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د أحمد خان  ٌّ  وأثرهالس

ًّ  إصالحفً   فً اإلسالم المعاصر التفكٌر الدٌن

 

 إعداد

 خالد محّمد عبده 

 _ جامعة القاهرة مدٌر مرکز طواسٌن

 

 

 المستخلص:

ٌّة، مناقًشا تلك الصورة التً ُرسمت عنه فً  ٌّد أحمد خان اإلصالح ٌسلّط هذا المقال الضوء على تجربة الس

ٌّة، و ٌّة باعتباره عند أؼلب الكّتاب العرب خارًجا عن الكتابات العرب التً حجبت الكثٌر من آثاره التنوٌر

ٌّة لشخصٌته وإنتاجه،  ٌّة، وهو األمر الذي شّكل رؤٌة ضباب المألوؾ وهادًما للكثٌر من المسلّمات الدٌن

ٌّة ُمنَتجه األبرز واألهمّ  ، ومن هنا حاولنا إعادة فأُبرزت بعض األفكار المثٌرة للجدل وتؽافلت الكتابات العرب

قراءة تجربته على ضوء ما تركه من آثار بؽٌة تصحٌح هذه الصورة وإعادة االهتمام بتجربته على هدي من 

 آثاره.

 

  تاحٌة:اإلفتالكلمات 

. ًّ  السٌد أحمد خان، الدهلوّي، التصّوؾ فً الهند، محّمد إقبال، تجدٌد التفكٌر الدٌن
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ٌّة لل-ٔ د أحمد خانالرحلة الفكر ٌّ   : س

 ًّ رٌن المسلمٌن فً من القرن التاسع عشر فترة ثرٌة مع قٌام مجموعة كبٌرة من المفكّ  شهد النصؾ الثان

 ًّ ا، وارتكزت المشكالت الدٌنٌّ  أنحاء مختلفة من العالم، بفحص أصول التشرٌع اإلسالم ًٌ ة فً قلب هذه دٌن

خارج القرآن، ومنهجٌة مصادر التشرٌع التقلٌدٌة، الفحوصات على صالحٌة المعرفة المستقاة من المصادر 

ة التً قام بها هؤالء فً إعادة تفسٌر القرآن والحدٌث وتؽٌٌر اإلجماع والقٌاس وتمّثلت الخطوة اإلبستمولوجٌّ 

فً ضوء العقالنٌة العلمٌة، ومن بٌن هؤالء الذٌن كان لهم تأثٌر عمٌق فً اتجاه اإلصالح: األفؽانً ومحمد 

. لقد أعجب هؤالء بالتقّدم العلمً الذي أحرزه الؽرب، وحاولوا الدفاع عن وسٌد أحمد خانعلً  عبده وأمٌر

ٌّرة فً كّل عصر  .(ٔ)عالمٌة اإلسالم، وكونه بالضرورة قادر على استٌعاب البٌئة المتؽ

ْن ٌسلك كان السٌد أحمد خان معاصًرا لجمال الدٌن األفؽانً، وكان من رجال اإلصالح مثله، لكّنه ارتضى أ

مسلًكا ٌختلؾ عن مسلك األفؽانً، فقد زار إنجلترا، واطلع على الحضارة األوروبٌة، فأعجب بها، وبدا له 

أّنه من الخٌر للهند، وللمسلمٌن بصفة خاصة أالّ ٌقفوا موقؾ الجمود والرفض لتلك الحضارة، فإّن عوامل 

ظ المسلمون فً الهند بالقدٌم لمجّرد قدمه، بل التطّور قضت بأْن تسبق الدول األوروبٌة، ومن الخطأ أن ٌحتف

 ة، وأن ٌنقلوها إلى الهند.أجدر بهم إن أرادوا اللحاق بؽٌرهم، أن ٌقتبسوا الحضارة الؽربٌّ 

وبعد عودة السٌد أحمد خان إلى الهند عقد العزم على إصالح أمور المسلمٌن، ففتح مدرسة فً علٌكرة على 

جرٌدة تنشر آراءه وسّماها  نجلٌزٌة فً أكسفورد وكمبردج، ثم أنشأنسق ما شهده من نظم الجامعات اإل

 .(ٕ)ة واالجتماعٌة فً جرأة وصراحة وأخذ ٌفّسر القرآنوجعل ٌعالج فٌها المشاكل الدٌنٌّ  تهذٌب األخالق

 ًّ ودعا الناس إلى أْن ٌتركوا العادات واألعراؾ التً  اجتهد سٌد أحمد خان فً مجال اإلصالح االجتماع

ًّ تحول  ة جدٌدة فً شؤون حٌاتهم، ونصحهم . وحّثهم على أْن ٌعتنقوا طرٌقة علمٌّ بٌنهم وبٌن التقّدم االجتماع

أن ٌوّسعوا أفق تفكٌرهم وٌخرجوا من قٌود التقالٌد البالٌة واألعراؾ الزائفة، وصّرح "بأّن أي شعٍب ال ٌمكن 

 ود التً تحّدق به من كّل جانب".له أن ٌتمّتع بالحٌاة المتحّضرة القوٌمة ما لم ٌتحرر من القٌ

                                                           

ص  2116، ترجمة محمد العربي وىند مسعد، نشرة جداول، بيروت اإلسالمي في الهند اإلصالح: راجع كريمو محّمد،  1))
52. 

أحمد أمين،  :. وقارن52، ص جمال الدين األفغاني: حياتو وفمسفتو، مكتبة األنجمو المصرية: راجع محمود قاسم،  2))
 .138-121، نشرة بيروت ص ص اإلصالح في العصر الحديث زعماء
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ًّ كما حّض على التخلّص من المعتقدات الدٌنٌّ  ة الجوفاء ، فالمعتقدات الدٌنٌّ ة التً ال صلة لها بالدٌن الحقٌق

دائًما ما تقؾ عقبة فً طرٌق الحضارة، وبصورة خاصة المعتقدات الخرافٌة. ورّكز خان على ضرورة 

ثقٌؾ النساء وتعلٌمهم بعض الِحرؾ، وعلٌهم بذل كّل الوسائل لتٌسٌر ة صحٌحة، وتتربٌة النشء تربٌة علمٌّ 

 .(ٔ)العملٌة التعلٌمٌة، ألّن ذلك من شأنه أْن ٌطّور الفنون والصناعات المختلفة

استهدؾ من خاللها تحفٌز المسلمٌن فً الهند، ورفع الوعً لدٌهم  تهذٌب األخالقوأصدر لتحقٌق ذلك مجلّة 

 ة المجتمع.حدٌث، وإصالح ما فسد من أفكار توهن حٌوٌّ إلدراك قضاٌا العصر ال

ة تقفنا على طبٌعة نشاطاته إّن نظرة أولى على عناوٌن المقاالت التً كتبها السٌد أحمد خان فً هذه المجلّ 

 ًّ ، إذ ٌوّضح بعض هذه المقاالت دائرة نشاطه وأبعاد حركته وتأثٌرها فً مجال اإلصالح االجتماع

التضامن  -الثقة بالنفس -التقالٌد والمراسم -التعلٌم –ا بعض تلك العناوٌن: "الثقافة اإلصالحٌة، ونذكر هن

وؼٌر ذلك من جوانب  االستعباد" -حقوق المرأة-ةالعصبٌّ  -التظاهر الكاذب -حرٌة الفكر والرأي -الوطنً

 ة. الحٌاة االجتماعٌّ 

، وقال: "إن جمود القلب النوع البشريّ وأّكد السٌد أحمد خان على العمل المتواصل والجزم الثابت لبقاء 

 وبرودته أشد خطًرا من كسل الجسم، والعمل المستمر والحركة الدائمة هما وحدهما الضامنان للتقّدم البشريّ 

 .(ٕ)والرخاء العام"

انتقد السٌد أحمد خان تعامل المسلمٌن مع دٌنهم، وعّبر عن ذلك فً صراحة قائال: "اإلسالم لٌس وثًنا من 

حّتى ٌستطٌع أحد أن ٌراه، بل تتجلّى صورة اإلسالم من خالل سلوك المسلمٌن وسٌرتهم. وقد شّوه طٌٍن 

المسلمون صورة اإلسالم إلى درجة أن كرهه الناس، فأتمّنى وأتطلّع إلى أن ٌبذل المسلمون سعٌهم وجهدهم 

مّدن، وٌحّسنوا حالتهم فً سبٌل اكتساب الشٌم الموّقرة وإحراز العادات الحسنة، والسلوك اللطٌؾ المت

ٌّة"  .(ٖ)وٌجّودوا شخصٌتهم، وبذلك ٌعرضوا على العالم صورة اإلسالم النق

ة. إذ باالجتهاد االجتهاد وسٌلة الزمة إلدراك ؼاٌات الدٌن وأؼراضه الحقٌقٌّ  وفً رأي سٌد أحمد خان أنّ 

، وفً رسالته إلى أحد وحده نستطٌع بعث روح قوٌة ونشٌطة فً الدٌن، تجعله ٌستجٌب لمتطلبات العصر

معاصرٌه فً الهند كتب ٌقول: "استمع لً ٌا أخً، مضى الوقُت، واآلن ال ٌنبؽً لً أن أكتم عنك ما فً 

