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مقدمة املركز
تهدف سلسلة «نحن والغرب» إىل إحياء وتفعيل الحركة املعرفية

والنقدية حيال قيم الغرب يف الثقافة العربية واإلسالمية املعارصة.

تقوم منهجية هذه السلسلة عىل تظهري أعامل مفكرين وعلامء من

الذين أثروا الثقافة العربية واإلسالمية بإسهامات نقدية وازنة يف سياق

املساجالت واملناظرات مع األفكار واملفاهيم الغربية وال سيام منها
التي ظهرت بالتزامن مع تدفقات الحداثة وما رافقها من عمليات

توسع استعامري إىل بقية العامل.

إن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إذ يق ّدم هذه السلسلة

إىل الق ّراء يحدوه األمل بأن يُسهم هذا املسعى املعريف يف تنشيط

فضاءات التفكري النقدي وتأسيس مناخات فكرية جا ّدة يف العاملني

العريب واإلسالمي.

***
يف هذا الكتاب يتطرق الباحث الدكتور محمود كيشانه إىل تظهري

مرشوع الندوي الفكري واملعريف يف نقد الغرب ضمن سبعة فصول

تتض ّمن تبيني حضارة الغرب واسسها املعرفية وموقف املسلمني منها،

زائدً ا اإلشارة إىل تاريخ الرصاع بني الحضارة اإلسالمية والحضارة

الغربية لينتهي إىل وضع معالجات لحالة التغريب يف العامل اإلسالمي

ومحاولة استرشاف مستقبل العالقة بني اإلسالم والغرب.

والله ويل التوفيق

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية

مقدمة املؤلف:
تبدو قضية اإلسالم والغرب من القضايا امله ّمة عىل الساحة الفكريّة املعارصة،
إشكاليات ومع ّو ٍ
ٍ
قات
ح حدود العالقة بينهام ،وما يعتورها من
تبي بوضو ٍ
ذلك أنّها ّ
ال ميكن الوقوف عليها إال بالدراسة املتأنية ،فضالً عن أنّها تضع أط ًرا مح ّدد ًة
وهادف ًة للعالقة املستقبليّة بينهام.

جا من
وتزداد قضية اإلسالم والغرب أهميّ ًة إذا تناولناها مستحرضين منوذ ً

النامذج الفكرية اإلسالمية ،التي مل تقف موقف االنبهار من الحضارة الغربية ،وإمنا
وقفت منها موقف الند للند ،وعنينا بذلك «أبو الحسن الندوي» املفكر اإلسالمي
الذي مل يأل جه ًدا يف سبيل كشف الخبايا التي تنطوي عليها الحضارة الغربية

وبي تهافتها ،ومناطق الزلل
مبختلف أبعادها ،فو ّ
جه النقد إليها منطلقاً من الجذورّ ،
فيها ،وأشار إىل الكيفيّة التي من خاللها يتغلّب املسلمون عىل مخططاتها.

لقد كانت قضيّة اإلسالم والغرب هي شغل الندوي الشاغل ،فقد أعطاها الكثري

من وقته وجهده ،وكأنّه كان يحاول أن يضع خريط ًة واضح ًة ميكن من خاللها أن
مبني ـ
يسري املسلمون عليها يف عالقتهم بالغرب والحضارة الغربيّة ،وهو
ٌ
طريق ٌّ
ٍ
أسس عقديّ ٍة يف املقام األول ،فقد نقد الحضارة الغربية
يف التحليل األخري ـ عىل
بالدين ،ونقد الفكر الغريب وأعالمه بالدين ،وجعل من الدين نرباسه ورساجه الذي

بكل أبعادها ومحاورها وتفاصيلها.
ييضء له الطريق يف الكشف عن هذه العالقة ّ

ح ًة يف
وتبدو أهم ّية دراسة عالقة اإلسالم بالغرب عند أيب الحسن الندوي مل ّ

تلك الفرتة من تاريخ األمة اإلسالمية ،التي صارت مرت ًعا للغرب يتدخل يف شؤونها
كل
رص أصبح ُّ
بني الفينة واألخرى ،رجاء مصلح ٍة هنا أو منفع ٍة هناك ،يف ّ
ظل ع ٍ
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ويثل موقف الندوي هنا املصباح
يش ٍء يُقاس فيه مبقدار ما يجلبه من منفع ٍةُ ،
الذي يكشف سرت هذه الحضارة ،فينري العقول ،ويخلع عليها سبيالً من الفهم ال

تدركه إال به.

والغريب أنّه عىل الرغم من أهميّة هذه القضية ،وأهمية الشخصية التي عالجت
ٍ
دراسات متع ّدد ٍة إالّ أنّها مل تنل حظًا من الدراسة والبحث ،إذ مل
هذه القضيّة يف
نجد أح ًدا تطرق إىل قضيّة اإلسالم والغرب عند الندوي ،يف حني ت ّم تناول شخصيّتة
من جوانب فكريّة أخرى ،إال أنها أيضً ا كانت دراسات يف الغالب يف شكل مقا ٍل أو

ٍ
بحث ،أما كقضيّ ٍة جوهريّ ٍة كالتي نحن بصددها يف هذا الكتاب فلم يتطرق إليها أحد.
أي مدى استطاع الندوي أن يحيط
وهنا تُثار مجموعة من التساؤالت :إىل ّ
بأبعاد القض ّية القامئة بني اإلسالم والغرب؟ وما الجهود التي بذلها يف هذا الصدد؟

وما طبيعة الحضارة الغربيّة وتطورها التاريخي؟ وما األسس التي بنى عليها نقده

تعب عن روح الدين ،أم العقل ،أم االثنني م ًعا؟
للحضارة الغربية؟ وهل هذه األسس ّ
هل استطاع أن يكون عىل دراي ٍة مبواقف املسلمني املختلفة من الحضارة الغربية
والفكر الغريب؟ وما هي عوامل االحتقان بني الرشق والغرب؟ هل هناك تشوي ٌه

ممنهج وتضييق؟ وما مظاهر العداء بني الرشق والغرب وأسبابه ونتائجه؟ وكيف
ٌ

كانت وجهة نظره يف تاريخيّة العالقة بني الحضارة اإلسالميّة والحضارة الغربية؟
كل هذه األسئلة واإلشكاليات تطرق إليها الندوي يف تناوله لتلك القض ّية محاوالً

اإلجابة عليها انطالقاً من وازعه الديني.

كل محو ٍر من محاور قضيّة
عمدنا يف هذا الكتاب لتحليل رأي الندوي يف ّ
اإلسالم والغرب ،واملقارنة بينه وبني من سبقوه وأدلوا بدلوهم يف القضية من أمثال:

محمد إقبال ،ومحمد أسد وغريهام .كام قمنا بتوجيه النقد للعديد من األفكار
واألطروحات واآلراء.
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هنـدي ولد بقريـة تكية،
إسلامي وداعي ٌة
أمـا أبو الحسـن النـدوي .فهو مفكـ ٌر
ٌّ
ٌّ

مديريـة رايئ بريلي ،الهنـد عام(1333هــ1913/م) وتـويف يف  31ديسـمرب 1999

[[[
ي أبـو الحسـنِ بـن عبـد الحي بـن فخر
املوافـق  23رمضـان 1420هــ  .هـو عل ٌّ

الديـن الحسـني ـ ينتهـي نسـبه إىل عبـد الله األشتر بن محمـد ذي النفـس الزكية

بـن عبـد اللـه املحـض بـن الحسـن املثنى بـن الحسـن بن علي بـن أيب طالب.
هاجـر جـ ّده وهـو األمير قطـب الديـن محمـد املـدين (م 677هــ) إىل الهند يف

أوائـل القرن السـابع الهجـري[[[.

تويف والده وهو دون العارشة ،فأرشف أخوه الكبري عىل تربيته .حفظ القرآن،

وتعلم األردية واإلنجليزية والعربية ،ثم التحق بجامعة لكهنؤ ،وهي جامع ٌة تدرس

العلوم املدنيّة باللّغة اإلنجليزية ،وفيها قس ٌم آلداب اللّغة العربيّة ،اختاره أبو الحسن
عن شوق ،ثم التحق بدار العلوم لندوة العلامء عام 1929م ،ليالقي كبار علامء
الهند ،وليحرض دروس الرشيعة عندهم ،ولك ّنه مل يرت ِو بعد فالتحق بديوبند م ّدة

شهورٍ ،ثم سافر إىل الهور ،وقرأ التفسري القرآين عىل كبار علامئها ،وتحققت أمنيته

مدرسا بدار
بلقاء شاعر اإلسالم محمد إقبال ،فجالسه وأفاد منه ،و ُع ّي –بعد ذلك-
ً

العلوم لندوة العلامء يف عام 1934م[[[.

يُ َع ُّد أبو الحسن الندوي من أشهر العلامء املسلمني يف الهند ،متيّز بكتاباته

الغزيرة وإسهاماته الرثيّة يف الفكر اإلسالمي ،وكان كثري السفر ،إذ تنقّل يف
مختلف أنحاء العامل لنرصة قضايا املسلمني والدعوة لإلسالم ورشح مبادئه،

وإلقاء املحارضات يف الجامعات والهيئات العلمية واملؤمترات .دفعته همته
تاريخي ،وعمره ( 18سنة) يتحدث فيه عن جده
ريا -إىل كتابة مقا ٍل
الباكرة -صغ ً
ٍّ
[[[-انظر أحمد الجدع ،معجم األدباء اإلسالميني املعارصين ،طبعة األردن – عامن ،دار الضياء للنرش
والتوزيع ،األوىل1421 ،هـ 2000 -م ،ص.51
[[[-انظر- https://www.kutubpdfbook.com/author/877 :
[[[-انظر- https://www.kutubpdfbook.com/author/877 :
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املجاهد أحمد بن عرفان شهيد اإلسالم ،وبعث به إىل (مجلّة املنار) املرصية

التي يقوم عليها العالمة محمد رشيد رضا فنرشه ،وبدأ الندوي الدعوة إىل الله
عىل املنابر خطيبًا .ثم سافر إىل (دلهي) يف رحل ٍة علمي ٍة ،فالتقى بعاملها الكبري
الشيخ محمد إلياس .عزم الندوي أن يكون داعي ًة بلسانه كام يكتب بقلمه ،ولك ّنه

حال ًة يف العامل اإلسالمي
يف نهاية املطاف رأى أ ّن األصلح أن يكون داعي ًة ر ّ
كله ،بدالً من الدعوة يف الهند فقط كام فعل شيخه إلياس .فرحل إىل الحجاز
ٍ
مرات عديد ٍة ،وإىل مرص ،واملغرب ،والشام ،وتركيا ،وزار أمريكا ،والدول
األوربية ،وطاف بأكرث عواصم العامل اإلسالمي ،وكانت رحالته عظيم َة التأثري[[[.

تويف أبو الحسن الندوي يف ( 23من رمضان 1420هـ =  31من ديسمرب 1999م)،
عن عمر ناهز  86عا ًما.

أ ّما بالنسبة ألعامله ،فقد عمل الندوي مد ّر ًسا بدار العلوم يف لكنهؤ م ّدة عرش

سنوات ،واشتغل بالصحافة ،وساهم يف الكتابة يف مجلّة «الضياء”التي تصدر
بالعربيّة ،،ثم ترأس تحرير مجلّة «الندوة العلميّة» ،ثم أصدر «مجلّة التعمري»
النصف شهريّة باألورديّة ،ويعترب أحد رؤساء التحرير ملجلّة «معارف» األكادمييّة
التي متثّل املسلمني يف شبه القا ّرة الهنديّة.

[[[

وتول رئاسة جامعة دار العلوم «ندوة
ّ
أسس جمعيّ ًة لنرش اإلسالم بني الهنود،
كام ّ

العلامء» وأنشأ املجمع اإلسالمي «أكادميية البحوث اإلسالميّة» سنة (1959م)،
وأسس حركة «رسالة اإلنسانية» عام (1951م) ،وأسس املجمع اإلسالمي العلمي

يف لكهنؤ عام (1956م) ،وشارك يف تأسيس هيئة التعليم الديني للوالية الشامليّة
عام (1960م) ،ويف تأسيس املجلس االستشاري اإلسالمي لعموم الهند عام
[[[-انظر موسوعة ويكيبيديا ،وموقع إسالم ستوري)less( .
[[[-انظر أحمد الجدع ،معجم األدباء اإلسالميني املعارصين ،طبعة األردن – عامن ،دار الضياء للنرش
والتوزيع ،األوىل1421 ،هـ 2000 -م ،ص.52
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(1964م) ،ويف تأسيس هيئة األحوال الشخصيّة اإلسالميّة لعموم الهند (1972م)،
ويف تأسيس رابطة األدب اإلسالمي العامليّة (1986م[[[.

نال عضويّة عدد من املجامع العلميّة واملؤسسات العامليّة مثل :رابطة
العامل اإلسالمي ،واملجلس األعىل العاملي للدعوة اإلسالمية ،ومركز أكسفورد

للدراسات اإلسالمية ،ومجامع اللغة العربيّة يف دمشق والقاهرة وعامن وغريها[[[.

ميثل الندوي واح ًدا من املفكرين الذين آلوا عىل أنفسهم تناول الفكر الغريب

والحضارة الغربيّة دراس ًة نقديّةً ،فهذا املفكّر مل يرهب من التوسع املادي للحضارة

ريا أن يؤكّد عىل افتقار هذه الحضارة للجانب الروحي ،وأنّها
الغربيّة فقد حاول كث ً
جاءت لتقيض عىل اإلنسان روحيًا وأخالقيًا لتصنع إنساناً آخر ذا نزع ٍة ماديّ ٍة رصف ٍة.
كل مظاهر املاديّة الحديثة،
لقد عاش الرجل مداف ًعا عن الهويّة اإلسالمية ،رافضً ا ّ

وخطب ألقاها يف
كتب ألّفها لنقد الحضارة الغرب ّية،
ٍ
وقد تنوعت جهوده ما بني ٍ
مساجد كثري ٍة من مختلف بلدان العامل وخاصة العامل الغريب منها ،ورسائل طرح
فيها بعض آرائه وأفكاره يف القض ّية.

لقد ركّز الندوي نقده عىل مركزيّة الغرب وحضارته القامئة عىل فلسف ٍة ماديّ ٍة
رصف ٍة من خاللها أصبح الغرب هو املركز يف مقابل اآلخر (التابع) .ولذالك حذّر
الندوي من االنبهار بالحضارة الغرب ّية يف جانبها املادي دون النظر إىل ما خلّفته
وال زالت تخلفه من آثا ٍر س ّيئ ٍة عىل إنسان ّية اإلنسان ،حيث أصبح األخري عبارة عن
آل ٍة صامء تُؤمر فتُجيب.
وال يخفى البعد الديني الذي كان ينطلق منه الندوي يف نقده هذا ،فقد كان
[[[-انظر أحمد الجدع ،معجم األدباء اإلسالميني املعارصين ،طبعة األردن – عامن ،دار الضياء للنرش
والتوزيع ،األوىل1421 ،هـ 2000 -م ،ص.53 ،52
[[[-انظر خالد النجار ،أبو الحسن الندوي ،عىل الرابط التايل:
https://www.alukah.net/culture/049623//
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يخىش من انتصار النزعة املاديّة عىل اإلنسان ،واإلنسان املسلم خاصة ،فتبعده

بكل سلبياته يف
عن سمته اإلمياين الروحي ،فقد كان الواقع الغريب متمثالً أمامه ّ
الجانب الروحي ،فرأى يف ماديّة الحضارة الغربيّة املفرطة مع ّوالً يهدم املعاين
أي
الروحية ،لذلك كانت دعوته حثيثة إىل رضورة الربط بني املادي والروحي يف ّ
حضار ٍة إنسانيّ ٍة ،أل ّن التوازن بينهام هو السبيل الوحيد إىل إقامة حضار ٍة إنسانيّ ٍة

متوازن ٍة بحق ،وتقود العامل إىل حيا ٍة أفضل.

خصصها للحديث عن إشكال ّية الحضارة الغربية
إ ّن املتأ ّمل يف كتب الندوي التي ّ
يستطيع أن يجد بسهول ٍة تحليالً راق ًيا لهذه الحضارة مبا تنطوي عليها من إشكاليات

جمة ،مبي ًنا بوضوح قدرة األمة اإلسالمية ملواجهتها .ولقد كان موقفه من األمة
اإلسالم ّية موقفًا معتدالً ،ناب ًعا من قلب رجلٍ مؤمنٍ يدرك الخطر الحقيقي الذي يحيق
ٍ
كل ذلك يف
باحث مدقّقٍ ومحلّل ،وصاحب تجربة ودراية بالواقعّ ،
بهذه األمة ،وفك ِر

أسلوب أخذ ميزج فيه القلب بالعقل ،والفكر بالعاطفة .أ ّما املنهج ّية التي كان ينطلق
ٍ
منها ،فهي تعتمد باألساس عىل النقد املمزوج باملقارنة ،وهذا ميثل موقفًا شجا ًعا
ملفك ٍر وقف يف وجه الحضارة الغربية مداف ًعا عن عقيدته وهويّته اللتني مل تناال اهتامم

من قلّدوا هذه الحضارة ،وجعلوها املالذ اآلمن لإلنسان ّية التعيسة.

ومن ثم فإ ّن تناول الفكر النقدي الذي قدمه الندوي للغرب حضار ًة وفك ًرا ميثل

حلق ًة من حلقات كشف العالقة التاريخ ّية بني اإلسالم والغرب.
وعليه فسوف نتناول املوضوع من حيث املحاور اآلتية:
أ – نظر ٌة شمول ّي ٌة حول عالقة اإلسالم بالغرب عند الندوي.
ب – األسس التي بنى عليها نقده للغرب.

ج – النتائج التي انتهى إليها ،مع عرضها عىل ميزان التحليل واملناقشة.

د – مستقبل العالقة بني اإلسالم والغرب.

الفصل األول
ّ
الغربية
طبيعة الحضارة
وتطورها التاريخي

يخطئ من يظن أ ّن الندوي كانت نظرته للحضارة الغربية نظر ًة ض ّيقةً ،أو أ ّن

وعي تا ٍّم بطبيعة تلك
نظرته كانت سطح ّيةً ،فالندوي ومن خالل مؤلفاته كان عىل
ٍ
الحضارة ،وطبيعة األدوار التاريخ ّية التي مرت بها ،فليست الحضارة الغربية عنده
يف القرن العرشين وليدة القرون املتأخرة التي تلت القرون املظلمة يف أوروبا ،أو

أنّها حديث ٌة كام تو ّهم البعض ،بل يرجع تاريخها -بنظر الندوي -إىل آالف السنني.

يرى الندوي أ ّن الحضارة الغرب ّية سليلة الحضارة اليونان ّية والحضارة والرومان ّية،
كل النتاجات
فقد خلفتهام يف تراثهام السيايس والعقيل واملدين ،وورثت عنهام ّ
ٍ
ٍ
وعلمي ،وانطبعت
يل
سيايس ،وفلسف ٍة اجتامع ّي ٍة،
من
ممتلكات ،ونظامٍ
وتراث عق ٍّ
ٍّ
ٍّ
فيها ميول ونزعة وخصائص الحضارتني كلتيهام ،بل انحدرت إليهام يف الدم“ ،فقد

كانت الحضارة اليونانية أول مظه ٍر رائعٍ ـ حفظه لنا التاريخ ـ للعقل ّية األوروب ّية،
وأول حضار ٍة ـ سجلها التاريخ ـ قامت عىل أساس الفلسفة األوروب ّية وتجلت فيها

حا واحد ًة هي الروح
نفسيتها ،وعىل أنقاضها قام رصح الحضارة الروم ّية ،تحمل رو ً
األوروبية .وظلّت الشعوب األوروبية طيلة قرونٍ محتفظ ًة بخصائصها وطبيعتها،

وارث ًة لعلومها وفلسفتها وآدابها وأفكارها ،حتى برزت بها يف القرن التاسع عرش يف

ثوب براقٍ يوهمك – بطالوته وزهو ألوانه – أنّه جديد النسج ،ولكن لحمته وسداه
ٍ
من نسج اليونان والرومان”[[[.

وقد انتبه البعض إىل حقيقة تأثري الحضارة اإلغريقية يف الحضارة العربية،

ذاهبًا إىل أن هناك العديد من جوانب الحضارة اإلغريقيّة التي ميكن مالحظتها يف
الحضارة الغربيّة اليوم ،ومن هذه الجوانب [[[:

[[[ -أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ط مكتبة اإلميان ،املنصورة،
مرص ،بدون ،ص.141
[[[-انظر غادة الحاليقة ،ما هي الحضارة الغربية ،عىل الرابط التايل:
:https://mawdoo3.com/
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الجانب االقتصادي :ال تزال الحضارة الغربية تستخدم العديد من أفكار

الحضارة اإلغريقية ،مثل أنظمة الري ،والنظام العددي ،فالحضارة الغربية توظف

أنظمة الري لري املحاصيل يف األرايض التي يصعب الوصول إليها ،كام كان
اإلغريق يفعلون قدمياً ،وتوظف النظام العددي لحفظ جرد الرضائب ،واملنتجات،

كام كانت تفعل الحضارة اإلغريقة منذ زمن.

الجانب السيايس :سادت األفكار الدميوقراطيّة يف الحضارة اإلغريقية قدمياً،

وال تزال هذه األفكار موظف ًة من قبل العديد من حكومات العامل ،والحضارة
حد
الغربية تحديدا ً ،وذلك ألنه نظا ٌم يرشك األفراد يف اختيار الحكومات ،كام أنه يُو ّ
ويساوي بني كافة أفراد الشعب.

ري يف العقلية والتوجه
بيد أن الندوي يرى أ ّن التأثري كان أكرب من ذلك ،فهو تأث ٌ
ٍ
مخالف له ،وينظر إىل العامل نظر ًة
العقدي يحاول أن يهمش الدين ،وينظر نظرة

ماديّةً ،وهذا ما كان يجمع بني حضارة اليونان والحضارة الغربيّة املعارصة.

ومن ثم عمل الندوي عىل دراسة خصائص الحضارة اإلغريقية ،والحضارة

كل منهام واالتجاه – روح ًيا أو عقل ًيا – الذي متثله،
الرومانية ،للوقوف عىل طبيعة ّ
إميانًا منه بأن الوقوف عىل طبيعة التطور التاريخي للحضارة الغربية يؤدي إىل
تحليلها وانتقادها والحكم عليها بصور ٍة سليم ٍة.

الحضارة اإلغريق ّية ..نقطة بدء الحضارة الغرب ّية:
ال شك يف أ ّن اليونان كانت أ ّم ًة ذات إسهامٍ بالغٍ يف تاريخ الفكر اإلنساين،
وتاريخ الحضارة العامل ّية عامة ،والغرب ّية منها خاصة ،وذلك ملا أنتجته رشيح ُة
ٍ
ٍ
وأخذ ور ٍّد
نقاش كبريٍ،
علامئها من أفكا ٍر وقضايا وحلو ٍل للعديد منها كانت مثا َر

ظل قرونًا بعدها ،بغض النظر عن قبولنا لها من عدمه .وقد أشاد الندوي بالحضارة
ّ
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اليونانيّة – باعتبارها اإلرهاصات األوىل للحضارة الغربيّة – قائالً“ :اليونان أ ّم ٌة

موهوبةٌ ،وتع ّد من أنجب أمم العامل وأذكاها ،وأكرثها استعدا ًدا للعلم واألدب ،ومن
أخصبها أذهانًا وعقوالً ،وقد مثلت يف العامل دو ًرا خال ًدا بفلسفتها وأدبها ،ووفرة من
نبغ فيها من العلامء والحكامء والعبقريني ،تزهو بآثارهم مكتبات العامل”[[[.

وقد حاول الندوي جهده الوقوف عىل طبيعة الحضارة اليونانية ،محاوالً سرب
ٍ
أغوارها ،والنظر إليها نظر َة تحليلٍ
عم تشرتك فيه مع الحضارات
ونقد ،صارفًا النظر ّ
األخرى من مظاهر وظواهر ،ومن ثم فقد بحث عن طبيعة هذه الحضارة
وخصائصها ،فوجد أنّها متتاز مبجموع ٍة من املزايا تجعلها متف ّرد ًة عن الحضارات

األخرى ،خاصة حضارات الرشق ،وقد أجمل هذه املزايا يف النقاط اآلتية[[[:
الحس.
اإلميان باملحسوس ،وقلّة التقدير ملا ال يقع تحت
ّ
قلّة الدين والخشوع.
شدة االعتداد بالحياة الدنيا ،واالهتامم الزائد مبنافعها وشهواتها.
النزعة الوطن ّية.

إن الندوي كان يهدف من خالل هذه املزايا أن يؤكد عىل الطابع املادي

ولعل هذا الجانب
ّ
للحضارة اليونان ّية ،فشعار هذه الحضارة عنده هو املاديّة،
املادي يربز أكرث ما يربز يف ميل هذه الحضارة إىل املحسوس ،حتى املجرد

يعملون عىل تصويره تصوي ًرا ماديًا ،وما يدل عىل ذلك تصويرهم للذات اإلله ّية،
فاإلله يف الفكر اليوناين ليس واح ًدا ،وإمنا متعدد ،فجعلوا هناك إل ًها للرحمة ،وإل ًها
للقسوة ،وإل ًها للجامل ،وإل ًها للحب ،إىل غري ذلك ،ونسبوا املادة إىل هذه اآللهة،
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.142
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.142
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وصوروها يف صورة اليشء املجسم الذي له شكل وجهة ومكان وزمان[[[ ،وهي
األمور التي تتناىف مع الله تعاىل.

ٍ
خفي إىل أ ّن املاديّة التي غلبت
طرف
وكأ ّن الندوي يحاول أن يشري إلينا من
ٍّ
عىل الحضارة الغربيّة يف العرص الحديث واملعارص ،إمنا هي مجرد ٍ
إرث من
كل ما هو روحي
الحضارة اليونانيّة األم ،فاالتجاه الغالب واح ٌد ،وهو البعد عن ّ

أخالقي يف الغالب.

وكانت قضيّة اإلله أكرث القضايا الدالة عىل هذه املاديّة املقيتة ،فالفلسفة
اليونانيّة نفت الصفات اإللهيّة ،وعملت عىل تعطيلها ،بل لقد وصف أرسطو الذات

اإللهية بكونها املحرك الذي ال يتحرك ،فصور الله تعاىل يف هذا التصوير بالعجز
وعدم القدرة ،وهي أمو ٌر استتبعها نفي أرسطو االختيار عن الله تعاىل واألفعال

والخلق واألمر .فضالً عن أن فلسفتهم تقوم عىل ربط هذا العامل بالعقل الفعل
وحركات األفالك والكواكب ،وليس الله تعاىل“ ،فإنّه بطبيعة هذه العقيدة ال يقصد

الله يف حياته العملية إال تقلي ًدا ،وال يرجوه ،وال يهابه ،وال يحبه ،وال يخر لعظمته،
وال يستغيث به يف شدته ،وال يسبّح بحمده ،ويعيش كأنّه ال إله وال رب ،فإذا سمعنا

أ ّن اليونان مل يكونوا خاشعني لله ،وكانت عبادتهم وأعاملهم الدينية أجسا ًدا بغري
أرواح ،وأنهم كانوا يعظمون الله ،كام كانوا يعظمون شيوخهم وكبارهم مل نستغربه
البتة ،وإمنا نتعجب إذا سمعنا عكس ذلك”[[[.

أما الوطن ّية فهي من لوازم الطبيعة األوروبية ،يف رأي الندوي ،بل إنّه يرى أنها

أظهر وأقوى يف أوروبا منها يف آسيا ،ويرجع ذلك إىل الطبيعة الجغرافية ،حيث
ٍ
مناخات متعددةً ،وأنوا َع
إ ّن املناطق الطبيع ّية يف آسيا واسع ٌة بصور ٍة كبري ٍة ،وتشمل
[[[-انظر عىل سبيل املثال ،بيري ديفانبيه وآخرون ،معجم الحضارة اليونانية القدمية ،ترجمة وتقديم أحمد
عبد الباسط حسن ،املركز القومي للرتجمة ،الطبعة األوىل2014 ،م ،ص.23
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.145 ،144
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كثري ٍة من البرش ،فضالً عن أنّها غنيّ ٌة وخصب ٌة يف وسائل العيش“ ،فاململكة يف القارة
األسيويّة تجنح بحكم الطبيعة إىل السعة والعموم ،وظهرت يف أرضها ،وازدهرت

أوسع ماملك عرفها التاريخ ،أما يف أوروبا فالتنازع عىل البقاء فيها شدي ٌد ،والكفاح
للحياة دائ ٌم ومستم ٌّر ،لتزاحم العمران ،وضيق املناطق ،وقلة وسائل العيش ،وقد

حرصت الجبال واألنهار األجناس األوروبية ،يف نطاقٍ ضيّقٍ طبعي دائم ،وباألخص

الجزء األوسط الغريب ،والجزء الجنويب من أوروبا ،ال يسمح بوجود ماملك واسعة
عظيمة ،وقد شاءت طبيعة هذه القارة أن تكون منشأً ملاملك ضيّق ٍة صغري ٍة ،لذا كان

التصور السيايس يف أوروبا يف القديم ال يكاد يجاوز ماملك بلديّة ،ال تزيد منطقتها
عىل أميا ٍل مستقل ٍة استقالالً تا ًما ،وأكرب مظهر لهذا التصور أرض اليونان؛ حيث
وجدت من أرض التاريخ عرشات من مدن صغرية مستقلة”[[[.

وهو هنا يحاول أن يربط نشأة فكرة الوطنية بطبيعة املكان جغرافيًا ،واعترب بذلك

أنها كانت فكر ًة مناسب ًة لتلك الدويالت الصغرية ،أو املدن غري املرتامية األطراف،
وقد استدل عىل ذلك باملدن اليونانية ،ونحن نجد أن فكرته هنا تتامىش مع واقع
تلك املدن يف تلك الفرتة ،فقد اكتسبت أثينا شهر ًة كبري ًة يف بالد اليونان ،حتى

حق املواطنة الحقيقيّة كان
إنّهم كانوا ينظرون لغري األثيني نظر ًة دونيّةً ،مبا يعني أ ّن ّ

لألثينيني ،وال أحد غريهم ،األمر نفسه يقال عىل إسربطة تلك املدينة التي نالت
شهرتها الواسعة تاريخيًا ،وغريها من املدن التي كان فكرة الوطنية أو املواطنة
فيها مقصور ًة عىل أبنائها الخلص ،ال الهجني“ .فقد كان األحرار واملتساوون هم

رشا”[[[.
املواطنون األثينيون ،ال البرش من حيث كونهم ب ً

وليك نتأكد من تلك الفكرة ال ب ّد أن نرجع إىل ما كتبه أرسطو ذاته – ذلك
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.144 ،143
[[[-انظر آديال كورتينا ،مواطنون يف العامل نحو نظرية للمواطنة ،ترجمة عيل املنويف ،القاهرة ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب2015 ،م ،ص.43
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الفيلسوف اليوناين الذي جابت شهرته اآلفاق – كانت فكرته يف املدينة الفاضلة

أو الجمهورية الفاضلة قامئ ًة عىل أساس التمييز بني ما هو يوناين ،وما هو غري

أي من هذه
يوناين[[[ ،بل لقد كان لليوناين ُّ
كل الحقوق واملميزات ،وليس لغريه ٌّ

الحقوق واملميزات.

حب للوطن يف النظام األخالقي األرسطي ،لكنه مل يكن نظا ًما
نعم كان هناك ٌّ

يحتوي الجميع ليشمل غري اليونانيني ،ومن ثم فقد كانت وطنيّ ًة نعم ،ولك ّنها نو ٌع من
ٍ
لجنس غري الجنس األثيني ،لذلك فإن الوطنية
الوطنيّة املجحفة التي ال ترى وجو ًدا

جا من الوطنية .بيد أ ّن العذر الوحيد هنا هو أنهم أخذوا
اليونانيّة األرسطية كانت نو ًعا ف ً
بفكر ٍة كانت يف طور النشأة ،ويف فرت ٍة تاريخيّ ٍة كانت يف مرحل ٍة ال نستطيع أن نقارنها
باملرحلة التاريخية والعرص الذي نعيش فيه اآلن .ومن املعلوم أ ّن الفكرة ال تولد
جيل بعد جيلٍ ،فتتطور،
مكتملةً ،بل تتعاور عليها السنون واأليام واألفكار التي ينتجها ٌ

حتى تصل إىل مرحلة الفكرة الواضحة ،وهذا ما حدث لفكرة الوطنية بالفعل.

الحضارة الرمانية ..كمرحلة عىل الطريق:
يرى الندوي أن اليونانيني خالفوا الروم ،وفاقوهم يف القوة والتنظيم للمملكة،

واتساع الدولة ،وصفات الجنديّة ،لك ّنهم مل يلحقوا بهم  -يف رأيه  -يف العلم
والفلسفة واآلداب والشعر والتهذيب واللباقة واملدنيّة التي كان لإلغريق فيها

فضل وتقد ٌم عىل جميع األمم املعارصة ،وعىل الروم أيضً ا الذين كانوا ال يزالون
ٌ
يف دورهم العسكري فخضعوا لهم من الناحية العملية ،وتطفلوا عىل مائدتهم،

واقتبسوا من علومهم وفلسفتهم وأفكارهم[[[.

نصا يقول فيه:
وهو متأث ٌر يف ذلك باملفكر لييك الذي نقل عنه الندوي ً
[[[-انظر أرسطو ،كتاب السياسة ،اللجنة الدولية لرتجمة الروائع اإلنسانية1957 ،م ،ص.115
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.145
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“إن اليونان كانت لهم ثرو ًة علميّ ًة ضخم ًة أنتجوها ،وزادوا فيها عىل م ِّر القرون
والعصور ،وكانت روما ال تزال يف طورها الجندي ،ال متلك أث ًرا من اآلثار األدبيّة،
بل كانت لغتها قارص ًة يف التعبري عىل األفكار واملعاين العالية ،فغُلب الروم

بتخلفهم وقصورهم يف العلم ،وانقلبوا صاغرين للمدينة اليونانية التي غلب أهلها
كل قسمٍ من أقسام العلم ،فكان
يف السياسة ،ومل يزالوا مأخوذين بسحرهم يف ّ

املؤرخون األقدمون يف الروم يؤلفون كتبهم باليونانيّة ،واستمرت اليونانيّة لغة
التأليف والعلم بعدما بدأ شعراء الروم ينظمون الشعر يف الالتينية”[[[.

وهذا يعني يف التحليل األخري أن الروم تشبعوا بالحضارة اليونانيّة ،وصاروا

كل حياتهم ،ال يف األدب والشعر والكتابة فحسب ،بل صاروا يونانيني
يتمثلونها يف ّ

لحم ود ًما ،يف الحياة العامة والخاصة ،يف األخالق واالجتامع ،يف طريقة تفكريهم
ً
وأساليب حياتهم ،حتى صار األمر محاكا ًة بالفعل.

رسا ومحلالً وناق ًدا أيضً ا ،فلم
الندوي ـ من جانبه ـ وقف عند هذه املحاكاة مف ً

يكن لديه شك يف أ ّن الفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية – وكذلك النفسيّة اليونانيّة ـ قد

انتقلت من اليونان إىل الرومان ،جرت منهم مجرى الروح والدم .نعلم أ ّن الروم بطبيعتهم
ريا عن اليونانيني يف الخصائص الفطرية ،بل كان الندوي
األوروبية مل يكونوا يختلفون كث ً

ريا بني األمتني ،وقد بنى موقفه هذا عىل أساس عدة أمور[[[:
يرى أن هناك شب ًها كب ً
اإلميان باملحسوس ( املادية ) يف الغالب.
الغلو يف تقدير الحياة.

الشك يف الدين ،والضعف يف اليقني ،واالضطراب يف العقيدة ،واالستخفاف

بالنظام الديني وطقوسه.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.145
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.146
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وحب مفر ٌ
ط للوطن.
والتعصب لها،
االعتزاز بالقوميّة
ّ
ٌّ
االعتداد بالقوة ،واالحرتام الزائد لها الذي يبلغ حد العبادة والتقديس.
ومن األكيد ـ تأكي ًدا عىل منزع الندوي يف تأثري الحضارة اليونانية يف الحضارة

الرومانية ـ أ ّن من املفكرين من ذهب إىل أن الحضارة الرومانية مل يكن لها فلسفة
أصيلة ،وإمنا اتبعت الحضارة اليونانية ،وفتحت بابها عىل مرصعيه أمام هذه الفلسفة

الوافدة ،واحتضنتها ،وكانت أوىل مثار هذا االحتضان التمسك بالنهج املادي،
وتغليب الحيس عىل ما دونه من الروحانيات والعواطف[[[.

إ ّن الرومان كانت لهم ديانتهم ،ولك ّنها كانت ديان ًة وثنيةً ،تقوم عىل الخرافات

بكل ما هو
واألساطري ،وهذا يفرس سبب هذا الضعف الديني لديهم ،واالستهزاء ّ
ٍ
ٍ
ح ،وهذا
ديني لديهم ال ينبني عىل
موقف
أي
أساس صحي ٍ
مقدس ،ومن ثم فإ ّن ّ
ٍّ

يقودنا إىل إدراك الشبه بني الحضارة الرومان ّية والحضارة الغرب ّية يف العرص الحديث
الذي حاوله الندوي تقريبه لنا ،وهو أ ّن الثانية سارت عىل خطوات األوىل نفسها،

كل ما هو ديني يطغى عىل الغرب منذ بداية حضارته.
مبا يعني أ ّن املاديّة ورفض ّ

وهذا يقودنا إىل يش ٍء من األهم ّية مبكانٍ يف فهم حضارة اليونان ،وهو أ ّن الدين

فقد أهميته عندهم ،ومل يبق لديهم يش ٌء من سلطانه الروحي ،بل لقد وصل األمر

بهم إىل التجرؤ عىل اآللهة التي كانوا يعبدونها ،وأنزلوها من مكانتها يف قلوبهم
ري يف أخالق األمة وسياستها ومجتمعها،
التي لطاملا تغنت بها“ ،فلم يكن للدين تأث ٌ
مل يكن ميلك عليهم شعورهم ،وميولهم ،ويراقب عليهم أخالقهم ونزعاتهم ،ومل

[[[-انظر عالقة الفلسفة اليونانية بالفلسفة الرومانية:
إميار ،أندريه ،أوبوايه ،جابينن ،تر ،فريد م .دانر فؤاد ج أبو رميان  /تاريخ الحضارات العام ،بريوت عويدات
للنرش والطباعة1998:م .ط  ،4ج.2
عزبال ،محمد شفيق ،املوسوعة العربية امليرسة ،القاهرة ،دار الشعب1965 :م ج1
الشنبطي ،محمد فتحي ،املعرفة ،القاهرة دار الثقافة للطباعة والنرش1981 :م.
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يكن دي ًنا عميقًا يحكم عىل الروح ،وينبعث من أعامق القلب ،بل كان تقلي ًدا من
التقاليد ،كانت السياسة تقتيض البقاء عليه ،ولو باالسم والرسم”[[[.

يقول لييك تأكي ًدا عىل ما ذهب إليه الندوي“ :إ ّن الدين الرومي كان أساسه عىل

األثرة ،ومل يكن يرمي إال عىل رفاهة األفراد ،وسالمتهم من املصائب واملتاعب،

والشاهد عىل ذلك أنه ظهر يف روميّة مئات من األبطال العظامء ،ولكن مل ينهض
فيها زاهد يف الدنيا ،عزوف عن ملذات الحياة ،وال تسمع مثاالً يف تاريخ الروم
للتضحية واإليثار إال تجده ال تأثري فيه للدين ،ولكن مبنيًا عىل الوطنية”[[[.

إذا ً ،الندوي يحاول جاه ًدا أن يدلل عىل أثر الحضارة الرومانية يف الحضارة

الغربية املعارصة ،باعتبار األخرية هي الوريثة الرشعيّة لألوىل .فالنظرة املاديّة،
وحب السيطرة عىل البرشية كانتا صفتان ،أورثتهام الحضارة الرومانية للحضارة
ّ
الغربية املعارصة ،وهذا ما أكده املفكر املسلم محمد أسد ـ إسالمي الديانة،
نص يقول فيه“ :إ ّن الفكرة التي كانت تسيطر عىل األمرباطورية
أملاين الجنسية ـ يف ٍّ

الرومانيّة هي احتكار القوة لها ،واستغالل األمم األخرى ملصلحة الوطن الرومي
أي ظلمٍ وقسو ٍة يف سبيل حصول
فقط ،مل يكن رجالها والقامئون عليها يتحاشون من ّ
خفض العيش لطبقة ممتازة ،أما ما اشتهر من عدل الروم ،فلم يكن إال للروم فقط.
ٍ
ٍ
محض للحياة والحضارة ،وإن
مادي
إدراك
إ ّن هذه السرية ال ميكن أن تقوم إال عىل
ٍّ

يل ،ولك ّنها بعيد ٌة عن جميع القيم الروحية .إ ّن
كانت ماديتهم قد ُهذّبت بذوقٍ عق ٍّ
الروم مل يدينوا بالدين جديًا أب ًدا ،كانت آلهتهم التقليدية محاكا ًة شاحب ًة ألساطري
اإلغريق وخرافاتهم ،وقد أمنوا بهذه األرواح محافظ ًة عىل الرابطة االجتامعية التي

كانت تربطهم وتوحدهم ،فلم يكونوا يسمحون لهذه اآللهة بالتدخل يف حياتهم
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.147
نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني،
[[[-تاريخ أخالق أوروباً ،
ص.147
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العمليّة ،كان لها أن يأذنوا أن تتكهن بالغيب ـ إذا سئلت عن ذلك ـ عىل لسان

الكهان ،ولكن مل يحلوا لها أب ًدا أن تفرتض رشائع أخالقيّة عىل الناس”[[[.

ومن ثم نفهم أن تأثري العامل الديني عىل الرومان كان ضئيالً ،بل ال ندعي ُمنك ًرا
إذا قلنا أنّهم اتخذوا الدين يف بعض األحيان خدم ًة ألغراضهم السياسيّة ،أما أنّهم
كانوا ميتلكون الوازع الديني القومي ،فذلك ما ال نجده البتّة .وهناك نقط ٌة أخرى
يجب االنتباه إليها وهي أن طبيعة الدين الوثني الذي كان يؤمن به الرومان ،كان
مييل إىل التجسيم والتصوير ،تجسيم اآللهة ،وتصويرها يف صورة املادي ،وهذا
كلّه ـ يف التحليل األخري ـ ينزع فكرة القداسة عن اإلله .فعندما كانوا يؤمنون بتع ّدد

مادي مثلهم ،كانت النتيجة الحتميّة هي انتزاع
األلهة ،وينظرون إليها عىل أنها كائ ٌن
ٌّ
محل ٍّ
شك كبريٍ ،وهذه هي
القدسيّة لإلله من قلوبهم وعقولهم .ومن ثم يكون الدين ّ

كل دينٍ ال يناسب الفطرة السليمة.
طبيعة ّ

وال شك يف أ ّن مجتم ًعا كهذا تسود فيه االستهانة بالدين والقيم األخالقية

واإلنسانية ال يرجى منه شيوع الجانب الروحي عىل املادي ،فاملادية طغت
كل أركان الدولة
بعجيب أن نرى انحطاطًا أخالقيًا يف ّ
بصور ٍة شنيع ٍة ،ومن ثم فليس
ٍ
الرومانية ،فقد هبطوا بإنسانيّتهم إىل مستوى البهيميّة والحيوانيّة ،ومل يُغلّبوا الجانب
كل العصور عىل تغذيته للرقي بالنفس
الروحي الذي حرص املفكرون الحقيقيون يف ّ
اإلنسانيّة ،ودأوبوا لنقل اإلنسان من الساحة الحيوانيّة إىل ساحة العقل والروح.

تنص الروم صنع بعض التحول يف الدولة الرومان ّية،
بيد أ ّن الندوي كان يرى أ ّن ّ
ريا عىل اإلطالق ،وهي ـ يف رأيه ـ حادث ٌة عظيم ٌة يجب أن ينوه
لكنه ليس تحوالً كب ً
بها التاريخ ،فقد كان اعتالء النرصان ّية عرش روما الوثن ّية ،وجلوس قسطنطني الذي
ريا ،انترصت فيه
اعتنق املسيح ّية عىل رسير األباطرة عام  305م ،ميثل انتصا ًرا كب ً

[[[-محمد أسد ( ليوبولد فايس ) ،اإلسالم عىل مفرتق طرق ،دار العلم للماليني ،األوىل1946 ،م ،ص.39
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النرصانية عىل الوثنية ،ونالت ما مل تكن تحلم به ـ كام يرى الندوي ـ من ملك
ٍ
عريض ودول ٍة مرتامية األطراف ،وكلم ٍة ال تعلوها كلمة ،وحيث إ ّن قسطنطني توصل
رس من أشالء النصارى ،وأنها ٍر من دمائهم التي أريقت يف الدفاع
إىل الحكم عرب ج ٍ

عنه والنرص له ،عرف له هذا الجميل ،وبذل لهم وجهه ،ووطّأ لهم أكتافه ،وقلدهم
مفاتيح ملكه[[[.

لكن إن كان هذا ميثل انتصا ًرا للمسيحيّة يف الغرب ،فإنّه كان عىل الجانب

اآلخر خسار ًة من نو ٍع آخر أش ّد وأنىك“ ،انترص النصاري يف ساحة القتال ،وانهزموا
عظيم ،وخرسوا دي ًنا جليالً؛ أل ّن الوثنيّة الروميّة
يف معرتك األديان ،ربحوا ملكًا
ً
مسخت دين املسيح ،ومسخه أهله ،وكان أكرث مسخًا له وتحريفًا هو قسطنطني
الكبري حامي ذمار النرصانيّة ،ورافع لوائها”[[[.

مبا يعني أ ّن النرصانية تقلدت مقاليد الحكم ،غري أنّها مل تستطع أن تقيض عىل

الوثنية التي كانت متثل عدوها الديني األول ،حتى إنّها تغلغلت يف داخل النرصانيّة
ٍ
خالف كبريٍ بينها وبني اإلسالم ،إذ استطاع
وصارت جز ًءا منها يف رأيي ،وهذه نقطة

اإلسالم يف بداياته أن يقيض عىل الوثنيّة الرشكيّة قضا ًء مرب ًما.

بيد أ ّن الندوي انتقد النصارية بسبب يش ٍء آخر ـ إضاف ًة إىل الوثن ّية التي امتزجت

رشا عىل
بها يف الدولة الرومانية ـ وهو الرهبان ّية ،التي ع ّدها رهبان ّي ًة عاتيةً ،كانت ً
العامل واإلنسان ّية واملدن ّية من بهيم ّية روما الوثن ّية ،وتقوم هذه الرهبانية عىل تعذيب
الجسم ،ظ ًنا بأ ّن ذلك يقود إىل االرتقاء األخالقي والديني .ولكن هل قضت هذه

الرهبان ّية عىل ماديّة الحضارة الرومان ّية الجامحة؟ اإلجابة عند الندوي بالنفي ،فهو

يؤكد عىل ذلك بقوله“ :وال يتوهم أح ٌد أ ّن هذه الرهبان ّية الغالية قد عدلت من رشه
املادية الرومية ،وكبحت من جامحها وغلوائها يف البهيم ّية والشهوات ،فإ ّن هذا

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.149
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.149
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مل يكن ،وال يكون يف الغالب ،وتأباه الفطرة اإلنسانيّة ،ويكذبه التاريخ ،فإ ّن الذي
يُوجد االعتدال ،ويخفّض من املاديّة الجامحة ،ويجعل منها حيا ًة معتدل ًة هو النظام
الروحي الديني الخلقي الحكيم ،الذي يوافق الفطرة اإلنسانيّة الصحيحة ،والذي ال
يتصدى ألن يزيل الفطرة اإلنسانية ،بل يوجهها توجي ًها ناف ًعا ،فإنها ال تزول ،ولكن

رش إىل خريٍ ،وهكذا فعل اإلسالم”[[[.
متيل من ٍّ

وميكن القول إذا ً ،أ ّن الحضارة الرومانيّة كانت حافل ًة بأمرين :الرهبانيّة واملاديّة،
وفريق يهتم بالجسد ويقتل الروح ،وكال الفريقني
فريق يهتم بالروح وإماتة الجسد،
ٌ
ٌ
ٍ
جسد
عىل خطأ؛ ألنّهام ال يلبيان متطلبات الفطرة اإلنسانيّة التي هي يف األساس من

ح .يقول الندوي يف ذلك“ :أما النرصانيّة الروميّة فقد حاولت عبثًا تغيري الفطرة
ورو ٍ
وإزالتها ،وجاءت بنظامٍ ال تطيقه الفطرة اإلنسانيّة وال تستسيغه ،وحملت النفوس ما ال

طاقة لها به ،ورغبت فيه كر ّد فعلٍ ض ّد املاديّة الطاغية ،واحتملت كارهة ،ثم تخلصت

منه ،وثارت عليه ،ومل تقدر النرصانيّة ـ بإرسافها يف الرهبانية والزهد ومكابرتها للفطرة
والواقع ـ أن تصلح ما فسد من أخالق الناس وعوائدهم ،ومتسك بضبع املدنية
الساقطة إىل الهاوية ،ومتنعها من الرتدي ،فكانت حركة الفجور واإلباحة ،وحركة
الغلو يف الزهد والرهبانية تسريان يف البالد النرصانية جنبًا إىل جنب ،بل األصح أن
الرهبانية كانت معتزل ًة يف الصحارى والخلوات ،ال سلطان لها عىل الحياة ،وحركة
الخالعة واإلباحة كانت زاخر ًة طام ًة يف املدن والحوارض”[[[.

وهذا األمر صوره لييك أبشع تصويرٍ ،وكأ ّن هذه الحضارة الرومانية كانت هي األم

الكربى للحضارة الغربية املعارصة يف ماديتها وتكالبها عىل الحياة وعدم اهتاممها
أي االتجاهات
بالدين ،وال باألخالق ،وال بالقيم حتى غدا ّ
الجل فيها تائ ًها حائ ًرا إىل ّ

يسري ،هل يسري حسب ما تقتضيه املاديّة؟ أم يسري حسب ما تقتضيه الروح ،فينطلق
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.153 ،152
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.154 ،153
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إىل األوىل بحكم ضعف الثانية يف النفوس ،وبسبب السمت الحضاري الشائع يف
تلك الفرتة ،والتي مييل بكليته إىل ماديتها الزائفة ،وهي الحال نفسها التي يعاين
منها إنسان الحضارة الغربية اآلن ،ويحاول أن يعمم منوذجها عىل العامل أجمع.

يقول لييك“ :إن التبذل واإلسفاف قد بلغا غايتهام يف أخالق الناس واجتامعاتهم،
وكانت الدعارة والفجور واإلخالد إىل الرتف ،والتساقط عىل الشهوات ،والتملق

يف مجالس امللوك وأندية األغنياء واألمراء ،واملسابقة يف زخارف اللباس والحيل
والزينة يف حدتها وشدتها ،كانت الدنيا يف الحني تتأرجح بني الرهبانية القصوى
والفجور األقىص ،وإن املدن التي ظهر فيها أكرث الزهاد كانت أسبق املدن يف

الخالعة والفجور ،وقد اجتمع يف هذا العرص الفجور والوهم اللذان هام عد ّوان
لرشف اإلنسان وكرامته ،وقد ضعف رأي الجمهور ،حتى أصبح الناس ال يحفلون

بسوء األحدوثة والفضيحة بني الناس ،وكأن الضمري اإلنساين رمبا يخاف الدين
ووعيده ،ولك ّنه أمن واطأمن ،العتقاده أن األدعية وغريها تكفّر عن جميع أعامل

اإلنسان ،لقد نفقت سوق املكر والخديعة والكذب ،حتى فاق هذا العرص يف ذلك
ٍ
انحطاط يف
رص القيارصة ،ولكن قل الظلم واالعتدال والقسوة والخالعة ،مع
ع َ
حرية الفكر والحامسة القومية”[[[.

إن ذلك االنحالل والفساد وصل إىل املراكز الدينيّة ،التي يُعول عليها الندوي

يف يف فهم أسباب انتشار االنحالل األخالقي بهذه الصورة املزرية ،فقد كان يرى
أن اتجاه الرهبانيّة أو النظام الديني مل يكن سوى مصادم ٍة للفطرة ،حيث بقيت
مقهور ًة بعوامل الديانة الجديدة وسلطانها الروحي ،وساعدتها يف ذلك عوامل

أخرى ،فضالً عن قهر الطبيعة ،وترسب الضعف واالنحالل يف املراكز الدينية،
حتى صارت تزاحم املراكز الدنيوية ،بل لقد رأى الندوي أنها رمبا تسبقها يف

الدعارة والفجور ،ويرجع إىل ذلك سبب وقف الحكومة للآمدب الدينية ،التي
نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط
[[[-لييك ،تاريخ األخالق يف أوروباً ،
املسلمني ،ص.154
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كانت ترمي إىل عقد األلفة واألخوة بني املسيحيني وأعياد الشهداء واألولياء
وذكرياتهم ،ألنها وجدت فيها الخالعة والفجور ِح ًمى ومرت ًعا ،واتهام القساوسة
بالكبائر واملنكرات[[[.

كل ذلك تنافس البابويّة واألمرباطورية الرومانيّة ،ذلك التنافس
وقد صاحب ّ
ٍ
بعنف ،وحمي وطيسه ،وكان االنتصار
الذي بدأ يف القرن الحادي عرش ،فاشت ّد

أوالً للبابوية ،حتى إ ّن األمرباطور كان ينال مكانته يف بعض الفرتات الزمنية مبباركة
البابوية[[[ ،وقد استمرت الحرب الباردة وغري الباردة بني الباوبوية واإلمرباطورية،
إىل أن ضعفت البابوية وقلّت هيبتها يف نفوس الناس ،وبقي الناس ـ عىل رأي

الندوي ،وهو رأي أراه صوابًا بكل املقاييس ـ يتنازعهم طوال هذه املدة الطويلة

أمران :ديني ،ودنيوي ،وبقوا يرزحون تحت نريين إمرباطوري وبابوي[[[.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة :هل كان بإمكان البابوات ـ مبا امتلكوه
من مكان ٍة راقي ٍة يف األمرباطورية الرومانية يف العصور الوسطى مل تكن لألباطرة
ظل
وامللوك ـ أن يقودوا أوروبا إىل التقدم الصحيح يف الحضارة واملدنية يف ّ

ولعل هذا السؤال كان دامئًا ما يثور يف خلد الندوي ،فقد
ّ
الدين وتحت قيادته؟

كان يرى املكانة الشعبية التي كان يتمتع بها البابوات؛ حيث كان ممثلوهم ونوابهم
ظل ظليل ،ويتفاهمون معهم
يتجولون يف البلدان األوروبية ،وينزلون من أهلها يف ّ
بلغ ٍة واحد ٍة ،وكانوا يتدخلون يف أمو ٍر سياسي ٍة مهم ٍة ،فضالً عن أنصارهم من
كل بقع ٍة من بقاع اإلمرباطورية الرومانية ،والذين كانوا
ذوي الرأي والسياسة يف ّ
يساعدونهم يف مهام الدولة[[[.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.155 ،154
[[[-للمزيد عن عالقة البابوية باألمرباطورية انظر علية الجنزوري ،البابوية واإلمرباطورية الرومانية ،القاهرة،
دار الفكر العريب2006 ،م ،ص.39 ،15 ،1
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.154
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.156
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كل املقومات التي كان من شأنها أن تقودهم إىل
مبا يعني أن البابوات امتلكوا ّ

الحضارة واملدنية ،لو أرادوا ذلك ،ولو فكروا قليالً يف تعمري دنياهم كتفكريهم

يف اآلخرة ،لكن شيئًا من ذلك مل يحدث ،بل لقد كان ذلك سببًا يف شقاء أوروبا

وتعاستها .ومن ثم كان انتقاد الندوي للنظام البابوي انتقا ًدا شدي ًدا؛ ألنه من سوء
ح ّ
ظ النرصانيّة ومن سوء حظ األمم ـ يف نظره ـ أن رجال الدين أساءوا استخدام هذه

السلطة الروحية عىل القلوب والعقول م ًعا ،فاستغلوه ألنفسهم ولجاههم ولنفوذهم،

تاركني أوروبا تهيم يف الجهل والخرافات والتدهور واالنحطاط ،ومن ثم أصيبت
الحضارة واملدنية إصاب ًة يف الصميم“ ،ولكن من أعظم أخطاء رجال الدين يف أوروبا،

ومن أكرب جناياتهم عىل أنفسهم وعىل الدين الذي كانوا ميثلونه أنهم دسوا يف كتبهم
الدينية املقدسة معلومات برشيّة ومسلامت عرصية ،عن التاريخ والجغرافية والعلوم

الطبيعية ،رمبا كانت أقىص ما وصل إليه من العلم يف ذلك العرص ،وكانت حقائق

راهنة ال يشك فيها رجال ذلك العرص ،ولكنها ليست أقىص ما وصل إليه العلم
رص من العصور غاية ما وصل إليه علم البرش ،فإنه ال
اإلنساين ،وإذا كان ذلك يف ع ٍ

يؤمن عليه التحول والتعارض ،فإ ّن العلم اإلنساين متدرج يف االرتقاء ،فمن بنى عليه
كثيب مهيلٍ من الرمل ،ولعلهم فعلوا ذلك بني ٍة حسن ٍة ،ولك ّنه
رصا عىل
ٍ
دينه ،فقد بنى ق ً

كان أكرب جناي ًة عىل أنفسهم وعىل الدين ،فإ ّن ذلك كان سببًا للكفاح املشؤوم بني
الدين والعقل والعلم ،الذي انهزم فيه الدين  -ذلك الدين املختلط بعلم البرش الذي

فيه الحق والباطل ،والخالص والزائف  -هزمي ًة منكرةً ،وسقط رجال الدين سقوطًا مل
رش من ذلك كلّه وأشأم أ ّن أوروبا أصبحت ال دينية”[[[.
ينهضوا بعده ،و ّ

ولعل هذا كان السبب الرئيس يف أ ّن قيام الحضارة األوروبية كان عىل حساب
ّ

كل يشء ،سياس ًة
الدين؛ ألنها وجدت أتباع الدين املسيحي يف أوروبا يتدخلون يف ّ
واقتصا ًدا واجتام ًعا وثقافةً ،وهذا ما كانت تخشاه أوروبا بحضارتها املرتامية.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.157 ،156

الفصل األول :طبيعة الحضارة الغرب ّية وتطورها التاريخي

31

لقد أدخل رجال الدين الكثري والكثري يف الكتب املقدسة ،معلومات تتعلق

باألمور التاريخية والجغرافية واإلنسانية ،ثم خلعوا عليها الحلّة الدنيويّة ،وصبغوها
بالصبغة الدينية ،وأقحموها فيه ،ثم جعلوها من مبادئ الدين ،وأصوله التي من

سبب من األسباب.
ألي
ٍ
الواجب االلتزام بها وعدم االنحراف عنها ّ

وال ّ
شك أ ّن دخول املسيحيّة الكنسيّة الغربيّة يف معرتك العلم ،وادعائها اإلملام

به ومببادئه وأصوله كان قمة الجهل حتى إنّها مارست نو ًعا شدي ًدا من االضطهاد
للعلم الحقيقي وأهله ،بل إنها مارست ما هو أبشع من ذلك ،فقد مارست اإلرهاب
واالستبداد يف أبشع صوره .وما محاكم التفتيش عن أذهاننا ببعيد ٍة [[[.فقد اتجه

الهش الذي أقامته ،والذي أحال إىل نو ٍع
ّ
هؤالء العلامء أول ما اتجهوا إىل نقد البناء

من الهمجيّة الفكريّة ،التي ترسخ ألخذ العلوم من أفواه رجال الدين يف الكنيسة،
كل ألوان التسلّط الفكري،
فكانت ثورتهم تشبه بركان نا ٍر ض ّد هذه الرجعيّة ،وض ّد ّ
كل القواعد التي ادعت الكنيسة أنّها علميّ ٌة يف مجاالت الطبيعة
فعمدوا إىل تحطيم ّ

والجغرافيا والتاريخ ،وبينوا تهافت الكتب التي باركتها الكنيسة ،والتي اعتربتها

مصدر العلم ،وأقاموا عىل أنقاض تلك القواعد قواع َد جيد ًة وعلوماً جديدةً ،مبنيّ ًة
باألساس عىل عمل العقل والتفكري العقيل واملنطقي.

ومل يكن للكنيسة أن تقبل بهذا الوافد الجديد؛ ألنها رأت فيه تهدي ًدا لسلطتها
ٍ
بنظريات جديد ٍة تدحض القدمية ،وتع ّريها،
عىل قلوب وعقول الناس ،باعتبارها تأيت
وتكشف تساقطها أمام املنهج العلمي السليم .فعمدت الكنيسة إىل تكفريهم،

واستحالل دمائهم ،وإخضاعهم ملحاكم التفتيش ،باعتبارهم ـ يف نظر البابا الكنيس
وأتباعه ـ ملحدين ومارقني عن الدين ،وتعرض هؤالء العلامء إىل مطاردة الكنيسة يف

[[[-انظر بسام اسخيطة ،قصة محاكم التفتيش يف العامل ،دمشق ،دار هيا للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
2000م ،ص .341 – 327 – 319انظر رمسيس عوض ،أبرز ضحايا محاكم التفتيش ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب2005 ،م ،ص.123
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البيوت واملدن والقرى والغابات والصحراء ،وكأن الكنيسة أرادت أن تقتلع ّ
كل عالِمٍ

يدين بالنرصانيّة من جذور األرض األوروبية ،حتى تبقى لها السيطرة املزعومة .يقول

الندوي“ :فجهدت واجتهدت وسهرت عىل عملها – يقصد الكنيسة – واجتهدت أن
ال تدع يف العامل النرصاين عرقًا نابضً ا ض ّد الكنيسة ،وانبتت عيونها يف طول البالد

وعرضها ،وأحصت عىل الناس األنفاس ،وناقشت عليهم الخواطر ،حتى يقول
عامل نرصاين( :ال ميكن لرجلٍ أن يكون مسيحيًا ،وميوت حتف أنفه ) ،ويقدر عدد

املعاقبني من هذه املحاكم بثالمثائة ألف ،أحرق منهم اثنان وثالثون ألفًا ،كان منهم
العامل الطبيعي املعروف برونو ،نقمت منه الكنيسة بسبب أرائه التي من أشدها قوله

بتعدد العوامل ،فحكمت عليه بالقتل ،واقرتحت بأن ال تراق قطر ًة من دمه ،وكان ذلك

يعني أن يحرق حيًا ،وكذلك كان ،وهكذا عوقب العامل الشهري غاليليو بالقتل؛ ألنه
كان يعتقد بدوران األرض حول الشمس”[[[.

دليل عىل الجو العام الذي كانت تتحكم فيه الكنيسة يف أوروبا ،ذلك
وهذا ٌ

الجو الذي كان ملب ًدا بالغيوم ،ولذا فإ ّن أهم ما تولته الكنيسة يف هذا العرص:
محاربة العلم والعلامء.
قتل روح اإلبداع واالبتكار.
إشاعة االستبداد والتسلط.
غلبة النزعة الدينيّة ورجال الدين.

وما كان لرعاة التجديد وحاميل شعلة التنوير يف أوروبا أن يخضعوا لهذا الواقع

األليم ،أو أن يرضخوا ألوامر الكنيسة التي تقود إىل الجهل املطبق ،فه ّبوا إىل محاربة

بكل ما أوتوا من قوة[[[ ،ومل ترهبهم األفعال التي قامت بها الكنيسة ضّ د
الكنيسة ّ
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.157
[[[-للمزيد حول هذه القضية انظر عادل املعلم ،مقدمة يف األصولية املسيحية يف أمريكا ،والرئيس الذي
استدعاه الله ،مكتبة الرشوق الدولية ،بدون تاريخ ،ص.100 :98
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وكل من
دينيّ ،
سابقيهم من العلامء واملفكرين ،وصاروا يعادون الكنيسة ،وكل ما هو ٌّ
يتبنى الفكر الكنيس أو يتعاطف معه .لكن أخطر ما يشري إليه الندوي يف هذه العداوة،
ويف فكر التنويرين أنهم مل يعادوا الدين املسيحي وحده ،بل عادوا الدين مطلقًا،

ومن ثم تحولت الحروب بني زعامء العلم والعقلية التنويرية من جانب وزعامء الدين

حروب بني العلم والدين مطلقًا ،فالعلم والدين يف
جانب آخر إىل
املسيحي من
ٍ
ٍ
نظرهام رضتان ال تتصالحان ،والعقل والنظام الديني ضدان ال يجتمعان ،فمن استقبل
أحدهام استدبر اآلخر ،ومن آمن باألول كفر بالثاين ،وإذا ذكروا الدين ،ذكروا الدماء

الزكية التي أريقت يف سبيل العلم والتحقيق ،والنفوس الربئية التي راحت ضحية

قسوة القساوسة ،فاشأمزت قلوب هؤالء التنويرين ،وآلوا عىل أنفسهم كراهة هؤالء،
وكل ما ميثلونه ،وتواصوا به ،وجعلوه كلمة باقية يف أعقابهم[[[.

بيد أن هوالء املج ّددين أو التنويرين كان عليهم أن مييّزوا الدين الصحيح
من الدين الزائف ،وأن يفرقوا بني ما هو ديني ،وما هو يخص رجال الدين من

آراء ومواقف ،فالدين ـ أي دين نزل من رب العاملني -ال يعادي العلم ،وال ينبغي

له أن يعاديه ،كام ال يعادي العقل الذي كرم به الله تعاىل اإلنسان ،ومن ثم وجه

لهم الندوي سهام نقده“ ،ومل يكن عند هؤالء الثائرين من الصرب واملثابرة عىل
الدراسة والتفكري ،ومن الوداعة والهدوء ،ومن العقل واالجتهاد ما مييزون به بني
الدين ورجاله املحتكرين لزعامته ،ويفرقون بني ما يرجع إىل الدين عن عهد ٍة

ومسؤوليّ ٍة ،وما يرجع إىل رجال الكنيسة من جمو ٍد وجهلٍ واستبدا ٍد وسوء متثيل،
فال ينبذوا الدين نبذ النواة ،ولكن الحفيظة وشنآن رجال الدين واالستعجال مل
يسمح بالنظر يف أمر الدين ،والرتيث يف شأنه كغالب الثوار يف أكرث األعصار

واألمصار”[[[.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.158
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.158
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فالندوي كان يرى أن حميّة الجاهلية ،والسدود التي أقامتها الحروب الصليبية

بني الغرب املسيحي والرشق اإلسالمي ،ودعاية الكنيسة والكهنة ض ّد اإلسالم
وحامل رسالته ،وعدم تجشم التعب واملطالعة ،وقلة الحرص عىل الحياة األخروية،

أو االهتامم مبا هو بعد املوت فضالً عن تفريط املسلمني يف التبشري اإلسالمي
ونرش اإلسالم يف أوروبا ،منع التنويرين من الرجوع إىل الدين اإلسالمي ،واألخذ به

يف ساعة ما كانوا أشد احتياجهم له فيها[[[.

وهذه املؤرشات كلّها كانت تدل عىل أ ّن الغرب سوف يتخذ اتجا ًها آخر فيه

من املادية الكثري ،وليس فيه من الروحانيات يشء ،نفض الدين والعقيدة ،واتجه
علم بأن هذا االتجاه مل يكن رسي ًعا ،بل كان اتجا ًها متأنيًا ـ فيه
بكليّته إىل املاديةً ،

من العزمية واإلرصار والكثري ـ سار فيه خطو ًة وراء األخرى حتى انفصل الغرب

كليّة عند الدين ،حيث كرثت الفلسفات والنظريات االجتامعية التي كانت تع ّول

عىل اإلنسان وحده ،وتفصله شيئًا فشيئًا عن خالقه ودينه ،حتى انتهى بهم األمر

ـ يف نهاية املطاف ـ إىل إنكار وجود اإلله ،ورفض وجوده كمدب ٍر وخالقٍ لهذا
كل يش ٍء يف هذا العامل ،فهي التي تدير
الكون ،فالقوة قوة الطبيعة ،واملادة أساس ّ
وتسيه كيفام تشاء ،وصاروا يفرسون العامل وظواهره
وتتحكم فيه وتسيطر عليه
ّ

يفس الظواهر هذا التفسري هو
ريا آليًا رصفًا ،ظ ًنا منهم أ ّن العلم املحض الذي ّ
تفس ً
العلم السليم ،واتهموا كل من يخالف ذلك ،ويتجه يف تفسرياته اتجاهات دينية
ِ
وسخروا من
تعرتف باإلله ،وتق ّر بوجوده وبالتقليد والرجعيّة ،فهمشوا بذلك الدين،

كل ما وراء الحس ،فاليشء الحيس هو اليشء املوجود
أهميّته ،بل لقد جحدوا ّ

تحت تفسري العقل وسلطته ،أما اليشء غري املحسوس والذي ال يقع تحت طائلة
وكل
العقل فقد جحدوه ،وأنكروا وجوده ،ومن ثم أصبحت اإللهيات والسمعياتّ ،

محل ٍّ
شك عند هؤالء؛ أل ّن العقل ال يعرتف به ،وألن العلم ال
ّ
ما يف عامل الغيب

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.158 ،158
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يثبته .ومن ثم يقول الندوي“ :إنّهم مل يجحدوا بالله إىل زمنٍ طويلٍ  ،ومل يكاشفوا
الدين العداء ،ومل يجحدوا به كلهم ،ولكن منهج التفكري الذي اختاروه ،واملوقف

الذي اتخذوه يف البحث والنظر ،مل يكن ليتفق والدين الذي يقوم عىل اإلميان

بالغيب وأساسه الوحي ،والنبوة ودعوته ولهجه بالحياة األخروية ،وال يشء من

الحس واالختبار ويصدقه الع ّد والوزن واملساحة ،فلم يزالوا
ذلك يدخل تحت
ّ
كل يومٍ شكًا يف العقائد الدينيّة”[[[.
يزدادون ّ

والغريب أن املحاوالت يف الغرب تغافلت عن اإلصالحات حتى الثانوية،

والتي من شأنها املساس بهذه االختالالت واالنحرافات الفكرية ،عىل الرغم من

أننا ال نغفل بعضً ا من املفكرين والعلامء الذين حاولوا رسم الطريق الصحيح[[[.

لكن الغرب ـ رغم ذلك كلّه ـ كان يكابر يف االعرتاف بتهميشه للدين وإهامله،

أو هكذا أراد له الغربيون ممن حملوا عىل عاتقهم هذه الحركة ،واتجهوا اتجا ًها
ماديًا رصفًا كام قلنا ،ومع ذلك فإن الندوي كان يرى أ ّن رجال النهضة األوروبية

ظلوا قرونًا يجمعون بني النظر املادي الجاحد والحياة املادية ،والطقوس الدينية
املسيحية ،سوا ًء بالتقليد ،أو بتأثري املحيط الذي ال يزال يف العامل الغريب
املسيحي ،أو مبصالح خلق ّية اجتامع ّية ،كانت تقتيض البقاء ،ولو باالسم عىل نظامٍ

ديني يؤلف بني األمة ،ويحفظها من الفوىض ،حتى افتضح أمرهم ،وصعب الجمع
ٍّ
بينهام برسعة سري الحضارة املادية ،وتخلف الدين والتقاليد وعجزها عن مسايرتها،
وما يف الجمع بينهام من متاعب وضياع للوقت ،وتكلف هم يف غ ًنى عنه ،فطرحوا

الحشمة ،ورموا برقع النفاق يف نظره[[[ .مبا يعني أن تطور النزعة املادية وجموحها

يو ًما بعد يوم كان العامل الرئيس يف فضح الحضارة الغربية ،وقد كان هناك عالق ٌة

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.159
[[[-انظر أحمد عبد الرحمن إبراهيم ،نقد الثقافة اإللحادية ،القاهرة ،دار هجر ،الطبعة األوىل1406 ،م –
1985م ،ص ،21وما بعدها.
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.160 ،159
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حا،
عكسي ٌة بني الجانب الروحي والجانب املادي فيها ،فكلام ازدادت املادية جمو ً

ابتعدت الحضارة الغربية عن الدين باملقدار نفسه ،حتى قضت هذه الحضارة عىل

الجانب الروحي واإلمياين عند أبنائها ،أو تكاد.

وما كان للندوي أن ينقد البناء الحضاري الغريب دون أن ينقد بعضً ا ممن قامت

عىل أكتافهم هذه الحضارة ،ولذا نجد عنده نق ًدا للعديد من فالسفة الغرب من
أمثال :ميكيافيليل وهيغل وغريهام ،فقد كان يعترب هؤالء الفالسفة واملفكرين
جنو ًدا للامدية ودعا ًة لها ،ال ميكن تغافلهم أو إنكار دورهم الرئيس يف جنوح

هذه الحضارة ،وطغيانها املادي .وهؤالء كانوا كتّابًا ومؤلفني وأدباء ومعلمني
كل منطق ٍة أوروبي ٍة ،ويعملون عىل نرش فكرهم
واجتامعيني وسياسيني ،وجدوا يف ّ
ريا ماديًا ،وطوروا مبدأ اللذة
املادي يف أرجاء الغرب كله ،ففرسوا األخالق تفس ً

األبيقورية ،ونرشوا الفلسفة النفعية والربجامتية.

