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تاأتي الدرا�سات الأكادميية �ضمن اإطار جهود فكرية مرتاكمة تعمل على مراجعة ما مت اإجنازه �سابًقا، والبناء عليه، 

والتقدم باملعرفة الأكادميية خطوة اأخرى اإىل الأمام. ولذا فاإن عر�ض كتاب اأكادميي كهذا الكتاب يتطلب معرفة بتطور 

الدرا�سات الإ�سالمية يف الغرب، و�سياقاتها املعرفية املتعددة، واإ�سكالتها الراهنة، وما ت�سعى هذه الدرا�سات لالإجابة 

عنه. وتتبدى اأهمية ال�سياقات الفكرية من خالل كتاب الدكتور اأحمد دّلل الذي �سدر قبل عدة اأ�سهر حتت عنوان: 

»الإ�سالم من غري اأوروبا: تقاليد الإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر«، والذي يتقاطع مع عدد من 
ال�سياقات الفكرية املختلفة. فمن ناحية ياأتي الكتاب �ضمن ال�سياق الأول: الذي هو �سياق الأبحاث املتزايدة التي ترف�ض 

فكرة النحطاط واجلمود يف الفكر الإ�سالمي وتعمل على مراجعتها وتفنيد دعاويها، من خالل اإظهار جوانب التجديد 

والأ�سالة يف الفكر الإ�سالمي خالل هذه القرون التي كانت تو�سف باأنها ع�سور جمود وانحطاط. واأما ال�سياق الثاين: 

فيتعلق بالدرا�سات الأكادميية الغربية التي تتناول القرن الثامن ع�سر حتديًدا، اإذ يعمل املوؤلف على مراجعة وتقييم 

جهود العلماء ال�سابقني الذين رف�سوا فكرة النحطاط وعملوا على اإبراز جوانب الأ�سالة والتجديد يف الفكر الإ�سالمي 

يف القرن الثامن ع�سر، غري اأنهم - كما يناق�ض املوؤلف - وقعوا يف تعميمات واأخطاء تتطلب التمحي�ض واملراجعة والنقد. 

واأما ال�سياق الثالث: فيتعلق بدرا�سات ما يعرف بع�سر النه�سة العربية، وخا�سة ما يتعلق بجانب التوا�سل والقطيعة 

يف الفكر الإ�سالمي بني القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر، والدور الذي لعبه ال�ستعمار يف م�ساألة النه�سة. ونبذة 

�سريعة حول هذه ال�سياقات الفكرية �ست�سهم يف تقييٍم اأف�سَل لهذا الكتاب املعرو�ض وحتديد مكانه �ضمن ال�سياقات 

الفكرية امل�سار اإليها.  
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هيمنت على الدرا�سات الأكادميية الغربية املتعلقة بالعامل الإ�سالمي طوال القرن الع�سرين فكرة النحطاط، والتي اعتربت 

اأن العامل الإ�سالمي دخل يف مرحلة من النحطاط واجلمود بعد القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين ع�سر امليالدي، وا�ستمر 

هذا النحطاط حتى ما ي�سمى بع�سر النه�سة يف القرن التا�سع ع�سر. اأ�سباب عدة �ساهمت يف ن�ضر هذه الفكرة، منها اأن 

معظم النتاج الفكري الإ�سالمي خالل هذه الفرتة ل يزال خمطوًطا مل يحقق اأو يدر�ض بعد. ومنها اأن النتاج الفكري بعد 

املرحلة الكال�سيكية اأخذ طابع ال�سروح واحلوا�سي، وهو ما اعتربه البع�ض عالمة على انعدام الأ�سالة والتجديد، وبالتايل مل 

مت لتربير فكرة النحطاط اأن الغزايل يف نقده للفل�سفة  يحظ بن�سيب كاٍف من الهتمام الأكادميي. ومن الأ�سباب التي ُقدِّ

قد �ساهم بانح�سار الفكر العقالين، وق�سى على الدرا�سات الفل�سفية يف العامل الإ�سالمي. و�ساهم اهتمام بع�ض الباحثني 

باجلوانب ال�سوفية من الفكر الإ�سالمي يف تر�سيخ فكرة انح�سار الفكر العقالين، وقّدم الفل�سفة الإ�سالمية على اأنها جمرد 

روؤية دينية اأو حماولة للتوفيق بني الفكر اليوناين والعقيدة الإ�سالمية. وعلى الرغم من اأن املراجعات الغربية لهذه الفكرة قد 

بداأت منذ اأكرث من ن�سف قرن، اإل اأن ثمارها مل تبداأ بالظهور اإل موؤخًرا. فمار�سال هود�سون يف كتابه »جتربة الإ�سالم« 

)The Venture of Islam(، والذي ن�ضر قبل اأكرث من ن�سف قرن، قال: اإن فكرة النحطاط واجلمود غري �سحيحة يف 
و�سف العامل الإ�سالمي بعد القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين ع�سر امليالدي. 