ضمٌري، أقول بصراحة إّن الناس إن لم ٌتركوا التقلٌد األعمى، ولم ٌبحثوا عن نور القرآن والحدٌث، ولم 

سوؾ ٌتالشى اإلسالم من الهند. وهذا القلق على اإلسالم هو  ٌسّووا الخالؾ بٌن العلوم الجدٌدة والدٌن، فإّنه

ة، وال أبالً بالطرٌقة التقلٌدٌة. الذي أجبرنً على أن أشتؽل فً دراساتً وأواصل نشاطاتً البحثٌة والتحقٌقٌّ 

ًدا أننً أرى أنه ٌظل اإلنسان مسلًما وال حاجة له فً تقلٌد األئمة الكبار والفقهاء العظا ٌّ  .(ٗ)م"وأنت تعلم ج

                                                           

 .39ص ص  2112، نشرة اليند، المختار من مقاالت السير سّيد أحمد خانصالح الدين العمري، : راجع محّمد  1))
 .41، 41، ص المختار من مقاالت السير سّيد أحمد خان: راجع محّمد صالح الدين العمري،  2))
 .91، ص السابق نفسو: راجع  3))
 .225، ص 2111، نشرة طابة، اليند اتو وأفكارهالسير سّيد أحمد خان، حي: راجع محمد صالح الدين العمري،  4))
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فً علٌكرة الكلٌة المحّمدٌة  78٘ٔق بعض ما عزم علٌه، فأّسس عام واستطاع سٌد أحمد خان أن ٌحقّ 

ر مرّبً هذا األنجلو شرقٌة، كانت هذه الكلٌة تقّدم لتالمٌذه تربٌة حدٌثة على النسق البرٌطانً، وكان من أشه

ًّ ، الذي جمع بٌن العلم الشرقً ووسائل البحالمعهد شبلً النعمان ، وحّقق بذلك المثال الذي دعا إلٌه ث الؽرب

ت األدبٌة السٌد أحمد خان، وقد أّثرت حركة علٌكرة على الذوق األدبً بٌن المسلمٌن الهنود من خالل المجاّل 

ا ٌدعو بحماس إلى ما تنادي به من مثل، وساهم أحمد خان فً التأثٌر  ًٌ ووجدت فً الشاعر حالً صوًتا عال

 . خالقتهذٌب األالهند من خالل مجلته األسبوعٌة  سالمً فًعلى الرأي العام اإل

ٌّةكان أحمد خان ومعاصروه من المسلمٌن الهنود ٌر ، وإتقانها كما لو كانت ون ضرورة تعلّم اللؽة اإلنجلٌز

، ة دون حدودثون أو ٌكتبون باألردٌة، كانوا ٌستخدمون المفردات اإلنجلٌزٌّ لؽتهم األّم، وحّتى حٌن كانوا ٌتحدّ 

ة، وحٌث لم ٌسعفه قاموس اللؽة األردٌة، لجأ إلى االستعارة أّما الجٌل الجدٌد فقد بدأ ٌتجّنب األلفاظ األجنبٌّ 

ا هة، وبدٌهً أّن هذه االستعارات ال تمحو ظاهرة االستعارة فً حّد ذاتها، ولكنّ ة والعربٌّ من الفارسٌّ  ا تقٌم حّدً

ٌّزت به تاٌال هنا على المستوى اللؽويّ فاصالً بٌن المعطً واآلخذ. وما الحظه ألبرت  حركة ، هو شًء قد تم

 .(ٔ)التجدٌد والتحدٌث فً الهند

 :محّمد إقبال على خطى أستاذه-3

لقد عرؾ إقبال طرٌقه إلى الشعر فً وقٍت كانت تنتشر فٌه حركة علٌكرة بٌن المسلمٌن فً الهند. وكانت 
ة، وكان هدؾ مؤسس هذه ل نهضة حضارٌة إسالمٌّ تحمل لواءها الطبقة المتوسطة من المسلمٌن، من أج

فً الهند من أحاسٌس العدمٌة  الحركة سٌد أحمد خان تحرٌر المسلمٌن الخاضعٌن لالستعمار اإلنجلٌزيّ 
والٌأس والال مباالة، التً سقطوا فٌها بعد انهٌار اإلمبراطورٌة المؽولٌة، وبعد فشل حركة التمّرد ضّد 

ضت عقوبات قاسٌة على المسلمٌن، وكان من جّراء ذلك عزلة المسلمٌن فقد فُر 7٘8ٔاإلنجلٌز عام 
وترددهم فً المشاركة فً األمور السٌاسٌة واالقتصادٌة التً منحها لهم الحّكام البرٌطانٌون، فكان هدؾ 
 حركة علٌكرة هو إعادة المسلمٌن ثانٌة إلى المشاركة فً الحٌاة العامة وإٌقاظ إحساسهم بذواتهم، وقد أسهم

 .(ٕ)إقبال فً شبابه بحماس فً هذه الحركة ودان بالفضل للسٌد أحمد خان وألطاؾ حسٌن حالً

ٌّن استخدامه لرموز الموتلقد رأى إقبال نفسه فً طرٌق المصلحٌن العظام لإلسالم فً ال والبعث  هند، وٌب
 ًّ ًٌّا كان االسم الذي ٌخلعه علإلى أّي مدى كان متمّرًسا بتراث الشعر الصوف ى نفسه، وبصرؾ النظر ، وأ

عن الشخصٌات الدٌنٌة التً جعلها تنطق بأفكاره فً أشعاره، فال بّد من أّنه كان واثًقا أّن كلمته قادرةٌ على 
ًّ هم فً حاجة إلٌه  القٌام بمعجزة "قُْم" )القٌامة من الموت( بالنسبة لشعبه، وقادرةٌ أن تقودهم إلى بعث روح

 ظروؾ أحسن.إذا أرادوا ألنفسهم البقاء تحت 

ٌّر، بما ر فً المحٌط اإلسالمً ٌجب أن ٌتحقّ ٌفكترأى إقبال أّن تجدٌد ال ق فٌه التوفٌق بٌن مراتب الدوام والتؽ
 ًّ ، إذا ٌستتبع من توافق الفكر والسلوك، والنظر والعمل. والمفهوم أّن المسلم ال ٌقول إّنه جّدد تفكٌره اإلسالم

ول اإلسالم، ولو قال ذلك جدالً لكان كاذًبا، ألّن هذا لٌس تجدًٌدا، تبّنى فكًرا ؼٌر إسالمً ٌتعارض مع أص
 ًّ الذي تكّون حول اإلسالم فهذا التراث  ولكّنه تندٌد. إذ أّن التجدٌد ٌجب أن ٌبدأ بإعادة النظر فً التراث العقل

                                                           

 .34، ص 1979، يناير 32، مجمة فكر وفن، العدد إقبال وحركة التجديد اإلسالمية: راجع ألبرت تايال،  1))
 .72 ص ،1979 يناير ، 32 عدد وفن، فكر مجمة ،إقبال محمد عند االجتماعي الفكر مارك، يان: راجع : 2))



   المجلة العلمٌة بكلٌة األداب                         العدد 49 لسنة2222                                

-5- 

 

 ًّ هذه األجٌال السالفة  الذي انتهت إلٌه جهود العقول فً الِحقب السالفة وفاًء بمسؤلٌة هو الفهم البشريّ  العقل
 تجاه دٌنها.

لكّن إقبال ال ٌبدو قاطًعا بالنسبة لمفهوم إعادة النظر فً هذا السٌاق، فال ٌحّق لقارئه مثالً أن ٌّدعً أن إقبال 
إقبال فً كثٌر من فكان ٌقصد بإعادة النظر إطراح هذا التراث واالستؽناء عنه واستبداله بنظام فكرّي آخر، 

ٌّد والثمٌنة من حٌث دّقتها فً هذا التراثالمناسبات ٌلفت ا  .(ٔ)لنظر إلى أهّم األفكار الج

ًّ  وٌمكن أن ٌنهض مثاالً على هذا اطراء إقبال فً أطروحته ًّ فً إٌران  تطّور الفكر الدٌن ، وعقده ابن عرب

 ًّ ٌن العراقً وتقدٌره لفخر الد .وعلماء الدٌن الجامدٌن فً القرن الثالث عشر الهجريّ  مقارنة بٌن ابن عرب

، ، وتقدٌره لسنائً الؽزنويّ (ٕ)باعتباره ممثالً لوجهة نظر فّعالة حول فكرة المكان تجدٌد التفكٌر الدٌنًفً 

ًّ أراد إٌقاظ المسلمٌن من واعتباره الحاّل  ج داعٌة إلى عقد عالقة ذاتٌة فّعالة بٌن  هلل واإلنسان، وكصوف

 ًّ ًّ  بقٌادتهم إلى المعنى الداخلً ُسباتهم الروح  .(ٖ)للوحً اإلله

 ًّ كما ٌالحظ ذلك كل - من الواضح أّن إقبال بالرؼم من نقده القاسً لجوانب عّدة من جوانب التراث الصوف

كان كما تقول أّنا ماري شٌمل "على وعً كبٌر بالبصٌرة العمٌقة لدى بعض  -متابع ألعماله وما ُكتب عنه

