمية الصممادد سممنة 2000ح ،وتحممدد عنممدن بصمميغة :لممماذا تاممد ارخممر
نحممن؟ واي قممرب أ هممألا السمملا د ممألن الصمميغة جمماا مممن د

وتأخرنمما

قصممد ،ي الممدكتمد

جعمميط كمما بصممدد اإلشممادة إ مما سمملا أدسممال كامما تحممدد فممي عنمموا كتابممه،

والتب

عليه ايممر علما مما يبمدو ،وحسمب قولمه« :كما شمكيب أدسمال همو المألي

ا إشكالية اإل الح السياسي والحفا ي في تعبيرها ايدو ،حمين تسماا  :لمماذا
وتأخرنا نحن؟».9

تاد ارخر
ً
ً
جديمدا يتسمق وسملا أدسمال ،
ومن د قصد ،أ اف الدكتمد جعميط سملاال
ً
يتصل به ،يحوح حوله ،سلاال دإمكانه أ يكم في دائرة الفوا واالهتااح.

التسا الرابه :أشاد إليه الباحث السمم ي هاشمم مالا فمي كتابمه ممن الحداثمة
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َّ
َّ
إ مما العولمممة الصممادد سممنة 2010ح ،وتحم ّمدد عنممدن بصمميغة :لممماذا تقم ّمدمت أ بمما وتممأخر
ً
ً
ملتفتما إمما
متعادا من الا ،الألي كما
غيرها؟ وجاا اختياد السلا د ألن الصيغة
ً
متألكرا لمه ،وأنمه -حسمب قولمه -عكم السملا لكمي يصمل إمما
سلا أدسال  ،و
النتياة نفس ا.10

همممألن التس مماؤالت اي بع ممة ،عن ممد النظ ممر في مما بان ممق التحليمممل ال ممدال مي ،نج ممد أ
َّّ
تغيرت من سلا إما اخر ،ففمي
الكلاات المفتاحية من الناحية البيانية والدال لية ،قد

ديممة اسمممتارت والحفممادة اإلسممالمية

تسمما وجيممه غمما ودي :لممماذا الحفممادة اي
َّ
انق عمممت؟ تحم ّممددت الكلامممات الدال ليمممة فمممي تفسمممير همممألن القفمممية فمممي كلاتمممي

(االسممتاراد واالنق ممات) ،وفممي تسمما الممدكتمد البمموطي :لممماذا تحاممرت الحفممادة
َّ
اإلسممالمية وازدهممرت الحفممادة الغرديممة؟ تحم ّمددت الكلاممات الدال ليممة فممي كلاتممي
وتأخرنمما

(التحاممر واالزدهمماد) ،وفممي تس ما الممدكتمد جعمميط :لممماذا تاممد ارخممر
ُّّ
ُّ
َّ
نحممن؟ تحم ّمددت الكلاممات الدال ليممة فممي كلاتممي (التام ّمد والتممأخر) ،وفممي تسمما

هاشممم ممالا :لممماذا تقممدمت أ بمما وتممأخر غيرهمما؟ تحممددت الكلاممات الدال ليممة فممي

كلاتي (التقدح والتأخر).

ًّ
ثنائيممما ،ممممه أ كمممل مركمممب من ممما لممه جانبممه الممدال مي
همممألن الكلامممات المركبمممة
َّّ
والتفسمميري ،إال أ ايك ممر دقممة و ممب ً ا هممو المركممب المتكممم مممن ثنائيممة (التقممدح
والتمأخر) ،فلمي

اإلسالمية واي

مممن الدقمة والفممبط تفسمير ممما حصمل دممين الحفمادتين والنقممافتين

دية ،علا أسان مركب االستاراد واالنق ات ،وذلمك ي االسمتاراد

له عالقة بالتقدح ،واالنق ات له عالقة بالتأخر ،وهكألا الحما ممه مركمب االزدهماد
والتحار ،فاالزدهاد له عالقة بالتقدح ،والتحار له عالقة بالتأخر.

هممألا التغليممب أو التممرجيا لمركممب التقممدح والتممأخر ،يفممه سمملامي أدسممال وهاشممم

الا في إطاد الموازنة ،باعتباد أ كل واحد من اا استند إما ثنائية التقدح والتمأخر،

مه اختالف دين اا في التقمديم ،فأدسمال يقمدح التمأخر علما التقمدح ،و مالا يقمدح
_______________________________
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التقدح علا التأخر ،فأي السلالين أك ر دقة و ب ً ا؟

في إطاد الموازنة دين هألين السلالين ،ياكن القم  :إ سلا أدسال هو السلا

الألي ن رحه نحن علا أنفسنا ،لماذا تأخرنا نحن! أما سلا

مالا همو السملا المألي

ي رحه اي ديم علا أنفس م ،لماذا تقدموا هم ،وعلا هألا ايسان يكمم سملا
أدسال هو أك ر دقة و ب ً ا.
ً
ثالنا :يعد سلا أدسال بحسب المقايي المن اية والعلاية ،من ايس لة الناجحمة
ً
ناوذجما
فممي المجمما العر دم الحممديث والمعا ممر ،يصمملا مممن هممألن الج ممة أ يكممم

للسلا الناجا ،يحق أ يفرب به المنل علا ذلك ،فلو أددنا البحث والكلف عن
ايس لة التي عرف عن ا النااح والتفمو في المجا العرد الحديث والمعا ر ،لكا

هألا السلا في المقدمة.
ومن المقايي

الدالة علا نجاح هألا السلا وتفوقه ،قددته علما النبمات والبقماا،

وتخ ممي عقبممة تمموامي اييمماح ،وتقممادح الممزمن ،وتعاقممب ايجيمما  ،وتغيممر ايحمموا  ،ف ممألا

السمملا الممألي ينتسممب إممما سمممنة 1930ح ،بعممد كمممل هممألن السممنين ال ميلممة بكمممل
ً ًّ
حيما
تحوالت ا وتغيرات ا المتسمادعة والمتعاظامة التمي غيمرت ممدة العمالم ،ممازا سملاال
ً
وحا م ًمرا ومم ً
ملثرا ،دممل ومتفوق ما علمما غيممرن مممن ايس م لة ايخممر ى إ وجممدت ،يجممري
ً
ً
التعامممل معممه كامما لممو أنممه سمملا اليمموح ولممي سمملا ايمم  ،دو ممفه سمملاال حممدينا
ومعا ًرا وأك ر حداثمة ومعا مرة ممن بعمس ايسم لة ايخمر ى التمي طرحمت وت مرح
في وقتنا الراهن.

وال شك أ السلا الألي ياتلك كل هألن القمددة علما النبمات والبقماا ،ال بمد أ
ً
ً
ً
ناجحا ومتفوقا.
يكم سلاال
ومن المقمايي الدالمة ً
أيفما علما نجماح همألا السملا  ،قددتمه علما توليمد ايسم لة،
ً ًّ
ً
حيما
ومن ا تلمك ايسم لة الملماد إلي ما سمابقا .فالسملا المألي يولمد أسم لة يصمبا سملاال
د ممألن القممددة علمما التوليممد ،التممي هممي مممن سمماات وعال مممات العنصممر الحممي ،كامما
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ً
ً
متاددا د ألن ايس لة المتولدة التمي تحامل ً
أثمرا ممن جيناتمهً ،
وقبسما ممن
يصبا سلاال

وحه ،تجعل كل سلا من هألن ايس لة يألكر به ،ينبه عليه.