وقد وقف الندوي عند ميكيافيليل املفكر السيايس الفلورنيس ،باعتبار أن دعوته

فلسفي يبغي النفع ّية ال أكرث[[[ ،هو
واضح إىل نو ٍع
وميل
ٌ
كان فيها فجاج ٌة واضح ٌة
ٌ
ٍّ
ومن تبعه من التالميذ واملفكرين الذين ساروا عىل دربه ،واقتفوا أثره ،وكان من أكرث

مبادئهم شيو ًعا ،والتي استحقت نقد الندوي وغريه من املفكرين املسلمني ما ييل:
فصل الدين عن السياسة.

تقسيم الفعل الخلقي إىل شخيص واجتامعي.

النفعية.

يقول الندوي ناق ًدا هذا التوجه“ :وق ّرروا أن الدين ـ إذا كان ال بد منه ـ قضيّ ٌة
كل
شخصيّ ٌة ال تتدخل يف أمور السياسة والدولة ،وأ ّن الدولة عندهم أع ّز وأه ّم من ّ
[[[-انظر عىل سبيل املثال ميكيافليل ،األمري ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا للطبع والنرش والتوزيع2004 ،م،
ص.108 ،51
وانظر أكرم مؤمن ،مقدمة ترجمة كتاب األمري ملكيافليل ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا للطبع والنرش والتوزيع،
2004م ،ص.4
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يش ٍء ،وأ ّن النرصانيّة إنّ ا موضوعها الحياة األخرويّة ،وأ ّن املتدينني والصالحني
ال يفيد وجودهم الدولة ،وإن كان يفيد الكنيسة؛ ألنهم يتقيّدون بأحكام الدين،
وألنهم ال يستطيعون أن يحيدوا عن أحكام الدين ومبادئ األخالق إذا اقتضت
املصلحة غري ذلك ،وأن امللوك واألمراء يجب عليهم أن يتخلقوا بأخالق الثعالب،

وال يحتشموا من نقض العهود والكذب والخيانة والغش والنفاق ،إذا كان يف ذلك

أدىن مصلحة للدولة إىل غري ذلك ،ونجحت هذه الدولة ،وساعدتها عوامل كثرية

من الوطنية والقومية التي خلفت الديانة القدمية”[[[.

ومل يربأ الندوي الثورة الفرنسية من إشاعة روح الالدين ّية يف الحياة الغربية،
ألن األدباء واملؤلفني وأصحاب الرأي والفكر ثاروا عىل األخالق القدمية والنظم
االجتامعية ،وزينوا للناس اإلثم ،ونرشوا دعوة اإلباح ّية ،وأطلقول الطبائع من كل
كل مسؤول ّية ،ودعوا إىل التهام الحياة البهيمية ،وإرضاء الشهوات،
قيد ،والفرد من ّ

وانتهاب املرسات ،واستعجال الطيبات ،وغلوا وأرسفوا يف تقدير قيمة هذه الحياة،،
كل يش ٍء سوى اللذة العاجلة والنفع املادي الظاهر واملحسوس[[[.
وجحدوا ّ

فثورة فرنسا  1789تع ّد منعطفاً تاريخ ًّيا مؤث ًرا يف حياة فرنسا بشكلٍ خاص وأوروبا
بشكلٍ عام ،لِام أحدثته من ّ ٍ
تغي
جوهري يف طبيعة السلوك والفكر السياسيني يف
ٍّ
بالد الثورة والبلدان املحيطة بها ،إذ رسعان ما استخدمت شعوب أوروبا الطريقة

التغيات السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة يف بلدانها[[[ .ولقد
الفرنس ّية إلحداث
ّ
كان للمفكرين الفرنسيني دو ٌر مه ٌّم يف بثّ بذور الخروج عن األفكار الدين ّية،
وصاغت أفكا ًرا جديد ًة آمنت بها جمو ٌع كبرية ،وأدت إىل سقوط الباستيل[[[.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.160
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.160
[[[-انظر عيل الجابري ،الثورة الفرنسية وتأثريها عىل أوروبا ،جريدة الرشق األوسط 22 ،من املحرم 1427هـ
  22فريلري 2006م ،العدد .9948[[[-انظر صالح حسن العكييل ،فرنسا بني ثورتني ،األردن ،دار الوراق للنرش والتوزيع ،املبحث الثاين.
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وكأن الندوي يحاول أن يعود بنا إىل الحضارة اليونانية والرومانية ،ليقول لنا أن

الحضارة األوروبية املعارصة بعد نكوثها عن الدين أخذت تتقهقر ،حتى وصلت

إىل الحالة املزرية أخالقيًا التي كانت عليها الحضارة اليونانية ،ومن ثم فقد كان
الندوي يرى أن الحضارة الغربية يف القرنني :التاسع عرش والعرشين ،أصبحت

نسخ ًة من الحضارة اليونانية ،والرومانية ،وعادت مر ًة أخرى الطبيعة األوروبية
بعدما كانت قد قهرت عىل يد الديانة الرشقية ،وال يجد الندوي غراب ًة يف ذلك؛ أل ّن
األوروبيني ينحدرون من أولئك الرومان واليونان ،والسالالت األوروبية األخرى

ترى الدين خل ًوا من الروحانية[[[.

فهاتان الحضارتان كانتا قامئتني عىل املادية ،ومل تكونا قامئتني عىل الروحانية

واإلميان ،وهذا ما وقعت فيه الحضارة الغربية املعارصة ،فهي حضار ٌة مادي ٌة ال
نرصانية ،فدين أوروبا اليوم ـ يف ما يرى الندوي ـ هو املادية ال النرصانية ،ذلك أنه

ريا إللقاء املحارضات،
تأمل النفس ّية األوروبية ،وتعامل معها عن ٍ
كثب ،وسافر كث ً
كتب فحسب ،بل عايشها أيضً ا ،ومل ينخدع باملظاهر
فلم يكن اتصاله بها اتصال ٍ
حق التدين ،ومل ينخدع كذلك
الدين ّية التي تظهر فيها الدولة األوروبية وكأنها متدين ٌة ّ

بزياراتهم للكنائس.

ولقد اهتم الندوي بالعمل عىل إبراز مظاهر املادية يف الحضارة الغربية

املعارصة ،إذ كان يراها نتيجة ع ّدة عوامل تاريخ ّية وعلم ّية وطبيعية ،صارت هذه
عهد ٍ
العوامل شعا ًرا للحضارة الغربية ،وللحياة الغربية منذ ٍ
بعيد يف التاريخ ،ومل
تزدها النشأة الحضارة الجديدة ،سياس ًيا وعلم ًيا إال قوة يف ذلك.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.161
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نقد الفالسفة املاديني الغربيني:
ال شك يف أن الندوي يع ّد الفلسفة الغربية هي الفلسفة املستولية واملسيطرة

عىل العامل ،وما يف ذلك شك وال إنكار ،ومن ثم فليس عىل وجه األرض اليوم

ـ كام يشري الندوي ـ أم ٌة أو جامع ٌة تخالف األمم الغربية ،يف نظرياتها ،وتزاحمها
يف سريها ،وتناقشها يف مبادئها ،وفلسفتها الجاهلية ،ونظام حياتها املادي .فال

أفريقيا وال أسيا تستطيع االنفكاك من هذا األرس ،أما ما نراه من تزاحم هذه األمم
ٍ
جديد يخالف ذلك التوجه
حضاري
وتصارعها ،فهو ليس من أجل إحداث وضعٍ
ٍّ
الحضاري املادي العاملي ،وإمنا هو مج ّرد رصا ٍع عىل القيادة العامل ّية ،فهذه هي
الغاية التي تسعى إليها الدول الكربى يف العامل.

ِ
يكتف بنقد مظاهر الحضارة الغربية ،ولك ّنه فضالً
وميكن القول أ ّن الندوي مل

جه سهام نقده إىل أعالم هذه الفلسفة وروادها األوائل ومن ساروا عىل
عن ذلك و ّ
دربهم ،فقد نقد الندوي الفكر املادي عند كارل ماركس ( ،) 1883 -1818مؤسس
املدرسة الشيوعية.

ولكل مرحل ٍة من املراحل التاريخ ّية
ّ
لكل عرص،
إن كارل ماركس كان ينظر ّ
لها خصوصية يف اإلنتاج الصناعي ،وبنا ًء عليه تكون العالقات االجتامع ّية ،لكن
ني يدرك الناس أن هذه العالقات االجتامعية غري متوافق ٍة مع طبيعة اإلنتاج،
بعد ح ٍ
علم بأن من يقومون بهذه أو تلك ال يشعرون بحقيقة
فتقوم الثورات واالنقالباتً ،
الدوافع إليها ،أو بالغاية التي يثورون ألجلها ،أما النمو السيايس ،والنظم السياسية،

ٍّ
وما يحدث فيها من تطو ٍر
وتغي فهي ليست شيئًا جدي ًدا غري كونها صو ًرا جديد ًة
للعالقات االجتامع ّية ،إذ هي تظهر لتجعل هذه العالقات االجتامعية متوامئ ًة مع
ٌ
اختالف بني اإلنتاج الصناعي والعالقات
طرق اإلنتاج بصور ٍة جديد ٍة ،نعم هناك
ريا ومستم ًرا للتوفيق بينهام ،ألنه إذا زاد الخالف
االجتامعية ،وهذا يستدعي جه ًدا كب ً
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تحول إىل ثور ٍة ،وحتى مع خفوت هذه الخالفات وعدم ظهورها ،فهذا ال يعني
أنها غري موجود ٍة ،واالختالف بني طرق اإلنتاج الصناعي ومناهجه ،وبني العالقات
االجتامعية يظهر جليًا يف حرب الطبقات عند ماركس ،ألنه كان ينظر إىل الطبقات
االجتامعية عىل أنّها جز ٌء من النظام االقتصادي ،وينتهي من ذلك إىل أن التاريخ

البرشي ليس إال حرب الطبقات االجتامعية املختلفة[[[.

وقد نقد الندوي هذه الفلسفة ،باعتبارها غري شاملة لجميع أبعاد الحياة اإلنسانيّة
واقترصت عىل الجانب االقتصادي فقط ،ومل تقم للدين واألخالق والروح والقلب،
وحتى العقل وزنًا وقيمة ،ومل تعرتف أن أح ًدا منها كان عامالً من عوامل التاريخ،

وأ ّن جميع الحروب والثورات مل تكن إال ثأ ًرا لبطنٍ من بطن ،وجها ًدا يف سبيل
ٍ
جديد للنظام االقتصادي وطرق اإلنتاج الصناعي ،كام انتقد الندوي نظرة
تنظيمٍ
صاحب هذه الفلسفة إىل الحروب الدينية ،والتي كان ينظر إليها ماركس عىل أنها

حرب الطبقات االقتصاديّة ،استأثرت إحداها مبوارد الرثوة ووسائلها وطرق اإلنتاج،

واجتهدت األخرى يف أن تنافسها ،وتتناول قسطها ،أو تنظمها من جديد ،فوقعت
الحرب ،ويجب أن تكون كذلك يف رأيه بدر وأحد واألحزاب والقادسية والريموك،

ووقائع ومعارك حفظها التاريخ[[[.

ومن الواضح أن نظرة الندوي هنا نظر ًة دينيّةً ،ألنه مل يكن ليقبل أن تكون هذه

تفس حركة التاريخ ،كام أنّها بفعلها الشيوعي متثل
املدرسة الشيوعية هي التي ّ

معارض ًة رصيح ًة لإلسالم كدين ،نعم قد يكون لها من ناحية الدعوة إىل اإلنتاج
ملموس عىل أرض الواقع ،غري أنه الدور الذي
الصناعي والتنمية االقتصادية دو ٌر
ٌ
أي اتجا ٍه بال روح وإميان مصريه
يفتقد إىل الحياة ،أي حياة الروح واإلميان ،أل ّن ّ

[[[-انظر كارل ماركس ،رأس املال ،نقد االقتصاد السيايس ،ترجمة فهد كم نقش ،طبعة دار التقدم ،موسكو،
1985م.
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.169
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الزوال ،وهو ما حدث للشيوعيّة ،إذ نكاد ال نرى لها وجو ًدا اآلن عىل الساحة
الدولية؛ حيث إن الزمن تجاوزها ،وتجاوز فرضياتها.

يل ،إذ من يستطيع
يستند الندوي يف تفسريه ملاركس ـ يف رأيي ـ عىل
ٍ
جانب عق ٍّ

أن يجزم بأن حركة التاريخ الذي يحدد مسارها هو اإلنتاج الصناعي؟ وهل الواقع

يحتّم علينا أن نربط بني الحروب والعامل االقتصادي فقط؟ ونجعله األساس
ألي رصا ٍع يف املايض أو يف املستقبل؟ بالطبع ال.
الوحيد والركن الركني ّ
لكن الغريب أن الندوي ينظر إىل هذه املدرسة عىل أنّها متثل التصوف املادي

الغريب بوحدة وجوده االقتصادية؟ وال أدري كيف ذلك؟ لكن الرجل يحاول أن

يشري إىل أنه إذا كان الرشقيون يغلبهم الروح الديني ،ويعتقدون يف خلواتهم أن

كل
ال موجود إال الله ،فإن املفكرين األوروبيني إمنا تغلبهم املادية ،فنفوا وجود ّ
يش ٍء إال الناحية االقتصادية واإلنتاج الصناعي ،وهتفوا أ ّن ال موجود إال البطن
واملعدة ،فصوف ّية الرشق عند الندوي كانوا يرون اإلنسان ظالً ربان ًيا ،يف حني أ ّن

املاديني يف الغرب ال يرون فيه إال حيوانًا بهيم ًيا[[[.

ومثلام انتقد الندوي املدرسة الشيوعيّة انتقد نظرية التطور عند دارون نقدا ً

جه ًة يف األساس إىل نقد الدين والنيل منه ،وتغييب
شدي ًدا ،باعتبارها نظريّ ًة مو ّ
العقل البرشي ،والنظر للحياة نظر ًة ماديّ ًة ِ
صفةً.
ٍ
افرتاض
ونظرية دارون هي نظرية يف االرتقاء والتطور ،تقوم باألساس عىل

خاطئٍ بأ ّن اإلنسان حيوا ٌن ارتقى من ساللة الحيوانات ،إذ إن اإلنسان أخذ يرتقي
من سالل ٍة حيوان ّي ٍة إىل أخرى ،ومن نو ٍع إىل آخر حتى وصل إىل صورته النهائ ّية التي
عليها اآلن ،حيث انتقل يف نظره الخاطئ من أميبا إىل قرد إىل إنسان ،وذلك عرب

آالف السنني ،وقد ذكر دارون هذا يف كتاب :أصل األنواع [[[.

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.170
[[[-انظر دارون ،أصل األنواع ،ترجمة مجدي محمود املليجي ،املجلس األعىل للثقافة2004 ،م ،ص.61
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كل مف ّك ٍر ح ّر ،يأىب التالعب بالعقل البرشي وال
إن نقد الندوي هنا ميثل نقد ّ

بالدين الساموي ،وال باإلنسان ذاته الذي كرمه الله تعاىل يف كتابه الكريم ،يقول
الندوي“ :وكانت هذه النظرية اتجا ًها جدي ًدا مل يسبق يف املسائل البرشية ،وما

يتعلق بها ،تقلب تيّار الفكر ،وترصف نظر اإلنسان يف االستعالم واالستهداء يف

مسائله ويف تاريخه من اإلنسان إىل الحيوان ،وتجعله يعتقد أن هذا الكون سائ ٌر
بغري عناي ٍة إلهي ٍة ،وبغري أن تتدخل فيه قو ٌة غري طبيعي ٍة ،وأن ال علّة يف الكون غري
السنن الطبيعية ،وأن املوجودات ترتقي من مراتب الحياة األوىل إىل مراتبها العليا
بعملٍ
تدريجي عا ٍر من العقل والحكمة ،وأ ّن اإلنسان ،وسائر أنواع الحيوان،
فطري
ٍّ
ٍّ

ليس من صنع صانعٍ حكيمٍ  ،بل هو نتيجة نواميس طبيعيّة ،انتهى بها التنازع للبقاء

وناموس بقاء األصلح ،واالنتخاب الطبيعي الذي هو سائ ٌر يف الكون إىل إنسانٍ

ناطقٍ ذي شعور”[[[.

ومن ثم فإ ّن الدوافع التي دفعت الندوي لنقد هذه النظرية هي دواف ٌع مرشوع ٌة

بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،تحاول أن تهدم
ومنطقيةٌ ،ألن تلك النظرية هدام ٌة ّ
كل ما هو أخالقي ،وال ّ
أدل
الدين لتستبدل به دي ًنا آخر من صنعها هي ،وتقيض عىل ّ

عىل خطورتها عىل الدين من أن أوروبا ذاتها لفظتها ،واعتربتها ذات مسا ٍر مضا ٍّد
ملسار الدين[[[ .ومن ثم كانت مناط نقد أحد الباحثني عندما قال“ :هذه النظرية
التي أجمع العلامء عىل صحتها ،هل الحظها أحدهم أو ج ّربها يف معمله؟!....

رضب من املستحيل .إن مزعوميّة االرتقاء معقدةٌ ،وهي
والجواب ال!! فذلك
ٌ
مباض ٍ
ٍ
بعيد جدا ً ،حتى أنّه ال سؤال عن تجربتها ومالحظتها”[[[.
تتعلق
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.170
[[[ -للمزيد عن هذه النظرية والنتائج الخطرية املرتتبة عليها انظر ،د .محمود قاسم ،جامل الدين األفغاين،
حياته وفلسفته ،األنجلو املرصية ،بدون طبعة ،ص ،179وما بعدها.
[[[-وحيد الله خان :اإلسالم يتحدى ،ترجمة :ظفر اإلسالم خان ،د .عبد الصبور شاهني ،ط ،املختار
اإلسالمي ،القاهرة ،السابعة1397 ،هـ1977 -م.
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لك ّن الغريب يف األمر ،والذي استدعى انتباه الندوي أن الجمهور وال ّدهامء
ٍ
ضعف
تقبلوا هذه النظرية بالحفاوة والتقدير ،عىل الرغم مام تنطوي عليه من
من الناحية العلميّة واملنهجيّة ،وكأنهم كانوا مهيّئني ملثل هذه النظرية ،مبي ًنا أنهم
منافسا للدين ورجاله ،ومن ثم صعب عىل رجال الدين – يف رأيه
وجدوا فيها
ً

ـ أن يعارضوا هذا التيار الجارف من أفكار الناس وأذواقهم ،والسيل العارم من
املنشورات واملحارضات .ومن ثم فقد كانت هذه النظرية عنده ذات تأثريٍ ٍ
بعيد
وعميقٍ يف األفكار والحضارة واألدب والسياسة ،ميكن تلمسه يف أخالق الناس،
ويف نزعات الرجوع إىل الفطرة ،وإىل العهد الذي كان اإلنسان يعيش فيه ،عىل

الفطرة عاريًا ح ًرا ،ويف تعيني املثل الكامل لإلنسان ،ويف جميع األعامل واألخالق
التي ال تصدر إال عن تسليم بأ ّن اإلنسان إمنا هو حيوا ٌن راقٍ  ،ويف فساد الحياة
املنزلية[[[.

مفهومي القومية والوطنية يف الغرب:
إن موقف الندوي من املفاهيم الغربية املعارصة كان موقف االرتياب والشك
ٍ
أرض مختلف ٍة وبيئ ٍة مغاير ٍة ،ومن ثم فليس
فيها ،باعتبار أنها مفاهي ٌم نشأت يف
من العقيل وال املنطقي أن نستورد هذه املفاهيم بتلك األفكار واملضامني التي

تحملها ،ومن هذه املفاهيم التي وقف منها موقف الريبة والشك مفهوما القومية
والجنسيّة.

لعل الندوي كان ينظر لهذين املفهومني عىل أنّهام من املفاهيم املستوردة

من الغرب ،ذلك الغرب الذي كان ينظر إليه عىل أنه زعيم املادية الجامحة؛ ألنها

مفاهي ٌم فيها من املادية ما ليس فيها من اإلميان والعقيدة ،ولكن ملاذا؟ ألنه ـ يف ما
نفهم من االستقراء العام ملنهجه – أ ّن تلك املفاهيم تقوم عىل أنقاض الدين؛ أل ّن

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.172
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فكرة القوميّة تقوم عىل الجنس املشرتك يف التاريخ واللغة ،وال تقوم عىل الدين،
ومن ثم فإن وجودها إمنا هو وجو ٌد عىل حساب الدين ،فالندوي ال يؤمن برابط ٍة

أي رابط ٍة غريها متثل عنده رابط ًة فج ًة ال تراعي الدين،
غري رابطة الدين ،ومن ثم فإ ّن ّ
وال تحرتم مبادئه التي قام عليها.

وما ينطبق عىل القومية ينطبق كذلك عىل الوطنية عند الندوي ،فهي أيضً ا من

املفاهيم التي ال يقبلها كرجل دين يف املقام األول ،وال يقبل بغري الرابطة الدينيّة بديالً.
أما سبب نقد الندوي لها ـ غري السبب الديني ـ فإمنا يرجع إىل الج ّو الفكري

الذي نشأ فيه هذا املفهوم يف الغرب ،من حيث مناهضة الدين ،وتهميشه ،والتقليل

من دور رجاله ،وما صاحب نشأته من حركات التنوير التي كانت باألساس تقوم

رئيسا يف موقف الندوي من
عىل العداء للدين ،من هنا رمبا أ ّن ذلك كان سببًا ً
هذا املفهوم واملفهوم السابق عليه ،ورمبا كان خوفه هنا له ما يربره من الناحية

محمل بأفكار
ٌ
العقدية ،ومن الناحية املنطقية ،بيد أننا نعتقد أن املفهوم عربيًا

الغرب ،حيث يحاول املفكرون املسلمون وغريهم وضعه يف أرض الرشق وهو

محمل باملضامني نفسها .وخاصة وأن الفكر الغريب ما فتئ يحاول اإليهام بأن
ٌ

كل
املواطنة نقيض الدين ،وأنه ال يجتمع نقيضان ،ويظهر ذلك جليًا يف توجهات ّ
من ماركس عن الحرية[[[ ،وغريه من زعامء الفكر الغريب املادي.

لقد كان الندوي يرى أ ّن انكسار الكنيسة الالتينية وخسارتها أمام امل ّد املادي

إمنا كان بسبب ظهور العصبية والوطنية والقومية ،فذهب إىل “أن الوطنية والقومية
واالعتداد الشديد بالشعب وباملوقع الجغرايف من خصائص الطبع األورويب ،الذي

رسى يف العنرص األورويب مرسى الروح ،وجرى منه مجرى الدم ،وأصبح طبيع ًة

[[[-للمزيد انظر عثامن العامر ،املواطنة يف الفكر الغريب املعارص ،دراسة نقدية من منظور إسالمي ،مجلة
جامعة دمشق ،املجلد التاسع عرش ،العدد األول2003 ،م ،ص.250
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ثاني ًة له[[[ ،ولك ّن النرصانيّة قهرت هذه الطبيعة؛ ألنها ـ عىل عالتها ،وبرغم ما طرأ
عليها من التحريف والتبدل ـ ال يزال عليها مسح ٌة من تعاليم املسيح ،وفيها أثا ٌر من

وتغي ال يعرف الفرقة املصطنعة بني اإلنسان
علمه ،والدين الساموي مهام تح ّرف
ّ
واإلنسان ،وال يفرق بني األجناس واأللوان واألوطان ،فجمعت النرصانيّة األمم
األوروبية تحت لواء الدين ،وجعلت من العامل النرصاين عشري ًة واحدةً ،وأخضعت

الشعوب الكثرية للكنيسة الالتينية فغلبت العصبية القومية والنعرة الوطنية ،وشغلت
األمم عنها ملد ٍة طويل ٍة”[[[.
ثم يردف قائالً“ :ولكن مل ّا قام لوثر سنة  1526 – 1483م بحركته الدينيّة

اإلصالحيّة الشهرية ض ّد الكنيسة الالتينيّة ،ورأى من مصلحة مهمته أن يستعني
حا ال يستهان بقدره ،وانهزمت الكنيسة الالتينية
باألملان جنسه ،ونجح يف عمله نجا ً
يف عاقبة األمر فانفرط عقدها ،استقلت األمم ،وأصبحت ال تربطها رابطة ،ومل تزل
كل يوم تزداد استقالالً يف شؤونها وتشتتًا ،حتى إذا اضمحلت النرصانية نفسها يف

أوروبا قويت العصبية القومية والوطنية ،وكان الدين والقومية ككفتي ميزان ،كلام

رجحت واحدة طاشت األخرى ،ومعلوم أن كفة الدين مل تزل تخف كل يوم ،ومل

تزل كفة منافسته راجحة”[[[.

وهذا كله يعني يف التحليل األخري أن هناك عالق ًة عكسي ًة عند الندوي بني

القوم ّية والعصب ّية من جانب والدين من جانب آخر ،فإذا زادت موجات القوم ّية
[[[-لكن الفكر الغريب مل يتخلص من هذه الطبيعة ،بل لرمبا زادته سو ًءا ،انظر عىل سبيل املثال:
رينان،اإلسالم والعلم ،محارضة ألقاها أرنست رينان بالسوربون يف  29مارس 1883م ،ضمن كتاب اإلسالم
والعلم – مناظرة رينان واألفغاين ترجمة ودراسة مجدي عبد الحافظ ،ط املجلس األعىل للثقافة2005 ،م،
ص.44 ،43
هيجل ،العقل يف التاريخ ،املجلد األول من محارضات يف فلسفة التاريخ ،ترجمة د .إمام عبد الفتاح ،طبعة
بريوت ،دار التنوير ،الثالثة2007 ،م ،ص.195 ،194
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.174
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.174
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والعصبيّة والوطنيّة يعني ذلك عدم غلبة الدين وضياع تأثريه يف الجامهري ،أما إذا

قلت هذه املوجات ،فهذا يعني أ ّن الدين هو املتحكم واملسيطر والقابض عىل
مقاليد األمور.

ويف عرصنا الحايل نجد أن كفة القوم ّية والوطن ّية هي الراجحة ،مبا يعني أ ّن

ري عىل مجريات
الدين حظّه من حياة الشعوب والحكومات ضئيل ،وليس له تأث ٌ
األمور ،نتيجة التحجيم القرسي والتهميش املتع ّمد من قبل من ميلكون مقاليد

األمور والحكم .إذ إ ّن دعاة القوم ّية والوطن ّية يتخذونهام عىل معنى املصطلح يف

بيئته الغربية ،ال عىل أساس التجربة املعيشة يف واقعنا اإلسالمي.

كل ما هو
ومن املالحظ هنا ظهور شخص ّية الندوي املتحفظة ،التي تأنف من ّ

غريب ،خوفًا عىل العقيدة والدين من جانب ،وخوفًا من جريان الشعوب وراءها،
األمر الذي قد يؤدي إىل الذوبان يف اآلخر حتى النخاع ،وهذا ما نجده واق ًعا بالفعل

وتؤيدة التجربة والواقع املشاهد.

ومن ثم صارت أوروبا معسك ًرا واح ًدا ،يدعو إىل تغييب الدين ،وتهميش
دوره ،بل إلغائه بالكلية ،وما أن استقر لها األمر حتى وجهت وجهها شطر الرشق
اإلسالمي ،واتخذت منه عد ًوا حاولت أن تنترص عليه ،كام انترصت عىل الكنيسة

األوروبية من قبل ،وقد انتقد الندوي هذا التوجه الغريب؛ ألنه وضع خطًا فاصالً بني
الرشق والغرب ،أو بني أوروبا وبني ما عداها من القارات والدول ،وبني الجنس

اآلري وما عداه من البرش ،حتى إنّهم قسموا البرش قسمني :قس ٌم له الفضل عىل
كل ما جاء وراءه من نسلٍ
وأدب ،وقس ٌم ليس له
ّ
ٍ
ٍ
وشعب ،وثقاف ٍة وحضار ٍة وعلمٍ
من ذلك يشء ،األول خلق ليسود ويحكم ،والثاين ليخضع ويدين ،األول ليبقى
ويزدهر ،والثاين ليموت ويضمحل ،وهذا ما سبق الندوي أن كشفه عند اليونان،

وعند الروم ،،حيث كانوا ال ينظرون إال ألنفسهم ،مع اآلخرين فهم برابرة[[[.
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.175
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والندوي هنا ال يتحدث عن الجنسية التي تولد التعصب كسم ٍة مميّز ٍة للغرب

األورويب ،ألنه كان يدرك جي ًدا ـ يف نظري ـ أن التعصب ال جنس له ،فهو عند أبناء

الرشق ،كام هو عند أبناء الغرب ،لكن الندوي يقصد بالتعصب هنا والجنسية ،تلك
شعب يتمسك بدينه ومل ينل حظًا من
كل
الجنسية والفوقيّة األوروبية التي تنظر إىل ّ
ٍ
أي ٍ
بلد أو
الحضارة املادية التي للغرب عىل أنه
شعب أدىن أو بربري ،ومن ثم فإ ّن ّ
ٌ

قط ٍر عليه أن يسري بالنظرة الجنسيّة نفسها ،فينفض عن نفسه الدين واإلميان ،ويسري
يف تيارهم املادي ،حتى ينال الحظوة واملكانة الراقية التي لهم عىل ظنهم املريض.

وهذا ما كان يرفضه الندوي ،ويعمل عىل نقده من اإلساس ،حتى ال يستحوذ

عىل العقل ّية اإلسالمية ،بيد أ ّن الندوي يف ظني مل يفلح ،أو عىل األقل جاء بعد
فوات األوان ،بدليل أنه يقول“ :ومام يدعو لألسف واالضطراب ،أ ّن هذه العدوى
الجنس ّية قد رست إىل بعض األقطار اإلسالمية ،التي كان يجب ،وكان من املرتقب

أن تكون زعيم ًة لدعوة اإلسالم العاملية ،حامل ًة يف عرصها لرسالة األمن والسالم،

وأن تكون جبه ًة قويّ ًة ضد الجنس ّية والوطن ّية ،وذلك بانحالل الدين يف هذه البالد،
وبتأثري اآلداب األوروبية والحضارة الغربية ،فرتى يف الرتك النزعة الطوران ّية،
والدعوة إىل إحياء جاهليتها القدمية وآدابها وثقافتها ،والنظرة إىل الدين اإلسالمي
الذي انترش عىل أيدي العرب ،ورشيعة اإلسالم وثقافته ولغته ،نظرة شبه نظرة أملانيا

الجديدة إىل األديان التي جاء بها األنبياء من غري النسل اآلراي واآلداب السامية

غريب ال
وثقافتها ،فيعتقد بعض املفكرين يف تركيا الفتاة أن اإلسالم دي ٌن طارئٌ
ٌ
يصلح للرتك ،وأن األوىل بهم أن يرجعوا إىل وثنيتهم األوىل قبل أن يعتنق أباؤهم

الدين اإلسالمي”[[[.

إن الندوي إذا ً ،كان يسترشف الخطر الذي يحيق بنا من جراء هذه املفاهيم

الغربية عن القومية والجنسية وغريهام ،ذلك أن معنى أن يتأثر بهم املسلمون،
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.176
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فيصنعون صنيعهم ،ويقولون هل ّم نعد تاريخنا املايض ،ونتمسك مبا كان عليه
أجدادنا األوائل قبل مجيء اإلسالم ،أن نتخىل عن الرابطة املقدسة التي تربطنا

بعضً ا بعضً ا ،وهي رابطة الدين واإلميان.

هل الحضارة الغربية إىل الزوال ،وأوروبا إىل االنتحار؟
ال يقلّل الندوي من الحضارة الغربية وممثلتها أوروبا وأمريكا ،بل إنه يعرتف

بفضل هذه الحضارة عىل العامل ،حتى صار العرص عرص االكتشافات العلمية،
ففضل هذه الحضارة وطرقها لباب االكتشاف واالخرتاع بعبقري ٍة وإبدا ٍع ال يقبل
املكابرة أو اإلنكار ،وهذا هو موقف الندوي.

بيد أنّه كان يدرك أنه مهام بالغ املبالغون يف إطراء الصناعات واملخرتعات

الحديثة يف أوروبا ،واإلعجاب والثناء عىل مكتشفيها ومخرتعيها ،فإن هذا يجب أال

يرصف أنظارنا عن أن هذه الصناعات واملخرتعات ليست غاي ًة يف ح ّد ذاتها ،وإمنا
ٍ
لغايات أخرى ،نحكم عليها بالخري والرش ،أو النفع والرض،
هي وسائل وأدوات
ونحكم عليها بالنجاح أو الفشل ،بالنظر إىل الغاية التي وضعت لها ،وبالنظر يف
النتائج التي ترتبت عليها ،والدور الذي لعبته يف حياة الناس واملجتمع ،ويف

أخالقهم وسياستهم ،ولكن ما هذه الغاية؟ يقول الندوي مجاوبًا“ :أما الغاية فعىل
ما أرى هي التغلب عىل العقبات والصعوبات يف سري الحياة التي سببها الجهل

والضعف ،واالنتفاع بقوى الطبيعة املودعة يف هذا الكون ،وخرياتها وخزائنها
املبثوثة فيها ،واستخدامها ملقاصد صحيح ٍة من غري عل ٍّو يف األرض وال فساد “[[[.
لكن ال ميكن االنتفاع بقوى الطبيعة أو املخرتعات الحديثة ما مل يكن هناك

دي ٌن نؤمن به ،ويدعونا إىل توجيه هذا كله يف الخري ال الرش ،وهذا هو سبب ما

تعانيه الحضارة الغربية اآلن ،إنها ملا انترصت عىل الديانة الكنسيّة اتخذتها عد ًوا،
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.188
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كل األديان أعدا ًء ،فمنعها ذلك من البعد الروحي الذي ميكن أن يزن لها
واتخذت ّ
حس ٍ
اس ،ويقودها إىل منافع اإلنسانية بدالً من قيادها إىل مجاهل
أفعال مبيزانٍ ّ

الظالم والرشور.

إن األوروبيني عند الندوي حرموا أنفسهم الدين ،فخلطوا بني الوسائل والغايات،

إلهي ،يرشدهم إىل الجادة،
يبق لهم راد ٌع من خلقٍ أو دينٍ  ،أو مرش ٌد من علمٍ
فلم َ
ٍّ
ونسوا غاية خلقهم ومبدئهم ،فاعتقدوا بطبيعة هذه الطبيعة أن ليس لإلنسان وراء اللذة

والراحة واالنتفاع املادي ،والعلو يف األرض ،وبسط السيطرة عليها ـ مثل مملكة ال

سيد لها وال وارث ـ والتغلب عىل أهلها واسئثار خرياتها ،فاستعملوا هذه القوة ،وهذا
العلم يف الحصول عىل اللذات والتغلب عىل املادة وقهر املنافسني ،وتنافسوا يف

اخرتاع اآلالت التي ينالون بها وطرهم ،ويعجزون بها غريهم ،ومل يزالوا كذلك حتى

اختلطت عندهم الوسائل بالغايات ،فظنوا الوسائل غايات ،واعتقدوا أن الراحة هي

الحضارة ،ثم تقدموا وصاروا يعتقدون أ ّن الرسعة هي الحضارة[[[.

فالق ّوة واألخالق غري متعادلتني يف أوروبا ،وكذلك العلم والدين .يقول الندوي

أسلوب بديعٍ“ :فلم تزل القوة والعلم يف أوروبا بعد النهضة
مصو ًرا تلك الحالة يف
ٍ
الجديدة ،ينموان عىل حساب الدين واألخالق ،ومل يزل األوالن يف ارتفا ٍع وارتقا ٍء،
ٍ
ٍ
جيل كأنّه ميزا ٌن
وانحطاط ،حتى بعدت النسبة بينهام ،ونشأ ٌ
انخفاض
واآلخران يف

لصقت إحدى كفتيه باألرض ،وهي كفّة القوة والعلم ،وخفت الثانية ـ وهي كفة
األخالق والدين ـ حتى ارتفعت ج ًدا ،وبينام يرتاءى هذا الجيل للناظر يف خوارقه
الصناعية ،وعجائبه الكونية ،وتسخريه للامدة والقوة الطبيعية ملصالحه وأغراضه،

كأنّه فوق البرش ،إذا هو ال يتميز يف أخالقه وأعامله ،يف رشهه وطمعه ،يف طيشه

ونزقه ،ويف قسوته وظلمه عىل البهائم والسباع ،وبينام هو قد ملك جميع وسائل
الحياة ،إذا هو ال يدري كيف يعيش ،وبينام هو قد بلغ الغايات وراء الغايات يف

[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.191
ً
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الكامليات وفضول الحياة ،إذا هو مل يعرف املبادئ األولية ،والبديهيات للحياة
اإلنسانية واملدنية واألخالق ،فرتاه يصعد إىل السامء ،ويريد أن يناطح الجوزاء،

وهو مل يتقن شؤون األرض ،ومل يصلح ما تحت قدميه ،وقد خولته العلوم الطبيعية
قو ًة قاهرةً ،وهو ال يحسن استعاملها ،كطفلٍ صغريٍ أو سفي ٍه أو مجنونٍ ميلك

أز ّمة األمور ،ويؤىت مفاتيح الخزائن ،فهو ال يزيد عىل أن يعبث بالجواهر الغالية
والنفائس املخزونة ،ويعيث يف دماء الناس ونفوسهم”[[[.

وكأ ّن الندوي يقول لنا أنّهم ميتلكون قو ًة يظنون بها أنهم اآللهة ،بيد أ ّن عقولهم

كل يشء ،بيد أنّها ال زالت يف مرحلة
عقول األطفال ،ومن ثم فإ ّن أم ًة كهذه متتلك ّ

الطفولة عقليًا ،إمنا تسري إىل حتفها ،فأوروبا متجه ٌة إىل االنتحار ،والحضارة
ج يف عرص الحضارة إىل نو ٍع
الغربية سائر ٌة إىل زوا ٍل ،خاصة بعدما تحول ّ
كل منت ٍ
من الرضر ،فقد صارت التكنولوجيا ت ُستخدم يف رضر اإلنسان أكرث مام تُستخدم

يف منفعته ،فالطائرات صارت للحرب ولقتل األبرياء وللسيطرة عىل العامل ،وكذلك

ني عىل
سيايس مع ٍ
رأي
صارت اإلذاعات والتلفاز أدا ًة لعل ّو الصوت السيايس ولفرض ٍ
ٍّ
الجامهري ،وغريها كثري ،ومن ثم فلم تزد اآلالت واملخرتعات الحديثة اإلنسان إال
إكثا ًرا يف القتل ،ورسعة إىل االنتحار ،وما حادثة القنبلة النووية عنا ببعيد ٍة وال بغريب ٍة.

ٌ
ٌ
وعقول صبيانيةٌ،
أخالق وحشي ٌة
حضارة الغرب عند الندوي حضار ٌة راقي ٌة تقودها

فتفتقر إىل وسطية اإلسالم ،ذلك أن الذي فطر املادة والروح قد فرض عىل املادة

أن تخضع للروح[[[ ،كام نقد الحضارة الغربية لقيامها عىل الظلم والعدوان وإنكار

ومادي يشكو فراغ القلب
ين مدم ٌر
الروح وعبادة املادة[[[ ،فالعقل الغريب ٌ
ٌّ
عقل شيطا ٌّ

[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.192
ً
[[[-األمة اإلسالمية وحدتها ووسطيتها وآفاق املستقبل ،القاهرة ،دار الصحوة ،الطبعة األوىل1409 ،هـ -
1989م (ص ،8ص.)10
[[[-إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ،مطبعة ق ،بومباي – الهند1374 ،هـ -
1955م( .ص.) 9
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املؤمن والعقل الواعي باإلميان ،وفراغ اإلخالص ،وفراغ التأمل للبرشية[[[ .مبا
مادي يتجه بق ّو ٍة إىل اإللحاد.
عقل
يعني أنه ٌ
ٌّ
كام نجد ذلك التأثر يف اإللحاح عىل فكرة املاديّة الطاغية وفكرة اإللحاد
املتحكمة يف هذه الحضارة.

صفات الحضارة الغربية:
انتقد الندوي الحضارة الغربية ،ونحن ندرك الدوافع التي أملت عليه ذلك ،بيد

أنه قبل نقده لها وصفها وصفًا دقيقًا ،من خالله ع ّدد لنا الصفات التي تتصف بها،
وهي فضالً عن كونها صفات ،فإنها تعد يف نظرنا أيضً ا دعائم لهذه الحضارة املادية،

إذ ال ميكن تصور الحضارة الغربية دون إدراجها داخل هذه الصورة ،وميكن أن نبني
هذه الصفات يف النقاط اآلتية:

الصفة األوىل – بطالن الحاسة الدين ّية:
كان الندوي دائم املقارنة بني طبيعة اإلنسان الرشقي وطبيعة اإلنسان الغريب يف

العديد من القضايا ،وأخصها قضية البعد الديني أو الحاسة الدينية ،ويظهر ذلك يف

طرحه العديد من التساؤالت ،منها :ما الغاية التي ينتهي إليها اإلنسان؟ وما مصريه
الذي يصري إليه؟ وما طبيعة هذا املصري إذا كان موجودا ً حقًّا؟ وهل للحياة اآلخرة

أي منبعٍ تُستقى هذه املعلومات؟ وما
تعليامت وإرشادات يف الحياة الدنيا؟ ومن ّ

الطرق واألسس التي إذا سار عليها اإلنسان كانت حياته اآلخرة راضي ًة مرض ّيةً؟ وما
الطريق املثىل للوصول إىل السعادة بعد املوت؟ ومن أين تستفاد هذه الطريق؟

خصصها لنقد الحضارة الغربية ،أو التي
ويحاول الندوي ـ يف مختلف كتبه التي ّ
[[[-اإلنسانية تنتظركم أيها العرب ،الهند – لكناؤ ،املجمع اإلسالمي العلمي ،بدون (ص.) 5

52

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

يتحدث فيها عن قيمة الحضارة اإلسالميّة ودورها الكبري الذي ميكن أن تقوم به يف
األخذ إىل مرحل ٍة من االعتدال الحضاري إن جاز لنا أن نسميه ـ أن يعقد مقارناته

كل منهام من الحاسة الدينية ،ولذا هو
بني الرشقي والغريب يف ما يتعلق بنصيب ّ

كان دامئًا ما يطرح األسئلة؛ ألن “تلك أسئلة ورثها الرشقي أبا عن جد ،وشغلت
خاطره ،وأزعجت فكره طيلة قرون ،ومل يقدر أن يذهل عنها ،ويتناساها حتى يف

لهوه وزهوه ،وكانت هذه األسئلة حافز نفسه ،ونداء ضمريه ،ومل يستطع أن يُتصام
ٍ
وأحل هذه
ّ
وإخالص،
حا ،بل أصغى إليه يف رغب ٍة ونصيح ٍة
عنه ويطوي دونه كش ً
املحل األول ،ومنذ آالف السنني إىل اليوم وهو يف ٍ
أخذ
ّ
األسئلة من نفسه وحياته
ٍ
ونقض وإبرامٍ يف هذا املوضوع ،وليس ما نسميه مبا وراء الطبيعة والفلسفة
ور ٍّد

اإللهية ،واإلرشاق والرياضة النفسيّة ،والعلم والحكمة إال محاوالت ومغامرات يف
هذا الطريق الطويل ،وارتيا ًدا إثر ارتيا ٍد يف مناطق مجهول ٍة ،ينبئ عن اهتامم الرشق
البليغ بهذا املوضوع ورغبته امللحة فيه“[[[.

إ ّن الحاسة الدينيّة عند الندوي ليست أكرث من حاس ٍة سادس ٍة[[[ ،وهي حاس ٌة

ميتلكها اإلنسان الرشقي ،ويفقدها اإلنسان الغريب املتخم باملادة والنفعيّة،
أي
وهذه الحاسة لها آثارها ونتائجها ،أو باألحرى وظيفتها ،التي ال تختلف عن ّ
حاس ٍة عضويّ ٍة يف النفس اإلنسانيّة من حيث القيمة ،فإذا كان للبرص قيمته ولألذن
وظيفتها ،فإ ّن للحاسة السادسة وظيفتها التي ال ميكن إنكارها ،بيد أنّها حاس ٌة ال
ميتلكها الجميع ،وإمنا ميتلكها أهل الرشق.

هذه الحاسة وإن كان ميتلكها الرشقي ،فالغريب يفتقدها ،ومن فقدها لطارئٍ مؤثرٍ،
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.201
ً
[[[-نظر بعض املفكرين إىل الحاسة الدينية عىل أنها الحاسة السادسة ،أو شئنا القول فهي الوازع الديني
الذي يتملك اإلنسان ،ويدفعه لقياس األمور مبقياس الدين ،انظر يف ذلك زيك مبارك ،رسالة األديب ،رشكة
نوابغ الفكر  ،ص.1869
وانظر كذلك عباس محمود العقاد ،موسوعة عباس محمود العقاد اإلسالمية ،املجلد األول توحيد وأنبياء،
بريوت – لبنان ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل1970 ،م ،ص.31
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ٍ
لنقص يف الفطرة بطلت نتائجها وآثارها الخاصة به ،وانعدمت يف حقه،
ح ِر َمها
أو ُ
بحيث ال يستطيع أن يتصورها أو يصدقها ،شأنه يف ذلك شأن األعمى ال يبرص األلوان
واألشياء املرئيّة ،وقد يكابر ويعاند يف إنكارها ،كذلك شأنه عنده كشأن األصم الذي

ليست الدنيا الصاخبة إال مدينة األموات بالنسبة له ،كذلك األمر بالنسبة ملن فقد
الحاسة الدينيّة فإنّه يجحد الغيب ويكابر يف ما وراء الطبيعية ،ويعاند يف املعاين

الدينيّة ،ويقسو يف ما يستحق ه ّز النفوسّ ،
ورق القلوب ،وذرف العيون[[[.

ومن ثم فإ ّن اإللحاح عىل نقد النهضة األوروبية أو الحضارة الغربية من حيث

فقدها للحاسة الدينية عالم ٌة بارز ٌة يف املنهج العام لفكر الندوي ،حيث كان دائم
اإللحاح عىل أن الغرب مبحاربته للدين ومتاديه يف ذلك ،فقد هذه الحاسة ،وملا

غلبته ماديّته شيئًا فشيئًا ،وتباعدت بذلك املسافة بينه وبني الدين ،كانت النتيجة
املالزمة لذلك زوال الحاسة الدينيّة والتع ّمق أكرث يف النزعة املاديّة املطلقة.

صف الدين ،بحيث تقوى وتزداد
ولذا فإن محاولة تغيري هذه الحاسة لتكون يف ّ

من ًوا ،أم ٌر فيه من الصعوبة مبكان ،حتى لكأين بالندوي وهو يرى استحالة ذلك ،بل
لكأنّه يشفق عىل الداعي الذي يدعو هؤالء إىل اإلميان والعمل من أجل العقيدة
والروحانيات واألخالقيات كعاملٍ مكملٍ للحضارة املادية.
الصفة الثانية – طغيان املادة واملعدة:
طغيان املادة يف الحضارة الغربية أم ٌر ال ينكره منكر ،ذلك أن الفلسفات التي
بنى عليها الغرب حضارته ،هي فلسفاتٌ ماديّ ٌة ِ
صفةٌ ،تقوم عىل مبدأي :الحس ّية

(املحسوس) واملنفعة ،حتى كادوا أن يقولوا ال وجود إال للامدة ،وال نهم إال يف
النفعية ،وقد تسلط عليها سلطان الجشع ،وشيطان الحرص .ورمبا كان ذلك أيضً ا

نتيجة أن تلك الفلسفات تعمل للدنيا ،وال تعمل لآلخرة ،لكونها ماديّ ًة رصفةً ،ومن
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.202
ً
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ومغلق إغالقًا
مفتوح فيها عىل مرصاعيه لجلب املنافع الدنيويّة،
ثم فإن الباب
ٌ
ٌ
شدي ًدا لجلب منافع أخروية.
وميكن القول أ ّن الندوي كان يُرجع شيوع هذه املاديّة إىل ع ّدة أسباب:
األول :وضع الحياة الغربية املعارصة وطبيعتها؛ كونها ماديّ ًة بصور ٍة مغالي ٍة ،ال

تؤمن باآلخرة ،وهو ما ت ّم طرحه سابقاً.

الثاين :األدب العرصي ،ويقول الندوي“ :األدب العرصي مبعناه الواسع ـ الذي

ال يتحدث إال عن املادة وأصحابها ،ويخنع ألهل الرثاء ،وأصحاب االحتكار،

وأصحاب اإلنتاج ،الخنوع الذي ال يليق باألدب الرشيف العايل ،فيكتب دقائق
ٍ
وكل ٍ
نفس من أنفاس
عريضّ ،
حياتهم يف تفصيل ،وينرش ألقابهم وأسامءهم بقلمٍ
وكل فصلٍ من فصول روايته ينتهي إىل نتيج ٍة مادي ٍة ،أو إىل بطلٍ
مدحه وتقريظهّ ،

من أبطال املادة ،ويزين للقارئ املذهب األبيقوري تارة بالتلميح وتارة بالترصيح،
ويحث الشباب عىل التهام الحياة ،وانتهاب املرسات نرثًا وشع ًرا ،وفلسفة ورواية،
وتحليالً وتصوي ًرا ،فال ينتهون منه إال بالروح املادي ،والتقديس لرجال املادة”[[[.

الثالث :املجتمع ،فاملجتمع حقًا تغريت مفاهيمه عن الحق والخري والرشف،

كل
بل لقد تناساها بالكلية ،يهتم باملظاهر وال يهتم بالجوهر .هذا املجتمع يقدم ّ

كل خصاله املرذولة
حا عن ّ
التقدير واالحرتام لصاحب الغنى واملال ،ضاربًا صف ً

من لؤمٍ وسوء أخالق“ ،ويتجنى عىل اإلنسان الذي ال يرتجح يف ميزانه مهام كرثت

مواهبه ،وطاب عنرصه ،وسام جوهره ،ويلمح ـ وقد يرصح ـ بأن الفقري ال يستحق
الحياة ،ويعامله معاملة الدواب والحمري والكالب ،فريغم اإلنسان ـ إذا مل يكن
ثائ ًرا عىل املجتمع ـ عىل أن يخضع لرشيعة مجتمعه ،فال يلبس إال لغريه”[[[.

[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.213 ،212
ً
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.213
ً
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وهذا املجتمع يساعد عىل املادية كذلك باختالل املعايري فيه ،فال الصواب

صواب ،وال الخطأ خطأ“ ،وهذا املجتمع ال تزال مقاييسه للرشف والظرافة تتغري،
ومعايريه لإلنسانية تتبدل وتتحور ،ومطالبه تتنوع وتتكرث ،حتى يضيق اإلنسان بها
ح وك ٍّد يف الحياة،
ذر ًعا ،ويلجأ إىل طرقٍ غري رشيف ٍة؛ لتحصيل املال ،وإىل كد ٍ
ومتاعب تتسلسل ،وال تنتهي”[[[.
وهناك أمو ٌر تتواىل ،وال تنتهي،
ٌ

الرابع :نظام الحياة اآليل ،هذا النظام الذي يراه الندوي نظا ًما يغلب عليه اإلنتاج

الصناعي اآليل ،الذي يعده سيالً متدفقًا من أحدث املنتجات ،وأحدث طراز من

السيارات والسجائر واألزياء والقبعات واألدهان واألطلية وأسباب الزينة والزخارف

واألجهزة ،وهذه كلها عنده يف سبيل االستغالل الصناعي واالحتكار التجاري ،وال
تلبث هذه املنتجات التي هي من فضول الحياة أن تدخل يف أصول املعاش ولوازم
املدنية ،والذي ال يتحىل بها ال يعد من األحياء”[[[.

مبا يعني أن طابع الحياة الشكيل ال يزال يتغلب عىل الطابع الجوهري الذي

يجب عليها االلتزام به ،وكلام زاد األول عىل الثاين زاد بعد الناس عن الروحانية
ٍ
وقت أرسع؛ كام أ ّن هذا يعني أن
بكل قو ٍة ،ويف
واإلميان ،واقرتبوا من املاديّة ّ
الطابع الغالب يف هذه الحضارة هو الطابع اآليل الصناعي ،هذا الطابع من شأنه

أن يقود إىل شيوع املادية ،ما مل يكن هناك عقيد ٌة متتلك القلوب ،ودي ٌن يقودها
خ بالقيم واملثل اإلنسانية التي ال ميكن االختالف عليها.
وإميا ٌن راس ٌ

نعم إن لهذا النظام اآليل إيجابيات تتمثل يف جوانب العبقرية يف التنظيم

واإلدارة والنظام السيايس والدميقراطي والنظام القضايئ والحقوقي والعديل
والصناعة واالخرتاع ،بيد أن سلبياته عىل املستويات األخرى كبرية ،فعىل املستوى

بؤسا وشقا ًء“ ،فاملنبهرون بالحياة الغربية
االجتامعي مثالً يزداد الوضع الغريب ً
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.213
ً
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.213
ً
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عليهم أن ينظروا للكوب كلّه ،ال إىل الجانب اململوء فقط ،حتى ميكن تقييم
يل ومتوازنٍ ”[[[.
املوقف بشكلٍ ك ٍّ

ولكن بالنظر إىل أ ّن الطابع اآليل اإلنتاجي الصناعي نجده يرتبط ارتباطًا وثيقًا

لكل مظاهر الحياة الغربية ،بل
بالناحية االقتصادية ،فاالقتصاد هو العامل املحرك ّ
كل دول ٍة ،ومبا أ ّن األمر مرتب ٌ
ط باالقتصاد ،فالب ّد كذلك أن تكون الحياة
واقتصاد ّ

مرتبط ًة باملال؛ إذ إن بريق املال هو األقوى يف هذا الزمان ،فهو لغة الجيب التي ال

منافس أو منازعٌ.
مادي
أي مجتمعٍ
ٍّ
تضاهيها لغة أخرى ،وليس لها يف ّ
ٌ

ولذا يويص الندوي بأن نعلم الحياة عن كثب ،ال عن طريق الكتب ،فقد كان

مدركًا أن الكتب تصور لنا العامل عامة والحضارة الغربية خاصة وكأنك تعيش
مل من صنع الحياة ،ليس فيه كد ٌر وال عكر ،عا ٌ
مل تقوده األماين واألحالم
يف عا ٍ
واآلمال .ولذا يقول“ :إذا حكمت عىل عرصك وطابعه وأذواقه ،وأنت مبعز ٍل عن
ٍ
ٍ
ومقاالت ،إمنا تكتب يف زاوي ٍة من زوايا
مؤلفات
الحياة ،وبنيت حكمك عىل

املكتب ،فإنك تغالط نفسك ،وقد تقرأ يف هذه الكتب الفلسفية أو املقاالت
رص متمدنٍ راق تتحكم فيه معايري األخالق ،وتسود
العلمية التحليلية كأنك يف ع ٍ

فيه املثل العليا ،ويغشاه سحاب الفضيلة والنبل ،وتحلق عليه روح الديانة
والعلم ،ولكن الواقع غري ذلك ،فإ ّن هذه الكتب إمنا أُلّفت يف عامل الخيال الذي
يعيش فيه مؤلفوها ،إن أهواءهم وأذواقهم هي التي خلقت لهم عامل ًا خيال ًيا

يصفونه ويصورونه يف كتبهم ،حتى يخيل إىل القارئ أنه هو العامل املحيط به..
ولإلهواء عجائب وخوارق”[[[.

الصفة الثالثة – التدهور يف األخالق واملجتمع:
إن الصفة التي متثل واحد ًة من الصفات الرئيسة يف الحضارة الغربية صفة
[[[-سليم نرص الرقعي ،حياة الغربيني هل هي وردية وجنة النعيم ؟ الحوار املتمدن 9 ،إبريل3013 ،م.
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.214
ً
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التدهور األخالقي عىل املستوى الفردي واملستوى املجتمعي ،وهذه الصفة

ريا يف نقده لهذه الحضارة ونواتجها التي ال تتدخر جه ًدا يف
يع ّول عليها الندوي كث ً
أخالقي يف اإلنسان ليكون متوامئًا مع هذه الحضارة العرجاء
كل ما هو
النيل من ّ
ٌّ
التي تسري بقدمٍ واحد ٍة وهي املاديّة ،وترتك الثانية وهي الروحانية ،واألخالقيات
املريضة يف حاج ٍة إىل جرب انكسارها .وقد أفردنا مساح ًة خاص ًة لهذا األمر يف

ولعل بعض
ّ
الفصول القادمة ،باعتبار أنها من أسباب نقد الندوي لهذه الحضارة.
الباحثني يرجعون ذلك إىل ميز ٍة مهم ٍة تتميز بها البيئة اإلسالمية عن البيئة الغربية،
حيث إ ّن أهم ما مييز األخالق يف الفكر اإلسالمي عن األخالق يف الفكر الغريب،

أ ّن األوىل تأخذ يف الغالب األعم من مبادئها مببدأ الحالل والحرام ،كمعيا ٍر للحكم
عىل األفعال ،بينام يأخذون يف الفكر الغريب مببدأ الخطأ والصواب[[[ .فاملبدأ
حساب
األول ينظر لآلخرة ،مبعنى النظر إىل تبعاته األخروية ،وما يرتتب عليه من
ٍ

وعقاب ،جنة ونار ،يف حني ينظر املبدأ الثاين إىل الدنيا بكليته ،وما يرتتب عىل
ٍ

الفعل من نعيمٍ دنيوي فقط.

الصفة الرابعة – التأثر باملدارس الفلسفية:
متثـل قضيـة التأثر بالفلسـفات القدميـة والحديثة أحـد الصفـات التي تتصف

بهـا الحضـارة الغربيـة ،والتـي تدفعهـا دف ًعـا شـدي ًدا نحـو املاديّـة املفرطـة التـي
يعـاين منهـا العـامل اآلن ،فالغـرب منذ نشـأة الفلسـفة فيه لديـه ٌ
ميول ناحيـة املادة
واللـذة ،فقـد نشـأت قبـل امليلاد املـدارس الفلسـفية التـي اتخـذت مـن اللـذة
كل يش ٍء ،فبمقـدار إشـباع اللذة والشـهوة تحصل السـعادة لإلنسـان عىل
مقيـاس ّ

ظـ ّن هـذا املذهـب ،وإذا اتصلـت اللـذة بالفكـر ،يف األمـر املـادي هـو الغالبـة،
كذلـك نشـأت بعـض املدارس النفعيـة ،التي كانت تـرى السـعادة يف تحقيق أكرب

[[[-انظر خالد حريب ،قيم األخالق بني الفكر اإلسالمي والغريب ،نظرة تحليلية ،األسكندرية ،املكتب
الجامعي الحديث ،بدون.
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كـ ٍّم مـن السـعادة للمجمـوع أو النـوع اإلنسـاين[[[ ،وهـذه النفعيـة أيضً ـا تقـود ال
محالـة إىل املاديـة املفرطـة ،حتـى مـع تـوايل االتجاهـات الفلسـفية واملدارس
مـادي رصف ،سـوا ًء أجاءت تحـت عنوان
الفكريـة ،فـإ ّن االتجـاه الغالـب عليهـا
ٌّ

التجريبيّـة أم الوضعيـة ،إلـخ .ومـن ثـم فـإ ّن الفلسـفات الغربيّـة كانـت األم التـي
خلفـت لنـا هـذه الحضـارة ،وقـد اختمـرت هـذه الحضـارة يف بطـن تلـك األم،

فرشبـت لبنها ،وتغـذت من طعامها ،ومـا لبنها وغذاؤها إال الفكـر املادي املنبني
على لـذ ٍة جوفـاء ونفعيّـ ٍة مقيتـ ٍة ،تهـدم وال تبنـي .ومـن ثـم “فـكان نتيجـة ذلـك
أن الذهـن الغـريب واملنطـق العصري أصبحـا عاجزيـن عـن االهتـداء إىل منفع ٍة
غير محسوسـ ٍة ال تجلـب لـذ ًة واغتباطًـا ،وأصبـح العقـل األورويب محاميًـا عـن
املاديـة ،ال يحكـم على األخلاق بالحسـن والصحة ،إال مبقـدار جلبهـا للمنافع

املاديـة ،وبحسـب مـا يكتسـب املجتمع بواسـتطتها مـن اللـذة والهنـاء ،واألفراد
مـن االغتبـاط والرخـاء ،فأصبـح الـرزق املـادي هـو امليـزان لألخلاق ،والفارق
بين الشر والخري ،وأصبحـت األخالق التـي ال وزن لها يف ميزان املـادة ،ال قيمة

كل يومٍ سـلطانها
لهـا إال القيمـة الدينيّـة أو الخلقيّة يف املصطلـح القديم ،ينتقص ّ
على القلـوب والعقـول ،وتعـدم أنصـا ًرا وتصبـح مـن شـعائر القديـم ،وذكريـات
العهـد املـايض كحنـان األبويـن ،وحبهما للأوالد ،ووفـاء األزواج ،وحفظهـن

محـل هـذه األخلاق املقـدرة الصناعيـة واالختراع واإلنتـاج
ّ
وتحـل
ّ
للغيـب،
والوطنيـة والجنسـية ،وال تـزال ترتفـع قيمتهـا ،ويرجح وزنهـا”[[[.

ح عن املظاهر التي تنطوي عليها
تعب بوضو ٍ
وهذه الصفات التي ذكرها الندوي ّ

الحضارة الغربية ،بل تع ّد اإلفرازات والنتوءات التي أفرزتها هذه الحضارة ،بأعالمها
وفلسفتها واتجاهاتها .واملالحظ هنا االرتباط الشديد بني كون هذه الصفات

[[[-للمزيد حول هذه النزعة املادية انظر إسامعيل مظهر ،فلسفة اللذة واألمل ،النارش كلامت عربية للرتجمة
والنرش ،ص.56 ،34 ،5
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.223
ً
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كل واحد ٍة من الصفات األربعة السابقة أن
مظاهر ،وبني كونها أسبابًا ،إذ تصح ّ

تكون مظه ًرا للحضارة الغربية ،كام يصح أن تكون سببًا فيها ،وأداة ارتكزت عليها
يف بنائها .فبطالن الحاسة الدينية قد يكون مظه ًرا لها ،وقد يكون سببًا فيها ،وطغيان

املادة يع ّد مظه ًرا وسببًا ،وكذلك التدهور األخالقي ،واملدارس الفلسفية التي
تشرتك بني كونها نظ ًرا ،وكونها سببًا.

الفصل الثاني
أسس ودوافع نقد الغرب
وحضارته

أي حضارة كانت ـ ماديتها
ميكن القول أ ّن الندوي كان ينتقد من الحضارة ـ ّ

املفرطة ،فمنذ بدء تاريخ الحضارة سوا ًء أكانت غربًا أم رشقًا نجد أنها كانت تع ّول

عىل الجانب املادي مهمل ًة األبعاد الروحيّة يف اإلنسان ،ومن ثم انتقدت من قبل
العديد من املفكرين يف هذا الجانب ،وقد انتقد الندوي مثالً الحضارة الرومانيّة يف

الغرب ،وغريها يف الرشق يف وقت نزول الرسالة املحمدية.

وعلى الرغـم مـن أن الحضـارة ـ أي حضارة كانـت ـ عند النـدوي قد توفرت

لهـا مـن الوسـائل الكثير إال أنـه كان ينتقـد فيهـا البعد عـن روح اإلميـان ،حيث

نفسي ،كام أنّه
يـراه فراغًـا عقديًـا ،فراغًـا إميانيًـا ،إذ ليس هنـاك اسـتقرا ٌر وهدو ٌء
ٌّ
ليـس هنـاك سـكين ٌة وال ثقـة بالنفـس وال ثقـة باإلنسـان ،هـذه الحضـارة قامـت

على املـادة والرفاهيّـة والتمتـع بامللـذات والتف ّنـن يف املظاهـر الرباقـة“ .لكن

مـا وراء هـذه النقطـة؟ ال يعـرف ذلـك أحـد ،ال فالسـفة ،وال حكماء ،وال أدباء
وال شـعراء ،وال مقننـون للقانـون ،واملرشعـون البارعـون ،وال قـادة حـرب ،وال

قـادة فكـر ،كلهـم واقفون واجمـون ،حائرون مضطربـون متشـككون مرتابون ،ال
يعرفـون املصري اإلنسـاين ،وال يعرفـون ما وراء هـذه الطاقات التي اسـتخدموها

صرا ،حتـى مـا بقيـت فيهـا قطرة ،ولكـن مـاذا بعد؟ ال يعـرف ذلك
وعرصوهـا ع ً
كل مـا كان عندهم
أحـد ،فـراغ يف العقائـد ،عقائـد ال تسـتحق أن تسـمى عقائدّ ،
هـو تاريـخ عقائـد ،يعنـي كانوا يؤمنـون بكذا يف زمن مـن األزمان ،كانـوا يؤمنون

كل ذلك
باللـه تعـاىل يف غابـر الدهـر ،ولكـن هل ال يزالـون يؤمنـون باللـه؟ الّ ،

إمنـا هـو تـذكار تاريخـي ،إمنـا هـو آثـا ٌر تاريخيـ ٌة قد حفظـت ودونـت يف كتب
التاريـخ والفلسـفة ،ولكـن مـا هنالك عقيـدة حية قويـة متلك عليهم مشـاعرهم،
وتضبـط حركاتهـم وسـكناتهم ،وتحكـم عليهم ،ال ،قـد أفلت الزمـام ،قد فقدت
وكل حكـم ،فالعقائـد هـي عقائـ ٌد تقليديـ ٌة
وكل ضبـطّ ،
كل قـو ٍة ّ
هـذه العقائـد ّ
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فقـط ،عقائـ ٌد مـردد ٌة باللسـان ،ولكن ليـس لها نفـوذ ،ليس لها تأثير يف األخالق
وال يف األعامل”[[[.

ومن ثم نفهم أن الندوي عندما كان ينقد الحضارة إمنا كان ينقد فيها عبثيّتها،

وقيامها عىل ال هدف ،فالحضارة العدمية الهدف كالحكومة عدمية الهدف،
والقوانني عدمية الهدف ،كلها سوا ًء يف كونها تنتمي لعقليّ ٍة قارص ٍة تهدف إىل حيا ٍة
ٍ
جسد ليس فيه روح .وعىل الرغم من النقد الشديد الذي
بدون متع ٍة حقيقي ٍة ،وإىل

وجهه الندوي للحضارة قدميًا وحديثًا ،فإنّه كان محقًا يف العديد من أوجه هذا
النقد ،وإن ك ّنا ال نتفق معه يف بعضها.

واملتأمل يف الخط الفكري العام للندوي وللمنهج الذي يتبعه وللمنطلقات

الفكرية التي ينطلق منها يتأكد له متام التأكد أنه كان يف غاية االستياء من الثقافة

الغربية الوافدة عىل بالد الرشق ،وكان أشد استياء من تأثريها عىل الجيل املثقف

خاصةً ،لكنه مل يكن ليقف مكتوف األيدي أو مغلول العنق تجاه هذا األمر ،فراح

بي مظاهر هذه الحضارة الوافدة وخطرها عىل الجيل املسلم ،خاصة وقد وجد
يُ ّ
لها آذانًا صاغي ًة يف الجيل املثقف ،مع ما يف ذلك من خطور ٍة جم ٍة.
ريا عن املظاهر املشينة يف هذه الحضارة حديث الخبري،
وقد تحدث الندوي كث ً
ٍ
مقارنًا بينها وبني تلك املظاهر التي كانت توجد يف عرص الجاهلية من قتلٍ
وسفك

للدماء ،وامتهان كرامة اإلنسان ،ليك ينتهي يف آخر املطاف إىل أنه رغم التقدم

املادي والتكنولوجي يف العرص الراهن فإنّه عىل الجانب الروحي واألخالقي ال
ٍ
كهف مظلمٍ  ،وكان يتقاتل
ريا عن ذلك الرجل الذي كان يعيش قدميًا يف
يختلف كث ً
من أجل املادة .والغريب أ ّن هذه الحضارة الغربية تتذرع بالعقل ،وتؤلّه العلم،
وهي يف حقيقة األمر موغل ٌة يف الجاهلية الخلق ّية حتى النخاع ،ومن ثم يقول أحد

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1398 ،هـ -
1978م ،ص.25 ،24
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الباحثني“ :رفضت أوروبا أن تدخل يف اإلسالم ،وتنسلخ من الجاهلية ،وتكفر
بقيم الرشك ،بل راحت تعلنها حربًا شعواء عىل اإلسالم ،حربًا ال زالت إىل ح ّد
اللحظة ،وتبقى بعد ذلك حقيقة مبدئية يف تأثري الجاهلية اإلغريقية يف الحضارة

الغربية الحديثة ،وهي االنحراف الجوهري ،الذي ورثته الحضارة الغربية من

الجاهلية اإلغريقية ،بالرغم من التغريات التي أحدثها املنهج التجريبي ذو
األصل اإلسالمي ،ذلك االنحراف املتمثل يف تحكيم العقل ،يف ما ال مجال
دليل عىل
حكم فيه”[[[ .وهذا كلّه ٌ
حكم يف ما ال يصلح أن يكون
فيه ،واتخاذه
ً
ً

الفراغ العقدي الذي ينتاب الغرب عام ًة والحضارة الغربية خاصة ،وهذا يفرس من

ظل
جانب ملاذا يلجأ الغرب إىل العديد من املظاهر الغريبة كاالنتحار مثالً يف ّ
ٍ
هذه الرفاهيّة غري املحدودة.

إ ّن الندوي كان ينتقد ظاهرة االنتحار التي تحكمت يف الشباب الغريب نتيجة الفراغ
العقدي ،إذ كيف يستساغ وجود مثل هذه الظاهرة يف حضار ٍة ملكت بأدواتها العامل من

حولها؟ كام انتقد قضية اإلفراط الواضح يف إزهاق النفس البرشية ،والتعامل مع البرش
بفوقي ٍة مقيت ٍة ،جعلت من أكرب املدن األمريكية كشيكاغو مرت ًعا للجرمية والخروج عن
القيم اإلنسانية والسلوكيات ،واألخالقيات ،ومن ثم فإن الندوي ينطلق من هذا إىل

الفكرة الرئيسة التي لطاملا نقد الحضارة الغربية من أجلها ،تلك الفكرة مؤداها :إنسانية
أناسا ال ميلكون من اإلنسانية إال
اإلنسان ،وال يش غريها ،لقد صنعت الحضارة إذا ً ً

اسمها فقط ،أما روحها وجوهرها ،فال متت له بصلة.

لكل
ففي الواليات املتحدة األمريكية ،يبلغ معدل االنتحار السنوي ّ 13.26

 100،000شخص .وميوت الرجال عن طريق االنتحار مبعدل  3.5مرة أكرث من

النساء .ويف املتوسط ،هناك  121حالة انتحار يف اليوم .ويشكل الذكور البيض 7

[[[-محمد منر املدين ،أعداء الغرب سوريا  -دمشق ،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة
األوىل2009 ،م ،ص.377
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كل  10حاالت انتحار ،هذا وفقاً لتقديرات عام 2015م .ومتثل األسلحة النارية
من ّ
ما يقرب من  50يف املائة من جميع حاالت االنتحار[[[.

وبحسب منظمة الصحة العاملية:هناك ما يقرب من  800،000شخص ميوتون

كل عام ،وهناك العديد من الذين يحاولون االنتحار .وبالتايل ،يتأثر
بسبب االنتحار ّ
ماليني عديدة من الناس أو يعانون من الفاجعة االنتحارية كل عام .واالنتحار هو
السبب الرئيس الثاين للوفاة بني األطفال ،الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  29عاما
عىل الصعيد العاملي [[[..

لقد حاول أن يبحث عن اإلنسان يف هذه الحضارة فلم يجده ،حاول أن يبحث

عن القيم فلم يجدها ،حاول أن يبحث عن األخالقيات واملبادئ اإلنسانية فلم
يجدها ،فكيف تكون إذا ً حضارة ،إذا كان القمح األمرييك يلقى يف النهر حتى ال

تقل أسعاره العاملية ،يف الوقت الذي يتضور فيه املاليني من أبناء هذا العامل جو ًعا
جا يف
خاصة يف أفريقيا ،فكيف تكون هذه حضارة؟ إذا كانت أكرث التجارات روا ً

العامل هي تجارة السالح ،التي يروجها دعاة هذه الحضارة والرعاة الرسميون لها،

فكيف تكون تلك حضارة؟

وميكن القول أيضاً أن الندوي مل ينقد الحضارة الحديثة فحسب ،بل بدأ قبل
كل يش ٍء بنقد الحضارات التي كانت سابق ًة عىل اإلسالم ومنها الحضارة الرومانية،
وهي حضارة الغرب القديم ،والندوي وهو يف سبيل نقد هذه الحضارة كان
يستحرض النموذج الغريب الحديث يف الحضارة ،بل إن الندوي كان يؤ ّول اآليات
القرآنية تأويالً جدي ًدا يخدم وجهة نظره يف نقد البناء الحضاري الغريب من أساسه.

والدليل عىل أن نقد الحضارة الغربية كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا عند الندوي
: https://afsp.org/about-suicide/suicide-statistics/عىل الرابط [1]-Suicide Statistics،
: https://afsp.org/about-suicide/suicide-statistics/عىل الرابط [2]- Suicide Statistics،
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مبنهجه يف تأويل العديد من اآليات التي اتخذها منطلقًا إىل نقد الفكر الغريب
وحضاراته ،نذكر من هذه اآليات عىل سبيل املثال ال الحرص“ :أو كظلامت يف

بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلامت بعضها فوق بعض إذا

أخرج يده مل يكد يراها ،ومن مل يجعل الله له نو ًرا فام له من نور”(النور .) 40 :فهو

يفرس هذه الظلامت عىل أنها ظلامت الجهالة التي ترسف فيها الحضارة من الناحية
اإلنسانية واألخالقية :ظلمة يف الحضارة ،ظلمة يف القانون ،ظلمة يف السياسة،

ظلمة يف التفاوت بني طبقات املجتمع .ومن ثم فإ ّن هذا الظالم عنده ميثل ظلم ًة
مطبق ًة صنعها اإلنسان بنفسه ،وجعل القيود تلتف حول عنقه برضاه.