، فقد (ٗ)ة فً تجدٌد التفكٌر الدٌنًحظاته السٌكولوجٌّ ٌن، وٌتضح هذا بشكل خاص فً بعض مالالقادة الصوفٌّ 

أحّب قراءة أعمالهم أو استخدام بعض أفكارهم، مثلما حدث عندما طلب كتاًبا لمحّمد ؼوث كوالٌاري فً أثناء 

فاألحكام التً أطلقها عن انحالل الصوفٌة وافتقادها الدٌنامٌة الحٌوٌة، كما  رسالة الخلودكتابته لجاوٌد نامه 

وفً الخطابات التً كتبها خالل سنوات  األسرار والرموزّبر عنها بوجه خاص فً أثناء فترة كتابة دٌوانه ع

الحرب العالمٌة األولى، هذه األحكام ال تحجب حقٌقة أّن رجال الشرق الحكماء كانوا أكثر أهّمٌة لدى إقبال 

 . (٘)م"ٌن الذٌن تحّدثوا عن أسرار كثٌرة حول الوجود والعدمن األوروبٌّ 

ا فً كتابه  ًٌ بدأ ، وتجدٌد التفكٌر الدٌنً فً اإلسالمعرض محّمد إقبال لقضٌة التجدٌد الفكري عرًضا فلسف

عرضه بإبداء مالحظة تتعلّق بحقٌقة النهائٌة الفكر الفلسفً، وهذه المالحظة تبّرر بمجّرد إبدائها ضرورة 

ة عاّمة إذا فهمنا األساس الذي ٌقٌم علٌه وجهة التجدٌد وفائدته. وٌمكننا استٌعاب وجهة نظر إقبال بصور

                                                           

  .72، ص من قضايا الفكر اإلسالميجعفر، راجع محمد كمال  : 1))
  .227، مرجع سابق، ص تجديد التفكير الديني في اإلسالمارن محمد إقبال، ق : 2))
-57، ص 1977لمحمد إقبال، ترجمة حسين مجيب المصري، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة  روضة األسرارراجع:  3))

أسئمة، فييا دقائق فمسفيٌة وصوفّيٌة، ويحل مشاكل وحدة الوجود عمى  . وفي ىذه المنظومة: يجيب إقبال عمى تسعة61
 مستنًدا إلى كثير من أفكار التراث الصوفي اإلسالمي.ضوء الفكر الحديث، 

  .219، مرجع سابق، ص تجديد التفكير الديني في اإلسالمارن محمد إقبال، ق : 4))
، ص 1979 يناير ،32 عدد وفن، فكر مجمة ،اإلسالمية الهندية صالحاإل حركات سياق في إقبال شيمل، ماريأنّ : راجع : 5))

46. 
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النظر هذه، وتقوم وجهة النظر على عّدة نقاط جوهرٌة، تشّكل فً مجموعها الخلفٌة التً أراد إقبال أن 

 .(ٔ)ٌعرضها، قبل التقدم برأٌه الخاص بالتجدٌد الفكري

ًّ  :-كما رصدها محّمد كمال جعفر–ومن النقاط الجوهرٌة التً الحظها إقبال  اتجه اتجاًها  أّن التفكٌر اإلسالم

 ًّ مباٌنة حاّدة بالنسبة للمثل األعلى الذي نشده الجانبان، فالمثل األعلى عند الٌونان  مباًٌنا التجاه التفكٌر الٌونان

ٌّنة،  تحكمه فكرة التناسب التً مألت عقولهم فشّدتهم إلى الوجود المتناهً فً الخارج بحدوده الواضحة المع

ًّ  بٌنما هو  .(ٕ)تحصٌل السعادة بالوصول إلى المتناهً فً الفكر اإلسالم

[. ٕٗ]سورة النجم: آٌة  ﴾َوأَنَّ إِلَٰى َربَِّك اْلُمنَتَهىٰ ﴿ٌستوحً إقبال هذه الفكرة من القرآن الكرٌم فً قوله تعالى: 

تشٌر على وجه قاطع إذ ٌقول: "إّن هذه اآلٌة تنطوي على فكرة من أعمق الفكر التً وردت فً القرآن، ألّنها 

ًّ روحانً ال  ٌُبحث عنه فً وجود كون ٌُبحث عنه فً حركة األفالك، وإّنما  إلى أّن المنتهى األخٌر ٌجب أال 

 .(ٖ)نهاٌة له. ورحلة العقل إلى هذا المنتهى األخٌر رحلة طوٌلة وشاقة"

ما ٌمّده بتصوره التارٌخً للعالم. ال ٌشّكل القرآن األساس الذي ٌقوم علٌه العالم الدٌنً عند إقبال فحسب، وإنّ 

ًّ الكرٌم قد وضع أّوالً أساس  ورّبما كان إقبال ال ٌعتنق الرأي الشائع عند كثٌر من المسلمٌن من أّن النب

ًّ صلى  هلل علٌه وسلم ٌشّكل  الحضارة العالٌة، وأّن الجهل كان ٌحكم األرض قبله، إال أّنه ٌرى أّن ظهور النب

فً تارٌخ العالم، كما ٌشّكل بداٌة عصر جدٌد، اكتشؾ فٌه ألّول مّرة أّن اإلنسان ٌملك نقطة التحّول العظمى 

حٌاة داخلٌة، ٌستطٌع االنتفاع بها فً تشكٌل حٌاته الخارجٌة، فً العائلة والدولة، وٌستطٌع بها أن ٌسعى إلى 

ببعده عن الواقع من السعً  تحقٌق الوحدة العلٌا من المثال والواقع، هذه الوحدة التً أخفق الدٌن المسٌحً

إلٌها، وٌجتهُد إقبال فً إثبات هذا التقّدم، لٌس فقط فً مٌدان الدٌن، وإّنما أًٌضا فً مٌدان العلم، فهو ٌؤمن أّن 

 أسس العلم الحدٌث تعود إلى اإلسالم.

ن طالٌس وبٌنما نبحث عن أصول العلم الؽربً عند اإلؼرٌق، ونبحث عن آباء الفكر عند فالسفة الٌونان م

 ًّ عن القرآن. وهو ال ٌستطٌع إنكار األثر البعٌد  حتى أرسطو، فإّن إقبال ال ٌقّل رفًضا لهذا الفكر الكالسٌك

 ًّ فً العصور الوسطى، إال أّنه ال ٌرى لهذا األثر بوجه عام حسنات ما، فهو  ألفالطون على الفكر اإلسالم

ما على اإلنسان، وٌؽّضان الطرؾ عن عالم ٌنكر على أفالطون، وعلى سقراط أّنهما ٌقتصران بفكره

الطبٌعة، كما ٌنكر علٌهما أّنهما ٌقلالن من قٌمة الحواس، واإلدراك، ومن قمٌة المعرفة المكتسبة بواسطتها، 

وال ٌضعانها فً مصاؾ المعرفة الحقٌقٌة. وال ٌجذب إقبال من فلسفة أفالطون ؼٌر تصّوره للمدٌنة الفاضلة 

 وٌرفض إقبال أرسطو بصورة أكبر.، الجمهورٌةفً كتابه 

                                                           

  .11، مرجع سابق، صتجديد التفكير الديني في اإلسالمارن محمد إقبال، ق : 1))
  .69، ص من قضايا الفكر اإلسالميراجع محمد كمال جعفر،  : 2))
  .71، وقارن محمد كمال جعفر ص 152سابق، ص ، مرجعتجديد التفكير الديني في اإلسالمارن محمد إقبال، ق : 3))
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ًّ كان دافع إقبال إلى التجدٌد إذن سببه الركود الذي أصاب الثقافة اإلسالمٌّ   ة وأّنه قد أتى على الفكر األوروب

زمان تلّقى فٌه وحً النهضة عن العالم اإلسالمً، ومع ذلك "فإّن أبرز ظاهرة فً التارٌخ الحدٌث هً 

المسلمون فً حٌاتهم الروحٌة نحو الؽرب" وال ٌرى إقبال ؼبار على هذا السرعة الكبٌرة التً ٌنزع بها 

المنزع فإن الثقافة األوروبٌة فً جانبها العقلً عنده لٌست سوى ازدهار لبعض الجوانب الهامة فً ثقافة 

 ًّ قّدمنا؛ فنعجز البّراق للثقافة األوروبٌة قد ٌشّل ت اإلسالم" إالّ أن ما كان ٌخشاه إقبال هو "أّن المظهر الخارج

 .(ٔ)عن بلوغ كنهها وحقٌقتها"

وقد لقٌت هذه الفكرة التً صّرح بها إقبال نقًدا من ِقبل الدارسٌن فً الؽرب، فرؼم تقدٌر ألبرت تاٌال ألفكار 

إقبال وعناٌته بتراثه، انتقد هذه المبالؽة من إقبال، فتفسٌر إقبال للتارٌخ الحضاري الؽربً مختلؾ لما تعّود 

 ون، مما ٌجعل تفسٌر إقبال بمثابة رّد فعل ضّد التقلٌل من قٌمة اإلسالم فً الؽرب.ربٌّ علٌه الؽ