ً
َّ
ومن المقايي الدالة كأللك علا نجاح هألا السلا  ،كونه سلاال لم ُّيسمتنفأل أو
ً
ً
ً
سملاال ً
وقمدياا ،يكفمي للدال لمة علما ذلمك اعتبماد
باليما وعتيقما
ُّيست لك ،ولم يصمبا

البعس الألين توقفوا عند هألا السلا  ،وتأملوا النظر فيه ،وجدوا أنه سلا لمم ُّي َّجمب

عليه إما اليوح.

وفي هألا الن او ياكن اإلشادة إما قولين ،ينتسبا لفتمرتين متعماقبتين ،يفصمل

دين امما أ بعممة عقممود مممن الممزمن ،القممم اي

أشمماد إليممه مالممك دممن نبممي سممنة 1910ح ،إذ

اعتبر أ السنين لم تجب عن سلا أدسال إما اليوح ،مه أنه يتردد في كل مناسبة

إسالمية.11

القم الناني أشماد إليمه هاشمم مالا سمنة 2010ح ،إذ اعتبمر أ المنقفمين العمرب لمم

يجيبوا عن سلا أدسال حتا هألن اللحظة.12
ً
يفاف إما ذلك ما أشرنا إليه سابقا ،من أول ك الألين نظروا ماألا السملا دو مفه
ً
ً
ومعبرا عن إشكالية الن فة في المجا العرد الحديث ،ايمر الألي يعني أ
حامال
هألا السلا وثيق الصلة بقفية هي من أعظم قفايا ايمة ،وهي قفية الن فة.
 - 2سؤال النهضة ..البداية والرؤية
فممي التقممديم الممألي كتبممه اللمميل محاممد دشمميد د مما (1329-1222ه مم-1212 /

 1932ح) ،لكتاب أدسال  ،شرح فيه من أين بمدأت فكمرة السملا  ،ومتما حصملت
اإلجابة عنه ،وكيف ت مدت هألن اإلجابة ،وتحولت من إجابة عن سلا إما كتاب
ً
كتابا
ظلت طباعته تتواما بد توقف ،بقي في دائرة االهتااح والتألكر ،دو فه
ينتسب إما عصر الن فة واإل الح.

عن همألن الخلفيمات و ممدت ا يقمم دشميد د ما :كتمب لمه تلايمألن اللميل محامد
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بسيوني عارا  ،إماح م راجا جويرة ساب

دمدنيو التابعة لجويرة جاوة اإلندونيسية،

كتممب لممه دسممالة يقتممرح في مما علمما أميممر البيمما شممكيب أدسممال  ،أ يكتممب للانمماد

مقالممة بقلاممه حممم أسممباب ممعف المسمملاين فممي ذلممك العصمر ،وأسممباب قمموة اإلفممرنا
واليابا وعزت م بالملك والسيادة والقوة والنمروة ،وقمد ّأدخمت همألن الرسمالة بتما يل 21
ديه ارخر 1392هم .

وأو ا دشيد د ا أ الليل عارا أخبرن في دسالة أخر ى ،أنمه قمرأ لمه مما كتبمه

في المناد وفي تفسيرن ،من ديا ايسباب في ايمرين المألكم ين ،وأنه قمرأ فمي همألا
ً
أيفما ،ممما كتبممه اللمميل محاممد عبممدن (1323-1211همم1902-1299 /ح) ،مممن
اللممأ
َّّ
وتقصممد ب لبممه هممألن المممرة
مقمماالت حممم (اإلسممالح والنصممرانية مممه العلممم والمدينممة)،

أدسال في اإلجابة عن سلاله ،لكونه احب قلم ملثر ،ولديه معادف واسعة ،واداا

نا مماة ،والغايممة مممن ذلممك تجديممد التممأثير فممي أنف م

المسمملاين ،بامما يناسممب ح مامام

انألا  ،وتنبيه غافل م ،وتعليم جاهل م ،وكبت خامل م ،وتنليط عامل م.

وممما إ اسممتلم دشمميد د مما دسممالة عاممرا  ،حتمما أدسممل ا إ مما أدسممال  ،واقتممرح عليممه
كتابة شيا عن ذلك في المناد ،وهو الألي ينصحه ً
دائاما -حسمب قولمه -بمالتخفيف
من أعباا الكتابة لك رة ما يكتب لصحف اللرو والغرب ،واي دقاا وغيرهم.

بعد استالح الرسالة ،أدجأ أدسال اإلجابة عن ا لك مرة شمواغله ،إمما أ عماد ممن

دحلممة إلسممبانيا ،الرحلممة التممي قمما عن مما دشمميد د مما :إ ملمماهد حفممادة العممرب فممي
ايندل والمغرب ايقصا ،قد أثرت في نف أدسمال  ،وشماهد ً
أيفما تمأثير محاولمة
فرنسا تنصمير البربمر فمي المغمرب ،تا ًيمدا لتنصمير عمرب إفريقيما ،كاما فعلمت إسمبانيا
ً
بسلف م في ايندل  ،فكتب أدسال جوابه منفعال د ألن الملثرات ،فكما حسمب
و ف دشيد د ا ،اية من ايات بالغته ،وحاة من حاا حكاته ،واعتبرها أنفه مما
ّ
تفار من ينبمت غيرته ،وانبا من معين خبرته.13
ً
ً
جوابما م موال ،نلمر فمي
بعد ما يقمادب سمنة علما دسمالة عامرا  ،كتمب أدسمال
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ثالث حلقات متتالية في مالة المناد ،المجلد  ،31دجب 1399هم ،ديسابر 1930ح ،ومن
ثم جاعمت همألن الحلقمات فمي كتماب طبعتمه المنماد ثمالث ممرات ،ال بعمة النالنمة منمه

الصادد سنة 1322هم1990 /ح ،احتوت علا تعليقات جديدة يدسال أشماد إلي ما فمي

اماامش.

في هألن اإلجابة ،اعتبر أدسال أ الفعف واالنح اط اللألين علي اا المسملام

شيا عاح مام في الملا و والمغادب ،لكنه متفاوت في ددكاته ،فانه ما هو شمديد
العاق ،ومنه ما هو قريب الغممد ،ومنمه مما همو عظميم الخ مر ،ومنمه مما همو أقمل خ ًمرا،
باإلجاا ير ى أدسال أ حالمة المسملاين انمألا ال تر مي ،ال ممن ج مة المدين ،وال

من ج ة الدنيا ،وال من ج ة المادة وال من ج ة المعنا.

مه ذلك كا أدسال ير ى أ في «العالم اإلسالمي حركة شمديدة ،ومخا ً ما
ً
ً
عظيا ما شممامال لألممممد الماديممة والمعنميممة ،يقظممة جممديرة باإلعامماب ،قممد انتبممه مامما
خيفمة مغبت ما ،ال يخفما همألا

اي ديم  ،وقد وها قمددها ،وممن م ممن همو متموج
َّّ
الخممموف ممممن تفممماعيف كتابمممات م ،إال أ همممألن الحركمممة إمممما ايمممماح لمممم تصمممل
بالمسلاين حتا اليوح إما ددجة يسا

اليابا ».19

د ا أمة من ايمم اي

دية أو ايمر يكيمة أو

وقبممل البحممث عممن ايسممباب التممي أوجبممت التق قممر فممي العممالم اإلسممالمي ،توقممف

أدسممال عنممد أسممباب ادتقمماا المسمملاين فممي الما ممي ،التممي أدجع مما كل مما إ مما عامممل

