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ّ
  ور��jّ الحداثة�والتجديد�عند�سعيد�الن

�  

  أنيس�الرحمن�/د

 الهند،�كولكتا،�جامعة�عاليةعربية،�،�قسم�المساعد�ذستاأ

  

�العشرين� �القرن �بداية ��،�ي �الدول �دولة��الغربيةتآمرت �إسقاط عdى
_ماكن�اPقدسة�والب[د�العربية�حواvي�خمسة��ل�VWحافظت�عdىاالعثمانية�

̄ �،قرون ستعباد�أبنائه�ا�س[م�و �ستعمارية�ßطفاء�نور وتجمعت�الجيوش�
��س[م� �من�حضارة �الكفر�ىو�يمان�إvوإخراجه �حضارة ودسست�عdى�،

��س[مي� �وتبديل�نظامها �الغربي �العلماني �الوجه تغي$��وجهها��س[مي�إvى
�V�÷ى�النظام�الجمهوري�العلماني�بعيدة�عن�الدين�وتقطيع�صلة�لها�بماvإ

�والتحديات��الب[د �الحالة�البائسة �ففي�هذه �العتيقة. ��س[مية وحضار«�ا
�ظهرت�شخص�،الهائلة �النور��Vية �سعيد �الزمان �بديع �علماء�، �أبرز أحد

�وحامل�لواء Vjوالحركة��ص[حية�والحداثة���ص[ح�الدي� Vjالتجديد�الدي
�العصر�الحديث ��ي �والفكر�،�س[مية �الحضاري �السقوط �من �_مة �إنقاذ �بدايته �منذ �حاول �قد �الذي

�الذي�وقعت�فيه ��لحادي �وتطه$�، �منه�وتخليص�أذها�م �الحقيقي��،قلو��م �الوجه وكشف�النقاب�عن
وجه��س[مي�إvى�الوجه�العلماني�المن�دسائس�ال¸�ود�لتغي$���والتحذير�،العقائد�للحضارة�الغربية��ي�أمور 

�العلماني�،الغربي �الجمهوري �النظام �إvى ��س[مي �نظامها �با�،وتبديل �العثمانية �الدولة �اللغة�وتمزيق سم
�،راية�الحداثة�والتجديد.�وقبل�أن�نخوض��ي�دراسة�الحداثة�عند�النور��Vوالقومية�العربية�وال§�كية�تحت�

  باßيجاز.الحداثة�يناسب�لنا�أن�نلقي�الضوء�عdى�لفظ�

  الحداثة

صط[حا�تستخدم�هذه�الكلمة�لجميع�إجراءات�وعمليات��ي�الحياة�البشرية�وا�،لحداثة�لغة�×ي�ضد�القديما
وروبية�إvى�أوائل�القرن�الخامس�عشر�اPي[دي��ي�تاريخ�الحداثة�_ اPجتمع.�وترجع�بغاية�التقدم�والتطور��ي�

�ما �الحداثة �هذه �فرنسا. ��ي �وخاصة �أوروبا �كله�ب[د �للعالم �مركزية �حداثة��،كانت�حداثة ���ا �تأثرت ولكن
إنما��،توجد�حداثة�واحدة�"��:مختلفة�ظهرت��ي�ب[د�مختلفة�باخت[ف�غاي±�ا�وهدفها.�يقول�محمد�الجابري 

أسباب��ىويش$��إ�v.)١("مة�تجربة�حداثية�خاصة���اأولكل�،�فلكل�ظرف�تاريíي�حداثة�معينة،�ك�حداثاتهنا
وطرحها�كبديل�مما�دفع�البعض�،�س[مية�للساحة�الثقافية�عندنا:�"اكتساح�الصحوة�� عودة�الحداثة�بقوله

�من�جديد"( �ع½�ا �الدفاع �محاولة ��،¯قتباس�اهذ�ففي�ضوء�.)٢للحديث�عن�الحداثة ن�نقسم�أيمكن�لنا
vإ� �قسم$ن�ىالحداثة �_ديان�: �ناحية �ومن �واPكان. �الزمان �ناحية �من �والخاص �العام �معناها ��ي الحداثة

نسانية�،�ودعت��ورباأ�قسم$ن�أو��الحداثة�ال[دينة�ال�VWوقعت��ي�ب[د�واPذاهب،�تنقسم�الحداثة�أيضا�إvى
س[م،�دين�البشرية،�فم½�ا�� vى�الوحدانية�إنسانية�ة�ال�VWدعت��يا:�الحداثة�الدينيوثان�؛الفلسفة�اPادية�إvى