ة الؽنٌة لنشأة حضارة راقٌة مزدهرة متوّفرة فً البالد اإلسالمٌّ ة، والشروط الالزمة األسس المادٌّ  فقد كانت

سٌط ال ٌبدو ؼرًٌبا، فقد لإلسالم فً العصر الو بدرجة أكبر منها فً أوروبا، بحٌث أّن التفوق الحضاريّ 

 ًّ ا بشكل واسع، فمكتبة المؤلفات العربٌّ  استفاد الؽرب المسٌح ًٌّ ة فً ة باللؽة الالتٌنٌّ من المسلمٌن حضار

ة تشهد بذلك شهادة العٌان، ومن الؽبن أن نفترض أّن الؽرب أبواب الرٌاضة والطب والفلسفة والعلوم الطبٌعٌّ 

لقدٌمة، واستعاد بذلك مٌراث آبائه، فالعرب بدون شّك قد ضاعفوا هذا قد حصل بهذه الوسٌلة على العلوم ا

المٌراث القدٌم وأثروه ... إالّ أن إقبال ٌذهب إلى أبعد من ذلك، وٌّدعً أن التفكٌر العلمً فً الؽرب، قد ُبعث 

 ًّ  .(ٕ)مالمقام األخٌر من إنجاز اإلسال الحدٌث هو فً أّوال بواسطة هذه الترجمات، وأّن العلم الؽرب

 ًّ ، رؼم مخالفته لكثٌر من آرائه، وبخاصة والذي ال شّك فٌه أّن محّمد إقبال قد تأّثر فً فلسفته بالفكر األوروب

مع بعض األعالم أمثال: برجسون، وولٌم جٌمس، ونٌتشه، وأٌنشتٌن، وهٌجل، وكارل ماركس، وماسنٌون، 

 ًّ نٌكلسون، وتوماس أرنولد، وولٌم جٌمس، مع بعضهم فً لقاءات خاّصة، ومنهم  سواء فً حواره الشخص

أو ممن ناقش آراءهم فً  -كما وّضحنا ذلك فً سٌرة إقبال فً الفصل المخصص لها–وبرجسون، وراسل 
                                                           

 .15، مرجع سابق، صتجديد التفكيرارن محمد إقبال، ق : 1))
ولمزيد من  .41، 39 ص ،1979 يناير ،32 العدد وفن، فكر مجمة ،ةاإلسالميّ  التجديد وحركة إقبال تايال، ألبرت راجع : 2))

 مكتبة ،األوروبي الفكر تكوين في العرب دور بدوي، الرحمن ى: عبدالتفصيل حول ما يتعّمق بيذه المسألة يمكن الرجوع إل
 .15 ص ،1967 المصرية، األنجمو
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آثارهم الفكرٌة والفلسفٌة التً صدرت وازدهرت فً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن، كما 

 .(ٔ)كٌر الدٌنًتجدٌد التفهو واضح باستفاضة فً كتابه 

ًّ  إّن من بٌن األفكار التً اهتم إقبال بمناقشتها فً عمله التجدٌديّ  عن الكون، فقد الحظ  التصور اإلسالم

 ًّ ًٌّرا، متطّوًرا( تسري فٌه الحٌاة ممّثلة للعالقة الدائمة  اتجاه الفكر اإلسالم إلى تصوٌر الكون )متحّرًكا، متؽ

 ًّ ة أن تقول بالخلق المستمر، وهً د، مما أتاح إلحدى النظرٌات اإلسالمٌّ والزمان المتجدّ  بٌن الزمان اإلله

 فكرة تعنً فً نهاٌتها أّن الكون ٌنمو وٌزداد.

تبّنى إقبال هذا الرأي بناء على قراءته المتدّبرة للقرآن، وذكر العدٌد من اآلٌات التً تدعم فكرة أن العالم 

مالً خرج من ٌد صانعه منذ حقٍب بعٌدة، وهو اآلن ممتٌد فً "قابل للزٌادة، هو عالم ٌنمو، ولٌس صنًعا مكت

ٌّتة من المادة ال ٌفعل فٌها الزمان شًٌئا، فهً من أجل ذلك لٌست شًٌئا"  .(ٕ)الفضاء أشبه ما ٌكون بكتلة م

 ًّ "دعامة أخرى فً نظرٌة مسكوٌه عن الحٌاة بوصفها حركة  وٌالحظ إقبال إّن لهذا التصور الدٌنامٌك

ٌّام  هلل"تطّورٌة، و لٌنّبه  (ٖ)فً رأي ابن خلدون فً التارٌخ، ٌربط إقبال بٌن التارٌخ وبٌن المصطلح القرآنً "أ

على أّنه من مصادر المعرفة، بناًء على ما جاء فً القرآن. ومن ثّم ٌدعو إلى النظر إلى عواقب األمم الخالٌة 

 .(ٗ)واالعتبار بتجارب الناس وأحداث التارٌخ فً الماضً

الدكتور جعفر على نظرٌة الخلق المستمر قائالً: "الواقع أّن نظرٌة الخلق المستمر ال تعنً مجرد  وٌعلّق

االزدٌاد الكّمً أو الكٌفً للصور الداخلة إلى الوجود، بل تعنً كذلك نشاط الخلق المستمر فً الحفظ 

فً مٌدان علم الكالم، لكنها  والرعاٌة على تفصٌل طوٌل دقٌق، وٌجب مالحظة أّن هذه النظرٌة قد قُتلت بحًثا

ُتعالج فً نطاق التصوؾ على مستوى خاص تضٌؾ الكثٌر إلى نتائج علم الكالم، وبخاصة إذا ُدرست لدى 

 .(٘)ابن عربً وعبد الكرٌم الجٌلً"

 كان السٌد أحمد خان ملحًدا ومارًقا عن الدٌن؟هل -4

                                                           

 ،58 مجمة القاىرة، عدد ،إقبال محمد فكر في قراءة محمود، القادر عبد: راجع المسألة ىذه حول التفصيل من لمزيد : 1))
 .83-82 ص ،1986 أبريل

 .69، مرجع سابق، صر الديني في اإلسالمتجديد التفكيارن محمد إقبال، ق : 2))
، 86، فصل المعرفة والتجربة الدينية، صتجديد التفكير الديني في اإلسالمراجع حديث إقبال عن اليوم اإلليي في  : 3))

111. 
التاريخ" ، في الفصل المعقود بعنوان: "الدين و في الدين المقارنأولى ىذه المسألة عناية محمد كمال جعفر في كتابو:  : 4))

حيث عرض لوجيات نظر األديان الثالثة )الييودية والمسيحية واإلسالم( وأظير قيمة النظرة اإلسالمية راجع نشرة دار 
  .121-93، ص ص 1971الكتب الجامعية، القاىرة 

  .71، ص من قضايا الفكر اإلسالميراجع محمد كمال جعفر،  : 5))
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النقد الذي وصل إلى حّد التجرٌح ومحاولة النٌل كان من أوائل من تناولوا أفكار السٌد أحمد خان بالتعلٌق و

، و الدهريّ وصفه بـ العروة الوثقىمن شخصه جمال الدٌن األفؽانً، ففً مقال كتبه فً  ًّ ًّ والطبٌع  ،المسٌح

واعتبره "أكبر دعاة هذا المذهب كان أحد مسلمً الهند، وهو أحمد خان بهادور. وكان أحد هؤالء الذٌن 

ا خسًٌسا بمساعدة اإلنجلٌز لهم على تحقٌق أهدافهم، فقّدم نفسه لخدمتهم، وبدأ بأن ٌؤلؾ أرادوا أن ٌصٌبوا نفعً 

التوراة واالنجٌل لم ٌحرفا، ؼٌر أّنه ما لبث أن أدرك أّنه لن ٌفٌد أولٌاء نعمته شٌئا  كتاًبا ٌبرهن فٌه على أنّ 

عتناقه للدٌن المسٌحً لن ٌكون ذا بالطعن فى اإلسالم، إذ سبقه المستشرقون إلى ذلك دون جدوى،  كما أّن ا

خطر، إذ رأى أّنه لن ٌّتبعه أحٌد من مسلمً الهند، ولذلك أخذ ٌظهر فى مظهر صاحب مبدأ فلسفً جدٌد، 

ا وراء وهو المذهب الطبٌعىّ  ًٌ ، وطفق ٌدعو إلٌه، فتبعه بعض المسلمٌن تخلّصا من واجبات الشرع، وجر

أ ٌنجح فى التفرقة بٌن المسلمٌن، فكّرموه وساعدوه على فتح صاحبهم قد بد الشهوات، ووجد االنجلٌز أنّ 

  مدرسته التى ظّنوا أنها ستكون أفضل وسٌلة الصطٌاد أوالد المسلمٌن لتربٌتهم على اإللحاد".