اإلسالح ،وحسب قولمه« :إ أسمباب االدتقماا كانمت عائمدة فمي ماال ما إمما الديانمة
ً
جديدا في الجويرة العرديمة ،فمدا د ما قبائمل العمرب،
اإلسالمية ،التي كانت ظ رت
وتحولوا د دايت ا من الفرقة إما الوحدة ،ومن الجاهليمة إمما المدنيمة ،وممن القسموة إمما
الرحاة ،ومن عبادة اي ناح إما عبادة الواحد ايحد ،وتبدلوا بأ واح م ايوما أ ً
واحا
جديمدة ،مميرت م إ مما ممما ما وا إليممه مممن عممز ومنعمة ،وماممد وعرفمما وثممروة ،وفتحمموا

نصف كرة ايدض في نصف قر ».12

_______________________________
119______________________________

ثقافتنا

●

َّّ
َّّ
تقدح غيرهم؟
تأخر المسلام ولماذا
سلا الن فة ..لماذا

وعلا وا ذلك ،تساا أدسال عمن السمبب المألي بمه ن مس المسملام وفتحموا،

بماو فمي العمرب ،وهمل همم قمد
وسادوا وشادوا ،بلغوا من المجد والرقي ما بلغموا ،أهمو أل

تأخروا دغم وجودن ،وتأخر مع م سائر المسلاين! أح قد ادتفه هألا السمبب ممن ديمن م
َّّ
َّّ
َّّ
ولم يب َّق من اإلياا إال اساه ،ومن اإلسالح إال دساه ،ومن القرا إال التمرنم بمه ،د
عال بأوامرن ونواهيه ،إما غير ذلك ،ماا كا في دد الملة وعظاة اللريعة.

بعممد الفحممص ،وجممد أدسممال أ السممبب الممألي بممه اسممتقاح هممألا ايمممر ،قممد أ ممبا
ً
مفقودا بال نزات عندن ،وإ كا بقي منه شيا ف مو حسمب و مفه كبماقي الوشمم
في ظاهر اليد.

بتفصمميل أك ممر ،اعتبممر أدسممال أ مممن أعظممم أسممباب تممأخر المسمملاين ،الج ممل
والعلممم النمماقص الممألي هممو أشممد خ م ًمرا مممن الج ممل البسمميط ،وفسمماد ايخممالو بفقممد
الففائل التي حث علي ا القرا  ،والعزائم التي حال علي ا سلف هألن ايمة.
ومن أعظم أسباب تأخر المسلاين ً
أيفا ،الجبن واماله ،بعد أ كانوا أش ر ايمم

في اللااعة واحتقاد الموت ،ومن ايسباب كمأللك اليمأن والقنموط المألي وقمر فمي
نفممون الممبعس ،وظنمموا أ اإلفممرنا هممم ايعلممم  ،وأ ال سممبيل لمغممالبت م دوجممه مممن

الوجمون ،يفماف إ مما ذلمك عامممل الجامود علمما القممديم ،فكاما أ افممة اإلسمالح هممي

الف ة التي تريد أ تلغي كل شيا قديم ،من د نظمر فياما همو ماد منمه أو نمافه،
ً
فإ افة اإلسمالح كمأللك همي الف مة الجاممدة التمي ال تريمد أ تغيمر شمي ا ،وال تر ما
ًّ
ظنما ممن م بمأ االقتمداا بالكفماد
دإدخا أقل تعديل علا أ م التعليم اإلسالمي،
كفر ،وأ نظاح التعليم الحديث من و ه الكفاد.11

وحمين اقتمرب أدسمال ممن العصمر ايخيممر ،اعتبمر أ ممن أعظمم أسمباب انح مماط

المسلاين فمي ذلمك العصمر ،فقمدهم كمل ثقمة بأنفسم م ،وهمألا الممرض همو ممن أشمد
َّّ
ايمراض االجتااعية ،وأخبث ارفمات الروحيمة ،ال يتسملط همألا المداا علما إنسما إال
َّّ
أودى به ،وال علا أمة إال ساق ا إما الفناا ،فكيف يصلا المجتاه اإلسالمي ومعظم
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أهله يعتقد

أن م ال يصلحم لليا ،وأن مم إ اجت مدوا أو قعمدوا ف مم ال يقمد

أ يفممادعوا اي

ديممين فممي شمميا ،وكيممف ياكممن م أ يناهفمموا اي

معتر  ،وهم موقنم أ ال ائلة ايخيرة ستكم لأل

ديين ال محالة!

ديممين فممي
أنه

وهكألا أ با المسلام في ايعصر ايخيرة ،حسب قم أدسال « :يعتقد
َّّ
ما من رات دين المسلم واي د إال سينت ي باصر ت المسملم ،ولمو طما كفاحمه.

وقر ذلك في نفوس م ،وتخامر فمي وسم م ،ال سمياا همألن ال بقمة التمي تمزعم أن ما

ال بقة المفكمرة العاقلمة ،المولعمة بالح قمائق ،الصمادفة عمن الخيماالت بزعا ما ،فإن ما
ادت تقرد هألن القاعدة المل ومة في كل ناد ،وتجعل التلاؤح المستار والنعماب

الدائم من دالئل العقل وسعة اإلددا  ،وتحسب اليأن من الح حا المسلاين من

مقتفيات العلم والحكاة».11
ًّ
وذما لموقف هألن الف ة ،يقم أدسمال « :ولمم تقتصمر همألن الف مة علما القمم بمأ

حالة المسلاين الحا رة ،هي مترديمة متدنيمة ال تقمان بحالمة اإلفمرنا فمي قليمل وال

ك ير ،دل زعامت أ التعمب فمي ماماداة المسملاين لإلفمرنا فمي علمم ،أو مناعة ،أو

كسب ،أو تجادة ،أو زداعة ،أو حرب ،أو سلم ،أو أي منحا من مناحي العارا  ،هو

رب من المحا  ،وشغل بالعبث ال يليق بالعاقل إتيانه ،وكأ المسملاين ممن طينمة

واإلفرنا من طينة أخر ى ،فعلو اإلفرنا علا المسلاين أمر ال بد منه ،وكأنمه كتمب
َّّ
في اللوح المحفوظ ،وجف به القلم ،ولمم يبمق أمماح المسملاين إال أ يعلاموا كمون م
طبقة منح ة عن طبقة اإلفرنا ،يعالوا باقتفا هألن العقيدة».12

يألكر أدسال أنه وقعت له ماادالت ك يرة ،ممه أ محاب همألا المرأي ،المألين

أع اهم و ف المتفلسفين بالفا  ،واعتبرهم من غاد النفون ،ولم يكن يدخل
فممي عق مومام المن ممق ،وال يعظ ممم التمما يل ،وال ينفممه ،فممي إقنمماع م علممم ال بيعممة وال

التلريا ،وال يحيك د م استنتا وال قيان ،وذلك لما غلب علي م من افة الأل .

وخال ة ما ينت ي إليه أدسال يقردن بقولمه« :إ الواجمب علما المسملاين لين فموا
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يتقممدموا يعرجمموا فممي مصمماعد المجممد ،يترقمموا كامما ترقمما غيممرهم مممن ايمممم ،هممو
الج اد بالما والنف  ،الألي أمر به اهلل في قرانه ً
مرادا عديدة ،وهو ما يسماونه اليموح

بالتفحية».
ُّيخ ّ ِ ممأ أدسممال مممن ظممن أنممه سمميايبه بممأ «مفتمماح الرقممي هممو قممرااة نظر يممات
ً
اينلتاين في النسبية منال ،أو ددن أشعة ونتان ،أو ميكر بات باستمد ،أو التعميمل
فممي الال سمملكي علمما التاوجممات الصممغيرة أك ممر مممن الكبيممرة ،أو ددن اختراعممات

أديسم ».19

والحقيقة عند أدسمال  ،أ همألن ايمممد إناما همي فمر ت ال أ مم  ،وأن ما نتمائا ال

هممو العلممم ايعلمما ،الممألي ي تممف

مقممدمات ،وأ التفممحية أو الج مماد بالممما والممنف

بممالعلوح كل مما .فممإذا تعلاممت ايمممة هممألا العلممم ،وعالممت بممه ،دانممت مامما سممائر العلمموح

والمعادف ،ودنت من ا جايه الق وف والمجاني...