ومن ثم فقد كان موقف الندوي من الحضارة الغربية موقف املتحفظ ،موقف
الحذر ،حاول أن يتعامل معها وهو عىل مستوى عا ٍل ال منخفض .مل يكن يقدس هذه

الحضارة أو يبالغ يف إطرائها ،بل كان موفقه موقف املعتز بدينه ،موقف املسلم املؤمن
ٍ
خ مرشقٍ
مجيد ،وهو يحدث نفسه بأنّه كمسلمٍ قائ ٌد
بالقرآن ،موقف مسلمٍ حاملٍ لتاري ٍ
وسيظل كذلك إىل أن يرث الله تعاىل األرض ومن عليها[[[.
ّ
لإلنسانية وإما ٌم،

وما ّ
يدل عىل أن الندوي وهو معت ٌّز بدينه ال ميانع من أن يكون املسلم عىل

تواصلٍ مع هذه الحضارة الغ ّراء يف جانبها اإليجايب ،أنه مل يكن من أولئك النفر

الذين يحرمون أن تطأ أقدام املسلمني أرض الغرب أو أن يفدوا إليها ،أو أن يأتوا
ٍ
كدارس للفلسفة والحضارة والتاريخ قد
إليها دارسني متعلمني ،وكيف ذلك وهو
جال دول الغرب .بيد أنه وهو يف سبيل التواصل مع الغرب ،كان دامئًا يريد أن

وعي ،ال يفقد شخصيته ،وال يقلّل من قيمته وقيمة الدين الذي
يكون املسلم عىل ٍ
ينتمي إليه.

[[[-وهذا األمر يسبقه إليه محمد إقبال ،رضب كليم ،ص ،69بيام مرشق ،ص ،258وانظر حسون عيل،
فلسفة إقبال ،دمشق ،دار السؤال للطباعة والنرش1985 ،م ،ص .12وانظر محمد العريب بوعزيزي ،محمد
إقبال فكره الديني والفلسفي ،دمشق ،دار الفكر ،الطبعة الثانية2004 ،م ،ص.76
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ٍ
ٍ
خفي تارة
طرف غري
خفي تار ًة ومن
طرف
ومن املالحظ أن الندوي يرمي من
ٍّ
ٍّ

أخرى إىل الربط بني الحضارة الغربية وغياب الحرية ،وبني االنخالع عن هذه
الحضارة والحرية ،إذ من املؤكد أنه يرى يف سري املسلمني خلف مظاهر هذه

الحضارة إمنا يعني التنازل عن حريتهم ،إذا غيبوا عقولهم ،وأخذوا بتالبيبهم مقتفني
كل يش ٍء فإمنا يعني ذلك وضع
أثر الحضارة الغربية دون نقد لها ،معتربين أنها ُّ
القيود يف أيديهم بأنفسهم ال عن طريق يش ٍء آخر.

إ ّن الندوي كان ينادي بالكفران بهذه الحضارة ،ال الكفران بها بالكليّة ،ولكن

الكفر بجانبها السلبي الذي ال يضع اعتباراتً للقيم اإلنسانيّة واألخالق الفاضلة،

اعتبارات تهمش الروح واملبادئ ،لقد كان مقد ًرا لتلك الحضارة ،ولكن تقدير
ح ِذر املتحفّظ ،بدليل أنّه دعا إىل االستفادة منها يف تنظيم الحياة يف بالدنا ،ويف
ال َ

ترفيه العديد من الجوانب التي تحتاج إىل ذلك ،كام أنّه دعا إىل االستفادة من

العلوم الصناعيّة والتجربة ،ويف العلوم الرياضية والتكنولوجية ،دون أن نقلّدها يف
كل هذه القضايا الكربى
اإلميان أو األخالق أو العقيدة ،فهي أفقر ما تكون إىل ّ
والالزمة لحياة اإلنسان.

وميكن القول من خالل االستقراء العام لفكر الندوي أنّ هناك مجموع ًة من

األسس التي بنى عليها نقده للفكر الغريب ،ورفضه للحضارة الغربية ،وهي عىل

النحو اآليت:

أوالً – البعد الديني العقدي:
ٍ
توجهات عقديّ ٍة دينيّ ٍة ال شك يف ذلك،
انتقد الندوي الحضارة الغربية بنا ًء عىل
ٍ
مقارنات بني الجانب العقدي يف الحضارة الغربية
فالرجل كان مييل إىل عقد
ٍ
عقدي،
أساس
والحضارة الرشقيّة ،وكان يتهم األوىل بأنّها حضار ٌة ال تقوم عىل
ٍّ
كل يش ٍء إال أنّه ال ميلك اإلميان ،وال ميلك الهدوء
فالغرب ميلك يف نظره ّ
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واالستقرار النفيس ،وليس يف حضارته ما يصنع اإلميان ،فاملصانع ال تصنع

للغربييني إميانًا ،وال تقودهم إىل التخلق الروحي ،وإمنا الذي يقود إىل اإلميان
الحقيقي هو اإلسالم.

فالندوي يُع ّول عىل اإلسالم قرآنًا وس ّن ًة يف نقده لهذه الحضارة الجوفاء“ ،من

أين يستصدر اإلميان؟ من أين يجلب اإلميان؟ يجلب اإلميان من القرآن ،يجلب
اإلميان من السرية النبويّة ،يجلب اإلميان من هؤالء املسلمني الذين يعيشون عىل
إميانهم ،ويحمدون الله عىل فقرهم وهم راضون مطمئنون هادئون ساكنون ،ليس
عندهم قلق ،هذا القلق الذي استحوذ عليكم ـ يقصد الغرب ـ وجركم إىل السآمة،
وإىل ردود فعلٍ حمقاء ،وجركم إىل االنتحار ،وجركم إىل اليأس القاتل ،هذا اإلميان

ال ميكن أن تقتبسوه من إميانكم ،ومن هذه الجامعات الكبرية ،وإمنا تقتبسونه من

القرآن وحده ،وتقتبسونه من السرية النبوية وحدها ،ومن تاريخ الصحابة ريض الله

عنهم ،إذا كنتم تتمتعون بقشور الحياة ،فإنّهم كانوا يتمتعون بجوهر الحياة وروحها
ولذتها”[[[.

ويكفي أن ندرك أهمية البعد الديني يف نقد الندوي للحضارة الغربية ،إذا علمنا

أنه كان يؤ ّول بعض اآليات ـ خاصة آيات سورة الكهف ـ التي رآها تعرب عن واقع

الحال الذي نحياه ،فإذا سئل عن السورة القرآنيّة التي تصف هذا العرص وصفًا دقيقًا،
وتصف الحضارة املاديّة التي اعتمدت عىل املادي واملحسوس وإنكار الحقائق

الغيبية وما وراء هذه الحياة ،والتي اتخذت من املاديّة غاي ًة قصوى ومقص ًدا أسمى،
ألجاب من فوره :إنّها سورة الكهف .فالله تعاىل أشار يف سورة الكهف بقوله تعاىل:
“إنّا جعلنا ما عىل األرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عمالً وإنا لجاعلون ما عليها
صعي ًدا جرزًا”( الكهف ،)9 ،8 :ومن ثم يفرس الندوي لفظة الزينة بأنّها زينة الحضارة

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1398 ،هـ -
1978م ،ص.30
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املاديّة التي تهتم باملظاهر الجوفاء والطالء الخ ّداع ،فضالً أنه استشهد بقوله تعاىل
ش يُرِي ُدو َن
يف السورة نفسهاَ “ :و ْ
اص ِ ْ
ب نَف َْس َك َم َع ال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن َربَّ ُهم بِالْ َغ َدا ِة َوالْ َع ِ ِّ
ج َه ُه َوال تَ ْع ُد َعيْ َن َ
حيَا ِة ال ُّدنْيَا َوال ت ُِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْ َنا قَلْبَ ُه َعن ِذكْ ِرنَا
اك َع ْن ُه ْم تُرِي ُد زِي َن َة الْ َ
َو ْ
َواتَّبَ َع َه َوا ُه َوكَا َن أَ ْم ُرهُ فُ ُرطًا”( الكهف) 28 :؛ ليك يؤكد عىل أ ّن هذا الجيل الذي
نعايشه ونعارصه ،هو الجيل الذي غفل أو تغافل عن ذكر الله تعاىل الذي أُمرنا به يف
جيل ميتاز بالتفريط واإلفراط
هذه اآلية ،بسبب اتباع الهواء“ ،وكان أمره فرطًا” ،فهو ٌ
كل يش ٍء ،يحب النهاية ،ويحب الطرافة ،ويحب الجدة ،ويحب الوصول إىل
يف ّ

آخر املدى[[[.

حيَا ِة ال ُّدنْيَا ك ََمء أَن َزلْ َنا ُه
يقول الله تعاىل يف هذه السورةَ “ :و ْ
ِب لَ ُهم َّمث ََل الْ َ
اض ْ
ط ِب ِه نَبَاتُ األَ ْر ِ
ختَلَ َ
اح َوكَا َن اللَّ ُه َع َل
الس َمء فَا ْ
ض فَأَ ْ
صبَ َح َه ِش ً
ِم َن َّ
يم تَ ْذ ُرو ُه ال ِّريَ ُ
َي ِعن َد
حيَا ِة ال ُّدنْيَا َوالْبَا ِقيَاتُ َّ
الصالِ َ
ش ٍء ُّم ْقتَ ِد ًرا ال َْم ُل َوالْبَ ُنو َن زِي َن ُة الْ َ
حاتُ خ ْ ٌ
ك ُِّل َ ْ
َي أَ َمال”(الكهف .) 46 ،45 :ويف اآليات الختاميّة من السورة يقول
َربِّ َك ث َ َوابًا َوخ ْ ٌ
حيَا ِة ال ُّدنْيَا
ْسِي َن أَ ْع َمال ال َِّذي َن ضَ َّل َس ْعيُ ُه ْم ِ
ف الْ َ
تعاىل“ :ق ُْل َه ْل نُ َنبِّئُ ُك ْم بِاألَخ َ
ص ْن ًعا أُ ْولَ ِئ َك ال َِّذي َن كَ َف ُروا بِآيَ ِ
َت
ح ِبط ْ
ح ِس ُنو َن ُ
ات َربِّ ِه ْم َولِقَائِ ِه فَ َ
ح َسبُو َن أَنَّ ُه ْم يُ ْ
َو ُه ْم يَ ْ
أَ ْع َملُ ُه ْم فَال نُ ِقي ُم لَ ُه ْم يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة َو ْزنًا” (الكهف.)105 :103 :
ريا عند قوله
ولقد لفتت هاتان اآليتان نظر الندوي واسرتعتا انتباهه ،فوقف كث ً
ص ْن ًعا” ،فقد ربط بني هذه اآلية وبني ما امتاز
ح ِس ُنو َن ُ
ح َسبُو َن أَنَّ ُه ْم يُ ْ
تعاىلَ “ :و ُه ْم يَ ْ
به قادة الحضارة الغربية الذين ميلكون زمام الحضارة الغربية ورسموا لها خطواتها،
ويظنون بأنّهم يحسنون الصنع ويقودون البرشية إىل الرقي والتقدم املادي .لكن

الندوي ينظر إليهم عىل أنّهم يسيئون وال يحسنون صن ًعا ،يهدمون ويعتقدون

أنهم يبنون ،يخربون ويعتقدون أنهم يشكلون ويك ّونون ،يفسدون ويعتقدون أنهم
يحسنون إىل اإلنسانية.

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.45 ،44
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بل إ ّن الندوي ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك ،فق ّدر أ ّن اآليات األوىل التي

وردت يف سورة الكهف عىل أنّها تحذّر من الدجال األكرب ،الذي ـ بحسبه ـ هو

الحضارة الغربية“ .ولذا كان الدجال األكرب الذي نبه به الرسول صىل الله عليه وآله
يتول قيادتها ويتوىل كربها،
ّ
وحذّر أ ّمته منه هو زعيم هذه الحضارة األكرب ،هو الذي
ويدعو إليها ،إنّه رمز املاديّة األكرب ،ولذا جاء يف األحاديث الصحيحة التي رواها

أصحاب الصحاح أ ّن النبي صىل الله عليه وآله حثّ أ ّمته عىل قراءة هذه السورة،

وقال بأ ّن قراءتها تعصم من فتنة املسيح الدجال؛ أل ّن هذه السورة ترضب عىل الوتر
الحساس إذ تضع اإلصبع عىل موضع الداء .إ ّن هذه السورة الكرمية املعجزة هي
التي تجسد األخطار التي تحلق عىل رأس البرشية عن طريق هذه املدنية الزائفة،

وعن طريق هذه املدنية الراعنة ،وعن طريق هذه املدنية املتطرفة املغالية”[[[.

ٍ
وهذا يؤكد عىل أ ّن الندوي كان يستنطق اآليات القرآنية ـ وفق ٍ
جديد ـ
يل
بعد تأوي ٍّ

ليك يؤسس موقفه من الحضارة الغربية ،وليُؤكد عىل موقف الدين الرافض للامدية
الطاغية التي انبنت عليها واتخذتها ركيزة لها ،وال داللة عىل ذلك أقوى من ارتكاز

الندوي عىل سورة الكهف ،التي جعل منها السورة التي تعرب عن موقف الدين الرافض
لكل تط ّر ٍ
تقدمي يلغي الروح مقابل املادة ،واإلنسان
وكل اتجا ٍه
ماديّ ،
حضاري
ف
ّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
مقابل اآللة ،واألخالق مقابل الشهوات وامللذات .وكأ ّن لسان حال الندوي يقول:

اقرؤوا سورة الكهف وتدبروها جي ًدا تعلموا أ ّن فتنة الدجال التي حذّر منها النبي ووجه

بقراءة السورة للعصمة منها ،تنطبق أيضً ا عىل فتنة الحضارة املاديّة الغربيّة ،وأ ّن قراءة
السورة إذا ً هو فه ٌم لحقيقة الفتنة التي تنطوي عليها هذه الحضارة.

مادي
كل اتجا ٍه
والحقيقة أن املتأمل لسورة الكهف يجدها بالفعل تعري ّ
ٍّ
جه ٌة لهذا العرص
وتكشف أمره ملن أراد الهداية وطلب الحق ،وكأنّها سور ٌة مو ّ
الذي نحياه ولهذه الحضارة املاديّة الطاغية عىل العامل املعارص ،إذ ما ال شك فيه

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.46
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أنّها تنطوي عىل العديد من املعاين والحقائق التي توضح حقيقة األمور بالفعل،
فالسورة تشتمل عىل مجموع ٍة من القصص واألمثال التي مل توجد هبا ًء حاشا لله،
وإمنا وجدت لدالل ٍة عميق ٍة إذ ربطناها بحقيقة العرص الذي نعيش فيه ،وهذا ما
فهمه الندوي ولفت نظره بالفعل ،فالقصص واألمثال يف السورة تدور حول هذا

كل ما هو مادي ،فهو ال شك ينطبق عىل
املحور ،وهو وإن كان محو ًرا عا ًما ينتقد ّ
الخاص الذي يندرج تحته ،فقصة أصحاب الكهف التي ذكرت يف السورة إمنا
تنتقد الحضارة املادية التي أقام عليها القوم بنيانهم ،األمر الذي رفضه أصحاب

الكهف ،وبحثوا عن القيم اإلنسانية والجوانب الروحية يف اإلنسان ،فانعزلوا عن
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض لَن نَّ ْد ُع َو
ب َّ
العاملَ [ ،و َربَطْ َنا َع َل قُلُو ِب ِه ْم إِ ْذ قَا ُموا فَقَالُوا َربُّ َنا َر ُّ
خذُوا ِمن ُدونِ ِه آلِ َه ًة لَّ ْوال يَأْت ُو َن َعلَيْهِم
ِمن ُدونِ ِه إِلَ ًها لَ َق ْد قُلْ َنا إِذًا شَ طَطًا َه ُؤالء قَ ْو ُم َنا اتَّ َ
ْتى َع َل اللَّ ِه ك َِذبًا”] ( الكهف ،) 14 ،13 :ثم حدث
ب ُِسلْطَانٍ بَ ِّ ٍ
ي فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّمنِ اف َ َ
بعد ذلك ما ورد يف بقية هذه السورة الكرمية.

كل هذه
وكذلك قصة الرجلني ،وقصة موىس والخرض ،وقصة ذي القرننيّ ،

مادي من أجل املادي ونفعي من أجل
كل ما هو
لتبي تهافت ّ
ٌّ
القصص إنّ ا جاءت ّ

حية الكامنة يف النفس اإلنسانية التي تهفو إىل
املنفعة ،محاول ًة إلبراز الجوانب الرو ّ

القيم واإلعالء من قيم اإلنسانية حيث تكمن الحضارة األصيلة.

أي بنا ٍء
إن الدين والتوجيه الساموي له
أساس مه ٌّم عند الندوي يف إقامة ّ
ٌ
حضاري يبغي لنفسه الكامل ومن ثم الخلود ،أما الحضارة التي ليس لها ح ٌّ
ظ من
ٍّ

كل تركيزها يف
التوجيه الساموي أو الدين ،واستندت إىل عقلها فحسب ،وجعلت ّ

اآلالت واملاكينات ووجهت ذكاءها وفطنتها إىل الكون واآلفاق دون االسرتشاد
ٍ
كل هذا،
وغايات إنسانيّ ٍة واضح ٍة ،تستطيع أن تسخر ّ
بقيمٍ ربانيّ ٍة ،ومبادئ أخالقيّ ٍة
إالّ أنّها ال تستطيع أن تسخّر نفسها ،وتستطيع أن تعمل عىل تسخري الكون ،غري أنّها
ليس لديها القدرة عىل تسخري نفسها.
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و فكرة التأكيد عىل الجمع بني الدين والعلم فكر ٌة أصلها العديد من القدماء

واملحدثني من املفكرين املسلمني ،فالشيخ محمد العزايل يف كتابه ظالم الغرب

ـ عىل سبيل املثال ال الحرص ـ كان دائم التأكيد عىل تلك العالقة املثمرة بينهام،
ولذا وجدناه يؤكد عليها قائالً“ :إ ّن اإلسالم مل يكن قرش ًة رقيق ًة تكسو أفئدة األولني،
كل يش ٍء عىل وضعه األصيل ،كال ،لقد كانت هذه
وميكن االنسالخ منها مع بقاء ّ
التعاليم جز ًءا من يقظتهم العقلية وفضائلهم النفسية ،بل لقد كانت الروح الكامن يف

كل تقدّمٍ  .فلام ضعفت تخاذل ما وراءها ،واستحال
كل نهضة ،واملدد الباعث عىل ّ
ّ
رفات ًا هام ًدا ،بعدما كان جس ًدا نابضً ا”[[[.

ويتفق محمد الغزايل مع الندوي يف أ ّن الحضارة اإلسالمية يف فنون الحياة

ومجاالت العمران ،والنصيب الوافر الذي حصله املسلمون يف الناحية املادية

واألمور الكونيّة ،مل تكن إال من خالل تشبعهم بالثقافة اإلسالمية ،وتذوقهم ملا
أي انفصا ٍل بني هذه الثقافة العقديّة
تنطوي عليه من عوامل اإلبداع ،ومن ثم فإ ّن ّ
وبني املسلمني يعني ـ يف التحليل األخري ـ التدهور الحضاري والتخلف عن ركب

األمم“ .إ ّن األمة التي أهملت قول الله (حافظوا عىل الصلوات) ،هي التي أهملت

قول الله (انظروا ماذا يف السموات واألرض) ،والتي أهملت قوله (أفلم يدبروا
القول) ،هي التي أهملت (أفلم يسريوا يف األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها).

ولو أن أمتنا أخذت بنصف هذه النصوص ،وأضاعت نصفها اآلخر ،النتهى هذا بها

إىل أن تكون ممن قيل فيهم (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)...
إ ّن الحضارة الكاملة ال تتم إال باستجاب ٍة كامل ٍة لهذه التعاليم كلّها”[[[.

[[[-محمد الغزايل ،ظالم من الغرب ،القاهرة ،نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة2005 ،م،
ص.252
[[[-محمد الغزايل ،ظالم من الغرب ،ص.252
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ثان ًيا  -النزعة املادية الرصفة:
ال شك يف أ ّن النزعة املادية الرصفة التي بنيت عليها والحضارة الغربية كانت

يب ،فقد نظر إىل
النقطة املركزيّة التي اعتمدها الندوي يف رفضه ّ
لكل ما هو غر ّ
الحضارة الغربية عىل أنها حضار ٌة ميكانيك ّي ٌة ماديّ ٌة رصفةٌ ،ال روح فيها ،تفتقد
للجانب الروحي يف اإلنسان ،شبهها مفكرنا بالبعري املجرت ،الذي يجرت ما يف بطنه.
“هذه الحضارة الغربية قد قالت كلمتها األخرية قبل زمن ،اآلن هي تعيش عىل
امتداداتها ،تعيش عىل ما حققت من انتصارات ،ومن فتوح يف املجال الحضاري،
والصناعي ،والتكنولوجي ،ال يشء جديد ،ال رسالة لها لإلنسانية .إنها يف الحقيقة
ال تفكر يف مستقبل اإلنسانية ،كام أنّها اآلن تعيش لنفسها”[[[.

ويف كتاب «بني العامل وجزيرة العرب» يفرتض الندوي أ ّن الحضارتني الغرب ّية
كل منهام ،وكانت أكرث النقاط سلب ّية
واإلسالم ّية تتحاوران يف إيجابيات وسلبيات ٍّ

هي املاديّة الغرب ّية ،ويقول الندوي وهو يتحدث بلسان الحضارة الغربية“ :ال
تغرنك أيتها الجزيرة – يقصد جزيرة العرب – مني مظاهر املدن ّية الجوفاء ،وهذه
الطائرات املحلقة يف الهواء ،وهذه الناطحات للسامء ،وهذه اآلالت التي مأل

كل كنوزي ،وأتنازل عن
كل هذا ،ومن ّ
أتخل من ّ
ّ
يل أن
صوتها الفضاء ،فيسهل ع َّ
كل ما تنظرين إليه نظر الغبطة والطمع ،واستبدل بها ما فقدته من اإلميان الذي
ّ
جاءت به األنبياء والرسل ،والذي فقدت معه قويت وحراريت وشخص ّيتي وروحي،
وأصبحت جس ًدا ميتًا قد يطفو عىل املاء ،وقد يحمله الهواء !”[[[.

ومن هنا ندرك كيف كان البعد اإلنساين مفقو ًدا وال زال يف الحضارة الغربية،

بسبب تلك املادية املفرطة التي غلبت وال زالت تغلب عليها ،فإذا كان الغرب
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.29 ،28
[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،بني العامل وجزيرة العرب ،القاهرة ،مطبعة دار الكتاب العريب،
1951م ،ص.13
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متقد ًما يف الجانب املادي ،فهو أفقر ما يكون يف الجانب الروحي واإلنساين.

ولذا يقول محمد حسني هيكل“ :يف اعتقادي أ ّن حضار ًة تجعل الحياة االقتصاديّة
أساسها ،وتقيم قواعد الخلق عىل أساس هذه الحياة االقتصاديّة ،وال تقيم للعقيدة
وزنًا يف الحياة العامة ،تقرص عن أن مت ّهد لإلنسانيّة سبيل سعادتها املنشودة”[[[.

إ ّن مدنية الغرب وحضارته مل متنعه من غزو الرشق تحت ما يُسمى باالستعامر،
كام أنّها مل متنعه من االنقضاض عىل الدول اإلسالميّة بوسائل شتّى وبحيلٍ مختلف ٍة

كسبًا ملصلحة الغرب الشخصيّة ،فالحضارة التي هو زعيمها ورائدها تخلو كليّ ًة من

جانبها اإلنساين ،وهذا هو سبب هشاشتها التي يقيم عليها الندوي نقده ،مع أ ّن واقع
األمور كان يقتيض أن تسمو هذه الحضارة بنفسها فتمزج بني املادي والروحي،

املحسوس واملعنوي ،إال أنّها مل تفعل.

لقد تجول الندوي يف أمريكا رشقًا وغربًا شامالً وجنوبًا ،وهو يلقي العديد من

الدروس والخطب يف العديد من املراكز اإلسالميّة يف هذه األنحاء ،وقد لحظ أ ّن
ٍ
حراك إمنا يرجع إىل تبنيها العلوم الرياضيّة والتكنولوجيّة
تعج به هذه البالد من
ّ
كل ما ّ
ري وانتعاشاتٌ ما كان
والهندسيّة والصناعيّة ،فنتج عنها رغ ٌد يف العيش وترفي ٌه كب ٌ
لإلنسان أن يحلم بها قط .بيد أن الندوي حاول أن يبحث عن إنسانٍ
حقيقي ـ
ٍّ
لب يشعر بأمل اإلنسانية ،ويحمل يف داخله
واإلنسان الحقيقي عنده هو الذي لديه ّ
قيمها ومبادئها التي ال تستطيع املادة أن تزحزحها ـ فلم يجد .وهنا يتساءل مستنك ًرا:
“هل يوجد يف هذا البلد -الغاص بالسكان ،والباذخ بالعمران والذي بلغت مدنه
من كثافة السكان وزحمة اإلنسان إىل أن ال يكاد املرء يجد طريقه عىل الشارع–
حقيقي يحمل يف صدره قلبًا خفاقًا ،وميلك عي ًنا ساكب ًة للدموع ،حزنًا عىل
إنسا ٌن
ٌّ

اإلنسانيّة البائسة املنكوبة ،ويتحرق أمل ًا لإلنسان الضائع ،ويتج ّرد عن الشهوات،
ويتم ّرد عىل األهواء ،وال يستسلم لهذه املدنيّة وال يخضع لها ،بل هو يخضعها

[[[-محمد حسني هيكل ،حياة محمد ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة عرشة1977 ،م ،ص.517
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ويسخّرها ،ويركب عىل أعناقها ،وال يلقي حبله عىل غارب الحياة ،بل هو ميسك

بزمام الحياة ،فال تقسو عليه ،وال تجمح لديه وال تسوقه ،وال تهرع به ،بل هو
يقهرها ،ويتملكها ويوجهها كيف يشاء”[[[.

وكأ ّن الندوي هنا يريد إنسانًا مالئكيًا ،ولكن هيهات .أماّ عىل الجانب اآلخر

أقل تقدي ٍر أن يكون اإلنسان إنسانًا ،حتى لو
يجب التأكيد عىل أنه كان يريد عىل ّ
ملك الحضارة املاديّة بني يديه .يريد إنسانًا عرصيًا يهتم بهذه الحضارة ،يعرف
خالقه ويعبد ربه ،ويعيش يف حبه وحب اإلنسانية وقيمها .أيضاً تبدو فكرة اإلنسان

املالئيك مستحوذ ًة عىل عقله ،حتى أنّه أراد إنسانًا يف عرص الحضارة يحيا حيا ًة

متقشف ًة زاهدةً ،حيا ًة قريب ًة من حياة الفطرة ،حتى يتذوق لذة الجانب الروحي ،حيث
إ ّن هذا الجانب مه ٌّم عنده باعتباره ينظر نظر ًة أكرث إنسانيّةً ،حتى ال يتأذى ،ويوحد
األمم ،ومينع اصطدام األفراد والدول ،وينتشله من حالة األثرة واألنانية ،والنفعية

بكل قوته إىل
واالنتهازية .إ ّن الندوي يريد إنسانًا يخلص يف خدمة البرشية ،يندفع ّ
جا له يف الحياة.
البذل والعطاء ،ومل يرد إنساناً يعتمد مقولة “كل وعش وانعم“ منه ً
لقد أراد أن ينتشل اإلنسان من النزعة املاديّة الرصفة ،تلك النزعة التي تشكل

أساسا ن َق َد من خالله الحضارة الغربية ،كام أنّه أراد إنسانًا عامليًا يهتم بقضايا العامل،
ً
وال يقف اهتاممه عند حدود دولته وأ ّمته فقط .وكان يحب أن يرى العامل وكأنّه أرس ٌة

واحد ٌة يف التضامن واالتحاد ،ليس عىل صعيد منظمة األمم ،وإنّ ا عىل مستوى
اإلنسانيّة جمعاء ،حتى يصل إىل مرحلة الكامل اإلنساين الحقيقي.

مختلف يف الحضارة اإلسالم ّية عنه يف
حتى إ ّن معنى الكامل اإلنساين
ٌ
الحضارة الغربية ،فعىل رأي أحد الباحثني فإ ّن معنى الكامل يف اإلسالم مرتب ٌ
ط
بحرك ٍة شامل ٍة وموصل ٍة إىل الكاملني الثقايف واملعنوي .بينام يتحقق الكامل يف
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.52 ،51
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الغرب من خالل تطور اإلنسان من البعد الحيواين إىل البعد املتكامل من تلك
الصورة ،ومن ثم “نحن بصدد معرفة مدى انسجام معنى التنمية يف ثقافتنا اإلسالميّة
مع الكامل والسمو اإلنساين مبعناه الغريب ،والجواب هو النفي ،إذ ال يرى اإلسالم

أن التنميتني املادية واالقتصادية تحققان بالرضورة لإلنسان كامله وكرامته ،وهي
ال تسمو بروحه ،وال تجعله قنو ًعا وزاه ًدا ،وال تج ّنبه االستهالك املفرط وغري

الهادف (االنغامس يف الشهوات)”[[[ ،دون أن يعني ذلك أن التنمية االقتصادية يف
ٍ
مخالف للكامل اإلنساين ،وإمنا املقصد هنا أنّها ال تحقق الكامل اإلنساين
اتجا ٍه
املنشود من قبل اإلسالم.

فالكامل اإلنساين الحقيقي عند الندوي ـ كام نفهم من خالل السطور ـ ليس
يف تسخري ما بني السامء واألرض من أجوا ٍء ،أو يف نفخ روح الحياة يف الحديد أو
الجامدات من أنواع املعادن وغريها ،أو يف الغوص يف أعامق األرض والوصول

إىل األفالك والكواكب والنجوم ،فليس ذلك كامالً إنسانيًا حقيقيًا ،وإمنا الكامل
اإلنساين الحقيقي يف أن يُحيي اإلنسان روحه وقيمه وأخالقه وإنسانيّته ،ألنّه
خليفة الله تعاىل يف أرضه ،فليس عب ًدا ملادة ،وإمنا هي ملك له يطوعها يف خدمة
اإلنسانيّة ،فهو الذي يقودها ال هي تستعبده.

ثالثًا – أساس السعادة والشقاء:
السعادة والشقاء عند الندوي كانا من األسس التي بنى عليها نقده للحضارة

الغربية والفكر الغريب ،باعتبارهام األساس املرتبط باألساس األول يف نقده ،وهو
األساس العقدي الديني.

ٍ
وشقي يف آنٍ
واحد ،وبالده
الندوي من جانبه كان ينظر للغرب عىل أنّه سعي ٌد
ٌّ
[[[-السيد مرتىض آويني ،التنمية وأسس الحضارة الغربية :التقدم االقتصادي أم التكامل الثقايف ؟ ترجمة
مسعود فكري ،بريوت ،نرش واحة ،األوىل2016 ،م ،ص.17
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سعيد ٌة وشقيّ ٌة أيضً ا ،لك ّنه كان له وجهة نظ ٍر يف هذا األمر ،فهي بال ٌد سعيدةٌ؛ أل ّن
الله تعاىل قد أنعم عليها بنعمٍ كثري ٍة :يف الخريات ،ويف الذكاء ،ويف قوة اإلرادة،
وسع الله تعاىل لهم يف الخصب األريض والخصب العقيل،
ويف تنظيم حياتهمّ ،

وهذا دليل عند الندوي عىل سعادتها ،وهو ما جعلها تتصدر املشهد العاملي
وقيادة املدنيّة العرصيّة .أما شقاؤها عند الندوي فمن جهة الديانة والعقيدة“ ،فهو
أن الديانة املسيحيّة هي أبعد ديان ٍة عن روح هذه البالد ،وعن دور هذه البالد الذي

قامت به ومثلته يف تاريخ اإلنسانية ،إذا سئل :ما أبعد هذه الديانات عن روح هذه
البالد؟ وما هي أغرب الديانات عن طبيعة هذه البالد ،وعن مركزها القيادي وروحها
املعي أنها الديانة املسيحية؛ أل ّن
القلقة وعقلها املتوثب؟ فالجواب الوحيد
ّ
الديانة املسيحية هي التي تجعل اإلنسان يؤمن بأنه خلق آمث ًا مذنبًا ،مجر ًما بالفطرة
البرشية ،فكان ال بد له من فداء ،وأن املسيح..كان فداء هذا اإلنسان”[[[.

ثم يردف ذلك قائالً“ :هذه الديانة هي التي ت ُنشئ يف اإلنسان عدم الثقة

بصالحيّته ،وعدم الثقة بفطرته الصالحة ،ثم إ ّن هذه الديانة تحبب الرهبانيّة ،وت ُز ّهد

يف حياة الكفاح ،وت ُز ّهد يف حياة النضال ،وتُز ّهد يف حياة املنافسة واملسابقة التي

هي من أكرب رواد رقي اإلنسان وتقدمه ،فالديانة املسيحية ديان ٌة غريب ٌة يف هذه
البالد ،ديان ٌة قد فرضت عىل هذه البالد فرضً ا ،قد فرضتها األدوار التي مرت بها،
وم ّر بها التاريخ اإلنساين”[[[.

راب ًعا – األساس األخالقي:
ري يف هذا الشأن ،إالّ أ ّن اختياره هذا
إ ّن الغرب اختار الجانب املادي ،فكان له با ٌع كب ٌ

حا عن الجانب الروحي األخالقي .إذ ما ال ّ
شك فيه أ ّن األخالق ،وخاصة
رضب صف ً
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.34 ،33
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.34
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األخالق التي يؤيدها الدين ـ واألخالق الفاضلة كلّها يؤيدها الدين ـ هي الحصن

املتحصن
الحصني الذي نأمن من خالله عدم الجور العلمي عىل الحياة ،فالعلم
ّ
علم لرخاء البرشية وقيادتها إىل أبعا ٍد إنسانيّ ٍة جليل ٍة.
باألخالق ال شك سيكون ً
كل حضار ٍة ،وكان
ومن هذا املنطلق كان الندوي يتش ّوف اتجا ًها أخالقيًا يف ّ

حا
روح ومادةٌ ،ال مادة فقط ،وال رو ً
يريد أن تقوم الحضارة املادية عىل رافدينٌ :
جوهري ،وهو أ ّن الحضارة القامئة عىل ماد ٍة فقط إنّ ا هي
لسبب
فقط ،وذلك
ٍ
ٍّ

ح فقط إمنا هي حضار ٌة
حضار ٌة جوفا ٌء خاويةٌ ،مثلام أ ّن الحضارة القامئة عىل رو ٍ

مثاليّ ٌة لن تأخذ حظًا من الدنيا للدين.

ليشء إال ألنّها
ولذا فقد رفض ّ
كل ما قامت عليه الحضارة الغربيّة من مادة ،ال ٍ

أهملت الجانب األخالقي ،وه ّمشت البعد اإلنساين ،ورضبت بالقيم اإلنسانيّة
واألخالقيّة عرض الحائط ،فكان لها ما كان من دمار العامل وخرابه ،بدالً من سم ّوه
ورقيّه عىل الناحيتني املذكورتني .ومن املؤكد أ ّن بالد الحضارة الغربيّة سارت

عكس هذا االتجاه “فاختارت هذه البالد املجال املادي واملجال الصناعي فقط،

فكان لها تقد ٌم رائ ٌع ،وازدها ٌر ،ولك ّنها مل ّا أهملت الجانب الروحي ،وأهملت
عامل القلب والنفس ،وأهملت العناية مبعرفة الهدف الصالح للحياة ،وأهملت
الجانب الخلقي ،والجمع بني األخالق الفاضلة وبني الصناعات البرشيّة ،فإ ّن هذه
الصناعات وهذا التقدم ال يصلح إال مع األخالق ،األخالق التي تضبط الجشع
وتضبط النهامة ،وضبط حب املال وحب االستيالء عىل البرش ،وحب الظلم
والقهر لألمم والشعوب ،األخالق وحدها هي التي تستطيع أن متلك الزمام ،وهي
حا إىل غاي ٍة رشيد ٍة”[[[.
التي تستطيع أن توجه هذه العلوم توجي ًها صال ً
ولذا كانت أوروبا عنده مصاب ًة بدا ٍء خطريٍ أسامه الجذام الخلقي ،الذي ال يزال
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.36
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ينترش يف كامل املجتمعات األوروبية ،إىل أن يأيت فيه اليوم الذي يقيض عليها،
ورمبا كان سبب ذلك عنده تفيش اإلباحيّة والحياة الجنسية ،خاصة مع تع ّري املرأة
األوروبية؛ نتيجة القوانني التي أتاحت لها حريّ ًة مطلقةً ،ال رقيب فيها وال حسيب،

ما أدى إىل شيوع االختالط ،وإدمان الخمور .ولذا نبه الندوي محذ ًرا من مغبة السري
خلف هذا النموذج الالأخالقي الغريب الذي أسامه الجذام الخلقي ،باعتباره يقود

إىل نو ٍع من التفسخ الخلقي والجنيس والثورة عىل القواعد الخلقية والدينية[[[.

ومن ثم فإ ّن الغرب عند الندوي وعىل رأسه أمريكا قد أهمل هذه الجوانب
حضاري ،إذ مل ّا أهملت الجوانب
أي حضار ٍة أو تقدمٍ
ٍّ
املهمة ،والتي تضبط حركة ّ

الثالثة :الجانب الروحي ،والجانب العقدي ،والجانب األخالقي حدث ما حدث
من شقا ٍء التي يعيشه العامل عىل هذه الجوانب الثالثة ،وأصبح هناك ما يشبه السآمة
والقلق النفيس الذي طغى عىل أوروبا ،وهذا كله ر ّد فعلٍ ٍ
قاس عىل هذه الثورة
كل يش ٍء
املاديّة التكنولوجيّة ،التي عىل الرغم من أنّها جعلت اإلنسان يحصل عىل ّ
إال أنّها نزعت منه هدوءه النفيس واستقراره ،وعىل الرغم من سعادتها الظاهرة ،إال

أن هذه السعادة الظاهرة إمنا تبطن داخلها ثور ًة مكبوت ًة عىل ضياع املعاين اإلنسانية
والقيم الروحيّة ،فأضحى القلق واالضطراب مالزمني لإلنسان .وهذا يفرس لنا كيف

أن هذه البالد عند الندوي “بال ٌد شقيّ ٌة وبال ٌد سعيدةٌ ،ولك ّنها اآلن يف دور القلق
تبي أمرها ،وال متلك زمامها ،أصبحت مركبًا تركبه الحياة ،ومل تعد
واالضطراب ،ال ّ

راكبًا يركب الحياة ،الحياة تسوقها سوقًا عنيفًا ،ومل تعد تقدر عىل أن تسوق الحياة
سوقًا رفيقًا ،سوقًا متزنًا ،سوقًا هادئًا”[[[.

ويتفق يف الرأي مع شكيب أرسالن الذي حذّر من الحضارة الغربية التي قامت

عىل أساس التقليل من الدين ،ما أشاع فوىض أخالقيّة يف العامل كله ،كان من
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.172
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.37 ،36
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ريا ما كان يحذر املسلمني يف بالد الرشق من انتقال
أه ّمها ظاهرة اإللحاد ،وكث ً

هذه الظاهرة الالدينية والال أخالقية ،فضالً عن تحذيره من شيوع اإلباحيّة الغربية،
والتوغل يف املاديّة ،واالنرصاف عن الجانب الروحي واألخالقي[[[ .ومن ثم يتفق

االثنان ـ شكيب أرسالن والندوي ـ يف أن الحضارة اإلسالمية املنشودة هي ذات

أخالقي يف املقام األول ،وهي امليزة التي تتميز بها عن الحضارة الغربية،
طابعٍ
ٍّ

تلك الحضارة التي صار فيها اإلنسان يُباع ويُشرتى ،تباع فيها قيمه ورشفه جراء
ريا ،إال النفع املادي الدنيوي العاجل.
ماديّ ٍة مزعزم ٍة لن تحقق له خ ً

[[[-انظر شكيب أرسالن ،اإلسالم والحضارات ،لبنان ،الدار التقدمية ،الطبعة األوىل2011 ،م  ،ص.11

الفصل الثالث
موقف المسلمين من الغرب
والحضارة الغربية

موقف الحكومات من الحضارة الغربية:
ميكن القول أ ّن موقف الدول والحكومات اإلسالمية سياسيًا كان يسري يف كنف

السمع والطاعة من الحضارة الغربية خاصة والغرب عامة ،وال يزال هذا املوقف

ريا ،فقد
ماثالً أمامنا اآلن ،وهذا املوقف هو املوقف الذي كان يؤمل الندوي كث ً
كانت الحكومات اإلسالمية تتمسك بالقيم واألفكار الغربية ،يف الوقت الذي

تتخىل فيه عن القيم واألفكار اإلسالمية ،وهذا ما أدى إىل نو ٍع من الرصاع بني
الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية.

فاملوقف من الحضارة الغربية ال يدعونا إىل استنساخها ،فتلك تجرب ٌة غربيةٌ،
ح ٍ
وافد ،وإمنا املوقف السليم هو ذلك املوقف الذي
أي إصال ٍ
كام ال يدعونا إىل ّ

يعتمد عىل تجاربنا الذاتيّة املتوافقة مع واقعنا[[[.

فكري ،أو معركة فكريّة يف ّ
أدق
إ ّن الندوي كان ينظر إىل األمر عىل أنّه رصا ٌع
ٌّ

معانيها ،حيث سامها معركة أو رصا ًعا بني األفكار والقيم اإلسالمية واألفكار
والقيم الغربية ،ومن ثم نظر إليها عىل أنّها املعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي

يخوضها العامل اإلسالمي ،والتي ستح ّدد مصريه ال محالة ،وهي املعركة التي
كل املعارك الفرعيّة واملحليّة والوهميّة.
عدها أم املعارك التي تتضاءل بجوارها ّ

وعي كبريٍ بأ ّن الطبقة الحاكمة التي متلك زمام البالد،
لكن الندوي كان عىل
ٍ

متتلك عقل ّي ًة وثقاف ًة وتربي ًة ومصالح شخص ّية وسياسية تع ّد البيئة الصالحة الزدهار

ربا بش ٍ
رب وذرا ًعا بذراعٍ ،فتغري
قيم الغرب وأفكاره ،حتى كأنّها تتبع البالد الغرب ّية ش ً
املفاهيم الدينية والقوانني القومية ،تشب ًها باألوضاع الغربية ،وهي قد تطورها إذا

[[[-انظر سفر الحوايل ،املسلمون والحضارة الغربية ،السعودية1439 ،هـ 2018 -م ،ص.2734
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كل ذلك يف تؤد ٍة وأنا ٍة ممزوجني
خالفت هذا الهدف ،وحالت دون الوصول إليهّ .
بوعي وإلحاح رغب ٍة يف االنضامم إىل بوتقة الحضارة الغربية .ومن ثم ارتأى البعض
ٍ
الذهاب إىل أ ّن حكام املسلمني ،مجرد دمى يحركها الغرب ،فهو يوصلهم إىل

خ َد َم ًة وحراساً ملصالحه يف بالد اإلسالم ،ثم يقوم
الحكم ويثبتهم فيه ليكونوا َ
بتغيريهم إذا ت ّم استهالكهم إن أراد[[[ .ومن ثم وصفوا من قبل البعض أيضً ا بأنهم

أعوان الغرب ،فالذي يساعد الغرب عىل تطبيق مخططاته هو خيانات الحكام يف
األقطار اإلسالمية[[[.

ريا
ويرى الندوي أنه هناك العديد من األقطار اإلسالمية التي قطعت شوطًا كب ً
نحو هذا التوجه ،وبعضهم وصل إىل هدفه املنشود أو كاد ،ومنها يف رأيه من وقف
حائ ًرا عىل مفرتق الطرق لكن يبدو أنه عىل وشك الوصول[[[.

ومن هذا املنطلق يقول الندوي“ :إنني أعتقد أ ّن ذلك أضخم مشكل ًة لألقطار

اإلسالمية ،وهي مشكل ٌة حقيقي ٌة ال صلة لها باألوهام واألحالم .إ ّن ضعف األقطار

اإلسالمية الداخيل ونفوذ الحضارة الغربية واحتاللها واستيالء األفكار الغربية املادي
والسيايس يرسم يف األفق عالمة استفهامٍ واضح ٍة وضخم ٍة أمام األقطار اإلسالمية
حاسم؟
كلّها ،وال تستطيع أن تتقدم خطو ًة واحد ًة بدون أن تجيب عليها جوابًا
ً
ٍ
موقف تتخذ هذه البالد نحو هذه الحضارة؟!
أي
ّ
ج تسري عليه لتوفيق مجتمعها بالحياة العرصية وتحقيق مطالب العرص
وأي منه ٍ
ّ

الحديث؟

[[[-انظر عبد الله باذيب ،حكام املسلمني دمى بيد الغرب املستعمر ،جريدة الراية ،عدد الثاين من يناير،
2018م.
[[[-انظر حمد طبيب ،مؤامرات الغرب وخيانات الحكام ،مجلة الوعي ،العدد  ،381السنة الثالثة والثالثني،
شوال 1439هـ  0-حزيران 2018م.
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،لبنان ،دار
الندوة للتوزيع1388 ،هـ 1968 -م ،ص.6
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أي مدى تثبت ذكاءها وشجاعتها الخلقية ملواجهة هذه املعضلة؟”[[[.
وإىل ّ
الواضح أ ّن الندوي بطرحه هذه األسئلة املهمة يحاول أن يضع الشعوب

والحكومات أمام مسؤولياتها ،ذلك أ ّن اإلجابة عليها توحي بالكثري ،وتشري إىل
ح موقف هذه الشعوب الفعيل من القيم
الكثري والكثري ،فاإلجابة عليها تح ّدد بوضو ٍ

اإلسالمية والقيم الغربية ،ثم إنّه يرسم ثاني ًة مستقبل هذه البالد ،إما إىل التغريب،
وإما إىل الهوية اإلسالمية ،ثم إنّه يحدد ثالثًا موقعنا عىل خريطة العامل كدول ٍة
اسم متيل كفتها إىل الغرب.
إسالميّ ٍة تتمسك بقيمها ،أم كدول ٍة إسالميّ ٍة ً

نعم إ ّن الدول اإلسالميّة والعربية منها خاصة قد وقعت فريس ًة للحضارة الغربية ،وقد

كانت هناك مجموع ٌة من العوامل السياسيّة التي تتعلق بالسلطة الحاكمة ،والتي أ ّدت
إىل ذلك ،ميكن أن نلخصها من خالل االستقراء العام لفكر الندوي يف النقاط اآلتية[[[:

ٍ
مبحاوالت جاد ٍة لالكتفاء الذايت والتخطيط
مل يقم قادة األقطار اإلسالم ّية
ٍ
خطط محكم ٍة
واملشاريع ،فضالً عن فقدان املجهودات املخلصة والنزيهة لتنفيذ

وواضح ٍة.

بكل سلبياتها ،دون تناولها ٍ
بنقد جري ٍء وتفكريٍ أصيل.
تلقي الحضارة الغربية ّ
تجرد السلطات الحاكمة عن بعد النظر وعمق التفكري والصرب والجلد الذي

يجب أن يتسم به قادة البالد وحكامها.

لكن السؤال املهم :هل يطول هذا املوقف السلبي؟
ويرى الندوي أنّنا أصبحنا ال نفكر يف معارضة الغرب ومناقشة سيادته ،وجدارته
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،لبنان ،دار
الندوة للتوزيع1388 ،هـ 1968 -م ،ص.6
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.19
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بالسيادة ،وإذا فكّرنا يف ذلك عىل حني غفل ٍة من العلم والدراسة والكياسة،
استعرضنا طاقاتنا ووسائلنا والقوة الحربية يف بالدنا ،وسهمنا من املخرتعات

الحربية ،والطاقات الذرية ،فاستوىل علينا اليأس والتشاؤم ،وآم ّنا بأنّنا مل نخلق
إال للخضوع والخنوع ،ولنعيش عىل هامش الحياة ،وعياالً عىل الغرب ،مرتبطني

ومعقودي النوايص بأحد املعسكرين املتنافسني”[[[.

أي من
لكنه يرى ـ يف الوقت ذاته ـ أ ّن تلك الفرتة السلبيّة ال تدوم طويالً ،يف ٍّ

البالد اإلسالمية ،مستن ًدا إىل أ ّن التقاليد والعادات والجهاز االجتامعي أو اإلداري
ـ الذي ليس وراءه عقيدة راسخة قامئة عىل فق ٍه وبصري ٍة ،وليس معه ذكا ٌء وأملعيّةٌ،
واملقدرة الكاملة عىل تطبيق الحقائق واملبادئ الدينيّة الخالدة عىل الحياة املتطورة
وحاجاتها الجديدة ،والتمييز بني ما يصلح لالقتباس من الحضارة الوافدة وما ال
يصلح منها ـ ليس يف استطاعته أن يقف طويالً يف وجه هذه الحضارة العتية ،فضالً

قطب أو قيادة متني نفسها باالحتفاظ بالقديم ،واالنحصار
كل
عن أنه كان يرى أ ّن ّ
ٍ
ٍ
يف دائرتها من غري هذه املقومات ،ومن غري إميانٍ
ج،
جديد
وقوي ،وعقلٍ وا ٍع منت ٍ
ٍّ
مهدد ٌة باالنهيار العاجل أو اآلجل[[[.

يصور الندوي هنا األمة التي ال تتمسك بعقيدتها وهويتها بالفريسة التي تهجم
عليها األسود املفرتسة برضاو ٍة؛ نتيجة عدم قدرتها عن الدفاع عن نفسها؛ لخو ٍر

ٍ
شديد فيها ،وإذا كانت مظاهر هذا االفرتاس ،وذلك االنكباب عىل الحضارة الغربية

من قبل املسلمني يف جيل الندوي بتلك الصورة التي يصفها ،فكيف كان حاله لو

كان يعيش بيننا اآلن ،وكيف كان سيوصف لنا األمر ،بعدما بلغ االنبهار بالحضارة
الغربية واقتفاء أثرها من قبل املسلمني ما بلغ؟

ووعي
ونفهم من ذلك أ ّن االقتباس من الحضارة الغربية إذا مل يكن عن إراد ٍة
ٍ
[[[-ثورة يف التفكري ضمن كتاب إىل اإلسالم منجديد ،ص.94
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.22
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وبصري ٍة ،فإنّه سيمثل هجم ًة رشسةً ،يتبعها اقتفا ًء أثرها عنو ًة وغصبًا ،يف غفل ٍة من
ٍ
محل
ّ
ضعف منهم ،حتى حلّت القيم الغربيّة
الحكام ورجال الدين أو رمبا نتيجة
القيم الدينيّة واألخالقيّة ،بحيث صار الوضع يصعب اآلن عىل هؤالء الحكام
ورجال الدين أن ينتشلوا األ ّمة منه.

فاألمر أمر عقليّ ٍة تخطط بدقّ ٍة لألعوام واألجيال القادمة“ ،لقد أصبحت األقطار
الرشقيّة -من غري استثنا ٍء– فريسة الحضارة الغربية يف الزمن األخري ،وانجرفت يف
سيلها العارم من غري امتنا ٍع أو مقاوم ٍةِ ،
لفقد العقل الراجح املتّزن يف القيادة ،وفقد

عمليّة التمييز واالختيار املحكمة يف الوجهني ،وعدم وجود التصميم أو التخطيط

تنظيم جدي ًدا ،قامئًا عىل التجارب
الحكيم يف نظام املعارف وتنظيم البالد
ً
الحديثة ،وبسبب وجود نظمٍ وأوضا ٍع كانت نتيجة االنحراف عن التعاليم اإلسالمية
رص من العصور،
أي ع ٍ
الصحيحة ،ال يقرها العقل والعدل ،وال تصلح للبقاء يف ّ
فضالً عن هذا العرص القلق الثائر”[[[.
هل استفاد الغرب من اإلسالم؟
ميكن القول أ ّن الندوي كان من نوع ّية املفكرين الذين كانوا يبحثون عن القض ّية
جانب دون آخر ،ومن هنا فإ ّن قض ّية استفادة
يف جميع جوانبها ال مجرد النظر إىل
ٍ
سلبي .وهام
جانب
يب و
الغرب من اإلسالم كانت تحمل جانبني:
جانب إيجا ٌّ
ٌ
ٌ
ٌّ
الجانبان اللذان فيهام يشرتك الندوي مع العديد من املفكرين الذين اهت ّموا بعالقة
اإلسالم بالغرب.
إن املتأمل يف تاريخ العالقة بينهام يجد أننا أمام هذين املوقفني أو الجانبني

اللذين ال ثالث لهام:

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.22
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الجانب األول – الجانب اإليجايب يف العالقة:
وهو الجانب الذي يتمثل يف أ ّن الحضارة اإلسالمية كانت شعاع النور للعامل يف

الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارق ًة يف ظلامت العصور الوسطى ،وهي الفرتات
التي كانت فيها حركة الرتجمة قد زادت بدرج ٍة كبري ٍة ،انتقلت معها علوم الدنيا إىل
اللغة العربية ،ما ساعد يف ظهور ثور ٍة علم ّي ٍة يف مجاالت :الطب والحساب والعلوم

أساسا يف نهضة الحضارة الغربية
والفلسفة والفلك ،وغريها من العلوم التي كانت
ً
يف ما بعد[[[.

وقد استمرت تلك الثورة العلمية تزدهر وتتطور؛ حتى ساد املسلمون العامل

سياس ًيا وعلم ًيا ،وهذه الثورة العلمية استفاد منها الغرب استفادته الكربى ،فقد
نقلت علوم الدنيا من اللغة العربية إىل اللغات األخرى يف أوروبا ،فكانت الحضارة
اإلسالمية هي املعرب الذي عربت من خالله هذه العلوم إىل العامل أجمع ،فنقلت
بذلك مجرى التاريخ كله من حا ٍل إىل حال ،فضالً عن أن االستفادة الغربية من

العلوم اإلسالمية كانت كبرية ،وقادت أوروبا إىل حضارتها املاثلة اآلن ،ويكفي

أن نلقي الضوء عىل تلك االستفادة الكربى التي استفادتها الحضارة الغربية من
كل من :ابن رشد ،ابن سينا ،ابن بطوطة ،جابر بن حيان ،الحسن بن الهيثم،
مؤلفات ٍّ
ابن النفيس[[[ ،وغريهم كثريون ممن ال ينكر جهودهم يف الفكر الغريب إال جاحد

أو جاهل.

ومن ثم فإ ّن أوروبا اآلن بحضارتها السامقة مدين ًة للفكر العريب والحضارة

اإلسالمية بالكثري والكثري ،يكفي أنه أخرجها علم ًيا من الظلامت إىل النور ،فمن
[[[-انظر حول هذه الفكرة مونتجمري وات ،فضل اإلسالم عىل الحضارة الغربية ،نقله إىل العبية حسني
أحمد أمني ،بريوت ،دار الرشوق1403 ،هـ 1983 -م ،ص.94 :87
[[[-انظر إسهامات املسلمني يف الفلك والرياضيات والطب ،فضل اإلسالم عىل الحضارة الغربية،
مونتجمري وات ،نقله إىل العبية حسني أحمد أمني ،ص.90 :87
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الناحية العلمية كانت العالقة غالبًا إيجابية .خاصة إذا علمنا أنه بعدما دار الزمن

دورته ،وصارت أوروبا املتقدمة علميًا وحضاريًا ،وأخذ العامل اإلسالمي يف
الرتاجع واالنحطاط ،وبدأ يظهر يف األفق أن الغرب هو السيد ،أخذ يرسل بعثاته

لدراسة العامل اإلسالمي ،ومن هنا نشأت الدراسات االسترشاقية ،وهي دراساتٌ
أفادت الغرب واملسلمني يف جوانب عديد ٍة ،خاصة ما يتعلق منها بالجانب اللغوي
الخاص باللغة العربية ،وجانب األدب ،وجانب العلوم األخرى ،وهذه الجوانب

كان لها فوائ ٌد جم ٌة عىل الجانبني ،بخالف الجوانب األخرى من قبيل العقيدة
والدين ،السرية النبوية ،فهي من أكرث الجوانب تعصبًا يف كثري من الدراسات الناشئة
أقل إفاد ًة متبادل ًة من
عنها ،إىل الحد الذي ميكن معه القول أ ّن هذين الجانبني كانا ّ
الناحية العلمية مقارن ًة بالجوانب األخرى سابقة الذكر.

شعب أو ٍ
بلد من الشعوب والبلدان األوروبية اتصلوا
الندوي كان يرى أن أول
ٍ

بالعامل اإلسالمي يف القرن الثامن عرش هو الشعب الربيطاين ،إذ كانت بريطانيا ـ
يف رأيه الزعيمة األوىل للحضارة الغربية ورائدة التعليم الغريب والعلم والتكنولوجية
الغربية ـ مظه ًرا من مظاهر القوة واإلنجازات الضخمة يف عد ٍد من الدول اإلسالمية،
ال سيام شبه القارة الهنديّة ومرص ،فرتة طويلة من الزمن ،إذا رصفنا النظر عن رشعيّة
هذا االتصال وطبيعته[[[.
رغم أنه كان ينتقد عدم استفادة بريطانيا من هذه العالقة“ ،كان من املعقول

واملتوقع أن تعنى بريطانيا حكوم ًة وشعبًا ،بأقوى الديانات السائدة يف مستعمراتها،
ريا ،وتهتم بدراستها واكتناه روحها وجوهرها ،الديانة التي
وأكرث حيويّ ًة ونشاطًا وتأث ً

يئ يف تاريخ العامل الطويل املمت ّد عىل
قامت يف املايض بأكرب دو ٍر
ٍّ
ثوري وبنا ٍّ

حا خال ًدا عىل الحضارة اإلنسانيّة واملجتمع
آالف السنني ،وخلفت طاب ًعا واض ً
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.14 ،13
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اإلنساين ،بل يصح أن نقول أنّها أنقذت الحضارة اإلنسانية واملثل العليا ،من اإلبادة
الكاملة ،ووهبتها قسطًا جدي ًدا طويالً من الحياة ،وأنشأت قوة خريٍ صالح ٍة ملقاومة

رش والباطل”[[[.
القوى الهدامة ،ومكافحة ال ّ

إن الندوي يشري إىل عدم استفادة بريطانيا من الجانب الروحي واألخالقي يف

اإلسالم ،إذ لو فعلت ذلك ألعادت الحياة -يف نظر الندوي ـ إىل الوجهة الصحيحة،

فاإلسالم وهب اإلنسان الكرامة واالعتبار ،وأرىس دعائم األخ ّوة واملساواة يف

العقول والنفوس ،وأعاد إىل املرأة حقوقها وكرامتها الضائعة ،فضالً عن أ ّن اإلسالم

يقيم عالق ًة قويّ ًة ومتين ًة بني اإلنسان وخالقه.

فام الذي كان يريده الندوي من بريطانيا كممثل ٍة للحضارة الغربية؟ هذا ما يربزه
كل بقع ٍة من بقاع
كل ذلك يقتيض بطبيعة الحال أن تقوم يف ّ
الندوي قائالً“ :كان ّ

بريطانيا مراكز علميّة وفكريّة لدراسة القرآن الكريم ،والسرية النبوية ـ عىل صاحبها
ألف ألف صالة وتحية ـ دراس ًة مجرد ًة مخلصةً ،وأن توفر وسائلها وإمكانياتها
جع دراستها املوضوعيّة ،التي تتح ّرر من رواسب الحروب
بأريحيّ ٍة وسخا ٍء ،وأن تش ّ
الصليبيّة امللموسة وغري امللموسة ،واألهداف واملصالح السياسية والدعوية

والدعاية ،وتتحرر من مركب االستعالء ،الذي يكون يف غالب األحيان نتيجة
السيطرة السياسية ،والحكومة القوية ،والذي يحول بني الدارسني وبني التأمالت
الحيادية والدراسات املنصفة لرثوة الشعوب والبلدان املغزوة الضعيفة العلمية

ومعتقداتها ومسلامتها ،والتقدير الصحيح لقيمتها وأهميتها”[[[.

فالندوي كان يلوم بريطانيا خاصة والغرب عامة أنّهم مل يفهموا اإلسالم عىل
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.14 ،13
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.17 ،16
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الرغم من امل ّدة الطويلة التي مكثوها يف دياره ،إذ إنهم لو فهموا اإلسالم جي ًدا ملا

ساءت العالقة بصورتها التي هي عليها اآلن ومن ذي قبل.

لكن الندوي هنا نيس أو تناىس أ ّن ذلك االتصال بني الرشق والغرب كان اتصاالً

متسلطًا حاول فيه الغرب أن يستبسل ويظهر عنفوانه ،وقوته ،ورغبته الجامحة يف
فأي اتصا ٍل
السيطرة عىل األرض واملال ،فالغرب إنّ ا جاء مح ّمالً بعدائه وعنفوانهّ .
يغي من شخصيّة املعتدي ،هل ترك لنفسه فرص ًة للتعرف عىل
هذا الذي ميكن أن ّ
هذا الدين؟ والتعرف عىل عقيدة أبنائه السامية؟ رمبا كان رأي الندوي هنا ناب ًعا
من كونه ألقى هذا النص ضمن كلم ٍة مطول ٍة ألقاها يف بريطانيا ذاتها ،وبدعو ٍة من
الجالية اإلسالمية بها ،فكأنّه كان يستحث فيهم البعد اإلنساين الذي يجمع البرشية

كلّها ،أو لعلّه كان يلومهم برفقٍ عىل ضياع عرشات السنني بل القرون ،حيث كان
ٍ
وقحط.
جدب
من املمكن أن تكون أعوا َم خريٍ ،ال سنني
ٍ

الجانب الثاين – الجانب السلبي يف العالقة:
ال ّ
شك يف أ ّن العالقة بني الرشق والغرب م ّرت ـ وال زالت ـ بالعديد من
العوائق الصعبة ،ومن املؤكد أ ّن العالقة لها جذو ٌر تاريخيّ ٌة منذ أن فتح املسلمون
العديد من املدن الرشقيّة التي كانت يف حوزة الغرب ،بل العديد من املدن والبالد
األوروبية ذاتها ،وما كان الغرب لريىض بأن تكون العديد من املدن الرشقية ،يف

مقدس ،مثل :مدينة القدس ،مقصد
حوزة املسلمني خاصة أن من هذه املدن ما هو
ٌ
كل بقاع العامل ،إذ ما كان لهم أن يرضوا بأن تكون السيادة
الحجاج املسيحيني من ّ

ـ وكذلك الحكم ـ فيها يف أيدي املسلمني.

عسكري من قبل الغرب ،األمر الذي واجهه املسلمون
تدخل
ٌ
وهذا ترتب عليه
ٌّ
بكل ق ّو ٍة ،حتى تفجرت ينابيع الرصاع الذي متتلئ به كتب التاريخ .مبا يعني أ ّن
ّ

العالقة كانت سلبيّةً ،تكتنفها مراحل عديد ٍة من الرصاع.
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ثم بعد أن دار الزمان دورته ظهرت عالق ٌة أخرى أش ّد خطور ًة وفتكًا ،يف القرن

الثامن عرش واستمرت إىل ما بعد منتصف القرن العرشين ،وهي مرحلة االحتالل،

أو ما يسمونها خطأ مرحلة االستعامر ،وهي املرحلة التي تعني إحكام سيطرة
دول ٍة غازي ٍة أو مجموعة دو ٍل أو حتى جامع ٍة ما عىل دول ٍة أخرى شعبًا وحكوم ًة
ٍ
ومؤسسات بهدف استنزاف موارده واالستفادة من خرياته ،فإنه يحوي يف داخله

األسباب أو العوامل التي أدت إىل وجوده .أما االستعامر عىل املعنى األورويب

أي قد ٍر من الرشف ،إذ
وعىل أساس ما أدى إليه واقعه املرير فهو
معنى ال يحمل ّ
ً
كان يعني ـ يف التحليل األخي ـ استغالل الشعوب تحت مزاعم واهي ٍة ،بهدف إقامة
ٍ
مستوطنات بعي ًدا عن القارة األوروبية ،وإمالء الرشوط السياسية واالقتصادية عليها،
ما ميكّن املحتل األورويب من استغالل خريات الشعوب املحتلة وتسخريها

لخدمته وخدمة دولته يف الغرب ،وهو ال يتواىن يف أن يسخر املوارد البرشيّة ـ
املتمثلة يف اإلنسان ذاته ـ يف إكامل عمليّة الخدمة؛ فهو السيد ،واملستع َمر هو

العبد .وندرك ذلك جي ًدا إذا كان “املستهلكون يف البالد املستعمرة يتلقون عام
1953م ما يبلغ  % 80من مستورداتهم بأسعا ٍر أكرث أرتفاعاً بـ  % 50 - 20وأحياناً أكرث

أيضاً من األسعار التي كانوا يحصلون عليها لو أتيح لهم أن يستوردوا بضائعهم من
ٍ
بلد آخر”[[[.
ومن ثم فإنّه ميكننا القول أن االستعامر أحد أهم األحداث التي واجهها الرشق

اإلسالمي يف العرص الحديث ،نعم كان له جذوره التاريخية التي ال ميكن فصله

كل األحوال ميثل العقبة الكؤود التي أعاقت ـ وال زالت ـ األمة
عنها ،إال أنّه يف ّ
اإلسالميّة عند تق ّدمها املنشود ،وقد كان هذا أحد األسباب امله ّمة التي دفعت

الغرب إىل احتالل الرشق واستغالل خرياته.

[[[-هرني كلود وآخرون ،االستعامر الفرنيس يف املغرب العريب ،ترجمة :محمد عيتاين مكتبة املعارف.
بريوت ،ص.17
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بيد أنه كان يفهم أن املشكلة كانت تكمن يف فهم الغرب للرشق اإلسالمي ،كام

كانت تكمن يف الوسيلة التي اتخذها األول ناحية الثاين ،فالواقع يرى أ ّن االحتالل
ٍ
ٍ
واحد
لفرتات طويل ٍة كان كام يرى الندوي يف اتجا ٍه
الغريب للرشق الذي امت ّد
فقط ،فالدول الغربية مل تعامل الدول الرشقية إال معاملة املنح واإلعطاء والتعليم
والتثقيف ،فضالً عن تربية رجا ٍل يخدمون مصالحها ،يف الوقت الذي مل تشعر فيه

أدىن شعو ٍر بالحاجة إىل أن تقتبس منه شيئًا تستفيد منه ،مع الوضع يف االعتبار أ ّن
الندوي كان يدرك جي ًدا أن ضعف الرشق ومركب النقص الذي عاىن منه ودهشة
ري يف موقفه.
الفتح وفقد الثقة بالنفس كان لها كلها تأث ٌ

فاالحتالل الغريب الذي خضعت األقطار اإلسالمية له قد صاحبه العديد من

األخطار عىل هذه األقطار ،ومن ضمنها الهند ،وهي التي كانت النموذج املاثل أمام

الندوي هنا ،فقد وجد أن الهند قد مرت –كغريها من البلدان اإلسالمية التي ابتليت

بالسيطرة الغربية ،وما صحبته من تغ ّول الحضارة الغربية املاديّة ونظامها التعليمي الذي
يب قاه ٍر
حاولت فرضه عليها ـ مبرحل ٍة انتقاليّ ٍة دقيق ٍة وعميق ٍة ،ع ّدها من نتائج حكمٍ غر ٍّ
وغاشمٍ  ،لكن أقىص ما كان يؤمل الندوي ويراه عىل أنّه نتيج ًة كارثيّ ًة من نتائج االحتالل
هو مركب النقص الذي بدأ يعتور الشخصية املسلمة ،والشعور الزائد واملبالغ فيه

بتفوق الحاكم الغريب سياسيًا واقتصاديًا وحضاريًا واجتامعيًا وعقليًا وخلقيًا[[[.

وال شك يف أ ّن الندوي يستحرض يف ذهنه هنا الفكرة الذائعة الصيت التي

قال بها ابن خلدون بعدما خرب البالد وهي “املغلوب مول ٌع باالقتداء بالغالب يف

شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده ....فاملغلوب يرى أ ّن غالب الناس ليس
بعصبي ٍة وال قوة بأس ،وإمنا هو مبا انتحله من العوائد واملذاهب”[[[.
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الحضارة الغربية الوافدة وأثرها يف الجيل املثقف ،طبعة دار الصحوة ،الطبعة
األوىل 1405 ،هـ 1985 -م ،ص.6
[[[-ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دارالكتب اللبناين  ،بريت ، 1982 ،ص.259 ،258
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والشك يف أن الندوي كان ينظر إىل عرص االحتالل ال عىل أنّه عرص احتال ٍل
يف ،كانت
سيايس فقط ،بل كان ينظر إليه قط ًعا عىل أنّه عرص احتال ٍل
سيايس وثقا ٍّ
ٍّ
ٍّ

متثله أكرب قوتني يف ذلك العرص ،وهام بريطانيا وفرنسا ،ومن هنا نشأ عنده ما يسمى

بالرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،ذلك الرصاع الذي كانت الغلبة فيه

لألخرية ،نتيجة مجموعة متضافرة من األسباب التي تكتلت يف ما بينهام لتخرج لنا
أسباب تتلخص يف :عدم استناد الفكرة اإلسالمية
هذا املنتج الفكري السلبي ،وهي
ٌ
إىل قو ٍة سياسيّ ٍة كربى ،افتقاد حكوم ٍة إسالميّ ٍة ح ّر ٍة ،وجود مجتمعٍ غري معت ٍّز بعقيدته

ورسالته وشخصيّته ،يف حني أنّه عىل العكس من ذلك متا ًما كانت الفكرة الغربية
تستند لحضار ٍة فتيّ ٍة تحمل معها منجزات يف العلوم التطبيقية ،واملبتكرات الصناعية
املدنية ،والحكومات القوية املسلحة[[[.

فقد كان يلوم عىل أكرب قوتني استعامريتني يف الرشق -وهام بريطانيا وفرنسا-

ألنهام مل يستفيدا من اقرتابهام من الديانية اإلسالمية ،حتى بعد انتهاء االحتالل
ريا حيث كان الوافدون املسلمون يفدون هاتني
الذي مل يتغري الحال بعده كث ً
أي منها محاولة فهم هذا الدين ،إال
الدولتني بغرض التعلّم واملعيشة ،ومل تحاول ٌّ

أ ّن هذا اللّوم ال يقف عند حدود هاتني الدولتني ،بل إنه فضالً عن هذا كان يحمل
ريا من املسؤوليّة ،إذ مل تكن لديهم تلك الحامسة
الوافدين املسلمني شيئًا كب ً
الدينيّة التي ظهرت يف بداية الدعوة اإلسالمية يف القرن السابع امليالدي ،عىل
الرغم من أ ّن الفرق بني مسلمي القرن السابع امليالدي بالحضارات التي واجهوها

كان أكرب من الفرق بني الشباب الوافدين إىل الغرب والحضارة الغربية ،مبا يعني
أنهم مل يكن لهم أدىن عذر.