لقد ن�ساأت بعد ذلك التاريخ نه�سات فكرية متنوعة يف كل من اإيران خالل الع�سر ال�سفوي، وكذلك الدولة املغولية يف 

الهند يف القرنني ال�ساد�ض ع�سر وال�سابع ع�سر، اإ�سافة اإىل الدولة العثمانية يف القرنني ال�ساد�ض ع�سر وال�سابع ع�سر. �ضمن 

اإطار املراجعات الأكادميية التي ت�سعى لرد فكرة النحطاط واجلمود �سدر يف ال�سنوات املا�سية كتابان اأ�سا�سيان، الأول: 

كتاب الدكتور خالد الرويهب اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة هارفرد، واملعنون بـ »احلياة الفكرية يف العامل الإ�سالمي 

يف القرن ال�سابع ع�سر« )�سدر عن من�سورات جامعة كامربدج(، والكتاب الآخر: وهو الكتاب الذي نعر�ض له هنا، للدكتور 

اأحمد دّلل، عميد جامعة جورج تاون يف الدوحة، واملعنون بـ »الإ�سالم من غري اأوروبا«، والذي يتناول الفكر الإ�سالمي يف 

القرن الثامن ع�سر.

ومع اأن فكرة النحطاط بداأت بالرتاجع نتيجة جهود العديد من الباحثني املعا�سرين الذين بداأوا بالرتكيز على الفكر 

الإ�سالمي فيما اأطلق عليه مرحلة ما بعد الع�سر الكال�سيكي، اأي ما بعد القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين ع�سر امليالدي، اإل 

اأن هذه املراجعات ذاتها بحاجة لفح�ض ومراجعة، اإذ وقع الكثري منها يف تعميمات واأخطاء هي يف حاجة ملناق�سة وتدقيق. 

وجدت العديد من الدرا�سات الغربية الراف�سة لفكرة النحطاط يف القرن الثامن ع�سر �سالتها للتاأكيد على غنى وحيوية 

الفكر الإ�سالمي يف تلك املرحلة. فقد �سهد العامل الإ�سالمي يف ذلك القرن العديد من احلركات الإ�سالحية البارزة، اإ�سافة 

اإىل ظهور العديد من املفكرين الذين قدموا م�ساهمات فكرية هامة. فمن بني هذه احلركات امل�سروع الإ�سالحي ل�ساه ويل 

اهلل الدهلوي )ت. 1762/1176( يف الهند، احلركة ال�سنو�سية بقيادة حممد بن علي ال�سنو�سي )ت. 1859/1276( 

يف �سمال اأفريقيا، الفكر الإ�سالحي لكل من ال�سنعاين )ت. 1769/1182( وال�سوكاين )1834/1250( يف اليمن، 

وجهود عثمان ابن فودي )ت. 1817/1232( يف جنوب ال�سحراء الأفريقية، اإ�سافة اإىل حركة حممد بن عبد الوهاب 

)ت. 1791/1206( يف اجلزيرة العربية. 

غري اأن الدرا�سات الغربية التي تناولت هذه احلركات ركزت على اجلانب احلركي العملي لهذه اجلماعات، اأو على اجلانب 

الإ�سالحي الجتماعي وال�سيا�سي، مع اإهمال كبري للجانب الفكري. بروز هذه احلركات الإ�سالحية يف اأنحاء خمتلفة من 

العامل الإ�سالمي، وخالل قرن واحد دفع بع�ض الباحثني للت�ساوؤل عن اإمكان وجود موؤثر م�سرتك �ساهم يف حتفيز كل هذه 

احلركات. وبينما اعترب بع�ض الباحثني اأن احلركة الوهابية هي امللهم واملوؤثر يف هذه احلركات الإ�سالحية، عمل البع�ض 

الآخر على احلفر اأعمق يف التاريخ لإعادة جذور هذه احلركات الإ�سالحية ل�سبكة من العلماء الذين كانوا فاعلني يف احلجاز 

يف القرن ال�سابع ع�سر امليالدي، والذين ي�سار اإليهم يف الدرا�سات الأكادميية الغربية با�سم �سبكة احلرمني. جهود هوؤلء 
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العلماء - بح�سب هذه الرواية - كانت متمحورة حول احلديث النبوي والت�سوف، وهذان اجلانبان من اأبرز خ�سائ�ض احلركات 

الإ�سالحية يف القرن الثامن ع�سر امليالدي. 

واأما فيما يتعلق بال�سياق الثالث، اأي درا�سات ما ي�سمى بع�سر النه�سة، فاإن العديد من الدرا�سات الغربية ربطت فكرة النه�سة 

بال�ستعمار، اإذ اعترب العديد من الباحثني اأن الفكر الإ�سالمي بداأ بالتغري واأن املناداة بالإ�سالح بداأت مع احتكاك العامل 

الإ�سالمي باأوروبا من خالل احلمالت ال�ستعمارية. هذا الحتكاك مع احل�سارة الغربية فر�ض ت�ساوؤل ع�سر النه�سة، ملاذا 

تقدم الغرب وتاأخرنا؟ ومن هنا برزت الإجابات املتنوعة كرد فعل على التحدي الغربي. تعيد هذه الدرا�سات الوعي العربي 

مب�ساألة النه�سة والتغيري اإىل الحتكاك مع الفكر الأوروبي، متجاهلة جهود العلماء امل�سلمني ال�سابقة على هذا اللقاء. اإبراز 

اجلهود الفكرية لعلماء وم�سلحي القرن الثامن ع�سر، اأي قبل الحتكاك مع الفكر الغربي، هو اأحد اأهداف هذه الدرا�سة، 

ورف�ض فكرة التاأثري الغربي يف مفكري الإ�سالح يف القرن الثامن ع�سر ي�سكل الفكرة التي اأخذ الكتاب عنوانه منها.