وفً موضع آخر وصؾ األفؽانً السٌد خان بأنه كان ٌنادي "بأن ال وجود إال للطبٌعة العمٌاء، ولٌس لهذا 

مل على تفرٌق كلمة المسلمٌن "فمال إلٌه أشخاص تملًّصا من قٌود الشرع الشرٌؾ، الكون إله حكٌم" وع

ا خلؾ الشهوات البهٌمٌّ  ًٌ الرّد على الدفاع عن اإلسالم ألّؾ رسالته  ة" وصّرح األفؽانً أنه من بابوسع

فاسد وما ٌنشأ بسبب ما ٌنشره أحمد خان من ُتّرهات هو وتالمٌذه "فكتبنا رسالة فً بٌان مذهبهم ال نالدهرٌٌ

عنه من المفاسد"، وكّرر األفؽانً تهمة عمالة أحمد خان ألوروبا وهً تهمة ال تزال تلصق بالرجل حتى 

ٌُلّقن الطالب فً البالد العربٌة أن أحمد خان ما ألّؾ تفسًٌرا للقرآن وال كتب كلمة إالّ بؽرض  ٌومنا هذا و

ا منه فً هدم الدٌن ًٌ  .(ٔ)إرضاء اإلنجلٌز وسع

هنا بصدد البحث فً إٌمان السٌد أحمد خان أو إلحاده، لنثبت له صفة التدٌن أو اإللحاد، لكننا آثرنا أن  ولسنا

ومن ثّم أخذ المفّكرون العرب فً  ه واعتباره حكًما ؼٌر قابل للنقاش،نثبت نّص كالم األفؽانً نظًرا لسطوت

التفكٌر الدٌنً والتعلٌم واالجتماع، ولٌس  تبّنٌه وإطالقه على الرجل، مختزلٌن ما قام به من جهد فً تطوٌر

. وكذلك (ٕ)البهً لهذه الرؤٌة وتكراره لها فً ؼٌر موضع من كتاباتهمحّمد الدكتور أدّل على ذلك من تبّنً 

، وإن كانت هناك آراء عربٌة خالفت هذه اآلراء إالّ أنها لم تجد ذٌوًعا (ٖ)فعل الدكتور عبد المنعم النمر

عن دعوة السٌد أحمد خان، وما ناقشه  (ٗ)الرؤٌة األزهرٌة، فما كتبه أحمد أمٌن بذلك حظٌتوانتشارا كما 

أحمد أمٌن هو اآلخر الحقته تهمة اإللحاد، وكانت كتابات محمود  ، ظّل مهمالً، وسبب ذلك أنّ (٘)محمود قاسم

 ة اقتصر جمهورها على طالّب دار العلوم فً جامعة القاهرة.محمود قاسم كتابات تعلٌمٌّ 

لصقها األفؽانً بالسٌد أحمد خان الحقت األفؽانً نفسه فً حٌاته وبعد وفاته، التهم التً أ لطرٌؾ أنّ من ا

فاعتبره البعض ملحًدا بناء على تبّنٌه ألفكار ُكّفر أصحابها فً التراث اإلسالمً، من مثل وحدة الوجود، 

                                                           

 .475-472ص  ص، لعروة الوثقىمجمة ا، جمال الدين األفغاني: راجع  1))
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الرجل  وفاة األفؽانً أّكد البعض أنّ  والتسوٌة بٌن الفلسفة والنبوة، ومن خالل بعض الوثائق التً ظهرت بعد

ٌّن انحرافه عن جادة الصواب، وقد ناقش محّمد لم ٌكن متدًٌنا وملتزم بالعقٌدة السنّ  ٌة، فممارساته الحٌاتٌة تب

ٌّد، وعلّق علالحدّ   ٌها قائال: اد هذه التهم بشكل ج

فً أحاٌٌن كثٌرة، مصطدمة إن األفؽانً قد تفاعل مع روافد مختلفة، جعلت آراءه مختلفة عن السائد "

بنزعات المحافظٌن من كّل صوب. والباحثون الذٌن ٌعّرضون بإلحاد األفؽانً كأّنهم ٌسلّمون بأّن تلك 

النزعات تمّثل الدٌانة الصحٌحة. ولكن من الخطأ أًٌضا التسلٌم بتلك الصورة المبّسطة المنتشرة فً كثٌر من 

مطاعن وكأّنها انطلقت من فراغ. وال بّد من اإلقرار أّن الثقافة ة التً تتعامل مع تلك الالدراسات العربٌّ 

 ًّ ٌّة لٌست التعبٌر الوحٌد عن الدٌن اإلسالم ، وأّن روافد هندٌة وفارسٌة قد أسهمت فً تشكٌل العربٌة السن

 ًّ  .(ٔ)بالمعنى الشامل لهذه الكلمة" الوعً الدٌنً لألفؽانً، وهً أًٌضا تدخل فً صمٌم التراث اإلسالم

البحث فً تارٌخ السٌد ألّنه جعلنا نتابع  -رؼم أننا ال نوافقه على ما جاء فٌه–قد كان نّص األفؽانً مفًٌدا لنا ل

ا، وألننا ال نرى التعامل العاقل مع أوروبا والمستشرقٌن تهمة، فلن أحمد خان،  ًٌ دون تسلٌم لما ُكتب عنه عرب

من  ابأسً  تً تؤّكد أن األفؽانً نفسه لم ٌرالدالئل ال نتوقؾ كثًٌرا حول هذه المسألة، سنشٌر فحسب إلى بعض

 ة(.التعاون مع اآلخر، بل ومناشدته لمساعدته فً تحقٌق أؼراضه )اإلصالحٌّ 

بتركٌا، قائال: "سعادتكم،  )الرسالة( التً ٌتحّدث فٌها األفؽانً إلى القنصل اإلنجلٌزيّ ومن ذلك تلك الوثٌقة 

ا ل ًٌ ًّ أنتم تمّثلون حكومة ترفع عال فً كّل مكان. إّن عملكم هذا ٌتحّسسه  واء المدنٌة وتنشر المعروؾ اإلنسان

الشرقٌون بصفة خاصة ألّنهم كانوا دائًما ضحاٌا التعذٌب واالستبداد سواٌء أكانوا من النصارى أم من 

ل مشاعركم المسلمٌن. لقد كنتم دائًما تحمون الضعٌؾ القابع تحت نٌر األطماع الظالمة الهمجٌة. إن ٌقٌنً بنب

ٌدفعنً إلى أن أستسمحكم بأن أعرض على أنظاركم ما ٌلً: أنا أفؽانً من كابول وتابع للعرش البرٌطانً 

... إّنً أتوّجه إلٌكم باسم اإلنسانٌة أللفت أنظاركم إلى هذا الوضع وأرجو أن تأخذوا مسعاي بعٌن 

 .(ٕ)االعتبار"

لم ٌكن األفؽانً وحده الذي ٌتعامل مع اإلنجلٌز وٌناشدهم وٌطلب منهم أن ٌتعاونوا معه لتحقٌق أؼراضه، بل 

فعل ذلك محّمد إقبال وكثًٌرا ما مدح بعض المستشرقٌن الذٌن كانوا سبب فً تطوٌر تفكٌره العلمً وإكماله 

النبٌل تجاههم، فً حٌاتهم وبعد وفاتهم،  دراساته المتعلّقة باإلسالم، وكتب جملة من أشعاره واصًفا شعوره

اتهم  -رؼم كثرتهم–ولم ٌجد المحّبون إلقبال وأفكاره حرًجا فً ذلك، وال نعرؾ أحًدا من الدارسٌن العرب 

إقبال مؤًٌدا لعقائد السٌد أحمد خان وكان  محّمد إقبال باإللحاد، ومن ٌتتبع سٌرة حٌاة إقبال ٌعرؾ جًٌدا كم كان

سٌد مٌر حسن والذي هو أٌضاً من أتباع أفكار السٌر السٌد ونهضة علٌكره قد وضعه فً هذا أستاذ إقبال ال

قبل سنوات. وكان السٌد أحمد خان ٌعّد تعّرؾ الشباب المسلم بالعلوم والفنون الحدٌثة ضرورة  التٌار الفكريّ 

ان تأسٌس جامعة علٌكره ة لهذا الهدؾ. وكة وٌسعى إلى كسب امتٌازات أكبر من الحكومة البرٌطانٌّ حٌاتٌّ 

 ًّ ًّ  وتشجٌع المسلمٌن على التفكٌر العلم  وتعلم األسالٌب الحدٌثة للحٌاة، خطوات على هذا المسار. والعقالن
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ًّ إّن القراءة المتأنٌة لعمل إقبال  سالم تقفنا على كثٌر من أوجه الشبه بٌن إقبال فً اإل تجدٌد التفكٌر الدٌن

ٌّد أحمد خان، بل إّنه فً عمل ه هذا مدٌن لكثٌر من أفكار أحمد خان، وإن ضرب الدارسون صفًحا عن وس

 تناول هذه المسألة بالبحث والمناقشة.