والمسلام ياكن م إذا أدادوا بعمث العمزائم ،وعالموا باما حر م م عليمه كتماد م،

أ يبلغمموا مبممالغ اي

ديممين وايمممريكيين واليابممانيين مممن العلممم واالدتقمماا ،وأ يبقمموا

علمما إسممالم م ،كامما بقممي أول ممك علمما أديممان م ،دممل هممم أو مما بممأللك وأحممر ى ،فممإ

أول ك دجا ونحن دجا  ،وإناا الألي يعمزنا ايعاا  ،وإناا الألي يفمرنا همو التلماؤح
واالستخألاا وانق ات ارما  ،فلنمنفس غبماد اليمأن ،ولنتقمدح إمما ايمماح ،ولمنعلم أننما

بالغم كل أمنية بالعال والدأب واإلقداح ،وتحقيق شروط اإلياا التي في القرا :
َّ َّّ
ين َّج َّاه ُّدوا ف َّينا َّل َّن ْ د َّي َّّن ُّ ْم ُّس ُّب َّل َّنا َّو إ َّّ اهلل لَّ َّم َّه ُّالم ْحسن َّ
َّ
ين –العنكبوت.20»19 :
أل
ال
ِ ِ
ِ
ِ
و ِ
ِ
هألن هي خال ة دأي أدسال  ،في اإلجابة عن سلا  :لماذا تأخر المسلام وتقدح

غيرهم؟

ً
وقد لقت هألن الرسالة ممن أدسمال فمي وقت ما ً
ً
ترحيبما
واهتاامما ،وكسمبت
واجما
مديرا ،وتركممت أثم ًمرا وتم ً
وتقم ً
مأثيرا ماتم ًمدا فممي العديممد مممن البي ممات العرديممة واإلسممالمية،
كلممفت عنممه الرسممائل المتبادلممة دممين أدسممال

دشممميد د مما ،الرسممائل التممي جاع مما
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أدسال  ،وأ ددها في كتاب بعنوا السيد دشيد د ا أو إخاا أ بعين سنة ،الصمادد

في دملق سنة 1931ح.

ومممن مممد االهتامماح د ممألن الرسممالة ،العنايممة بترجات مما إ مما أك ممر مممن لغممة ،ففممي

إندونيسميا ترجا مما محامد بسمميوني عاممرا إمما اللغممة المال يممة ،وطبعمت هنمما  ،وحممين
تنب ت إلي ا الحكومة اماولندية المستعارة ،قامت باصاددت ا ،وتعقبت كل ما يتعلق د ا.

وفي اماند ترجا ا محاد أحاد شمكمد إمما اللغمة اإلنجليو يمة ،وطبعمت فمي الهممد

سممنة 1999ح ،بعنمموا تأخرنمما وأسممبابه ،وحممين تعممرف إلي مما محاممد تقممي الممدين اماال ممي
عفو كلية ندوة العلااا باماند ،دعا إما العناية واالهتااح د ا ،وطالب بتعايم نلرها

ب ريقممة مصممححة ومفممبوطة ليسممتوفي فممي م العت مما الخا ممة والعامممة ،وأ يسم م
ايغنيمماا فممي تمز يممه نسمممخ ا ،يددسمم ا المددسممم لل لبممة فممي مدادسمم م ،يتناومامما

الخ باا في خ ب م.21

ومن شمدة تمأثير همألن الرسمالة ،قمردت فرنسما المسمتعارة منمه دخوماما إمما الجزائمر،

وحفرت علا النان قراات ا ،وجعلت عقمبة لمن ي الع ا.
 - 3سؤال النهضة ..والنقد العربي املعاصر

مه كل مما نالمه كتماب أدسمال بعمد مد دن ممن تقمري

وترحيمب وتقمدير ،إمما

جانممب ذلممك ،ظ ممرت بعممس ارداا والمواقممف الناقممدة لممه ،وعنممد النظممر فممي هممألن ارداا
والمواقممف التممي وقفممت علي مما ،ياكممن تصممنيف ا مممن ناحيممة العالقممة ممما دممين سمملا

الكتاب ومادته ،إما ثالثة أنساو ،هي:

ًّ
ونصا ،ولم تلتفت إما
النسق اي  :ارداا والمواقف التي نظرت إما الكتاب مادة
ً
سلاله ً
نظرا وتأمال  ،باعنا أن ا فصملت مما دمين ممادة الكتماب دمين سملاله ،واتج مت
إما مادة الكتاب ،بد

والنقد.

االقتراب من سلاله ،فخر هألا السلا ممن دائمرة النقماش
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وفي هألا الن او ،ياكن اإلشادة إما نا ين من المالحظات ،هاا:
ً
أوال :مالحظات دشيد د ا

جرت دين دشميد د ما وأدسمال مناقلمات داخليمة متبادلمة ،حمم بعمس القفمايا

وايفكاد الواددة في إجابة أدسال قبل طبع ا في كتاب ،أفصمحت عن ما الرسمائل
ً
الحقما فمي كتماب السميد دشميد د ما أو
المتبادلة دين اا ،التي جاع ا أدسال ونلمرها
إخاا أ بعين سنة.

َّ
في هألن الرسائل المتعلقة دإجابة أدسال  ،د ّ دشميد د ما عمد ًدا ممن المالحظمات

التي قصد من ا التنبيه والتصميب ،ومن أبرز هألن المالحظات:

 -1اعتبر دشيد د ا أ أدسال أظ ر حالة من اللمين فمي المرد علما ممن ينكمر أنمه

كمما لإلسممالح حفممادة ،وأنممه اكتفمما بممأ اإلسممالح قممد أفمماد الحفممادة اللممرقية

وأيدها ..والواقه أ الحفادة اللرقية كانت عند ظ مد اإلسالح في طممد االنحمال
َّّ
تاكمن ملك مم أ أحيموا العلموح والفنمم الميتمة
والووا  ،وأ المسلاين لمم يلبنموا بعمد
َّّ
ونقحوها ،وأوجدوا حفادة جديدة إسالمية.

 -2وجد دشيد د ما أ أدسمال  ،بمالغ فمي تبرئمة الديانمة النصمرانية ممن التمأثير فمي

إ عاف مدنية اليونا والروما  ،والقفاا علي اا ،بانل ما بمرأ بمه الديانمة اإلسمالمية.
وفممي اعتقمماد دشمميد د مما أ ممما فممي ايناجيممل مممن المبالغممة فممي التزهيممد فممي الممدنيا،

وحرما ايغنياا من دخم ملكوت السااوات ،كما لمه تمأثير عظميم فمي القفماا

علا تلك المدنية ،وكأللك سيرة ايحباد من باباوات ب ادكة وف ا م للدين.

 -3أخأل دشيد د ا علا أدسال  ،إيجمازن فمي مسمألة هم يمة الن فمة أهمي دينيمة أح
معتبرا هألن المسألة أوما باإلطالمة ،وطالبمه دإعمادة النظمر فمي دأيمهً ،
ً
الفتما نظمرن
قومية؟
لبعس النقاط هي:

أ -إ الكالح في ن فة المسلاين عن حاما القمرا أقموى مقنمه مامم للقيماح د ما،

وأعظم ملثر في أنفس م علا اختالف أقوام م.
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ب -إ إقناع م بالن فة من طريق الدين ،ال ينمافي قيماح كمل ممن م باما يرقمي

أنفس م م وأوطممان م ،وإ كمما فممي م مممن ال يممدين بممدين م ماممن قممد سممبقوهم فممي

الن فة الدنيمية ..فكا سبب تخلف المسلاين عن م ،ج ل م بأ ديمن م يمدعوهم

إما أ يكونوا السابقين لغيرهم.