�ضمن اإطار هذه ال�سياقات الفكرية املتنوعة ياأتي بحث الدكتور دّلل ليعمل على امل�ساهمة يف تقوي�ض فكرة النحطاط واجلمود 

من خالل الرتكيز على احلياة الفكرية يف العامل الإ�سالمي خالل القرن الثامن ع�سر لإبراز املنجزات الثقافية ال�ستثنائية 

لذلك القرن )�ص 3(. وقد عمل املوؤلف على منحيني متداخلني، يف املنحى الأول ي�سعى ملراجعة الدرا�سات الأكادميية الغربية 

التي رف�ست فكرة النحطاط يف القرن الثامن ع�سر غري اأنها براأيه وقعت يف اأخطاء وتعميمات ت�ستدعي املراجعة والفح�ض. 

ويف املنحى الثاين يعمل على اإبراز اجلانب الفكري لبع�ض من اأهم مفكري وم�سلحي القرن الثامن ع�سر يف �سبيل �سد الفجوة 

التي تركتها الدرا�سات الغربية باإهمالها لهذا اجلانب احليوي يف تاريخ ذلك القرن. و�سمن اإطار هذين املنحيني الكثري من 

التفا�سيل واملناق�سات التي ل ميكن عر�سها يف ب�سع �سفحات، واإمنا فقط الإ�سارة اإىل خطوطها العامة.  

ق�سم الدكتور دّلل كتابه اإىل خم�سة ف�سول وخامتة. ويف كل ف�سل من هذه الف�سول عمل على اإبراز جوانب الجتهاد والتجديد 

يف الفكر الإ�سالمي، �ضمن ال�سياقات املحلية اخلا�ضة، مع الإقرار بوجود جوانب م�سرتكة يف هذه احلركات ناجت عن ا�ستنادها 

اإىل الرتاث الإ�سالمي امل�سرتك، فالهتمام باحلديث النبوي وانت�سار الت�سوف والدعوة لالجتهاد خ�سائ�ض م�سرتكة ل ميكن 

جتاهلها، غري اأن هذه اخل�سائ�ض ذات �سياقات حملية، وبرزت نتيجة حاجات حملية خا�ضة ولأهداف حمددة، ولي�ض نتيجة 

موؤثرات م�سرتكة وفدت من خارج ال�سياق املعريف والتاريخي املحلي.

يف الف�سل الأول، واملعنون ب »حدود الإميان«، ي�سعى املوؤلف لإبراز اخل�سائ�ض العامة لكل حركة من احلركات الإ�سالحية 

التي تتناولها الدرا�سة، للتاأكيد على اأن الهتمامات الجتماعية والفكرية لكل حركة تختلف متاًما عن الهتمامات الفكرية 

والجتماعية لالأخرى، نتيجة تعبريها عن �سياقات حملية خمتلفة. وعلى الرغم من اتفاق معظم هذه احلركات حول �سرورة 

الجتهاد ورف�ض التقليد، فاإن براجمها الإ�سالحية ترتبط ب�سكل وثيق مب�سكالت املجتمع املحلي وتراثه الفكري اخلا�ص. امل�سكلة 

الأ�سا�ض التي يواجهها دّلل مع الكتابات الغربية التي بداأت مبراجعة فكرة النحطاط، وبداأت باإلقاء ال�سوء على احلركات 

الفكرية يف القرن الثامن ع�سر امليالدي، هي اأن الكثري من هذه الدرا�سات اعتربت احلركة الوهابية النموذج املعرب عن 

احلركات الإ�سالحية يف القرن الثامن ع�سر. بل اإن بع�ض الدرا�سات الغربية راأت يف احلركة الوهابية ملهًما وموؤثًرا يف الكثري 

من احلركات الإ�سالحية الأخرى التي انت�سرت يف العامل الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر. احلركة الوهابية، كما يناق�ض 

املوؤلف، مل تكن هي امللهم واملوؤثر يف احلركات الإ�سالحية الأخرى، بل كانت هي ال�ستثناء والن�ساز لدرجة اأن معظم مفكري 

القرن الثامن ع�سر قد يختلفون مع معظم ما جاءت به الوهابية )�ص 23(. 

فقد تركز اهتمام احلركة الوهابية على اجلانب العقدي، مع ب�ساطة يف اجلوانب الفكرية وانعدام الهتمام بالإ�سالح 

الجتماعي، بينما كان اجلانب الفكري، والن�سغال بالإ�سالح الجتماعي، من اأولويات احلركات الأخرى. التاأكيد على ال�سياق 
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املحلي اأحد اأبرز خ�سائ�ض حماولة دّلل للرد على املراجعات الغربية التي اأقرت بوجود ن�ضاط حركي اجتماعي �سيا�سي 

كبري يف القرن الثامن ع�سر، غري اأنها - ونتيجة الت�سابه الظاهري بني بع�ض خ�سائ�ض هذه احلركات - حاولت ردًها اإىل 

اأ�سل م�سرتك. دلل املوؤلف بو�سوح اأن هذه احلركات وم�ساريعها الإ�سالحية كانت متجذرة يف واقعها الجتماعي وال�سيا�سي 

والتاريخي، واأن الفكر الإ�سالحي الذي طرحه مفكرو ذلك القرن اإمنا ا�ستند اإىل اإدراكهم مل�ساكل واقعهم، ل نتيجة تاأثريات 

خارجية. 

يف الف�سل الثاين، واملعنون ب »الجتهاد والأ�سول املحلية لروؤية عاملية«، ينطلق املوؤلف من فكرة اأن التمذهب، اأي التع�سب 

املذهبي، وما �سببه من تفتت يف املجتمعات الإ�سالمية هو العلة الأوىل التي وجه مفكرو القرن الثامن ع�سر جهودهم حللها. 