د أحمد خان واآلخر الدٌنً-5 ٌّ  :الس

ًّ  بالػ األفؽانً فً خصومته ألفكار أحمد خان، فوصفه كما أشرنا –، ورّدد ؼٌر واحٍد من الباحثٌن بالمسٌح

 إالّ أنّ والمستشرقٌن،  ب وٌتفاعل مع المجتمع فً الهند بؽٌة إرضاء األجانبأحمد خان كان ٌكت أنّ  -سابًقا

، وٌتجلّى ذلك واضًحا فً العدٌد من آثاره، ة أوقفتنا على ما ٌخالؾ ذلكأحمد خان العلمٌّ السٌد تتبعنا لسٌرة 

ٌّن بجالء حقٌقة موقفه من اآلخر الدٌ  نً.لذا سنخصص هذه الفقرة للحدٌث عن بعض آثاره التً تب

ُعرؾ السٌر ولٌم موٌر بموقفه المتزّمت من اإلسالم والمسلمٌن التً ظهرت فً مؤلفاته التبشٌرٌة، إذ كان 

ة. أّما باقً الدٌانات ة المبٌن، وهو "األخطر بالنسبة للمسٌحٌّ اإلسالم هو خصم المسٌحٌّ  من جملة معتقداته: أنّ 

ًّ من الظلمات الحالكة التً ستضمحل أمام ة، ألّنها مجرد مالوثنٌة، فال خوؾ منها على المسٌحٌّ  عروض سلب

". بعد مطالع لكتاب السٌر ولٌم  تهضٌاء اإلنجٌل. أّما فً اإلسالم، فاألمر مختلؾ، فلدٌنا فٌه عدوٌّ فاعٌل وقويٌّ

[ معرًبا فٌها عن 0ٓ8ٌٔقه السٌد محمد مهدي خان ]ت ، وّجه أحمد خان رسالة إلى صدحٌاة محّمدموٌر 

ٌّام بسبب مطالعتً مشاعره الحزٌ نة تجاه هذا المؤلؾ، ومما جاء فٌها: "إّنً لمضطرُب البال فً هذه األ

ٌّز المؤلؾ وتعّصبه ضّد شخصٌة النبً، وقد عزمت  لكتاب السٌر ولٌم موٌر، فقلبً ٌحترق ألًما، وٌحزننً تح

ا على هذا الكتاب رجاء نشره، وإن أّدى بً ذلك إلى اإلمالق ". وصّح عزم السٌد على اآلن على أن أؤلؾ رّدً

كتبها فً سلسلة من المقاالت بدأ رّده  وكان قد -رؼم ما تكّبده من مشاق وعناء إزاء ذلك–تألٌؾ هذا الرّد 

ومن أجل تحقٌق ؼاٌته فً نشر ما ورد فٌه من معلومات تصّوب وجهة النظر الؽربٌة عن ، باللؽة األردٌة

ًٌا لٌقوم بترجمة هذه السلسلة إلى اللؽة اإلنجلٌزٌة، فكان صدور  النبً، وّظؾ السٌد أحمد خان رجالً إنجلٌز

 ثم ُنشر األصل األردي بعد سبعة عشر عاًما. 78ٓٔ-7ٙ0ٔهذه المقاالت فً صورتها اإلنجلٌزٌة بٌن عامً 

إًذا لتفنٌد آراء ولٌم موٌر التً وردت فً كتابه "حٌاة محمد" فً  خطبات أحمدٌةنشر السٌد أحمد خان كتابه 

ًّ 78ٓٔعام  ، ومن ذلك أنه فً عام ، لكنه سبقه بكتابات أخرى اهتم فٌها بموضوعات تتعلّق باآلخر الدٌن

نشر كتابه الهام: "تبٌٌن الكالم فً تفسٌر التوراة واإلنجٌل على ملّة اإلسالم" راصًدا فٌه أوجه اللقاء  7ٙٔٔ

اة فً أصلها العبري وحرص على نقل ة، وقد أتقن السٌر خان مطالعة التورواالتفاق بٌن اإلسالم والمسٌحٌّ 

كتابه إلى اللؽة اإلنجلٌزٌة تحقًٌقا منه لؽاٌة تعّرؾ اآلخر على ما ٌعتقده المسلم فً شأن الكتاب المقّدس، 

 .(ٔ)ومحاولة منه لتصحٌح الصورة الشائعة التً ال ترى فً كتابات اآلخرٌن إال مجّرد تّرهات

، فحمل لواء المستشرقٌن العالمة شبلً النعمانه فً الرّد على وممن تأّثروا بعمل السٌد أحمد خان ومنهج

حركة علٌكرة فً دحض االتهامات التً أطلقها المستشرقٌن على اإلسالم وخاصة ما ٌتعلّق بسٌرة النبً 

                                                           

نصوص في التحريف راجع الفصل الخاص بيذا النقاش في كتاب من التوراة واإلنجيل،  اإلسالميموقف اللمتعّرف عمى  (:1)
 .  37-25، ص ص 2117خالد محمد عبده، نشرة بيروت ودفاع عن اإلنجيل، 
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، الفاروق عمرو سٌرة النبًلكتابٌه  انت آثار ذلك تألٌؾ شبلً النعمانصلى  هلل علٌه وسلم وأصحابه، وك

 .(ٔ)ٌن اللذٌن حظٌا بمزٌد من االهتمام فً الهند والبلدان العربٌة فٌما بعدوهما الكتاب

عن "طعام أهل الكتاب". لكّن تمّكنه الحقٌقً من رصد  7ٙٙٔرسالة فً  السابق تألٌفه عمل السٌر خانتبع 

دٌد من أجزائه الذي نشر الع تفسٌر القرآنوالمسٌحٌة تجّسد فً عمله الهام  أوجه اللقاء واالفتراق بٌن اإلسالم

الذي اعتبرته أّنا ماري شٌمل لٌس تفسًٌرا للقرآن فحسب، بل تفسٌر للتوراة  70ٔٔ -78ٙٔبٌن عامً 

 واإلنجٌل، ووصفت السٌد أحمد خان بأّول مفّسر مسلم فً العصر الحدٌث للكتاب المقدس.

ٌح القرآن، إالّ أن كثٌرٌن لصرإن كثًٌرا من آراء السٌد أحمد خان فً تفسٌر القرآن اعتبرها البعض مخالفة 

د الزوجات فً اإلسالم هو نفس ما اعتمده اإلمام استفادوا منها وإن لم ٌحٌلوا على كتاباته فتفسٌره لمسألة تعدّ 

ة محّمد عبده فً تفسٌره، كما أن رأٌه فً تفسٌر سورة الفٌل عن الطٌر األبابٌل لقً رواًجا فً األوساط الدٌنٌّ 

ٌن من بعده، كما نجد رؤٌته لما ٌتعلّق دٌم العلم على المعجز عند أؼلب اإلصالحٌّ ونجد الفكرة ذاتها عن تق

بشخصٌة المسٌح علٌه السالم تتردد فً كافة مصنفات علماء األزهر فكم من واحٍد منهم أنكر نزول عٌسى 

المسٌح على ة تبّنى فكرة رفع آخر الزمان، ورفعه إلى السماء، وكم من عالم اشتهر بجداله مع أهل المسٌحٌّ 

الصلب، والسٌد أحمد خان طرح الكثٌر من مثٌالت هذه األفكار قبل أن تصبح مجاال للدرس والمناقشة كما 

 حدث فً وقت الحق.

ًّ السٌد أحمد خان والتصوّ -6  :ف اإلٌجاب

ٌّد أحمد خان فً السابع عشر من أكتوبر عام  ًٌذا بدلهً، وقد أقام مراسم االحتفال بانخراطه تلم 7ٔ8ُٔولد الس

، وكما ة الكبار وهو الشاه عالم علً النقشبنديّ وتلقٌّه العلم كما هً عادة المجتمع الهندي وقتئذ أحد الصوفٌّ 

هو مذكور فً سٌرة حٌاته قضى السٌد أحمد خان طفولته مع جّده ألمه ولّما انتقل جّده إلى جوار رّبه كان 

 أحمد خان فً سن الحادٌة عشرة من عمره. 

فً دلهً،  استقّرت ة من الطراز الرفٌع، إذ ٌرجع نسبه إلى أسرة عرٌقةد خان أسرة صوفٌّ كانت أسرة أحم

ؾ من الشاه بالحسٌن بن علً رضً  هلل عنهما، تلقّى والده علوم العرفان والتصوّ  وٌتصل نسب هذه األسرة

ؾ باٌعون مشاٌخ التصوّ ة، وٌاألفكار الصوفٌّ ب من المؤمنٌنفوالده ووالدته كانوا  وفعلت أّمه كذلك،ؼالم علً 

 ًّ ، ومن أمثلة ذلك قولها له: على السمع والطاعة، وكانت والدته كثًٌرا ما توّجه له النصائح ذات النفس الصوف

"ٌنبؽً لك أن تعفو ألّن العفو أحسن السلوك، وإذا أردت أن تأخذ الثأر من عدوك ففّوض أمرك إلى  هلل 

 بتسلٌمه إلى الحّكام الضعفاء لٌس إالّ مجّرد حماقة". الواحد القّهار، ألن أخذك الثأر من عدّوك

ؾ على نحو واضح فً تكوٌن شخصٌة السٌد أحمد خان، وإن كان شدٌد االعتقاد فً عقلنة لقد ساهم التصوّ 

كثٌر من األمور الدٌنٌة التً جعلته ٌرفض الكثٌر من األفكار التً كانت محّل إجماع لدى المسلمٌن فً وقته. 