 -إن م يربحم بمالجاه دمين الن فمتين الدينيمة والدنيم يمة د دايمة اإلسمالح ،بقماا

تعمماطف شمممعمد م وأقمموام م الك يممرة ،وتمموادهم وتعمماون م ،وفممي ذلممك مممن القمموة
الروحية واالجتااعية والسياسية ما ال يخفا ،وأعظم شعمد م ً
بحا ممن همألن الخ مة
اللعب العرد .

د -ممما فممي اإلسممالح مممن الوقايممة ،مممن مفاسممد الحفممادة الماديممة وأخ مماد النزعممات

البللفية وغيرها.

هم م -الفوائممد ايخممر ى المممألكمدة ،وهممي مميانة ايمممة مممن اإل لحمماد وإباحممة المنكممر

والفساد.22
ً
ثانيا :مالحظات ف اي جدعا

اعتبممر المممدكتمد ف ا ممي جممدعا  ،أ شمممكيب أدسممال أح ممد الممدعاة العالي ممين

النل ين للاامعة اإلسالمية ،الألي كرن جل ج ودن السياسمية فمي الفتمرة مما دمين
الحردين ،للقفايا العردية الخالصمة ،ولمم يمتخط نلماطه اإلسمالمي باإلجاما  ،دائمرة

الكتابممات الصممحفية النظر يممة ،ف ممو دجممل المسممائل السياسممية بالددجممة ايو مما ،فممي

أبعادهمما العرديممة واللممرقية واإلسممالمية ،وكمما مممن أول ممك المنقفممين الممألين حمماولوا أ
ًّ
عاليا بالكتابة والع اا والج اد ،وظل يتردد ما دين الفكر
ي بقوا مبادئ م النظرية
السياسي والفكر الديني والفكر ايخالقي.

وجد جدعا  ،أ أدسال بعمد أ شم د سمقوط الدولمة العناانيمة ،والمألي كما

واحم ًمدا مممن أنصممادها العممرب المخلصممين ،بعممد الحممرب اإلي اليممة الليبيممة ،بعممد وقمممت
ايق مماد العرديممة تحممت االحممتال الفرنسممي والبري مماني ،بممدا لممه أ االنح مماط الممألي
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أ اب العرب المسلام  ،يرجه في جوهرن إما علل أخالقية.

وف مممي ن ممماو ه مممألن العل مممل ايخالقي مممة ،مممنف ج مممدعا كت ممماب (لم ممماذا ت مممأخر
َّّ
عمدد فيمه الرذائمل ايخالقيمة التمي وج مت المسملاين
المسلام  ،)...واعتبر أ أدسمال
نحممو اماا يممة ،بعممد تتبممه هممألن الرذائممل ايخالقيممة ،سممال جممدعا بعممس المالحظممات

الناقدة ،التي ياكن ب ا وتحديدها في النقاط ارتية:

 -1فمي نظمر جمدعا أ مختلمف أسمباب التمأخر التمي أشماد إلي ما أدسمال  ،ليسمت

ً
علال حقيقية ،بقدد ما هي أعراض للعلة الحقيقية.

في تحليالته ً
جانبا ماا سبق أ

 -2من الوا ا عند جدعا  ،أ أدسال قد لم
ُّ
أشمماد إليممه مممن قبممل عبممدالرحان الكممواكبي (1320-1212همم1902-1292 /ح) ،فممي
كتابه أح القر ى ،لكن أدسال يبدو أك ر ً
قربا من الكواكبي ،ممن ج مة اإلشمادة
إم مما الوق ممائه الملاوس ممة ،وايمنل ممة المحسوس ممة ،المس ممتقاة م ممن حي مماة ايق مماد العردي ممة

واإلسالمية.

 -3ير ى جدعا أ أدسال علا الرغم من من لقاته الفكر يمة المناليمة ،التمي لمم

تجد ماا فر ة للت بيق العالي ،فظلت بعيدة عن كل أثمر اجتاماعي شمامل ،باتمت

محصمدة في ملر ت فردي ،وفي حدود اإلشكالية القدياة للن فمة ،كاما تجلمت

في القر التاسه علر.
ّ
الع ِلمي ايحمادي،
 -9يفه جدعا تحليالت أدسال في إطاد ما يسايه التفكيمر ِ

الممألي يقممادب الن فممة والتممأخر علمما أسممان علممة الممتعلم والترديممة والتعلمميم المممدعومين
َّّ
بممايخالو ،وأ حممدة هممألا الممناط مممن التعليممل فممي نظممر جممدعا لممم ينحسممر إال بعممد
الحمرب العالميممة النانيممة ،وذلممك حممين الحم
يكفي ،وأنه ينبغي علا العك

العلل.23

بعممس المفكممرين أ التعليممل ايحممادي ال

من ذلك بناا الن فمة والتقمدح علما أسمان تعمدد

ُّّ ً
تأمال
النسق الناني :ارداا والمواقف التي نظرت إما سلا الكتاب وتوقفت عندن
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ًّ
ً
ونصا ،أي إن ا عكست اتجمان النسمق اي
وتفكيرا ،ولم تلتفت إما الكتاب مادة
ً
الألي اعتنا بامادة الكتماب د سملاله ،واتجمه همألا النسمق نحمو السملا فا مال لمه
عن مادة الكتاب ،التي خرجت من دائرة النقاش والنقد.

وفي هألا الن او ياكن اإلشادة إمما عمدد ممن ارداا والمواقمف ،بحسمب تعاقب ما

الزمني هي:
ً
أوال :مالحظات مالك دن نبي

فممي سممنة 1910ح ألقمما مالممك دممن نبممي محا ممرة فممي ملتقمما الفكممر اإلسممالمي

السنمي ،المنعقد في مدينة قسن ينة شرو الجزائر ،فمي همألن المحا مرة التمي حالمت
عنوا (ملمكلة الحفمادة) ،توقمف ادمن نبمي عنمد سملا أدسمال  ،وأو ما أنمه لمي

بصدد ذكر ما احتوى عليه كتاب أدسمال  ،وتوقمف عنمد السملا  ،لكمم أ همألا
ً
السلا في تقديرن لم تجب السنين عنه إما ذلمك اليموح ،ولكونمه ً
أيفما سملاال يتمردد
في كل مناسبة إسالمية.

أماح هألا السلا  ،وحسب من ق ايممد ال بيعية ،وسمير الحفمادات فمي التما يل،

اعتبر ادمن نبمي أ سملا أدسمال همو فمي غيمر محلمه ممن همألن الج مة ،وتسماا  :لمماذا

أ با بعد انت اا الحفادة الرومانية ،وممه سمقوط ومما فمي أواسمط القمر الخمام

الممميالدي ،دخلممت فممي العصمممد الوس م ا ،عصمممد امااايممة والج ممل والوحلممية كامما
يقولم  ،هألا الألي حصل هو أمر طبيعي ،وال طريق لنا في نظر ادن نبي لجواب اخر،

وهكألا يجري سير البلر في التا يل.