ودعا�البشرية�كلها��،الذي�حمل�راية�الحداثة��ي�القرن�السابع�الهجري �(ص)الحداثة�ورائدها�هو�رسول�هللا�
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�مبادى�تختلف�عن��فمع��j.حرية��نسانيةالو �وحدانية��لهيةال�إvى �أن�الحداثة��س[مية�لها �مبادئهذا
�اPادية�والعلمانيةال �نطالع�أفكار�النور����وآرائه��ي�ضوء�كتبه�ورسائله�.حداثة�الغربية فنجد�أنه��،وحينما

�وأخ[قيا �وفلسفيا �عقائديا �نقدا �الباطلة �الحداثة �الدين��.ينتقد �عن ���يمكن�فصلها �تصوره ��ي فالحداثة
قسم$ن�كما�هو�يقول:�إن�أوروبا��اس�إvى_سا�النور����يقسم�الحداثة�الغربية�عdى�هذو و�يمان�و_خ[ق.�

�إثنتان �للبشرية، �النافعة �أوروبا �×ي �أولها: �الحقة، �استفاضت�من�النصرانية �بما �وثان¸�ا، �تعفنت�، VWتلك�ال
�الطبيعية، �الفلسفة �الجاسية"(�بظلمات �باPادية ��.)١وفسدت �(آشو�اوحينما �الروم �بطريك Vالنور��� لتقي

قال�له:�"يمكن�أن�تكونوا�من�أهل��،فتح�قسطنطينية�ىة�عام�عdائسمخم�حتفال�بمناسبة�مرور�ي�ا�كراس)
̄ النجاة�يوم�القيامة�إذا�آمن ع§�اف�با� و �(ص)،ع§�اف�بنبوة�سيدنا�محمد�تم�بالدين�النصراني�الحق�بشرط�

  .)٢بالقرآن�الكريم�كتابا�من�عند�هللا"(

�رأ �غائرة�ىلقد �بنظرة �الغربية �الحداثة Vالنور��،�� �وقبوقام �للبشريةتحليلها �وضررها �فائد«�ا فحذر��،ارن
�الناس�عن� �تبعد VWال� �اPادية �الطبيعية �وفلسف±�ا �الخادعة �أوربا �من�حضارة �ب[ده �أبناء �وخاصة اPسلم$ن

متاز�يخ[ق.�عوهم�إvي�فصل�العلم�عن�الدين�و_ خ[ق�الفاسدة�ال�VWتدو«�د�Óم�إvي�الحرية�الباطلة�و_ �الدين
�،بد��عن�الشرق الغرب�للتقدم،��ىاء�الذين�نظروا�إvوذهنه�عdى�أقرانه�والعلم�Pجال�بعقلها�النور�����ي�هذا

"مما�ينبôي��ويحلل�محاسن�الحداثة�الغربية�بقوله:�،وأخذوا�تعليم�اPادية�وال[دينية�بد��عن�تعاليم��س[م
لعالم�وملك�الجميع�بل�×ي�نتائج�ا،�أ�ا�ليست�من�صنع�هذا�العصر��أن��ي�اPدنية�محاسن�كث$�ة��إ��ننكر�أ�
�_فكار�وت[قحها�إذ �اPحمدية�،نشأت�يت[حق �الشريعة �و�سيما �السماوية �الشرائع �الفطرة��،وحث وحاجة

̄ ف¬�Vبضاعة�نش�،البشرية �أحد�من�الناس"(أت�من� ���يمتلكها ويقول��.)٣نق[ب�الذي�أحدثه��س[م�لذا
̄ �الدكتور�عشراتي�سليماني: �،�أو�تحقيق�الصحوة�وشروط�ال½�وض،�نبعاث"و�ي�ما�يخص�خطوات�اليقظة�و

أنه�عdى�_مة�أن�تعمل�عdى�تجديدات�الوÙى�بالذات�التاريخية�وباPرصود�الحضارى�اPنجز��ى فإن�النور���Vير 
  .)٤ذلك�اPرصود�اPردوم�تحت�رماد�حضارتنا�القاسية�وتاريخنا�اPشلول"(