ًّ إن هذا الجان ا كما لم ٌتّم تناوله بالدرس، كما هو الشأن مع  ب الصوف ًٌ فً شخصٌته ال ٌتّم التركٌز علٌه عرب

 ًّ وتؽافلوا  محّمد إقبال الذي استفاد من أفكاره كثًٌرا، التفت الدارسون للحدٌث عن جوانب فكره اإلصالح

                                                           

 صمى النبي سيرة معارف دائرةة لكتاب شبمي النعماني، بعنوان: حول ىذه المسألة راجع الترجمة العربيلمزيد من التفصيل  (:1)
 .2115بتقديم مفتي الديار المصرية الشيخ عمي جمعة، القاىرة  وسمم  عميو اهلل
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 ًّ ًّ فات السٌد خان التً تبر، لذا سنذكر هنا بعض مؤلّ عطاءه فً الدرس الصوف ، ز اهتمامه بالدرس الصوف

 ؾ.وتوّضح إلى أي مدى كان مهتًما بالتصوّ 

وخصص هذه الرسالة  جالء القلوب بذكر المحبوبسٌد أحمد خان رسالته الموسومة بـألّؾ ال 7ٕٗٔفً عام 

ًّ  هلل  لمعالجة سٌرة النبً صلى  هلل علٌه وسلم، معتمًدا على المصادر الصوفٌة، من مثل كتاب الشاه ول

 .سرور المحزونلوي لده

فً نقد بعض الشعائر الدخٌلة التً انتشرت فً بعض الطرق  كلمة الحقّ ألّؾ كتابه  7ٗ0ٔثم فً العام 

شّوهت الفكر الصوفً وأدت إلى نتائج سلبٌة فً ة المعاصرة، كما انتقد بعض المعتقدات التً الصوفٌّ 

 7٘0ٔه رسالة على نفس النهج، فً عام المجتمع الهندي. بعد هذه النشرة للكتاب بعشرة أعوام صدرت ل

 ة النقٌة.ة التً رآها انحراًفا عن تعالٌم الدٌانة اإلسالمٌّ انتقد فٌها بعض البدع الصوفٌّ 

ؾ وأفكاره، بل كان ة لم ٌكن لٌعنً خصومة مع التصوّ إن نقده لبعض التصرفات واالعتقادات الصوفٌّ 

 ًّ ة التً آمن دلّنا على ذلك عناٌته ببعض األفكار الصوفٌّ السائد، ومما ٌ محاولة منه إلصالح الفكر الصوف

ًّ  7ٕ٘ٔبها، ففً عام  " ألّؾ بمزٌد من العاطفة واإلٌمان رسالة عن "ضرورة الشٌخ فً الطرٌق الصوف

ًٌّدا فٌها مصطلح السلسلة النقشبندٌة "تصّور الشٌخ" كوسٌلة لمرتبة الكمال.  مؤ

ة سٌجد لحجة اإلسالم لسٌد أحمد خان، فمن ٌتتبع آثاره العلمٌّ ة مكانة كبرى عند اوقد كان ألعالم الصوفٌّ 
 ًّ ة اإلسالمٌة، وٌظهر هذا بشكل واضح فً راته للروحانٌّ أثًرا كبًٌرا على أفكاره وتصوّ  مٔٔٔٔت  الؽزال

ترجم جزًءا من  7ٖٙٔاهتمام السٌد أحمد خان بترجمة بعض أعمال الؽزالً إلى اللؽة األوردٌة، ففً عام 
ًّ كتاب الؽ  780ٔمعتمًدا على النسخة الفارسٌة. ونراه بعد عدة أعوام وتحدًٌدا فً عام  كٌمٌاء السعادةزال

ا ورد فً كتابات حّجة موّجها بعض النقد إلى م النظر فً بعض مسائل الغزالًٌنشر كتاًبا موّسًعا بعنوان: 
سائل علم الكالم الواردة فً ومناقًشا بعض م والمضنون به على غٌر أهله، المنقذ من الضاللكـاإلسالم 
 .، والتفرقة بٌن اإلسالم والزندقةاالقتصاد فً االعتقاد كتابٌه 

فً حٌدر آباد عام  النعمانوقد أّثرت هذه الكتابات فٌما بعد على المعاصرٌن للسٌد أحمد خان، فألّؾ شبلً 
ة، تبًعا إلشارة ة واألخالقٌّ صوفٌّ ة والكتابه عن الؽزالً، ورّكز فٌه على معالجة آراء الؽزالً الكالمٌّ  0ٓٔٔ

السٌد أحمد خان وحثه الدائم له على التصنٌؾ فً مثل هذه الموضوعات، وكثًٌرا ما أشاد خان بكتابات 
شبلً، وقّدمها للقراء، وعرض لها فً مجلة تهذٌب األخالق، وإن انتقد شبلً فً بعض كتاباته أفكار خان، 

بالد ٌألفون كتابات الكتاب فً وقته، ومما قاله فً شأنه: "إذا كان أهل الإالّ أّن السٌد خان كان ٌراه من أفضل 
فإّنهم ٌوقنون بأّنه لو كتب عشرةُ رجاٍل حول موضوع واحد، المتاز بٌنهم شبلً بمنهجه  شبلً النعمان

 الفرٌد، فال ٌهمه إذا كان ؼٌره قد كتب حول الموضوع".

، (ٔ)والسٌد أحمد خان انعقدت أواصرها بٌن شبلً النعمانالتً ومن الجدٌر باإلشارة هنا تلك الصحبة الطوٌلة 
الصحبة التً جعلت كال منهما ٌشارك اآلخر فً همومه العلمٌة والمجتمعٌة، وكانت فرصة رائعة ألن ٌقّدم 

                                                           

ستو مع المستشرقين تعميم قد ساىم مع السيد أحمد خان في كمية عميكرة في بادئ األمر، ثم أدرك بممار  شبمي النعمانكان  1))
الطالب أدرك عدم ثقتيم بمستقبل اإلسالم وحاضره وكراىيتيم لماضييم الغابر، فرأى أنو ال بد من تغيير جذري في مناىج 
التفكير والتأليف ، وال بد من تأليف كتب جديدة في العقائد اإلسالمية والشريعة والتاريخ واألدب، ينتيج فييا المنيج 
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، مما كان سبًبا فٌما بعد لذٌوع صٌته فً الهند والبلدان العربٌة. ان أؼلب أعمال شبلً النعمانالسٌد أحمد خ
" وحجبهم رازهم صورة "شمس العلماء/النعماننا نأسؾ بالفعل النتقائٌة الكثٌرٌن من الكّتاب العرب فً إبلكن

بالنسبة للعرب كاتب سٌرة الرسول والمدافع عن عظمة  فشبلً النعمانالصورة الصحٌحة للسٌد أحمد خان، 
  هلل.  اإلسالم، فً حٌن أن السٌد أحمد خان هو الصدٌق للمستعمر والملحد فً دٌن

وال ٌتم اإلشارة ولو لمرة إلى كون أؼلب المصنفات التً اهتم بها شبلً النعمان جاءت فكرته من خالل 

ة، وقد أحسن الكّتاب الهنود مؤخًرا بإفراد العدٌد من البحوث التً تلقً أعمال السٌد خان وجهوده العلمٌّ 

الّ أنه مما ٌحمد لهم تقدٌم أؼلب هذه الضوء على هذه الجوانب، وإن كانت فً حاجة إلى عناٌة أكبر، إ

ة، مما ٌقٌم الحّجة على كثٌر من كّتاب العرب، وٌنّبههم لعدم اجترار األحكام السابقة األعمال فً اللؽة العربٌّ 

 وتطوٌر معارفهم عن هذه الشخصٌات التً ُؼمطت حقها ولم تنل حّظها من العناٌة والدراسة.

 :الخاتمة-8

رض لبعض أفكار السٌد أحمد خان أّن جزًءا كبًٌرا من تراثه ُحجب عن الجمهور الحظنا من خالل هذا الع

العربً، وٌعود ذلك إلى عدم اهتمام الباحثٌن بترجمة آثاره منذ وقت مبّكر، إالّ أن كثٌرٌن من المثقفٌن العرب 

: الشٌخ طنطاوي كانوا على دراٌة بتلك األفكار، واستفادوا منها فً أعمالهم، نذكر منهم على سبٌل المثال

جوهري الذي حاول فً وقت الحق للسٌد أحمد خان أن ٌفّسر القرآن على ضوء العلم الحدٌث. كما أّن كثًٌرا 

من المفكرٌن تؽاضوا عن أوجه اللقاء واالفتراق بٌن تجربة السٌد أحمد خان وؼٌره من مفكري الهند فً 

ن أفكار شبلً النعمانً فً السٌرة المحمدٌة العصر الحدٌث، فٌندر أن نجد واحًدا منهم عقد مقارنة بٌ

والكتابات التارٌخٌة وما تركه السٌد خان من آثار. كما لم ٌقارن أحدهم بٌن ما كتبه أبو الكالم آزاد عن القرآن 

ٌّد أؼلب ما طرحه محّمد إقبال  تجدٌد التفكٌر فً كتابه وبٌن تفسٌر السٌد خان، ولو تعقّب القارئ بشكل ج

وما بّثه السٌد أحمد خان من رؤى إصالحٌة وأفكار تجدٌدٌة فً مقاالته العدٌدة فً مجلة سالم نً فً اإلالدٌ

 ًّ  "تهذٌب األخالق" وأعماله األخرى، لعرؾ أن إقبال مدٌن للسٌد خان بالكثٌر، ولو طالع القارئ العرب

ل من دٌانة السٌد خان لتوّقؾ كثًٌرا عن تردٌده لألوصاؾ التً تنا مات السٌد خان لكتب شبلً النعمانمقدّ 

 وعرؾ أنه بعٌد عن تلك األوصاؾ التً وصؾ بها من باب الخصومة فحسب!