وحين تساا ثانية :لماذا خرجمت ايممة اإلسمالمية ممن طممد الحفمادة؟ اعتبمر ادمن
نبي أنه أمر طبيعي ً
أيفا ،ين ا قامت بد دها خال المدة الكافية ماا وخرجت ،وماألا

ير ى ادن نبي أ ليست الملكلة في لماذا خرجنا من الحفادة؟ ف ألا أمر طبيعي ي
ْ
الحفمادة تممدوح ممدة معينممة ،وتافمي إ مما غيرهما ،هممألن سمنة اهلل فممي كونمه َّ و ِتلم َّمك
ْ َّ َّّ ُّ ُّ َّ ُّ َّ َّ ْ َّ َّّ
ان.29
الن
ايياح ند ِاوماا دين
ِ
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ً
ثانيا :مالحظات محاد عابد الجابري

عن ممد حدين ممه ع ممن إش ممكالية الن ف ممة والتق ممدح ،توق ممف المممدكتمد محا ممد عاب ممد

الجابري عند كلامة الن فمة ،وجمد أ همألن الكلامة فمي اللغمات اي

ديمة مرتب مة

بالزما  ،وتلير إما معنا الميالد الجديد ،أما في اللغة العردية ف ي مرتب ة بالمكا ،

وتلير إما معنا القياح واالدتفات عن ايدض.

وأداد الجمابري ممن همألن المفادقمة ،الكلممف عمن أ الزمما لمي

عنصمرا محم ً
ً
مددا

في خ اب الن فة العرد الحمديث ،وهمألا مما ين بمق فمي نظمرن علما ذلمك السملا

المو وف عندن بالل ير الألي لخص إشكالية الن فة ،سلا  :لمماذا تمأخر المسملام

وتقدح غيرهم؟ فالصمدة التي يرسا ا هألا السلا -حسب قم الجابري -في وعمي

العممرب والمسمملاين هممي مممدة مكانيممة ،باعنمما كمما العممرب متقممدمين فتممأخروا،
ً
ً
متقدما.
متأخرا فصاد
وكا غيرهم بالتحديد أ با
وما يريد الجابري التأكيد عليه ،يقردن بقوله« :إ غياب عنصر الزما كاحدد

لمعنمما الن فممة والتقممدح ،يجعممل مممن الجممائز ،ومممن الماكممن االتجممان إ مما الما ممي عنممد

التفكير في أسباد اا وعوامل اا ،وممن هنما سميكم الجمواب عمن السملا الممألكمد
متا ً ا إما الما ي ال إما المستقبل ،تأخرنا يننا تركنا سيرة أسالفنا ،يننا انحرفنا عن
ً
ماعفا ليممنص ً
أيفما علمما أ غيرنمما تقممدح ي نممه
ن ا ممم القممميم .وقممد يممأتي الجممواب مفم
سمملك مسمملك أسممالفنا ،لممي هممألا وحسممب ،دممل إ غيمماب الزممما كاحممدد للن فممة
ً
تاامما ،أعنمي إلغماا
والتقدح يجعل من الجائز ومن الماكمن اتخماذ موقمف معماك

الما ي والنظر إما التقدح من خال الحا ر وحدن ،فالتقدح في همألن الحالمة يعنمي
ً
متقمدما ،الما مي اي دم والما مي العردم
االنصراف عمن الما مي المألي لمم يكمن
سواا بسواا هنا ،في هألن الحالة ،يبدو التقدح ال كارحلة تا يخيمة سمبقت ا مراحمل،
دل كلحظة داهنة ،كفاعلية بلرية في الحا ر ،بالتامي فأسمبابه وعواملمه وأسسمه

كامنممة فممي المع يممات الحا ممرة ولممي

فيامما مفمما ،وقممد يممربط المممرا دممين الما ممي
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والحا ر ،فير ى في اا ً
معا ما قد يعتبرن عوامل للتقدح وغير التقدح».22
ً
ثالنا :مالحظات هلاح جعيط

في كتابه أزمة النقافة اإلسالمية الصادد سمنة 2000ح ،المألي يفمم مااوعمة ممن

المقمماالت الفكر يممة ،توقممف الممدكتمد هلمماح جعمميط أممماح سمملا أدسممال فممي ثال ثممة
موادد ،جاات في ثالثة مقاالت ،وعبرت عن ثالثة مواقف متغايرة ،هألن الموادد هي:

الممدد اي  :عند حدينه عن العمالم اإلسمالمي و مدمة الحداثمة ،اعتبمر المدكتمد

جعيط أ مصلحي اإلسالح كاحاد عبدن أو شكيب أدسال وغيرهاا ،لم ي رحا

السلا كاا يجب ،دل إ سلا  :لماذا تقدح غيرنا وتأخرنا؟ هو سلا غير جائز.

الممممدد النمماني :أشمماد إليممه الممدكتمد جعمميط ،عنممد حدينممه عممن تقممدح اليابمما وتعنممر
ً
معتبمرا أ المسمملاين طرحموا فمي أوائممل القمر العلمرين ملممكلة تقمدح الغيممر
العمرب،
وتأخرنا نحن ،وكانوا يقصد

بالغير أ با ،وهم ما زالموا كمأللك إمما ار  ،وغماب

عن م -حسب قم جعيط -أ هنا اخرين غير الغمرب ماماثلين مامم ،منمل الصمين
واليابا واماند ،ياتلكم حفمادات قديامة ً
وعيما بالمألات ،كاما غماب عمن م كنمه
ً
الت مد اي د  ،فلم يف اوا منه شي ا ،وما هم بقاد ين علا ذلك.
الممدد النالث :أشاد إليه المدكتمد جعميط ،عنمد حدينمه عمن فمرع العمالم العردم

لبلممم الدياقراطيممة ،وافتممتا المقمما بقولممه :كمما شممكيب أدسممال هممو الممألي مما

إشكالية اإل الح السياسي والحفا ي في تعبيرها ايدو ،حين تساا  :لماذا تاد

ً
تناقفميا
ارخر وتأخرنا نحن؟ واعتبر أننا نواجه هنا ية نرجسمية ،بقمدد مما نواجمه
ً
سير دة تحط من قياة الألات ،ففال عن مواج ة أو مقادنة مه أ بما ال مبمرد لكمل
ً
متأخرا عن أ با ،علما معيد
من اا ،ذلك ي العالم بأسرن في نظر جعيط ،كا
الن او العرد أو اإلسالمي فقط.21

اإلبداعات الحفا ية ،ولي
ً
دابعا :مالحظات هاشم الا

أشاد هاشم الا إما سلا أدسال وأع ان فة السلا المل مد ،وتعاد حسب
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قوله أ يعك سلاله :لماذا تأخر المسلام وتقدح غيرهم؟ إما سلا  :لماذا تقمدمت
ً
معتقمدا أ المنقفمين العمرب لمم
أ با وتأخر غيرها؟ لكي يصمل إمما النتيامة نفسم ا،
يجيبمموا عممن سمملا أدسممال حتمما هممألن اللحظممة ،بممالرغم مممن كممل محمماوالت تجديمد

الفكر العرد  ،ونقد التراث ،ومراجعة الما ي.