هذا التع�سب الناجت عن التقليد خلق �سلطات معرفية فكرية مهيمنة على الفكر واملجتمع، �سلطات غدت و�سيطة بني الإن�سان 

واملعرفة: �سلطة املذهب املتمثلة يف الفقيه، و�سلطة ال�سيخ ال�سويف املحتكر للطريق اإىل اهلل، و�سلطة املتكلم املعرب عن حقيقة 

العتقاد. ملواجهة هذه الآفة كان ل بد من تقوي�ض فكرة التقليد، والتو�سع بفكرة الجتهاد، وخلق �سلطات معرفية اأخرى ت�سكل 

مناف�ًسا لل�سلطات التقليدية وتك�سر احتكارها للحقيقة. ومع التاأكيد على اأن فكرة الجتهاد مل تكن م�ساألة م�ستجدة يف القرن 

الثامن ع�سر اإل اأن الأبعاد الجتماعية والفكرية، اإ�سافة لل�سياقات املحلية متيزها عّما �سبق من دعوات لالجتهاد، وب�سكل 

حا�سم عن دعوات التجديد يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين. 

فدعوات التجديد يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين كانت رد فعل على التاأثري الفكري الغربي، بينما دعوات التجديد يف 

القرن الثامن ع�سر كانت ا�ستجابة لتحديات حملية، لي�ض للغرب والفكر الغربي اأي تاأثري بها. ومع التاأكيد على اأن الجتهاد 

كان دائًما جزًءا اأ�سا�سًيا من الفكر الإ�سالمي على مر الع�سور اإل اأن ما مييز الدعوة لالجتهاد يف القرن الثامن ع�سر هو 

حماولة تو�سيع نطاق الجتهاد وتعميمه لي�سمل كافة امل�سلمني )�ص 68(. ويف حني عمل بع�ض املفكرين على تخفيف �سروط 

الجتهاد، وتق�سيم الجتهاد لدرجات خمتلفة ميكن للجميع ممار�سة اأنواع منها، عمل اآخرون على نقد فكرة التقليد ورد 

اأ�س�سها الفكرية. تنوع املفاهيم املختلفة التي عر�ست لفكرة الجتهاد، توؤكد على الطابع املحلي لتلك احلركات، وت�سكل جانًبا 

هاًما يف نق�ض دعاوى احتكار املعرفة من قبل الفقهاء، اأو ال�سوفية، اأو الأ�سوليني، وهذه اجلواب �ستتناولها الف�سول التالية.

الدعوة لالجتهاد ونبذ التقليد كان لها تاأثري مبا�سر على الت�سوف يف القرن الثامن ع�سر، وهذا ما ي�سكل حمور الف�سل 

يعني  لالجتهاد  والدعوة  التقليد  فرف�ض  للروح«.  املتعددة  الأوجه  واجلديد:  القدمي  »الت�سوف  عنوان:  اأخذ  الذي  الثالث 

تقوي�ض فكرة الطاعة غري امل�سروطة لل�سيخ، وجتاوز و�ساطات الفقهاء اأو ال�سوفية باعتبارهم اأدوات لنقل املعرفة، وبالتايل 

ففكرة الجتهاد هي باملح�سلة عملية ا�ستعادة حلق الإن�سان باملعرفة من مدعي ال�سلطة الفكرية. وهنا جند موقفني متميزين 

من الت�سوف يف القرن الثامن ع�سر، الأول هو حماولة اإ�سالح الت�سوف من الداخل، اأي من م�سلحني منت�سبني للت�سوف 

وي�سعون لت�سحيح بع�ض الأفكار اأو ال�سلوكيات التي اعتربوها منحرفة عن النهج ال�سويف ال�سليم. واملوقف الثاين موقف ناقد 

للت�سوف، وي�سمل اجتاهني متباينني متاًما، الجتاه الراف�ض متاًما وب�سكل جذري للت�سوف وال�سوفية، وهو موقف حممد بن 

عبد الوهاب، والجتاه الناقد للمبالغات والنحرافات ال�سلوكية اأكرث مما هو رف�ض جذري للت�سوف ويتمثل يف مواقف كل 

من ال�سنعاين وال�سوكاين. 

ويف حني اأن الوهابية مل متيز بني الفعل وفاعله، عمل ال�سنعاين وال�سوكاين على نقد ال�سلوكيات اخلاطئة مع جتنب اتهام 

الأ�سخا�ض واإدانتهم ب�سكل مبا�سر. ويف هذا ال�سياق جند ال�سوكاين وال�سنعاين يوؤ�س�سان لإجراءات متدرجة تبداأ من �سرح 

املعنى ال�سحيح للفكرة، ال�سفاعة مثاًل، وتو�سيح اخللل يف ال�سلوك والعقيدة، وبعد ذلك يتم رفع الأمر للوايل الذي ير�سل 

عاملًا لي�سرح العقيدة وال�سلوك ال�سحيحني ويبني اخلطاأ ويعمل على اإزالته، ويف املح�سلة فاإن م�سوؤولية تطبيق احلكم ال�سرعي 

تبقى على عاتق الوايل وحده )�ص 110(. موقف كل من ال�سنعاين وال�سوكاين الناقد لل�سلوكيات ال�سوفية املنحرفة نابع 
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من التقاليد الزيدية، اإ�سافة لكونه جزًءا من م�ساريعهما الراف�سة لفكرة التقليد والتبعية وح�سرية املعرفة. بل اإن ال�سوكاين 