�م Vس[م�عقيدة�وفكرا�وحضارة�وسلوكؤ عاش�النور��ßبا� ورفض�كل�اPحاو�ت�لقطع�صلته�باßس[م��،امنا
،�عادلة�ةوربية�بموازين�موضوعيتحت�شعار�عصرنة�اPجتمع�وعلمنته�والدسائس�الغربية.�ويزن�الحضارة�_ 

�العقdي �إبداعها �الحديثة�،فيقدر���ا �قلصت�اPسافات�إ�v،وصناعا«�ا VWال� �اتصالها �،مدهش�حد�ىووسائل
�ن�،وجعلت�العالم�قرية�صغ$�ة �يرفض��،فس�الوقتو�ي Vوالب[دالنور��� �الفلسفة�اPادية�ال�VWغرقت�أوربا

� �عdى ��ذعا �نقدا �وانتقد �الفكري�و_ الغربية. �ومعي½�ا ��ي�أسسها �وخاصة �وأبحاثه �كتبه ��ي �والسلوكي خ[Ðي
�النور " �و رسائل ."Vالنور���� �ور أينتقد �اPادية �بالفلسفة �اPتعفنة ��بقوله:وبا �اثنتان:أ"إن �أحدهما�وروبا "×ي�:

̄جتماعيةدت�خدمات�لحياة��أو �،بما�استفاضت�من�النصرانية�الحقة،�أوروبا�النافعة�للبشرية بما�،�نسان�
نما�إو �،وروباأالقسم�من��ف[�أخاطب��ي�هذه�اPحاورة��هذاإليه�من�صناعات�وعلوم�تخدم�العدل،�توصلت�

وربا�.�وأ)٥وفسدت�باPادية�الجاسية"(،�تلك�ال�VWتعفنت�بظلمات�الفلسفة�الطبيعية،�وروبا�الثانيةأخاطب�أ
سوء�_خ[ق��ىأدت�إvوسيطرت�فلسف±�ا�اPتعفنة�وثقاف±�ا�اPضلة�ال��VW،وvىأوروبا�_ الثانية�قد�تغلبت�عdى�

� �وللبشريةوالدين، �لنفسها �والدمار�والفناء �الظلم �جراثيم �أحشا�èا ��ي �اPدمرة�ىويش$��إ�v،وتحمل .�أسسها
س[م�� �سسها�ال�VWدعاأ�èا�و دومبا�،خرةالس[مة�والسعادة��ي�الدنيا�و  �م�هو�دينس[ أن�� �النور��Vويعتقد�
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أذها�م�من�العناد�والبعد��والتوصل�إل¸�ا�بمجرد�طريق�العقل�وبدون�خلو�،فهام�والتفهيم���اإل¸�ا���يمكن�� 
س�العدالة�الربانية�أسقيمت�عdى�أل�VWاس[م�تعاليم�� �ويدعوهم�إvى�،نواعهأعن�التعصب�بجميع�أشكاله�و 

  .�ل¬Vوالتكريم��

���يرفض� Vالنور��� �الجمهوريةكان ،� �� أويتصور �هون �لواء�س[م �رفع �والحرية�الذي وساد��،الجمهورية
�و_  �والس[م �السعادة �إvى ��،منالبشرية �قال �"اسبارطة"إكما ��ي �اPحكمة �مام �بمعاداة�: Vjت±�مون� إنكم

�الجمهورية ،� �jإقول�لكمأولك� �؛ �منذ Vjؤتىي�،كنت�طالب�علمن�vوالحساء�يبطعام�ي�¡�كنت�آكل��،من�الخ
Vjب$ن�جماعات�من�النمل�كانت�بالقرب�م� �منه Vþو �-نصي� �لنظامها �وتقديسا �لجماع±�ا �أتقديرا نكم�إ�-خو«�ا

أن�أك���دليل�عdى�تقدي���V�Íري�لحقيقة�الجمهورية�الصالحة.�عdىن�تعلموا�من�هذا�مدي�تقديأتستطيعون�
ولقد�كانت��يضا.أرؤساء�جمهورية�،�vى�جانب�كو�م�خلفاءإفقد�كانوا�،�س[م§�امي�لخلفاء�� حاالجمهورية�هو�

�جمهورية �اللفظي�فقط�،حيا«�م�حياة ̄دعاء � �الحقيقة�والواقع(،����ي �العلمانية�.)١بل��ي �الجمهورية �،أما
� �Vتحمل��ي�أحشا�èا�جراثيم�الفلسفة�اPادية�ال�Wأ�ا�مبنية�عdى�ويتصور �،نقدا��ذعاالنور���Vفينتقد�عل¸�ا