وفي نظر الا أنه لكي نجيب عن سلا أدسال  ،ينبغي أ نعرف سبب تقمدح
الغير وتأخر الألات في ا ً
معا ،ونحن فمي كلتما الحمالتين لمم نمناا حتما ار  ،علما
الرغم من بعس المحاوالت الجادة والمخلصة حسب و فه ،وفمي اعتقمادن أ سمبب

الفل ل ال يعمود إمما عمدح الجمرأة فمي المألهاب إمما أعاماو ايشمياا ،وإناما لعمدح تموافر

الكفممااة العلايممة والفلسممفية للقيمماح بممأللك ،كامما تمموافرت فممي أ بمما ،وفممي سمماحة

الفكر اي

د الحديث والمعا ر.21

النسق النالث :ارداا والمواقف التي نظرت إمما سملا الكتماب ومادتمه ً
معما ،وفمي

هألا الن او جاات مالحظات الدكتمد د وا السيد التي أشاد إلي ما فمي مممددين،
في الممدد اي

توقف الدكتمد السيد عند سلا أدسال  ،وفمي المممدد النماني توقمف

عند مادة الكتاب ،وهألا الممددا هاا:

الممممدد اي  :أشمماد إليممه الممدكتمد السمميد فممي كتابممه سياسمميات اإلسممالح المعا ممر

الصادد سنة  1991ح ،واعتبر فيه أ سلا أدسمال  :لمماذا تمأخر المسملام ولمماذا تقمدح
غيممرهم؟ يلخممص اإلشممكالية التممي شممغلت سممائر الن فممميين واإل ممالحيين ،وهممي

إشكالية التقدح ،التي سبق أ عالج ا من قبل جاا الدين ايفغاني ومحاد عبدن
والكواكبي ،ير ى الدكتمد السيد أ هألن اإلشكالية تعك

وج ة نظر أول مك

اإل ممالحيين ،والتممي تممر ى أ «العال قممة المتفاوتممة وغيممر العادلممة دممين الغممرب والمسمملاين
أسباد ا معرفية وإداد ية ،فبالعلم والتنظيم ياكننا اللحماو بأ بما ،دمل التفممو علي ما
للففائل التي تتاته د ا ثقافتنما ،يتاتمه د ما اجتااعنما ماما ال يالكمه الغرديمم  .وقمد

أجمماب الن فممميم علمما هممألا السمملا  ،إجابممات متعممددة تقممدح في مما المعرفممي علمما
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التنظيامي أو العكم ك لكن مما كانممت ً
دائاما تممد د دممين هممألين ايمممرين ،مممه إ ممافة
ً
أحيانا من جانب المحمافظين ،ممن ديمن م بمالقم  :إ ممن ايسمباب الم امة
مسألة ثالنة

للغلبة الغردية تر المسلاين لمقتفيات ومت لبات دين م ،ومن هألن المت لبات أو ممن
أها ا ً
طبعا المعرفة والتنظيم!».22
الممدد الناني :أشاد إليه الدكتمد السيد في كتابه الصرات علما اإلسمالح الصمادد
ُّّ
ُّّ
تجد ًدا في موقفه ،فبعد أ أعتبر في الممدد اي
تغي ًرا أو
سنة 2009ح ،الألي أظ ر فيه

أ سمملا أدسممال  ،يلخممص إشممكالية التقممدح عنممد سممائر الن فممميين واإل ممالحيين،
َّّ
تغير همألا الموقمف بعمس اللميا فمي همألا المممدد ،إذ اعتبمر المدكتمد السميد أ سملا
أدسممال  ،كمما بالوسممه اعتبممادن متابعممة لسمملا الن فممميين ايساسممي ،لمموال ال ممابه

المقا الألي يظ ر فيه ،والنزعة اإلداد ية القمية التي تسودها.

هألا عن السلا  ،أما عن الكتاب مادته ومحتمياتمه ،فقمد سمال عليمه المدكتمد

السيد المالحظات ارتية:

 -1ير ى الدكتمد السيد أ من ال ر يمف فمي منيه أدسمال  ،أنمه وهمو المقميم فمي

لمزا بسميسمرا ،مما دأى فمي ا م راب ايو مات الدوليمة انمألا  ،مما يبعمث علما قلمق

اي

ديين علا مصائر حفادت م.

 -2وجد الدكتمد السيد أ أدسال ما أعاد النظر في دسالته بعد نلوب الحرب

العالمية النانية ،دغم أن ا طبعت خال ماا مرتين.

 -3الحم م المممدكتمد السممميد أ أدس ممال م مما اس ممتخدح اد ممن خل ممد  ،وال أزوال ممد

شممبنالر مماحب كتمماب ان يمماد الغممرب ،كامما فعممل زممميالن اللمماميا دفيممق العظممم
ومص فا الغالييني ،في التدليل علا أعااد الحفادات ومصائرها ،دغم أنمه كما
يعرف اا كاا يظ ر من كتبه ايخر ى.29

َّّ
وففلت
هألن بعس ارداا والمواقف التي ظ رت في ساحة النقد العرد المعا ر،
ُّ ّ
انممل طريقممة مو مموعية ،بعيممدة كممل البعممد عممن
تصممنيف ا د ممألن ال ريقممة ،دو ممف ا ت ِ
التحيزات بكافة مدها وأشكاماا.
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 - 4مالحظات ونقد
بعممد هممألن الجولممة االسممت العية واالستكلممافية والتحليليممة ،نتوقممف عنممد بعممس

المالحظات التي ال بد من اإلشادة إلي ا ،ومن ا:
ً
أوال :لو أددنا البحث عن ماذا بقي من كتاب أدسال  ،لجماز لنما القمم  :إ أك مر
ً
ومتحركما ،وممما زا يسممتق ب الجممد
ممما بقممي منممه هممو سمملاله الممألي ممما زا حا م ًمرا
َّّ
الكتماب والبماحنين علما تعمدد وتنممت خ ابمات م ومن ايمات م،
والنقاش في سماحة

واختالف وتباعد ميومام وأذواق م الفكرية والنقافيمة ،وممه تقمادح وتعاقمب أزمنمت م

وأجيامام.

ً
تقريبا ،أن ا أ بحت ً
جزاا من التا يل الفكري
أما مادة الكتاب فيصدو علي ا

الألي ينتسب إم ا تا يل الفكمر العردم واإلسمالمي الحمديث ،وذلمك لكمم أ همألن
المممادة وتحليالت مما غلممب علي مما االسممتناد إ مما أحممداث ومواقممف وقممائه ترجممه إ مما تلممك
الفتممرة ،وتحسممب علمما و ممعيات المن قممة العرديممة فممي علممرينات القممر العلممرين،

خا ة مه التوسه واإلس اب في اإلشادة إما تلك ايحداث والمواقف والوقائه.
َّّ
مكل عنممد الممبعس ،فممي اعتبمماد أ
يتأكممد هممألا الموقممف ،مممه االن بممات الممألي تلم

مادة الكتاب تات ياغت ا بايسلوب الصحفي والخ اد العاجل ،االن بات الألي
نقلممه القا ممي اللممرعي اللبنمماني اللمميل حسممن تامميم فممي تقدياممه لكتمماب أدسممال ،

وأ اف إليه ما ذكرن أحاد اللربا ي بقوله :إ هألن الرسالة (أشبه بخ بة طميلة
النف

 ،في ا من اإلثادة والتحاي

 ،أك ر ماا في ا من البحث واإلقنات) ،هألا القمم

الألي نقله الليل تايم ،و فه أنمه قمم حمق و مدو ،واعتبمر أ م اما قيمل فمي همألن

الرسالة ،فقد كانت بنت ساعت ا ،و ر دة من ر دات عصرها.30
باقي ما وحا م ًمرا ومم ً
ً
ً
ملثرا ،هممو طبيعتممه
ثاني ما :إ الممألي جعممل س ملا أدسممال يكممم
ُّ َّّ
ركبة ،وطابعه المقا  ،ولو لم يكن د ألن ال بيعة د ألا ال ابه لما اكتسب مفة
الم

ً
مكتفيممما بمممالمق ه اي
البقممماا والحفمممممد والتمممأثير ،ولممممو جممماا السمممملا

لمممماذا تمممأخر
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ً
سلاال ً
ً
وناقصا من ج ة أخر ى.
عاديا من ج ة،
المسلام ؟ لكا
ُّّ
ً
عاديا ،لكمم أ التسما عمن لمماذا تمأخر المسملام ؟ ممن السم ل التنبمه لمه ،وممن
ً
ً
البساطة الحديث عنه ،ولكونه ً
ً
روحما ومتمداوال د مألن الصميغة التمي
أيفما تسماؤال م
تفتقد إما عنصر اإلثادة والدهلة ،العنصمر المألي يرفمه ممن قيامة السملا  ،يمدفه بمه
َّ
نحو المجا التداومي ،به تتح ّدد حيمية السلا وديناميته.
ً
وناقصا  ،لكم ال يكفي معرفة لماذا تأخر المسلام ؟ فاإلجابة عن هألا السملا

تكم ناقصة ومبتمدة من د

متالزمين ،ايمر اي

معرفة ولماذا تقمدح غيمرهم؟ وذلمك داجمه إمما أممرين

له طبيعة سننية ،وايمر الناني له طبيعة مو وعية.