يقول �ضراحة اإن هذه ال�سلوكيات ال�سوفية املنحرفة م�ستمرة منذ ع�سور طويلة نتيجة ل�سيطرة فكرة التقليد، ولذا فاحلل 

لي�ض بالعقوبات اجلماعية واإمنا بالتعليم وال�سرح والتو�سيح. وهذا جانب اجتماعي مهم يو�سح كيف اأن ال�سوكاين كان يوؤمن 

برغبة النا�ض العاديني مبعرفة احلقيقة وقدرتهم على اإدراكها. نقد الدعاوى احل�سرية للمعرفة ترافقت دائًما مع الرتكيز 

على كون القراآن وال�سنة هما امل�سدران الأ�سا�سيان للمعرفة الدينية، وهما متاحان للجميع واإمكانية الجتهاد متوفرة ملن يحقق 

�سروطه. وهكذا جند اأن جميع امل�سلحني، �سواء من تبنى النهج ال�سويف منهم، اأو من اأخذ موقًفا نقدًيا من الت�سوف قد 

�ساهم يف تقوي�ض فكرة التبعية والو�ساطة الفكرية وح�سرية املعرفة، واإن بدرجات خمتلفة.

يف الف�سل الرابع، واملعنون ب »جينيولوجيا املعار�سة و�سيا�سة املعرفة«، يناق�ض دّلل عالقة الفكري بال�سيا�سي من خالل 

موقف مفكري القرن الثامن ع�سر من ال�سلطات ال�سيا�سية. اإذ اإن امل�ساريع الإ�سالحية جلميع مفكري ذلك القرن كان ل بد اأن 

ت�سطدم مع ال�سلطات ال�سيا�سية. فانتقاد الأو�ساع الجتماعية ال�سيئة والف�ساد وال�سرائب الظاملة تاأخذ اأبعاًدا �سيا�سية وا�سحة. 

وم�ساألة عالقة العامل بال�سلطة ال�سيا�سية م�ساألة خالفية بني العلماء، فالبع�ض كان ينهى عن التقرب من ال�سلطة ويف�سل عزلة 

العامل للحفاظ على ا�ستقالله الفكري، بينما راأى الآخرون، ومنهم ال�سوكاين اأن اعتزال احلياة ال�سيا�سية من قبل العلماء 

�سيوؤدي للمزيد من الف�ساد، واأن هناك منا�سب مثل الق�ساء ذات طابع �سيا�سي ول ميكن جتنبها من قبل جميع العلماء. 

ويف حني اأن ال�سنو�سي اختار التوجه جنوًبا ناحية ال�سحراء تفادًيا لل�سدام مع ال�سلطة ال�سيا�سية، وعمل �ساه ويل اهلل 

ا مثل  على تركيز جهوده على الإ�سالح الفكري والجتماعي بعد اأن يئ�ض من اإمكانية الإ�سالح ال�سيا�سي، فاإننا جند �سخ�سً

ال�سوكاين قد تبواأ اأحد اأعلى املنا�سب ال�سيا�سية يف البالد، قا�سي الق�ساة. انخراط عامل جمدد يرف�ض التقليد ويدعو 

ا مع رف�ض التقليد والدعوة امل�ستمرة لالجتهاد.  لالجتهاد �ضمن اإطار بنية �سيا�سية ت�سعى لتثبيت �سلطتها قد يبدو متناق�سً

فاأحد اأهداف الدعوة للتجديد هو تقوي�ض ُبنى ال�سيطرة القائمة، �سواء كانت فكرية، اأو اجتماعية، اأو �سيا�سية. ومن هنا يوؤكد 

املوؤلف على اأن الدور ال�سيا�سي الذي لعبه ال�سوكاين كان نتيجة لدوره الفكري، ولي�ض العك�ض، اأي اإن انخراطه يف الن�ساط 

ال�سيا�سي جاء نتيجة �سهرته الفكرية، واأن �سلطته الأ�سا�سية بقيت فكرية. وعلى الرغم من كون ال�سوكاين من اأعمدة ال�سلطة 

ال�سيا�سية، اإل اأن ذلك مل يعن الولء الأعمى، فقد كان ناقًدا للكثري من املمار�سات ال�سيا�سية، وهو ما اعتربه دّلل عالمة 

على ا�ستمرار فكرة تقوي�ض احتكار ال�سلطة، �سواء املعرفية اأو ال�سيا�سية، ودلياًل على اأن ا�ستقالل ال�سوكاين ال�سيا�سي هو 

انعكا�ض ل�ستقالله الفكري )�ص 163(. 

الف�سل اخلام�ض، والذي يحمل عنوان: »اأن�سنة املقد�ض«، يو�سح ب�سكل جلي كيف اأن ال�سياقات املختلفة حتكم عملية 

الإ�سالح حتى واإن ت�سابهت احللول، ولكن الغاية وال�ستخدام تتحدد �ضمن ال�سياق املحلي. اأي اأن الت�سابه الظاهري يف بع�ض 

اأوجه احللول التي طرحت مل تخف التباينات املهمة التي ميزت امل�ساريع الإ�سالحية. فعلى الرغم من اأن معظم م�سلحي 

القرن الثامن ع�سر قد اأكدوا على دور احلديث النبوي كمرجعية اأ�سا�سية لالجتهاد والتجديد، اإل اأن درا�سة التجربة اليمنية 

مع جهود ال�سنعاين وال�سوكاين وجتربة عبد احلق الدهلوي و�ساه ويل اهلل الدهلوي يف �سبه القارة الهندية تك�سف بو�سوح 

عن اختالف ال�سياقات املحلية والدور الذي كان منوًطا من احلديث لعبه يف هذه ال�سياقات. 