ومهام كان األمر فإ ّن الفكرة التي كانت تستحوذ عىل الندوي هي أن الوضع
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الحضارة الغربية الوافدة وأثرها يف الجيل املثقف ،طبعة دار الصحوة ،الطبعة
األوىل 1405 ،هـ 1985 -م ،ص.6
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الذي تقع عليه مسؤوليّ ٌة عىل الفريقني مل يهيّئ فرص ًة لدراسة اإلسالم والتأمل
فيه عىل املستوى الذي كان يستحقه ويليق به“ ،وعندما بدأ العلم الحديث
والتكنولوجية الحديثة يف منتصف القرن التاسع عرش ،رحلتها الرسيعة ،كانت لهام

الفرصة الذهبيّة لتستفيدا من الدين ـ الذي كان اإلسالم مثله الحي القوي– ومن
أهدافه الصحيحة الستخدام العلم والطاقة ،والعواطف النبيلة لخدمة اإلنسانية،
جا
وأن تقتبسا منه القدرة عىل متلك زمام النفس وكبح جامحها ،وأن تقتبسا منه نه ً

فكريًا ،ونظري ًة عامليّ ًة الحرتام اإلنسانيّة ،والنظرة إىل الشعوب واألمم السامية عىل
القوميّة الضيقة والوطنية العمياء ،وأن تحرتزا من هذه املسابقة املجنونّة ،بني
البلدان والشعوب يف التظاهر بالقوة والطاقة الذريّة ،التي أرشف بها العامل عىل

االنتحار ،والنار والدمار ،وأن يقرع آذان سادة الشعوب والبالد وقادة الحضارة النداء
ف ْ
الَ ْر ِ
ض َو َل
ج َعلُ َها لِلَّ ِذي َن َل يُرِيدُ ونَ ُعلُ ًّوا ِ
العلوي الخالد“ :تِلْكَ الدَّ ا ُر ْال ِخ َر ُة نَ ْ

ني”(سورة القصص :اآلية .[[[”)83
ف ََسادًا ۚ َوالْ َعا ِق َب ُة لِلْ ُم َّت ِق َ

إن العلم الغريب والتكنولوجية الغربية اللذين أنتجتهام البيئة الغربية ـ ويخص

حديثه هنا بربيطانيا وفرنسا ـ مل يكن عىل املستوى املأمول من الناحية الدينيّة
يف ما يبدو يل من وجهة نظر الندوي ،إذ كان يجب أن يرافق هذا العلم وتلك
التكنولوجية خشية الله ،واحرتام اإلنسانية ،وهذا ما كانت تفتقره الحضارة الغربية.
فالندوي كان يبحث عن نزاهة األهداف وطهارة الوسائل“ ،ولو كانت األهداف

الكرمية الصالحة مرومة بالوسائل القوية واإلمكانات غري املحدودة ،ولو كانت

عاطفة التعاون عىل الرب والتقوى ( التي ال يعطيها إال الدين الحي القوي) مكان
عاطفة املسابقة املجنونة ،لكانت الدنيا غري الدنيا ،ولكان العامل أجمع يعيش كأرس ٍة
واحد ٍة مرتابط ٍة متواد ٍة ،بدالً من هذه الكتل الرشقيّة والغربيّة املتناحرة ،التي تكاد

تودي عداواتها ورضاوتها بالحضارة اإلنسانية ،بل األجيال البرشية كلها إىل الهالك
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.25
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الذريع ،ولكن رقي العلوم املادية والتكنولوجية الحديثة والسياسية ،الح ّر املنطلق

ريا النتحار العامل بخنجره نفسه”[[[.
من كل الضوابط والقيود ،أحدث خط ًرا كب ً

بكل رصاح ٍة ،ويقرر دون موارب ٍة بأ ّن الحضارة الغربيّة
ومن ثم فإ ّن الندوي يعرتف ّ
والقيادة الفكرية التي تقودها ،مل تنجح عىل مستوى الرتبية ،حيث أخفقت إخفاقًا

شدي ًدا يف إعداد جيلٍ يحمل عىل كاهله إصالح سلوك املجتمع اإلنساين ،وينهض
مبسؤولياته .والرأي الذي انتهي إليه الندوي هنا ،وهو ما انتهى إليه عد ٌد غري قليلٍ

روح
من املفكرين املسلمني ،يقول الدكتور عبد الكريم بكار“ :تسود يف الغرب ٌ
كل يش ٍء أتت عليه ،من باب التعويض عن الخواء الروحي
استهالكيّ ٌة عارم ٌة تد ّمر ّ
الرهيب الذي يعاين منه اإلنسان الغريب ،حقاً أ ّن املجتمعات الغربية ما زالت

قادر ًة عىل دفع التكاليف الباهظة لالنهيار األخالقي واالجتامعي ،وذلك من بقايا
املنهوبات من عامل املستع َمرين ،وبسبب الجهود والعبقريات الفذة ،لكن حني
بخطى متسارع ٍة”[[[.
تستحكم األزمات االقتصاديّة فإ ّن االنهيار سوف يسري
ً
إنه ال ينكر ما فعلته وتفعله الحضارة الغربية ،وال ينكر أن العلم الحديث يستطيع
أن يقتنص أشعة الشمس ،وأن يع ّد لرحل ٍة فضائيّ ٍة أرسع الوسائل العلميّة وأشدها

أم ًنا ،والوصول إىل القمر والكواكب ،وأن يستخدم الطاقة الذريّة يف تنفيذ العديد من
اإلنجازات واملرشوعات الضخمة ،ويقيض عىل البؤس والفقر ،ويصل إىل قمة التطور.

إنّه ال ينكر أيًا من ذلك ،فقد كان ينظر إليها عىل أنها فتوحاتٌ وانتصاراتٌ لإلنسانية ،ال
كل ما كان يحنق عليه هو أن
ميكن لعاقلٍ أن يقف منها موقف الجحود أو اإلنكار ،بيد أن ّ
ح مؤمنٍ،
القيادة الفكرية التي تقود الحضارة الحالية ال زالت عاجز ًة عن إنشاء جيلٍ صال ٍ
وتلك هي انتكاستها الكربى التي كان ينقد الحضارة الغربية من أجلها.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.17 ،16
[[[-انظر عبد الكريم بكار ،من أجل انطالقة حضارية شاملة ،دمشق ،دار القلم ،الطبعة الرابعة 1432 ،هـ -
2011م ،ص.97
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ومن ثم فإنّه كان ال يثق بالقيادة الفكرية للعامل ،لفراغها اإلمياين ،فالندوي
ريا عىل تفريط
كان ينقد العالقة بني الغرب واإلسالم يف جانبها السلبي ،ويركز كث ً
الحضارة الغربية يف الربط بني العلم والدين ،الحضارة والعقيدة ،وعليه يؤكد “إن
األفراد الذين قدمتهم لنا القيادة الفكرية الجديدة فارغون من اإلميان واليقني،
مجردون من الضمري اإلنساين ،محرومون من الحاسة الخلقية ،جاهلون ملعنى
الحب واإلخالص ،غافلون عن كرامة اإلنسان ورشفه ومكانته .وإنهم ال يفهمون
غري اللذة والجاه ،وال يعرفون غري القومية والوطنية ،وإ ّن مثل هؤالء األفراد يف
نوعيتهم وصالحيتهم ،سوا ًء أكانوا حكا ًما يف األنظمة الجمهورية ،أم مسؤولني عن
النظام االشرتايك ال يقدرون أب ًدا عىل إيجاد مجتمعٍ فاضلٍ  ،وبيئ ٍة آمن ٍة ،وجامعة
مؤمنة تخىش الله يف الرس والعلن ،وال ميكن الثقة بهم واالعتامد عليهم يف مصري
خلق الله ،واألرسة البرشية الكرمية”[[[.
ريا ،إذ يؤدي بها إىل الدمار والفناء ،ألنه يف
ويف ج ٍّو كهذا ال يرجى للبرشية خ ً
ذلك الجو املشحون ال تجدي الجهود العادية نف ًعا ،وال يغني أسلوب التعليم
واإلصالح التقليدي ،وإمنا ال يجدي إال يشء واحد يتسم بالجرأة الخلقية
والتضحيات الجسيمة واملخاطرة واملجازفة عىل مستوى عا ٍل ،وهذا اليشء عند
الندوي ليس أكرث من وجود عباقرة ،الذي استطاعوا أن ينزعوا الحضارة اإلنسانية يف
ٍ
كل املجاالت:
شخصيات عبقريّة يف ّ
كل عرص .فالغرب الذي استطاع أن يخرج لنا
ّ
الطب والهندسة والعلوم والتكنولوجية ،وغريها من مختلف العلوم والفنون ،هذا
الغرب يف نظر الندوي أصبح يخيم عليه الجمود منذ زمنٍ طويلٍ  ،بل ويفتقر إىل
الشخصيات العبقرية لقيادة املجتمع اإلنساين والحضارة اإلنسانية ،ومن ثم تحويل
وجهة العامل كله من الهدم والتدمري إىل البناء والتعمري[[[.
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.28
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،اإلسالم والغرب ،طبعة بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1407 ،هـ  1987 -م،
ص.30 ،29
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هل هناك عالق ٌة بني املسيح ّية و الحضارة الغرب ّية؟
حا
ميكن القول أ ّن الندوي كان يرى أ ّن ٍّ
لكل من املسيح ّية واليهوديّة دو ًرا واض ً

يف توجيه املدنية ومصري اإلنسانية ،فاملسيح ّية هي التي قادت الحضارة يف أوروبا

بعد القرون الوسطى يف العامل املتمدن ـ وكان الندوي يرى لليهودية دو ًرا مشاب ًها ـ
ٍ
جذري مع العقيدة
خالف
رغم أنه كان مدركًا متام اإلدراك أ ّن الحضارة الغرب ّية يف
ٍّ
املسيح ّية ،وهذا يفرس ملاذا بدأت الشعوب املسيح ّية التي تح ّررت من ّ
رق الكنيسة

والباباوات ،وضعفت صلتها باملسيحية ـ ومل يكن الندوي يرى أنها تقطعت كلية

ـ السمحة املؤسسة عىل التوحيد الخالص الذي نزلت به السامء ،ولكن الحضارة
الغربية اتجهت باملسيح ّية اتجا ًها ماديًا عنيفًا ،أصبح يه ّدد العامل ،ومصري اإلنسانية،

باالكتشافات العلمية الحديثة ،واملخرتعات املدمرة املبيدة ،وفقد التوازن بني

العلم والعاطفة والعقل والضمري واألخالق[[[.

الندوي وهو يقودنا إىل اكتشاف نو ٍع من العالقة بني املسيح ّية واليهوديّة يف هذا

الصدد ،حيث سيطر اليهود -يف نظره -يف العهد األخري عىل هذه الحضارة ،وذلك

راجعاً إىل ع ّدة أسباب:

خصائص النسل والدم.
التعليم والرتبية.
الغايات السياسية.
املشاريع القومية.
ونحن وإن ك ّنا نتفق معه يف الثالثة األخرية ،فإننا ال نتفق معه يف السبب األول،
[[[-انظر الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.21
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إذ مل يكن اليهود أصحاب خصائص يف النسل متكنهم من الفعل الحضاري،

ومينعنا نسلنا نحن املسلمني من التمكن منه ،فإن هذا محال ،نحن ميكن أن نفهم

كالم الندوي هنا عىل أن نسل اليهود ودمهم الذين ميلؤهام اللؤم والخيانة واملكر
مكنهم من السيطرة عىل الحضارة الغربية ،لتكون يف خدمة الصهيونية ،ونعتقد أن
كل آرائه حول اإلسالم
هذه الفرضية هي ما يكشف عنها اتجاه الندوي العام يف ّ

والحضارة الغربيّة.

ومع هذا ـ وعىل كل حال ـ فإنّه ال ينكر إسهام اليهود يف السيطرة عىل هذه

الحضارة بالعلوم والفنون واالكتشافات واالخرتعات ،ومتلُّك زمامها ،وتوجيهها
يف صالحهم ،والتأثري يف األدب والرتبية ،والفلسفة والتجارة والسياسة ،والصحافة

ووسائل التوعية واإلعالم[[[ ،حتى صاروا العنرص الفعال الرئيس يف نظره يف
قيادة الحضارة الغربية ،رغم ظهورها يف بيئ ٍة مسيحي ٍة“ ،ويبدو للناظر املتعمق يف
الحوادث األخرية ،واملطلع عىل مدى نفوذ اليهوديّة العاملية يف املجتمع الغريب،

أ ّن هذه الحضارة وما تحتوي عليه من علمٍ وف ٍّن ستلبغ نهايتها السلبية ،وتصل إىل
ذروتها يف قوة التدمري والهدم واإلفساد ،والتلبيس والتدجيل ،عىل أيدي اليهود
الذين مكن لهم الغرب املسيحي ـ بغفل ٍة منه وبجهلٍ مبراميهم البعيدة وطبيعتهم

كل متكنيٍ ،وأتاح لهم فرص ًة مل يكونوا يحلمون بها قبل قرون ،وكانت يف
الحاقدة ـ ّ
ذلك أكرب محنة لإلنسانية ،وأكرب خطر عىل العامل ،فضالً عن العرب الذين يكتوون

بنارهم ،فضالً عن املنطقة املحدودة التي يجري فيها هذا الرصاع الحاسم”[[[.

ورمبا كان الندوي عىل صواب هنا إذا علمنا أ ّن املتحكمني يف العامل عىل

املستويات كافة هم اليهود .ففي الفلسفة والفكر فرويد يهودي ،وكارل ماركس
[[[-للمزيد انظر محمد خليفة التونيس ،الخطر اليهودي بروتوكوالت حكامء صهيون ،ترجمة عباس محمود
العقاد ،بريوت – لبنان ،دار الكتاب العريب ،الطبعة الرابعة ،بدون ،ص.174 ،171 ،149 ،146 ،122
[[[-انظر الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.22
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يهودي .واالقتصاد العاملي وما يقوم عليه من ماركات وأسامء صنا ٍع ورجال أعام ٍل
نجده تحت تحكم اليهود ،فامركة بولو صاحبها رالف لورين يهودي،جوجل (سريجي
برين يهودي) ،ديل (مايكل ديل يهودي) ،أراكل (الري إيسون يهودي) ،ويف السياسة

هناك هرني كسنجر وزير خارجية أمريكا السابق يهودي ،ريتشارد ليفني رئيس جامعة
ييل يهودي ،مادلني أولربيت وزير خارجيّة أمريكا السابقة يهودية ،جون يك رئيس وزاء
نيوزيالندا يهودي ،إيزالك إيزالك حاكم أسرتاليا يهودي ،ويف اإلعالم هناك وولف

بليتزر شبكة يس إن إن يهودي ،بربارا وولرتز إيه يب يس نيوز يهودية ،يوجني ماير
واشنطن بوست يهودي ،هرني جرونوالدا مجلة التايم يهودي .وهذه النامذج عىل

سبيل املثال ال الحرص ،إذ إنها قامئ ٌة قد يصعب حرصها أو يستحيل.

ظل شيوع املسيحية
إ ّن الندوي الذي كان يرى أ ّن الحضارة الغربية نشأت يف ّ
وترعرعت تحت حضانة املسيحيني ،فإنّه كان يرى أ ّن املسيحيّة كديان ٍة نقيّ ٍة من

عند الله يف صورتها غري املش ّوهة ،تتعارض مع تلك الحضارة الشغوفة بهذه الحياة
املحدودة الفانية ،والحرص عىل متديدها وتزيينها ،واملبالغة يف إجاللها والتفخيم
ٍ
وأخالقيات ،واالقتصار عىل
من شأنها ،واالتجاه إىل ّ
كل ما وراءها من مثلٍ وقيمٍ

التنافس للسيطرة عليها وعىل أسبابها وطاقاتها ،وإذا كان يرى أن هذه األمور ال تلتقي
مع املسيحية الحقة يف يشء ،فإنّه يجدها تتناسب مع اليهود؛ حيث يرى الندوي أ ّن
التوراة تج ّردت عن ذكر اآلخرة والعامل اآلخر ،والحثّ عىل االستعداد لها ،ورصف
القوى والنوايا إىل نيل السعادة فيها ،وال عجب عنده يف ذلك؛ أل ّن تاريخ اليهود هو
تاريخ التنافس عىل املادة ،والنهامة للرثوة ،والكفاح للسيادة  -التي يراها ساللية -

ح يف األدب والشعر ،والقصص
والكربياء القومي ،ويرى أنّه قد ّ
تجل ذلك بوضو ٍ
ٍ
ٍ
وحروب
ومغامرات،
بطوالت
واملالحم ،والنبوات والكهانات ،وما أثر عنهم من
ٍ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فلسفات
وإبداعات ،أو ما يعزى إليه من
اخرتاعات
وثورات ،أو ما عرف عنهم من
وأفكارٍ ،حيث إ ّن أندر يش ٍء بالنسبة إىل اليهود هو الرقة والتواضع ،وهضم النفس
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وإنكار الذات ،واالستهانة بالحياة الدنيا ،والشوق إىل الله تعاىل ،والحنني إىل اآلخرة،

والرحمة باإلنسانية عىل اختالف طبقاتها ،وأجناسها ،وأوطانها[[[.

ناتج عن اطالعه الواسع يف كتاب الله تعاىل
ولعل حكم الندوي عىل اليهود هنا ٌ

ريا من آياته عن الحديث عن بني
وفهمه له ،إذ من املتعارف أن القرآن أفسح جز ًءا كب ً
إرسائيل وصفاتهم الذميمة ،ومعاملتهم ألنبيائهم“ .فقد شغل اليهود وبنو إرسائيل

حا أو
ريا سوا ًء منه امليك أم املدين ،حتى لقد ورد ذكرهم ترصي ً
يف القرآن حي ًزا كب ً
حا ،ومسهبًا أو مقتضبًا يف خمسني سور ٍة”[[[.
تلمي ً
أي نوع بني املسيحيّة والتقدم الحضاري الذي
ال يؤمن الندوي بوجود عالق ٍة من ّ

شهده الغرب ،ويرفض ذلك رفضً ا قاط ًعا ،ونحن معه يف ذلك ،فتاريخ الرصاع بني

املسيحية ممثلة يف الكنيسة والعلم واضح يف هذا الشأن ،فقد كان هناك قيو ٌد للكنيسة
يف الغرب وقفت كعقب ٍة كؤو ٍد يف سبيل تقدم العلم الغريب وما قام عليه من حضار ٍة.
بيد أ ّن الغرب وجد أ ّن استمرار وجود الوضع عىل هذه الصورة لن ينتج عنه إال
تخلف قائم مرفوض ،فقد وصل الغرب إىل حال ٍة من الصخب عىل الوضع الديني
الكنييس ،الذي كانت أهم مظاهر رفض العلم ومحاربة العلامء ،عدم الخروج عن
املنطق األرسطي القديم ،صكوك الغفران ،وغريها من املظاهر التي كانت معول

هدم يف طريق كل ما هو حضاري.

الندوي كان يرى أن تلك الحالة الدينية العقدية يف أوروبا كانت تواجهها حال ٌة

أخرى مناقض ًة متا ًما ،تتمثل يف تلك الروح الغرب ّية الوثابة إىل التقدم ،فطبيعة الغرب
املتطلعة املتحمسة طموحة ،وتندفع إىل األمام بقو ٍة وحامس ٍة ،وعاطف ٍة جياش ٍة،
“وكانت القوى الطبيعية تزيح الستار عن مخابئ القدرة اإللهية واإلمكانات الهائلة

[[[-انظر الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.23
[[[-محمد عزة دروزة ،اليهود يف القرآن الكريم ،طبعة املكتب اإلسالمي ،بدون تاريخ ،ص.3
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للتقدم واالنطالق ،وكانت األمم تتنافس يف ميدان الرقي ،وتتسابق إىل إحراز قصب
السبق ،كل ذلك كان يبعث أوروبا عىل السري الحثيث واالندفاع القوي الرسيع إىل

األمام ،ويشجعها عىل أن تستخدم الذرة من ذرات الكون ،وأن تستغل ما أودعه الله

فيه من ذخائر ومواد ،وقوى وطاقات ،وأن تحول الرتاب ذهبًا ،وتجعل الجامدات
ناطقة حية تتحرك”[[[.

دليل عىل أ ّن الزمن قد دار دورته وأجرب الغرب عىل الخروج عىل الكنيسة
وهذا ٌ

التي كانت قيدا ً ،فالطبيعة األوروبية الطموحة املتحمسة والتطورات التي حدثت

يف العامل والتحوالت الكربى التي حدثت فيه جعلت أوروبا تتجه إىل مجال العمل
ح يف سبيل هذا املجال
بكل قو ٍة ،وأن تستخدم ّ
والعلم ّ
كل مؤهالتها من ذكا ٍء وطمو ٍ
دون النظر للكتاب املقدس وال للديانة املسيحية ،وال للكنيسة ذاتها .ومن ثم فالديانة

املسيحية مل تكن هي التي تقود أوروبا إىل الحضارة ،ومل تكن لنصوصها أي دو ٍر
يف ما شهدته وتشهده الدولة الغربية من حضار ٍة وتطور .بل إ ّن الندوي كان يندب حظ
أوروبا يف أنّها مل تعتنق اإلسالم أو مل تعرف اإلسالم؛ إذ سبقته املسيحية إليها.

وكأن لسان حال الندوي يقول أن الديانة املسيحية ال تنسجم مع املجتمع

األورويب ،وال تتجاوب مع طبيعته يف قليلٍ أو كثريٍ؛ إذ هي ـ يف االستقراء األخري

لفكره ـ ال تستطيع أن تعيد الهدوء إىل الطبيعة األوروبية املضطربة القلقة ،والجامحة
كل هذه املطالب فهي الديانة اإلسالمية .فهي
بكل قو ٍة ،أ ّما الديانة التي تتحقق فيها ّ
ّ
قادر ٌة عىل إعادة هذه الطبيعة األوروبية إىل الطريق الصواب ،بل لديها القدرة عىل
ضبط جموحها بل وكبحه ،والجمع بني الوسائل والغايات ،واألسباب واألهداف،

عاملي سوف يتخذ خط ًة جديد ًة لإلنسانيّة جمعاء ويهبها د ًما جدي ًدا،
بل إنّه كدينٍ
ٍّ
ويتجه بالبرشية إىل االتجاه الصحيح[[[.

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.29
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.59 ،58
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واملتأمل يف الخط الفكري الذي خطه الندوي يف عالقة اإلسالم بالغرب يجده
يحاول أن يعقد مقارن ًة من ٍ
خفي بني الديانة املسيحية يف موقفها من الحضارة،
طرف ٍّ

والديانة اإلسالمية يف موقفها من الحضارة أيضً ا؛ ليك يدلل عىل أم ٍر من األهمية

مبكان ،مؤداه :أن الغرب يسري يف حضارته خالفًا ملا تقتضيه الديانة املسيحية ،يف
حني أن العرب يسريون يف تخلفهم وتدهورهم خالفًا ملا تقتضيه الديانة اإلسالمية.

مذنب بالوالدة والفطرة،
ومن ثم فهو دائم التأكيد عىل أ ّن اإلنسان لدى املسيحية
ٌ

مثقل باملعايص والذنوب الفطرية ،فإذا كان
فكيف يتمىش مع ركب املدنية وهو ٌ
مذنب بالفطرة ،فكيف إذا ً يعتمد عىل
من الواجب عليه طبقًا لديانته أن يعتقد بأنه
ٌ

نفسه يف وجهة نظر الندوي؟ وكيف يثق بذاته ومواهبه؟ وكيف يستطيع أن يسخر

مذنب يجعله مقي ًدا ،ال يستطيع أن يكون
الكون؟ فاإلحساس الدائم واملالزم له بأنه
ٌ
ن ًدا ملا يف الكون من موارد وقوى ،يواجهها ويستفيد منها ويجعل منها أدا ًة طيع ًة

يف يده ،فهل هذه النفسية تستطيع أن تشق البحر وتصعد القمر والكواكب وتكتشف

النجوم؟ ومن ثم يقول مستغربًا“ :والواقع أ ّن ذلك كان سعيًا وراء الجمع بني
متضاربني ،ومحاولة توفيقٍ بني متناقضني ،تناقضً ا ينقطع نظريه ،فكان كمن يركب
حصانني يف عربة ،أحدهام وراء العربة وآخر أمامها ،فهام متقابالن متا ًما ،فهذا

يجرها إىل األمام ،وذاك يجرها إىل الخلف ،فكانت أوروبا بطبيعتها املتحمسة،

تنطلق بشدة وحدة إىل األمام ،وكانت املسيحية تدفعها بالشدة والقوة نفسها إىل
الخلف ،تدفعها إىل الرهبانية ،والفرار من الحياة ،وكان رجال الكنيسة ينادون بأ ّن

رس تقدم اإلنسانية يف العزلة من الحياة ،وضوضاء املجتمع البرشي ،وإن كان
ّ
اإلنسان يريد الرقي الروحاين ،فليلتجئ إىل الجبال واملغارات والكهوف ،وليوقف

حياته عىل الكنيسة.[[[”..

وقد وقف العديد من املفكرين املسيحيني عند حقيقة العزلة والرهبنة التي
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.60
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تدعو إليها املسيحية ،بل ويفخرون بأن ذلك من مبادئ العقيدة املسيحية[[[ .ومن

ثم فإ ّن طبيعة األمور تقيض باستحالة الجمع بني الدعوة إىل العزلة واالنقطاع عن
ملذات الدنيا ،وبني التوجه املوغل يف املاديّة كام متثله الحضارة الغربية.

ومن ثم نفهم أ ّن الندوي مل يكن مطلقًا من الرافضني للثورة عىل الكنيسة يف

أوروبا ،إميانًا منه بأنّه كانت هناك معادا ٌة للعلم من قبل الكنيسة يف أوروبا ،حتى
إن الحال قد وصل بها إىل إنزال العقاب بالعلامء أصحاب االكتشافات العلمية
كل ما ميت
واملعرفية ،والتنكيل بهم أش ّد التنكيل ،ومن ثم رفضت الحضارة الغربية ّ

كل الخيوط التي كانت تربطها بالكنيسة .ومن ثم فإذا كانت
للدين بصلة ،وقطعت ّ
بداية النهضة األوروبية مرتبط ًة باالنفكاك عن الدين ،فإن بداية التدهور اإلسالمي

كان مرتبطًا باالنفكاك عن الدين“ ،حقيقتان واضحتان :ما بلغت أوروبا شأ ًوا بعي ًدا
من التقدم إال حينام رفضت املسيحية ،وما انهار العامل اإلسالمي إال بعد ما طوى

كشحه عن تعاليم اإلسالم وزهد فيها وانرصف عنها”[[[.

موقف املسلمني من الحضارة الغربية ..كيف كان؟
يرى الندوي أن جميع الحضارات املعارصة والقيادات الحديثة اليوم ،تنقسم

إىل نوعني :إما هي مقلد ٌة جامدةٌ ،وصور ٌة شاهب ٌة للحضارة الغربية ،وإما هي ضعيف ٌة

هزيلةٌ ،مريض ٌة سقيمةٌ ،منسحب ٌة منهزمةٌ ،ال تستطيع أن تواجه هذه الحضارة ،أو تقف
معها جن ًبا إىل جنب ،فإذا قامت هذه الدول اإلسالمية ،والعامل اإلسالمي بصور ٍة
عام ٍة لس ّد هذا الفراغ الذي سيحدث بعد نهاية هذه الحضارة وانسحابها عن مرسح
القيادة ور ّد إليها منصب قيادة الجنس البرشي[[[.

[[[-انظر رءوف حبيب ،تاريخ الرهبنة والديرية يف مرص وآثارهام اإلنسانية عىل العامل ،القاهرة ،مكتبة املحبة ،ص،23
وانظر إبراهيم العدوي ،املجتمع األورويب يف العصور الوسطى ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة1980 ،م ،ص.71
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.61
[[[-انظر أبا الحسن عيل الحسني الندوي ،القرن الخامس عرش الهجري الجديد يف ضوء التاريخ والواقع،
الهند – لكناؤ ،املجمع اإلسالمي العلمي1401 ،هـ 1981 -م ،ص.81
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وميكن القول بنا ًء عىل هذا أن العامل اإلسالمي يف منتصف القرن التاسع عرش

امليالدي واجه مشكل ًة غاي ًة يف التعقيد والدقة والخطورة ،وشهد تبايناً يف املوقف
الذي ينبغي أن يتخذ تجاهها ،باعتبار أ ّن تلك املواقف تح ّدد مظه ًرا من مظاهر
مستقبل العالقة بني اإلسالم والغرب ،وتلك املشكلة كانت مشكلة استفحال

الحضارة الغربية الفتيّة الدافقة بالحياة والنشاط ،والطموح والقوة واالنتشار
ٍ
مسارات يف عالقة اإلسالم بالغرب
واالستيالء ،ومن ثم فقد كانت هناك ثالثة
وحضارته التي بدأ الشعور بتنفّذها يف القرن التاسع امليالدي ،بعد أن أخذت

الحمالت الحربيّة الغربيّة تتواىل عىل الرشق رغب ًة يف استنزاف خرياته ،وهذه
املسارات تح ّدد مواقف املسلمني من الحضارة الغربية ومن الغرب نفسه ،إذ كان

هناك ثالثة مواقف يستطيع العامل اإلسالمي أن يقفها أمام هذه القاطرة ،وهي عىل

النحو اآليت:

أوالً -املوقف السلبي:
بكل ما جاءت به ويقف منها موقف
وهو املوقف الذي يرفض هذه الحضارة ّ

املعارض الرافض الثائر عىل معطياتها أو موقف املعتزل املحايد ،الذي ال

يقتبس منها شيئًا ،وال يسمح بدخول علمٍ من العلوم التي كان لألوروبيني فيها
التفوق واالختصاص ،وال ينتفع بتجارب الغرب يف مجاالت :الطبيعة والكيمياء
والرياضيات وعلم امليكانيكا ،وال يستورد شيئًا من اآلالت والصنائع واألجهزة،

وأدوات الحرب والبضائع ومرافق الحياة [[[.وقد واجه هذا الفريق نق ًدا شدي ًدا ،تحت
ٍ
منطلقات طبعيّ ٍة رشعيّ ٍة ،ألنّه ينتج عنه التخلف الشديد عن ركب الحياة ،ويقطع
صلة هذا الجزء عن باقي العامل ،ويكون كجزير ٍة منقطع ٍة ال مناعة لها وال قيمة،

رب ال مكان فيه للجزر املنقطعة املعزولة ،وال حرب مع الطبيعة البرشية ،ومنطق
وال ّ
[[[ -انظر الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ط لبنان ،دار الندوة
للتوزيع ،الثانية1986 ،م ،ص.13
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الحوادث والحقائق ،فضالً عن أ ّن هذا املوقف السلبي يعرب عن ضيقٍ يف العقل،
وتعطيلٍ للقوى الفطرية ،وجناي ٍة عىل اإلسالم ،وسوء تفس ٍ
ري للدين الذي يحث عىل
النظر يف الكون وإعامل العقل ،واقتباس الصالح النافع أيًا كان مصدره“ .ولو حاول

قط ٌر من األقطار أن يطبق عينه وسمعه عن تحدي هذه الحضارة الصارخة ،أو أن
يرفضها رفضً ا بات ًا ،وص ّمم يف أن يعيش يف عزل ٍة عن العامل املعارص ،منطويًا عىل
ٍ
ثورات ال آخر لها ،وعصيانًا ومتر ًدا يف الداخل،
نفسه ،ملا استطاع ذلك ،ولواجه

ألنه يعارض الفطرة اإلنسانية الوثابة الطموح ،الولوعة بالجديد ،الطالبة للمزيد،
الطامحة دامئًا إىل املجد والقوة والتجديد ،ويعارض كذلك السنن الكونيّة وطبائع
األشياء ،ولو فعل ذلك قط ٌر من األقطار لترسبت هذه الحضارة إىل أرس هذا القطر

جانب،
كل
وبيوته ،كام يترسب املاء يف القرية أو املدينة إذا أحاط بها السيل من ّ
ٍ
وطغى عليها الفيضان.[[[”.

ومن ثم فإنّنا نقف موقف الرافض ملثل هذا املوقف الذي يخالف الرشع

لكل ما أىت به الغرب ،بل
والعقل وطبائع األمور ،فلسنا من أولئك النفر الرافضني ّ

من أولئك النفر الذي يقدر منجزات هذه الحضارة يف جانبها العلمي والتكنولوجي
ٍ
أي قط ٍر
مبا قدمته من
خدمات جليل ٍة لإلنسانية ،ومن هنا فإنه باإلرادة والتصميم يف ّ
من األقطار نستطيع التمييز واالختيار من الغرب وحضارته ما يفيدنا ونرصف عن

كواهلنا ما ال مثرة له.

خطورة املوقف السلبي:
ريا الوقوف عند خطورة هذا املوقف السلبي من عدة نواح
وقد حاول الندوي كث ً

تبي ـ يف التحليل األخري ـ خطورته عىل املجتمعات اإلسالمية ،ذلك أنه استند
ّ
اجتامعي مؤداه :أن البالد األكرث عزل ًة هي األكرث وقو ًعا يف براثن الدول
إىل معيا ٍر
ٍّ
[[[ -انظر الندوي ،السابق ،ص ،14 ،13وانظر للندوي أيضً ا موقف العامل اإلسالمي تجاه الحضارة الغربية،
ط الهند ،املجمع العلمي اإلسالمي1963 ،م ،ص ،11وما بعدها.
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ٍ
اعتبارات تاريخي ٍة تتعلق بالفرتة
األكرث حضارة ،فالندوي كان يؤسس فكرته هنا عىل

التي عاشت فيها بعض األقطار اإلسالمية بعيد ًة عن الحضارة الحديثة بخريها ورشها،
فضالً عن أنّها كانت فيها منطوي ًة عىل نفسها ،وقد كانت هذه الفرتة تتسم باآليت:
كانت فرتة قصرية مضطربة.
مهددة بالغزو الحضاري والثقايف من الخارج.
شيوع موجات املدنية العاتية التي تغلغل الجذور واألعامق.
ذهاب القيم واملفاهيم واملبادئ األخالقية.
ومن ثم نفهم أ ّن االنغالق واالنكفاء عىل الذات ال يجدي نف ًعا عند الندوي،

ولو كان يجدي نف ًعا لظلت هذه األقطار متمسك ًة مببادئها العقدية واألخالقية ،إال

أنها مل تفعل ،إذ رسعان ما جاءها داعي املدنية حتى ارمتت يف أحضانه مقتفي ًة

أثره .فهذه الحضارة املادية الغربية كانت من القوة بحيث يصعب أن تقف تلك
األقطار يف وجهها أو أن تستطيع صدها ،وال تكمن الصعوبة يف ذلك فحسب ،بل

إن الصعوبة األكرب كانت تكمن يف ضعف هذه األقطار روح ًيا وماديًا ،فهي تفقد
وأخالقي ،ومن ثق ٍة بالنفس وقوة الشخصية،
ديني
ّ
ٍّ
كل مقومات املقاومة من واز ٍع ٍّ
األمر الذي يجعل من صمود هذه األقطار غاي ًة يف الصعوبة ،خاصة مع طول الفرتة

واستمراريتها.

مواقف
ومن األكيد أ ّن الندوي هنا متأث ٌر باألستاذ محمد أسد الذي كانت له
ٌ

يف هذه القضية ،وقدم الكثري من اآلراء التي تعضده ،وقد تأثر الندوي ذاته بهذا

املوقف خاصة موقفه الذي يقول فيه محمد أسد“ :إىل متى يستطيع زيد ،وقوم زيد

ـ العرب ـ أن يحتفظوا بتامسكهم الروحي يف وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثري
من الخدع واملكر ،وبصور ٍة ال تعرف الرحمة أو اللني؟ نحن نعيش يف زمنٍ مل يعد
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الرشق فيه أن يبقى ساك ًنا سلبيًا يف وجه الغرب اآلخذ باإلطباق عليهم .إن آالفًا

من القوى السياسية واالجتامعية واالقتصادية تطرق أبواب العامل اإلسالمي ،فهل
يخضع هذا العامل ،ويستسلم إىل حضارة الغرب ،ويفقد خالله التفاعل ،ال أشكاله
وأنظمته التقليدية فحسب ،بل جذوره الروحية أيضً ا”[[[.

كل من محمد أسد والندوي قد تحقق بالفعل اآلن ،حتى
والحقيقة أن ما تنبأ به ّ

صارت السلبية التي عليها العرب اآلن تجاه الحضارة الغربية نو ًعا من االستسالم،
بكل قو ٍة عىل تلك الدول ،حتى صارت منتجات هذه
فقد هجمت الحضارة الغربية ّ
كل ٍ
بيت ،بل لقد أصبحت وسيلة من وسائل الرتف والدعة ،فأصبحت
الحضارة يف ّ
ٍ
ونفيس يف املنزل والعمل والشارع ،فكانت هذه الحالة الجديدة
بكل غا ٍل
تعج ّ
البالد ّ
بديالً عن الحالة األوىل من القناعة التي كان عليها اإلنسان البدوي يف البالد العربية.

نحن ال ننكر ذلك االتصال ،إذ ليس من الطبيعي أن يحرم اإلنسان نفسه من
وسائل الراحة ،وأن ينتقل من حيا ٍة أكرث مشق ًة من الناحية البيئة والطبيعة الجغرافية
وغريها إىل حيا ٍة تبدو يف نظره أكرث رفاهيةً ،وإمنا النقد الذي وجهه الندوي هنا
ينبني عىل أمرين:

األول ،عدم التمسك باملوروث ،فكان االتصال عىل عدة نواح :سياسية وثقافية

وحضارية خاصة بعد ظهور البرتول.

الثاين ،االقتباس عن الحضارة الغربية عن ارتجال وتهور.
ثان ًيا – موقف االستسالم:
وهو موقف االستسالم والتقليد والخضوع الكامل ،أو ما ميكن تسميته موقف

التقدمية والتغريب ،وميكن وصفه بأنه موقف املقلد املتحمس ،والتلميذ البار
[[[-محمد أسد ،الطريق إىل مكة ،ص.140
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الصغري الذي مل يبلغ بعد سن التمييز ،ومن ثم فليس من املنطقي أن يقبل العامل
اإلسالمي أو جزء منه هذه الحضارة الغربية بحذافريها ،كأن يقبلها بعقائدها

األساسية ،ومناهجها الفكرية ،وفلسفاتها املادية ،ونظمها االقتصادية والسياسية،

ويحاول تطبيقها يف األقطار العربية برمتها ،ألن معنى ذلك تغريب هذه األقطار،

ونزع هويتها ،وغزو فكري نرتضيه ألنفسنا بزعم مواكبة التطور والتقدم[[[.

وقد نقد الندوي هذا املوقف ،ووقف منه موقفًا حازماً ،ويظهر نقده لهذا املوقف

ضمن ما يظهر من خالل إعجابه بأشعار أكرب حسني اإلله آبادي ( 1263هـ 1340 /هـ) =

(1846م 1921 /م ) .حيث يقول حاكيًا عن رشح نقد هذا الشاعر لهذا املوقف السلبي
من التغريبيني“ :ينتقد سياسة السيد أحمد خان رائد التعليم الغريب ،الداعي إىل قبول
الحضارة الغربية ،ومؤسس جامعة عليكراه اإلسالمية ،مع االعرتاف بإخالصه ،وينتقد
ٍ
تقليد أعمى للغرب ،وتساهلٍ يف العقيدة،
الجيل املثقف الجديد ،وما يتسم به من

ورق ٍة يف الدين ،وتبذي ٍر يف األقوال واألموال ،وتركي ٍز ٍ
ٍ
واستخفاف
زائد عىل املظاهر،
ٍ
وتخل عن الرتاث
ٍّ
وتهالك عىل املناصب الرسمية،
بالدين ورجاله ونهامة للحياة،
ج يف
الرشقي القديم ومبادئه القدمية ،وثور ٍة عليها من غري متييز وتبرص ،واندما ٍ
املجتمع الغريب الغريب ،وسيطرة التفكري املادي االقتصادي املحض”[[[.

بكل أسباب الثقافة
وهذا هو االتجاه التغريبي الذي يدعو أصحابه إىل األخذ ّ
كل معطياتها خريها ورشها ،من علمٍ  ،وصناع ٍة،
والحضارة الغربية ،واإلقبال عىل ّ
كل ال يتجزأ؛ إما أن تؤخذ كلها أو
وثقاف ٍة ،وحتى أسلوب الحياة؛ ألنهم يرون أ ّن الثقافة ٌّ
ترتك كلها .ويكرث هذا االتجاه لدى العلامنيني أمثال طه حسني وغريه من الحداثيني[[[.

[[[ -انظر الندوي ،حديث مع الغرب ،ط دار الرشاد ،األوىل1967 ،م ،ص.9 ،8
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الحضارة الغربية الوافدة وأثرها يف الجيل املثقف ،طبعة دار الصحوة ،الطبعة
األوىل 1405 ،هـ 1985 -م ،ص.8
[[[-انظر محمد بن عبد الله السحيم ،موقف املثقف املسلم من الثقافات األخرى ،عىل الرابط التايل:
https://www.alukah.net/web/sohaym/063932//#ixzz5YeiNloUY
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وإذا كان االحتالل ميثل استيال ًء ظاهريًا ماديًا ،فإ ّن فعل التغريبيني هنا ميكّن

املحتل من االستيالء الروحي ،فيجعل االستيالء ماديًا روحيًا ،وهذا ما حذّر منه
الندوي ،ومن ثم وصف هذا النوع من االستيالء املزدوج ـ إن صح التعبري ـ بأنه

رش ،واملدارس األوروبية أو
ٌ
وبا ٌء ،كام وصف الثقافة الغربية بأنها س ٌّم
سائل منت ٌ
أشباه األوروبية بالجراثيم الفاشية الدابة ،وله الحق يف هذا الوصف .ومل يستنث من
هذا التأثر وذاك التسمم بقعة ،ال بادية عرب ،وال صحراء أفريقية ،وال قمة هماليا،

بل لقد كان يرى من عظم الخطب وهول الكارثة أن لو حفرت األرض لرأى لذلك

أث ًرا ،إذ هو عنده كالليل يف العموم ،والهواء الذي ال يخلو منه مكان ،وإن خاله

الناس خاليًا ،والذي يقال يف الهندي يقال يف املرصي ،والذي يقال يف املرشقي
يقال يف املغريب ،والذي يقال يف األسيوي يقال يف األفريقي[[[.

وقد مثل الندوي لهذا املوقف مبجموع ٍة من األمثلة التي كانت ماثل ًة أمامه يف

الواقع املعيش والتي استند إليها يف التعبري عن موقف االستسالم ،ومن هذه النامذج:
أ – حركة التغريب يف تركيا وأسبابها.
ب – الرصاع بني الرشق والغرب يف الهند.
فقد ن ّدد الندوي بحركة التغريب يف تركيا ،ونقدها نق ًدا الذ ًعا باعتبارها استسال ًما

للفكر الغريب والحضارة الغربية ،يقول“ :وقد سبقت إىل هذا األسلوب من التفكري
واملنهج من العمل تركيا اإلسالمية ،وكان ذلك نتيج ًة طبيعي ًة لعوامل كثري ٍة ،ورحل ٍة

طويل ٍة ،فقد حاربت أوروبا مدة طويلة ،من غري أن تستعد لهذه الحرب ،وتتسلح
بسالح عدوها العلمي والصناعي ،وف ّرطت يف اقتباس العلوم املفيدة من أوروبا

والصناعات والفنون الحربية والتنظيم اإلداري تفريطًا مجر ًما ،وأبدى العلامء وزعامء
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الحضارة الغربية الوافدة وأثرها يف الجيل املثقف ،طبعة دار الصحوة ،الطبعة
األوىل 1405 ،هـ 1985 -م ،ص.16
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الدين ضعفًا وقصو ًرا يف توجيه األمة والبالد توجي ًها علميًا وفكريًا ،ويف اإلرشاف

عىل اتجاهاتها التي يفرضها الزمان واملكان ،وتغري األحوال يف العامل كله ،وتقرير
الصالح منها ،وتزييف الطالح ،ووقفوا عىل ما وقف عليه العلم واملعرفة والتفكري
يف القرن الثامن عرش”[[[.

كل ذلك فقد استغل
وعن أهل السلطة يف هذه املرحلة الحرجة يقول“ :وفوق ّ

السالطني ـ إال من عصم ربك ـ اسم الدين واسم الخالفة لصيانة مصالحهم
الخاصة ،وتحقيق رغباتهم ،وكانوا من أسباب تأخر البالد ،والهزائم واالنتكاسات
التي تحققت باألمة ،ومامألة األعداء يف أحيان”[[[ .ومن ثم كان دائم التوجيه

للحكامء واألمراء يف األقطار اإلسالمية بأن يجعلوا من العقيدة اإلسالمية موج ًها
َت أنظارهم إىل رضورة التمسك باإلسالم،
لهم؛ ألن فيها النجاح والفالح ..حيث لَف َ
والتشبث بنبوة محمد صىل الله عليه وآله ،وأن يقوموا بدور األصالة والتجديد،

وصيانة البالد من النفوذ األجنبي.[[[ .

إن الندوي وهو ينقد هذه السلبية الرتكية كان يستحرض تاريخًا طويالً من

التجارب التي وفدت إىل الرشق دون أن يكون لها التأثري نفسه الذي أظهرته حركة
التغريب الرتكية ،وكان أهم ما استند إليه تجربتني من التاريخ اإلسالمي كان لهام

أثرهام ودورهام املحمود يف قيادة سفينة األمة وحضاراتها.

إذ من منا ينكر تلك التجربة العميقة التي م ّر بها املجتمع اإلسالمي يف القرنني

األوليني ،فقد ظهرت حضارة اإلسالم ،فوجدت نفسها أمام قوتني عظيمتني:
اإلمرباطورية الرومانية واليونانية يف الغرب ،واألمربطورية الفارسية يف الرشق[[[،

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.40 ،39
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.40
[[[-كيف ينظر املسلمون إىل الحجاز والجزيرة العربية ،طبعة ابن كثري 2002م.
[[[-انظرباتريك لورو ،اإلمرباطورية الرومانية ،ترجمة جورج كتورة ،دار الكتاب الجديد املتحدة،
الطبعة األوىل2008 ،م ،ص .8 ،7وانظر أ .ت أوملسند ،اإلمرباطورية الفارسية عرب التاريخ ،الدار العربية
للموسوعات2012 ،م ،ص.6
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وقد كانتا قد وصلتا إىل نو ٍع من الرقي املادي والحضاري يف ذلك العرص ،إال أن ما
كان يتكئ عليه الندوي هنا هو أن رجال تلك الحضارة اإلسالمية الوليدة يف هذين
أي شعو ٍر بالدون ّية أو النقص تجاه هاتني الحضارتني العظيمتني.
القرنني مل ينتابهم ّ
وهذا ما جعل املسلمون األوائل ينهلون من روائع هاتني الحضارتني مبا ينسجم مع
طبيعة املجتمع املسلم ويلبي حاجاته“ ،بدون أن يصاب بالرق الفكري والدهشة
والخضوع الزائد ،أخذ جميع ما يناسبه ويجدر به ،والذي رآه غري جدير به صاغه يف
قالبه أوالً ،ثم وضعه يف مكانه ،ومل يجن هذا االقتطاف املحدود والتلقي عىل روح
ذلك املجتمع ونزعاته الخلقية الستقالله وسيادته”[[[.
يف حني كانت التجربة الثانية عند الندوي هي تلك التي ظهر فيها التتار عىل
املسلمني وانترصوا عليه واستولوا عىل ديارهم ،فصار التتار متحكمني يف البالد
اإلسالمية بعد أن قضوا عىل دولة الخالفة يف بغداد[[[ ،والغريب أ ّن الحال يف تلك
كل ما
ريا إىل ّ
التجربة كان مختلفًا متا ًما عن الحال يف التجربة السابقة ،فقد كان فق ً
ميت إىل الحضارة بصل ٍة ،سوا ًء بسوا ٍء عىل النواحي الصناعية والعلمية والثقافية
واملدنية والحضارية والترشيعية والفكرية ،وغريها من نواحي الحضارة ،مبا يشري
أي معنى
إىل أنهم كانوا أقرب شب ًها بالحياة البدائية املتوحشة“ ،لذلك مل يكن هناك ّ
للخضوع والتلمذة وانصهار املجتمع اإلسالمي املفتوح يف حضارة الفاتح ومدنيته
وفلسفة حياته وأفكاره وقيمه ،بالعكس من ذلك بدأت األمة الفاتحة تتأثر يو ًما بعد
يوم باألمة املفتوحة ،تتأثر شيئًا فشيئًا بحضارتها ومدنيتها وعلومها وصناعتها وطرق
حياتها الراقية ،وآدابها الجميلة الواسعة ،وعقائدها الدينية السامية وأفكارها النبيلة،
ريا اعتنقت متا ًما دين األمة املفتوحة وحضارتها ،وصارت بعد أن اصطبغت
وأخ ً
بصبغتها حامية لإلسالم ورفعت رايته بحامسة وتفان”[[[.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص41
[[[-انظر عبد السالم العيل ،املغول واحتالل بغداد( ،دراسة يف التاريخ العسكري) ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،سنة  656هـ  1258 -م ،ص.24
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.41

112

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

وظني أن هاتني التجربتني تفصحان عن الكثري والكثري من املعاين والقيم

اإليجابية يف عالقة الحضارة اإلسالمية اإليجابية بالحضارات الوافدة من الغرب

أو الرشق ،وما يهمنا هنا الغرب تحدي ًدا .فالندوي يريد لهذه العالقة  -كام نفهم من

سياق هاتني التجربتني ـ أن تكون عالقة الن ّد للن ّد ،عالق ًة متكافئةً ،ليس فيها خضو ٌع

أو انكسا ٌر أو أدىن شعو ٍر بالدونية أو النقص ،بل كانوا ميتلكون الثقة بالنفس ،يف
حني كان الوضع بالنسبة له مختلفًا يف حركة التغريب الرتكية[[[ ،بل لقد عدهم

فاقدي الثقة بالنفس ،وحامس القرون اإلسالمية األوىل ،وقوة اإلميان واليقني،

بينام كانت الحضارة الغربية الوافدة ممتلئ ًة بالحامس والطاقة والروح واآلمال غري
املحدودة ،متطورة من الناحية االقتصادية والعلمية والصناعية والفكرية ،بل لقد

كان تطورها يزداد يو ًما بعد يوم.

فهل كان األتراك عىل مقدر ٍة عىل الوقوف يف وجه هذا امل ّد الحضاري الجارف؟
ميكن القول أ ّن الندوي كان قد وصف لنا الحال بدق ٍة ،إذ كان يعول عىل مركز تركيا
يف قلب أوروبا ،وعىل أنه مل يكن هناك سابق معرف ٍة ملثل هذه التجربة يف التاريخ
اإلسالمي ،ومن ثم فال وجود لتوجي ٍه من تجارب األمة املاضية وتاريخها املمتد

للتغلب عىل تلك اإلشكالية العويصة ،فضالً عن أن العامل اإلسالمي املعارص
وقف عاج ًزا أيضً ا ،ومل يستطع تقديم أي نوع من املساعدة؛ نتيجة أنّه مل يجرب
تلك اإلشكالية من قبل.

الحل عند الندوي يحتاج إىل ذكا ٍء وقا ٍد ومعرف ٍة صحيح ٍة عميق ٍة
ّ
ومن ثم كان
ٍ
لإلسالم والحضارة الغربية يف آنٍ
واحد ،فضالً عن شجاع ٍة أدبي ٍة وبطول ٍة“ ،وكان
ذلك عمالً عمالقًا يف الواقع ،وكان ال بد لرتكيا أن تعمله ،وكان العامل اإلسالمي كلّه
عىل استعدا ٍد تا ٍّم التباعها والسري يف ركابها ،وكان يرتبط به مستقبل العامل اإلسالمي
[[[-ومن زعامء هذه الحركة أحمد خان يف ما يرى كثري من الباحثني ،انظر فهد خليل زايد ،العربية بني
التعريب والتهويد ،دار يافا العلمية للنرش والتوزيع ،ودار مكني للنرش والتوزيع2006 ،م ،ص.129

الفصل الثالث :موقف المسلمين من الغرب والحضارة الغربية

113

الحضاري والفكري ،الديني والسيايس إىل ح ٍّد كبريٍ ،ومل يكن ذلك يقبل أي تأجيلٍ
أو إهام ٍل ،وال ميكن أن مت ّر به تركيا مرو ًرا خاطفًا رسي ًعا”[[[.
ثالثًا – موقف املشارك الف َّعال:
لكل يش ٍء قدره الذي يستحقه ،وهذا املوقف
وهو املوقف املنطقي الذي يعطي ّ

يقوم عىل أن نستفيد من الغرب ،وأن نأخذ من علومه ما تفتقر إليه أمتنا اإلسالمية ،وما
ينفع عمليًا ،خاصة العلوم التجريبية والتطبيقية ،كام أن هذا املوقف ينبني عىل االلتزام
بهذه االستفادة من الغرب رشيطة أن ننفض  -يف كل ما نأخذه من الغرب  -غبار القرون
املظلمة وعرص الثورة عىل الدين ،مع األخذ بالعلوم املفيدة املجردة من اإللحاد

والعداء للدين واملجردة من النتائج الخاطئة ،مع تطعيم ذلك باإلميان بخالق الكون
ومدبره .ويلخص الندوي هذا املوقف اإليجايب الذي يرى وجوب التزام املسلمون

به تجاه الغرب وحضارته ،وبل يرى صاحبه عبقريًا عصاميًا قائالً“ :العبقري العصامي
ٍ
ٍ
ٍ
وتلميذ دائمٍ  ،إمنا ينظر
كمقلد
خالد ،وإىل نفسه
الذي ال ينظر إىل الغرب كإمامٍ وزعيمٍ
إىل الغرب كزميلٍ سبق ،وكقرينٍ تفوق يف بعض العلوم املادية واملعاشية ،فيأخذ منه

ما فاته من التجارب ،ويفيض عليه بدوره ما سعد به من تراث النبوة ،ويعتقد أنّه إن كان
ريا،
ريا ،فالغرب يف حاج ٍة إىل أن يتعلم منه كث ً
يف حاج ٍة إىل أن يتعلم من الغرب كث ً
ورمبا كان ما يتعلمه الغرب منه أفضل مام يتعلمه هو من الغرب ،ويحاول أن ينهج -
جا جدي ًدا
بذكائه وجمعه بني حسنات الغرب والرشق وقوى الروحانية واملادية – منه ً

يجدر بالغرب تقليده وتقديره ،ويضيف إىل املدارس الفكرية واملناهج الحضارية

كل عناية ودراسة وتقليد واتباع”[[[ وعليه فإن املوقف الذي
مدرس ًة جديد ًة تستحق ّ
نريده يف العالقة بني اإلسالم والغرب هو موقف الن ّد للن ّد ،موقف املشارك الفعال
يف صناعة العامل من حوله ،الذي ال يرى يف نفسه أنه أقل من غريه الغريب يف الفكر

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.42
[[[ -الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،ص.233
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والقدرة عىل إنجاز األعامل التي تأخذ بيد البرشية إىل التقدم والرخاء ،موقف التكامل
نقص عن طريق الغرب ،ويكمل الغرب ما لديه من ٍ
الذي فيه أكمل ما لدي من ٍ
نقص

عن طريقي أنا ومن خالل االستعانة يب ،وهذا ما ميكن تسميته باالقتباس املتبادل أو
االستفادة املتبادلة ،وليست قضية االقتباس بني الحضارات عند الندوي باألمر غري
كل زمانٍ ومكانٍ تقوم وتزدهر وتتوسع وترتقى،
كل الحضارات يف ّ
الطبيعي؛ إذ إن ّ

وشعوب فرصة لتوجيه املجتمع وتنظيم الحياة ،وتذليل عقباتها
ٍ
فقد تسنح ألممٍ

وتسهيل معيشتها ،ثم تأيت أم ٌم ومجتمعاتٌ فتستفيد من هذه التجارب ،وتقتبس من
هذه املنجزات واملعطيات للعلم البرشي[[[.

ولذا فإ ّن أوىل األمور التي يجب أن يبدأ بها املسلمون يف التعاطي مع هذه

الحضارة الغربية ،أن ندرك روح الحضارة املاديّة التي سيطرت عىل الغرب ،ونفهم
مادي ال روح فيه وال عقل ،ثم تأيت مرحلة التعمق يف هذه الحضارة
مركب
أنّها مجرد
ٍ
ٍّ
واملقارنة بني محاسنها ومساوئها ،والتمييز بني املجاالت التي ميكن للمسلمني

االنتفاع بها ،واالبتعاد عام ميكن أن يكون فيه رضر.

إن يف هذه الحضارة دما ُرها ،وتحت أنوارها نارها[[[ ،والندوي كان يدرك جي ًدا،

إال أنه كان يدرك أيضً ا أهميتها ،ومن ثم يقول الندوي“ :يجب أن نتتلمذ عىل أساتذة
هذه الحضارة وعىل أساتذة هذه الجامعات يف هذه املجاالت ،ولكن ما هي
املجاالت التي نتجنبها ونفر منها ،ونزهد فيها ونستهني بها ونحتقرها ،إمنا هي

مجال العقيدة ،مجال اإلميان ،مجال الروح ،مجال األخالق ،مجال الشخصية،
مجال معرفة قيمة اإلنسان ،مجال الهدف الصحيح ،مجال القيم واملثل الفاضلة،
مجال اإلميان بالغيب ،مجال الشعائر اإلسالمية”[[[.

[[[ -انظر الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ط جدة ،دار املجتمع للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
1987م ،ص.9
[[[-انظر عبد الوهاب عزام ،الرحالت ،القاهرة ،دار املعارف1952 ،م ،ص362
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.38
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دليل عىل أن الندوي مل يرفض كلية الحضارة الغربية ،وال الفكر الغريب،
وهذا ٌ

وإمنا رفض الجزء السلبي منها ،أما الجزء الخاص الذي يتعلق بالجوانب املادية
التي ميكن للمسلمني االستفادة منها فلم ينطق الرجل بيش ٍء يوحي برفضها،

فالحضارة الغربية يف جانبها امليكانييك التكنولوجي الصناعي مل يرفضه الندوي،
ومل يكن له أن يرفضه ،وكيف يرفضه؟ وهو يرى أنّه مفي ٌد لإلسالم واملسلمني لو

أحق الناس بها ،أما املرفوض
أخذنا به ،فالحكمة ضالة املؤمنّ ،
أن وجدها فهو ّ
من هذه الحضارة كام يكشفه لنا الندوي فهو الجوانب الروحية منها ،الجوانب التي

تتعلق بالعقيدة ،فالندوي كان يخىش أن يكون لهذا الجانب املادي يف الحضارة
سلبي عىل الناحية اإلميانية العقديّة عند املسلمني ،أو أن يغلب
ري
الغربية تأث ٌ
ٌّ
الجانب املادي الجانب الروحي واإلمياين الذي حث عليه الدين اإلسالمي.
ولذا نراه يوجه رسال ًة إىل الذين أقاموا يف الغرب واختربوا حضارته مفادها “يجب

عليكم أن تعودوا إىل بالدكم لتقولوا لها ولشبابها وللمثقفني فيها :قد سربنا الحضارة
الغربية ،وقد عجمنا عودها ،وقد اكتوينا بنارها ،وقد عشنا يف قلبها ،فعرفنا إفالس

هذه الحضارة وإخفاقها ،ترجعون إليهم لتكشفوا لهم رس هذه الحضارة ،ولتقشعوا

هذا السحاب الذي قد غيش أبصارهم ،ولتبخروا هذه الثقة الزائدة ،وهذا التقديس
الذي يحملونه لهذه الحضارة ،ولتملكوا زمام بالدكم فتقودوها إىل اإلسالم”[[[.

إن الندوي ال يريد للمسلمني أن يبهرهم بريق هذه الحضارة ،وإمنا يريد لهم أن

يدركوا جي ًدا أنهم مثا ٌر لشجرة النبوة ،ومن ثم فإذا عاشوا يف الغرب وأقاموا به فال
بأي حا ٍل .إن يف موقف الندوي دعو ٌة
بد من االنفكاك عن أرسه ،وعدم الخضوع له ّ

ظاهر ٌة لالستمتاع بهذه الحياة ،وبهذه األرض التي يعيشون فيها ،بيد أنها دعو ٌة أيضً ا
ألن يعيشوا أحرا ًرا ال عبي ًدا لهذه الحضارة.

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.40 ،39
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إنه ليس كغريه ممن تش ّددوا فأفتوا بحرمانية العيش يف الغرب ،إميانًا منه بأن

األرض من خلق الله ،وأن املسلم مأمو ٌر بالسعي فيها ،وإميانًا منه بقيمة الدين

رصيح يف ذلك ،وإميانًا منه
نص
الذي يرفض مثل هذا التش ّدد ،والذي ليس فيه ٌّ
ٌ

كل هذه الخروقات أو الرتهات .بيد أنه وضع رشوطًا ليك
بقيمة العقل الذي يأىب ّ
حكم بالحالل عىل العيش يف الغرب ،وتنحرص هذه الرشوط يف :التمكن
يحكم
ً

من الحياة الدينية ،تعليم أطفالهم وبناتهم والحفاظ عىل تربيتهم الدينية ،وأن يأمنوا

عىل مستقبلهم املادي ،وأن يبقوا عىل اإلميان واإلسالم ،وعدم معصية الله تعاىل
ورسوله ،ويف غري ذلك تكون إقامتهم محرمة ،كونها متثل معصي ًة لله ورسوله[[[.

كل جهده إىل رضورة الحفاظ عىل الهوية ،خوفًا عليها
ومن ثم فقد كان يوجه ّ

من الذوبان ،أو االنحالل الذي رمبا قد يحدث نتيجة االندفاع ناحية الحضارة

الغربية ،أو نتيجة االنبهار مبدن ّيتها الزائفة ،ومن ثم فإ ّن اتجاهه ميثل دعو ًة إىل
الحفاظ عىل الدين والعقيدة ،املثل والقيم ،الحضارة الحقيقية واملجتمع .فقد كان
يخىش عىل املسلمني يف هذه البالد الذوبان ،فالذوبان يف اآلخر وفقد الهوية كان

اله ّم الذي يؤ ّرق الندوي ويضج مضجعه ،ومن ثم ألزمهم برتك هذه البالد والعيش
يف البلد األم حتى لو كان املكسب ربع أو عرش ما يكسبون يف بالد الغرب ،أو
حتى لو كان أقل من ذلك بكثري ،أما إذا استطاعوا العيش يف الغرب آمنني الذوبان

فسوف يكونوا سعداء وستكون إقامتهم سعيدة ،ورمبا يكون وجودهم هناك فاتحة
جا.
خري ،إذ يستطيع الناس وقتها الدخول يف دين الله أفوا ً

إسالمي ،يصلح أن يأخذ بأيدي األمريكان
إنه يعول عىل رضورة وجود مجتمعٍ
ٍّ

وغريهم إىل الطريق املستقيم ،ويخاطبهم مخاطبة التلميذ لألستاذ ،والكبري

يل يصلح أن
للصغري ،بيد أنه كان يندب سوء حظه وحظنا؛ إذ ليس هناك مجتم ٌع مثا ٌّ
يخاطب الناس مخاطبة الند الند ،ويهديهم إىل الطريق القويم[[[.

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.69
[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.65
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ٍ
يل
طرف
بيد أ ّن الندوي وكأنّه يرمي من
خفي إىل رضورة العيش يف مجتمعٍ مثا ٍّ
ٍّ
يل ،وال يتحقق ذلك بالقراءة واالطالع فقط،
يل أو ربع مثا ٍّ
يل أو نصف مثا ٍّ
أو شبه مثا ٍّ
إسالمي ،صبغ ٍة
إسالمي ،ج ٍّو
خ
أو سامع املحارضات فقط ،بل ال بد من وجود منا ٍ
ٍّ
ٍّ
إسالمي ٍة ،لقد أراد أن يشاهد املسلمون اإلسالم بعيونهم ،وأن يسمعوه بآذانهم،
ويتلمسوه بأصابعهم ،ويتذوقوه بأذواقهم ،فذلك عنده اإلسالم الحي ،الذي ال بد فيه

ب نَف َْس َك
من صحبة املؤمنني الصادقني ،مستدالً عىل ذلك بقول الله تعاىلَ “ :و ْ
اص ِ ْ
ش يُرِي ُدو َن َو ْج َه ُه َولَ تَ ْع ُد َعيْ َن َ
اك َع ْن ُه ْم تُرِي ُد زِي َن َة
َم َع ال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِالْ َغ َدا ِة َوالْ َع ِ ِّ
حيَا ِة ال ُّدنْيَا َو َل ت ُِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْ َنا قَلْبَ ُه َع ْن ِذكْ ِرنَا َواتَّبَ َع َه َوا ُه َوكَا َن أَ ْم ُرهُ فُ ُرطًا”(الكهف:
الْ َ
ني”( التوبة.)119 :
الصا ِد ِق َ
 )28وقوله تعاىل“ :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َوكُونُوا َم َع َّ

محاربة العنف:
إن املوقف الذي يؤسس له الندوي يف العالقة املستقبلية بني اإلسالم كدينٍ

أي من كتبه عىل كرثتها
عظيمٍ والغرب ،عىل اللني ال العنف ،إذ مل نجد الندوي يف ٍّ
يحاول أن يؤجج العالقة بني اإلسالم والغرب ،ولكن عىل العكس من ذلك متا ًما

بحق عن
نجده يوجه املسلمني ألن يكونوا مناذج يقتدي بها الغرب ،وتكون معرب ًة ٍّ

اإلسالم الحقيقي ،اإلسالم الحي .وذلك لن يتحقق إال إذا عاش املسلمون حياة
طه ٍر وصفا ٍء ونقا ٍء ،وإذا ساروا يف حياتهم بالتوسط واالعتدال ،وإذا عاشوا عيشة
السكون والهدوء متحررين من حياة املصانع واملاكينات ،وإذا شحنوا قلوبهم

بالروحانيّة وبقوة اإلميان واليقني ،فإذا تحقق ذلك أقبل الغرب عىل اإلسالم طواعي ًة
غري مكر ٍه ،وساعتها سوف يجد فيه املالذ اآلمن له من تلك املادية املفرطة.

لكن هل املسلمون قادرون عىل تحقيق تلك الرشوط؟ يقول الندوي متأمل ًا:

ريا ـ مع األسف ـ متجردين من االعتقاد يف معنى الكلمة مبا يف
“عاد املسلمون أخ ً
هذه اآلية ،فكيف يقولون ذلك لغريهم؟ والذين ال يثقون بعظمة الصالة وإعجازها
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وبحقية الكلمة وبصدقها ،وبكون الله مالكًا للخري والرش ،والنفع والرضر،
وبالقضاء والقدر ،والذين اعتربوا األمريكان رازقيهم ،واعتربوا املصانع رازقة لهم،

كيف يستطيعون أن يدعوا األمريكان إىل التوحيد الخالص النقي؟ وإىل إفراد الله

بالعبودية والعبادة ،وكيف يستطيعون أن يقولوا لهم :ال رازق إال الله “[[[.

إن املسلمني يجب عليهم أن يعوا ذلك ،وأن يدركوا أن يف عقيدتهم عوامل

تقدمهم ،فهل هناك ما هو أقدر من اإلسالم عىل أن يهبنا الزاد الخصب ّ
الثي

البي املستقيم ،يف دنيا من املعطيات ،اضطربت فيها مسالك السائرين،
الواضح ّ
وضاعت معامل الطريق؟! وهل مثة أقدر من رسالة السامء عىل أن ت ُح ّدد موقع

أقدامنا يف األرض وتهبنا أضواءها الغامرة الكاشفة ،فنعرف تحت م ّدها اإللهي

الحق والباطل ،ومظا َّن القبح والجامل؟![[[.
العجيب مواطن النور والظالم ،ومواقع
ّ

[[[-أبو الحسن الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص.67
[[[-انظر عامد الدين خليل ،فوىض العامل يف املرسح الغريب املعارص ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش
والتوزيع ،دار الفرقان للنرش والتوزيع1989 ،م ،ص.18

الفصل الرابع
العداء بين الشــرق والغرب

املظاهر – األسباب – النتائج عند الندوي :
أوالً -أسباب العداء بني الرشق والغرب:
االختالف يف الجوهر:
ما ال ّ
شك فيه أ ّن هناك اختالفًا يف الجوهر بني الحضارة اإلسالمية والحضارة

الغربية ،وهذا ما كان ييش به الندوي عىل الدوام ،فالحضارة اإلسالمية جوهرها
البحث عن كيف ّية بناء اإلنسان ،بينام جوهر الحضارة الغربية البحث عن كيفية بناء

أي من الغربيني التغلّب
عامل اإلنسان .وهذه هي اإلشكالية الكربى التي مل يستطع ٌّ
أي من الرشقيني.
عليه ،وال حتى ٍّ

ومن ث ّم كان الرصاع بني الرشق والغرب ،وهو يف األساس رصا ٌع بني جوهرين:

جوهر بناء اإلنسان كام متثله الحضارة اإلسالمية ،وجوهر بناء عامل اإلنسان كام
متثله الحضارة الغرب ّية ،وهذا هو الفرق الجوهري الذي كان يدور حوله الندوي يف

كل كتاباته عن الحضارتني.
ّ

أي منهام الحقيقة ،أو الحضارة الحقيقية؟ أظن أ ّن اإلجابة هنا
ولكن هل أدرك ٌّ
فكل حضار ٍة اتخذت لنفسها عىل أرض الواقع من خالل اتباعها اتجا ًها
بالنفيّ ،
واح ًدا ال ثاين له ،فالحضارة الغربية اتخذت االتجاه املادي ،وحضارة الرشق
اتخذت االتجاه الروحي واألخالقي ،وإن كانت مل تفلح فيه ،ومن ثم صار الغرب

منك ًبا عىل املادة مستبع ًدا الروح ،فغلب عىل شعوبه االهتامم بهذا وإهامل ذاك،

فظل متشبثًا به حتى النهاية ،مع عدم أخذ
يف حني انكب الرشق عىل الروحيّ ،
ريا ،فصار أبناؤه متمسكني بهذه،
الحظ الكبري من املادة ،بل لقد أهملها إهامالً كب ً

ومهملني تلك.
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كحل أخريٍ النتشال الحضارة الغربية من املادة
ٍّ
وتعويل الندوي عىل اإلسالم

املغرقة فيها ،وتعديل مسار الحضارة اإلسالمية التي اهتمت بالروح عىل حساب

املادة ،دون املوازنة بينهام ،دليل عىل فهم الندوي لجوهر اإلسالم الصحيح؛ ذلك
أن اإلسالم يستطيع ـ إذا فهم جي ًدا من قبل أتباعه ـ القضاء عىل هذه اإلشكالية؛ ألن
اإلسالم ما جاء للامدة فقط ،وال للروح فقط ،كام أنه ما جاء للدنيا فقط ،وال لآلخرة
فقط ،وإمنا جاء لالثنني م ًعا.

َنس
يم آت ََاك اللَّ ُه ال َّدا َر ْ
والدليل عىل ذلك قول الله تعاىلَ « :وابْتَغِ ِف َ
ال ِخ َر َة * َو َل ت َ
الَ ْر ِ
ض* ِإ َّن
ف ْ
ح َس َن اللَّ ُه إِلَيْ َك* َولَ تَبْغِ الْف ََسا َد ِ
ح ِسن ك ََم أَ ْ
ن َِصيبَ َك ِم َن ال ُّدنْيَا * َوأَ ْ
اللَّ َه لَ يُ ِ
ب الْ ُمف ِْس ِدي َن» (القصص.) 77 :
ح ُّ
وقول النبي صىل الله عليه وآله“ :عن أنس بن مالك قال :قال رسول الله صىل

الله عليه وآله (:ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو
بهيمة إال كان له به صدقة ) رواه البخاري ( )2195ومسلم (”.)1553

وهذه النصوص ـ وغريها كثري ـ ترغب اإلنسان املسلم يف الجمع بني اإلثنني

دون تغليب أحدهام عىل اآلخر ،ما يعني أن اإلسالم مبنهجه الوسطي يستطيع

توجيه مسار الحضارة اإلنسانية توجي ًها مثال ًيا؛ رشيطة توافر اإلميان القوي ،والرجال
الذين يفهمون هذا الدين حق الفهم ،وتلك هي اإلشكالية..
االختالف يف العقيدة:
ما من شك يف أن العقيدة من ضمن مصادر العداء بني الرشق والغرب ،وال

أقصد بالعقيدة العقيدة ذاتها ،ولكن أقصد بذلك املتعصبني ،الذين ينظرون بعني
ٍ
واحد ،أنزلها ربنا تعاىل إىل الكون ليع ّم
معي
التعصب لدينهم .ألن العقائد من ّ ٍ
السالم ،ويعبد يف األرض حق عبادته ،إىل أن نال بعض هذه العقائد التحريف،
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فتدخلت فيها يد البرش ،فاستبدلوا بالسلم حربًا ،وبالتسامح عداوة ،وباملودة كرها،
ومن هنا صار االختالف يف العقيدة مصد ًرا لهذا العداء.

واملتأمل يف الحضارة الغربية ذاتها يجد هذا التوجه ،فالغرب يدين بالديانة

املسيحية ،فظن البعض أن هذه الحضارة هي املعربة عن املسيحية ،مع أن مسيحية
الكنيسة الغربية هي التي عادت العلم والتكنولوجيا والتطور العقيل ،فكيف تكون

سببًا يف التطور الغريب املادي؟ فضالً عن أن سمت الحضارة الغربية املادة؟!
وسمت الديانة املسيحية الرهبانية والكهنوت ،فكيف يستقيم األمران؟!

ورمبا هذا التعصب العقدي ظهر كام قلنا سابقًا يف مجموع ٍة من الوسائل

الغربية التي كشف عنها تاريخ الغرب يف الرشق ،كاالسترشاق والتبشري والغزو

ح أ ّن عامل العقيدة كان له دو ٌر يف
الفكري ،وغريها من الوسائل التي تبني بوضو ٍ

الرصاع بني الرشق والغرب.

وقد ظهر العامل العقدي منذ ظهور اإلسالم ذاته ،فقد حاربه أهل الديانات

األخرى .إذا ً ،ليس من املستغرب أن يظل هذا العداء إىل اآلن ،وأن يستمر زم ًنا

كل
طويالً .إنّها العقيدة التي يتظاهر الغرب املسيحي بأنّه تركها ،لك ّنه يظهرها يف ّ
فعلٍ من أفعاله ض ّد الرشق اإلسالمي.
االختالف يف املنهج والغاية:

املنهج من القضايا الخالف ّية بني الرشق والغرب ،وال أقصد باملنهج هنا
املناهج العلمية ،مثل :املنهج الوصفي ،واملنهج النقدي ،واملنهج املقارن،
واملنهج التحلييل ،ولكن أقصد باملنهج هنا الطريقة التي اتخذتها الحضارة الغربية

واتخذها الغرب يف بناء هذه الحضارة ،والغاية التي كانت ترمي إليها من وراء هذا
املنهج الذي جعلته أسلوب حياة.
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إ ّن الطريقة التي قامت عليها الحضارة الغربية طريقة املنفعة أو املصلحة ،لقد
كل يش ٍء ،لكن
أعادت لنا ذلك املبدأ السوفسطايئ املبني عىل أن اإلنسان مقياس ّ
كل يش ٍء ،ولذا ليس
بشكلٍ أكرث تحديدا ً ،فصار مبدؤها اإلنسان الغريب مقياس ّ

بغريب وفق هذا املبدأ الذي يشع أنانيّة وحبًا للذات أن يضع معيا ًرا جدي ًدا للخري
والرش ،والحسن والقبح ،فكثري من قضايا العامل تكال بهذا املعيار القائم عىل

الكيل مبكيالني.