بلأ ايممر اي ذي ال بيعمة السمننية ،فامن الوا ما أ قموانين التمأخر همي غيمر
ً
محكومما بقموانين بسمبب ا يحصمل التمأخر،
قوانين التقدح ،باعنما أ التمأخر يكمم

وعند حصوله ال بد من النظر إليه علا أسان هألن القوانين .وهكألا التقدح يكم
محكومما ً
ً
أيفما بقمموانين بسممبب ا يتحقممق التقممدح ،وعنممد تحققممه ال بممد مممن النظممر إليممه
علا أسان هألن القوانين.

فممال يكفممي معرفممة قمموانين التممأخر ،دممل ال بممد مممن معرفممة قمموانين التقممدح ً
أيف ما،

بحسب هألن القاعدة ،ال يكفي معرفة لماذا تأخر المسملام ؟ السملا المألي ين بمق
عليه قوانين التأخر ،دل ال بد ً
أيفا من معرفة لماذا تقدح غيرهم؟ السلا الألي ين بق
عليه قوانين التقدح.

بلممأ ايم ممر النمماني ذي ال بيع ممة المو مموعية ،فممإ الت ممأخر والتقممدح ماا مما واق ممه

ومو مت متحقق علا ايدض في داخل عالمنا ،ينبغي النظر مااما فمي داخمل عالمنما،
ولي خادجه أو ً
بعيدا عنه.
ً
وأ التممأخر والتقممدح الممألي نقصممدن هممو ممما نممران حا ممال فممي واقعنمما اليمموح ،الواقممه
َّّ
نتنبه ً
دائاا باسمتاراد إمما حالمة اللمعمد بالتمأخر ممن ج مة ،والحاجمة إمما
الألي يجعلنا
التقدح من ج ة أخر ى ،وتقدح الغير هو الألي ينب نما إمما تأخرنما ،ولموال تقمدح الغيمر لمما

تنب نا نحن إما تأخرنا.
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ً
ثالنما :يفممعنا سمملا أدسممال أممماح جدليممة الحممديث عممن الممألات وارخممر ،فممي إطمماد

العال قممة دممين التممأخر والتقممدح ،تممأخر الممألات وتقممدح ارخممر ،وهممألن هممي إحممدى مممد

العالقة ،ومن أك رهما أهايمة وفاعليمة ،ين ما تقمادب اإلشمكالية الكبمر ى فمي ايممة،
إش مممكالية الن فم ممة والتق مممدح ،اإلش مممكالية التممممي ينبغ مممي أ تتق مممدح عل ممما جايممممه

اإلشكاليات ايخر ى ،وتكم حاكاة علي ا ،وناظاة ماا.

وحسممب هممألن الجدليممة ،ال يكفممي النظممر إ مما الممألات ،واالنغممالو علي مما ،وحصممر

الحممديث فممي لممماذا تممأخر المسمملام ؟ دممل ال بممد مممن النظممر إ مما ارخممر ،والتعممرف إليممه،
واالتعمماظ منممه ومممن تجربتممه ،وتوسممعة الحممديث ليلممال ً
أيفما البحممث عممن لممماذا تقممدح

غيرنا!

بحسب هألن الجدلية ً
ً
سببا لالنغالو،
أيفا ،فإ تأخر الألات ال ينبغي أ يكم
ً
ومانع ما مممن النظممر فممي تقممدح ارخممر ،وذلممك ي التممأخر يكممم سم ًمببا لالنغممالو علمما
ً
ومانعما مممن التوا ممل مممه ارخممر المختلمف والمتقممدح ،ف نمما تممالزح دممين التممأخر
المألات،
ً
واالنغالو ،التأخر يلدي إما االنغالو ،واالنغالو يكم كاشفا عن التأخر.

د ألا التصمد ،فإ سملا أدسمال يفمه جدليمة الحمديث عمن المألات وارخمر فمي

المجا العرد واإلسالمي ،أماح أفق يتاا ز حدود االنغالو علا الألات ،يدفه نحو

النظر في تجربة ارخر المختلف والمتقدح.
ً
ًّ
ً
انكااشيا حصل فمي سماحة
دابعا :ير ى الدكتمد د وا السيد أ هنا تحوال
الفكر اإلسالمي المعا ر ،دفعت به نحو االنتقا من سلا أدسمال  ،إمما سملا اخمر

طرحممممه فم مممي أواخم مممر أ بعينممممات القم مممر العلم مممرين أدم ممو الحسم مممن النم مممد ي (-1333

1920هم1999-1919/ح) ،في عنوا كتابه ماذا خسر العالم بانح اط المسلاين.

وعممن همممألا التحممم وانعكاس مماته يق ممم المممدكتمد السممميد «ففممي ح ممين كان ممت

المس ولية أياح شكيب أدسال  ،عن انح اط المسلاين ،وتقدح الغرديين علمي م تقمه
علا عاتق المسلاين ،فإ الند ي يوجه النظر هنا إما ناحية مختلفة تااما من نواحي
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أو جوانب هألن اإلشكالية ،إس اح المسلاين القداما فمي حفمادة العمالم ،وانحمراف

الحفممادة العالميممة عممن المسمماد الصممحيا ،نتياممة توقممف اإلس م اح اإلسممالمي فممي بنائ مما
وت مدهمما .دغممم اإليجاديممة الباديممة ي

وهلممة فممي هممألا المنحمما ،والمتانلممة فممي تنبيممه

المسلاين إمما المد د العمالمي المألي ينبغمي أ يعمودوا للقيماح بمه ،فمإ اثماد االنكااشمية

اإلسممالمية وا ممحة فممي المو مممت والمعالجممة ،الغممرب مس م

مس م ولية كبممر ى عممن

انح اط المسلاين ،إن ا مس ولية تكاد تعاد مس ولية المسلاين أنفس م».31

ومممه أ سمملا النممد ي لممم يسممت ه أ يحممل مكمما سمملا أدسممال  ،وال حتمما أ

يزاحاه ،مه ذلك فمإ همألن المقا بمة ممن الناحيمة المسملكية ،تفمه الفكمر اإلسمالمي

المعا ر أماح خيا ين ،خياد التاسك بسلا أدسال المألي يقمادب إشمكالية الن فمة

في إطاد العالقة دين الألات وارخر ،وعلا أسان جدلية التأخر والتقمدح ،دمين خيماد
التاسك بسلا الند ي الألي يقادب اإلشكالية في إطاد الألاتً ،
بعيدا عمن العال قمة
مممه ارخممر ،وعلمما جدليممة المسمملاين والعممالم ،ومممازا الفكممر اإلسممالمي المعا ممر أممماح

هألين الخيا ين ،تتنازعه الرغبات واإلدادات.
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