كما مر �سابًقا، فاإن م�سكلة املذهبية كانت اأ�ّض امل�سكالت التي �سعى مفكرو القرن الثامن ع�سر حللها، ويف هذا ال�سياق جند 

الدور املركزي الذي لعبه احلديث النبوي. اأما يف اليمن فاإن عملية اإدخال كتب احلديث املتداولة عند اأهل ال�سنة �ساهمت يف 

خلق �سلطة معرفية جديدة اإىل جانب �سلطة املذهب الزيدي امل�سيطر. كتب احلديث املعتمدة عند اأهل ال�سنة وعملية اإدخالها 

يف التقاليد الزيدية حملت اأبعاًدا فقهية وعقدية وراء البعد احلديثي الظاهر. فال�سنة هي اأحد م�سادر الت�سريع، وجزء اأ�سا�ض 

من اأي نقا�ض فقهي. كما اأن اإدخال مرويات ال�سنة احلديثية اأثار الكثري من النقا�سات العقدية املتعلقة مبرويات ال�سحابة 
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الذين جتنب ال�سيعة والزيدية مروياتهم ب�سبب موقفهم من الإمام علي، وبذلك مت مناق�سة م�سائل مثل مفهوم العدالة، ورواية 

املبتدع، وحجية ال�سحابة، وم�ساألة املفا�سلة بني ال�سحابة، والتف�سيل بني اخللفاء الرا�سدين. واأما يف �سياق �سبه القارة 

الهندية، فقد عمل احلديث على خلق �سلطة مناف�سة ل�سلطة املذهب احلنفي، ويف هذا ال�سياق يركز املوؤلف على دللة تف�سيل 

�ساه ويل اهلل الدهلوي ملوطاأ الإمام مالك واعتباره اأف�سل كتب احلديث، وكيف اأن هذا التف�سيل يرجع لكون موطاأ الإمام 

مالك يعترب كتاب حديث وكتاًبا موؤ�س�ًسا ملذهب فقهي م�ستقل، اأي الفقه املالكي؛ وبذا فاإن �ساه ويل اهلل من خالل تركيزه 

على موطاأ الإمام مالك دفع فقهاء احلنفية يف الهند لقبول �سلطة فكرية موؤ�س�سة ملذهب فقهي خمالف، ما يعني خلق نوع 

من التعددية وك�سر الأحادية املذهبية. وبذلك يو�سح هذا الف�سل كيف ا�ستخدم مفكرو القرن الثامن ع�سر احلديث النبوي 

ك�سالح ملحاربة املذهبية، باعتباره اأحد اأ�س�ض الجتهاد، والتي ل ميكن لأحد ادعاء الو�ساية عليها. 

يف اخلامتة املعنونة ب »حدود املقد�ض«، والتي ميكن اعتبارها ف�ساًل م�ستقاًل، يناق�ض املوؤلف ما اعتربه اأكرث اجلوانب 

الفكرية اأ�سالة يف القرن الثامن ع�سر، وهو م�ساألة التجديد يف الأ�سول، اأ�سول الفقه واأ�سول احلديث. فمراجعة الأ�سول 

ح الف�سل ال�سابق كيف اأن الكثري من قواعد اجلرح والتعديل  كانت تهدف لتقوي�ض �سلطة العلوم التقليدية ومناق�ستها. لقد و�سّ

ودرا�سة املنت وال�سند وغريها من علوم احلديث مت مناق�ستها من قبل ال�سنعاين وال�سوكاين يف �سبيل تقدمي م�سروعية 

ا�ستخدام كتب حديث اأهل ال�سنة يف �سياق زيدي. واأما فيما يتعلق باأ�سول الفقه فقد ا�ستندت جهود امل�سلحني على التاأكيد 

على تاريخية نظريات الأ�سول، ومناق�سة م�ساألة اليقني لتو�سيح اأنه ل يقني يف الجتهاد، واإمنا هي جهود علماء بذلوا طاقتهم 

يف معرفة ال�سواب، واأن املجتهد م�سوؤول عن اجتهاده اخلا�ص �سواء كان الأمر يف الفروع اأو الأ�سول )�ص 285(. 

التاأكيد على م�ساألة الجتهاد جعلت ال�سوكاين يركز على امل�سدرين الأولني من م�سادر الت�سريع، اأي القراآن واحلديث 

باعتبارهما املرجعية الوحيدة لأي بناء معريف، وهما متاحان لكل م�سلم، وعليه هو م�سوؤولية الفهم والبناء الفكري، مع رف�سه 

للم�سدرين الآخرين وهما الجماع والقيا�ض. مع مالحظة اأن احلجج �ضد الجماع ومعناه وحدوده، بل وحتى ا�ستحالته عملًيا، 

وكذلك رف�ض فكرة القيا�ض لي�ض بالأمر اجلديد يف القرن الثامن ع�سر. جهود مفكري القرن الثامن ع�سر يف مراجعة اأ�سول 

الجتهاد هي نتيجة منطقية لفكرة تو�سيع مفهوم الجتهاد، ولذا فاإن م�ساألة تي�سري �سروط الجتهاد، والتي ت�سكل خامتة 

الكتاب، تعيدنا مرة اأخرى ملقدمة املوؤلف الذي اأ�سار اإىل اأن جهود معظم امل�سلحني يف القرن الثامن ع�سر كانت تهدف 

لرف�ض التقليد واإحياء الجتهاد وتو�سيع نطاقه لي�سمل جميع امل�سلمني. 