ولعل املتأمل يف قضايا وإشكاليات العامل الثالث خاصة يجد من الغرب العجب
ّ
العجاب ،فإذا ما مست القضية املصالح الغربية أو األمريكية بسو ٍء فإ ّن لها موقفًا
يتامىش مع هذه املصلحة ،فاملبدأ املصلحة واملنفعة ال مبدأ العدل والحق والخري.
انظر مثالً إىل القضايا الخالفية األبدية بني فلسطني املحتلة والكيان الصهيوين

الغاشم ،وانظر كيف يتعامل الغرب وأمريكا مع هذه القضية ،الكيل مبكيالني ،واليشء

غريه ،وإال ته ّدد املصالح الغربية األمريكية ،ويشنع اليهود عليهم بأدواتهم اإلعالمية
التي تتحكم يف اآللة اإلعالمية يف هذه الدول .وقس عىل ذلك الكثري من القضايا
الشائكة .ولذا فإن علة املدنية املعارصة وداءها العضال عند الندوي أنّها دست سموم

األثرة والشح وعبادة النفس يف رشايني املجتمع وعروقه فأصبح ضمريه ال يؤمن إال

باملصلحة الشخصية والنفع العاجل ،وال يؤمن بغريهام[[[.

أساسا لتلك
ولعل الندوي هنا ينقد تلك السياسات ،والفلسفات التي تع ّد
ّ
ً
املنفعة املقيتة ،خاصة أن مذهب املنفعة من املذاهب التي قامت عليها
الحضارة الغربية وترشبته وأقامت عليه أركانها ،فمذهب املنفعة يعد نظريّة غربيّة
فلسفيّة غريبة[[[؛ كونها تربط بني الفعل ونتائجه ،وال يكتسب قيمته إال من خالل

[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.114 ،113
[[[-للمزيد حول هذه القضية انظر توفيق الطويل ،الفلسفة الخلقية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الرابعة،
1979م ،ص.287
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ما تجلبه تلك النتائج من منفعة[[[ ،ومن أعالمها جرمي بنتام ،جيمس ميل ،جون
استيوارت مل[[[.

يف حني أن طريقة املسلمني ومنهجيتهم هي مبادئ :الحق والخري والعدل،

وال يشء غريها؟ وليس ذلك ألن املسلمني يف خانة الضعفاء ،الذين يجب عليهم

أصيل يف دينهم ،ال يجوز لهم
ٌ
منهج
التزام هذه الطريقة ،وهذا املوقف ،ولكن ألنه
ٌ
أن يتخذوا سواه.

وتكشف الطريقتان أو املنهجان :الغريب واإلسالمي عن الغاية التي يرمي

كل منهام ،فطريقة الغرب متثل السعي للدنيا وطريقة املسلمني متثل السعي
إليها ّ

لآلخرة .وإن كانت كلتا الغايتني منفردتني ليستا ذات أهمية ،وإن األهم –حسب
املنهج القرآين– أن تكون الغاية تجمع بني األمرين م ًعا ،فتحقق مطالب اآلخرة،

وال تحرم اإلنسان من تلبية مطالبه الدنيوية املرشوعة .ولذا نحن مع الندوي
عندما يقول“ :إن يف العامل فراغًا مل ميأل من قرون ،هو عدم وجود شعب قوي

يف اإلميان ،قوي يف العقيدة ،قوي يف األخالق والسلوك ،يحمل الدعوة الدينية
الصحيحة ،ويحتضن الرسالة الساموية األخرية ،التي تواجه الحياة ومشكالتها ،وال

تفر منها ،وتقود ركب الحياة ،وال تتبعه ،وال تتخلف عنه ،قوي الثقافة العرصية،
بارع وصل إىل درجة العبقرية واالبتكار ،نشيط ،كثري العمل واإلنتاج”([[[) .وهذا
هو اإلنسان الذي يريده الندوي ،الذي يحول الرش يف العامل إىل خري ،يحول العامل

من الفساد إىل الصالح ،من مبدأ املنفعة واملصلحة إىل مبدأ الحق والخري ،يجمع
بني األصالة واملعارصة ،والندوي وهو يبحث عن هذا اإلنسان أو الشعب الذي

[[[-للمزيد حول هذه القضية انظر يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،القاهرة ،دار املعارف1986 ،م،
ص .333 ،332وانظر زكريا إبراهيم ،املشكلة األخالقية ،القاهرة ،مكتبة مرص ،دار مرص للطباعة ،ص.166
[[[-للمزيد حول هذه القضية انظر توفيق الطويل ،الفلسفة الخلقية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الرابعة،
1979م ،ص.287
[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.41
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يحقق له ذلك يستحرض مثاالً سلبيًا ،وهو املثال العثامين ،الذي كان قد استطاع

أن ميأل ذلك الفراغ يف القيادة العامليّة الذي يتحدث عنه الندوي ،وقد فعلوا ذلك

فملؤوا الفراغ املوجود يف القيادة الرشقية ،وتزعموا العامل اإلسالمي ،وأفاضوا
ألسباب عديد ٍة تأخروا يف العلوم العرصية
عليه قو ًة كبريةً ،ولكن ما يُؤسف له أنهم
ٍ
والتنظيامت الجديدة ،وعدم مجاراتهم للشعوب األوروبية يف االكتشاف واالبتكار،

والرقي واالبتكار ،ما جعل الدول األوروبية تتكالب عليهم ،فتخلفوا عن الركب،

ومل يستطيعوا أن يقودوا الغرب كام قادوا الرشق ،ومن ثم صاروا يف املؤخرة([[[).

إ ّن الندوي كان متشوقًا ألن يرى الرشق والغرب مجتمعني عىل منهجيّ ٍة واحد ٍة
شعب ما ميأل هذا الفراغ ،أيًا كان هذا الشعب،
وغاي ٍة واحد ٍة ،كان يأمل لو خرج
ٌ
أوروبيًا أو إسالميًا ،املهم أن يخرج للنور ،ويحمل مشاعل التنوير الحقيقيّة
لإلنسانيّة ،رشيطة أن يجمع بني ق ّوة اإلميان وقوة العلم ،وقوة الروح وقوة املادة،
وخلود الرسالة وحقيقتها الدامئة ،بني جدة العلم ومرونة العقل ،بني ثروة الوسائل
الحديثة ،وصحة الغايات واألهداف التي متنحها األديان الساموية[[[.

ثان ًيا -الندوي ومظاهر العداء بني الرشق والغرب:
ما ال شك فيه أن مظاهر العداء بني الرشق والغرب متعددةٌ ،بل إنّها اتخذت

أشكاالً عديدةً ،وقد بدأت هذه املظاهر العدائيّة بالحروب الصليبيّة ،يف ما ر ّوج له

قدميًا بحروب الصليب ،وممثلة يف ما سمي باالستعامر حديثًا ،وهي كلّها كانت
ألوانًا من العداء بني الرشق والغرب ،وهام يعدان من قبيل الحروب العسكريّة،
بيد أ ّن هناك أنوا ًعا أخرى تخضع ملا يسمى بالحروب الثقافيّة أو الغزو الثقايف،
واالسترشاق ،وغريها من أدوات هذا الغزو ،الذي كان أش ّد أث ًرا يف رأيي من الغزو

[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.42 ،41
[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.41
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العسكري ،ذلك أن الغزو العسكري كانت ضحيته القتل الجسدي ،يف حني كانت
ضحية الغزو الفكري هي العقول.

لقد كان الندوي عىل دراي ٍة بأ ّن الغرب اتخذ العديد من هذه الوسائل إن مل

يكن كلها ،يف محاولة السيطرة عىل األقطار اإلسالمية ،وتسخري العامل اإلسالمي،
ومحاولة العمل عىل إبقاء سيطرته عليه قدر املستطاع ،يقول الندوي“ :استخدم
الغرب لتسخري العامل اإلسالمي ،وإبقاء سيطرته عليه ،وسائل ال يعرف لها مثيل يف

تاريخ استيالء أمة عىل أمة ،فقد اشرتكت يف هذا الغزو عنارص عديدة ،من العاطفة

والقوة والعلم ،وتفكري علامء الغرب ومفكريه ومخططيه ،والدهاء واملكر ،أو ما

نسميه بالتدجيل”[[[.
االستعامر:

وشعب آخر لنهب
شعب عىل دول ٍة أخرى
إن االستعامر يعني استيالء دول ٍة أو
ٍ
ٍ

ثرواته وتسخري طاقات أفراده والعمل عىل استثامر مرافقه املختلفة[[[ .ويوافق كل

من مصطفى الشهايب وعبد الرحمن حبنكة عىل هذا التعريف[[[ .واالستعامر غزو

لألفكار والعقول؛ لتحقيق هدف عام وهو إضعاف اإلسالم واملسلمني[[[.

وهذا يعني أ ّن الغزو العسكري كان مقرتنًا بالغزو الفكري أو الثقايف وكذلك

السيايس ،وما ال شك فيه أ ّن الغرب مل يكن ليستطيع أن يفعل ذلك لوال ما كانت

عليه حال املسلمني من الضعف والخور والتخلف عن الركب الحضاري العاملي،
[[[-أبو الحسن الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،جدة ،دار املجتمع للنرش والتوزيع ،الطبعة
األوىل1407 ،هـ 1987 -م ،ص.3
[[[-انظر املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وآخرون ،ط ،2دار الفكر ،مادة عمر.
[[[-انظر عبد الرحمن حبنكة امليداين ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ،بريوت – دمشق ،دار القلم ،األوىل،
1395هـ ،ص .51وانظر مصطفى الشهايب ،محارضات يف االستعامر ،القاهرة1376 ،هـ 1956 -م ،ص.23
[[[-نظر أحمد بن عثامن باالشرتاك ،املدخل إىل الثقافة اإلسالمية ،مدار الوطن للنرش ،الرياض ،ص24
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ظل العامل اإلسالمي قرونًا عديد ًة يرسف يف التخلف والرتاجع واالنحطاط
فقد ّ

الحضاري ،يف الوقت الذي هبت فيه العديد من األمم والشعوب -التي ال تطال
الكثري من الدول اإلسالمية يف تاريخها العريق وحضارتها العتيقة– من سباتها
العميق؛ لتصنع نهضتها املنشودة ،والتي بلغتها بالجد واالجتهاد ،بالعلم والعمل.

الندوي من جانبه يرى أن هذه السيطرة االستعامرية وما انتاب املسلمني من
أسباب تتعلق
أسباب داخلي ٍة ،مبعنى أنّها
تراجع حضاري إمنا ترجع إىل عدة
ٍ
ٌ

بالشخصيّة املسلمة ،وهذه األسباب هي:

البعد عن العقيدة اإلسالمية وروح الدعوة
الجمود واالنحطاط الذي شاع يف األقطار اإلسالمية.
الجمود والتحجر يف العلم والفكر واالجتامع.
وهن النظام الدفاعي اإلسالمي.
وهذا كلّه أدى إىل رسيان االنهزام ّية يف نفس ّية الشخص ّية املسلمة شعوبًا
وحكومات“ ،فرست فيها نفس ّية االنهزامية ،ومركب النقص والرت ّدد ،فلم يتمكن
العقل السليم من الوقوف أمام الغزو األورويب العلمي والعسكري موقف رصامة
وتحليل بحرية القبول والرفض ،وصالحية التميز”[[[.

االستقراء العام لفكر الندوي يف هذه القضية يشري إىل أنه كان يرى مجموع ًة من

األسباب الخارجية التي دفعت إىل الحروب الصليبيّة القدمية والحديثة ،واألخرية

أسباب خارج ّي ٌة كونها تتعلق بشخصيّة الغازي
منها عىل ح ّد الخصوص ،وهي
ٌ
البغيض ،وميكن حرص هذه األسباب يف اآليت:
[[[-أبو الحسن الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،جدة ،ص.3
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الروح الصليبيّة التي تشبّع بها الغازي.
االستيالء عىل الرثوة التي كانت متثل مصدر قوة العامل اإلسالمي.
القلق واالضطراب التاريخي من اإلسالم واملسلمني.
إن الندوي كان يدرك أن االحتالل الغريب املسمى خطأً باالستعامر كان ميثل

حرك ًة بربري ًة مل يشهد التاريخ مثلها عىل م ّر العصور ،فقد كان الرشق منذ القدم
حا لهذه االعتداءات الوحشية بزعم الدين والعقيدة ،وهام منهم براء ،وقد كان
مرس ً

الندوي مدركًا أن الغزو العسكري الغريب عىل بالدنا مل يكن إال وسيلة للقضاء عىل
أي تقدمٍ منشو ٍد يف البالد اإلسالمية ،ومن ثم عمد إىل عملية التعطيل هذه ،نحن
ّ

نعلم يقي ًنا أ ّن مشكلة الغرب مع اإلسالم واضح ٌة وجل ّيةٌ ،هذا الغرب املحتل ينظر

إليه عىل أنه عد ٌّو يجب الخالص منه بشتى الطرق املرشوعة وغري املرشوعة.

ولكن ملاذا ينظر الغرب لإلسالم من قبل الحروب الصليب ّية وحتى اآلن هذه

النظرة العدائية؟! هل ألن اإلسالم يدعو للتطرف واإلرهاب كام يزعمون وير ّوجون؟

أم أل ّن اإلسالم ميثل خط ًرا عىل الغرب يف قيادة العامل؟ يرى الندوي أ ّن الغرب
خطّط تخطيطًا دقيقًا إلبعاد العامل اإلسالمي عن منطلقاته ،ورصفه عن استئناف
دوره القيادي ،مستخد ًما يف ذلك ذكاءه وطاقاته العلمية والسياسية ،بتزامنٍ وثيقٍ

مع اليهودية ووكالئها ،مبا يعني أن الندوي كان يرى أ ّن العدو ليس واحدا ً وإمنا

هم أعداء كرث ،ينتمون تحت لواء الصليبية واليهودية ،وما أسامه املادية اليونانية[[[.
مبا يعني أنه كانت ـ وال زالت ـ هناك مؤامر ٌة تحاك ض ّد اإلسالم واملسلمني ،وهذه
املؤامرة كان لها حلقاتٌ عدة ،ومراحل متطورة ،تتعاون جمي ًعا عىل اإلجهاز عىل
هذا الدين ،وانبثقت عنها أخطا ٌر وتحدياتٌ كان لها تأثريها البالغ[[[.

[[[-أبو الحسن الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،جدة ،ص.5 ،4
[[[-انظر ياسني سويد وعباس قاسم ،مؤامرة الغرب عىل العرب :محطات يف مراحل املؤامرة ومقاومتها،
مجلة املستقبل العريب ،مجلد  ،16عدد  ،171مايو 1993 ،م ،النارش مركز دراسات الوحدة العربية ،ص.153
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إ ّن تجربة الندوي مع االستعامر الغريب ،والتجربة مع علامء الغرب ،وفلسفاتهم

وسلوكهم يف العمل ،والتاريخ الذي يؤكد عىل تحيزهم وعصبيتهم الصليبية،
والتجربة مع الحضارة الغربية وسلوكها مع األمة اإلسالمية ،ودراسة الحركات
واألفكار التي غزت أوروبا بها الرشق اإلسالمي ،لتشري إىل مجموع ٍة من العنارص
املتداخلة التي تتكون منها هي بذاتها ،وهذه العنارص حددها الندوي يف اآليت[[[:

األول ،الشعور الدائم يف الغرب بخطر اإلسالم ،ومن ثم عزم الغرب عىل

احتالله وتهديده ووقف مسريته اإلنسانية حامية ألوروبا من الغزو اإلسالمي القلبي
ججت فيها الكنيسة يف أوروبا مشاعر
ال العسكري ألوروبا ،وهي النفسية التي أ ّ
كل ما أوتيت من قو ٍة ،خاصة يف اإلعالم والتعليم،
األوروبيني تجاهها ،وسخرت لها ّ

ومل ينس الندوي دور اليهوديّة البارز يف ذلك التأجيج املتعمد.

الثاين ،مركزيّة الغرب ،الذي متيز بالتقدم العلمي والحضاري والصناعي ،نتيجة

استخدام العلم الحديث وأدواته يف التجربة الحضارية الغربية ،التي أسست عىل
مبدأ املادة واالنتفاع املبالغ بها.

الثالث ،املطامع االستعامرية ،والشعور الفوقي بتفوق الجنس األبيض عىل ما

عداه من األجناس ،وهي العقلية التي ورثتها أوروبا املعارصة –يف ما يرى الندوي–

بتغي الظروف ،وال بالتقدم الحضاري ،ومن
من التاريخ اليوناين ،والتي مل تتغري ّ

ميارس الغرب مبنتهى القسوة والرصامة ألحكام استيالئه وسيطرته عىل الدول
الضعيفة ،حتى يأمن مكانته ،وأن تكون تابعة له.

الرابع ،استغالل العلوم يف خدمة األغراض السياسية للقارة األوروب ّية ،ويع ّول

الندوي هنا عىل االسترشاق باعتباره األداة اآلمثة التي استخدمها الغرب يف بثّ

االنهزامية يف قلوب أبناء الرشق اإلسالمي ،وتصور التفوق الحضاري الغريب بأنه

ال ميكن اللحاق به.

[[[-أبو الحسن الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،جدة ،ص.6 ،5
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ورغم تغري الظروف والزمن إال أن هذه األمور األربعة ال تزال ماثل ًة أمام أعني

الغرب ،بل رمبا ازدادت رضاوة عن ذي قبل ،فالخوف من اإلسالم يف ما يسمى
سلم التهام اإلسالم بكل تطرف وإرهاب[[[ .ومركزية
بظاهرة اإلسالموفوبيا صارت ً

الغرب استفحلت عن ذي قبل حتى تطاير رشرها عىل اإلنسانية كلها أو يكاد ،مبا
يعني أن املركزية الغربية استندت أول ما استندت سياسيًا عىل احتالل الشعوب
بهدف التحكم فيها وإظهار مركزيتها العاملية ،وقد تبلورت هذه املركزية يف:
إبراز الفوقية الغربية وتأثريها يف العامل من حولها.
إبراز النفوذ من خالل التوسع عىل األرض استعامريًا.
التحكم يف مجريات األحداث عامل ًيا ومحل ًيا[[[.
إضاف ًة إىل أ ّن األطامع الغرب ّية ال زالت مستمرةً ،إذ يكفي أن تلوح أمريكا أو دول

ألي من الدول العربية بتهمة اإلرهاب أو متويله أو التحريض عليه؛ البتزاز
الغرب ٍّ

ثرواتها تحت ستار الرشاكة االقتصادية .أما استخدام العلوم يف خدمة األغراض
السياسية الغربية فحدث عن ذلك وال حرج.

إن الندوي كان ينظر ـ يف رأيي ـ إىل القوى االستعامرية عىل أنها ثالثة :أوروبا،

وأمريكا ،وإرسائيل ،فقد كانت هذه القوى هي راعية االحتالل يف البالد اإلسالمية؛

تحقيقًا ألطامعها التي ال حدود لها .وهذه القوى الثالثة يف وقتنا الراهن نجدها

عىل وفاقٍ تا ٍّم ،حيث استطاع الكيان الصهيوين أن يكسب ود الدول األوروبية
وأمريكا بإعالمه ووسائله األخرى التي تقف مدافع ًة عن وجوده وكيانه ،فضالً عن
[[[-للمزيد انظر الخوف من اإلسالم ،جامل نور الدين اإلدرييس ،السودان ،مجلة جامعة القرآن الكريم
وعلومه ،العدد العرشون2010 ،م ،ص .371وانظر مصطفى الدباغ ،عقدة الخوف من اإلسالم ،دار الفرقان،
عامن ،ط1998 ،1م.
[[[-قارن ذلك مبا قاله عبد الله إبراهيم ،املركزية الغربية ،الدار العربية للعلوم نارشون ،دار األورمان –
الرباط2010 ،م ،ص ،8 ،7وما بعدهام.
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أنه ليس هناك شك يف أن العداء الذي تكنه هذه الدول لإلسالم جعلها يف وفاقٍ مع
أنفسهم ،ويف عدا ٍء مع اإلسالم ،وقد ألح الندوي عىل العالقة بني أمريكا وإرسائيل

بكل رصاح ٍة :إن أمريكا وإرسائيل القوتني الصليبية والصهيونية
خاصة قائالً“ :أقول ّ
ٍ
تناقض بينهام عىل أن اإلسالم وحده يتحدي نظامهام
قد اجتمعتا رغم وجود أكرب
السيايس والفكري ،ويحبط خطتهام لالستيالء والسيطرة عىل العامل كلّه”[[[ .ونحن

مع الندوي هنا إذ إن هاتني القوتني هام األكرث جفا ًء لإلنسانيّة عامة واإلسالم خاصة

من غريهام ،فالكيان الصهيوين زرع أحقاد العامل عليه ،وجعل األديان والعصور

تتوارث كراهيتهم ،أما أمريكا فظهرت يف عرصنا بثوب أمريكا الصليبية؛ إذ عملت
عىل احتالل العقول ،من أجل ربيبتها إرسائيل[[[.

إذا ً ،تنبني قضيّة االستعامر عند الندوي عىل ٍ
خ؛ ذلك أنّه كان
يئ صار ٍ
بعد عدا ٍّ

يدرك كم املؤامرت والدسائس واملخططات التي حيكت حول اإلسالم ،ودبرت

له يف املايض والحارض واملستقبل ،لك ّنها باءت بالفشل ،نعم إنّها نجحت يف
االستيالء عىل الكنوز واملوارد ،وكذلك العقول ،بيد أنّها فشلت يف القضاء عىل

اإلسالم ،وهذا كان هدفها الرئيس.

رصا مل تقض عليه مؤامرات،
إ ّن اإلسالم خرج من هذه الظروف الصعبة ظاف ًرا منت ً

كل ما حيك حوله كان كافيًا للقضاء
ومل تفت يف عضده دسائس ،عىل الرغم من أن ّ

عىل أديانٍ أو تحريفها ،والنيل منها ،ولك ّنه اإلسالم.

كل ما توارد
ولعل الندوي وهو يؤمن بهذه القضية ،قضية انتصار اإلسالم عىل ّ
ّ

عليه من حيلٍ ودسائس ومطامع خارجية ،يستحرض النموذج التتاري الصليبي ،لقد
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،أوروبا وأمريكا وإرسائيل ،كشف حقيقة صارخة وتنبيه عىل خطر
داهم ،طبعة املجمع اإلسالمي العلمي ،لكناؤ – الهند ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997 -م ،ص.6
[[[ -انظر محمد الغزايل ،االستعامر أحقاد وأطامع ،القاهرة ،نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة
الرابعة2005 ،م ،ص.183 ،155
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كان يرى يف غارة التتار والحروب الصليبية الغارتني الحاسمتني للعامل اإلسالمي؛
إذ ال يوجد لهام نظري يف السمعة والعمق يف تاريخ العامل ،فضالً عن أنهام تختلفان
يف نظره عن املؤامرات واملخططات التي واجهها اإلسالم يف رحلته الطويلة ،حيث

كان يظ ّن أنّهام ستقضيان عىل اإلسالم بوصفه ديان ًة عامليّةً ،وتجعالنه محدو ًدا يف
معي من األرض ،ال نفوذ لها وال قوة وال مكانة لها عىل الصعيد العاملي[[[.
حيّ ٍز ّ ٍ

يقول الندوي“ :أما الخطران األوالن الهجوم الصليبي والهجوم التتاري فلم تكن

معهام دعوة وال حضارة وال فلسفة ـ وذلك يف مقارنتها مع االستعامر الغريب وحضارته

ن طرف الندوي ـ ومل تكن تقدمان بديالً للدين اإلسالمي وحضارته ومجتمعه ،وكانا
بالطبيعة هجومني عسكريني ،وغارتني إقليميتني محدودتني ،بخالف الخطر املعارص
الذي يواجه األقطار اإلسالمية العربية املعارصة ،ويتحدى بقاء تأثري الدين اإلسالمي
يف الدين الجديد ،ودوره يف صوغ الحياة وتكوين العقليات ،ومواجهة املقاومات،

فلذلك هو أحق بأن ينتبه إليه ويحسب له حساب) [[[.

ومن املعروف أ ّن الغارات الصليبية بدأت تتوافد عىل الرشق يف القرن الخامس

الهجري ـ الحادي عرش امليالدي ـ وغارات التتار يف القرن السابع الهجري
كل
املوافق للقرن الثالث عرش امليالدي ،وهي الغارات التي تحطمت عىل أيدي ّ

من صالح الدين األيويب ،وقطز.

ومن ثم فإ ّن هذه الغارات عند الندوي مل تكن إال غارات عسكرية[[[ ،ومل
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،أوروبا وأمريكا وإرسائيل ،كشف حقيقة صارخة وتنبيه عىل خطر
داهم ،ص.6
[[[-واقع العامل اإلسالمي وماهو الطريق السديد ملواجهته وإصالحه ،دار الكلمة للنرش والتوزيع،
املنصورة ،مرص ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997 -م ،ص.54
قدميا وحديثًا ،انظر عىل سبيل املثال عيل محمد محمد الصاليب،
[[[-وهذا ما تأكده كتب املؤرخني ً
السلطان سيف الدين قطز ومعركة عني جالوت ،القاهرة ،مؤسسة اقرأ للنرش والتوزيع والرتجمة ،األوىل،
1430هـ 2009 -م ،ص .8 ،7وانظر سهري زكار ،املوسوعة الشاملة ،يف تاريخ الحروب الصليبية ،الجزء
الرابع والثالثون1419 ،هـ 1998 -م ،ص.10
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يكن الهدف منها إال االستيالء عىل البلدان اإلسالمية ومقدساتها ،وكأنه نو ٌع من

ر ّد العدوان عىل استيالء املسلمني عىل بعض املاملك الصليبية يف الرشق من

قبل .وعليه كان آخر ما بني اإلسالم والصليبيني من معارك ،كانت معركة حطني
يف نهاية القرن الثاين عرش امليالدي ،و“ال يخفى عليكم أن أوروبا يف القرن الثاين

عرش امليالدي ،مل تكن عىل ما وصلت إليه يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش
ٍ
ٍ
واخرتاعات جديد ٍة ،ومطامع استعامرية ،وإعداد
اكتشافات علمي ٍة،
امليالدي ،من

لآلالت الحربية ،وصناعة لألسلحة الفتاكة ،وترويج لألفكار الالدينية ،والنظريات
املادية البحتة ،ونفوذ سيايس ،وسيطرة اقتصادية ،ألجل ذلك فإن الغارات الصليبية

عىل عنفها واتساعها وتنظيمها ،ومع أنّها لو نجحت ـ ال قدر الله ـ ملهدت األرض
إلشاعة ونرش املسيحية ،وغلبتها عىل املقدسات اإلسالمية ،وأصابت املسلمني
بالذل والهوان سياسيًا فحسب ،ومل تكن خط ًرا مثل الخطر الذي واجه العامل
اإلسالمي والعريب يف القرن التاسع عرش والعرشين”[[[.
ونحن نفهم ملاذا يقلّل الندوي من حجم الحروب الصليبية يف مقارنتها مع

الحروب االستعامرية يف الفرتة املذكورة ،حيث إ ّن الحروب الصليبية القدمية

ضد اإلسالم كان هدفها عسكريًا بحتًا ،بهدف االستيالء عىل األرض واملقدسات

والسيطرة عىل الكنوز والخريات ،أما يف الحروب االستعامرية الحديثة فإنها جمعت

بني العسكرية والعقلية ،أل ّن االستعامر جاء بفلسفته ،وحاول صبها صبًا يف البالد

اإلسالمية املستعمرة ،جعله من نفسه حامل راية التنوير والتقدميّة يف هذه البالد،
وحاول مترير هذه الفلسفة مبا تتض ّمنه من أفكا ٍر مخالف ٍة للعقيدة والهوية ،حتى

يسهل قيادها والتحكم فيها والسيطرة عليها؛ أل ّن أم ًة بال عقيدة ،بال هويّة يسهل
يسيها كيف يشاء كريش ٍة يف الهواء؛ ألنّها فقدت عوامل الثبات.
عىل املحتل أن ّ
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،أوروبا وأمريكا وإرسائيل ،كشف حقيقة صارخة وتنبيه عىل خطر
داهم ،ص.13
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وميكن االستدالل عىل ذلك مبوقف الندوي من الغارات التتارية[[[ ،فهي رغم

أقل خط ًرا
فظاعتها وقسوتها وتهجمها عىل اإلنسانية ،ومجازرها الوحشية ،فإنها كانت ّ
املحتل الذي له حضارة
ّ
وعي تا ٍّم بأ ّن
من الغارات االستعامرية الحديثة ،فقد كان عىل ٍ

وعقيدة وعقل وإبداع هو الذي يستغل عقلية املحتل ويؤثر فيها فيكون تأثريه ممت ًدا
وواس ًعا ،ومبا أن التتار كانوا مفتقدين لكل هذه األمور ،فإن تأثريهم ينتهي بانتهاء

احتاللهم ،أما االستعامر الحديث فقد كان يريد العقول ،ولذا ظل أثره ممت ًدا بعد

رحيله لعرشات السنني ،بل ملئات السنني ،وهذه هي املهمة التي قام بها االسترشاق.
االسترشاق:
االسترشاق كان اتجا ًها غرب ًيا يهدف إىل دراسة الرشق ،وقد كان لهذا االتجاه

غاياتٌ كشفت عنها األيام التي تلته ،وال زالت تكشف عن تلك الغايات الخبيثة
كل علوم املسلمني
انكب عىل ّ
إىل اآلن ،إال أنه ميكن القول أ ّن االسترشاق
ّ
النظرية منها والتطبيقية ،فدرس علوم التاريخ والفلسفة واالجتامع واللغة والعقيدة
والتفسري وعلم الكالم إىل غري ذلك من العلوم التي أنتجتها البيئة اإلسالمية ،أو

نشأت تحت مظلتها ،إال أنه ميكن القول أ ّن االسترشق من ناحية دراسته لعلوم اللغة
ٍ
ورصف وغريه كان مفي ًدا إفاد ًة كبريةً ،إذ كان ميثل مرحل ًة إيجابي ًة يف الغالب
كنح ٍو
يف دراسته لهذه العلوم ،إال أنه يف ما يتعلق بعلوم العقيدة أو الرشيعة اإلسالمية،

فإنّه كان سلب ًيا للغاية ،إذ تظهر يف دراساته االسترشاقية النوايا الخبيثة والغايات
الدفينة ،ولذا فإ ّن العقول اإلسالمية يجب أن تكون منتبه ًة ونحن بصدد التعامل مع
الدراسات االسترشاقية من هذا النوع؛ ألنها كانت دراسات تنقد القرآن وعلومه نق ًدا
يتخفى وراءه التعصب املقيت للعقيدة املسيحية يف أوروبا ،واملالحظ أن دراستها

لعلوم القرآن كانت دراسة من الخارج تتعلق بالظواهر املحيطة بها ،دون التطرق
[[[-انظر أبا الحسن عيل الحسني الندوي ،غارة التتار عىل العامل اإلسالمي وظهور معجزة اإلسالم ،القاهرة،
طبعة املختار اإلسالمي للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1399 ،هـ 1979 -م.
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إىل دراسة النصوص ذاتها يف صورة ٍ
يل ،وخري مثال عىل ذلك تعاملهم مع
نقد داخ ٍّ
النص القرآين.

الندوي فطن إىل خطورة النهج االسترشاقي عىل اإلسالم واملسلمني ومستقبل

األمة اإلسالمية ،وكان يتعجب من إعجاب األوساط العلم ّية يف الرشق والغرب

بالدراسات االسترشاقية حول علوم القرآن خاصة ،والعقيدة اإلسالمية عامة ،حتى

أثاروا الشبهات حولها لدى أولئك النفر الذين ساروا عىل نهجهم ،وتعلموا يف
مراكزهم العلمية ،وصاروا قادة البالد اإلسالمية ومتصدري املشهد فيها.

ويلخص الندوي أسباب االسترشاق الذي خطط له الغرب ونفذه بدق ٍة يف ثالثة

أسباب:

األول ،السبب الديني.
الثاين ،السبب السيايس.
الثالث ،السبب االقتصادي.
واضح ال غموض فيه ،إذ يهدف إىل نرش الديانة
فالعامل الديني عند الندوي
ٌ

املسيحية وتبليغ دعوتها ،والعمل عىل تصوير اإلسالم تصوي ًرا يثبت فضل املسيحية

وحرصا عليها ،ولذ يرى أن
عليه ،ويبعث يف الطبقة املثقفة إعجابًا باملسيحية
ً
االسترشاق والتبشري يسريان م ًعا يف أغلب األحوال وأن العدد األكرب من املسترشقني
وجنسا[[[ .ويشاركه يف هذا الرأي الدكتور
ريا منهم يهو ٌد ديان ًة
ً
أساقفة ،كام أن عد ًدا كب ً
محمد البهي ،حيث اعترب العامل الديني هو العامل الرئيس لالسترشاق ،كونه رد
فعل عىل الحروب الصليبية ،وحركة اإلصالح الديني املسيحي ،ورغبة املسيحيني
يف التبشري بدينهم[[[.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.193
[[[-انظر محمد البهي ،املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم ،الجامع األزهر ،مطبعة األزهر،
بدون ،ص.12 ،11
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أما العامل السيايس فيحرصه الندوي يف أن املسترشقني كانوا بصف ٍة عام ٍة

ر ّواد الدول الغربية يف الرشق ،وكانوا مصادر مؤكدة للغرب يطلع بها عىل تفاصيل
ومعلومات عن تقاليد الشعوب الرشقية وبلدان الرشق ،وعن طبيعتها ومعيشتها،
ولغاتها وآدابها ،وكذلك عواطفها ونفسياتها ،حتى يتمكن الغرب من بسط نفوذه

أسلوب
وسيطرته عىل الرشق .وهذا ما انتهى إليه إدوارد سعيد قائالً“ :االسترشاق
ٌ
يب للسيطرة عىل الرشق ،واستبنائه ،وامتالك السيطرة عليه”[[[.
غر ٌّ
وهذا ما جعل الدول الغربية من وجهة نظر الندوي تشعر بقيمة املسترشقني
ومكانتهم ،وليك يحقق املسترشقون هذا الهدف فإنّهم لجأوا إىل إصدار مجموع ٍة

ٍ
مقاالت تحليلي ٍة
من املجالت العلمية التي تحقق لهم هذا الغرض ،تقوم مبهمة نرش
ومواد تحقيقي ٍة تبحث عن مشكالت العامل اإلسالمي ،وميوله ونزعاته .فاالسترشاق

ٍ
دراسات متخصص ٍة يقوم بها الغرب لإلسالم يف شتى جوانبه :العقدية،
ينطلق من

والترشيعية ،والتاريخية ،واللغوية ،والحضارية ،ويف النظم واإلمكانات ...بهدف
تشوي ِه اإلسالم ،ومحاول ِة تشكيك املسلمني فيه ،وتضلي ِلهم عنه ،وادعاء تفوق
حضارتِهم (الغربية) عىل الحضارة اإلسالمية (الرشقية) ومحاولة فرض التبعية لهم
ٍ
ٍ
ونظريات ت ّدعي العلمية
بدراسات
عىل املسلمني ،ومحاولة تربير هذه التبعية
واملوضوعيّة [[[.

ويربط الندوي ربطًا قويًا بني االسترشاق واالستعامر ،ويجعل االسترشاق
األداة التي أرساها االستعامر يف األقطار اإلسالمية لتثبيت أركانه ،والدليل عنده

عىل أن االسترشاق وأعامله التحقيقية والتأليفيّة كانت تهدف لخدمة االستعامر
ريا بعد ما
الغريب ،أن االسترشاق ونشاطاته قد ضعفت ضعفًا ،وكسدت كسا ًدا كب ً
[[[-إدوارد سعيد ،االسترشاق ،ترجمة كامل بو ديب ،طبعة 1978م ،ص39
[[[-انظر أحمد عبد الحميد غراب ،رؤية إسالمية لالسترشاق ،ط مؤسسة دار األصالة للثقافة والنرشواإلعالم،
الرياض1988 ،م ،ص .7وانظر د .عبدالرحمن عمرية،اإلسالم واملسلمون بني أحقاد التبشري وضالل
االسترشاق ،ط دار الجيل1999 ،م،ص.90
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طوى االستعامر الغريب ،ومبا أن حركة االسترشاق قد أصابها الركود والجمود بعد
زوال االحتالل ،فهذا يعني عند الندوي ـ وعندنا أيضً ا ـ أن املسترشقني مل يكونوا

يتوخون حركة االسترشاق إال لزعزعة عقيدة املسلمني ،وإضعاف ثقتهم بدينهم،
وإثارة الشكوك والشبهات حول القرآن الكريم ،والسرية النبوية ،واألحاديث النبوية،
والفقه اإلسالمي ،والتاريخ اإلسالمي وعلم الكالم[[[.

الغريب يف األمر أن الندوي يرى يف العامل االقتصادي عامالً مؤث ًرا من
عوامل االسترشاق ،ولذا فهو يؤكد عىل ذلك قائالً“ :كام أ ّن هناك عامالً اقتصاديًا
ري من أصحاب املكتبات
ري من املثقفني كمهن ٍة ناجح ٍة ،وكث ٌ
لالسترشاق ،يتخذه كث ٌ
التجارية والقامئني عليها يشجعون عىل نرش املؤلفات والكتب التي تدور حول

اإلسالميات والرشقيات ويرشفون عىل نرشها ،ملا يرون لها من سوقٍ نافقة يف

أوروبا وآسيا ،وتنال هذه املؤلفات من القبول واإلعجاب ما يجعلها عظيمة
االنتشار ،كثرية الذيوع ،وهي ال شك وسيلة لتجارة رابحة وكسب أموال خطرية “[[[.

وعىل الرغم من هذا فإننا نجد عند الندوي نظر ًة منصف ًة إىل االسترشاق ممثالً يف
بعض أهله ،فإذا كانت العوامل السابقة تن ّم عن ٍ
حقد عىل اإلسالم واملسلمني ،فإنّه

أعطى للبعض منهم أحقيته ،فجعل هناك عامالً ثالثًا ،يتمثل يف العامل العلمي ،فقد
أثنى عىل أولئك النفر من املثقفني املسترشقني الذين مل تنل منهم العوامل السابقة،
ومل تؤثر عليهم بحال ،وإمنا كان هدفهم العلم والذوق العلمي والشغف بالعلم ،وقد
أرجع إليهم ـ بفضل جهودهم ـ ظهور نوادر العلم واملعارف التي مل تر النور والنرش

إال عىل أيديهم ،إذ كم من مصادر علمية ووثائق تاريخية لها مكانتها وقيمتها صدرت
ألول مر ٍة بفضل جهودهم وهمتهم ،وقرت بها عيون العلامء يف الرشق[[[.
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،أوروبا وأمريكا وإرسائيل ،كشف حقيقة صارخة وتنبيه عىل خطر
داهم ،طبعة املجمع اإلسالمي العلمي ،لكناؤ – الهند ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997 -م ،ص.31 ،30
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.195
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.195
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ومن ثم نفهم أ ّن نظرة الندوي مل تكن تعصبيّ ًة تجاه الغرب وأهله ،ومل يكن يكره

التدخل الغريب يف الفكر اإلسالمي إال عندما يكون هذا الغرب حامالً لنوايا خبيثة

واتجاهات تحاول تدمري اإلسالم واملسلمني يف عقيدتهم وهويتهم وتقاليدهم ،ولو

كان الندوي متعصبًا آلل عىل نفسه إنكار جهود بعض املسترشقني العلمية يف خدمة
اإلسالم واملسلمني ،فإ ّن ما تركه لنا االسترشاق يف جانبه اإليجايب –وإن كان هذا

الجانب أقل بكثريٍ من جانبه السلبي -يؤكد أنه كان مفي ًدا لنا يف ما يتعلق بإبراز الرتاث

العلمي خاصة يف قضايا اللغة ويف مجال الفهرسة ،كفهرسة ألفاظ القرآن الكريم وغريه.

إال أ ّن هذا االعرتاف بفضلهم مل مينعه من السبب الرئيس يف عدم اعتداد املسلمني

بالكثري من إنتاج املسترشقني إمنا يعود إىل أنهم كانوا يعملون جاهدين عىل إبراز
ٍ
لغايات سياسي ٍة أم ديني ٍة كام سبق
جوانب الضعف عند املسلمني وعلوم املسلمني
القول[[[ ،وقد ركز الندوي يف هذا عىل علومٍ معين ٍة حيث كانت النظرة التعصبيّة الغربيّة
بارز ًة بصور ٍة كبري ٍة للغاية وهو بصدد دراستها ،وهي علوم القرآن ،والسنة والسرية النبوية
ني بأ ّن طائفة املسترشقني التي غاصت
والفقه والتصوف واألخالق ،فقد كان عىل يق ٍ

يف هذه العلوم خرجت صفر اليدين ،مل تنل منها شيئًا من اإلميان بالله وال بالعقيدة
اإلسالمية السمحة ،بل لقد كان ينظر إليهم عىل أنهم عملوا عىل ازدياد الفجوة بينهم
وبني هذه العلوم لِ َم كشفت عنه توجهاتهم من عداو ٍة لإلسالم واملسلمني .يقول
الندوي عن أسلوبهم يف التعامل مع جوانب الضعف“ :ولكن الناحية املهمة ذات

كل جهودهم ومساعيهم عىل
التأثري العميق لهذه القضية هي أن املسترشقني يركزون ّ
تعريف مواضع الضعف ومتثيلها يف صور ٍة مروع ٍة مضخم ٍة .إنهم ينظرون إليها عن
طريق اآللة املكربة ،ويعرضونها كذلك للقراء ،حتى يروا الذرة جبالً والنقطة بح ًرا،
وقد ظهرت حذاقتهم وذكاؤهم يف تشويه صورة اإلسالم”[[[.

[[[-للمزيد عن املسترشقني الخطريين عىل اإلسالم بكتاباتهم انظر محمد الهبي ،املبرشون واملسترشقون،
ص.23
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.196
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ريا يف تناولهم لقضايا العقيدة
ونحن نرى أن تلك الصورة من املبالغة تظهر كث ً

والتاريخ اإلسالمي وقضايا الفقه ،ألنهم كانوا يتخذون من أسلوبهم يف تلك العلوم
وسيل ًة لغاي ٍة كربى حددوها سلفًا .ولقد انتهى الندوي إىل أنهم كانوا يعينون ألنفسهم

ٍ
معلومات ليس لها
بكل وسيل ٍة ،فيعمدون إىل جمع
غاية ،ويعملون عىل تحقيقها ّ
عالقة باملوضوع ،من كتب الديانة والتاريخ واألدب والشعر أو الشعر والقصة،
بكل جرأ ٍة ،ويبنون عليها
وهي كلّها موا ٌد تافه ٌة ال قيمة لها ،ثم يقدمونها بعد التمويه ّ
نظرية ال يكون لها وجود إال يف أذهانهم ونفوسهم[[[.

والحقيقة أن الندوي وقف عىل الكثري والكثري من الوسائل التي كان يتخذها
املسترشقون الغربيون ،للعمل عىل النيل من اإلسالم يف جوانب كثري ٍة منه،

وكان هناك وسيلتان ظاهرتان أو اسرتاتيجيتان ظاهرتان يف رأيي ميكننا تسميتهم

باسرتاتيجية وضع السم يف العسل والثانية التشكيك وإثارة الشبه.

اسرتاتيجيات االسترشق الخبيثة:
االسرتاتيجية األوىل – وضع السم الغريب يف العسل:
وقد دأب االسترشاق منذ ظهوره األول عىل اتباع هذه االسرتاتيجية أو الوسيلة،

فعمد زعامء االسترشاق من الغربيني إىل إظهار روح السامحة كطُعمٍ حتى تلني
لهم عقول وقلوب املسلمني يف ما يصدرونه من أحكامٍ وآرا ٍء هي يف الغالب ض ّد
العقيدة اإلسالميّة ،ويشري الندوي إىل أ ّن املسترشقني كانوا يف أغلب األحيان
يذكرون عيبًا واح ًدا ،وليك ميكنوه يف النفوس يذكرون معه عرشة محاسن ،حتى
يخشع القارئ أمام سعة صدورهم وسامحتهم ،ثم يستسيغ هذا العيب الواحد
الذي يطمس معه جميع املحاسن عم ًدا“ .إنهم يص ّورون بيئة الدعوة أو الشخصية،
وتاريخها وعواملها الطبيعية بلباق ٍة وبالغ ٍة حتى يتصور القارئ أن هذه الدعوة أو

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.196

140

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

أي اتصا ٍل
الشخصية مل تكن إال نتاج هذه البيئة أو العوامل ور ّد فعلها الطبيعي ،فينكر ّ
مادي ،وال يعرتف لها بقداس ٍة وعظم ٍة ،وكثري من هؤالء املسترشقني
مبصد ٍر غري
ٍّ
خاصا من السم ،ويحرتسون يف ذلك ،فال يزيد من النسبة
يدسون يف كتاباتهم مقدا ًرا
ً

املعينة لديهم ،حتى ال يستوحش القارئ ،وال يثري فيه ذلك إال الحذر ،وال يضعف

ثقته بنزاهة املؤلف .إن كتابات هؤالء أشد خط ًرا عىل القارئ من كتابات املؤلفني

الذين يكاشفون العداء ،ويشحنون كتبهم بالكذب واالفرتاء ،ويصعب عىل رجلٍ
ٍ
متوسط يف عقليّته أن يخرج منها ،أو ينتهي من قراءتها دون الخضوع لها”[[[.

وهذا مانجده يف كتابات املسترشق نولدكه الذي كان يعمل جاه ًدا عىل اتباع

سم زعافًا ،إذ كان هدفه التأثري عىل
هذه االسرتاتيجية ،التي كانت تخفي وراءها ً

قارئيه مبداخل يظهر فيها سامحته وأمانته العلمية ،التي يخفي وراءهام الهدف
األسايس[[[ ،وهو محاولة نقض هذا الدين من أساسه وهو القرآن ،فقد كانت كتاباته

عن القرآن تكشف عن الكثري والكثري مام أشار الندوي إليه ،كام أننا نرى هذا
األسلوب عند املسترشق ماسينيون الذي كرس جهو ًدا ملدح الشطحات الصوفية
التي تتناىف مع العقيدة اإلسالمية النقية ،ولذا نجده ميدح الحالج يف طواسينه([[[)،

ريا عن النص يف ألفاظه وعباراته .وهناك الكثري من هم عىل
رغم خروج األخري كث ً
شاكلة هذين املسترشقني ممن يضعون السم يف العسل.

ولكن الغريب أن هؤالء مل يقف تأثريهم عند متوسطي العقول كام أشار الندوي،

بل إن األمر تعدى ذلك إىل من يظنون أنفسهم مثقفني ،فساروا عىل الدرب ،وجعلوا
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.197
[[[-انظر عىل سبيل املثال رأي تيودور نولدكه يف أحاديث عائشة أو عن ترتيب سور القرآن وغريهام من
القضايا امللفقة ،تاريخ القرآن ،ترجمةو تحقيق جورج تامر ،عبلة مخلوف ،خري الدين عبد الهادي ،نقوال أبو
مراد ،منشورات الجمل ،الطبعة األوىل2008 ،م.
[[[-محمود قاسم ،الحالج والقرامطة وماسينيون ،بحث منشور مبجلة كلية دار العلوم ،العدد الثالث /
 1971 - 1970م ،ص6
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آراء هؤالء املسترشقني أحكا ًما نافذ ًة ال تقبل النقد ،وال حتى مجرد النقاش ،يكفي
أن نشري إىل شخصيات مثل :محمد أركون ،الطيب تيزيني ،وغريهام كثريون ،لرنى
إىل أي مدى تأثر هؤالء بآراء املسترشقني يف الدين والحياة ،حتى وإن حاولوا
إيهام القارئ بأنهم مجددون يف مناهجهم وغري مقلدين للغرب ،حيث إن كتاباتهم

وآراءهم املتداولة يف اللقاءات واملنتديات لتكشف أن هؤالء محاكني مخلصني

للمسترشقني ،ومرددين جيدين ملا انتهوا إليه .إذ كتابات هؤالء املفكرين الغربيني

برشي ،فساووا
نص
ألي ٍّ
ٍّ
إمنا جاءت لقراءة القرآن من حيث هو خطاب ،كقراءتهم ّ
ألي ٍ
نص أديب ،فانهالوا
بني النص اإللهي والنص البرشي ،فقرأوه من حيث قراءتهم ّ
عليه نق ًدا وتشكيكًا ،فلم يفعلوا أكرث مام فعل نولدكه وأتباعه من املسترشقني.
االسرتاتيجية الثانية – التشكيك وإثارة الشبه.
إن املسترشقني ما تركوا موضو ًعا من مواضيع الفكر يدخلون منه لدس السم

يف العسل إال ولجوه ،فلم يتوقفوا عن الكالم يف القرآن والسنة والسرية النبوية،
والفقه اإلسالمي وعلم الكالم وعرص صدر اإلسالم والتابعني ،وأهل التفسري
واملحدثني والفقهاء والصوفية ورواة الحديث ،وقاعدة الجرح والتعديل ،وأسامء

رجال السند ،وتدوين السنة ،ومصادر الفقه اإلسالمي ،كل ذلك يف أسلوب ال
يخلو عن التشكيك وإثارة الشبهات.

لكن ما أثار حفيظة الندوي وغريه من الغيورين عىل اإلسالم واملسلمني ،أن

سبب
املسترشقني دأبوا عىل الربط بني اإلسالم والتخلف الحضاري ،وكأ ّن اإلسالم
ٌ
يف ما يعانيه املسلمون من تأخ ٍر عن الركب الحضاري العاملي ،ليك يبثّوا بشكلٍ
خفي إىل أن السبيل أمام املسلمني هو التخيل عن دينهم ،ومسايرة الغرب يف
ٍّ
علم بأن هذا الرأي تعرض للنقد من
اتجاهاته وتفكريه ومواقفه من الدين والحياةً .

قبل الغربيني أنفسهم ،فاملسترشقة األملانية زيغريد هونكه تقول:
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شق العرب طريقهم بعزمي ٍة قويّ ٍة تحت
“وبهذا الروح القوي الفتي ـ اﻹسالم ـ ّ
قياد ٍة حكيم ٍة وضع أساسها الرسول بنفسه ،وظلت دامئاً مسؤول ًة أمام الحكومة
املركزية مبارشةً ،فكان النرص للعرب عىل أعدائهم املتفوقني عليهم يف العدد
والعتاد .أليس يف انتصاراتهم الرسيعة املتالحقة أكرب دليلٍ عىل أثر ذلك الروح
الجديد الذي رسى بينهم؟ أليس يف هذا اإلميان تفسري لذلك البعث الجديد؟”[[[.

يقول امل ُسترشق اليهودي السابق ليوبولد فايس ـ محمد أسعد بعد إسالمه:

“لسنا نُبالغ إذا قلنا أ ّن العرص العلمي الحديث الذي نعيش فيه ،مل يُ َدشَّ ن يف
مدن أوروبا ،ولكن يف املراكز اإلسالمية يف دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة.

إ ّن أثر هذا النفوذ يف أوروبا كان عظيامً .لقد بزغ ـ مع اقرتاب الحضارة اإلسالميّة-
وبتعطش إىل الرقي .ومل ِ
ٍ
يأت التاريخ
يل يف سامء الغرب مألها بحيا ٍة جديد ٍة
نو ٌر عق ٌّ
ٍ
اعرتاف عاد ٍل بقيمة الحضارة اإلسالمية حينام سمى عرص
األورويب بأكرث من
التجديد الذي نتج عن االحتكاك الحيوي بالثقافة اإلسالمية “عرص البعث”فإنّه يف

أقل من ذلك[[[”.
الحقيقة كان والد ًة ألوروبا ،ومل يكن ّ

لكن هل نجحت هذه الجهود التي كان يرمي إليها هؤالء املسترشقون يف الربط

بني اإلسالم والتخلف؟ إن اإلجابة عند الندوي بالنفي .استنا ًدا إىل أ ّن املسترشقني
شعروا بعدما حاولوا يف مدة قرنني من الزمان أن طريقتهم مل ِ
تجد نف ًعا ،فطريقتهم
التي مارسوها يف تطوير عقلية املسلمني وتسيريها وفق املثل الغربية واالتجاهات
املادية مل تنجح حق النجاح“ ،فامزالوا يستعرضون جهودهم ونتائجها وتأثريها يف

ضوء التجربة والواقع حتى توصلوا إىل أن يحدثوا يف طريقتهم وأساليب دعوتهم
ٍ
تعبريات جديد ٍة ،ويدعوا إىل حركة إصالح
تغيا أساسيًا ،وذلك بأن يقدموا لإلسالم
ًّ
[[[-زيغريد هونكه ،شمس العرب ترشق عىل الغرب ،ترجمة :فاروق بيضون وكامل دسوقي ،بريوت ،ط دار
الجيل ودار اآلفاق الجديدة ،الطبعة الثامنة ،ص.356
[[[-محمد أسعد ( ليوبولد فايس سابقاً) ،اإلسالم عىل مفرتق الطرق ،ترجمة عمر فَ ّروخ ،ط دار العلم
للماليني ،ص.45-44
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الديانة بدالً من أن يغريوا عقليّة املسلمني ويقوموا بتطويرها ،وأن تنال جميع

حركات التجديد وإصالح الديانة حيثام وجدت تشجي ًعا وتأيي ًدا منهم”[[[.

وبالنظر إىل أ ّن العديد من املسترشقني كانوا يقومون مبهام تبرشي ٍة ،فإننا نعتقد

أ ّن محاولتهم تجديد اإلسالم عىل ظنهم تتواكب مع هذه املهام ،خاصة إذا علمنا
أن خطة التبشري يف البالد اإلسالمية كانت معد ًة ألن تكون منفّذ ًة عىل أرض الواقع
خالل عدة أعوام ،وبنا ًء عليه بذلوا الجهود بغية تجديد اإلسالم عىل طريقتهم ،أكرث

من تجديد عقلية املسلمني ذاتها ،خاصة وأن العمل يف هذا املجال كانت أرضه

ظل الضعف العام الذي كان يعرتي املسلمني عىل األصعدة كافة.
مهيئ ًة لهم يف ّ

كل حاميل راية التجديد يف عاملنا اإلسالمي من مفكرينا
ونحن نعتقد أ ّن ّ
ٍ
بعثات ظهر
املعارصين منذ بداية االسترشاق ،وحتى اآلن ـ مبا صاحبه ذلك من

حا ـ يعدون مسترشقني
يف أغلبها االنقياد التام لكل ما هو غر ٌّ
يب حضار ًة وفك ًرا ورو ً

حا ود ًما ،فقد ترشبوا روح هؤالء املسترشقني يف كل ما يتعلق بفكرهم ومناحي
رو ً

حياتهم ،وال شك أن هؤالء هم الذي يتصدرون املشهد الثقايف والسيايس ويربون
جيالً بعدهم يحمل الروح نفسها واملبادئ ذاتها ،حتى صار من يقوم عىل أمر
املسلمني اآلن أبناء هذا الجيل .وهذا ما يسمى استغرابًا ونقصد به املصطلح الذي

يدل عىل امليل نحو الغرب ،إعجابًا أو تقلي ًدا أو دراسة[[[.

يقول الندوي معلقًا عىل أثر االسترشاق يف الدين اإلسالمي ،ومبي ًنا خطورته

الشديدة عليه“ :إن هؤالء املسترشقني إمنا أضعفوا مثل اإلسالم وقيمه العليا ،يف

جانب آخر .إنّهم فرسوا تعاليم اإلسالم
جانب ،وأثبتوا تفوق املثل الغربية وعظمتها يف
ٍ
ريا يضعف قيمة القيم اإلسالمية ،ويضعف عالقة املسلم املثقف بالدين ،ويقع
تفس ً
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.200
[[[-انظر :تريك املغيض .صورة العرب يف مرآة االسترشاق األملاين .مجلة الكويت .العدد 372يف2014/10/23م

144

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

فريسة االرتياب والشك باإلسالم ،أو يضطر إىل االعرتاف بأ ّن اإلسالم ال يتفق وطبيعة
الحياة الحارضة ،وإمنا هو عاج ٌز عن مسايرة حاجات العرص ومقتضياته”[[[.

ويقول أيضً ا“ :وبينام يقول هؤالء املسترشقون :إن من التشبث بالتقاليد والعض

عليها بالنواجذ والرجعية أن يعمل اإلنسان باإلسالم ـ الذي هو دين الله املختار
الخالد ـ يف هذا العرص الراقي املتقدم املتطور برسع ٍة ويف استمرارٍ ،إذ هم يدعون
الناس إىل إحياء الحضارات العتيقة الغارقة يف التاريخ القديم ،وإحياء اللغات

البالية التي فقدت صالحيتها للبقاء ،ودفنت تحت أنقاض املايض السحيق منذ

آالف السنني ،ومل يكن الغرض مبثل هذه الربامج إال أن يضطرب حبل املجتمع
اإلسالمي ،وتتمزق وحدة اإلسالم ،وتواجه الحضارة اإلسالمية واللغة العربية رض ًرا،

وتنال الجاهلية القدمية حيا ًة من جديد ،وقد نجحت كتاباتهم وجهودهم يف إنشاء
طائف ٍة من تالميذهم الذين قاموا بحركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتها يف مرص،
والحضارة األشورية ولغتها يف العراق ،والرببرية يف أفريقيا الشاملية والفينيقية يف

سواحل فلسطني ولبنان ،ووجد لها دعاة وأتباع”[[[.

ونحن نرى من جانبنا أن إحياء نزعة الحضارة القدمية كانت وال زالت الشغل

الشاغل للغرب ،للعمل عىل إضعاف الروح اإلسالمية داخل قلوب املسلمني،
حتى يسهل إفشال الرابطة اإلسالمية التي يتجمعون تحت لوائها ،وتصنع منهم أمة
واحدة ،يف حني إحياء تلك النزعات معناه أنهم يتفرقون تحت ألوي ٍة عد ٍة ،تكون

سببًا يف فرقتهم وتنازعهم.

وليس حديث الندوي هنا بد ًعا من القول ،فلقد سبقه إليه املؤلف جب يف كتابه:

وجهة اإلسالم ،والذي أكد عىل أن أهم مظاهر فرنجة العامل اإلسالمي كان تنمية
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،200
.201
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.201
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االهتامم ببعث الحضارات القدمية ،تلك الحضارات التي ازدهرت قبالً يف البالد التي
دخلها اإلسالم ،وقد أشار جب إىل أن هذا االهتامم يظهر بصور ٍة بارز ٍة يف تركيا ومرص
وأندونيسيا والعراق وإيران[[[ .وهي دعوات حرص الغرب عىل تزكيتها دعمً للشعوبية،

والقومية الفارغة؛ رغبة يف القضاء عىل الرابطة املهمة التي تربط بني املسلمني.

بل لقد كان تأثري املسترشقني قويًا يف مرص ،وقد ظهر ذلك جليًا يف الدعوة

إىل الفرعونيّة ،فظهرت هذه املوجة أول ما ظهرت عندما حاولت جريدة السياسة
األسبوعية ـ التي رأس تحريرها الكاتب محمد حسني هيكل ـ تزعم هذا االتجاه،

وقد عملت الجريدة عىل غزو الفرعونيّة سائر الحياة الثقافية ،داعي ًة إىل إقامة الفنون
ٍ
أسس فرعوني ٍة[[[.
عىل
وتلك كانت دعوة املسترشقني الذين تبعهم تالمذتهم النجباء من الغرب ومن بالد

اإلسالم ،حتى بدأت دعوتهم الرصيحة إىل استبدال اللغة الفصحى باللغة العامية،
بدعوى أ ّن الفصحى غري قادر ٍة عىل مسايرة املنجزات العلميّة الحديثة ،وال حاجات
العرص ،لقد كان هدف املسترشقني ومن واالهم أن تحل اللغة العامية مكان اللغة

الفصحى يف التأليف والصحف ،بحيث تصدر الكتب والجرائد باللغة العامية“ ،وقد
تك ّررت منهم هذه الدعوة بصور ٍة شائق ٍة جذاب ٍة كسبت تأييد املثقفني يف مرص وأوقفتهم
بجانبها ،وقد عنيت حكومات االحتالل وبعيدوا النظر من الوالة املستعمرين
دوي يف مرص
واملفكرين الغربيني بهذا املوضوع عناي ًة فائقةً ،وقد كان لهذه الدعوة ٌّ
ريا من املحبني لإلسالم والغيارى عىل اللغة العربية”[[[.
يف فجر هذا القرن أفزع كث ً

[[[-انظر جب – ماسينيون وآخرون ،وجهة اإلسالم ،نظرة يف الحركات الحديثة يف العامل اإلسالمي ،نقله
عن اإلنجليزية محمد عبد الهادي أبو ريدة ،القاهرة ،املطبعة اإلسالمية ،األوىل ،بدون تاريخ ،ص.342
[[[-انظر محمد محمد حسني ،االتجاهات الوطنية يف األدب املعارص ،األسكندرية ،مكتبة اآلداب،
املطبعة النموذجية1388 ،هـ 1968 -م ،ج ،2ص.135
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،202
.203
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ولعل الدليل عىل استحسان الغرب تلك الدعوة وتجييش الجيوش إلقرارها
ّ

يف البالد اإلسالمية ،ما قام به القايض وملور أحد قضاة محكمة االستئناف األهلية

عام 1902م ،الذي ألف كتابًا أسامه لغة القاهرة ،ويخربنا صاحب كتاب االتجاهات
الوطنية أن صاحب الكتاب وضع لهذه اللغة قواعد ،واقرتح اتخاذها لغ ًة للفكر
واألدب ،واألدهي أنه اقرتح كتابة حروفها باللغة الالتينية ،ومل يتم االنتباه إىل هذا

الكتاب إال عندما أشادت به مجلة املقتطف ،فحملت عليه الصحف حمل ًة شديدةً،
محذّر ًة من خطورته التي كان هدفها محاربة اإلسالم يف لغته[[[.

وقد تج ّددت هذه الدعوة مرة أخرى عام 1926م ،عندما دعا إنجليزي آخر ،يُدعى
مهندسا للري يف مرص ،إىل هجر اللغة العربية،
السري وليم ولكوكس ،وكان يعمل
ً

يل ،وذلك عندما ترجم اإلنجيل إىل ما أسامه اللغة
وخطا بهذا االقرتاح إىل حيّ ٍز عم ٍّ
املرصية“ .ونوه سالمة موىس بالسري ولكوكس وأيده ،فثارت لذلك ثائرة الناس من
جديد ،وعادوا ملهاجمة الفكرة ،والتنديد مبا يكمن وراءها من الدوافع السياسية،

ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نف ًرا من دعاة التجديد يف هذه املرة ،فاتخذوا

القومية والشعبية ستا ًرا لدعوتهم ،حني كان ملثل هذه الكلامت رواج ،وكان لها
بكل ما يحمل هذا العنوان
بريق خ ّدا ٌع يعىش األبصار ،وحني كان الناس مفتونني ّ
ٌ
يف أعقاب ثور ٍة شعبي ٍة متخضت عن الفرعونية ،وحني كان الناس يتحدثون مبا
صنع الكامليون من استبدال الحروف الالتينية بالحروف العربية ،وترجمة القرآن

للغة الرتكية ،وإلزام الناس بالتعبد به ،وتحريم تدريس العربية يف غري املعاهد
الدينية املحدودة واملوضوعة تحت الرقابة الشديدة ،وقد مضوا من بعد يف مطاردة

الكلامت العربية األصل ينفونها من اللغة الرتكية كلمة بعد كلمة”[[[.

وال ّ
شك أ ّن تلك الدعوات كانت استرشاقية النشأة ،توالها بعض أعالم الغرب
[[[-انظر محمد محمد حسني ،االتجاهات الوطنية يف األدب املعارص ،ص.136
[[[-انظر محمد محمد حسني ،االتجاهات الوطنية يف األدب املعارص ،ص.336
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سياسيًا وفكريًا كام اتضح لنا هدفها الرئيس املتمثّل يف القضاء عىل اللغة العربية
أساسا
باعتبارها لغة القرآن الكريم ،عىل أساس أن القضاء عىل اللغة العربية يعد
ً

للقضاء عىل الدين الذي تحمله تلك اللغة ،ما يعني أ ّن البالد اإلسالميّة حينها
سوف تدخل يف مرحل ٍة من اإللحاد واالنحراف الحاد عن العقيدة ،فضالً عن تفيش
الرذيلة ،والعودة إىل زمن الخالفات والتشظي والفوىض.

ميت لالسترشاق بصل ٍة ،لقد كان
لكل ما
وهذا ما جعل الندوي شديد النقد ّ
ّ

عداء املسترشقني ظاه ًرا جليًا ،بدليل األساليب والطرق التي عرضنا لها آنفًا ،والتي
ال تضع مجاالً للشك يف أنهم استهدفوا اإلسالم ،وإذا كان الندوي قد انتقد تلك

الروح التعصبية ضد اإلسالم ،والتي أبداها املسترشقون يف دراساتهم ومؤلفاتهم،

فإنه انتقدهم أيضً ا يف تلك األخطاء العلمية الفاحشة وسوء الفهم ،وهي األمور التي

قد تحملها مؤلفاتهم ،كذلك انتقد عدم رسوخهم يف اللغة وقواعدها األساسية،
فضالً عام متتلئ به كتبهم من التدليس والتحريف والتزوير ،لكن ما كان يتعجب

له الندوي أن أكرث مؤلفاتهم القت قبوالً عا ًما يف الرشق والغرب ،لكنه يرجع ذلك
إىل عد ٍد من العوامل ،هي:
حسن ترتيب هذه املؤلفات.
االستنباط الدقيق للنتائج.
طريقة العرض العلمي.
وهي العوامل التي كان يفتقدها الندوي يف مؤلفات علامء الرشق ،ورمبا كان

هذا عامالً راب ًعا يضاف إىل جملة العوامل السابقة.

وقد يضاف إىل تلك العوامل عامالً خامساً يتلخص يف ضعف العامل اإلسالمي

وفقر وسائله العلمية .ويتمثل هذا الضعف وذاك الفقر يف االعتامد عىل كتب
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املسترشقني يف كثريٍ من القضايا اإلسالمية ،وكأنها عمد ٌة يف مجالها ،وهي ليست
بذاك القدر ،وميكن أن نذكر من ذلك كتبًا من نحو:
تاريخ العرب األديب ،لنيكلسون[[[.
تاريخ األدب العريب ،لكارل بروكلامن[[[.
دائرة املعارف اإلسالمية[[[.
وهذه الكتب وغريها كثري ما متثل يف نظر املثقفني والقامئني عىل أمر الثقافة
اإلسالمية موضوعات متفرد ٍة ومناهج أصيل ٍة ومصد ًرا علم ًيا له أهميته ودوره الق ّيم

يف تناول القضايا اإلسالمية ،بحيث صارت تُد ّرس يف جامعاتنا اإلسالمية والعربية
عىل ح ٍّد سواء ،ويتم االعتامد عليها بصور ٍة تكاد تكون كل ّي ًة من قبل القامئني عىل

شؤون التدريس يف أقسام كليات جامعاتنا اإلسالمية.

ولكن ما الحل؟ الحل يكمن ال شك يف تعاملنا مع تراثنا وحارضنا ،فنحن نحاول

أن نهمل هذا الرتاث رجاء الزحف نحو الحداثة الغريبية وحضارتها ومنوذجها الذي

طال اآلفاق ،ونحن بإهاملنا تراثنا فقدنا أدا ًة مه ّم ًة يف التعامل مع الحارض وفهمه

يت تتواله
واسترشاف املستقبل ،ولذا كان من الواجب أن يكون هناك ٌ
عمل مؤسسا ٌّ

بالرعاية واالهتامم من الناحية املادية والفنية مؤسساتٌ بعينها تكون مهمتها إصدار
األعامل ذات الدوائر املعرفية التي تعالج التاريخ واللغة والعقيدة والفقه والحديث،
وغريه ما دأب االسترشاق عىل تشويهه يف كثري من مؤلفات أعالمه -إحقاقًا للحق
ليس كلها -بصبغ ٍة إسالمي ٍة تظهر فيها روح عقيدتنا السمحاء ورشيعتها الغراء.

[[[-انظر نيكلسون ،تاريخ العرب األديب ،طبعة لندن1914 ،م.
[[[-انظر بروكلامن ،تاريخ األدب العريب ،دار املعارف1959 ،م.
[[[-انظر هوتسام ،أرنولد ،باسيت ،هارمتان ،موجز دائة املعارف اإلسالمية ،تحقيق إبراهيم زيك خورشيد،
أحمد الشنتاوي ،عبد الحميد يونس ،حسن حبيش ،عبد الرحمن الشيخ ،محمد عناين ،اإلمارات ،مركز
الشارقة لإلبداع الفكري1418 ،هـ 1998 -م.
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الندوي من جانبه ترك لنا حالً أراه جي ًدا ويتكامل مع الرأي السابق الذي أبديناه،

يقول الندوي“ :ولسد تأثري املسترشقني اله ّدام ،وإصالح هذا الفساد ،يجب أن يقوم

علامء اإلسالم من رجال البحث والتفكري ،بالكتابة حول املوضوعات العلمية،
ويقدموا للعامل اإلسالمي املعلومات اإلسالمية املؤكدة ،ووجهة نظر اإلسالم

الصحيحة ،مع مراعاة الجوانب املحمودة التي ميتاز بها املسترشقون ،بل والزيادة

فيها ،كام يجب أن تكون كتاباتهم ومؤلفاتهم ممتاز ًة من حيث أصالة التحقيق،

وسعة الدراسة ،وعمق النظر ،وتأكد املصادر وصحتها ،واستاللها القوي بالنسبة

لكتابات املسترشقني ومؤلفاتهم ،وأن تكون حامل ًة لجميع نواحي االستحسان،
بعيد ًة عن األخطاء والنقائص العلميّة”[[[.

كتب
الحل عند الندوي يقتيض أمرين :األول ٌ
ّ
إ ّن
يب ،يستند إىل تأليف ٍ
عمل إيجا ٌّ
سلبي ،يستند إىل املحاسبة
عمل
تحليليّ ٍة حول املوضوعات اإلسالمية ،والثاين ٌ
ٌّ
العلمية لكتب املسترشقني ،ويقصد الندوي باملحاسبة العلمية أن يقوم املفكرون
املسلمون باستعراض مؤلفات املسترشقني العلمية ،ومحاسبتها يف ضوء الحقيقة

والواقع ،ليك ينكشف الغطاء عن أخطائهم وتلبيساتهم يف فهم النصوص وبيان
املعاين ،ومن ثم يظهر للناس ضعف املصادر التي يعتمدون عليها ،وأخطاء
النتائج التي يقومون باستباطها منها ،ومن ثم أيضً ا ينكشف ما بداخلهم من عداو ٍة

لإلسالم واملسلمني ،وما تقوم عليه دعوتهم من دعاوى سياسي ٍة وديني ٍة يضمرونها
خلف الرأي الذي يقدمونه[[[.

الحل فإ ّن البديل عند الندوي ألي ٌم أشد األمل ،يقول الندوي“ :أما
ّ
وإذا مل يتم هذا
ٍ
وأبحاث
كتب تحليلي ٍة
بدون الجمع بني هذا العمل اإليجايب الذي يقتيض تأليف ٍ
عميق ٍة حول املواضيع اإلسالمية ،وبني العمل السلبي (باملحاسبة العلمية) فال
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.207
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.208
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تتحرر الطبقة املثقفة يف العامل اإلسالمي من تأثري أفكار املسترشقني املسمومة،
حا ،والتي
تلك الطبقة التي تع ّد من أذىك الطبقات يف العامل اإلسالمي وأكرثها طمو ً
تدرس يف جامعات أوروبا وأمريكا الكربى أو يف جامعات بالدها ،وتحب دراسة
اإلسالم بلغات الغرب التي تتقنها ،وما مل تتحرر هذه الطبقة املثقفة التي ترزح

تحت تأثري أفكار الغرب وعلامئه من تأثريهم ،ال تزال تواجه األقطار اإلسالمية
عاصفة االضطرابات العقلية ،والردة الفكرية ،ويتبنى حملة لواء التجديد والتغريب

أفكارهم وآراءهم ،حتى إذا متت لهم سلط ٌة سياسي ٌة حاولوا تطبيق كل ما ينايف
روح اإلسالم عىل املجتمع ،وتنفيذه يف الحكم ،ويشكلون بذلك مجتم ًعا يشبه

املجتمع اإلسالمي القديم يف الجنس والقوم فحسب ،ولكنه يتجه نحو الغرب
واملادية يف الحقيقة والواقع”[[[.