 

 

                                                                                                                                                                                            

يد، واضطمع النعماني بيذه الميمة التي وصفيا محمد إسماعيل الندوي في مقالو في مجمة الثقافة ألبي حديد األوروبي الجد
بالعظيمة وأثنى عمى النعماني أّيما ثناء واستنكر عدم التفات العرب آلراء النعماني التجديدية.  1965يوليو  114العدد 

سماعيل الندوي  ن كان متحّفًظا في قبول آراء -وا  المتصوفة إاّل أنو لم ينكر عمى النعماني ما أصبح عند المتأخرين  وا 
بدعة وانسياًقا وراء الغرب! قارن آراء محمد أكرم الندوي حول صياغة شبمي النعماني العقائد بأسموب جديد في كتابو ، 

. وجراىام 213، ص2111 ، نشرة دار القمم الشامية،دمشق،شبمي النعماني: عالمة الهند األديب والمؤرخ الناقد األريب
( ترجمة حسين مجيب المصري، مكتبة األنجمو المصرية، األدب اإلسالمي في شبو القارة الهندية الباكستانيةبيمي )
 .317، ص1988
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                                                                    المصادر والمراجع

ٌّةأبو الحسن الّندوي، -ٔ ٌّة ال رهبان  .0ٙٙٔت،، دار الفتح للّطباعة والّنشر، بٌرورّبان

 .00ٖٔ، دار القلم الكوٌت رجال الفكر والدعوة فً اإلسالمبو الحسن الندوي، أ-ٕ

 .0ٙٓٔ، نشرة دار الفكر، دمشق روائع إقبالأبو الحسن الندوي، -ٖ

 .07ٓٔ، نشرة دار الكتب المصرٌة، العالمة إقبال حٌاته وآثارهأحمد معّوض، -ٗ

 .080ٔ، ٌناٌر ٕٖ، مجلة فكر وفن، العدد ٌةإقبال وحركة التجدٌد اإلسالمألبرت تاٌال، -٘

ألطاؾ حسٌن حالً، اإلسالم بٌن مّد وجزر، ترجمة حسٌن مجٌب المصري، مكتبة األنجلو المصرٌة،  -ٙ

ٔ00ٓ. 

، ترجمة عبد الرحمن محمد الرافعً، مجلة دٌوجٌن، اإلنسان النورانً أو اإلنسان الكامل. أّنماري شٌمل-8

  .070ٔ، 0ٓعدد 

، ٌناٌر ٕٖ، مجلة فكر وفن، عدد إقبال فً سٌاق حركات اإلصالح الهندٌة اإلسالمٌةشٌمل، أّنماري -7

ٔ080.  

كتاب عن حٌاة شاعر الشرق واإلسالم العالّمة محمد إقبال، ترجمة ظهور  ، النهر الخالدإقبال جاوٌد-0

 . ٕ٘ٓٓأحمد، نشرة المجلس األعلى للثقافة،

، ترجمة حسٌن مجٌب المصري، به القارة الهندٌة الباكستانٌةاألدب اإلسالمً فً شجراهام بٌلً، -ٓٔ

 .ٕٔٓٓالدار الثقافٌة للنشر،  . ونشرة077ٔمكتبة األنجلو المصرٌة، 

، دار النشر للجامعات مصر، فن السٌرة فً األدب األردي عند شبلً النعمانً جالل السعٌد الحفناوي،-ٔٔ

ٔ007. 

 .8ٕٔٓنشرة بٌروت اع عن اإلنجٌل، نصوص فً التحرٌف ودفخالد محمد عبده، -ٕٔ

 ٕٓٔضمن الكتاب رقم ، ترجمة: هانً السعٌد، حكمة الرومً فً وحدة الوجودخلٌفة عبد الحكٌم، -ٖٔ

)دٌسمبر . دبً -الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث 'المولوٌة والتصوف التارٌخ واآلفاق'

ٕٓٔ٘.) 

، أطروحة دكتوراه فً جامعة وموقفه من الحضارة الغربٌة محمد إقبالخلٌل الرحمان عبد الرحمان،  -ٗٔ

 ه. ٗٓٗٔأم القرى بمكة المكّرمة عام 

بتقدٌم مفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ علً دائرة معارف سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم، شبلً النعمانً، -٘ٔ

 .ٕ٘ٓٓجمعة، القاهرة 
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، مجلة المجمع دٌة فً ضوء تفسٌره للقرآنتفّردات السٌد أحمد خان العقائصفً الرحمن الندوي، -ٙٔ

 .  8ٕٔٓ، 8ٖالهندي، مج 

ٔ8- ، ًّ ، مجلة الدراسات العربٌة بعض المٌزات الرئٌسٌة -األفكار الدٌنٌة للسٌر أحمد خانعبد العل

 .  8ٕٔٓ، ٌناٌر ٖوالفارسٌة، مجلد 

 .0ٙ8ٔ ، مكتبة وهبة، القاهرةكفاح المسلمٌن فً تحرٌر الهندعبد المنعم النمر،  -7ٔ

، ترجمة محمد العربً وهند مسعد، نشرة جداول، بٌروت اإلصالح اإلسالمً فً الهندكرٌمو محّمد،  -0ٔ

ٕٓٔٙ . 

،  ٘٘-ٗ٘، مجلة اآلداب األجنبٌة، عدد رقم ألطاف حسٌن حالً وفكرة إلٌوت عن التراثم . وسٌم، -ٕٓ

 .077ٌٔناٌر 

 .ٕٓٔٓشرة مركز الحضارة، بٌروت ، نتجدٌد التفكٌر الدٌنً فً اإلسالممحمد إقبال، -ٕٔ

، رسالة الخلود ترجمة السعٌد جمال الّدٌن، نشرة دار الشروق الدولٌة، القاهرة جاوٌد نامهمحمد إقبال، -ٕٕ

ٕٓٓ8. 

، نشرة دار القلم شبلً النعمانً: عالمة الهند األدٌب والمؤرخ الناقد األرٌبمحمد أكرم الندوي، -ٖٕ

 .ٕٔٓٓالشامٌة، دمشق، 

 . 0ٙٔٔد البهً، الفكر اإلسالمً الحدٌث وصلته باالستعمار، مكتبة وهبة، القاهرة محمّ -ٕٗ

 .008ٔ، دار النبوغ، بٌروت األفغانً )صفحات مجهولة من حٌاته( دراسة ووثائقمحّمد الحداد، -ٕ٘

ٌّد أحمد خان، حٌاته وأفكارهمحمد صالح الدٌن العمري، -ٕٙ  .ٕٔٔٓ، نشرة طابة، الهند السٌر س

د أحمد خاند صالح الدٌن العمري، محمّ -8ٕ ٌّ  .ٕٕٓٓ، نشرة الهند، المختار من مقاالت السٌر س

د أحمد خانمحّمد صالح الدٌن العمري، -7ٕ ٌّ  .ٕ٘ٓٓ، نشرة الهند، المختار من مقاالت السٌر س

ٌّة والبوذٌة والجٌنٌة والّسٌخٌة وعالفصول فً أدٌان الهندمحمد ضٌاء الرحمن األعظمً: -0ٕ قة : الهندوس

ؾ بَها، دار البخاري للنشر والتوزٌع، المدٌنة المنورة  .008ٔه/ 8ٔٗٔبرٌدة، الطبعة األولى  -التصوُّ

 .08ٓٔنشرة دار الكتب الجامعٌة، القاهرة "التصوف طرًٌقا وتجربة ومذهًبا" محمد كمال جعفر -ٖٓ

 . 08ٓٔ، نشرة دار الكتب الجامعٌة، القاهرة فً الدٌن المقارنمحمد كمال جعفر -ٖٔ

 .00ٕٔ، مكتبة األنجلو المصرٌة،جمال الدٌن األفغانً، حٌاته وفلسفتهمحمود قاسم، -ٕٖ

نظرة خاطفة، مجلة  -السٌر سٌد أحمد خان ودوره فً تكرٌس مبدأ اإلصالح الدٌنًمحمود مرزا، -ٖٖ

 .8ٕٔٓ، 8ٖالمجمع الهندي، مج 

 .080ٔ، ٌناٌر  ٕٖن، عدد ، مجلة فكر وفالفكر االجتماعً عند محمد إقبالٌان مارك، -ٖٗ
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Abstract: 

This article sheds the light on the reforming experience of Syed Ahmed  

Khan, discussing the image that was drawn about him in Arabic writing, 

which obscured many of his enlightening effects considering him, for most 

of them, as an unnatural and a destroyer of many religious axioms a matter 

that formed a blurry vision of his character and production. Some 

controversial ideas were highlighted here, however no attention was given 

to the Arabic writings except those showing the prominent and important of 

his works. From this we tried to re-read his experience in the light of the 

impact he left in order to correct the image and restore interest in his 

experience with the guidance of his legacy. 
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