 عمل املوؤلف يف هذا الكتاب ومن خالل الف�سول اخلم�سة واخلامتة على تتبع الفكر الإ�سالحي لبع�ض من اأبرز العلماء 
واملفكرين يف القرن الثامن ع�سر �ساعًيا للتاأكيد على اأ�سالة فكرهم وتنّوعه وغناه نتيجة طبيعته املحلية من جانب، ولكونه 

نتاج تراث فكري عميق من جانب اآخر. هذا اجلانب الفكري الإ�سالمي امل�سرتك بني جميع امل�ساريع الإ�سالحية ل يخفي 

فروًقا كبرية واأ�سا�سية متيز كل �سياق فكري �ضمن اإطاره املحلي ويف �سياق امل�سكالت التي واجهها املفكر واحللول التي راأى 

اأنها تنا�سب املجتمع اخلا�ص الذي يعمل �ضمنه. هذا التنوع يف ال�سياقات الفكرية املحلية �ساهم بت�سكيل اأحد اأكرث القرون 

حيوية ونتاًجا فكرًيا يف التاريخ الإ�سالمي، والذي مل ياأخذ حقه بالدرا�سة والبحث. 

وعلى الرغم من اأهمية كتاب الدكتور دّلل يف ت�سليط ال�سوء على جوانب مهملة من تاريخ الفكر الإ�سالمي يف القرن 

الثامن ع�سر، وما �سيثريه هذا العمل من تو�سيع نطاق البحث الأكادميي لي�سمل املزيد من البحث واملراجعة، اإل اأنه توؤخذ 

عليه بع�ض املالحظات العامة التي ل تقلل من اأهميته. اأول ما يلفت نظر القارئ هو اأن املوؤلف ذكر يف املقدمة اأن م�سروعه 

اأكرب من جمرد مراجعة نقدية جلهود بع�ض الباحثني املتعلقة بالقرن الثامن ع�سر، وهذا جانب اأجنزه بو�سوح ودقة، غري 

اأن هدف الكتاب هو اإبراز جوانب الأ�سالة والإبداع والتجديد عند مفكري القرن الثامن ع�سر )�ص 18(. وهنا جند اأن 

اأبرز مفكري القرن الثامن ع�سر الذين تناولهم الكتاب هم اأنف�سهم الذين ناق�ض الباحثون الآخرون جوانب من فكرهم، واإن 
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اختلف معهم دّلل يف فهم وتف�سري الكثري من نتاجهم املعريف. 

وعلى ذلك فهذا الكتاب يعمل على تعميق معرفتنا بجهود علماء ُدر�سوا ب�سكل ن�سبي، ومل يو�سع اإطار البحث لتعريفنا بجهود 

علماء اآخرين من القرن الثامن ع�سر، مع العلم اأن املوؤلف ي�ستخدم ب�سكل مكثف كتاب ال�سوكاين البدر الطالع مبحا�سن من 

بعد القرن التا�سع، وتاريخ اجلربتي مت ذكره يف اأحد الف�سول، اإ�سافة اإىل وجود عدد اآخر من كتب الطبقات مثل كتاب 

�سلك الدرر للمرادي وال�سحب الوابلة للنجدي املكي، وهذه الكتب حتوي مئات الأ�سماء لأعالم بحاجة اأن يتم الك�سف عن 

م�ساهماتهم الفكرية وتقدميها للقارئ حتى تكتمل ال�سورة الفكرية للقرن الثامن ع�سر. وما يثري ال�ستغراب ب�سكل اأكرب هو 

اأن املوؤلف، حتى يف تناوله لهوؤلء امل�سلحني قد اقت�سر على درا�سة اجلوانب التي تناولها الباحثون من قبل، واإن كان من 

وجهة نظره اخلا�ضة. اأي اأنه مل يتطرق جلوانب اأخرى من فكرهم تتجاوز جوانب احلديث والت�سوف وم�ساألة التجديد. 

وعلى ذلك فاإن �سورة الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر بح�سب هذا الكتاب تر�سخ فكرة اأن هوؤلء املفكرين وهذه 

الأفكار وهذه املناطق هي املمثل الوحيد لفكر القرن الثامن ع�سر، وبذلك يتم تغييب معظم العامل الإ�سالمي عن امل�سهد 

الفكري لذلك القرن، فال ذكر لدم�سق اأو القاهرة اأو بغداد، مع غياب تام للفكر الإ�سالمي يف اإيران ومعظم الدولة العثمانية، 

ا للفكر الإ�سالمي يف جنوب �سرق اآ�سيا. اإ�سافة  مبا يف ذلك ال�سمال والغرب الأفريقي - با�ستثناء ال�سنو�سي - ول اأثر اأي�سً

اإىل غياب اجلوانب الفكرية املرتبطة بالعلوم العقلية، اأي الفل�سفة واملنطق وعلم الكالم، وهو ما ميثل جتاهاًل لبع�ض اأهم 

جوانب الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر. 