ونحن نفهم من خالل الربط بني األفكار عند الندوي أن أهم ما يتعلق بالعمل

اإليجايب هو تدوين الفقه اإلسالمي ،إذ عىل الرغم من الجهود الكبرية التي قام بها

العامل اإلسالمي يف هذا املجال ما أذهل العامل ،وجعله يقف موقف االندهاش
مام قام به علامء املسلمني يف هذا املجال ،إال أن تلك الجهود كانت فردية،
بيد أنها أجابت عىل العديد من اإلشكاليات التي كانت تواجه املسلم يف حياته

اليومية ،لكن الندوي كان يرى أن العامل اإلسالمي تنقصه حرك ًة علميّ ًة دوليّ ًة قويّةً،
ٍ
أهداف رئيس ٍة:
وهذه الحركة سوف يرتتب عليها ثالثة
األول :تعريف الطبقة املثقفة الجديدة بذخائر اإلسالم العلمية وتراثه العظيم.
حا جديدةً.
الثاين :هذه الحركة تنفخ يف العلوم اإلسالمية رو ً
الثالث :أن تثبت للعامل املتمدن أن الفقه اإلسالمي وقانونه من أرقى القوانني

وأوسعها عامل ًيا.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.208
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عمل ضخ ٌم يقتضيه الوقت الحارض ،وهو نداء الوقت،
ٌ
يقول الندوي“ :إنه
وصوت الساعة ،وبذلك نستطيع أن نُنقذ العامل اإلسالمي واملجتمع اإلسالمي
املعارص من الردة الفكرية واالجتامعية ،ونسد تيار التغريب والتجدد الجارف،
بكل قو ٍة وشد ٍة وطغيان”[[[.
الذي يجرف العامل اإلسالمي اليوم ّ

ٍ
ولكن هل يعني تدوين الفقه اإلسالمي ابتكار قانونٍ
جديد؟ ال يعني تدوين الفقه
ٍ
اإلسالمي ابتكار قانونٍ
جديد عند الندوي يحتاج إىل وضع مبادئ جديد ٍة أو ظهور
يش ٍء ال وجود له يف حيّز الوجود ،وذلك أل ّن الندوي كان ينظر للفقه اإلسالمي عىل

ومنوذج عا ٍل للذكاء اإلنساين وجهوده ،فهو ال يوجد نظري له يف
أنّه ثرو ٌة قانونيّ ٌة غاليةٌ،
ٌ
ذخائر العامل القانونية ،ألنه يحتوي عىل جز ٍء كبريٍ للحياة ومعظم أحوال العرص القديم
وظروفه ،وينبه الندوي إىل أن الحاجة اليوم تتمثل يف استنباط املسائل الفرعية من

أصول الفقه اإلسالمي وكلياته ،التي تستند إىل القرآن والسنة ،وذلك لتحقيق مطالب
الحياة العرصية املتطورة ،وتقديم حلو ٍل ناجع ٍة ملشكالتها الحالية[[[.
ٌ
سؤال ثانٍ مؤداه :ما معنى الدعوة إىل تدوين الفقه اإلسالمي يف
وهنا يتبادر

قضيّة الرصاع بني الرشق والغرب عامة وقضيّة املسترشقني خاصة؟ إن الندوي كان
يؤمن إميانًا ال حدود له بأن تثوير العلوم اإلسالمية وإبرازها عىل خريطة العلوم
كفيل بأن يضع املسلمني يف صدارة األمم ،األمر الذي ميكن من خالله
ٌ
العاملية

إفشال خطط الغرب عامة واملسترشقني خاصة يف تأجيج حدة هذا الرصاع،

كل ما كاله الغرب
وانتشال املسلمني من دوائر التغريب ،ألنّهم حينها سيدركون أ ّن ّ
ٍ
ٍ
بغيض.
ب
اتهامات إمنا هي محض افرتا ٍء
من
وتعص ٍ
ّ
وخالصة ذلك كلّه أن الندوي كان يرى لالسترشاق الدور األكرب يف تأجيج
ح
حدة الرصاع بني الغرب والرشق ،مبا اتبعه يف الغالب من أساليب ملتوي ٍة ورو ٍ
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.211
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.212
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تعصبي ٍة ،كانت عامالً أساسيًا يف ظهور الروح الغربية مبظاهرها وأدواتها وشكلياتها
يف محيط األقطار اإلسالمية من خالل مجموع ٍة من املثقفني الذين ظنوا يف
أنفسهم أنّهم النخبة ،وهذه األخرية هي التي صنعت التأثري االسترشاقي؛ إذ ما كان

بكل هذا الدور يف األقطار اإلسالمية مل تكن هناك نخب ٌة مثقف ٌة
لالسترشاق أن يقوم ّ

كل ما يقول وتستسيغه ،وتحاول إقناع الناس به ،وهذا ما وجدناه بالفعل يف
مت ّرر له ّ
محيطنا الفكري منذ عرشات السنني وإىل اآلن.
اتهام اإلسالم بقضايا مضلّلة
دأب الغرب بحضارته وممثيل حضارته عىل الطعن يف العقيدة اإلسالمية ،واتهامها

بقضايا مضلله ال أصل لها ،وهي قضايا تتعلق بالقرآن والسنة النبوية واألحاديث
النبوية الرشيفة وغريها من القضايا التي تتعلق باإلسالم عقيد ًة وعلو ًما .وهذه القضايا
رئيسا فيها ،إذ ال نستطيع أن نربأ ساحته ،وال ساحة
املضللة كان االسترشاق جز ًءا ً
املشتغلني به ،خاصة يف مجاالت العلوم سابقة الذكر ،التي غلّب نظرته الدينية فيها

عىل نظرته العلمية .وليت املتهمني من املسترشقني تناولوا القضية باملزيد من
اإلنصاف والعدل ،بيد أنهم تناولوه بكثريٍ من الغلو والتعصب الديني البغيض.

بيد أنّنا ال ميكننا إال أن نضع إطا ًرا عا ًما تدور يف محيطه هذه االتهامات ،وهو

العداء الصارخ لإلسالم ،نتيجة الفكرة املسبقة التي أخذها الغرب عن اإلسالم،

ونتيجة الحروب التاريخية التي شهدها العاملني الرشقي والغريب ،والتي أسهمت

فيها العصبية الدينية واألطامع االقتصادية ،وحب السيطرة عىل اآلخر؛ لكسب
أرضي ٍة سياسي ٍة داخل البالد األوروبية يف تلك الفرتة.
بيد أ ّن الندوي كان يدرك أ ّن هذا العداء وهذه االتهامات كانت نتيجة مجموع ٍة

من العوامل ،هي:
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وخراب عىل العاملني ،وهي الحروب
الحروب الصليبية ،مبا شهدته من دما ٍر
ٍ
التي انبنت عىل عدم معرف ٍة بالدين اإلسالمي وعقائده ،وهي فرت ٌة شهدت الكثري
والكثري من االتهامات التي ال زالت –لألسف– كتهمة أ ّن املسلمني يدنسون الكنائس

املسيحية يف الرشق ،ومينعون املسيحيني من تأدية شعائرهم ،ويسفكون دماءهم.

رجال الكنيسة ،وذلك نتيجة تعصبهم لعقيدتهم ،وحق ًدا عىل اإلسالم الذي

جاء للناس كافة ،وكان الرسالة الخامتة التي بها تم الدين واكتمل ،وهذا دفعهم
ٍ
باتهامات باطل ٍة ،رغب ًة يف وقف زحفه ،وفتح
إىل إظهار العداء له ،ومن ثم اتهامه
املساحات النتشار العقيدة املسيحية ،ونحن ال نربأ رجال الكنيسة من حثهم ملوك

أوروبا عىل املشاركة يف الحروب الصليبية ،إذ كانوا العامل الرئيس يف ذلك.

دعاة النرصانيّة ،وهم تلك الفئة التي حملت عىل كاهلها مهمة التبشري للديانة

املسيحيّة يف الرشق ،وهذه الفئة وإن كانت تجتذب األتباع من خالل الخدمات

االجتامعية التي كانت تقدمها للفقراء واملعوزين يف البالد الفقرية التي كانت
جانب آخر كانت تستند يف جذب األتباع عىل التقليل من
تختارها بعناي ٍة ،فإنّها من
ٍ
اإلسالم ،وإظهار الشبه واألباطيل واألكاذيب حوله.

املؤلفون يف أوروبا ،أو أولئك النفر الذين هم معروفون عىل أنهم مسترشقون،
والذين كشفت نواياهم الخبيثة عن ٍ
حقد ظاه ٍر لإلسالم ،تكشف عنه تلك املؤلفات

التي خلفوها يف مجال العقيدة اإلسالمية ،والعلوم اإلسالمية التي كانت تدور

حولها ،وهذه الفئة كانت من أكرث الفئات التي كالت التهم واألباطيل لإلسالم،

والتي كان لها أثرها يف الفكرة الخاطئة الشائعة يف الغرب عن اإلسالم واملسلمني.

نظرة الغرب إىل العثامنيني عىل أنهم الدين اإلسالمي ،وهذا خطأ كبري ،فقد

اعتادت أوروبا ـ عىل رأي الندوي ـ أن تنظر إىل هذا الدين من خالل العثامنيني،

وإذا متثلته فإنّها تتمثله يف دين العثامنيني ،باعتبارهم املمثل الوحيد للدين
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اإلسالمي يف أوروبا“ ،فكانت ال تنظر لإلسالم نظ ًرا مجر ًدا ،بل كانت تتصوره كدين
ني وآخر ،ويستولون عىل كثريٍ من بالدها ،وتصدر
العثامنيني الذين يغزونها بني ح ٍ

عنهم أخطاء أحيانًا ،وقسوة أحيانًا ،فكان ذلك كله عائقًا عن فهم اإلسالم الفهم
النقي الصايف املؤسس عىل دراس ٍة وتفكريٍ حر”[[[.
كل تلك العوامل“ :وقد لعبت الحروب الصليبية ،ولعب
ملخصا ّ
يقول الندوي
ً

رجال الكنيسة ،ودعاة النرصانية ،واملؤلفون يف أوروبا الذين كانت تسيطر عليهم
العاطفة الدينية أكرث من النزعة العلمية ،يف إبعاد أوروبا عن الدين اإلسالمي ،وعن

ريا ،فص ّوروا لهذا الدين وص ّوروا هذا
صاحب رسالته صىل الله عليه وآله دو ًرا خط ً
الرسول العظيم أبشع صورة وأفظعها ،وشاعت عن الرسول يف أوروبا خرافاتٌ
ٍ
قصص وأمثا ٍل وأقوا ٍل حالت دون فهمه ،فضالً
ري ،وأحاطت به هال ٌة سوداء من
وأساط ٌ

عن حبه وتقديره ،وال تزال مناذجه يف الكتب التي ألفت يف العصور الوسطى أو
بعدها ٍ
ري من املتحمسني”[[[.
بعهد طويلٍ  ،ال يزال ير ّددها ويعرضها عرضً ا جدي ًدا كث ٌ
ثالثًا -الندوي ونتائج العداء عىل اإلنسانية:
دمار العامل:
يرى الندوي أن أوروبا عملت عىل ترسيخ العديد من املبادئ التي آمنت بها،
والتي تندرج كلها تحت مبدأٍ كبريٍ آمنت به وال زالت ،وجعلته قبلتها ،وهو املادية،

بل لقد كان عىل دراي ٍة تامة –من خالل الواقع املعيش والتجربة الح ّية– بأ ّن أوروبا
منحت فرص ًة عظيم ًة لتحقيق هذه املبادئ التي آمنت بها يف سخا ٍء وحريّ ٍة ،ال
كل عوامل النجاح من ٍ
آالت
نظري لها يف تاريخ الحضارات يف اعتقاده ،وقد نالت ّ

ووسائل وعقول عباقرة ،بل لقد رضخت لها الكنيسة يف نهاية املطاف ،وباركت
[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.40
[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.40 ،39
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سعيها املادي وتوغلها العاملي ،وكان من نتيجة ذلك احتالل العامل كله تحت ما
يسمى االستعامر ،فدمروا البالد باسم الحضارة الغربية ،قتلوا املدنيني الذين كانوا

يدافعون عن أوطانهم باسم املادية ،أزهقوا األرواح ،واستولوا عىل خريات وكنوز

الرشق اإلسالمي خاصة باسم التقدميّة والتنوير.

الحل يكمن ـ يف ما يرى بعضهم ـ يف إعادة برمجة العقل املسلم
ّ
ومن ثم فإ ّن
ٍ
كمنقذ وحاملٍ لقيم الح ّريات والدميقراطية ،بينام هو يف
للتعامل مع الحضارة الغربية

الواقع يُساند انقالبات عسكرية ،أو يُز ّور انتخابات ،أو يدعم مالياً ليأيت بُحكّام من بني
جلدتنا يظلمون الناس ،ويسعون يف األرض فسادا ً ،ثم عندما تطلب الشعوب االنعتاق

من هذا الظلم يتبارى الغرب لتقديم عروض الحامية والرحمة ومساندة االنتقاالت
بكل خبث ،بل يف أحيانٍ كثري ٍة عىل ألسنة من يتكلم بلغتنا
الدميقراطية ،يحصل ذلك ّ
ح ّراس املخلصون للمصالح الغربية يف املنطقة[[[.
ويدين بديننا يشبهوننا كثريا ً لك ّنهم ال ُ

فالحضارة الغربية عىل الرغم من إنجازاتها وإيجابياتها ،إال أنها لديها العديد من
النواقص واالنحرافات[[[ ،وهذه النواقص واالنحرافات هي التي تقود لدمار العامل.

إن الدمار العاملي الذي أحدثته هذه الحضارة ليشهد أننا أمام أكرب موجة من

التخريب مل تشهدها اإلنسانية من قبل ،نعم رمبا تكون أقل سفكًا للدماء من عصور

الظالم ،بيد أنها كانت أكرث قتال عىل الناحية النفسية واملعنوية ،فقهر الشعوب كان
غايتها ،واحتاللهم العقيل كان مقصدها ،أال ميثل هذا نو ًعا من القتل؟ أال يعد هذا
نوع من التدمري والتخريب؟ وهل بعد تخريب وتدمري العقول واألنفس من تدمري؟!

ولقد صور الندوي الحضارة الغربية املادية تصوي ًرا قويًا وناق ًدا ،حيث صورها
[[[-انظر فداء الدين السيد عيىس ،الحضارة الغربية ..حضارة متوحشة بجدارة ،مدونات الجزيرة/ 8 / 30 ،
2018م ،عىل الرابط التايل/https://blogs.aljazeera.net :
[[[-انظر هاشم صالح ،تأمالت يف الحضارة الغربية ومفهوم التقدم ،جريدة الرشق األوسط ،األربعاء 21
جامدى األوىل1436 ،هـ  11 -مارس2015 ،م.
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باملرسحية الهزلية ،يقول“ :لقد أمكن ألوروبا املادية أن تظهر جميع مواهبها،
وأن متثل املادية عىل املرسح العاملي يف ج ٍّو ميل ٍء بالهتاف والتصفيق والتأييد
والتصديق ،فإذا كان ملرسحيّ ٍة يف العامل أن تنجح كان ذلك لهذه املرسحية التي

ميثلها أبرع رجال يف أوفق أحوال”[[[.

حا؟ أم أخفقت عىل الرغم من العقول
ولكن هل حققت هذه املرسحية نجا ً

البرشية والقرائح اإلنسانية التي ساهمت فيها؟ اإلجابة عند الندوي ـ وهي كذلك
ما نوافقه فيه ـ اإلخفاق؛ ال ليش ٍء إال ألنها ساهمت يف دمار العامل ودمار اإلنسان،

يقول الندوي“ :أخفقت هذه املرسحية التي كانت حصيلة أذىك عقو ٍل برشي ٍة،
وأغنى قرائح إنسانيّة يف أهدافها ومراميها إخفاقًا مل يعرفه التاريخ .عداء داخيل

وخارجي ،رصاع بني األفراد والطبقات والشعوب ،غيوم الحرب الكثيفة التي تغىش

العامل كله ،وبركان متهيأ لالنفجار ألدىن مناسبة ،ونذر صارخة لنهاية البرش األليمة،
وفقدان الثورة والهدوء واألمن العاطفي ،وتسلط الذعر والفزع عىل األعصاب،

وقلق دائم ،وتفسخ خلقي كبري يتخطى القياس وفراغ روحي هائل ال ميلكه يشء،

وسآمة ال نهاية لها ،وال عالج ،وتشاؤم ويأس وحرية”[[[.

والندوي هنا ال يخالف الواقع الذي يشري إىل كم الدمار الذي شاع يف العامل بالتزامن

مع الحضارة الغربية ،ونرى أن ما أورده الندوي يف هذا النص ميثل قليالً من كثري ،فالعامل

صار ساح ًة للقتال يقتل فيه القوي الضعيف ،صارت مدنتيّته عنوان شقائه وتعاسته ،فالعامل

يُد ّمر تحت وقع القنابل النوويّة والعنقوديّة وغريها ،وتحت وقع الصواريخ الباليستيّة وما
عىل شاكلتها ،من الذي صنع هذه األدوات الحربية؟ أليس الغرب؟ أمل تقده مدنيته

وحضارته إىل تنمية الرثوات وكسب الدوالر ،وال يهم بعدها كم من البرش سيقتلون وكم

سيبرتون ،وكم منهم سيعيش معاقًا يعاين ويالت الحرب والرصاعات؟
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.55 ،54
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.55
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أي من زعامء
إن الواقع األليم ،وألوية الدمار ترفرف عىل العامل ،فهل سيعي ٌّ

هذه الحضارة لوقف هذا العدوان وذاك الدمار؟ العكس هو الصحيح ،إذ ال زلنا

نرى هؤالء الزعامء يف دول الحضارة واملدنية الغربية يتسابقون يف التسليح ،رجاء
كسب املال وزيادة االقتصاد ،ثم ال يهم بعدها أيكون كسب املال عىل أشالء

القتىل؟ أم نكون زيادة االقتصار عىل رصاخ الثكىل واألرامل واملوجعني من
البرش؟! لذا كان حريًا بنا أن نروي قصة هذه الحضارة ،يقول الندوي“ :إن قصة

إخفاق الحضارة الغربية قص ٌة معاد ٌة مكررةٌ ،ولكنها قص ٌة يجب أن ت ُروى وتُتىل،
كل مكانٍ  ،وتتصل به ،وبحياته من أقرب
وتُعاد وتُك ّرر ،وهي قصة تهم اإلنسان يف ّ

طريق ،وأل ّن يف الرشق من ال يزال يؤمن بعصمة هذه الحضارة وقدسها ،وال يصدق
أن مثلها يخفق ويخيب ،أو أنّها قد أفلست يف معنوياتها ،وهو يراها تربهن عىل

وجودها وقوتها يف الرشق والغرب”[[[.

نعم هي قصة فشلٍ يف الجوانب الروحيّة واألخالقيّة ،قد تكون هذه الحضارة

بلغت القمة يف املادة ،ط ّوعتها وسخّرتها ،فسيطرت بها عىل األرض ،وانطلقت

بها إىل الفضاء ،بيد أنّها عىل الجانب اآلخر ـ نتيجة فقد الجوانب السابقة ـ دمرت
العامل ،جعلت منه كتل ًة عظيم ًة من النار ،وسار سكان هذا العامل يف أقطا ٍر كثري ٍة منه

ح ساخنٍ .
يعيشون عىل صفي ٍ

إن الحضارة الغربية جاءت ،وقد مألت العامل باألسلحة واملتفجرات ،ووسائل

اإلبادة والدمار ،وساد التدمري والظلم والعسف والفساد والعدوان والتسلط

واالستعامر ،باعتباره هديّة هذه الحضارة إىل شعوب األرض ،منذ أن اشت ّد ساعدها،

وجيوش تجوب البحار؛ لتستغل الشعوب ،وتنتهك الحرمات[[[.
ٌ
أساطيل
ٌ
وأصبح لها

[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.55
[[[-انظر عبد الحميد أحمد أبو سليامن ،أزمة العقل املسلم ،طبعة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،بدون
تاريخ ،ص.243
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الحل إلنقاذ العامل من الدمار؟
ّ
لكن ما
يرى الندوي أ ّن إنقاذ البرشية من الدمار يكمن يف الدين اإلسالمي ،فالدين عنده

هو الحل ،أل ّن الدين اإلسالمي يف رأيه يشمل أربع ميزات[[[:

األوىل :القرآن الكريم ،ذلك الكتاب املتدفق بالحياة ،والذي يخاطب العقل،

ويشجع التسامح والعدل واملساواة وميقت الدمار والخراب والرصاعات املبنيّة عىل
مصالح دونيّ ٍة ال تراعي إنسانية اإلنسان ،هذا الدين يستطيع أن يحدث ثور ًة يف البرشية

يف الوقت الحارض ،كتلك التي أحدثها عند نزوله عىلجزيرة العرب إىل البرشيةجمعاء.

الثانية :السرية النبوية العطرة ،التي هي أجمل صورة من صور االختالف ،وأعظم

صفحة مرشقة يف تاريخ البرش ،فهي تعيد لهم الكرامة واملكانة وتعيد الثقة واالعتزاز

بالنوع البرشي ،ومن ثم فإ ّن السرية النبوية بدعوتها للكامل وحب الجامل ،والعيش بسلمية
وأمن وأمان ترفض ذلك النوع من الدمار الذي يجتاح العامل ،ويصنع منه قنبل ًة موقوتةً.

الثالثة :يؤسس الندوي منطلقاته عىل الرشيعة اإلسالمية ،ولذا فهي متثل عنده

امليزة الثالثة ،ولذا فهو يعول عىل تلك الرشيعة كام تركها صاحب الرسالة محفوظ ًة

يف أصلها وأساسها ،غنية يف ثرواتها الفقهية التي تناسب هذا العرص وتعالجه

وتتامىش معه ،ال تلك اآلراء الفقهية التي ال تناسب العرص والبيئة ،والتي كانت
ٍ
تتناسب مع عرصها وبيئتها .ومن ثم فهي صلب ٌة مرن ٌة يف آنٍ
واحد ،صلب ٌة يف عدم
لكل زمانٍ ومكانٍ  ،ومرنة؛ ألنها ال تتجهم للجديد ،فهي
التنازل عن القديم الصالح ّ
رص وبيئ ٍة ،تعطي األسس
ال تخجل من ماضيها وال تفر من حارضها ،صالحة ّ
لكل ع ٍ

املتينة لقيام مجتمعٍ فاضلٍ وحضار ٍة صالح ٍة.

الرابعة :العاطفة القوية التي تستحوذ عىل املسلمني ،عىل الرغم من عالتهم
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.59 ،58
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ومواضع الضعف فيهم ،وانقيادهم للدعوة الدينية وخضوعهم لها؛ وذلك إذا وجد

الدعاة املخلصون ،وهذه قو ٌة يراها الندوي أفلست فيها األمم الغربية عامة ،وهي
قو ٌة ال يعرف قيمتها عنده إال من اشتغل بالدعوة ،والتجديد الديني يف أم ٍة من األمم،
ومن رأى إخفاق هؤالء الدعاة يف إعادة الحياة الدينية والروح الدينية يف هذه األمم.

فالحل عند الندوي حتى نتقي دمار العامل ونتحاشاه هو الدين
ّ
ومن ثم

اإلسالمي ،بأخالقياته وقيمه وجوهره السمح وتفاعله مع العقل والعامل من حوله

ٌ
رجال يحملون لواءه ويفهمون جوهره ،وال يص ّدرون
رشيطة أن يكون لهذا الدين
ٍ
وإرهاب.
تطرف
للعامل أنه دين
ٍ
تفيش املادية:
إ ّن أسوأ ما جادت به الحضارة الغربية املادية ،فالحضارة الغربية مل تعر اهتام ًما
ليش ٍء كام فعلت مع املادية ،األمر الذي قىض معه عىل الجوانب الروحية مبا

تشمله من عقيد ٍة وأخالقٍ ومبادئ ،فليس هنالك إال املادة ،وال يشء غريها ،وهذا
ري
هو سبب نقد الندوي ـ ومن قبله محمد إقبال ـ لها ،خاصة أنها كان لها أث ٌر كب ٌ
عىل غياب القيم الروحية واملبادئ األخالقية التي تساعد عىل نشوء روح األمن
ولعل املتأ ّمل يف الفعل الحضاري الغريب يجد اإلنسان تقدم
ّ
واألمان والطأمنينة،

ماديًا وتكنولوج ًيا وتأخر روح ًيا وأخالق ًيا ،غلبته الروح املادية يف الصناعة والتجارة
والعلوم والفنون ،وتخىل عن املعاين التي تقوي األحاسيس واملشاعر والقيم
اإلنسانية ،ولذا متثل املادية اإلشكالية الرئيسة التي تواجه الحضارة الغربية ،وال
تستطيع االنفكاك منها ،وأىن لها أن تنفك منها ،وهي ربيبتها وابنتها البكر؟!

ولكن ما النتائج املرتتبة عىل تفيش هذه املادية املقيتة يف الحضارة الغربية؟

ال شك يف أننا من خالل االستقراء العام لفكر الندوي نجد العديد منها ،نذكر منها
عىل سبيل املثال ال الحرص ما يأيت:
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نزع إنسانيّة اإلنسان الغريب ،إذ مل تدرك هذه الحضارة أن أهم ما يف هذا اإلنسان

أي مدى تأخذنا
هي إنسانيته ،والتي بدونها يعد يف قامئة الحيوانات ،وال ندري إىل ّ
هذه املادية وتلك الحضارة؟

غلبة النفعية عىل هذه الحضارة ،حتى صارت املنفعة هي شغل اإلنسان

الشاغل ،وكرثت االتجاهات املادية يف الفكر الغريب والعريب املعارص ،وهي
االتجاهات التي رسخت أكرث فأكرث لتفيش الروح املادية .ومن ثم فنحن مع أحد
الباحثني عندما يقرر يف حسم أن الحضارة الغربية متثل محن ًة حقيقي ًة لنا  ،وال سيام

أنها األجهر صوتاً واألكرث عتادا ً و ُع ّدة  ،وإذا كنا منلك قوة الحق  ،فإنهم ميلكون
حق القوة ! ويطالبون بدفع استحقاقاتها[[[.

اغتصاب الغرب لحقوق اآلخر وأرضه ووطنه ،واغتصاب خرياته وكنوزه

عم صنع االحتالل الغريب بأرض الرشق اإلسالمي ،وهذا
وثرواته ،ونحن ال نغفل ّ

ما كان يركز عليه الندوي يف نقد املادية الغربية ،إذ إنها هي السبب الرئيس ،والدافع
ولعل املتأمل يف التاريخ
ّ
األسايس الذي تتوارى خلفه بقية األسباب والدوافع،

الدموي للغرب يف بالد الرشق ،ليؤكد عىل أ ّن املادية صنعت من العرب وحشً ا
ٍ
ألخالقيات وال
رسا ال يأبه بيش ٍء وال ليش ٍء ،فالوحش املفرتس ال يأبه لقيمٍ وال
كا ً
ملبادئ؛ ألنّه ال يعرفها ،ومل يجربها ،إذ حكمت عليه ماديته أال يجربها وال يعيشها،

وال يؤديها يف حياته ،فكيف له أن يعيشها؟! فضالً عن أن يؤمن بها؟! ولذا يقول

قص يف
طه جابر العلواين“ :رغم أن الفكر الغريب نجح يف التقدم العلمي ،فإنّه ّ
مخاطبة الجوانب اإلنسانية يف املجتمع ،وأصبحت الحضارة الغربية قامئ ًة عىل
رصاع القوي ضد الضعيف”[[[.

إظهار العداء الصارخ لألديان ،فالحضارة الغربية قامت عىل أنقاض الكنيسة،
[[[-انظر عبد الكريم بكار ،مقدمة للنهوض بالعمل الدعوي ،دمشق ،دار القلم2001 ،م ،ص.16
[[[-طه جابر العلواين ،مجلة املجلة ،عدد 1996 ،829م.
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تلك الكنيسة التي كانت تحارب العلم والتقدم التكنولوجي ،باعتباره يف نظرها نو ًعا
من املحرمات ،وكم حكمت عىل العلامء بالنفي أو السجن والخروج عن امللة،
ال ليش ٍء إالّ ألنّهم اتجهوا اتجا ًها علميًا رأت فيه الكنيسة سحبًا للبساط من تحت

قدميها ،وقد تجلت تداعيات هذا العداء يف األقطار اإلسالمية ،إذ أصبح التغريبيون
يف هذه األقطار يسريون خلف النموذج الغريب يف اتجاهه للدين ،فأظهروا له

العداء ،وكأنّه هو السبب يف تخلف املسلمني وتدهورهم ،بل لقد بلغ كرههم للدين
وتهميشهم له إىل ح ّد محاولة إبعاده عن الحياة عامة ،وقد استغلوا يف ذلك حكم
املستبدين الذين يجدون يف ذلك مأم ًنا لهم خارجيًا وداخليًا.

إرساء مبدأ البقاء لألقوى ،فالحضارة األوروبية تعاملت مع اآلخر مبنطق القوة،

فقد ولجت هذه الحضارة الدول دون استئذان ،وكان هذا مظه ًرا من مظاهر القوة
التي تبديها هذه الحضارة تجاه الضعفاء .كام أن تدخلها يف شؤون الدول األخرى

من مظاهر القوة التي تبديها هذه الحضارة ،وكان أكرث ما يدل عىل مظاهر القوة التي
عليها هذه الحضارة تلك الحروب والرصاعات التي تتزعمها ،أو التي تشعل نريانها،
بهدف كسب مبيعات التسليح التي متلك ناصيتها.

ولذا كان الندوي دائم االنتقاد لهذه النزعة املادية ،حتى يف بالد الغرب ذاته،

حيث كانت له مجموعة من املحارضات يف أمريكا وكندا وبريطانيا وأملانيا ،جعل

تركيزه الرئيس يف نقد هذه الحضارة منصبًا عىل املادية ،نتيجة املخاطر التي ترتبت
عليها ،وال زالت .ففي أملانيا –عىل سبيل املثال– انتقدت املاديّة األملانية باعتبارها

جا للحضارة الغربية ،فالرجل من الواضح يف حديثه عن التجربة األملانية
منوذ ً
أنّه كان يحاول أن يوجه الغرب ممثالً يف أملانيا وجهة روحانية بجانب الوجهة
املادية التي طغت عىل حضارتها ،وعىل الرغم من أن أملانيا ذاقت الويالت من

ريا عليها ،فقد قامت
جراء هذه الحضارة؛ ذلك أ ّن الحربني العامليتني كانتا وباالً كب ً

قوية ونهضت لتصنع حضارتها خاصة يف مجال الصناعة واإلنتاج ،فأملانيا يف نظر
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الندوي كان لها أن توجه هذه الحضارة ـ بعدما ذاقت ويالتها ـ إىل وجه ٍة جديد ٍة

تحتفظ فيها بالقيم اإلنسانية واملبادئ الروحية واألخالقيات الفاضلة ،وذلك ما
كان ينقص الحضارة الغربية ،وال زال .يقول الندوي“ :لقد كان من املتوقع من هذا
الشعب ـ يقصد الشعب األملاين ـ أكرث من الشعوب األخرى يف أوروبا أن يتم ّرد
ويثور عىل هذه املثل الزائفة ،عىل القيم واملقادير التي ينحتها اإلنسان ،ثم يعبدها،
ويعكف عليها ،وهي أساليب الحياة وتكاليفها ومستوى املعيشة ،واملوضات،
وما يفرضه املجتمع عىل أعضائه ،والرضائب التي يعينها ويفرضها ،والتي تكدر

صفو الحياة ،وتستعبد اإلنسان الذي ولد ح ًرا كرميًا ،لقد كان املنتظر من الشعب
األملاين بصفة خاصة ،الشعب الذي بخسته أوروبا نصيبه ،وجحدت فضله ،أن

يتزعم هذه الثورة املباركة األصيلة ،التي تحدث انقالبًا يف وضعه ومركزه ،ويف

أوضاع العامل”[[[.

ولكن هيهات ،أن يجد مثل هذا الكالم صدى عن الغرب وأملانيا ،فاملادية

طغت عليهم ،حتى صنعت ما يشبه الران عىل القلوب والغاممة عىل العيون ،فال
ينفع رانها دوا ٌء ،وال يزيل عاممتها نو ٌر ،وقد كان الندوي ذاته مدركًا ذلك ،لكنه كان

يعمل دامئًا مببدأ الدعوة إىل الله تعاىل.

إن الندوي كان مدركًا أن الشعب األملاين –وكذلك الشعوب الغربية جميعها-

ظل عض ًوا وفيًا يف البيئة األوروبية ،يتجه اتجاه هذه الحضارة ،ويفكر بتفكريها
ّ
ذاته ،ويشارك فيها بنبوغه وذكائه ،فضالً عن أنه ال يتخطى الحدود التي رسمتها،
وال يخرج من تلك الدائرة التي عينتها ،ومن ثم فإن القفزة التي كان يتمناها الندوي
ألملانيا مل تتحقق ،فقد أراد قفز ًة تغري مصريه ومصري العامل من حوله ،بحيث تكتب

له الزعامة والخلود ،وترفع بني األمم مكانته ،هذه القفزة التي كان يتمناها الندوي
هي قفزة تنتشل العامل من املادية املوحشة التي تغلغلت فيه ،يف كل مجاالت

[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.37 ،36
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الحياة ،ورغم أن الندوي مل يقل رصاحة أ ّن هذه القفزة هي قفز ٌة ناحية العقيدة

أقل تقدي ٍر أن تسود روح األديان يف هذه الحضارة،
اإلسالمية ،فإنّه كان يريد عىل ّ
حتى تنتقل بها من املادية الوحشية إىل املادية التي تقودها الروح واإلميان[[[.

ولعلنا نستطيع تفسري تلك املادية املفرطة يف الحضارة الغربية ،وذلك نتيجة

الرصاع املرير مع الكنيسة التي كانت تحارب العلم ،وتدعو للرهبانية والكهنوت،
التي ال يعتمد فيها اإلنسان عىل ذاته ،بل يعتمد عىل اآلخرين ،والتي كانت تحكم

كل ذلك صنع
عىل العلامء أحكا ًما قاسيةً؛ نتيجة الخروج عىل الكنيسة يف ظنهمّ ،
ٍ
إفراط،
هو ًة سحيق ًة بني أوروبا املادية والدين الروحي ،فأفرطت يف املادية أميا
ورمبا كان ذلك شعو ًرا باطنيًا يدعوها إىل االبتعاد أكرث فأكرث عن الروحانيات
واإلميانيات؛ ظ ًنا منها أنّها متثل عود ًة إىل املايض.
ضياع الهويات:
كل وقت ،فالهوية هي دليل
متثل قض ّية الهويّة إشكال ّي ًة يف وقتنا الحارض ،ويف ّ
الخصوصية ،وال ميكن لدول ٍة ما أو أمة ما أن يكون لها شأ ٌو ومكان ٌة إال إذا كانت
ذات هوية ،إذ ال ميكن التطلع للمستقبل ما مل يكن لنا ٍ
ماض نرتكز عليه- ،وهذا ما
كل ٍ
نقد كان يوجهه للحضارة الغريب– ومن ثم
كان يحاول الندوي أن يؤسسه يف ّ
فإ ّن الهويّة متثل أم ًرا ال ب ّد منه .أما الحضارة الغربية فهي متثل رضبًا لهذه الهوية
من جذورها؛ ألنّها تفرتض قتل هذه الهويات لتذوب يف هويّ ٍة واحد ٍة ،هي الهوية

العاملية ،ويف الهوية العاملية تذوب الهويات املحلية ،ويظهر صاحب التأثري األكرب
وتتغلب هويته عىل باقي الهويات حتى تصبح هي سمت هذه الهوية العاملية وهذا

كل مكونات الهوية املحلية من
يستتبعه خط ٌر جسي ٌم ،أال وهو الذوبان والتخيل عن ّ
ٍ
لكل
وتراث مشرتك ،وغريها من العوامل واملكونات التي تعطي ّ
خ ولغ ٍة
دينٍ وتاري ٍ
[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،حديث مع الغرب ،ص.37
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دول ٍة خصوصيّتها .وما يفرس ذلك أ ّن العوملة ـ املاركة املسجلة للحضارة الغربية ـ

تعترص الهويات وتقيض عليها بالكلية.

وعليه فقد كان الندوي شديد اليقني ،وشديد التمسك بالهوية اإلسالمية وعدم

ذوبانها يف الهويات األخرى ،أو ما نسميه نحن الهوية العاملية ،باعتبار هذه الهوية

اإلسالمية هي الرابطة التي يجتمع عليها املسلمون يف أنحاء العامل كافة.

ومن ث ّم فال يخفى عىل البصري ما يظهر يف كتابات الندوي من دعوات التمسك

بالعقيدة كأه ّم مك ّونٍ للهوية اإلسالمية ،ومن التمسك باللغة باعتبارها املكون
الثاين ،محذ ًرا من خطورة أولئك النفر الذين يدعون للتخيل عن الرشيعة اإلسالمية،
أو الثورة عليه ،وعىل كل مظاهر الحياة اإلسالمية ،وهو فذلك يتعجب من موقف
التقدميني الذين يرفضون متسك املسلمني بهويتهم ،وينظرون بعني الرضا لتمسك

اليهود بيهوديتهم ،وتلك مفارقة ،وكيل مبكيالني ،يقول الندوي“ :إ ّن دولة إرسائيل
ٍ
ديني خالص ،وأن يف تشبثها بتعاليم التوراة والعض
املزعومة مل تقم إال عىل
أساس ٍّ

كل مجا ٍل من مجاالت العلم والدين والسياسة واالجتامع،
عليها بالنواجذ يف ّ
ويف الحياة الفردية واليومية ،لعربة كبرية للعامل اإلسالمي ،ودليالً ساط ًعا عىل أن
التقدميني أصحاب لسانني ،فإنّهم يتكلمون مع أخوانهم وأتباعهم بغري ما يتكلمون

به مع اآلخرين ،وهم يركزون جهودهم ودعوتهم عىل نرش اإللحاد والعلامنية،

واملحاربة للدين يف األقطار اإلسالمية الغرة التي استقلت حديثًا”[[[.

إذا ً ،فهذه الدولة املارقة تعمل قدر طاقتها عىل عدم فقد هويتها ،والذوبان

يف هوية اآلخرين ،ومل نر من يعيب عىل هؤالء فعلتهم ،ومل يخرج أحد من بني

جلدتهم ليقول لنا هؤالء رجعيون؛ ألنهم متسكوا بدينهم ،ومل تظهر فيهم الدعوات
التغريبية كام ظهرت فينا ،فلامذا إذا ً نلوم عىل املسلمني الذين يتمسكون بعقيدتهم،

ويحافظون عىل هويتهم؟!

[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.47
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لقد كان التهديد للهوية شدي ًدا وقويًا ،ومن ثم كانت اللغة أحد املناطق التي

يحاول من خاللها التغريبيون والغربيون أنفسهم القضاء عىل الهوية ،وذلك بدعوتهم

الغريبة إىل استبدال حروفها العربية بالحروف الالتينية ،أو فصلها متا ًما عن مجال

العلم بدعوى أنّها لغ ٌة متخلف ٌة ال تساير املنجزات العلمية الحديثة ،مع أ ّن العربية
التي ماتت وفنيت منذ مئات السنني ،صارت لغ ًة من لغات العلم يف العامل ،ومن

ثم يقول الندوي مستغربًا“ :وما يبعث عىل االستغراب الشديد بعد االطالع عىل
هذه السياسة ذات الوجهني التي اتخذها املثقفون من غري املسلمني يف بالدهم

وأمتهم من األقطار اإلسالمية وشعوبها املسلمة ،أن نرى عقالء البالد وقاداتها
ولعل
ّ
فريسة الدعاية املنافقة للعلامنيّة والتجديد ،يف غاي ٍة من البساطة واالغرتار،
عقالء اليهود واملسيحيني واملسترشقني من أصحاب أقالم الصحافة مل يكونوا

يقدرون أن الزعامء املسلمني ينخدعون مبثل هذه السهولة ،ويؤمنون بتوجيهاتهم

يف مثل هذه الرسعة ،ويصبحون لها دعاة متحمسني يف بالدهم من غري أن يشعروا
بهذه الحقائق النرية ،كام أثبت التجربة العملية ذلك”[[[.

كل من املسلمني وغري املسلمني،
دليل عىل أ ّن الهوية يساهم يف ضياعها ّ
وهذا ٌ

ونحن نفهم أن يقاتل الصنف األخري من أجل ضياعها ،تحقيقًا ملصالح دينيّة
فريق من املسلمني
وسياسيّة واقتصاديّة وغريها ،ولك ّننا ال نفهم حقًا كيف يحمل ٌ

عىل هذه الهوية مبا اتخذه من األساليب واملناهج واألفكار التي تعمل -ال محالة-

عىل وأدها .ومن ثم فقد حمل الندوي عىل هذا الصنف –كام مل يحمل عىل
الصنف اآلخر ـ الذي مل يكن يقف عنده عند حيّز التغريبيني من املثقفني ،بل
تعدى ذلك إىل القادة وأويل األمر والنهي يف البالد اإلسالمية ،مبا يعني أن القيادة
الفكرية والقيادة السياسية كانت عنده سوا ًء يف التعدي عىل الهوية اإلسالمية.

لقد ألح الندوي ـ وهو بصدد الحفاظ عىل هذه الهوية باعتبارها س ًّدا مني ًعا ض ّد
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.51 ،50
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الغرب ومادية حضارته ـ عىل العديد من املعاين التي تتأسس عليها هذه الهوية،
ريا ،وكان شعاره :الله ،الدين ،الغيب ،اإلميان،
وتحمس يف الدفاع عنها
ً
تحمسا كب ً

الروح ،األخالق ،اآلخرة ،فال حس ،وال تجربة ،وال لذة ،وال منفعة ،أو قوميّة
ووطنيّة عىل املعنى التغريبي ،أو غريزة وعاطفة ،أو دميقراطية وجمهورية عىل
املعنى التغريبي أيضً ا ،أو شيوعية واشرتاكية.

كل تلك املفاهيم الجديدة
جس خيف ٍة من ّ
وهذا ٌ
دليل عىل أ ّن الندوي كان يتو ّ

التي جاءت محمل ًة بأدران التجربة الغربية ،التي غلبت عليها النزعة املادية ،ورفض
الروح اإلميانية ،رغم أن من هذه املعاين ما ال يرفضه اإلسالم كالوطنية والدميقراطية

والعاطفة ،إال أن الندوي كان يخىش من أن تدخل هذه املفاهيم مبعناها الغريب إىل

بالد الرشق اإلسالمي ،فتكون عامل هدم للهوية أو االنتقاص منها ،وقد شاهد تلك
التجربة عيانًا بيانًا يف العديد من األقطار اإلسالمية ،إن مل يكن كلها.

الفصل الخامس
تاريخية الصراع بين الحضارة
اإلسالمية والحضارة الغربية
(أدوات الصراع)

حركة التغريب الرتك ّية
كانت أول مظاهر التغريب التي نظ ّن أ ّن الندوي كان ينظر إليها عىل أنّها األوىل

يف التأثر بالحضارة الغربية يف القرن التاسع عرش إمنا كانت متمثل ًة يف حركة
التغريب الرتكية ،وكأنّه يصفها بأنّها أول لقا ٍء عىل مستوى الغزو الفكري بني الرشق
والغرب األورويب.

هذا الغزو الفكري الذي كان عىل عدة مستويات :الصناعي والعلمي والثقايف..

إلخ وجد أن األرض خصب ٌة لذيوع أفكاره وانتشارها وتلقيها بالقبول والتربيكات.

إن تركيا كانت يف ذلك الوقت ـ كام هو حال دولنا اآلن ولألسف الشديد ـ موزع ٌة

منقسم ٌة إىل فرقتني أو طائفتني :األوىل ،دعاة التمسك باملوروث وال يشء غريه.

والثانية دعاة التمسك بالجديد ونفض الرتاث عن كواهلهم.

وقد حمل الندوي عىل هاتني الفرقتني أو الطائفتني حمل ًة شديدةً؛ كونهم مل

يراعوا صالح الوطن أو الدين اللذين كان يجب عليهم االعتناء بهام وتقدميهام عىل

ما سواهام ،خاصة وأن هاتني الطائفتني كانتا تتوليان مقاليد األمور آنذاك.

كل
إ ّن الطائفة القدمية التي تحدث عنها كانت منكفئ ًة عىل املوروث ،بعيد ًة ّ
البعد عن التطورات الجارية يف العامل ،غري مهتم ٍة بالثورة العلمية ،وال طبيعة امل ّد

ولكأن
ّ
الثقايف الذي جاءت به والذي يه ّدد هويّة األمة اإلسالم ّية وخصوصيتها،

عم حولها ،بل لقد كانت
بالندوي وقد وصفها بالطائفة املغيبة التي ال تدري شيئًا ّ
كل بادر ٍة من بوادر اإلصالح والتطوير إىل األفضل“ ،أما الطائفة القدمية
تقف أمام ّ
فقد كانت مؤلف ًة من العلامء القدامى ،الذين ال يعرفون مع األسف املقتضيات
الجديدة والتطورات الحديثة إىل ح ٍّد كبريٍ ،ومل تكن تعرف خطورة املوقف وضخامة
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الخطر ،الذي نشأ لرتكيا بتأثري القوى الناهضة من أوروبا ،وكانت هذه الطائفة قد

عارضت التنظيامت العسكرية واإلصالحات الجديدة التي قام بها السلطان سليم
الثالث (  1789م  ،) 1807 -وخليفته السلطان محمود ( 1807م –  ،)1839لتؤهل

تركيا ملجاراة الشعوب األوروبية عسكريًا وعلميًا وملسايرة العرص الحديث”[[[.

يف حني أ ّن الطائفة األخرى املتمسكة بالجديد ،والتي ولت وجهها شطر

الحضارة الغربية ،كانت عىل العكس من الطائفة األوىل بالكلية ،وقد حدد الندوي
صفات هذه الطائفة يف اآليت[[[:

االستهانة بقيمة الدين واليأس من مستقبله وكراهية رجاله.
تقديس الحضارة الغربية.
فقدان العقل النابغ والنظرة الثاقبة التي تقف عىل جوانب القوة والضعف يف

الحضارة الغربية ،وبيان ما يصلح منها لإلسالم وما ال يصلح.

يقول الندوي عن تلك الطائفة الجديدة يف تركيا“ :وأكرثهم من نوع العسكريني

واملعلمني الذين مل تكن ثقافتهم واسعة وال عميقة وال حرة ،أو الذين انتهت بهم

تجارب حياتهم الخاصة ،وما لقوا من العلامء واملحافظني ،من تثبيط أو عدم
تشجيع ،وما جربوه فيهم من جمو ٍد وضيق تفكريٍ ،وما رأوه يف الجيل املسلم
القديم ،وزعامئه من النفاق ،يقولون ما ال يفعلون ،وينهون عن يشء ويأتونه ،أو ما
ٍ
كل قديم،
كل ذلك إىل الثورة عىل ّ
وضعف انتهى بهم ّ
شاهدوا يف البالد من تأخ ٍر
كل موجود ،وإىل التصميم عىل تغريب تركيا”[[[.
وعىل ّ

ريا عن أحد أعالم هذه الطائفة ،وهو ضياء كوك ألب ،الذي
وقد وقف الندوي كث ً

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.43
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.43،44
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.44
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كانت له فلسفته يف هذه القضية ،وقد وقف منها الندوي موقفًا حازماً ،فقد وجد يف
فلسفة هذا الرجل دعو ًة رصيح ًة إىل سلخ تركيا من ماضيها القريب ،والعمل عىل

بكل مقوماتها ،باعتباره
خالصا ،وتفضيل للحضارة الغربية ّ
تكوينها تكوي ًنا غربيًا
ً
كان ينظر إليها عىل أنّها امتدا ٌد للحضارة القدمية التي ساهم األتراك ـ يف ظنه ـ يف
تكوينها وتأسيسها.

وقد ترك لنا ضياء كوك ألب مجموع ًة من األفكار التي تؤيد هذا االتجاه الذي

حرصه الندوي فيه ،وقد نقل عنه األخري العديد من النصوص ،من ذلك النص الذي

يقول فيه هذا املفكر الرتيك“ :إ ّن الحضارة الغربية امتدا ٌد لحضارة حوض البحر
مؤسسو هذه الحضارة ـ التي نسميها بحضارة
األبيض املتوسط القدمية ،وكان ّ
البحر األبيض املتوسط ـ من األتراك ،مثل السامريني ،والفينيقني ،والرعاة .لقد

كان يف التاريخ عرص طوراين قبل العصور القدمية ،ألن سكان آسيا الوسطى
القدمية كانوا أجدادنا ،ويف زمنٍ متأخ ٍر ج ًدا رقي األتراك املسلمون هذه الحضارة،

ونقلوها إىل األوروبيني ،وبتحطيم اإلمرباطوريتني الرومانيتني :الغربية والرشقية،

أحدث األتراك انقالبًا يف تاريخ أوروبا ،لذلك نحن جز ٌء من الحضارة الغربية ،ولنا

سهم فيها”[[[ .وقد اشتهر ضياء كوك ألب بلقب أيب القومية الرتكية ،فقد كان متأث ًرا
بأوروبا الغربية الحديثة ،وخاصة فرنسا وأملانيا ،اعتنق األيديولوجية الرتكية العاملية
الشاملة ،وبذل جهده كله يف سبيلها ،والتي طبقت بعد وفاته من قبل مصطفى كامل

أتاتورك[[[.

إن اإلشكالية الكربى التي نتجت عن هذا املوقف السلبي من الحضارة

الغربية الذي آمن به ضياء ألب تتمثل يف موقفه من الدين ،فقد عمل عىل تقديس
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،47
.48
[[[-انظر آالء الرسحان ،أبو القومية الرتكية الشاعر ضياء كوك ألب ،عىل الرابط التايل:
https://www.adwhit.com/
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هذه الحضارة دون أن يعمل فيها فكره نق ًدا وإبدا ًعا ،حيث امتلك عليه النموذج

الغريب كيانه كله ،ويف املقابل عمل عىل تهميش الدين متا ًما يف مسرية التقدم
واإلصالح التي كان يرجوها .وعىل ذلك فالدين عنده ـ كام يقول أحد الباحثني ـ

يشء ،والحضارة يشء آخر ،ناسيًا الفرق بني الدين اإلسالمي والدين املسيحي يف

موقفيهام من العلم والحضارة[[[.

بي لنا أ ّن هناك فرقاً بني النظرية والتطبيق ،والنظرية هي تلك
بيد أ ّن الندوي ّ

األفكار التي حاول املفكرون األتراك نقلها إىل الناس لالقرتاب من الحضارة

الغربية ،ومن ثم التحكم فيها واإلمساك بقيادها ،وبني ما آلت إليه تركيا بعدها إىل
ني للحضارة الغربية.
مجرد تابعٍ أم ٍ

لقد كان يؤكد ـ من الناحية النظرية ـ عىل أ ّن تلك الحركة الرتكيّة التي قادها ضياء

ريا من املثقفني واملفكرين،
كوك ألب وتبعه فيها قادة الفكر يف تركيا نالوا إعجابًا كب ً
ورجال الفكر األحرار يف العامل اإلسالمي ،بل إ ّن تركيا كانت تحتل مكان ًة مميز ًة

تغي
يف العامل سياسيًا وثقافيًا واجتامعيًا ،ومن ثم نظر إليها عىل أ ّن يف إمكانها أن ّ
مجرى التاريخ إذا سيطرت عىل الحضارة الغربية ،وإذا امتلكت ناصيتها ،وقادتها
وسارت بها إىل غاي ٍة مرسوم ٍة .ومل تقف أحالم الندوي تجاه النموذج الرتيك عند
هذا الحد ،بل لقد كان يحلم بأن تكون منزلة تركيا من الحضارة الغربية مبنزلة القائد
الحر من الجيش ،أراد لها أن تكون كالعامل املجتهد الذي يفكر بعقله ،والقدوة
الحسنة للشعوب الرشقية اإلسالمية التي تعاين الرصاع املخيف ،حتى تواجه هذه

الحضارة وتوغلها املادي الذي قىض عىل قيمة اإلنسان وروحه وقيمه.

ولكن هل تحقق ذلك عىل الناحية العملية التطبيقية؟ الحقيقة أن الندوي كان

يف غاية األسف من عدم تحقق ذلك عمل ًيا عىل أرض الواقع ،بل عىل العكس متا ًما
[[[-انظر عىل جريشة ،االتجاهات الفكرية املعارصة ،املنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع،
الطبعة الثالثة1411 ،هـ 1990 -م ،ص.86
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صارت تركيا إىل االتجاه املعاكس الذي كان يأمله الندوي والدول اإلسالمية قاطبة،
ٍ
تقليد للحضارة الغربية ،ومتسكها بالقشور والسطحيات
فقد صارت تركيا يف حالة
من مظاهرها ،وال زالت يف كنف هذه الحضارة ،فانفصلت عن ماضيها وتراثها ،بل

وعن العامل اإلسالمي الذي حملت لواءه لعدة قرون ،تصدر فيها مشهد الزعامة
اإلسالمية ،والدفاع عن اإلسالم ضد األطامع الغربية ومحاولة اعتدائها عىل العامل

اإلسالمي بغية احتالله واستنزاف ثرواته[[[.

ٍ
إ ّن الحضارة الغربية مل تكن ذات تأثريٍ
شديد عىل السلطة الرتكية فقط ،بل لقد

امتد هذا التأثري إىل الشعب الرتيك ذاته ،ولذا يقول الندوي“ :إن دور الشعب الرتيك
كل ابتكارٍ،
كل أصال ٍة ،ومن ّ
يف اقتباس الحضارة الغربية كان دو ًرا تقليديًا يخلو من ّ
كل عصاميّة ،ومن كل إنتاج ،فلم تعمل شيئًا جديًا للسيطرة عىل هذه الحضارة
ومن ّ
التي انطلقت من الغرب املادي ،السيطرة التي دعا إليها ،وحلم بها ،ضياء كوك

ألب ،يف مقالته السابقة ،ومل تعمل شيئًا المتالك ناصيتها والتغلب عىل قيادها”[[[.

أما عن الدور الحقيقي الذي قامت به تركيا حكوم ًة وشعبًا يف تلك الفرتة“ ،إمنا

كان دورها دور االسترياد ودور االستعارة ودور التطبيق ،ال أقل وال أكرث ،ومل ينبغ
فيها يف هذه الفرتة نابغة ،يف العلوم التطبيقية ،وال عمالق يف العلوم واآلداب ،وال
مؤسس مدرسة جديدة من مدارس الفكر والفلسفة ،وال من مي ّد هذه الحضارة
بيش ٍء أصيلٍ له قيمته العلمية ،ولذا بقيت شعبًا متوسطًا يعيش عىل حاشية الشعوب

األوروبية ،ومل يكن هذا قيمة ما ضحى به هذا الشعب من السطوة السياسية

والحامسة الدينية والدوافع الخلقية ،والزعامة يف العامل اإلسالمي”[[[.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.53 ،52
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،53
.54
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص54
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وإذا كان الندوي يرى يف جهود نامق كامل دعو ًة معتدل ًة وفكر ًة قومي ًة يف

مستقبل األمة الرتكية ،ورمبا كان ذلك ناب ًعا من أن نامق كامل كان ضمن جامعة

العثامنيني الجدد باعتباره أديبًا وشاع ًرا معروفًا[[[ ،وأعضاء هذه الجامعة “حاولوا
مبفاهيم إسالميّ ٍة تربير تبني املؤسسات الغربية ،معتربين ذلك التبني عودة إىل روح
ٍ
جديد عليه ،أما يف الشؤون السياسية فقد كانوا
اإلسالم الحقيقية ،ال إدخال يشء

دميقراطيي النزعة ،يعتقدون أن النظام الربملاين الحديث ليس سوى بعث لنظام

الشورى الذي كان قامئًا يف فجر اإلسالم ،وأنه الضامنة الوحيدة للحرية ،وهذا ما
أدى بهم إىل االصطدام بالحكومة التي انتقدوا طابعها األوتوقراطي”[[[.

إال أ ّن دعوة نامق كامل يف نظره مل تقم بالدور ذاته الذي قامت به جهود ضياء

كوك ألب ،تلك الدعوة التي وصفها باملتحمسة املتطرفة العتناق الحضارة الغربية
وأسس سياستها .وإذا كان يرى ذلك يف دعوة األخري فإن دعوة مصطفى كامل

آتاتورك أكرث تطرفًا وأشد ،خاصة يف موقفها من الدين ،إذ إنّه كان يريد الوصول
إىل الحضارة الغربية بشتى الطرق ،وملا كان يرى بظ ّنه املريض أن الدين عدو

الحضارة ،فقد بدأ يوجه سهام نقده لهذا الدين الخالد ،يقول عرفان أوركا تأكي ًدا
لهذا التوجه عند مصطفى كامل“ :قد اقتنع بأ ّن كفاحه يجب أن يوجهه إىل الدين،
غامض
فإنّه منافسه األكرب ،وكان يعتقد من صغره أنّه ال حاجة إىل الله ،إنّه اس ٌم
ٌ
كل حقيق ٍة ،وكان ال يؤمن إال باملشاهد املحسوس ،وكان يرى
خدا ٌع مجر ٌد عن ّ

ظل عامالً هدا ًما يف املايض ،وأنه قد جنى عىل تركيا جناي ًة كبريةً،
أ ّن اإلسالم إنّ ا ّ
وألحق به خسائر فادح ٍة ،وقد تناىس أ ّن اإلسالم وحده هو الذي أسس األمرباطورية
العثامنية الواسعة ،وكان يرى أ ّن الناس قد أصبحوا فريسة األوهام والجمود بتأثري
اإلسالم ،وكان يبغض الرجل الذي يخضع للقضاء والقدر ويقول :هكذا أراد الله،

وهذا الذي ق ّدر يل ،وكان يعتقد أنّه ال وجود لإلله ،واإلنسان يصنع قدره ،وكان
[[[-انظر حكمت ديزدار أوغلو ،حياة نامق كامل ومؤلفاته ،الشعرية ،استانبول1986 ،م.
[[[-ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ،ترجمة كريم عزقول ،بريوت ،الثالثة1977 ،م ،ص.90
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يقول يف أكرث األحيان :إن ق ّوة العقل وق ّوة اإلرادة تتغلبان عىل قسوة اإلله ،ولكن
يقول املتدينون :الله ميهل وال يهمل ،كان يقول :أمل يطلع هؤالء املتدينون عىل
الطاقة الكهربائية التي تشتغل برسعة؟ وكان مص ّم ًم عىل س ّن القانون لتحريم الدين

يف تركيا ،ولو احتاج ذلك إىل استخدام القوة وإىل الخدعة والتضليل”[[[.

إذا كان مصطفى كامل أتاتورك مل يعرتف بوجود اإلله يف هذا الكون ،ومل

يعرتف بالتايل بأثره فيه ،فقد اتخذ له إل ًها جدي ًدا هو الحضارة الغربية ،ومن ثم يقول

عرفان أوركا“ :مل مينعه يشء عن أن يعترب الدين غري الزمٍ لرتكيا وشيئًا ال حاجة إليه،
ولكن الذي أعطاه لألمة اإلسالمية عوضً ا عن الدين ،هو اإلله الجديد ،أي الحضارة

درسا من تاريخ
الغربية ،وليس من الغريب أن األمة قد حاربت لروحها ،وقد تعلم ً
املدنيات األخرى أن اآللهة القدمية متوت بصعوبة وعرس ،لذلك ال تخرج عقيدة
اإلله من قلب األمة الرتكية إال بعد مد ٍة طويل ٍة”[[[.
وقد كان مصطفى كامل أتاتورك يهيم عشقًا بالحضارة الرتكية ،ويعطيها الكثري

من الرفعة واملكانة الراقية ،وكان فعل هذه الحضارة ميلك عليه كيانه“ ،إن مصطفى

كامل كان يتمسك إىل ح ٍّد كبريٍ مبا يلقن ويقول ويأمر به الناس ،وكان يعبد هذا اإلله
ٍ
بحامس ولهف ٍة ،وكان له عاب ًدا وف ًيا ،وقد نرش هذه الكلمة
الجديد (الحضارة الحديثة)،

(الحضارة) من أقىص البالد إىل أقصاها ،وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تتقد عيناه
مل ًعا وإرشاقًا ،ويظهر عىل وجهه إرشاق كإرشاق الصوفية عند مراقبة الجنة”[[[.

[1]-Irfan ، Orga Margarete ،: “ Ataturk “ (Micheal josefh Ltd ، London ) 1962
نقالً عن كتاب أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية،
ص.63 ،62
[2]-Irfan ، Orga Margarete ،: “ Ataturk “ (Micheal josefh Ltd ، London ) 1962
نقالً عن كتاب أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية،
ص.63
[3]-Irfan ، Orga Margarete ،: “ Ataturk “ (Micheal josefh Ltd ، London ) 1962
نقالً عن كتاب أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية،
ص.65 ،64
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ولكن ما مظاهر هذه الحضارة عنده؟ يجيب عرفان أوركا“ :يقول مصطفى كامل

لشعبه يجب علينا أن نلبس مالبس الشعوب املتحرضة الراقية ،وعلينا أن نربهن
للعامل أنّنا أم ٌة كبري ٌة راقيةٌ ،وال نسمح ملن يجهلنا يف الشعوب األخرى بالضحك
علينا وعىل موضتنا القدمية البالية ،نريد أن نسري مع التيار والزمن”[[[.

الغريب يف األمر أن حركة التغريب الرتكية بلغ من اقتناعها بالحضارة الغربية

والتأثر الشديد بها أنها رفضت اللغة العربية معترب ًة إياها من قبيل املايض الدارس
الذي يجب االنفكاك عنه ،واالنفالت من أرسه ،وقد استبدل بها اللغة الالتينية ،وقد

كل البعد عن تراثه ،وخاصة
واضح؛ صنع جيالً بعي ًدا ّ
ري
ٌ
كان لهذا الفعل الخطري تأث ٌ

تراثه الديني ،ألنّه بالقضاء عىل اللغة العربية يضمن تحجيم الدين وتهميش تأثريه
يف الجيل الناشئ.

محل الحروف العربية كان
ّ
وقد كان الندوي يرى أ ّن إحالل الحروف الالتينية
ٍ
كفيالً وحده بحدوث ثور ٍة يف حياة الشعب الرتيك وإنشاء جيلٍ
كل
جديد تنقطع ّ

صل ٍة له باملايض والرتاث القديم ،والحضارة والثقافة القدمية ،وقد خضعت العلوم

واآلداب عنده لهذا الحادث الخطري.

بل لقد كان يأسف أ ّن تركيا صارت طليعة التجدد ،طليعة التغريب ،وقدوة من

أسموا أنفسهم تقدميني وتنويرين يف الدول والحكومات واألقطار اإلسالمية ،حتى
كل ٍ
ٍ
كل مجتمعٍ متح ّر ٍر
ناهض ،ويف ّ
بلد
صار كامل أتاتورك رم ًزا للتقدم والثورة يف ّ
يف العامل اإلسالمي ،واملثل األعىل للقادة والسياسيني واملفكرين املسلمني
زعيم –عىل فقره يف
عىل اختالف أجناسهم وبيئاتهم .ويق ّر الندوي بأنّه ال يعرف
ً

النبوغ العقيل والتعمق– من زعامء البالد اإلسالمية أث ّر يف العقول والنفوس وأثار
[1]-Irfan ، Orga Margarete ،: “ Ataturk “ (Micheal josefh Ltd ، London ) 1962
نقالً عن كتاب أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية،
ص.65
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اإلعجاب بشخصيته وأعامله وأثار الرغبة يف تقليده واالحتذاء ،مثل ما فعله كامل

أتاتورك يف الزمن األخري[[[.

وقد حاول الندوي الوقوف عىل أسباب ذلك ،فحرصه يف سببني[[[:
األول :ما اكتسبه أتاتورك من شهرة أنه أنقذ تركيا من األخطار التي كانت محدقة

بها ،وأسس حكوم ًة قويّةً ،وكسب احرتام الحكومات األوروبية والزعامء السياسيني

يف أوروبا ،ويرجع الندوي ذلك إىل أ ّن الشعوب اإلسالميّة كانت متعطش ًة إىل
لكل من يتسم بذلك أو يسعى إليه،
القوة واملجد واالستقالل ،يخضعون باإلجالل ّ

ومن ثم خضعوا يف رأيه ألتاتورك ودانوا له بالحب والتقديس ،بيد أنهم نسوا يف
تقديسهم له ما للشعب الرتيك املؤمن الشجاع من سهم وفضل يف هذه الثورة ،ويف

كل
التمرد عىل األوضاع القاسية ،ويف بناء هذا الكيان القومي القوي ،وردوا الفضل ّ
الفضل يف ذلك إىل أتاتورك.

الثاين :يكمن هذا السبب يف أ ّن إصالحات أتاتورك صادفت هوى ورغبة يف

نفوس الزعامء القوميني ،وعربت عام يف نفوسم من القلق من املايض ،والثورة

عىل القديم ،والتح ّرر من ربقة الدين ،واالتجاه بشعوبهم إىل الحضارة الغربية ،مبا

ري يف اتجاه الشعوب اإلسالمية إىل الحضارة الغربية
ري كب ٌ
يعني أ ّن أتاتورك كان له تأث ٌ
واحتذاء حذوها.

نقد حركة التغريب الهندية:
وهي ثاين مجاالت الرصاع بني الرشق والغرب ،بني الفكرة اإلسالمية والفكرة

الغربية ،بني الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية ،وهو الرصاع الذي شهدته الهند
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،72
.73
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.73
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اإلسالمية ،وذلك نتيجة لعوامل سياسيّ ٍة ثقافيّ ٍة يراها الندوي ،فقد كان الهند مكلفًا
ٍ
واحد من طريقني :الحياة اإلسالمية عىل أساس العقيدة واإلميان أو الحياة
باختيار

الغربية عىل أساس القوة والتقدم.

واملتأمل يف تتبع الندوي لحركة التغريب يف البالد اإلسالمية ،أو حالة الرصاع

ريا عىل بيان الج ّو العام الذي نشأت
بني الرشق والغرب يجد أن الندوي يع ّول كث ً
فيه الفكرة أو نشأ فيه الرصاع ،فقد كان دائم املقارنة بني أمرين :حضار ٌة غربيّ ٌة وافد ٌة

كل مظاهر القوة والسيطرة اقتصاديًا وسياسيًا وعلميًا ،وحضار ٌة موروث ٌة
أوتيت من ّ

شعب مثخ ٌن بالجراح ،وميل ٌء باآلالم ،خائر القوى ،ينظر للحضارة الوافدة
ميثلها
ٌ
ٍ
واندهاش .وال يعول الندوي عىل ذلك فحسب ،ولكنه يعول أيضً ا عىل
عجب
نظر َة
ٍ

كم التهم واألباطيل التي توجه إىل الشعب املسلم ،وكأن الندوي يعيش بيينا اآلن؛
حيث ال زالت هذه األجواء موجود ًة بقوة ،وكأ ّن التاريخ يعيد نفسه من جديد ،آتيًا

وهو يحمل املقدمات نفسها ،ولألسف النتيجة مل تتغري؛ إذ ما زالت كام هي ،فهل

آن األوان ألن يأيت العرص مبقدمات مغايرة ،حتى تأيت النتائج مغايرة ،أي يف صف
الحضارة اإلسالمية ،ال يف صف الحضارة الغربية كام هو الحال اآلن؟!

يقول الندوي عن ذلك الحال يف الهند“ :يف هذه الساعة العصبية الدقيقة ،ويف

هذه الحالة النفسية املحرجة ،برز يف امليدان نوعان من القيادة :أولهام القيادة
الدينية ،التي يتزعمها علامء الدين ،والقيادة الثانية يتزعمها سيد أحمد خان وتالميذه

وأنصاره من أهل املدرسة الجديدة”[[[.

القيادة األوىل وقضية اإلسالم والغرب:
والواضح أ ّن الندوي كان من أنصار القيادة األوىل ،بالرغم من تحفظه عليهم

بعض اليشء ،باعتباره كان ينظر إليهم عىل أنهم أقوى علامء العامل اإلسالمي من
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.74
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حيث الشخصية الدينية ،ومن حيث الرسوخ يف الدين ،والزهد يف الدنيا ،وإيثار
اآلخرة ،والغرية عىل اإلسالم ،والجهاد يف سبيله بالنفس والنفيس ،بيد أنه كان يدرك

جيدأ أن الج ّو العام الذي عاشوا فيه ،وثقافتهم القدمية ،مل متكنهم من السيطرة
عىل الحضارة الغربية ،والثقافة الجديدة ،وقيادتها إىل ناحي ٍة جدي ٍة مجدي ٍة ،تعود
عىل اإلسالم واملسلمني بالنفع والقوة.

شق آخر ،يبني
غري أنه كان يرى أ ّن الج ّو الذي عاشت فيه هذه القيادة كان له ٌّ

كيف عانت؟ وكيف كانت هذه املعاناة مان ًعا لها من التواصل مع الجوانب اإليجابية
يف الحضارة الغربية؟ يقول الندوي“ :ثم إ ّن الهمجيّة التي ظهرت من الحكومة
اإلنجليزية والقسوة النادرة التي عاملت بها املسلمني الذين اعتربتهم أصحاب

الفكرة يف الثورة املهفقة سنة 1857م وقاداتها ،وتحمس الحكام والوالة اإلنجليز
لنرش املسيحية يف طبقات الشعب الهندي والرسعة الزائدة التي كانت الحضارة

الغربية تتنرش بها يف الجمهور ،وتأثرها يف عقيدة املسلمني وأخالقهم ،كل ذلك

وضعهم يف موقف الدفاع عوضً ا عن الهجوم ،وجعلهم يفكرون يف االحتفاظ بالبقية
الباقية من العاطفة الدينية ،والروح اإلسالمية ،ومظاهر الحياة اإلسالمية ،والدعوة

إىل التجنب عن هذه الحضارة واالبتعاد عنها ما أمكن ،وجعلهم يفكرون يف بناء

معاقل الحضارة اإلسالمية ،والثقافة اإلسالمية ،والعلوم الرشعية ،وتخريج العلامء
والدعاة واملرشدين من هذه املعاقل التي سميت بعد باملدارس العربية”[[[.
القيادة الثانية وقضية اإلسالم والغرب:
وميثل هذه القيادة السيد أحمد خان الذي ينظر إليه نظر ًة فيها الكثري والكثري

كل
من النقد ،لكنه نقد اإليجاب ،ال نقد التجريح .م ّهد أحمد خان السبيل لتلقي ّ

إفرازات الحضارة الغربية ،حيث أقام أحمد خان فكره عىل أساس تقليد الغرب يف
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.75

الفصل الخامس :تاريخية الصراع بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية

179

حضارته وماديّته املفرطة ،واقتباس العلوم العرصيّة بحذافريها ،واالتجاه إىل تفسري
ريا يطابقان فيه ما وصلت إليه املدنيّة واملعلومات الحديثة
اإلسالم والقرآن تفس ً

يف آخر القرن التاسع عرش امليالدي ،ويطابقان هوى الغرب وآراءه وأذواقه ،بل
واالستهانة مبا ال يثبته الحس والتجربة ،وال تق ّرره علوم الطبيعة من الحقائق الغيبيّة
وقضايا ما بعد الطبيعة[[[.
وهذا ما نجده بالفعل يف آراء السيد أحمد خان ،والذي تركنا له ،ووضحه يف

كثري من مقاالته ،من ذلك قوله“ :ال بد أن يرغب املسلمون يف قبول هذه الحضارة

ـ يقصد الحضارة الغربية ـ بكاملها ،حتى ال تعود األمم املتحرضة تزدريهم بأعينها،
ويعتربوا من الشعوب املتحرضة املثقفة “[[[.

وقد استند الندوي إىل هذا النص متخذًا منه مقدمة بنى عليها العديد من النتائج

التي تؤكدها وقائع حال السيد أحمد خان ذاته ،وتتلخص هذه النتائج يف التأثر

باملحتل اإلنجليزي تأثر املغلوب بالغالب ،والضعيف بالقوي ،وتقليد الحضارة

الغربية ،والتأثر بها يف أساليب الحياة ،بل الدعوة إىل التقليد بحامسة وقوة ،ورؤية
السيد خان بأن هذا التقليد والظهور مبظهر سيد البالد ومجاراته يف الحياة والعادات

تزيل الهيبة من قلوب املسلمني ،وتعالج مركب النقص فيهم ،وترفع مكانتهم يف

عيون الوالة ورجال الحكومة ،وتضعم يف مكان الزمالء والرشكاء يف الحياة[[[.
أثر محمد إقبال يف فكر الندوي:

ريا يف تفكري
نرى من جانبنا أ ّن ملحمد إقبال املفكر اإلسالمي الكبري أث ًرا كب ً

الندوي خاصة يف فكرته عن عالقة اإلسالم بالغرب وبالحضارة الغربية ،خاصة

قرب
أ ّن محمد إقبال من ذلك الجيل الذي سافر للدراسة يف الغرب ،وعرف عن ٍ
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.82
[[[-السيد أحمد خان ،مقاالت السيد أحمد خان ،مجلة تهذيب األخالق ،ج ،2ص.1
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.84
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هذه الحضارة ،وما تنطوي عليه من جوانب سلب ّي ٍة ،جاهد عمره من أجل نقدها
وإبرازها ،وبيان تهافت هذه الحضارة أمام العامل أجمع ،واألمة اإلسالمية خاصة.
ريا يف بيان تاريخيّة الرصاع بني الرشق والغرب ،مثنيًا
وقد وقف عنده الندوي كث ً

عىل جهوده ودوره يف كشف هذه الحضارة الغربية وما ترتب عليها من هدمٍ للعقائد
واألخالقيات والروحانيات.

إ ّن فكرة الالدينية التي اتسمت بها الحضارة الغربية هي الفكرة التي وقف عليها

محمد إقبال يف األساس ،فقد كان األخري أول من نبه عليها وكشفها ونقدها نق ًدا

شدي ًدا ،فقد كانت بالنسبه له مدن ّي ًة ملوثةً ،ومن ثم يصف هذه الحضارة بأ ّن تلوث
الروح قد جردها عن الضمري الطاهر ،والفكر السامي ،والذوق السليم ،ومن ثم

يقول إقبال عن الحضارة الغربية.[[[:

أرى تثقيف إفرنج ...فساد القلب والنظر.
فروح حضارة لهم ..خلت من عفة الوطر.
إذا ما الروح جانبها ..جامل الصفو والطهر.
فأين جامل وجدان ...ولطف الذوق والفكر.
كام كان يرى أنها قد تسلط عليها ـ رغم املدنية الباذخة والحكومات الواسعة

والتجارة الرابحة ـ القلق الدائم ،لقد أظلم الجو يف عواصمها بدخان املصانع
ٍ
جديد يف
ح
املتصاعد الكثيف ،ولكن بيئتها ـ عىل كرثة أنوارها ـ غري متهيئ ٍة لفت ٍ
الفكر وإرشاق من عامل الغيب[[[.