كما�هو�يقول���ذا�الشان:�"فنحن�نعلم�أ�ا�تلك�ال���VWتتعرض�للدين��ي��،والتخريب�للعمران�البشري �الدمار
�أنتم�أو�ء�تفسحون�الطريق� �وكذب�عdى�هللا�والكون،�أخ$��أو�شر�ولك½�ا مام�كل�جريمة�وفاحشة�خلقية،

� تن�éتم��ية�من�القرآن�تفسر�وتجdي�حقائقها،�رفعتم�أصواتكم�باسم�الحرية�والوجدانية�والفكرية�ح�VWإذا
  .)٢وقلتم:�جمعية�سرية�سياسية�وخطرة"(،�بالنك$�

ومخالفا�للحرية�الغربية��ي�الدولة��س[مية��،مؤيدا�للحرية�ال�VWأعطي��س[م�البشريةدائما�النور���Vكان�و 
ل�VWتق�V�ùاPشروطية�الثانية��ي�الدولة�العثمانية�وعندما�أعلنت�ا�،�Åا�ما�كانت�مبنية�عdي�مبادي��س[م

فشعر�بأن�هناك�محاو�ت��،م١٩٠٨نتخاب�مجلس�النَواب�ومسؤلة�الوزارة�أمامه،��ي�عام�اإع[ن�الدستور�و 
فقال:�"ب�Vjوط���Vjتسيئوا�تفس$��الحرية�كي���تذهب�من�أيديكم.�إن��،خبيثة�ضد��س[م�والدولة�العثمانية

قال�أيضا�حينما�وجه�شيخ�من�و �.)٣و��تنموا�إ��بتطبيق�أحكام�الشريعة�ومراعاة�آدا��ا"(الحرية���تتحقق�
�"إن�الدولة�العثمانية�حبdي�أزهر�سؤ¯�عن�الحرية�اPوجودة��ي�الدولة�العثمانية�واPدنية��ي�_  وروبا�بقوله:

  �.)٤لد�يوما�ما"(حبdي�بجن$ن��س[م�وست�بجن$ن�أوروبا�وستلد�يوما�ما،�أما�أوروبا�ف¬�Vأيضا

اء�الدولة�العثمانية�وحاول�أك¿��من�مرة�إحي�،س[ميةؤمنا�بالوحدة�� وم�،س[مدائما�كان�متمسكا�بتعاليم�� و 
̄ستعمارية�لتمزيقهاوالخ[فة��  ،�س[مية.�والجدير�بالذكر�هنا�حينما�ا�ارت�الدولة�العثمانية�وقامت�القوات�

_� �بعض�اPثقف$ن �عند �رغبة �تركيا.كراظهرت �من �الشرقية �الو�يات ��ي �كردية �دولة �إنشاء ��ي ��د أن�وبما
حد�الصحفي$ن�أليه�إأرسل��،هاvي�الو�يات�الشرقيةأمå¡لة�عظيمة��ي�نفوس��صل�وذاالنور���Vكان�كردي�_ 

̄نضمام� �وقد�رد�سعيد�النور���Vعليه��ي�رسالة�قال�ف¸�ا:�،الداع$ن�لتكوين�دولة�كردية�vىإرسالة�يطلب�ف¸�ا�
�سأ"ي �رفعت�بك... �و إن�حاولت�إكون�معك�ا �الدولة�العثمانية..... ��ي�هذا�أحياء V�Íبنف� �مستعد�للتضحية نا

�كردية....ف["(أ�،السبيل �دولة �تكوين ��.)٥ما �_اوحينما ��ي �ب$�ان �سعيد �الشيخ �الشرقية�ندلعت�ثورة قاليم
النور����ل[ش§�اك�معه��ي��ستاذأرسل�الشيخ�سعيد�ب$�ان�رسائل�إvى�_ ،�الكردية��ي�تركيا�ضد�حكومة�أنقرة

�ال§�كية �الحكومة �ضد �الثورة ، _� �اPسلم$ن �دم �إهراق ��ي �رغبته �جنود�فرفض�لعدم �ضد �واPحاربة برياء
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�فمن�تقتل؟�ومن�سيقتلون؟�هم�أقربائك�وأقربائي.،�لوطنا�هذا�بناءأإن�جنوده�هم�"�مصطفى�كمال�بقوله:
 .)١"(خاهأخ�ن�يقتل�_ أإنك�تريد�

� �نظرتيه �والتجديدأما �الحداثة �عن�� �،تجاه ���يفصلها �أنه �الحداثة�،خ[قيمان�و_ فنجد قد��ويتصوران
�و_  �العديدة �الشعوب �السياسية�وقعت�لدى �الظروف�والتغ$�ات �حسب �ومكان �زمان �كل ��ي �اPختلفة مم

لذي�حمل�ا�)(صالحداثة�هوالرسول��ورائد�،ول��ي�العالم��ي�بدايتهس[م�هو�دين�الحداثة�_ و� �،والدينية
�الهجري  �السابع �القرن ��ي �الحداثة �مجت�،راية �إvى �مجتمعات�جاهلية �واPساواة�وحول �تسود �إيمانية معات

�اPثيل��ي�التاريخ�البشرى و_  �من�العصور �ي�عصرأس[م��ي�ولم�يكن�� �،من��ي�ف§�ة�قياسية�لم�يسبق�لها
̄جتم وربا�من�الحداثة�ال�VWأاÙي�ال�VWتحققت�ب[د�ضد�الحداثة�والتجديد�مخالفا�للتقدم�العلم�Vوالثقا�ي�و

�الخامس�عشر �القرن �أوائل ��ي ��بدأت �اPسيحية �ال[هوتية �رفض�القيم �بغاية �القيم�اPي[دي �إvى والعودة
�غريقيةواPبادي��  �للحداثة�و . �الجمود�ؤ عم��الذي�يالتجديد�بل�للتقليد�_ ولم�يكن�النور����رافضا دي�إvى

  �.با��ي�العلوم�والفنون و ور أوحث�اPسل$ن�عdى�منافسة�،�والنظام�التعليم�Vوالتعطل�العلم�Vوالحضاري 

�هذا �ضوء �كتب�،و�ي �ضوء ��ي �والتجديد �الحداثة �أن �لنا �مادية�هيتضح �حداثة �ليست �×ي��،ورسائله بل
وهذا�من��،كل��نجازات�ال��Wحصلت�عل¸�ا�ب[د�الغرب��ي�حظ�سعادة��نسان�الناس�إvى�ويدعو�،حداثتان
لبحوث�ا�الحضارة�و���ي�الكتب�القديمة�و� �لفكر��ي�العلوم�الحديثة�و�ا�أن�النور����لم�يجد�هذاالواضح�
��ي�كتاب�هللا�تعاvى�وسنة�نبيه��،الجديدة �كما�يقول�_ستاذ�محسن�عبد�،وس$�ته�الطاهرة�(ص)بل�وجدها

وتحريك�العقول�الباحثة�عن�نسانية�أقرب�الطرق�إvى�إثارة�الفطرة���اPجيد:�"إن�طريقة�القرآن�الكريم�×ي
ثبات�وجود�هللا�"�عdى�إرسائل�النور "ودائما�يحاول��ي�.�)٢الكمال"(�الحق�والقلوب�العامرة�بالتوثب�الدائم�نحو

ن�التقدم�العلم�Vسيثبت�وجود�أمل�يأو �،وسائل�اPتقدمة�والعلوم�الحديثة�ال�VWازدهرت��ي�الب[د�الغربيةالب
�الكون  �العالموينشر�تعاليم�� �،خالق�هذا ��ي قد�صارت�معجزة��"رسائل�النور "ن�أوليس�من�شك��،س[م

��ام�من�قلوب�إزالة�الش�éات�و�يمان�با°�و ثبات�الكون�و� إخالق�إثبات�معنوية�للقرآن�الكريم��ي�مجال�
�"با�ا��،الناس�بد�ئل�قاطعة�وبراه$ن�ساطعة صبحت�ضرورية��ي�هذا�أح�VWحكم�كل�من�يمعن�النظر�ف¸�ا:

�الخ�¡�والدواء"(�الكون  �و�ي��ويرى �،)٣كضرورة �ترك$¡ه �بؤرة ��ي �يكون�محددا �أن �يلزم �والتجديد �الحداثة أن
  .)٤ه�و�ي�أهدافه�و�ي�غايته"(لمنهجه�و�ي�وسائ
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