حماولة املوؤلف التمييز بني الت�سابه الظاهري بني بع�ض خ�سائ�ض احلركات، كاأهمية احلديث النبوي يف جميع احلركات 

الإ�سالحية املدرو�سة، ورف�ض التقليد والدعوة لالجتهاد، اإ�سافة للح�سور البارز للت�سوف، وبني ال�سروط املحلية التي ت�سكل 

الفارق الأ�سا�ض لالختالفات العميقة يف دور هذه العلوم يف ال�سياق املحلي، خلق نوًعا من التكرار يف ف�سول الكتاب. فجهود 

�ساه ويل اهلل الدهلوي وال�سوكاين يف علوم احلديث حا�ضرة يف معظم ف�سول الكتاب، والتاأكيد على ال�سياقات املحلية ملعظم 

الأفكار املطروحة يتكرر مراًرا. اإ�سافة لذلك، ومع تاأكيد دّلل يف مراجعته لأبحاث املفكرين الذين تناولوا الفكر الإ�سالمي 

يف القرن الثامن ع�سر على اأنهم ركزوا جهودهم على امل�ساريع الإ�سالحية لكل من �ساه ويل اهلل الدهلوي وال�سوكاين، اإل 

اأنه ل ميكن اإل اأن نالحظ اأن فكر هذين امل�سلحني قد هيمن على معظم اأجزاء الكتاب، مع تناول موجز ن�سبًيا للم�ساريع 

الأخرى التي متت الإ�سارة اإليها يف املقدمة وخا�سة فكر ال�سنو�سي وابن فودي.

من جانب اآخر، تبقى اإ�سكالية عالقة القرن الثامن ع�سر بالقرنني ال�سابق والالحق. وما يوؤخذ على العمل هو الأحكام 

اجلازمة التي جندها حول هذه امل�ساألة، مع الإقرار باأن املرحلتني ال�سابقة والتالية غري مدرو�ستني بال�سكل الذي ميّكننا من 

اإطالق هكذا اأحكام. لقد انتقد املوؤلف موؤرخي القرن الثامن ع�سر ب�سبب تركيزهم على ال�سياق الفكري العام دون مناق�سة 

النتاج الفكري مل�سلحي القرن الثامن ع�سر، وهذا ما اأدى للتقليل من قيمة النتاج الفكري لذلك القرن وجتاهله اأحياًنا. غري 

اأن حماولة املوؤلف لإبراز جهود مفكري القرن الثامن ع�سر ترافقت مع تقليله من اأهمية النتاج الفكري ال�سابق عليه، دون 

درا�سة فعلية لنتاج العلماء الآخرين الذين اعترب نتاجهم اأقل اأهمية من نتاج مفكري القرن الثامن ع�سر. فمثاًل ي�سدد على 

القيمة الفكرية مل�ساهمة ال�سوكاين من خالل القول اإنه ل دليل عل اأن اإبراهيم الكوراين )ت. 1690/1101( له م�ساهمة 

فكرية م�سابهة )�ص 64(. مع العلم اأن الكوراين كتب حوايل 100 ر�سالة خمتلفة املوا�سيع والأحجام، وما طبع منها اأقل 

من ع�سرة، فعلى اأي اأ�سا�ض يتم تقييم نتاجه الفكري؟ 

واأما فيما يتعلق بالعالقة بني فكري القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر، فقد جاء الكتاب جازًما يف تاأكيد القطيعة 

املعرفية، وال�سبب الأ�سا�ض يف ذلك يعود لدخول عامل ال�ستعمار والفكر الغربي، ما جعل من فكر القرن التا�سع ع�سر رد 
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فعل وا�ستجابة لتحد خارجي، بينما الفكر التجديدي يف القرن الثامن ع�سر بقي �ضمن اإطار العوامل الداخلية. وهذا اجلانب 

ا للمزيد من الدرا�سات للبحث يف تطور الفكر الإ�سالمي يف القرن التا�سع ع�سر، وعالقة الت�سال والقطيعة مع  يحتاج اأي�سً

الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر قبل اأن يتم تقييم العالقة بني هذين القرنني.

على الرغم من هذه املالحظات، فال �سك اأن كتاب »الإ�سالم من غري اأوروبا« ُيعّد م�ساهمة قّيمة، ا�ستندت اإىل طيف 

وا�سع من امل�سادر الأولية من نتاج املفكرين الذين مت درا�سة جوانب من فكرهم، اإ�سافة اإىل ما كتب عنهم من قبل 

معا�سريهم، وبالطبع ما كتب عنهم يف امل�سادر الغربية التي يناق�سها دّلل ب�سكل نقدي. ومنهجه يف حتليل الن�سو�ض ا�ستناًدا 

اإىل �سياقاتها الفكرية املحلية، مع الأخذ بعني العتبار العوامل امل�سرتكة، وهي الرتاث الإ�سالمي امل�سرتك، �ساعدت يف تفكيك 

الدرا�سات الغربية يف �سبيل تبيني انحيازات الباحثني جلوانب فكرية اأحادية �ساهمت يف تكري�ض بع�ض التوجهات والأفكار 

التي ترددت لدى العديد من الباحثني، والتي �ساهمت يف عملية تفكيك اإطارها اخلارجي الظاهري، لإبراز خ�سو�سياتها 

املحلية يف العمق، وبالتايل ثراء وحيوية وتنوع الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر. وبذا ي�سّكل كتاب الدكتور دّلل لِبنة 

اأ�سا�سية يف جهود رف�ض ومراجعة رواية النحطاط واجلمود يف الفكر الإ�سالمي، وم�ساهمة بارزة يف درا�سة الفكر الإ�سالمي 

يف القرن الثامن ع�سر.  