ِ
يخف مطلقًا إعجابه مبحمد إقبال ،فقد كان دائم
هذا فضالً عن أ ّن الندوي مل
[[[-انظر محمد إقبال ،رضب الكليم ،ترجمة عبد الوهاب عزام ،النارش جامعة األزهر للنرش والتأليف،
1952م ،ص.50
[[[-انظر محمد إقبال ،رضب الكليم ،ص.109 ،105 ،103 ،99
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حا بينهام،
االستشهاد بنصوصه وآرائه ،حتى يف أخص األفكار التي متثل تشاب ًها واض ً

ومن تلك األفكار التي استند إليها ملحمد إقبال ،تحذيره من الحضارة الالدينيّة التي

هي يف رصا ٍع دائمٍ مع أهل الحق .إ ّن هذه الفتانة تجلب فت ًنا ،وتعيد الالت والعزى

إىل الحرم .إن القلب يعمى بتأثري سحرها ،والروح متوت عطشً ا يف رسابها .إنها

لص قد مترن عىل
تقيض عىل لوعة القلب ،بل تنزع القلب من القالب ،كام أنّها ٌّ
اللصوصيّة فيغري نها ًرا وجها ًرا ،وأنها تدع اإلنسان ال روح فيه ،وال قيمة له [[[.

لقد اشرتك االثنان م ًعا يف العمل عىل بيان تهافت الحضارة الغربية ،بل ميكننا

القول أ ّن الندوي كان حالة من التطبيق ألفكار محمد إقبال ،فإذا كان الثاين نقد
وبي هشاشته ،وعدم رسوخه ،وخطورته
الفكر الغريب من أساسه نظريًا وعمليًاّ ،

عىل الدين واإلنسانية ،فقد عمل األول جهده نظريًا وعمليًا ،فجال بعض الدول
األوروبية ،وتواصل مع بعض رموزها العلمية والثقافية ،كام تواصل مع املسلمني

يل ألفكار محمد إقبال وما انتهي إليه من
الوافدين إليهاّ ،
كل ذلك يف تطبيقٍ عم ٍّ
ٍ
بحث ودراس ٍة كونهام من خالل العالقة املبارشة بالغرب وأعالمه ،باعتبار أنه أكمل
دراسته يف الغرب ،حتى صار واح ًدا من أساتذة جامعاته.

ويرى الندوي أ ّن كتاب تجديد الفكر الديني يف اإلسالم ملحمد إقبال الذي كان

عبارة عن مجموعة من املحارضات العلمية التي ألقاها ،والتي تناول فيها الحضارة
الغربية وأسسها ومناهجها ،كان أعمق وأكرث تركي ًزا بطبيعة الحال ،ونرى أن هذا
ريا يف فكر الندوي عن الحضارة الغربية عن غريه من
الكتاب هو الكتاب األكرث تأث ً
الكتب األخرى ،إذ من السهل علينا أن نجد التشابه الكامل يف العديد من األفكار
بينهام ،والتي تدل عىل مدى استفادة الندوي من إقبال.

يقول إقبال ـ يف نص استشهد به الندوي كدليلٍ عىل التأثر به ـ“ :إ ّن امللوكية
[[[-محمد إقبال ،ديوان محمد إقبال ،إعداد سيد عبد املاجد الغوري ،دمشق  -بريوت ،دار ابن كثري ،ج،2
ص.476
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والشيوعية تلتقيان عىل الرشه والنهامة ،والقلق والسآمة ،والجهل بالله والخداع

لإلنسانية ،الحياة عند الشيوعية خروج ،وعند امللوكية خراج ،واإلنسان البائس
بني هذين الحجرين قارورة زجاج .إن الشيوعية تقيض عىل العلم والدين والفن،
وامللوكية تنزع الروح من أجسام األحياء وتسلب القوت من أيدي العاملني والفقراء،

لقد رأيت كلتيهام غارقتني يف املادة ،جسمهام قوي نارض ،وقلبهام مظلم فاجر”[[[.
وأهم ما يجمع بني إقبال والندوي ،ويدل داللة واضحة عىل تأثر الثاين باألول

أنهام يتفقان متام االتفاق يف أن الحضارة الغربية ال تصلح للبالد اإلسالمية ،إذ
ليس يف مقدورها جلب السعادة لها ،أو إعادة الحياة إليها ،حيث إنه من الواضح
كل منهام أنهام ينظران إىل هذه الحضارة عىل أنّها أرشفت عىل املوت أو
يف اتجاه ٍّ

كادت ،فكيف تكون إذا ً يف مقدورها هذه أو تلك.

كام أن فكرة املقارنة بني الرشق والغرب ،الحضارة الروحية الرشقية والحضارة

املادية الغربية تطل برأسها عند الندوي ،وهي املقارنة التي سبقه إليها محمد

إقبال بفكره وثاقب ذهنه ،ففكرة أن الغرب واجه معروف الرشق الذي أسداه إليه

كل منهام ،وكذلك تصوير الرشق بأنّه حامل مشعل
باملنكر تتضح يف ثنايا كتابات ٍّ
الروحانية ،وأ ّن الغرب حامل الظالم والرش.

رضا بقوة،
وإذا كان تأثر الندوي بإقبال يف قضية الحضارة الغربية شدي ًدا وحا ً

فإنه أشد حضو ًرا وبروزًا يف نقده لدعاة التغريب يف الرشق ،فإذا كان الندوي مييل

إىل سوء الظن بهؤالء الدعاة ،أو عىل األقل يشري إىل خطأهم يف املنهج واألسلوب
والفكر ،فإن إقبال كان أكرث جرأ ًة يف النيل منهم ،وتوجيه النقد الالذع لهم .فإقبال

يرى أن الذي يأيت بالجديد يف هذا العامل الذي يتجدد دامئًا هو نقطة الدائرة ،التي

يطوف حولها الزمان ،ومن ثم فعىل اإلنسان املسلم أال يعطل شخصيته بالتقليد
[[[-الندوي ،روائع إقبال ،،ص.114 ،113
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األعمى ،وأن يحتفظ بكرامته فإنها جوهر الفرد ،ذلك أن التجديد مبعنى التغريب ال
يليق إال بأم ٍة ال تفكر إال يف الدعة والرتف ،ومن ثم أبدى خوفه من أن الدعوة إىل
التجديد هي حيل ٌة وانتها ٌز لفرصة تقليد الغرب فهول يقول مثال.[[[:
علة الرشق ذلة واقتــداء ..ونظام الجمهور يف الغرب داء.
مرض القلب والبصري فاش ..ما برشق وال بغرب شفــاء.
ومن املالحظ يف نقد الندوي للحضارة الغربية ولدعاة التغريب يف الرشق

أنه يستند باألساس إىل إميانه الذي ال يتزعزع بقيمة الحضارة اإلسالمية وحيويتها

وقدرتها عىل تخطي العقبات األخالقية والروحية التي وقعت فيها الحضارة الغربية،
ٍ
جديد يقوم عىل التواد والرتاحم ،ال مجتمع ينشأ
ين
من أجل تأسيس مجتمعٍ إنسا ٍّ
فيه الفرد عىل املادة ،ومن أجل املادة.

تجيل رصاع الرشق والغرب يف مرص:
ينظر الندوي ملرص نظرة إعزا ٍز وإجال ٍل ،العتبارها زعيمة العرب واملسلمني،

وقد رأى أنّها املجال الثالث الذي ظهر فيه الرصاع بني الرشق والغرب عىل أش ّده ،يف
مجاالت :الثقافة والسياسة واالجتامع والحضارة ،ويرجع ذلك إىل الحملة الفرنس ّية
التي فتحت الباب عىل مرصاعيه بني الرشق والغرب ،وما تبعها من البعثات العلم ّية

بني الجانبني ،ثم كان الفتح األكرب للتواصل بينهام يف نظره هو إنشاء قناة السويس.

بيد أ ّن الندوي مل يكن يريد قنا ًة ماديّ ًة مثل قناة السويس ،وإمنا كان يريد قنا ًة
من طرا ٍز آخر ،أي قنا ٍة معنويّ ٍة .فقد كان يرى أنه كان ملرص أن تنشئ قنا ًة أفضل من

قناة السويس ألف مرة ،وأ ْع َود منها عىل الشعوب اإلنسان ّية بالخري والسعادة ،وأعمق
ريا يف التاريخ اإلنساين،
ريا يف اتجاه العامل ومصري الشعوب واألمم ،وأوسع تأث ً
تأث ً
[[[-محمد إقبال ،رضب كليم ،ص.113
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هي قناة التعارف الصحيح املتبادل بني الرشق والغرب ،قنا ٌة تصل يف نظره الرشق

املتخلّف يف العلوم الطبيعيّة والصناعات املفيدة بالغرب الذي بلغ فيها القمة،
وتصل الغرب املادي بالرشق الروحي يف سبيل التوطئة لحضار ٍة تقوم عىل رافدي:
العلم واإلميان[[[.

ٌ
ري يف مرص والعامل
ريا عند شخصيتني كان لهام
حراك كب ٌ
وقد وقف الندوي كث ً

اإلسالمي ،وهام السيد جامل الدين األفغاين ،والشيخ محمد عبده ،حيث وقف

ريا عند العديد من أفكارهام بالدراسة والنقد والتحليل ،خاصة يف موقفيهام من
كث ً
الحضارة الغربية.

كان يرى يف األول رجالً من الرجال املعدودين الذين يُؤمل فيهم أن يقوموا يف

ذلك العرص ملواجهة حضارة الغرب وفلسفاته املاديّة ونقدها ،وصيانة الرشق من

سيطرتها وسلطانها الفكري ،والعمل عىل منعه من االنجراف الذي يفقده شخصيّته
ورسالته؛ إال أنه كان يرى أن كتابه الصغري الذي وضعه للرد عىل الدهريني وأعداد
جه لها وامل ُرشف عليها ،ال ّ
تدل عىل مقدرته
مجلة العروة الوثقى التي كان امل ُو ّ

عىل تحقيق هذا الغرض ،وأداء هذه الرسالة ،عىل الرغم من اعرتافه بإعجاب إقبال
الشديد به ،وبقدرته عىل ملء الفراغ الذي وقع بني نظام العقيدة ،والفكر والخلق
القديم ،وبني نظام العرص الجديد ،والعمل عىل إعادة الثقة للجيل اإلسالمي بخلود

اإلسالم وجدارته بالبقاء والكفاح[[[.

جهه الندوي لإلمام محمد عبده من
وعىل الرغم من النقد الخفي الذي يو ّ

حيث إنّه عمل عىل م ّد حبال التعاون والتواصل مع األجانب ،بهدف تسهيل األمور

لدخول الحضارة الغربية إىل مرص ،إال أنّه من ناحية األفغاين كان ينظر إليه نظر ًة

ريا له وملدرسته ،يقول “:مل تكن هذه الغاية
مختلفةً ،فقد كان يرى له فضالً كب ً
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.119
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.121
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الجسيمة واألوضاع السياسيّة الجامثة عىل الرشق لتدع ملثل السيد جامل الدين

األفغاين ـ يف ق ّوة عاطفته وحساسيته ـ حقالً آخر للنشاط واإلنتاج ،وتدعه يعمل
عمالً إيجابيًا ب ّنا ًء يف املجتمع اإلسالمي ،ويقوم بدراس ٍة عميق ٍة تحليليّ ٍة للحضارة
ٍ
جديد ،يساير
إسالمي
الغربية ،وما يحسن اقتباسه منها ،وما ال يحسن ،وبناء فك ٍر
ٍّ
الزمان ،ويتغلب عىل نزعة تقليد الغرب”[[[.
ثم يقول عن دوره عامة وموقفه من الدين والحضارة خاصة “:لكن دوره ال

يُستهان بقدرته يف رفع قيمة الدين ،واالعتامد عىل القرآن يف عيون النشء الجديد،
لكل زمانٍ ومكانٍ  ،وإىل نفوس الشباب املثقف،
ويف إعادة الثقة بصالحية اإلسالم ّ

وحال ـ إىل حد ـ بني الطبقة املثقفة الذكيّة يف مرص وغريها ،وبني اإللحاد والثورة

فضل يف بقاء نفوذ اإلسالم الفكري والعلمي يف أوساط الطبقة
ٌ
عىل الدين ،وكان له
املثقفة يف العامل اإلسالمي”[[[.

ومن ضمن األمور التي جعلت الرصاع بني الرشق والغرب لصالح األخري ،والتي

يقف عندها الندوي طويالً ،اتجاه حركة التأليف والرتجمة إىل األدب والعلوم النظريّة،
ونحن ال نقلّل يف ذلك من قيمة العلوم النظريّة الفكريّة والفلسفيّة واألدبيّة عىل ح ٍّد

سواء ،إذ إ ّن لها قيمتها التي ال ميكن إغفالها عىل اإلطالق ،ولكن نرى الندوي ال يتهم
هذه العلوم بقدر ما يتهم االتجاه السائد إليها دون العلوم التطبيقية العملية.

بل لقد كان يلح عىل املقارنة بني اتجاه املفكرين العرب إىل ترجمة األعامل

األدبية واالجتامعية وتأليفها ،وبني اتجاه املفكرين اليابانيني والصينيني إىل ترجمة

األعامل الخاصة بالعلوم التطبيقية كالصناع ّية والكميائ ّية والفيزيائ ّية وغريها من
العلوم التجريب ّية التي ساعدت الغرب عىل نيل تقدمه الحضاري والعلمي“ .ولكن
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،124
.125
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.125
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انرصفت عنايتهم إىل ترجمة كتب اآلداب وعلم االجتامع والفلسفة والتاريخ،
والروايات والقصص ،وترجمة كتب كثري من دعاة اإللحاد والثورة واالضطراب

الفكري يف املجتمع الغريب ،التي ساعدت يف إنشاء التبلبل الفكري ،واالضطراب
االجتامعي ،وضعف شخصيّة الفكر العريب ،واألدب العريب ،وأحدثت رصاع
األفكار ،واملثل ،ومناهج الفكر”[[[.

إن الندوي كان يعول إذا ً عىل أن كتّاب األدب والفكر ،كان لهم الصدارة يف املشهد

الفكري والعلمي العريب ،إال أ ّن هذا الجو وإن خلّف لنا أعال ًما يف األدب والفكر،

فإنّه مل يخلف لنا عباقر ًة يف مجاالت العلوم التطبيقية ،كالفيزياء والكيمياء واإلحياء

والعلوم الصناعية والتكنولوجية ،كام مل يخلّف لنا نوابغ يف علوم الرياضيات ومناهج
البحث الحديثة ،إال يف ما ندر ،ومن ثم فإ ّن الفكر الغريب له الصدارة يف هذه العلوم،

فضالً عن العلوم األوىل أيضً ا ،ونحن مل نحتل يف ذلك إال املؤخرة.

وهذا يفرس لنا ملاذا تقدم العلم التطبيقي التجريبي يف دو ٍل مثل :اليابان والصني

والهند ـ وهي بال ٌد رمبا بدأت سلكها الحضاري بعد العديد من الدول اإلسالمية،

إال أنها فاقتها وتقدمت عليها ـ يف حني ال زلنا يف بالدنا عالة عىل الغرب ،نستخدم
لكل ذي عينني البون
ح ّ
وسائله وآالته التي تتقدم يو ًما بعد يوم ،ومن ثم يظهر بوضو ٍ

الشاسع بني الرشق اإلسالمي ،وبني الغرب األورويب واألمرييك األكرث تطو ًرا عىل
مناحي الحياة كافة.

لقد كانت الحالة الثقاف ّية يف مرص التي أشاعها هؤالء املفكرون غرضها الرئيس

االقرتاب من أوروبا ،حتى لو كان ذلك عىل حساب العقيدة والهوية واللغة ،وهي

أهم أركان الهوية والخصوصية التي تتمتع بها األمة املرصية ،واملتتبع لكتابات
حا يف فكرهم ،ولنأخذ عىل سبيل املثال طه
هؤالء املفكرين يجد االغرتاب واض ً

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.132
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حسني يف كتابه مستقبل الثقافة يف مرص ،حيث إن القارئ الذي ينظر نظر ًة نقديّ ًة
لهذا الكتاب يجد تلك الدعوة التي تحاول أن تقيض عىل الهويّة يف سبيل القرب
من الغرب ،واستلهام حضارته ومحاولة تطبيقها ولو عىل أشالء املايض والرتاث

أي نح ٍو قد أقمنا رصوحه،
الحضاري ،يقول طه حسني“ :والتعليم عندنا عىل ّ
ووضعنا مناهجه ،وبرامجه منذ القرن املايض؟ عىل النحو األورويب الخالص،

ما يف ذلك شك وال نزاع ،نحن نك ّون أبناءنا يف مدارسنا األولية والثانوية والعالية

تكوي ًنا أوروبيًا ال تشوبه شائبة”[[[.

ويقول أيضً ا“ :وحياتنا املعنوية عىل اختالف مظاهرها وألوانها أوروبية خالصة،

نظام الحكم عندنا أورويب خالص ،نقلناه عن األوروبيني نقالً يف غري تحرج وال
تر ّدد ،وإذا عبنا أنفسنا بيش ٍء من هذه الناحية ،فإمنا نعيبها باإلبطاء يف نقل ما عند
األوروبيني من نظم الحكم وأشكال الحياة السياسية”[[[.

ويقول أيضً ا“ :ومعنى هذا أن املثل األعىل للمرصي يف حياته املادية إمنا هو

املثل األعىل األورويب يف حياته املادية”[[[.

وهذا كلّه يقودنا إىل أن مثل هذه الدعوات هي التي رسخت لالغرتاب والتغريب

يف البالد اإلسالمية ،وخاصة البالد ذات الثقل والتأثري الكبري كمرص ،ونحن ليس

يف اعتقادنا أن قرب املكان بأوروبا ـ فضالً عن الدعوات التجديديّة ـ كان الدافع

ملرص إىل االقرتاب من الحضارة الغربية ،بل إنّنا ال نرى يف القرب والبعد سب ًبا
لذلك ،خاصة وقد صار العامل كلّه كدول ٍة واحد ٍة ،فقد ق ّرب العلم املسافات

والحدود ،فضالً عن أ ّن هناك العديد من الدول اإلسالمية بعيدة املسافات بأوروبا
التي زحفت خلف الحضارة الغربية ،رغم بعد املسافة.

[[[-طه حسني ،مستقبل الثقافية يف مرص ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة الثانية1996 ،م ،ص.36
[[[-طه حسني ،مستقبل الثقافية يف مرص ،ص.32
[[[-طه حسني ،مستقبل الثقافية يف مرص ،ص.31
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بل إنّه يعقد مقارن ًة بني ما كان يتوقع من طه حسني ،وبني ما نادى به بالفعل،
ٍ
مؤهالت ،وبني األفكار
كان مضمون هذه املقارنة بني ما حازه املفكر املرصي من
التي آمن بها ،وحاول تطبيقها يف الواقع املرصي .إذ كان الندوي يذهب إىل أنه كان

من املتوقع ومن املعقول أن تكون شخصيّ ٌة مثل طه حسني ،صاحب الشخصية
القوية يف األدب والعلم ،والذي حفظ القرآن الكريم يف صغره ،وتعلم يف األزهر،
ونظر يف العلوم واآلداب نظر ًة حرةً ،ورأى شقاء أوروبا بحضارتها املادية وفلسفاتها

اإللحادية ،وتذمر مفكريها واألعالم األحرار فيها ،ودرس تاريخ العرب والسرية

النبوية دراسة إتقانٍ وتذوقٍ  ،أن يدعو إىل االستقالل الفكري والحضاري لألمة،
وتربية شخصيتها اإلسالمية العربية ،والنهوض برسالتها العظيمة التي بوسعها أن
تحدث انقاليًا عامليًا ،لكنه مل يفعل ،إذ إنّه لو فعل وقام بهذه الدعوة ،لكان رائد
النهضة الفكرية الحقيقية[[[.

وميكن القول أ ّن الندوي كان يدرس الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف مرص
دراسة الخبري ،فالرجل كان ينظر إىل مرص نظر َة إجال ٍل واحرتامٍ  ،ولذا مل يفوته أن
يتناول أغلب التيارات التي كان لها دو ٌر ـ سوا ًء أكان إيجابيًا أم سلبيًا ـ يف الرصاع
بني الرشق والغرب ،فدرس أعالم التيارات العلامنيّة من قبيل :قاسم أمني ،وطه
حسني .كام درس أعالم التيارات اإلسالمية من قبيل :اإلخوان املسلمون وغريهم،

فوقف عند سيد قطب وغريه من أصحاب هذا االتجاه.

ليس هذا فحسب ،بل لقد تتبع بالدراسة ثورة  23يوليو سنة 1952م ،واض ًعا يف

مخيلته دامئًا مقارنة -من نوع ما -بني ما كان يؤمل فيها وما نتج عنها بالفعل ،لينتهي

يف نظره إىل أنّها كانت حلق ًة من حلقات الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة
الغربية ،وإن كان يرمي دامئًا إىل أنّها مل تحقق رجاءه يف االنتصار لألوىل عىل
الثانية ،بل كان ينظر إليها عىل أنّها واحد ٌة من مظاهر الثانية ،فحملت لواء القوميّة
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املاديّة االشرتاكيّة ،التي كان ينظر إليها الندوي عىل أنّها من إفرازات الغرب ،ومع

هذا مل ينكر دورها الكبري يف الوقوف يف بداياتها مع الفقراء ،ويف قضائها عىل كثريٍ
من املظاهر السياسيّة السلبيّة.

إن الندوي كان ينقد تلك االتجاهات التي تح ّدد أسس الهويّة والخصوصية التي

ميكن أن يُبنى عليها حضارة تضاهي الحضارة الغربية يف اللغة والتاريخ واألمل
املشرتك فقط ،مختزلة الدين يف كونه عامالً فرعيًا؛ ألنه يف ظنهم ليس كل العرب
مسلمني ،فاألمة املأمولة عندهم هي األمة العربية ال األمة اإلسالمية ،وقد نقد الندوي

العديد من املواثيق التي تقوم عىل النظرة املادية الرصفة ،كتلك املواثيق التي خرجت
من تحت عباءة الدولة اإلسالمية يف العديد من أقطار الرشق ،وقد نقد امليثاق ـ ميثاق

العمل الوطني ـ الذي تقدم به الرئيس جامل عبد النارص للمؤمتر الوطني القومي

للقوى الشعبية يف  31مايو 1962م ،قائالً“ :فإنه مام ال شك فيه أن الفكرة التي تسيطر
عىل هذا امليثاق وواضعه ،والتي دفعت إىل سبكه يف هذا القالب هي الفكرة املادية،

ريا ،وما يدل
ولإلنسان أن يسحب من نص امليثاق كلمة العرب ومرص ،التي ترت ّدد كث ً
عىل البيئة التي صدر فيها هذا امليثاق ،وينسبه إىل أي جمهوريّ ٍة علامنيّ ٍة اشرتاكيّ ٍة يف

الرشق ،وكلّها تعرتف بحريّة العقيدة الدينيّة وقداستها ،وبتأثري القيم الروحيّة الخالدة
النابعة من األديان يف تاريخ اإلنسان واملدنيّة”[[[.

تجيل رصاع الرشق والغرب يف األقطار اإلسالميّة األخرى:
ٍ
خطوات حاسم ًة
ولعلّه من الواضح أن الندوي كان يريد أن يتخذ املسلمون

نحو تطوير العقلية العربية واإلسالمية ،ولكن رشيطة أن يكونوا متمسكني بوحدتهم
الدين ّية ،ال يف سبيل تطوير العقلية العربية املؤسسة عىل فكرة القومية العربية،
كديان ٍة وعقيد ٍة ،فلم يعجبه أن يسخر دعاة هذا التطوير الكتاب واألدباء للتغني بهذه

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.144
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القومية واإلشادة بها ،فلم يشأ الندوي تنحية الرابطة الدينية من أجل رابط ٍة فرعونيّ ٍة
أو رابط ٍة عربي ٍة ،بل لقد كان يتعجب من أن كلمة فرعون مل تعد تثري يف النفس

معاين االحتقار والتقليل التي ألصقها به القرآن.

حا بالحضارة الغربية والفكر الغريب الذي
والندوي كان يرى يف ذلك تأث ًرا واض ً
ٍ
خفي إىل أ ّن الرفعة
طرف
كان يشجع هذا النوع من الروابط ،بل لقد كان يلمح من
ٍّ
واملكانة يف املجتمعات العربية واإلسالمية أصبحت من نصيب املارقني عن
الدين بدعوى التقدمية والتنوير.

إال أ ّن أش ّد مظاهر التغريب التي نقدها الندوي ـ حسب ما أرى ـ التغول عىل

املؤسسات الدينيّة ،يقول“ :واتخدوا لتطوير املجتمع خطوات إيجابيّة أخرى ،من

تطوير األزهر ،وإلغاء املحاكم الرشعيّة ،والقضاء الرشعي ،والوقف الرشعي ،ومن
التعليم املختلط ،والعناية الزائدة بالربامج الثقافية ،والرقص والغناء”[[[.

تجل هذا الرصاع بني القوم ّية والدين ّية أو بني الفكرة الغرب ّية والفكرة اإلسالم ّية
وقد ّ
كل من سوريا والعراق وأندونيسيا وغريها من األقطار اإلسالمية التي كان ينظر لها
يف ٍّ
اسم ،فهي علامن ّية الفكر واملنهج
الندوي عىل أنها وإن بدت هذه األقطار إسالم ّية ً

حتى النخاع سياسة واقتصا ًدا وثقاف ًة فضالً عن مناحي الحياة األخرى.

وقد ع ّد الندوي حزب البعث يف سوريا والعراق ـ يف رأيي ـ واح ًدا من األحزاب

التي متثل امتدا ًدا للفكرة الغربية ،فقد كان هذا الحزب يحمل يف جعبته فكرة القوم ّية
التي وقف منها الندوي موقفًا شدي ًدا ،وقد راعه الخلط الذي اتبعه مؤسس هذا

الحزب وربطه القوم ّية بالدين؛ حيث يقول“ :فاملعنى الذي يفصح عنه اإلسالم يف
هذه الحقبة التاريخية الخطرية ،ويف هذه املرحلة الحاسمة بني مراحل التطور ،وهو

كل الجهود إىل تقوية العرب وإنهاضهم ،وأن تحرض هذه الجهود يف نطاق
أ ّن توجه ّ
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القوميّة العربيّة”[[[ .وإذا كان موقف الربط بني القومية والدين موقفًا مجافيًا للحقيقة،

فإن موقف الندوي الذي ربط بني القومية والالدينية موقفًا أشد مجافاة للحقيقة ،وهو
مم نشاهده اآلن من اتهام املختلف يف الفكر بالتكفري .وكأن الندوي
موقف قريب ّ

كان يقيم عالقة عكسية بني القوميّة والدين ،وعالقة طرديّة بني القومية والالدينية ،فكل
مظهر من مظاهر انتشار القومية يعد يف اتجاه تقويض الدين وإضعافه لدى أتباعه،
وكل مظه ٍر من مظاهر انتشار الدين يعد رضبًا للقوميّة وتهميشً ا لدورها .ويبدو يل
ّ
بديل للدين،
صدق هذه النتيجة التي انتهى إليها ،فأتباع القومية يفهمون خطأ أنّها ٌ

والعامل الرئيس يف تقويضه ،متأثرين يف ذلك بالتوجه الغريب ،والتاريخ منذ ظهور
الفكرة شاهد عىل ذلك ،فالرصاع قائ ٌم وال زال بني القومية كممثلٍ للفكرة الغربية،
والعقيدة كممثلٍ للفكرة اإلسالمية ،وكان الدليل عىل ذلك قضية التعليم الديني التي
كان أصحاب التيار التنويري ينادون بإلغائه باعتباره -يف ظ ّنهم املريض -أدا ًة لتخريج
إرهابيني ودعاة عنف ،يف حني كان تيار االتجاه الديني يؤمنون إميانًا ال مداراة فيه

علم بأنّه يتم فيه
بأ ّن التعليم الديني ٌ
عامل من عوامل الربط بني املسلمني وعقيدتهمً ،
ديني
تدريس العلوم واللغات وغريها من وسائل املتطلبات الحديثة ،ولكن يف إطا ٍر ٍّ
يربط فيه املسلم بني ماضيه وحارضه.
إ ّن الندوي كان يقف موقف الناقد من الدول اإلسالمية املتح ّررة من نري االحتالل

األجنبي التي اندفعت وراء تيّار التجديد أو ما يسميه التغريب ،كام رفض نزعة

هؤالء نحو علمنة الدولة وهيمنتها عليها ،خاصة يف ما يتعلق بالقانون الوضعي،
فقد كانت تستحوذ عىل الندوي فكرة القانون اإلسالمي املأخوذ من القرآن والسنة،

حا للتطبيق يف هذه الحياة ،وقد كان من هذه الدول التي نقدها أندونيسيا،
كونه صال ً
فقد رفض موقفها من السري نحو تقليد تركيا .ومن ثم فإنه كان يخىش من أن هذه

هي قصة هؤالء القادة املتجددين الثوريني ،وقصة كثري من األقطار الرشقية التي
[[[-ميشيل عفلق ،يف سبيل البعث ،تحت عنوان :ذكرى الرسول العريب ،خطاب ألقى عىل مدرج الجامعة
السورية يف  5من نيسان1943 ،م.
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تح ّررت ونالت استقاللها .فقد كان ينتقد هؤالء القادة؛ ألنهم كان لديهم تصمي ٌم
عىل تطبيق الفكر الغريب بفلسفاته ومناهجه عىل األصعدة السياسية واالقتصادية
والثقافية ،وألنهم كان لديهم التصميم عىل تطبيق فكرة القومية يف األقطار اإلسالمية،

ولذا يقول“ :يظهر أن زعامءها ووالة األمور فيها قد صمموا عىل تطبيق الفلسفة

الفكرية الغربية بشعبها االقتصادية والسياسية والثقافية ،فلسفة القومية املادية يف
حرب دامئ ٍة دامي ٍة مع الطبيعة اإلسالمية العميقة الجذور
بلدهم اإلسالمي ،فهم يف
ٍ
املمتدة العروق ،ويف رصا ٍع مع الجهاز االجتامعي والعلمي والخلقي الذي فيه
الخري الكثري والقوة التي ترهب ويحسب لها الحساب ،وميكن أن تنمو وتشغل

لصالح األمة والبالد ،ويف رصا ٍع مع املعنويات التي نشأت ورسخت يف نفوس
أفراد هذه األمة وأجيالها ،بجهو ٍد جبار ٍة ودما ٍء زكيّ ٍة سخي ٍة ،وإخالص ليس له نظري،
وعىل حساب اإلميان بالله والرسول والغيب ،الذي ال يصنع يف املصانع ،وال
يولد بالخطب الرنانة ،وال يخلقه إال الرسل وشخصيتهم القوية ،وجهود الدعاة
املخلصني من الطراز األول ،الذي إذا فقد من األمة ال يعود بسهولة ،ال ميأل فراغه

شعر قومي ،أو وعي سيايس ،أو تقدم يف املعرفة والثقافة”[[[.

ومن ثم نفهم أن الندوي وكأنه يربط بني التقدم والنهضة من جانب والتغريب

جانب آخر ،أل ّن دعاة التقدميّة يف الغالب كانوا تغريبيني يؤمنون بالفكرة الغربية
من
ٍ
ال يلقون باالً للفكرة ا ٍ
إلسالمية ،ومن ثم كان ينظر إىل فكرة الرصاع بني الفكرين
ٌ
فصول وحلقاتٌ من تركيا
من بداية عام  1924م عىل أنها متثل قص ًة واحد ًة لها
إىل الجزائر ،دون أن يستثني من ذلك دول ًة إسالميّ ًة واحدةً ،وقد استدل عىل ذلك

بتونس ـ كام هو الحال يف بقيّة البلدان ا ٍ
إلسالمية ـ التي سارت يف طريق تركيا بعد

عام 1924م ،سارت خلف الثقافة الفرنسية يف اتجاهاتها الالدينيّة ،فمنع الحبيب
برقيبة تع ّدد الزوجات والطالق االنفرادي ،هذا األمر نجد له شب ًها مبا فعله النظام
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السيايس التونيس من التغ ّول عىل الرشيعة ا ٍ
إلسالمية يف املرياث ،حيث اقرتح
مرشوع قانون يساوي املرأة بالرجل يف املرياث ،مع ما يف ذلك من مخالف ٍة

رصيح ٍة للنص القرآين.

ومن ثم فإ ّن الندوي انتقد التطور عىل طريقة بورقيبة ،باعتباره تطو ًرا ال دينيًا
كل ما هو ديني ،ينحو ناحية االنفصال عن ا ٍ
إلسالم ،لكن الندوي
يقف يف وجه ّ

كان يفهم جي ًدا أن بورقيبة مل يكن يظهر تصادمه مع الدين بصور ٍة عالنيّ ٍة ،إذ كان

يف نظره يبذل جهده للتوفيق بني الحضارة العرصيّة الرضوريّة والتقاليد الدينيّة،
محاوالً االهتامم بالتدليل عىل أ ّن إصالحاته إذا كانت ال تحرتم النصوص الحرفية
للقرآن فإنّها ال تخون روحها ،وبنا ًء عىل هذا املنطلق فإ ّن الندوي اعترب النموذج
التونيس هنا أقرب للنموذج املرصي منه للنموذج الكاميل الرتيك ،حيث تجنب

مهاجمة الجامع الكبري ـ جامع الزيتونة ـ وج ًها لوجه ،يف الوقت الذي ح ّدد له
بالتدريج دوره ومهامه ،مع التفكري يف تحويله إىل مج ّرد كليّ ٍة لعلم الالهوت يف
إطار الجامعة التونسية[[[.

ومن ثم كانت اإلشكالية تتمثل يف أ ّن الندوي كان يرى أ ّن الدولة العرصيّة
تعني قيامها عىل أنقاض الدولة الدينيّة ،وهذا ما كانت تسعى إليه كل التيارات التي

تحمل لواء العلامنيّة والليربالية وغريها ،وهي كلّها تياراتٌ تقف من الدين موقفًا
يئ ،وهذا املوقف هو ما كان يستحرضه
أقل ما ميكن أن يقال عليه أنه
ّ
ٌ
موقف عدا ٌّ
أي محاول ٍة عرصيّ ٍة يقوم بها دعاة العرصنة والتنوير،
الندوي يف ذهنه عند حديثه عن ّ
يبي حقيقة
وهذا املوقف من الندوي ذو جانبني :األول إيجا ٌّ
يب كونه يحاول أن ّ

دعوة العرصنة والتغريب التي ينادي بها العديد من بني جلدتنا رجاء توجيه فكر
العامل اإلسالمي إىل وجه ٍة تتفق مع الدين اإلسالمي يف جوهره وروحه ،والثاين
كل محاول ٍة عرصيّ ٍة عىل أنّها نو ٌع من االنفكاك من الدين
سلبي كونه ينظر إىل ّ
ٌّ
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والتملص منه ،وهذا أم ٌر قد يوحي خطأ لدى البعض بأ ّن اإلسالم ال يساير العرص،
ٍ
مجاف للحقيقة.
وال يؤمن بالتطور ،وهذا
لكن ما يحسب للندوي يف نقده لقضيّة الرصاع بني الرشق والغرب وخاصة يف

التجربة التونسية أنّه كان يحاول دامئًا أن يكشف األخطار التي تحيق بتلك التجارب

كونها تحاول االقتفاء بالنموذج الغريب ليس إالّ ،دون البحث عن نو ٍع آخر مبتك ٍر من
الحلول لإلشكاليات التي تعيق الحضارة اإلسالمية عن االنطالق؛ يك تكون ذات
مكان ٍة يف هذا املجتمع الذي ال يعرتف إال بالتطور والتقدم.
يفس سبب حنقه عىل التجربة التونسية البورقيبية؛ وكأنّه كان ينظر إىل
وهذا ّ

هذه التجربة عىل أنّها انترصت للغرب عىل الرشق يف رصاعهام الفكري الذي غالبًا

ما يحسب لألول عىل حساب الثاين ،حيث قبلت تونس قانون 1956م ،وألغت

املحاكم الرشعية ،واستبدلت بها قانون األحوال الشخصيّة ،وقامت باالستيالء عىل
أموال األوقاف العامة التي ألغت وزارتها التي كانت قامئ ًة عىل شؤونها .وإن ك ّنا

كل هذه اإلجراءت يف ظ ّننا مل يكن هدفها اإلصالح بقدر ما كان
نؤكد عىل أ ّن ّ
هدفها الوقوف أمام امل ّد الديني يف البالد اإلسالمية ،والعمل عىل االنتصار للفكرة

الغربيّة عىل نظريتها اإلسالمية يف دول اإلسالم ذاتها.

إذا ً ،كانت اإلشكالية الكربى يف الرصاع الغريب الرشقي أن الدول اإلسالمية التي
كل فكر ٍة عن اإلصالح
تنتهج نهج التغريب كانت تعمل عىل تهميش الدين ،فكانت ّ
ال تقوم عندهم إال عىل أنقاض الدين ،ومن ثم نقد التجربة التونسية التي تأثرت

بالحضارة الغربية ،فبدلت يف أحكام الزواج والطالق يف الرشيعة اإلسالمية[[[،
تبديالً يع ّد ـ يف التحليل األخريـ مسخًا لها وتشوي ًها متع ّم ًدا ملضمونها وجوهرها،

ومن ثم فإنّه بنا ًء عىل القانون التونيس فإ ّن تع ّدد الزوجات جرمي ٌة يعاقب عليها
[[[-ولبيان أحكام الطالق يف القرآن انظر أحمد محمد شاكر ،نظام الطالق يف اإلسالم ،القاهرة ،طبعة مكتبة
السنة1936 ،م ،ص.48 ،43 ،41 ،26 ،17 ،11
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القانون يف مخالف ٍة واضح ٍة للنص القرآين ،كام أ ّن الطالق ـ طبقًا لهذا القانون ـ ال
ٍ
برشوط هي عىل النحو التايل:
يقع إال
أ – طلب الطالق ال يقع إال يف املحكمة.
ب – توافق الطرفني عىل الطالق.
ج – الغرامة جزاء الطرف الذي يرص عىل الطالق.
ومن ثم يقول الندوي“ :وهكذا مل تجعل املرأة متساوية بالرجل يف الطالق

والزواج أم ًرا أساس ًيا فحسب ،بل يف شؤون امللكية أيضً ا التي تتبع النكاح .إنه

بعي ٌد أن يكون لواضعي هذا القانون تأث ٌر مبثل هذه األفكار والنزعات ،ومهام زعم

الحل والعقد يف تونس ،فإ ّن قانونهم الشخيص يختلف عن القانون اإلسالمي
ّ
أهل
التقليدي ،كام يختلف عنه القانون العلامين.[[[”..

ومل يكن األمر عند الندوي بخصوص الجزائر يختلف يف قليلٍ أو كثريٍ ،فقد

م ّرت بالتجربة ذاتها التي م ّرت بها الدول اإلسالمية ،من حيث ش ّدة الرصاع بني

الفكرة اإلسالم ّية والفكرة الغربية ،وتصدر املشهد يف هذه البالد دعا ُة االنتصار
للفكرة الغربية ،فساد دعاة التقدم ّية والتغريب ،وساقوا البالد سوقًا نحو ماديّ ٍة
كل مبادئها من روح الحضارة الغربية ،رغم من التطلعات
اشرتاك ّي ٍة علامن ّي ٍة تنهل ّ

الدين ّية التي تأملها الشعوب اإلسالمية ذاتها.

لقد ذهب الندوي إىل أ ّن شجرة الحضارة الغرب ّية والفلسفة الغرب ّية التي ساهم يف

خاص ـ وهذه العوامل كلّها هي ما وفرتها البيئة الغربية ـ
خاص وغذا ٌء
نشأتها منا ٌخ
ٌّ
ٌّ

انتقلت من البيئة الغربية إىل البيئة اإلسالمية ،فتغرس فيها وتنصب بق ّوة ،ويهيأ لها
الجو ،وتحفر لها األرض حف ًرا عميقًا ،ويقوم من يعملون عىل نصبها يف البالد

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص162ذ.

196

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

اإلسالمية بعمليّة هدمٍ واسع ٍة ،وإزالة ـ ما أسموه ـ األنقاض الفكريّة واالجتامعيّة
من حولها ،وقد استغرقت هذه العمليّة اله ّدامة جهو ًدا وأوقات ًا وطاقات كان من
املمكن ـ حسب ما يرى ـ أن تعود عىل األمة والبالد بالنفع الكبري ،لو وجهت إىل
عمليّ ٍة إيجابيّ ٍة بناء ٍة ،وإىل إثارة القوى الكامنة يف نفوس هذا الشعب اإلسالمي عن
طريق اإلميان والدعوة الدينيّة واإلصالح الخلقي[[[.

ومن ثم نفهم أن بعضً ا من املسلمني أنفسهم هم الذين ساقوا الفكر الغريب

رصا إىل األرايض اإلسالمية ،مبا يعني أ ّن الغرب فتح لهم املجال
والحضارة الغربية ق ً
من خالل الفكر والفلسفة ،ثم تصارع املفكرون الذي يحملون لواء التقدميّة والتغريب

بكل الجهود التي كان ينوي
لبسط مظاهر الفكر الغريب وأفكاره يف األرايض ،فتكفلوا ّ
الغرب القيام بها ،ووقف الغرب موقف املتفرج املنبهر بأولئك القوم الذين يدافعون

عن أفكاره املغلوطة دينيًا وخلقيًا عىل األقل ،ويصفق لهم تصفيقًا حا ًدا أن وفّروا عليه
مؤنة نرش هذه املظاهر وتلك األفكار .نعم هو حاول وعمل عمالً دؤوبًا عىل ذلك،

بيد أ ّن تلك املحاوالت وذاك العمل مل يكن ليؤيت مثاره لوال الطابور الخامس الذي
عاونه من أبناء األمة اإلسالمية ،ويا لألسف !

ٍ
نظريات
والعجيب أ ّن حاميل لواء التقدميّة والتغريب يف بالدنا راحوا يستندون إىل
محل ٍ
نقاش حتى من الغربيني أنفسهم ،من ذلك القومية التي يهيم هؤالء
وأفكا ٍر غربيّ ٍة ّ

بها عشقًا رغم أ ّن الكثري من مفكري الغرب ذاتهم رفضها؛ باعتبارها متثل نو ًعا من
التعصب الذي ال يؤدي إىل شيوع السالم يف العامل ،ومن ثم فنحن مع الندوي عندما

يصف هؤالء التقدميني بالرجعية؛ ألنهم استندوا إىل أفكا ٍر عفا عليها الزمن يف بيئتها
األصليّة ،واتخذوا لها بديالً يقوم عىل اإلنسان العاملي واملواطنة العاملية.

ولكأين بالندوي وهو ينظر إىل القوم ّية عىل أنها كانت مجاالً واس ًعا للرصاع بني
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،165
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الرشق والغرب ،ألن هؤالء القوميني اتجهوا إىل يشء فقد قيمته ومكانته يف بيئته

األصلية ،وهو املجتمع الغريب األورويب ،وذلك من زمن ليس ببعيد؛ ألنهم جاءت
ٍ
ٍ
وأوقات معين ٍة ،ومل ّا تولت هذه الظروف واألوقات أصبح
ظروف خاص ٍة
عندهم يف
ريا عىل املجتمع األورويب .يقول الندوي
وجودها عاديًّا ،بل لقد كان رضرها كب ً
مؤك ًدا عىل هذه الفكرة التي تدل عىل الرصاع الفكري بني الغرب والرشق ،والذي

لكل ما هو غريب “:قد بدأ مفكرو الرشق
أراد فيه املفكرون الغربيون االنتصار ّ
والغرب األحرار ينظرون إىل القوميّة نظرة ازدرا ٍء واحتقا ٍر ويعتربونها موض ًة قدمي ًة
رصا ه ّدا ًما للبرشيّة والسالم العاملي ،ويدعون إىل
ودليالً عىل الرجعيّة والتزمت وعن ً

الوحدة اإلنسانيّة وفكرة األرسة العامليّة”[[[.

وقد استند الندوي هنا إىل علمني من األعالم الكبار ،هام املؤرخ أرنولد توئنبي

والسيايس الدكتور رادهاكرشنان رئيس الهند السابق ،إذ إ ّن كالً منهام رفض فكرة
القوميّة؛ ألنّها يف التحليل األخري تقود إىل التعصب والرنجسيّة ،ما يه ّدد السلم
العاملي ،يف الوقت الذي ال ب ّد أن يعيش فيه جميع دول العامل كأرس ٍة واحد ٍة.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،166
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الفصل السادس
الغرب وأسباب التغريب
في العالم اإلسالمي وعالجها

نظام التعليم الغريب:
تنبني وجهة نظر الندوي يف التعليم عىل أنّه ال ب ّد أن يكون قامئًا عىل أمرين:

روح وضمري ،كالكائن الحي متا ًما ،أل ّن نظام التعليم بروحه وضمريه إنّ ا هو عنده
ظل لعقائد واضعيه ونفسيتهم ،وغايتهم من العلم ودراسة الكون ،ووجهة النظر إىل
ٌّ
الحياة ،ومظهر ألخالقهم ،فهذا هو الذي مينح التعليم شخصيّته املستقلّة“ ،إن
هذه الروح هي التي ترسي يف هيكله متا ًما ،إنها ترسي يف جميع العلوم ،يف األدب
والفلسفة والتاريخ والفنون والعلوم العمرانيّة ،حتى يف علمي االقتصاد والسياسة،
بحيث يصعب تجريدها من هذه الروح”[[[.

ومن ثم هناك ٌ
ري يف العقيدة والروح والشخصية بني نظام التعليم
فرق كب ٌ
اإلسالمي ونظام التعليم الغريب[[[ ،ومن ثم فنحن إذا ما حاولنا تطبيق النظام األخري
حا مستقلّةً،
يف العامل اإلسالمي فإنّه ال يأيت بخري؛ ال ليش ٍء إالّ ألنّه يحمل رو ً

ريا منفر ًدا ،وشخص ّي ًة ذات ّيةً ،بحيث تتجىل يف هذا النظام عقيد ُة وعقل ّي ُة واضعيه
وضم ً
الزج بهم يف أتون هذا النظام الذي وإن
التي تختلف عن عقيدة وعقلية من يحاولون ّ

وافق بيئة فإنّه ال يوافق األخرى.

ولعل من السهل علينا هنا أن نؤكد عىل تأث ّر الندوي هنا باملفكر اإلسالمي
ّ

محمد أسد ،فهذا املفكر الغريب الذي أسلم وصار أدا ًة يف الدفاع عن اإلسالم مل
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.178
[[[-انظر قضية املنهج التعليمي والرتبوي والقضايا العلمية والثقافية يف البالد واألقطار اإلسالمية ،الندوي،
الطريق إىل السعادة والقيادة للدول واملجتمعات اإلسالمية الحرة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1402 ،هـ
 1982م .ص ) 121وانظر له أيضً ا ،كيف توجه املعارف يف األقطار اإلسالمية ،بغداد ،املطبعة اإلسالمية،الطبعة الرابعة1375 ،هـ 1956 -م ،ص.4
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ي ّدخر جه ًدا يف كشف املخططات الغربية يف التعليم ،ولذا نجده يقول مثالً عن

تدريس األدب“ :إن تعليم األدب األورويب عىل الشكل الذي يسود اليوم الكثري
من املؤسسات اإلسالمية ،يقود إىل جعل اإلسالم غريبًا يف عيون الناشئة املسلمة،
ومثل هذا ـ ولكن إىل ح ٍّد أبعد ـ عىل التعليل األورويب للتاريخ العام ،إذ ال يزال
املوقف القديم فيه( :رومانيون وبرابرة ) يظهر بجال ٍء ثم إن ملثل هذا العرض يف

كل
التاريخ هدفًا خفيًا ،ذلك أنّه يدلّل عىل أ ّن الشعوب الغربيّة ومدنيّتها أرقى من ّ
يش ٍء جاء أو ميكن أن يجيء إىل هذا العامل ،وهكذا ميكن خلق نو ٍع من التربير
األديب لسعي األوروبيني إىل السيطرة والقوة املادية”[[[.

يرا سـلبيًا ينتـج عـن هـذا التثقيـف التاريخـي يف عقـول الناشـئة
إن هنـاك تأث ً

مـن غير األوروبيين ،قوامه إشـعار هذه الشـعوب بالنقـص يف ما يتعلـق بثقافتهم

الخاصـة وماضيهـم ،وباآلمـال املتاحة لهم يف املسـتقبل ،فينشـأ الناشـئة وهم قد

تـم تربيتهـم على احتقـار ماضيهـم ومسـتقبلهم ،إال إذا كان هـذا املسـتقبل قامئًا
على املثل الغربيـة [[[.

ويحذر محمد أسد من محاولة معالجة تأخرنا العلمي عن طريق اقتباس

النموذج الغريب يف التعليم ،قائالً“ :وإذا كان املسلمون قد أهملوا يف ما مىض

البحث العلمي فإنهم ال يستطيعون أن ينتظروا إصالح هذا الخطأ اليوم عن طريق

وكل فقرنا ال يوزنان
كل تأخرنا العلمي ّ
قبول التعليم الغريب ،من غري واز ٍع ما .إن ّ
بذلك التأثري املميت الذي سيحدثه تقليدنا األعمى لنظام التعليم الغريب يف قوى

يف
رص ثقا ٌّ
اإلسالم الدينيّة الكامنة ،إذا أردنا أن نحفظ حقيقة اإلسالم عىل أنّها عن ٌ
فيجب علينا أن نحرتس من الج ّو الفكري للمدنية الغربيّة ،ذلك الج ّو الذي أصبح

عىل وشك أن يتغلب عىل مجتمعنا وعىل ميولنا ،وبتقليد عادات الغرب وزيّه يف
[[[-محمد أسد ،اإلسالم عىل مفرتق طرق ـ ترجمة عمر فروخ ،سوريا ،دار العلم للماليني ،ص.73
[[[-محمد أسد ،اإلسالم عىل مفرتق طرق ،ص.73
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جا مضطرين إىل األخذ بوجهة النظر الغربية .وإن
الحياة يصبح املسلمون تدري ً
تقليد املظاهر الخارجية يقود شيئًا فشيئًا إىل تقبل امليل العقيل املثاقب لذلك”[[[.

ومن ثم نفهم أن النظام التعليمي الغريب يف البالد اإلسالمية كان هدفه الرئيس

اسم وشكالً ولونًا ،بيد أنهم غربيون يف التفكري
أن يكون املسلمون مسلمني
ً
والذوق والفعل ،مبعنى أن يكونوا مسلمني يف الظاهر غربيون يدينون بالحضارة
الغربية يف الباطن والجوهر .وهذا يدلنا عىل يش ٍء من األهمية مبكان ،وهو أن

من أسباب التغريب البارزة يف عاملنا اإلسالمي نظم التعليم التي تصطبغ بالصبغة

الغربية .وهذا ما أكده املسترشق جب يف كتابه وجهة اإلسالم ،حيث يقول:
أي ح ٍّد
“والسبيل الحقيقي للحكم عىل مدى التغريب أو الفرنجة هو أن نتبني إىل ّ
يجري التعليم عىل األسلوب الغريب ،وعىل املبادئ الغربية ،وعىل التفكري الغريب،
كل ذلك هو أن يجري التعليم عىل األسلوب الغريب ،وعىل
واألساس األول يف ّ
املبادئ الغربية ،وعىل التفكري الغريب ،هذا هو السبيل الوحيد وال سبيل غريه ،وقد

رأينا املراحل التي م ّر بها طبع التعليم بالطابع الغريب يف العامل اإلسالمي ،ومدى

تأثريه عىل تفكري الزعامء املدنيني وقليل من الزعامء الدينيني”[[[.

ومن ثم نفهم أ ّن التعليم كان أدا ًة من أدوات الرصاع بني الرشق والغرب يف البالد

اإلسالمية ،وهذا يفرس لنا ملاذا كان الندوي ينظر إىل التعليم الغريب عىل أنه محاول ٌة

عميق ٌة وخفي ٌة لرضب العنرص اإلسالمي ،بل والقضاء عليه ،فانتقل الغرب بهذا
األسلوب الجديد من مرحلة الفتك والقتل والدمار إىل مرحل ٍة جديد ٍة من اللعب
بالعقول والتأثري عىل الهويات ،فلم يجدوا سبيالً لذلك إال بث التعليم الغريب
ونظامه بحيث يتحكم يف العقول واأللباب .ومن ثم انطلقوا إىل تأسيس عد ٍد كبريٍ
من الكليات والجامعات وااملراكز هدفها الرئيس تحقيق هذا الهدف الخبيث .يقول
[[[-محمد أسد ،اإلسالم عىل مفرتق طرق ،ص.73
[[[-انظر االتجاهات الوطنية يف األدب العريب املعارص ،ج ،2ص202
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الندوي حاكياً عن تجربة الهند ومعاناتها من النظام التعليمي اإلنجليزي“ :ورسخت

كل
قدم اإلنجليز ،وأصبح نظامهم التعليمي ـ وهو من أكرب جنودهم ـ يؤيت أكله ّ

حني ،وترسبت يف الناس أفكارهم وميولهم ،فصارت تقلب نظام الحياة ،ونظام

رأسا عىل عقب ،من حيث ال يشعر أهلها ،فتقارصت الهمم يف
الفكر يف الهند ً
الدين ،وخمدت جذوة القلوب ،وانطفأت شعلة الحياة الدينيّة ،وانرصفت الرغبات
واألهواء والتنافس الطبيعي ـ الذي هو الدافع األكرب للتقدم واإلبداع– من الدين

والروحانية إىل املعاش واملادة ،وقلت مرغبات الجهد يف الدين والعلم ،وما يتصل
بالروح والقلب ،وتوافرت املزهدات واملثبطات عنه ،وكرثت الدواعي والحافزات إىل

ضده ،واتجه تيار الذكاء والنبوغ والعبقرية ـ الذي كان متج ًها من قبل إىل الدين ـ من

صنوف الدين وأقسام العلم الديني والروحي ،إىل اإلنتاج واإلبداع يف أنواع علوم
املعاش ومرافق الحياة”[[[.

ومن ثم فقد انتاب الناس الشك يف الدين ،جراء هذه البيئة املحيطة التي

عملت عىل تشويه صورته من خالل املناهج التعليمية الغربية ،وضعفت ثقة الناس

بخالقهم ،أو باألحرى قطعوا الروابط التي تربطهم بربهم وخالقهم ،ومن ثم صار
الناس يبعدون أوالدهم عن الدين ،ويضنون بأوقاتهم وجهدهم يف سبيل تعلم

الدين وعلومه ،فصاروا يهتمون بعلوم الدنيا وأمور املعاش ،ويهملون علوم اآلخرة،

ورمبا كان ذلك االتجاه خوفًا من بطش املحتل ال حبًّا يف العلوم الدنيوية النافعة،
أو رغب ًة يف رفع ِة شأن دينهم ،وهذا يوضح األثر الخطري الذي تركه نظام التعليم
الغريب يف الهند وغريه من البالد اإلسالمية.

ريا يف هذه القضية ـ
ونرى من جانبنا أن الندوي هنا متأث ٌر مبحمد إقبال تأث ًرا كب ً

قضية التعليم الغريب يف بالد اإلسالم ـ فإقبال كتب محذ ًرا من هذه القضية الخطرية
ومن تداعياتها عىل الهوية اإلسالمية والشخصيّة املسلمة ،فهو يرى أ ّن نظام التعليم

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.211 ،210
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الغريب ،إنّ ا هو مؤامر ٌة عىل الدين والخلق واملروءة[[[ .إذ كان إقبال مؤم ًنا بأن
التعليم هو الحامض الذي يذيب معه شخصية الكائن الحي ،ثم يك ّونها كام يشاء،
أي ماد ٍة كيميائي ٍة ،ومن ثم فالتعليم عنده يستطيع أن
ريا من ّ
وهو بذلك أش ّد قو ًة وتأث ً

يح ّول جبالً شامخًا إىل كوم ٍة من الرتاب[[[ .وهذا كله يعني أن الغرب كان يدرك
أهمية التعليم واالستحواذ عليه يف الرصاع مع الرشق ،وبدون ذلك مل يكن للغرب

أن تقوم له قامئة يف بالدنا ،لكنه علم مواطن الضعف فينا ومواطن القوة ،فعمل عىل
زيادة إضعاف األوىل ،والتفنن يف إضعاف الثانية.

إ ّن الندوي وقف موقفًا شدي ًدا من نظام التعليم الغريب الذي تسابقت الدول

اإلسالمية يف تنفيذه ،فصارع أولئك املتشبثني به وبأهدابه رجاء السري خلف

جانب
رصا لدينه من
ٍ
النموذج الغريب ،ومل يخرج من هذه املصارعة إال منت ً
يتبي
جانب آخر ،ويف ّ
وشخصيّته وهويّته من
ٍ
كل مرحل ٍة من مراحل هذه املصارعة ّ

يتبي له صدق ثقتة يف
له أ ّن اإلسالم حص ٌن مني ٌع أمام ّ
كل هجامت الغرب ،كام ّ
عقيدته ويف نفسه .إننا نستطيع القول أن الندوي مل يقبل التعليم الغريب يو ًما ،ومل
يخضع له ،فقد رفض قليله مثلام رفض كثريه ،ونعتقد أنه مل يشذ عن طريق إقبال

ريا ،حيث شهد له بأ ّن فهمه للدين يطابق القرآن والسنة والسلف من
الذي تأثر به كث ً

الصالحني ،وأنّه مل ينصهر يف بوتقة الغرب كام انصهر العديد من مواطنيه وأبناء
الحق شهادة من علم لعلم.
عقيدته ،وتلك يف
ّ

املحتل يحاول يف نظامه التعليمي
ّ
وتأكي ًدا عىل كالم الندوي فقد كان الغرب

تهميش الدين ومحاولة نزعه من صدور الناشئة ،بل العمل عىل إضعاف الناحية
األخالقية مبا تزرعه من مفاهيم وقيمٍ غربي ٍة تتناىف مع القيم اإلسالمية ،وال شك يف

أ ّن تلك السياسة التعليميّة كان لها خطورتها عىل الدين والشخصيّة املسلمة.
[[[-انظر إقبال ،رضب الكليم ،ص.110
[[[-انظر إقبال ،رضب الكليم ،ص.110
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وقد استدل الندوي عىل كالمه بالتجربة الهندية ،فقد كان النظام التعليمي الذي

تم وضعه حديثًا يهدف أول ما يهدف إىل أن ينشأ يف طالب العلم شعو ٌر هدا ٌم،
يقيض عىل قداسة الرواية والحجة واإلسناد ،ولكن هذا ال يعني أن الندوي يرفض
مبدأ تنقية الرتاث عىل ٍ
أسس علميّ ٍة ،وفتح املجال أمام العقل لفهم الدين وما غمض

من أرساره يف الكون والحياة ،والعلم النظري ،ولكن الندوي كان يداخله شعور بأ ّن
هذا النظام التعليمي إمنا جاء للقضاء عىل الدين واألخالق ،ذلك النظام التعليمي
ٍ
وخرافات ،بحيث ينشأ
الذي كان ينظر إىل العقائد الدينيّة عىل أنّها مجرد أوهامٍ ،
اإلنسان املسلم وهو ال يعري عقيدته اهتام ًما يذكر.

وهذا يقودنا إىل أ ّن التعليم كان الوسيلة الغربية الناجعة يف إخضاع العامل

اإلسالمي ،سوا ًء أكان هذا التعليم خارج ًيا يف دول الغرب ،أم داخل ًيا مبا زرعه
الغرب ذاته يف نفوس املتعلمني الذين تعلموا عنده ،أو مبا بثّه يف نفوس الشعوب
املستعمرة ،فنتج عن ذلك ما يشبه االتجاهات اإللحاديّة والتحرريّة التي نشهدها يف

أوطاننا اآلن ،ونحن نؤمن بأ ّن تلك االتجاهات إنّ ا كانت إفرازًا للبيئة الغربية التي
ماجت وال زالت مبا هو أكرث من ذلك .إن الشباب املسلم الذي سافر إىل الغرب

كل منتجات الحضارة الغربية ،وخاص ًة روحها التحرريّة واإللحاديّة،
اطلع عىل ّ
حيث تعلّم هؤالء الشباب يف املؤسسات التعليم ّية الغرب ّية ،وال زالت الدائرة تدور،
إذ يزداد عدد الطلبة الوافدين إىل أوروبا يو ًما بعد يوم ،وهؤالء الطلبة كان لهم دو ُر
السبق يف نقل تجاربهم يف الغرب إىل البيئة اإلسالمية مبا تحمله من معانٍ ومبادئ

تخالف العقيدة الدين ّية ،مبا يعني أ ّن الغرب ص ّدر لنا العديد والعديد من األفكار

اله ّدامة التي دخلت إىل مجال التعليم سوا ًء ما ت ّم بثّه منها يف املناهج ،أو ما تولّته

بعض املراكز الحقوق ّية واملدن ّية بالرعاية واالهتامم .األمر الذي نتج عنه ت ّياران:
رافض لهذا النظام
يب يف التعليم أو يف الحياة عامة ،وت ّياٌر
تيار يتّبع ّ
ٌ
كل نظامٍ غر ٍّ
الغريب إدراكًا منه للخطورة املرتتبة عليه يف املدى البعيد واملدى القريب ،فكان
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التيّار األول زعيم التغريب يف البالد اإلسالمية ،يف حني كان الثاين التيار املحافظ
الذي يغلب عليه الجمع بني التمسك بالعقيدة واألخذ بسبل الحضارة الحديثة
ٍ
أسس دينيّ ٍة .ومن ثم يقول الندوي عن التيار األول“ :لقد جرف تيار
ومواكبتها عىل

نظام التعليم الغريب الشباب اإلسالمي يف البالد العربية والعجمية ـ الذين كانوا
وغي عقليتهم إىل ح ّد أن عقولهم أصبحت ال تستسطيع
زبدة أمتهم وزهرة بلدهم ـ ّ

أن تستوعب اإلسالم الصحيح ،وأصبحوا ال يندمجون يف املجتمع اإلسالمي أيضً ا
ويصبحون جز ًءا منه”[[[.

وبالنظر إىل نظام التعليم الغريب فإن الندوي كان ينظر إليه عىل أنه آلة الرصاع

الناجعة التي استخدمها الغرب يف رصاعه مع الرشق؛ بغية السيطرة عليه؛ ألن
املتأمل يف فكر الندوي يجد أ ّن كل التوجهات السياسية واالجتامعية والثقافية

وغريها إن هي إال مجرد إفرا ٍز لنظامِ التعليم الذي أرىس الغرب قواعده ،وتواله
ٍ
هدف رمى إليه
الطابور الخامس بالعناية والحامية .ولذا يقول أحد الباحثني“ :أول
مخططو التعليم يف الهند هو :أن يكون التعليم عامالً أساس ًيا إلخامد الجذوة التي
يخىش اشتعالها بني الحني واآلخر لطرد الدخالء واملغتصبني ،فوجه التعليم إلزالة

الجفاء ،وتحويل األفكار من الكره والبغض إىل الوالء واإلذعان”[[[.

إن نظام التعليم الغريب وبيئته وجوه الفكري والعلمي والعقيل وتراثه التاريخي

كل القضايا محل الرصاع الغريب الرشقي يف ما يرى الندوي،
هو الضلع الرئيس يف ّ
ومن خالل تتبعنا للخط الفكري الذي تواله الندوي يف قضية التعليم الغريب نجد

أنه جعل أثره نافذًا يف القضايا اآلتية:

اإللحاح عىل كون الدين مسأل ًة شخصيةً ،ال عالقة لها بالدولة والحكم،

واملعاملة مع اإلسالم كمعاملة الكنائس املسيحية ،وقضية فصل الدين عن الدولة.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.187
[[[-انظر خادم حسني إلهي بخش ،أثر الفكر الغريب يف انحراف املجتمع املسلم يف شبه القارة الهندية،
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى ،كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية1404 ،هـ 1405 -هـ ،ص.108
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عائق يف سبيل النهضة واالكتشافات والتحقيق.
الظن بأ ّن الدين ٌ
صف ممثيل الكنيسة املسيحيّة ،الذين كانوا ميلكون
إقامة علامء اإلسالم يف ّ

السلطة املطلقة يف العصور الوسطى.

إعطاء املرأة حق اإلسهام يف جميع أمور الحياة يف كفاحها والخروج مع الرجل

متكافئة.

النظر للحجاب عىل أنه تذكا ٌر لنظام الحرم القديم يف البالد اإلسالمية ،وعالم ٌة

عىل استبداد الرجل عىل املرأة ،وع ّد القضاء عليه خطو ًة رئيس ًة نحو اإلصالح،

االعتقاد بأ ّن قانون الوراثة والنكاح والطالق اجتهاد الفقهاء املسلمني يف

العصور القدمية ،ونتيجة طبيعية للمجتمع البدايئ يف صدر اإلسالم ،ومن ثم
وجب عىل ظنهم إدخال ما يلزم من التعديالت واإلصالحات التي تكفل صوغ

يب من خالل تطبيق املبادئ الغربية ،ومعايريها
املجتمعات اإلسالمية يف
ٍ
قالب غر ٍّ
التي تع ّد فريضة الساعة.

رصف النظر عن الربا والخمر وامليرس ،وعن العالقات الجنسية كافة.
اإلميان بالقومية ،واالندفاع نحو إحياء الحضارات القدمية واللغات العتيقة،

واإلميان بالخط الالتيني وفوائده.

محل
ّ
فكل هذه النزعات واالتجاهات وما أشبهها عند الندوي ،والتي تصري
ّ

الحقائق الثابتة عند هؤالء من أبناء الجيل املثقف ،وتع ّد من عالمات التنوير والتقدم
فكري[[[.
والنهضة ،نتيجة نظام التعليم الغريب وما صاحبه من بيئ ٍة وج ٍّو
ٍّ
إ ّن القادة ووالة الحكم يف البالد اإلسالمية ـ يف ما يرى الندوي ـ نتيج ٌة طبيعي ٌة
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لنظام التعليم الغريب وربيب حضارته ،أما من مل ينشأ يف الغرب ويترشب من تعليمه
أقل تقدي ٍر تعلّم يف تلك املراكز التعليمية يف البالد اإلسالمية
ومنهجه ،فإنه عىل ّ
كل اإلميان“ ،وذلك هو
والتي يرشف عليها من هم تشبعوا بهذا النظام ،وآمنوا به ّ

رس يف أ ّن العامل اإلسالمي اليوم يتأرجح بني عقليّتني ،وفلسفتني ،ووجهتني
ال ّ
مختلفتني تتصارعان دامئًا ،وهذا الرصاع ينتهي يف أغلب األحوال بانتصار فئ ٍة هي
طبيعي ،وهو وإن استحق األسف فهو ال يستحق
حا .إنّه رصا ٌع
أكرث قو ًة وأكرث تسل ً
ٌّ

االستغراب أب ًدا ،بل كان موضع الدهشة واالستغراب ،إذ مل ينشأ هذا الرصاع ،ومل

توجد هذه النزعة إىل التجديد والتغريب”[[[.

بيد أن الندوي كان يحمل يف جعبته حالً ناج ًعا لهذه اإلشكالية ،إذ مل يكن
من أولئك النفر الذين يصدرون املشاكل دون محاولة السعي إليجاد حلو ٍل لها،

كل عىل حدة ،ومتثل عملية السعي
تفيد األمة اإلسالمية أو املجتمعات اإلسالميةّ ،

إىل إيجاد الحلول سم ًة رئيس ًة يف فكر الندوي ،وال نتوقع هذه الحلول إال نابعة

ربا
ني
من مع ٍ
إسالمي خالص ،يستلهم من النص ما يفيد الواقع بحيث يكون مع ً
ٍّ
الحل الذي قدمه الندوي هنا يتلخص يف رضورة أن
ّ
عن العقل والدين م ًعا .إ ّن
يصاغ النظام التعليمي صوغًا جدي ًدا ،بحيث يالئم عقائد األمة اإلسالمية ،ومقومات

حياتها وأهدافها وحاجاتها ،مع تنقيته من روح املادية واإللحاد والتمرد عىل الله
تعاىل ،والثورة عىل القيم والروح الخلقية ،ومن ثم فقد أراد نظا ًما تعليميًا ينفخ
فيه روح التقوى واإلنابة إىل الله تعاىل ،وتقدير اآلخرة ،والعطف عىل اإلنسانية

كلها .هذا النظام التعليمي الذي يرتئيه الندوي ليس وقفًا عىل علومٍ دون أخرى،

لكل ألوان العلوم النظرية والعملية ،فمن اللغة واألدب إىل
وإمنا هو نظا ٌم يتسع ّ
الفلسفة وعلم النفس ،ومن العلوم العمرانية إىل علوم االقتصاد والسياسة ،بحيث

روح واحد ٌة هدفها إقصاء النموذج الغريب العقيل والكفر
تسيطر عىل هذا التعليم ٌ
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بإمامته وسيادته عىل الرشق ،وتخضع علومه ونظرياته موضع الفحص والدراسة،

مع نقد النتائج املرتتبة عىل حالة نفوذ الغرب وسيطرته عىل اإلنسانية ،وفحص ما
يف حضارته من إيجابي ٍة تناسب قيمنا وعقيدتنا وسلبي ٍة نعمل عىل القضاء عليها،
وبيان غثها للبرشية[[[.

وعراقيل ال حد لها ،إال
ٌ
وال شك يف أ ّن هذا النوع من العمل فيه مشق ٌة بالغ ٌة

أنه كان يف نظر الندوي الحل األمثل والوحيد ملوجة التجديد أو باألحرى التغريب

الذي اجتاح العامل اإلسالمي كله ،وأصبح ميثل تهدي ًدا للكيان اإلسالمي يف البالد
إسالمي يف سبيل مقاومة هذه املوجة ميثل مجهودا ً
أي مجهو ٍد
اإلسالمية .إذ صار ّ
ٍّ
حقريا ً من وجهة نظر أصحاب ما يسمى بالتغريب ،كام أنه القى التنكيل من السلطة

بغية سلب البالد اإلسالمية حضارتها وهويتها اإلسالمية.

وميكن القول أ ّن التجارب التاريخية التي قرأ عنها الندوي فضال عن التجارب
الحل هو صبغ التعليم يف بالدنا بالصبغة
ّ
التي عايشها جعلته يحكم بسهول ٍة أ ّن
صب أغلب جهوده عىل
اإلسالميّة ،فاالحتالل عندما جاء إىل بالدنا اإلسالمية
ّ
التعليم ،ولذا كانت طبقات من نوع الضباط وكبار املوظفني واملسؤولني يف الدولة

وظل هذا النظام مطبقًا عرشات السنني أثناء االحتالل،
قد نشأت نشأ ًة غربي ًة خالصةًّ ،

ورمبا تجاوز املائتني سنة ،ألنّه ال زال مطبقًا إىل اآلن عىل نطاق املامرسة ،ومن
ثم فإ ّن الندوي يحاول تكرار التجربة ،ولكن بصبغ ٍة إسالميّ ٍة ،وعليه كان الطريق
عنده إىل تغيري البالد اإلسالمية ،والعودة بها إىل الحياة اإلسالمية أن يتم االهتامم
ٍ
أسس إسالميّ ٍة[[[ .وما ذلك إال ألن هذه الطبقة
بتعليم هذه الطبقة وتربيتها عىل
هي املتحكمة يف مقاليد البالد ،واآلمر الناهي فيها ،ومن ثم فإ ّن إصالح النظام
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إصالح للبالد كلها ،باعتبار تأثري
التعليمي الذي يخرج هؤالء املثقفون إمنا هو
ٌ

كلمتهم عىل العامة من الناس.

جذري باألساس ،ألنّه يريد أن
ري
ٌّ
ومن ثم نفهم أن التغيري الذي ينشده الندوي هو تغي ٌ

ريا يف تكوين هذا التعليم من أساسه ،فضالً عن أنّه يحتاج وقتًا أطول.
يكون التغيري تغي ً

ريا ،ما جعله ينادي برضورة
إ ّن أمر الجيل الجديد ـ عنده ـ كان يهم الندوي كث ً
ٍ
واحد ،ولكن ما إطار
اإلرساع يف تطبيق النظام التعليمي الجديد دون تأخري ولو ليومٍ

هذا النظام الجديد؟ وما حدوده؟ إن هذا النظام قبل أن يتحقق ال ب ّد عند الندوي من
إنشاء دور إقام ٍة إسالمي ٍة تؤثر يف عقول الشباب وأبناء الجامعات ،يقيم فيها الطلبة،
ويتم االهتامم فيها بغذائهم الروحي والفكري ،وتربيتهم اإلسالمية ،استنا ًدا إىل

أن دور مساكن الطلبة وتأثريها عىل حياتهم وسريتهم وميولهم ونزعاتهم الظاهرة
جيل للذين جربوا هذا الجيل الجديد ،وعرفوه عن كثب“ .أما تأسيس دور اإلقامة
للشباب املسلم املتعلم يف الجامعات فإنّه ال يحتاج إىل عنا ٍء كبريٍ ،وفيها فوائد

كثرية ،ويف البالد التي أفلت فيها زمام التعليم عن يد القادة والزعامء تستطيع هذه
املساكن أن تهيّئ الج ّو الصالح لصيانة الشباب الخلقية وتربيتهم الدينية والفكرية،
ريا من النفوس الربيئة السعيدة من هذه البيئة املوبوءة
وبإمكانها أن تنقذ عد ًدا كب ً
املفسدة وسموم معاهد التعليم وأرضارها”[[[.

ونحن مع الندوي يف فكرته هنا ،بل إننا نرى أن وجود ذلك يف الغرب أم ٌر ال غنى

عنه ،كام هو الحال يف البالد اإلسالمية ،ونحن نرى بعض التجارب الدالة عىل ذلك

من قبل املسلمني يف الغرب ،فحسب أحد الباحثني اختار بعض الطلبة االستقرار

يف الغرب بعد انتهاء دراساتهم ،واتجهوا إىل إنشاء مؤسسات تجمعهم ،عىل مستوى
املهن وأماكن اإلقامة ،وقد تم بالفعل إنشاء الكثري من اتحادات الطلبة املحلية

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،191
.192

الفصل السادس :الغرب وأسباب التغريب في العالم اإلسالمي وعالجها

211

يف العامل؛ حيث أسهم رواد العمل اإلسالمي الفكري يف إنشاء االتحاد اإلسالمي
ٍ
لنشاطات فكري ٍة
العاملي ،الذي سجل يف أملانيا عام 1969م ،وأصبح يف ما بعد مظل ًة

عام ٍة ،وزادت أعداد املنظامت املنتسبة إىل هذا االتحاد إىل أكرث من مائة منظمة

طالبية وشبابية من أكرث من ستني بل ًدا ،ونرش أكرث من ألف كتاب بأكرث من مائة لغة[[[.
لكن الندوي مل يكن هدفه إنشاء دور اإلقامة هذه يف البالد اإلسالمية ،بل كان

يرى أن الحاجة ملحة إليها أيضً ا يف البالد الغربية ،التي يقصدها الشباب املسلم
والذين قدر لهم قيادة البالد يف املستقبل مبا أوتوه من علمٍ وذكا ٍء وثقاف ٍة ،فإ ّن
الحاجة إىل إقامة هذه الدور لهم يف غاية األهمية .ومن ثم كان يرى أنه من الواجب

علينا القيام بإصالح النزعات وتغيري التيارات وتكوين الفكر اإلسالمي ،يف هذه
املراكز والحصون العلمية مع القيام بإعادة ثقتها باإلسالم ومستقبله ،لينتج عن ذلك

ثور ًة صامت ًة يف هذه البالد التي يقودها الشباب املسلم ،وهذا يف نظره أسلم الطرق
واألساليب والتجارب التي ميكن أن متر بها البالد اإلسالمية[[[.

إن االستقراء العام لفكر الندوي ،وخاصة يف قضايا التعليم وأثره يف األمة

ليقودنا إىل أنه كان يستنكر حالة الركود العلمي عند املسلمني ،إذ كان ذلك من
العوامل التي تؤدي النسياق الطبقة املثقفة وطبقة القادة ناحية التغريب ،وهذه آف ٌة

كربى ال تزال تطل برأسها يف عاملنا الفكري ومحيطنا اإلسالمي ،تجعل هاتني
الطبقتني بعيدتني عن الدين ،ورمبا ترفض أن يكون له دو ٌر يف املجتمع والحياة .إن
املراكز العلمية اإلسالمية منذ عقو ٍد طويل ٍة مضت وإىل اآلن يغلبها الركود الفكري
والجمود العقيل ،رمبا كان هذا نتيجة الجمود العقيل الذي عليه علامؤها الذين

يجعلون همهم االنكفاء عىل القديم ملجرد قدمه إال من رحم ريب منهم  ،مع أن
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– فريحينيا – الواليات املتحدة األمريكية ،األوىل1439 ،هـ 2018 -م ،ص.177
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الرشيعة اإلسالمية رشيع ٌة متجدد ٌة عىل الدوام تتفاعل مع الواقع والحياة مبا تشمله
ٍ
منجزات عىل كافة األصعدة ،دون أن يخل ذلك بجوهر العقيدة وأصولها،
من

مهم يف فتح
رشيع ٌة أساسها االجتهاد ،ومن ثم فالبد أن تكون هذه املراكز عامالً ً
باب االجتهاد بدالً من أن تكون عامالً يف غلقه .إ ّن املشكلة األساسية التي يواجهها
العديد من القامئني عىل كثري من هذه املراكز يعتقدون خطأ أن فتح باب االجتهاد

سيعود بالرضر عىل العقيدة ،ناسني أو متناسني أن االجتهاد ال يرتتب عليه رضر

وعامل مه ٌّم يف
ٌ
عىل الرشيعة ،وال ميثل عائقًا لها ،بل هو من فرضيات الرشيعة
تج ّددها واستمراريتها يف قلوب وعقول معتنقيها ،ذلك أن العلوم اإلسالمية علو ٌم
قابل ٌة للتفاعل مع الحياة ،وقابل ٌة للنمو واالستمرارية ،بيد أنها عند الندوي عاجز ٌة عن
رص
إقامة الربهان عىل هذه االستمرارية ،فضالً عن صالحيتها ،خاصة ونحن يف ع ٍ
علمي ال مكان لعلمٍ فيه أو قضيّ ٍة منم دون برهان.
ٍّ
إن الندوي أراد أن تكون تلك املراكز عامالً متجد ًدا يف تطور الحياة ومناسبتها

للواقع ومتاشيها معه ،ويف هذا الصدد كان كثري العرفان للمراكز التعليمية اإلسالمية
علم بأن فرتة التحوالت واالنقالبات
القدمية كونها كانت تتامىش يف تطورها مع الواقعً ،

كانت نادرة بالنظر إىل ما تالها من فرتات تاريخية“ ،ولكن واضعي املناهج التعليمية
يف ذلك العرص ،وزعامء الحركات العلمية يف العامل اإلسالمي آنذاك كانوا يقومون
ٍ
بتعديالت مستمر ٍة يف املناهج تشهد بذكائهم واعرتافهم بالواقع”[[[.

ويعول الندوي عىل القرن الثامن عرش امليالدي باعتباره القرن الذي وإن مل

يشهد انقالبًا أو ثور ًة يف البالد اإلسالمية ،فإنه شهد انقالبًا أو ثورة من نوع آخر،

“وإمنا كان ثورة حضارية وانقالبًا شامالً ،فزالت حضارة ،وجاءت حضارة أخرى،
وذهبت قي ٌم ،وحلت محلها قي ٌم أخرى ،وأصاب املنهج الدرايس جمو ٌد مل يسمح له
إلحاح شدي ٌد عىل البقاء
كل تعديل أن يقبله ،وظهر
التجاوز عن خطه املرسوم ،وأىب ّ
ٌ
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عىل الخط القديم ،فاألسلوب الذي اختاره املتقدمون يف وضع املنهج الدرايس
يف عصورهم ،ومن بينهم الشيخ نظام الدين اللكهنؤي مؤسس الدرس النظامي (م
1161هـ) يف الهند ،وعلامء األزهر يف القرن الثامن عرش يف الرشق األوسط ،فقد

أغلق باب االجتهاد ،ووقف توسيع نطاق الفقه اإلسالمي يف القضايا واملشكالت
الجديدة التي خلقتها الحضارة الحديثة ،واالكتشافات الجديدة ،وبالرغم من أن

االجتهادات بالرشوط الرضورية[[[ كان فريضة علامء اإلسالم ،ووسيلة لتبليغ رسالة

اإلسالم إىل العرص املتطور أصبح مقفل الباب ،مسدود الطريق”[[[.

وعىل الرغم من أن كالم الندوي كان صائبًا إىل ح ٍّد كبريٍ يف هذه القضية ،وعىل

ريا
تغي شيئًا ما ،فإن التغيري ال زال تغي ً
الرغم من أن الوضع يف املراكز التعليمية ّ
بطيئًا يسري كام تسري السلحفاة ،فالتغيري ناحية اإلصالح ينبغي أن يكون يف الوقت
املناسب حتى يؤيت مثرته ،فإذا تأخر قليالً مل يحقق النتائج ذاتها التي كان من
املمكن تحقيقها ،وإذا عجل به قبل وقته املناسب مل يحقق كذلك هذه النتائج.

لكن اإلشكالية يبدو أنها إشكالي ٌة من نو ٍع آخر ،فهي إشكالية أساليب بيان وطرق

تعبري يف الحقيقة ،فأساليب البيان وطرقه اآلثرة للقلوب كان الندوي يراها مفقود ًة

أو كادت أن تفقد ،يف عرص تج ّددت فيه التعابري وأساليب البيان ،وندر فيه وجود
العلامء النوابغ الذين لديهم القدرة عىل إقناع الجيل الجديد بخلود الحقائق الدينية،
وصالحية الحياة ،وتفوق اإلسالم ،ويزيحون الستار عن وجه الحضارة الحديثة
بنقدهم العلمي املتزن وتحليالتهم الدقيقة[[[.

[[[-ومن رشوط االجتهاد :العلم بلسان العرب ،أن يعرف املجتهد من الكتاب ما يتعلق باألحكام ،العلم
بأحكام السنة ،معرفة فتاوى الصحابة والتابعني وأمئة الفقه ،معرفة القياس ،أن يكون املجتهد مأمونًا ال
يتساهل يف الدين ..انظر أحمد إبراهيم عباس الزروي ،نظرية االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية ،دار الرشوق
للنرش والتوزيع والطباعة ،الطبعة األوىل1403 ،هـ 1983 -م ،ص.38 ،37
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.210
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،210
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ريا بني الرشق والغرب ،مستقبالً ال نرى فيه
إن الندوي كان يريد مستقبالً من ً
عالقة تابع (الرشق) مبتبوع (الغرب) ،وإمنا عالقة الند للند ،عالقة عىل قدم
املساواة ،قوامها التسارع يف السباق الحضاري والتزود من الحياة العلمية ،ومن ثم
فإن الشخصية املسلمة التي يرتئيها الندوي ملستقبل هذه العالقة ليس أي شخصية

كيفام اتفق ،وإمنا هي شخصية لها مقوماتها الخاصة ومميزاتها الذاتية التي تستطيع
قيادة دفة األمور نحو عالق ٍة إيجابي ٍة بني الرشق والغرب ،وليست تلك العالقة السلبية
التي نراها اآلن.

أوىل هذه املقومات أن تدرك الشخصية املسلمة طبيعة األمة اإلسالمية

ومركزها يف هذا العامل ،وموقفها من هذه الحياة التي تصوغ الحضارات ،وقدرتها

عىل تشكيل املجتمعات واملدنيات ،ويف هذا الشأن استند الندوي إىل أن األمة
اإلسالمية هي صاحبة الرسالة الدينية الخامتة ،ومن حيث هي كذلك فإنها يجب أن

تكون مركز القيادة والتوجيه بنص القرآن ذاته“ :كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون بالله”( آل عمران ،) 110 :ومن ثم فقد كان
الندوي رافضً ا ألن تكون هذه األمة اإلسالمية يف مؤخرة ركب األمم ،أو أن تقف

موقف التلميذ لألستاذ الغريب ،أو أن تعيش عىل الهامش ،وترىض مبوقف التابع
املقلد ،ومنطق الخضوع والطاعة العمياء ،ومن ثم فقد أدرك أن يكون وجود األمة

عىل الساحة العاملية وجود القوي الحر الكريم ،القوي اإلرادة ،املستقيل الفكر،
يأخذ ما يالئم شخصيته ومواهبه وقدراته وامتيازه وثقته بنفسه ومبركزه ،وينبذ كلية ما

ال يالئم هذه الشخصية أو يضعفها ،أو ما يقلل من مركزه ،ويفقده امتيازه[[[.

ثاين هذه املقومات أن يعلم اإلنسان املسلم العرصي أن املؤمن القوي
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص،219
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الصالح العليم املصلح ،وهو من هذا املنطلق مطالب بأن يكافح يف سبيل الحياة
ٍ
لغايات نبيل ٍة يعمل اإلسالم
والعلم والطبيعة ،من أجل صالح البرشية ،وتحقيقًا

عىل إقرارها يف العامل وتطبيقها فيه ،فالندوي يريد ملسلم هذا العرص أن يكون
كذي القرنني أو سيدنا سليامن ،فقد عده القرآن اإلنسان “القوي العليم الصالح
املصلح الذي يسخر القوى الكونية واملادية ،وميلك أعظم مقدا ٍر من األسباب

والوسائل ،ويوسع فتوحاته ومغامراته وهو يف كل ذلك ،ويف أوج قوته وسلطته

وسيادته ،وتسخريه للقوى واألسباب ،مؤم ٌن بربه ،خاض ٌع له ،مؤم ٌن باآلخرة ،سا ٍع

كل قوته
لها مق ٌّر بضعفه ،رحي ٌم باإلنسانية واألمم الضعيفة ،حامٍ للحق ،يستخدم ّ
وجهوده ومواهبه ،وجميع وسائله وذخائره لخدمة اإلنسانية ،وتكوين املجتمع

الصالح ،وإعالء كلمة الحق ،وإخرج الناس من الظلامت إىل النور ،ومن عبادة
الناس واملادة إىل عبادة الله ،سرية مثلها سليامن بن داود يف عرصه ،ومثلها ذو

القرنني يف عرصه ،ومثلها الخلفاء الراشدون واآلمئة املهديون يف عصورهم”[[[.
فالندوي يريد للشخصية املسلمة الحضارية أن توجه جهودها إىل العمل الصالح،

ريا عن مضمون الدين يف تعاليمه
بحيث تكون كل توجهاتها وأفعالها وميولها تعب ً
وترشيعاته ،وهذا هو مناط عمل املدرسة اإلسالمية .واملدرسة اإلسالمية هدفها

–يف ما يرى أحد الباحثني– إخراج اإلنسان املسلم ،واإلنسان املسلم هو اإلنسان
العامل الذي يقوم بالعمل الصالح ويتقنه؛ أل ّن العمل الصالح املتقن ،وهو علة
الخلق ،ومادة االبتالء واالختبار يف الدنيا ومقياس النجاة يف اآلخرة[[[.

ولكن ـ حسب أحد الباحثني ـ إن العرب أو املسلمني جمي ًعا يف هذا الوقت
أخطؤوا املنهج ،وضلُّوا الطريق؛ فأضاعوا فرص ًة يَ ِع ُّز عليهم أن يُرجعوها ،وكان

ٍ
واحد يعملون فيه ويُنتجون ،يَبتكرون فيه
خطؤهم يف اتجاههم نحو مجا ٍل
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،تفسري سورة الكهف (املسلمون) املجلد السادس عدد .4
[[[-انظر ،ماجد عرسان الكيالين ،مقومات الشخصية املسلمة أو اإلنسان الصالح ،قطر ،رئاسة املحاكم
الرشعية والشؤون الدينية ،األوىل 1991م ،ص.41

218

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

ويخرتعون ،وتركوا املجاالت األخرى همالً أو شبه ُمه َملة؛ ذلك أن املسلمني ـ

بنا ًء عىل رأيه ـ عندما أتيحت لهم ظروف التق ُّدم واالبتكار وخلق الحضارة ،ات َّجهوا

نحو العلوم النظرية؛ علوم الدين والرشيعة واللغة واألدب وما إليها ،فك َّرسوا لها
ٍ
تخص ٍ
واحد ،وتجد
ص
أعدادهم وجهودهم؛ حتى لتجد منهم ألف عامل وعامل يف
ّ
جا،
العمل الواحد يك َّرر ألف مرة ومرة؛ حتى قتلوا هذا املجال بحثًا ،وأشبَعوه إنتا ً
فأنتجوا من الرتاث يف العلوم اإلنسانية ما مل ينتج ولن يُنتَج مثله؛ حتى ليقال :إن

مياه الرافدين يف العراق قد اسو َّدت من مداد الكتب التي ألقاها هوالكو فيها عندما

استوىل عىل العراق ،فاإلعادة والتكرار ،والرشح والتلخيص ،واإلبطال والتأييد -
أعامل انرصفَت إليها جهود معظم علامء املسلمني ،وكان ميكن لها االكتفاء ببعض

ذلك أو أقلِّه ،يؤلف مثالً عامل كتابًا يف النحو فيأيت آخر يَنقضه عليه ،ويأيت ثالثٌ
يؤيد النقض أو ينقضه ،ورابع ،وخامس ...وهكذا[[[.

أمام املقوم الثالث الذي يجب أن تتسلح به الشخصية املسلمة ،وهي تصنع

طريقها للمستقبل حتى تكون أم ًة تقود الغرب وال يقودها هو ،فهو االعتقاد الجازم
بأ ّن هذه الحياة إنّ ا هي حيا ٌة عابرةٌ ،ووسيل ٌة لنيل السعادة يف دا ٍر أخرى تتميز بالخلود
موقف ال يرى يف هذه الحياة الغاية األسمى أو الخري األقىص ،وإمنا
واألبدية ،فهو
ٌ

ينظر إليها باعتبارها مرحل ًة ال بد من اجتيازها ،ووسيلة نحقق بها السعادة القصوى
والحياة األبدية.

وهذه الفكره يؤكدها القرآن الكريم من خالل اآليات الكرمية ،يف أكرث من

موضع منها:

يل”( التوبة.) 38 :
ال ِخ َر ِة ِإلَّ قَلِ ٌ
ف ْ
ح َيا ِة ال ُّدنْ َيا ِ
كام يف قول الله تعاىل“ :ف ََم َمتَا ُع الْ َ
[[[-انظر عبد الفتاح الفاوي ،املسلمون والتقدم العلمي :رابط املوضوع:
https://www.alukah.net/culture/078588//#ixzz5adXxd7qU
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حيَ َوا ُن لَ ْو
ب َوإِ َّن ال َّدا َر ْ
ِي الْ َ
وقولهَ “ :و َما َه ِٰذ ِه الْ َ
حيَا ُة ال ُّدنْيَا إِ َّل لَ ْه ٌو َولَ ِع ٌ
ال ِخ َر َة لَه َ
كَانُوا يَ ْعلَ ُمونَ”(العنكبوت.) 64 :
ف
ب َولَ ْه ٌو َوزِي َن ٌة َوتَفَا ُ
خ ٌر بَيْ َن ُك ْم َوتَكَاث ُ ٌر ِ
وقوله“ :ا ْعلَ ُموا أَنَّ َا الْ َ
حيَا ُة ال ُّدنْيَا لَ ِع ٌ
الَ ْو َل ِد كَ َمثَلِ َغيْ ٍ
ص َف ًّرا ث ُ َّم يَكُو ُن
الْ َ ْم َوا ِل َو ْ
ِيج ف ََتَا ُه ُم ْ
ث أَ ْع َ
ب الْ ُكفَّا َر نَبَاتُ ُه ث ُ َّم يَه ُ
ج َ
حيَا ُة ال ُّدنْيَا ِإ َّل َمتَا ُع
ف ْ
حطَا ًما َو ِ
َاب شَ ِدي ٌد َو َم ْغ ِف َر ٌة ِّم َن اللَّ ِه َورِضْ َوا ٌن َو َما الْ َ
ُ
ال ِخ َر ِة َعذ ٌ
الْ ُغ ُرو ِر ”( الحديد.) 20 :

ج َعلْ َنا َما َع َل الْ َ ْر ِ
ح َس ُن َع َم ًل”( الكهف.) 7 :
ض زِي َن ًة لَّ َها لِ َنبْلُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أَ ْ
وقوله“ :إِنَّا َ
ح َس ُن َع َم ًل َو ُه َو الْ َعزِي ُز الْ َغفُو ُر
وقوله“ :ل َِّذي َ
ح َيا َة لِ َي ْبلُ َوكُ ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْ
خل ََق الْ َم ْوتَ َوالْ َ
“( امللك.) 2 :
َي �لِّل َِّذي َن يَتَّقُو َن أَف ََل
ب َولَ ْه ٌو َولَل َّدا ُر ْ
وقولهَ “ :و َما الْ َ
ال ِخ َر ُة خ ْ ٌ
ح َيا ُة ال ُّدنْ َيا إِ َّل لَ ِع ٌ

تَ ْع ِقلُونَ”( األنعام.) 32 :

َي َوأَبْق َٰى
ش ٍء فَ َمتَا ُع الْ َ
ح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َوزِي َنتُ َها َو َما ِعن َد اللَّ ِه خ ْ ٌ
وقولهَ “ :و َما أُوتِيتُم ِّمن َ ْ
أَف ََل تَ ْع ِقلُونَ”( القصص.) 61 :
ح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َواط َْمَنُّوا ِب َها َوال َِّذي َن ُه ْم
جو َن لِقَا َءنَا َو َرضُ وا بِالْ َ
وقوله“ :إِ َّن ال َِّذي َن لَ يَ ْر ُ
َع ْن آيَاتِ َنا غَا ِفلُو َن ( )7أُولَٰ ِئ َك َمأْ َوا ُه ُم ال َّنا ُر بِ َا كَانُوا يَك ِْس ُبو َن ( (”)8يونس.) 8 ،7 :
حيَا َة ال ُّدنْيَا َوزِي َنتَ َها نُ َو ِّف إِلَيْ ِه ْم أَ ْع َملَ ُه ْم ِفي َها َو ُه ْم ِفي َها
وقولهَ “ :من كَا َن يُرِي ُد الْ َ
ح ِب َ
ص َن ُعوا ِفي َها
ف ْ
س لَ ُه ْم ِ
ط َما َ
ال ِخ َر ِة إِلَّ ال َّنا ُر َو َ
َل يُبْخ َُسو َن ( )15أُولَٰ ِئ َك ال َِّذي َن لَيْ َ

َوبَ ِ
اط ٌل َّما كَانُوا يَ ْع َملُو َن ”( هود.) 16 -15:

َاب شَ ِد ٍ
حيَا َة ال ُّدنْيَا َع َل
وقولهَ “ :و َويْ ٌل �لِّلْكَا ِفرِي َن ِم ْن َعذ ٍ
يد ( )2ال َِّذي َن يَ ْستَ ِحبُّو َن الْ َ
ف ضَ َل ٍل بَ ِع ٍ
يد ”( إبراهيم.) 3-2 :
ْ
ص ُّدو َن َعن َسبِيلِ اللَّ ِه َويَبْغُونَ َها ِع َو ًجا أُولَٰ ِئ َك ِ
ال ِخ َر ِة َويَ ُ
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حيَا َة ال ُّدنْيَا ()29
وقوله “ :فَأَ ْعر ْ
ل َعن ِذكْ ِرنَا َولَ ْم يُ ِر ْد إِ َّل الْ َ
ِض َعن َّمن ت َ َو َّ ٰ
ك َمبْلَ ُغ ُهم ِّم َن الْ ِعلْمِ إِنَّ َربَّ َ
َٰذلِ َ
بنِ
بن ضَ َّل َعن َسبِيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِ َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِ َ
ى”( النجم.) 30 ،29 :
ا ْهتَ َد ٰ

وقوله“ :فَ ِم َن ال َّن ِ
اس َمن يَق ُ
ال ِخ َر ِة ِم ْن خ ََلقٍ
ف ْ
ف ال ُّدنْيَا َو َما لَ ُه ِ
ُول َربَّ َنا آتِ َنا ِ
(َ )200و ِم ْن ُهم َّمن يَق ُ
َاب
ف ْ
ح َس َن ًة َو ِ
ُول َربَّ َنا آتِ َنا ِ
ال ِخ َر ِة َ
ف ال ُّدنْيَا َ
ح َس َن ًة َو ِق َنا َعذ َ
ال َّنا ِر ”( البقرة.) 201 ،200 :

كل هذه اآليات ـ فضالً عن األحاديث النبوية وآثار حياة الصحابة ـ كانت حارض ًة

يف ذهن الندوي وهو يتحدث عن رضورة إميان املسلم مبركزيته يف الحياة ،وصوالً
إىل القيادة الرشيدة والتوجيه الرشيد الذي كان يأمله ،يقول الندوي“ :وقد تجلت هذه

النفسية القرآنية أو النظرة القرآنية إىل الحياة يف حياة النبي صىل الله عليه وآله وتعاليمه

وسلوكه ،وكالمه وعواطفه وأمانيه ودعائه ورسه وعلنه ،وتجلت كذلك يف حياة الصحابة

الذين تربوا ،وتكونت سريتهم وعقليتهم يف حضانته وتحت إرشافه ،ومن كان عىل

نهجهم ،وعىل غرارهم ،من التابعني واملؤمنني من هذه األمة ،بحيث قد صار ذلك طاب ًعا
جا ال ينفك عنهم ،وأصبح من الحقائق التاريخية التي ال ميارى فيها”[[[.
لحياتهم ،ومزا ً

ولعل تركيز الندوي عىل هذا املقوم أو املقومات السابقة جمي ًعا ليقودنا إىل أنه
ّ

يريد أن يصنع املسلم حال ًة مغاير ًة للحالة التي كانت عليها الحضارة الغربية ،وهذه يف
ٌ
مأمول
األساس نقط ًة مه ّم ًة بني ما هو واق ٌع بالفعل من قبل الحضارة الغربية ،وبني ما هو

وميكن القيام به من قبل الحضارة اإلسالمية املنشودة ،إذ املتأمل األديان الساموية
ٍ
شديد ،فالفلسفات املادية
عامة والفلسفات املادية عامة أيضً ا يجدهام يف حالة تناف ٍر
شغلها الشاغل هذه الحياة الدنيا ،فهي الغاية واملقصد واملنتهى بالنسبة لهم ،أما
الديانات الساموية فإن الغاية واملنتهى عندهام أم ٌر آخر قوامه الحياة اآلخرة.

[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.224
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ومن ثم كان من املؤمل بالنسبة له أن الحضارة الغربية إمنا ثارت وترعرعت
يف ٍ
عهد شهد ثور ًة كبري ًة عىل الدين وعىل اإلميان بالحياة األخرى وعامل الغيب،
فصارت مفاهي ٌم من نحو التقدم والتنوير والحضارة مرادفة للامدية والذاتية والتقدم
جه ناحية الدين
الصناعي والتكنولوجي ،وصارت كل هذه املفاهيم مبرادفاتها تو ّ

وتهميش دوره ،بل ومحاولة القضاء عليه ،مثل هذا النوع من الحضارة كان ينظر

له الندوي عىل أنه حضار ٌة ثائر ٌة عىل القيم الروحية والدينية التي أتت بها العقائد
الساموية واإلسالم خاصة.

رص يحارب الدين
إن الحضارة الغربية عند الندوي ولدت ونشأت يف ّ
ظل ع ٍ

ما استطاع ،نعم كان يدرك أنهم ثاروا عىل أولئك الذين تزعموا الدين واستغلوه

لشهواتهم وأنانيتهم ،واشتد غضبهم عليهم نتيجة وقوفهم يف وجه التقدم واإلصالح
وحرية العقل والعلم ،تزامن ذلك مع الدعوة إىل الحضارة والصناعة واالتجاه
ٍ
أسس مادي ٍة خالص ٍة ،وقطع صلة
املادي العنيف ،واالتجاه إىل تنظيم الحياة عىل
البرشية عامة واملجتمع األورويب خاصة عن خالقه ،نعم إن الندوي كان يدرك أن

تلك الحالة كانت وليدة طبائع األشياء وسلسلة األسباب ،ووضع أوروبا الخاص،
ومن ثم شبت هذه الحضارة واختمرت وهي املسيطرة عىل القوى واألسباب،
وبلغت الغاية يف التقدم والصناعة والعلوم التطبيقية ،حتى استطاعت أن تخترص
املسافات واألبعاد ،وتتجاوز الكرة الهوائية ،منطلقة إىل عامل الفلك والفضاء[[[.

اإلشكالية الكربى التي كان يعاين منها الندوي أن الطابع املادي الرصف الذي هو

حا ،صار هو الطابع الغالب عىل دعاة التجديد
أبعد ما يكون عن اإلسالم عقيدة ورو ً
يف الرشق اإلسالمي ،أو قل أصحاب السلطة ،فقد كان يتعجب من االنجرار الرسيع

لهذه الفئة ناحية كل ما هو مادي غريب ،اعتقا ًدا بأنه السبيل الوحيد للتقدم وبلوغ
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،تفسري سورة الكهف (املسلمون) ،عام 1377هـ ،املجلد السادس عدد – 1
.4 - 3 - 2
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حا ومادة
الركب الحضاري ،ومن ثم استحالت الحياة التي أراد الله تعاىل أن تكون رو ً
إىل ماد ٍة فقط ،وهذا هو الذي ج ّر الشقاء عىل عاملنا اإلسالمي والعامل أجمع.
فاألصالة غابت عن هؤالء؛ ألنهم ارتضوا أن يكونوا مجرد مقلدين محاكني

للفعل األورويب املادي ،مع أن واقع األمر وطبائع األمور كان من الالزم أن تقودنا
إىل التمسك باألصالة مع تطعيمها مبا هو مالئ ٌم ومفي ٌد من املعارصة ،ومع أن
اإلسالم الذي نؤمن به يرفض الخضوع والذلة والتقليد األعمى ،ويرىض لإلنسان
أن يكون أصيالً يف مجاله متمسكًا بهويته ،جام ًعا بني الدين والدنيا ،الروح واملادة،

لكن املرء رفض وارتىض محاكاة القرود ،وترديد الببّغاء.

إن الحضارة عند الندوي تصميم ،والتصميم الحضاري لديه محنة ذكاء،
ٍ
وتقليد،
وعصامية عبقرية ،وقوة إرادة ،وفقه دين ،وليس مجرد عملية نقلٍ وتطبيقٍ

ومن ثم فقد أراد حضار ًة إسالمي ًة متلك نعومة الحرير وصالبة الحديد ،نعومة
الحرير يف مسايرة املقتضيات والحاجات والحقائق ،ال مفرتضة أو مختلقة أو

متخيلة ،وصالبة الحديد وثبات الجبال عىل الدين واألخالق ،حضارة مفتوحة
العقل والضمري ،منرشحة الصدر متهيئة القتباس العلوم النافعة ،والنظم واألساليب
التي ال متس جوهر هذا الدين ،وال تغري من الوضع األخالقي[[[.

إن الندوي كان يرى املوقف اإلسالمي من الحضارة الغربية يكمن يف اتخاذ

الطريق والوسائل الحديثة يف العلوم والفنون الصناعية ،ال يف اتباع أشكال الحياة
الغربية بآدابها ومفاهيمها وعاداتها وتقاليدها ،فذلك ال يصنع حضار ًة وال يقيم دوالً.
وهو يف ذلك متأث ٌر بالكاتب محمد أسد يف كتابه الطريق إىل مكة ،فاألخري كان معن ًيا

مبا يجب أن يكون عليه موقف املسلمني من الحضارة الغربية ،فنفي جنسية العلم،

برشي ينهل منه من شاء
إنتاج
ٌّ
فالعلم ليس أوروب ًيا وال إفريق ًيا وال أسيويًا وإمنا العلم ٌ
[[[-انظر أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.228
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وقتام يشاء حيث يشاء ،ولذا كان يقول“ :أنا ال أعني أن املسلمني ال يستطيعون أن
ريا من الغرب ،وبخاصة يف مجال العلوم والفنون الصناعية ،ذلك أن
يستفيدوا كث ً

اكتساب األفكار واألساليب العلمية ليس يف الحق تقلي ًدا ،وبالتأكيد ليس يف حالة

قومٍ يأمرهم دينهم بطلب العلم حيثام ميكن أن يوجد .إن العلم ال غريب وال رشقي،
ذلك أن االكتشافات العلمية ليست إال حلقات يف سلسل ٍة ال نهاية لها من الجهد
مل يبني عىل األسس التي يقدمها
العقيل الذي يضم الجنس البرشي بكامله ،إن ّ
كل عا ٍ
له أسالفه ،سوا ًء كانوا من بني أمته أو من أبناء أم ٍة غريها ،وعملية البناء واإلصالح هذه
رص إىل عرصٍ ،ومن مدني ٍة إىل مدني ٍة،
تستمر وتستمر ،من إنسانٍ إىل إنسانٍ ومن ع ٍ
ني أو مدني ٌة معين ٌة من أعام ٍل علمي ٍة جليل ٍة ال ميكن مطلقًا
رص مع ٌ
بحيث إ ّن ما يحققه ع ٌ
أن يقال أنّها تخص وتعود إىل ذلك العرص أو تلك املدنية”[[[.

إن محمد أسد هنا ـ وتبعه الندوي يف ذلك ـ ينطلقان من عاملية املعرفة

ٌ
ين أسهمت فيه األمم جميعها ،ولو مبقدا ٍر
اإلنسانية ،فبام أن العلم
اشرتاك إنسا ٌّ
جنس عىل آخر ،أو
يسريٍ ،فإنّه ذو صبغ ٍة إنسانيّ ٍة ،وليس ذا صبغ ٍة جنسي ٍة ،فال يتعاىل به
ٌ

قومي ٌة عىل أخرى ،ومن ثم فإن لإلنسانيّة جمعاء أن تأخذ به كوسيل ٍة لرقيّها وتقدمها،
ويؤكد محمد أسد عىل هذه الفكرة قائالً“ :وإذا ً فإ ّن املسلمني إذا تبنوا ،كام هو من
واجبهم أن يفعلوا ،الطريق والوسائل الحديثة يف العلوم والفنون الصناعية ،فإنهم

بذلك ال يفعلون أكرث من اتباع غريزة التطور ،واالرتقاء التي تجعل الناس يفيدون
من خربات غريهم ،ولكنهم إذا تبنوا ـ وهو يف غري حاج ٍة أن يفعلوا ذلك ـ أشكال
الحياة الغربية واألداب والعادات واملفاهيم االجتامعية الغربية ،فإنهم لن يفيدوا

من ذلك شيئًا ،ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه لهم يف هذا املضامر لن يكون

أفضل وأسمى مام قدمته لهم ثقافتهم نفسها ،ومام يدلهم عليه دينهم نفسه”[[[.
[[[-محمد أسد ،الطريق إىل مكة ،،ص.375 :374
[[[-محمد أسد ،الطريق إىل مكة ،،ص.376 :375
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ومن ثم فإن بحث الندوي ومحمد أسد الدائم إمنا كان عن ذلك الرجل أو

أولئك الرجال الذي يتخذون النهج السليم تجاه الحضارة الغربية ،هذا الرجل
املنشود أسامه الندوي العبقري العصامي ،باعتباره القادر عىل ملء الفراغ الهائل

يف العامل اإلسالمي ،ولكن ما هي مواصفات هذا العبقري العصامي ،وهل يستطيع

أن يقود األمة إىل غايتها الحضارية املأمولة؟

العبقري العصامي ودوره الحضاري:
هذا العبقري ح ّدده الندوي تحدي ًدا دقيقًا ،وهو تحدي ٌد ينطوي عىل مجموع ٍة من

الصفات الالزمة يف هذه الشخصية حتى تكون بالنسبة لها دعائم تنطلق منها ناحية

الحضارة برافدين :روح ومادة .غري أنه من الالزم التأكيد عىل أن تلك الصفات التي
حددها الندوي ليس فيها مجاالً للطبع ،بل هي باألحرى كلها مكتسبة تقوم عىل
أي يش ٍء آخر[[[.
حرية اإلرادة واالختيار ال عىل ّ

أوىل صفات هذا العبقري العصامي أن يواجه الحضارة الغربية بشجاع ٍة وإميانٍ
خاصا بني مناهجها ومذاهبها ،وبني فضائلها ورذائلها،
وذكا ٍء ،بحيث يشق له طريقًا
ً
وبحيث يكون طريقًا جديدا ً ليس فيه تقلي ٌد للغرب وال محاكاة له ،وال للغل ّو أو
التطرف ،فضالً عن أن هذا العبقري العصامي ال يتمسك بظواهر األمور وقشورها،

معني بالجوهر والحقيقية.
وإمنا هو
ٌّ

هذا العبقري العصامي يجمع بني األصالة واملعارصة يف رأيي؛ إذ جعل الندوي
قوامه الجمع بني اإلميان الذي هو رسالة األنبياء وبني العلم ،الذي ليس ملكاً ألم ٍة
بعينها أو ٍ
رص بعينه ،بحيث يأخذ من هذين الرافدين ،اإلميان مبا
بلد بعينه أو ع ٍ
روحي فيكون عونًا له عىل اتخاذ الدوافع الخرية ،ويأخذ
ينطوي عليه من اتجا ٍه
ٍّ

تفصيال ،أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار
ً
[[[-انظر هذه الصفات
اإلسالمية ،ص.233 :231
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من العلم الوسائل واألدوات التي تساعده يف تحقيق منجزاته املادية ،فيكون بذلك

جام ًعا ملا فقدته الحضارة الغربية ،التي أفلست روحيًا وإن تقدمت ماديًا ،فيجمع هو
بني املادي والروحي ،فتكون حضارته موجه ًة لخدمة اإلنسانية جمعاء ال لفئ ٍة بعينها.
العبقري العصامي عند الندوي هو الذي يعامل الحضارة الغربية كامد ٍة خام،
وال يعاملها كيش ٍء قد تم تكوينه وتكريبه ،ووصل إىل الحد األقىص الذي ال ميكن
اإلضافة إليه أو التعديل عليه ،فالندوي ال يريد أن تقبل هذه الحضارة برمتها أو عىل

عالتها ،بل يريد أن يختار منها املسلمون ما يشاؤون ويجربون كرسها ويضيفون
إليها بحيث يخضع الكل لغاياتهم وعقيدتهم ومبادئهم ونظام خلق الله تعاىل.

العبقري العصامي هو الذي يأخذ من علوم الغرب ما تستفيد به أمته عىل الصعيد

العميل التطبيقي ،وما تفتقر إليه ،مجرد ًة من علوم اإللحاد والعداء للدين والنتائج
حتم
الخاطئة ،ويطعمها مبا عليه عقيدته من الروحانيات واألخالقيات التي تقود ً
إىل سعادة اإلنسانية التي مل يستطع علامء الغرب أن يصلوا إليها ،فضالً عن أن

يوصلوا الناس إليها[[[.
ّ

هذا العصامي العبقري ال ينظر إىل الغرب عىل أنه إما ٌم وزعي ٌم خال ٌد ،وال ينظر إىل

سابق ،ون ٌّد تفوق
زميل
نفسه عىل أنه تاب ٌع مقل ٌد وتلمي ٌذ دائم ،وإمنا ينظر إليه عىل أنه ٌ
ٌ
يف بعض العلوم املادية ،ومن ثم يأخذ منه ما فاته من التجارب ،بل إن الندوي يرى أنه
يجب عىل هذا العبقري العصامي أن يكون عىل اعتقاد بأنه إن كان يف حاج ٍة إىل أن

ريا ،فإن الغرب يف حاج ٍة إىل أن يتعلم منه الكثري والكثري ،ورمبا
يتعلم من الغرب كث ً

يكون ما يتعلمه الغرب منه أفضل مام يتعلمه هو من الغرب ،وأن يعمل عىل أن يصطنع
جا يجعل الغرب مقلدين ومحاكني له ،ومل ال؟
لنفسه منه ً

[[[

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،موقف العامل اإلسالمي تجاه الحضارة الغربية  ،الهند – لكناؤ،
املجمع اإلسالمي العلمي1382 ،هـ 1963 -م ،ص.115
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،موقف العامل اإلسالمي تجاه الحضارة الغربية  ،الهند – لكناؤ،
املجمع اإلسالمي العلمي1382 ،هـ 1963 -م ،ص.116 ،115

226

اإلسالم والغرب عند أبي الحسن الندوي

ومن ثم نفهم من كل هذه الصفات التي ضمنها الندوي يف العصامي القادر

عىل صناعة التاريخ ومجابهة الحضارة الغربية املادية أنه يريد أن يخرج جيالً من
رحم معاناة هذه األمة يقود العامل إىل نو ٍع من الحضارة التي تزاوج بني الروح

واملادة ،حضارة ال تطغى فيها إحداهام عىل األخرى ،هذا الجيل ال بد أن يكون
عىل دراي ٍة قوي ٍة بعقيدته ،ومبكامن القوة فيها ـ وهي عقيدة كل مكامنها قوة  -ألنه

حينها سيكون قاد ًرا عىل القيام باملهمة املأمولة ،أال وهي اصطناع حضار ٍة إسالميّ ٍة
تسود العامل ،وتأخذ بيده إىل مدارج أخرى من السعادة مل يكن له أن يدركها بدون
هذه الحضارة املنشودة.

هذا يعني أن العبقري العصامي ليس منبت الصلة عن عقيدته كام أرادت له

ٌ
موصول بها منذ والدته ،فال يكون العبقري
الحضارة الغربية املادية ،وإمنا هو
ين ،بيد أ ّن هذا الجو
العصامي كذلك إال إذا ولد ونشأ وترعرع يف ج ٍّو
ٍّ
عقدي إميا ٍّ

يل ،هذا العصامي عصم نفسه من
اإلمياين يجاوره ج ٌّو من نو ٍع آخر هو ج ٌّو عق ٌّ
الزالت ،وبني نفسه من الناحيتني العقلية والعقدية ،وهو عبقري؛ ألنه قاد ٌر عىل

جا ال يضاهيه مزيج آخر يف علو القامة وقوة األثر،
أن يصنع من هذين الجوين مزي ً
ومتانة العزم.

مبا يعني كذلك أن هذين اللفظني مل يخرتهام الندوي خبط عشواء ،وإمنا كان

يدرك جي ًدا املغزى الذي يرمي من خالله إليهام ،كام أن اللفظني ال يعنيان واح ًدا

بعينه ،ولكن من خالل االستقراء العام لفكر الندوي ،نرى أنه يحاول أن تكون هذه
الصفات وهذا العصامي من أولئك القادة الذين يحكمون الشعوب اإلسالمية،

فوجود مثل هذا الحاكم العصامي العبقري ليس له معنى إن مل يكن شخصي ًة

قياديةً ،ولكأين بالندوي وهو يحاول أن يعيدنا إىل عرص الفارايب ،الذي كان يرى يف
الحاكم الفاضل النموذج الذي يقود املدينة الفاضلة واألمة الفاضلة إىل سعادتها
الدنيوية واألخروية،
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ثورة التفكري والدور الحضاري املأمول:
كان من غري املنطقي أن يعول الندوي عىل فكرة العبقري العصامي كوسيل ٍة
ٍ
إسالمي
سمت
مهم ٍة ملجابهة الحضارة الغربية ،واصطناع حضار ٍة جديد ٍة ذات
ٍّ

تتالىف فيه أخطاء الحضارة الغربية املادية ،ولو كان الندوي قد وقف عند هذه

الفكرة العتربناها فكر ًة حامل ًة غري ذي جدوى عىل الصعيد العميل التطبيقي ،وإمنا
كان متسع األفق متقد الذهن؛ من هنا كانت فكرته املكملة للسابقة ،والتي ينادي
فيها الندوي بإحداث ثور ٍة يف التفكري.
وثورة التفكري التي يراها الندوي ليست شيئًا أكرث من إعادة التفكري يف إمكاناتنا

الحقيقية والدور الذي ميكن أن نقوم به يف صناعة العامل من حولنا ،وعدم النظر
إىل ذواتنا عىل أننا مجرد عالة عىل املجتمع العاملي .إن الهدف األسمى من ثورة

التفكري هذه هو تغيري النظرة إىل ذواتنا وتعديل نظرتنا إىل اآلخرين ،فلسنا ضعفاء

إىل هذا الحد الذي نتصوره ،وليسوا أقوياء بالصورة التي ترسمها لنا عقليتنا القارصة،

يقول الندوي“ :وجب علينا أن نحدث ثورة يف التفكري ،فقد كانت النظرة التي اعتاد
قادة الفكر وزعامء السياسة وأولياء األمور يف العامل اإلسالمي ،أن ينظروا بها إىل

األمة اإلسالمية ،وإىل أنفسهم نظرة سطحية ،ودليل إفالس كبري ،وانهيار عظيم يف
التفكري والنظر ،ويف تقدير القيم واملفاهيم “[[[.

ففكرة التقليل من الذات هي الباعث الحقيقي عىل إحداث ثور ٍة يف التفكري،

إذ ما زال املسلمون ال يعرفون قدرهم وال قدر عقيدتهم ،ومن ثم فهم يظهرون
االستسالم للغرب وحضارته ،بزعم اإلمكانات املحدودة ،وبزعم كرثة الهويات
املحلية واللغات وغريها ،ومن ثم عىل ظنهم وجب الخضوع للغرب ،والعيش

يف ظل رعايته مقتفني أثره عىل كافة املستويات ،حتى مع ظهور موارد طبيعية،
[[[-أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.234 :233
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عملت عىل تقوية املوقف اإلسالمي ،وجعلت املسلمني ذوي شأنٍ يف العامل،

إال أن هذا مل يغري من األمر شيئًا ،فظلت النظرة إىل الذات عىل أنّها خاضع ٌة
ٍ
أساس من
للعنرص الغريب ،وربيبته يف الحياة والفكر والسياسة ،فالغرب عىل
تلك النظرة هو السيد الدائم األبدي لهذا العامل ،ومن ثم فالوضع غري قابلٍ

للتحور أو التغري أو التبديل ،هكذا رأى الندوي تفكري العرب يف شبه الجزيرة
العربية ،وتفكري املسلمني يف باكستان وأندونيسيا وتركيا ،وهكذا يفكر الناس

يف كل مكان .وهذه يف ظننا هجرة إىل الشيطان ،هجرة إىل إبليس ،وقد أشار

أحد الباحثني إىل خطورة هذه الهجرة قائالً“ :حينام تكون الهجرة بذالً للخربات

والطاقات واإلمكانات لغري بالد املسلمني! وحينام تكون الهجرة إضعافاً

للمسلمني وتقوية ألعدائهم ! وحينام تكون الهجرة تضييعاً للدين وكسباً للدينار!
فهي هجر ٌة يف سبيل الشيطان”[[[ .ويؤيده رأي الشاعر عندما يقول[[[:

يرتسـمون
الغـرب حتـى يوشـكوا *** أن يعبـدو ُه عبـادة األصنـامِ
ّ
َ
ما قلّدوهــم مبرصيــن ..وإمنا
*** ت َبعــوا نظامــه ُم بغري نظامِ
صنف من املسلمني
ولكن الندوي كان عىل دراي ٍة تام ٍة بأنّه إذا كان هناك
ٌ

ينتهجون هذا اللون من التفكري ،فإ ّن هناك صنفًا آخر ال يرتضيه ،بل يراه أحد عوامل
ني
التخلف والتأخر التي نعاين منها يف مجتمعاتنا اإلسالمية ،بل لقد كان عىل يق ٍ

تا ٍّم بأن هذا املنهج يرجع الفضل إليه يف الثورات وحركات التغيري التي قادها
اإلصالحيون يف العامل ،بحيث كان له الفضل يف التغيريات الجذرية واملدهشة
التي تقود إىل إسعاد البرشية وتنقيتها مام سادها من مفاسد.

فاملنهج الجديد يف التفكري الذي يريده الندوي هو منهج التغيري ،ثقافة التغيري
[[[-محمد راتب النابليس ،نظرات يف اإلسالم ،طبعة دار املكتبي للطباعة والنرش والتوزيع2002 ،م،
ص.267
[[[-محمود غنيم ،ديوان رصخة يف واد ،القاهرة ،النارش :دار الرشوق.
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إىل األفضل واألصلح ،وعدم الركون إىل التفكري املاضوي السلبي الذي يرسخ
ٍ
وضعف وتأخرٍ ،فال أمل إذا ً ألمتنا إال يف هذا املنهج وال
لكل مفسد ٍة واستبدا ٍد
ّ
مستقبل مرشق بدونه ،خاصة لتلك األمم الضعيفة .ومن ثم “ليس يشء أشد خط ًرا
عىل املسلمني من هذا التفكري الذي تسلط عىل عقلية قادة العامل اإلسالمي يف
العهد األخري ،وهو النظر إىل األمم اإلسالمية ـ يف مختلف أنحاء العامل ـ ككتلٍ
برشيّ ٍة شأنها شأن القطعان البرشية األخرى التي ال رسالة لها يف العامل ،وال دعوة

لها لألمم ،توزن يف ميزان اإلمكانيات والوسائل واالستعداد املادي ،وتقوم مبا
متلكه من ثرو ٍة وذخائرٍ ،والتنايس أو اإلعراض عن قوتها الكربى :اإلميان والطاعة
والدعوة إىل الله”[[[.

والندوي هنا يتحدث وهو يعلم حقيقة الشخصية املسلمة التي تستطيع أن

تطاول الحضارة الغربية ،فهو يدرك أن هذه الشخصية ،وإن كانت تعاين فق ًرا مدق ًعا
يف علوم الصناعة واالقتصاد والسياسة ،بل يف أغلب فروع املعرفة ،وأن البون

شاسع بينها وبني الحضارة الغربية يف أوروبا وأمريكا ،هذا البون الشاسع ميثل عدة
قرون ،إال أنه كان مدركًا ملا متلكه هذه الشخصية املسلمة من قوة كربى – ينبغي
أن ينتبه إليها القادة والزعامء املسلمون  -تتمثل يف هذا الدين العظيم ،الذي هو
حاجة البرشية جمعاء .ذلك أنهم لديهم الدعوة التي تستطيع أن تنقذ العامل كله
حتم إىل نهايته املحتومة ،فضالً عن اإلميان الذي
من الواقع األليم الذي سيقوده ً

يخلق الشعور باملسؤولية واألمانة ،ويصنع الدوافع القوية لفعل الخري ،وخدمة

اإلنسانية ،ومن ثم فإن الندوي هنا ال يزال يع ّول عىل قادة العامل اإلسالمي وحكامه
يف القيام بهذا الدور الذي إن فعلوه فسيخلّدهم به التاريخ.

ولكن دعوة الندوي إىل التغيري ليس لها معنى دون االستناد إىل العمل الدعوي.

ومن ثم كانت دعوته إىل التغيري هي دعو ٌة حضاري ٌة لسيادة العامل ،بيدها أنها يف
[[[-أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.236
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ديني ،ومن ثم فنحن ليس لنا أن نفصل  -ونحن بصدد العمل الحضاري
قالب
ٍ
ٍّ
دعوي ٍّ
الذي ينشده الندوي  -بني الحضارة والدعوة إىل الله .إذ إن الدعوة إىل الله تعاىل

هي لب منهج الندوي الحضاري ،ويف رصاعه الفكري مع الغرب وحضارته املادية
التي طالت اآلفاق .وإال فام معنى أن يزين دعوته إىل قادة العامل اإلسالمي حتى

يتجهوا إىل أوروبا بالنص عىل أنهم دعا ٌة أو يجب عليهم النظر كذلك كمبرشين
ومنذرين ومنقذين ،حتى يحتلوا قيادة الركب الحضاري يف العامل.

نعم إنه كان يدرك جي ًدا أن الحضارة الغربية قد بلغت أوجها وقوتها ،حتى

صارت هناك مسافاتٌ واسع ٌة بينها وبني الدول اإلسالمية ،حتى صار هناك ما يشبه
العجز من مسايرتها من قبل الدول اإلسالمية ،لكنه كان يرى أن الحضارة اإلسالمية

مغاير ٌة يف ثالثة أمور:

أ – العقيدة التي تدين بها.
ب – املبادئ التي تؤمن بها.
ج – الغاية التي تنشدها.
وأي محاول ٍة للتنازل عن هذه األمور الثالثة تعد عند الندوي انتحا ًرا جامع ًيا،
ّ
ولذا كان املوقف املثايل هو الذي يكون وسطًا بني التقليد واالتباع ،وبني السلب

والنفي ،موقف املتزن املستقيم.

ومن ثم حاول الندوي أن يصنع نو ًعا من التلقيح بني الحضارة الغربية والحضارة

اإلسالمية ،بني الرشق والغرب؛ ألن هذا التلقيح هو ما تحتاجه اإلنسانية ،لتجاوز

مرحلة ما أسامه االنفصام النكد بني الرشق والغرب ،العلم واإلميان ،الوسائل
والغايات ،ولذا يقول عن هذا االنفصام“ :لقد ظل الرشق بعي ًدا عن الغرب ،مستقالً
بنفسه ورسالته ،وظل الغرب بعي ًدا عن الرشق ،مستقالً بنفسه ورسالته ،ال يلتقيان
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إال تحت نقع الشبهات والظنون ،واإلحن واألحقاد ،ال يلتقيان لصالح اإلنسانية
املشرتك ،ولبناء املدنية املثىل وال يتبادالن ما يختصان به من مواهب إلهية وعلوم
مكتسبة ،واستعدادات فطرية ،وما أنتجاه وأبدعاه عىل مر الدهور واألعصار من علم

وفلسفة ،وأدب وحكمة ،إال ناد ًرا ويف دائرة محدودة”[[[.

ويفهم من ذلك أن الندوي يحاول أن يستحث همم اإلنسانيني إىل رضورة

البحث عن طريق ثالث بدالً من طريق الغرب املادي الخالص ،وطريق املسلمني

الذين تخلفوا بسبب فق ٍر يف التعاطي الجاد مع دينهم وعقيدتهم ،فال الغرب وجد
مفتاح هذا ،وال املسلمون حتى هذه اللحظة ،فنحن بإزاء الرشق والغرب أمام

اتجاهني ال ثالث لهام ـ وهو االتجاه الثالث الذي نريد البحث عنه وإيجاده بحيث
يجمع بينهام يف بوتق ٍة واحد ٍة لخدمة اإلنسانية ـ االتجاه املادي الرصف ممثالً يف

الغرب ،واالتجاه الروحي الذي ميثله املسلمون ،وال استقامة للحياة وللكون بأرسه
ما مل ميزج بني االثنني يف محاسنهام ،ونبذ كل ما هو سلبي فيها ،فهذا هو املفتاح
الذي نراه كلمة الرس يف فك االشتباك الرشقي الغريب.

نعلم أن يف ذلك يوتوبيا املثاليني ،ونعلم أن هذا الحل ميثل رضبًا يف املثالية،

وعودة إىل أيام الفالسفة الحاملني ،ولكن رغم مثالية الحل ،إال أننا ال نستطيع أن
نقدم حالً شافيًا غريه ،فذلك هو السبيل للقاء الرشقي الغريب عىل أرضي ٍة من التكافؤ
رشيف وسيّ ٌد ،يقول
والتشارك ،بحيث ال يكون هناك تاب ٌع ومتبوعٌ ،ح ٌّر وعب ٌد،
ٌ
الندوي مؤك ًدا عىل هذا الحل اليوتويب“ :ومع األسف إذا أراد الغرب أن يقبل عىل

هذا القلب ،وينتفع به ،ويوجه به اإلنسانية مل يستطع ،وال يجد إىل ذلك سبيالً؛ ألنه
فقد املفتاح الذي يفتح به هذا القفل ،والقفل ال يفتح بغري مفتاحه ،وعجزت صناعته

الدقيقة ومصانعه الهائلة ،ونوابغه العباقرة عن أن يصنعوا له املفتاح الجديد ،أو
يكرسوا له هذا القفل العنيد ،ألنه قفل اإلنسانية ،ال قفل البنوك واملصانع ،وال قفل

[[[-أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.239
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الصناديق والخزانات ،ال يفتح إال مبفتاح اإلميان ،ومفتاح اإلميان الذي أتحفت به

النبوة اإلنسانية يف الزمن القديم ،مفقود أو مطمور يف الغرب تحت ركام املدنية،

أو أنقاض املعابد من قديم”[[[.

ومن ثم ننتهي من ذلك إىل أن الندوي ال يريد لنا أن نكون مجرد مقتبسني من

الحضارة الغربية؛ ألن هذا االقتباس يشري ـ يف التحليل األخري ـ إىل عدم اعتداد
بالشخصية ،وضعف يف الثقة بها ،والندوي ال ينكر االقتباس بجملته ،وال يرفضه

عىل اإلطالق ،وإمنا ال ميانع من االقتباس من الحضارة الغربية ،أي اقتباس ما هو
مفي ٌد وناف ٌع رشيطة الحفاظ عىل الدين اإلسالمي ،ورسوخ العقيدة يف الشخصية

املسلمة ،مع االعتداد بهذه الشخصية والثقة بها فال يستبدل برسالته رسال ًة أخرى،
وال بشخصيته شخصي ًة أخرى.

ولو قال الندوي غري ذلك لكان مخطئًا ،فال اإلسالم مينع من االنتفاع بعلوم

وحضارات األمم األخرى ما دام مقي ًدا بهذه الرشوط ،وال الواقع املعيش وال التاريخ
عىل طوله مينع من ذلك ،وبالعودة إىل تاريخنا اإلسالمي ذاته نجده قد شهد ألوانًا من
اإلفادة من الحضارات األخرى التي كانت تواكبه يف تلك الفرتة ،بيد أن هذا االقتباس

أو تلك اإلفادة كانت مقرون ًة بعزة النفس ،مببدأ االعتداد بالشخصية ،فقد أخذوا العلوم
الوافدة وطبعوها بطابعهم ،فلن تقودهم هذه العلوم ،وإمنا هم من قادوها ،مل يرتكوا

أنفسهم لها تترصف فيهم ،ولكنهم الذين رصفوها لخدمتهم وخدمة دينهم وعقيدتهم،
فقد صبغوا هذه العلوم بالصبغة اإلسالمية ،حتى وكأنها ٌ
ملك لهم من البداية.

فمن ينكر أن التاريخ اإلسالمي يزخر بالعديد من األمثلة التي تدلل عىل استفادة

ٌ
تنازل عن عقيدتها أو هويتها،
املسلمني من األمم األخرى دون أن يكون يف ذلك
ودون أدين شعور مبركب ٍ
نقص ينتابهم من جراء هذه االستفادة.
[[[-أبو الحسن الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ص.247
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ومن هذه األمثلة ،االستفادة من الغرب يف الناحية الطبية ،واالستفادة منهم يف

أمور الحياة العامة ،خاصة صك النقود والنقش عليها ،وصناعة الورق ،وتدوين

العلوم عليه ،وعقد املواثيق من خالله ،كذلك االستفادة من النظم السياسية
واإلدارية ،وكذلك الشؤون العسكرية[[[ .

ٍ
يل ال ميكن االعرتاض
أساس
ويستند الندوي يف فكرته هنا عىل
منطقي وعق ٍّ
ٍّ

عليه وهو أن الحضارة الغربية ليست حضار ًة إقليم ّي ًة محل ّيةً ،وإمنا هي حضار ٌة من
حق مشا ٌع للجميع،
صنع البرشية جمي ًعا ،ال من صنع الغرب فحسب ،ومن ثم فهي ٌّ
ٍ
فضل دون غريه ،وإمنا الفضل يعود للجميع،
ٌ
ألحد
وإرثٌ للبرشية كافة ،ليس فيها

إذ إن كل أمة أو كل فرت ٍة تاريخي ٍة استفادت من األمة التي سبقتها ،فحضارة الصني
القدمية وحضارة الصني أثرت يف حضارة املسلمني ،وحضارة املسلمني أثرت يف
لكل دول ٍة دورها يف البناء الحضاري حتى يف الدول
الحضارة الغربية ،وكذلك فإن ّ

فضل عىل دولة ،وإمنا الكل يشارك يف صناعة هذه
ٌ
الغربية ذاتها ،فليس لدول ٍة

الحضارة .ومن ثم فإن الندوي حني ينادي بالتعاطي مع هذه الحضارة أو االستفادة
يب ،ولكن لكونها إنتاجاً إنسان ًّيا.
منها؛ فذلك ليس ألنها
إنتاج غر ٌّ
ٌ

إن الندوي يضع رشوطًا للتعاطي مع هذه الحضارة ،وهي رشو ٌ
ط يف ظني تقوم
بعملية فلرت ٍة أو تنقي ٍة لهذه الحضارة ،وهذه الرشوط هي[[[:
التعامل مع هذه الحضارة كامد ٍة خامة نشكل منها ما يطابق قيمتنا وقامتنا.
عدم النظر إليها عىل أنها بلغت ح ّد الكامل ،فال نزيد وال ننقص فيها ،وإمنا

الواجب الزيادة والنقصان من قبلنا فيها.

[[[-تاريخ ابن خلدون ،لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحرضمي ،دار األرقم ،بريوت ،الطبعة الخامسة،
1984م ،ص )244-243(.تاريخ مدينة دمشق ،أليب القاسم عيل بن الحسن ،ابن عساكر ،تحقيق عمر بن
غرامة العمروي ،دار الفكر ،بريوت1995 ،م)410/51 .حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم أحمد بن
عبدالله األصبهاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ).)142/9 .
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.14 ،13
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صهر الحضارة يف بوتقتنا صه ًرا جدي ًدا.
تنقية هذه الحضارة من املادية والالدينية والشهوانية واألنانية.
إخضاعها لرسالتنا وأغراضنا ومدنياتنا.
وكأن الندوي هنا يحاول أن يعيد صنيع املجتمع اإلسالمي يف عهد صدر

اإلسالم من حيث االستفادة من األمم األخرى ،مع إخضاع هذه االستفادة وعرضها

عىل ميزان القرآن الكريم والسنة النبوية .وهذا يفرس لنا قول مصطفى صادق

الرافعي“ :منتاز عىل األوربيني بقربنا من قوانني الكون ،ففي أنفسنا ضواب ٌ
ط قوي ٌة

متينةٌ ،إذا نحن أقررنا محاسن مدينتهم فيها ،سبقناهم وك ّنا الطبقة املصفّاة التي
ينشدونها يف إنسانيتهم الراهنة وال يجدونها  ،هذه الضوابط هي ما منتاز به وهي ما

تحتاج إليه أوروبا”[[[.

وماذا عن مركب النقص؟
ريا عىل جزئية مركب النقص وأثرها يف املوقف السلبي
الندوي كان يعول كث ً
الذي يتخذه البعض تجاه الحضارة الغربية ،ألن هذه املركب اآلثم يدفع األمم

إىل اقتباس الحضارة الغربية الغث منها والسمني ،دون أدىن متيي ٍز بني ما هو مفي ٌد
سلبي .وتبدو املصيبة الكربى عند الندوي إذا
يب ألمتهم ،وبني ما هو ضا ٌر
إيجا ٌّ
ٌّ

كانت هذه األمة املقتبسة يف ع ّز مجدها وثروتها ،فتتنازل عن ذلك جراء اقتفاء
أثر هذه الحضارة ،فرتىض لنفسها صفة التابع ،مع أنها يف الحق ميكن أن تكون
املتبوع .ولذا فإن مركب النقص “عميق الجذور يف النفس اإلنسانية ،قوي السيطرة

ين يصاب به كثري من العقالء والعظامء واألقوياء والرؤساء،
عليها ،وهو
ٌ
مرض نفسا ٌّ

وهو مثال للتناقض الغريب الذي عجنت به طينة اإلنسان ،وتجىل يف مظاهر غريبة،
[[[-انظر مصطفى صادق الرافعي ،وحي القلم.77 / 2 ،
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ويف غموض والتواء ،قد ال يهتدي إليه كبار علامء النفس ،وال يتفطن له كثري ممن

يصابون به”[[[.

عيب فيه يُشعره
وإذا كان مركب النقص أو عقدة النقص شعور الفرد بوجود
ٍ
بالضيق والتوتر ونقص يف شخصيته مقارنة باآلخرين ،ما يدفعه بالتعويض عن هذا
ري ومن األمراض النفسية األكرث شيوعاً يف هذا
النقص بشتى الطرق ،وهو وبا ٌء خط ٌ

نقص يدفعهم
الزمن[[[ .فإن الندوي يرى أن النقص الذي يعاين منه املسلمون هو ٌ
إىل محاكاة الغرب دون أن يسبب لهم ذلك نو ًعا من الضيق أو العيب أو التوتر،
ٍ
بنقص يف الشخصية تجعلهم مدفوعني لتقليده والسري يف ركابه.
وإن كان يشعرهم
إن قضية الحضارة عند الندوي قضي ٌة ذات أصال ٍة وأهم ّي ٍة ،ليست قضي ًة حياتي ًة

ريا عميقًا يف النفس اإلنسانية ،فإذا جردت أمة من حضارتها
طبيعيةً؛ ألن لها تأث ً
األصلية عنده ،وفرضت عليها حضار ٌة أجنبي ٌة دخيلةٌ ،فإ ّن هذه األمة إىل زوال ،وإىل
طريق االنسالخ من شخصيتها ،ألن العبادات لها وقت محدود ،والحضارة حيزها
أوسع ،فإذا عشنا داخل املسجد متعبدين ،ويف خارجه نعيش بالحضارة الغربية،
فمعنى ذلك أن نصيبنا من الدين يف حياتنا قليل[[[.

التدجيل يف الحضارة الغربية:
مصطلح التدجيل صكه الندوي ،ويقصد من خالله حركات التمويه والخداع

ووسائل
ٌ
التي تتبعها الحضارة الغربية يف تعاملها مع الرشق ،ومبا أنها حركاتٌ

تدجيل ـ نسبة إىل الدجال ـ .فالدجال من الدجل والشعوذة ،هو الذي
ٌ
خادعةٌ ،فهي

ميوه األمور عىل العامة ويخدعهم ،ويدعي املعرفة ببواطن األمور.

[[[-أبو الحسن عيل الحسني الندوي ،عاصفة يواجهها العامل اإلسالمي والعريب ،املجمع اإلسالمي
العلمي ،لكناؤ – الهند ،الطبعة الثانية1418 ،هـ1997 ،م ،ص.12
[[[-انظر سهيلة غلوم حسني ،عقدة النفس والسلوك التعوييض ،عىل الرابط التايل:
http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9dea84430-d474577--bfac-f0a1b25111e0
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.16
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ومن ثم فقد وسم الحضارة الغربية بالتدجيل ،وع ّده أهم سم ٍة من سامتها،

ألنها متارس التلبيس عىل الناس ،وتسمية األشياء بغري أسامئها ،ومتويه الحقائق،
ولعل الندوي هنا يقصد
ّ
وإطالق األسامء الرباقة الخالبة للعقول يف غري مسمياتها،
املفاهيم املنترشة من نحو الجمهورية ،واالشرتاكية ،الحرية ،التعددية ،حقوق

اإلنسان وغريها .ورمبا كانت هذه املفاهيم متثل عنده شعارات وفلسفات تحاول

محل اإلسالم ،والدليل عىل ذلك أنه كان يرى أن تلك املفاهيم أحاطت
ّ
تحل
أن ّ
وحل حبها واحرتامها يف قرارة النفوس ،وحبات
ّ
بها حالة من التقديس والتمجيد،
القلوب ،بل لقد أصبح مجرد الشك فيها أو النقاش يف قدسيتها وكرامتها ومكانتها
عالمة عىل الرجعية والبداوة ،وأكرث ما كان يؤمل الندوي ،ويدل عىل تغلغل هذه

املفاهيم عىل املعنى الغريب أن كبار األذكياء والنوابغ من العلامء أخذوا يتغنون
ٍ
ٍ
بهذه الشعارات والفلسفات ،ويدعون إليها يف إميانٍ
متحيص
وحامس ،من غري
لنية أصحابها ،والدوافع الخبيثة التي يجرونها وراءها“ ،وهذا كله من قوة التدجيل
وسحره ،الذي يفوق فيه الدجال األكرب ـ يقصد الغرب ـ عىل جميع الدجالني

واملدلسني واملموهني الذين عرفهم التاريخ البرشي ،وقد رست هذه الروح
الدجلية املدلسة يف هذه الحضارة ،لسريها عىل خط معارض لخط النبوة”[[[.

مخطط العالقة بني اإلسالم والغرب:

تقوم الخطة املستقلبلية للعالقة بني الرشق والغرب التي وضعها الندوي عىل

أساسني بارزين:

األول يتعلق بالداخل اإلسالمي ،والثاين يتعلق بالخارج العاملي.
أوالً -ما يتعلق بالداخل اإلسالمي.
ميكن القول أ ّن الندوي قد رسم لنا خط ًة مستقبلي ًة ميكن من خاللها كتابة عالق ٍة
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.20
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جديد ٍة مؤسسة عىل الرشاكة بني اإلسالم والغرب ،بل إن شئنا القول هي خطة
االنتفاضة لألمة اإلسالمية ،والثورة عىل كل املعيقات التي تعيقنا عن املشاركة يف

سباق الحضارة العاملي ،بل وتصدره.

كام ميكن القول أ ّن هذه الخطة تشتمل عىل مجموع ٍة من الخطوات اإلجرائية

التي تس ّهل رسعة الوصول إىل هذا الهدف:

يعول الندوي يف هذه الخطوة عىل الجانب اإلمياين العقدي عند املسلمني،

إميانًا منه أن تحريك اإلميان يف قلوب املسلمني وإثارة العاطفة الدينية عندهم هو
ٍ
إشكاليات ،بل هو عامل بقاء
الحصن الحصني والسد املنيع لكل ما يواجههم من
البلدان اإلسالمية .ومل يغفل الندوي أن يشري إىل تربية العقل اإلسالمي؛ إميانًا منه
بأن الدين يف حاج ٍة إىل عقلٍ يدافع عنه ،ويفرسه للعاملني ،ومن ثم كانت تنمية

الوعي عنده رضوريةً ،ذلك أن تنمية الوعي الصحيح وتربيته يقود إىل فهم الحقائق
والقضايا ،والتمييز بني الغث والسمني ،وعدم االنخداع بالشعارات واملظاهر،

حتى ال تتكرر مآيس وقوع هذه الشعوب فريسة لشعارات من هنا أو هناك ،تلك
ٍ
تعصبي للغة أو الثقافة ،فتكون ضحية
يل أو
الشعارات التي تنبني عىل
أساس جاه ٍّ
ٍّ
سذاجتها ،وضعفها يف الوعي الديني والعقل اإلمياين[[[.

صيانة الحقائق الدينية واملفاهيم اإلسالمية من التحريف أو إخضاعها

للتصورات الغربية العرصية ،أو املصطلحات السياسية واالقتصادية والتجنب عن
ريا سياسيًا بحتًا ،وعدم املغاالة يف تنظري اإلسالم ووضعه يف
تفسري اإلسالم تفس ً
مقابلة الفلسفات املعارصة والنظم اإلنسانية ،باعتبار أن هذه الحقائق الدينية هي

أساس اإلسالم الدائم واألصل الذي منه البداية ،وإليه النهاية ،محذ ًرا يف الوقت

كل ما يقلّل من قيمة الصلة بني الله والعبد واإلميان
نفسه ـ أقصد الندوي ـ من ّ

باآلخرة وأهميتها ،ويضعف يف املسلم عاطفة االمتثال ألمر الله.
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.72 ،71
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كل ما من
تقوية الصلة العاطفية بالنبي محمد صىل الله عليه وآله ،والحذر من ّ

شأنه إضعاف هذا الحب يف القلوب أو التقليل منه.

إعادة الثقة يف نفوس الطبقة املثقفة ،ومن يتولون القيادة الرتبوية واإلعالمية

والفكرية ،يف البالد والحكومات اإلسالمية بصالحيّة اإلسالم وقدرته عىل مسايرة

العرص وتطوراته وتحقيق مطالبه ،بل عىل قيادة الركب البرشي إىل الغاية املثىل.
وإنقاذ املجتمع البرشي من االنهيار واالنتحار“ ،إن ضعف هذه الثقة أو فقدها

هو داء هذه الطبقة املثقفة الناشئة يف أحضان الثقافة الغربية ،أو تحت ضغطها،
كل ترصفاتها ،وسبب الردة الفكرية والحضارية والترشيعية التي
وهو املسؤول عن ّ

تكتسح العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه ،وتعاين منه الشعوب اإلسالمية التي
ال تعرف إال لغة اإلميان والقرآن ،وال تتحمس إال لإلسالم ،وسبب حدوث هذا

الخليج العميق ،الواسع بني القيادات والحكومات ،والشعوب والجامهري ،وسبب
القلق الذي يساور النفوس ،ويستهلك القوى والطاقات يف ما ال يعود عىل األمة

والبالد بفائدة”[[[.

رأسا عىل عقب ،وهو
العمل عىل قلب نظام التعليم املستورد من الغربً ،

النظام التعليمي السائد يف العامل اإلسالمي إىل اآلن ،مع العمل عىل صوغه صوغًا

إسالميًا جدي ًدا ،يتفق مع طبيعة الشعوب اإلسالمية ،وعقيدتها ورسالتها وقامتها
وقيمها ،ويبعد عنها عنارص اإللحاد واملادية ،والندوي يقصد بذلك أن يكون هذا

حا جزئيًا ،بل يبتكر ابتكا ًرا جذريًا مستفي ًدا
اإلصالح التعليمي جذريًا وشامالً ال إصال ً

من الطاقات والوسائل والنبوغ والعبقريات.

وبغري ذلك ال يقوم العامل اإلسالمي عنده عىل قدميه ،فقد أراد من خالل

هذا النظام التعليمي الجديد أن يقوم العامل اإلسالمي بعقله وإرادته وتفكريه،
[[[-الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ص.74
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فالحكومات واألجهزة اإلدارية واملرافق العامة تدار عنده برجا ٍل مؤمنني أقوياء

أمناء مخلصني ،يطبقون العلوم اإلسالمية يف الحكومة واإلدارة والرتبية واإلعالم
واملجتمع ،فينشأ املجتمع اإلسالمي بسامته وخصائصه ،وتتجىل الحياة اإلسالمية

بكاملها وجاملها.

القيام بحرك ٍة علمي ٍة قوي ٍة عىل الصعيد الدويل ،يكون هدفها تعريف الطبقة
ٍ
ٍ
مجيد وذخائر علميّ ٍة عظيم ٍة،
تراث
املثقفة الجديدة مبا يتضمنه تاريخ اإلسالم من

وأن تنفخ يف العلوم اإلسالمية علو ًما جديدة ،وأن تثبت للعامل املتمدن أن الفقه
ٍ
أساس
اإلسالمي وقوانينه من أرقى القوانني ،وأوسعها يف العامل ،وهو يقوم عىل

من املبادئ الخالدة التي لن تبىل ،ولن تفقد صالحيتها؛ ألنها صالح ٌة ملسايرة حياة
اإلنسان يف كل زمان ومكان.

ٍ
ين
الحكومات اإلسالمية واملجتمعات اإلسالمية ملزمة بعمل
تخطيط مد ٍّ
مستقل بعيد عن التقليد األعمى للغرب واالرتجالية ومركب النقص ،وال بد من أن
ٍّ

كل حياتنا ،حتى تكون دعو ًة صامت ًة لإلسالم.
تكون الحضارة اإلسالمية ماثل ًة يف ّ

معاملة الحضارة الغربية ـ بكل ما تشمله عىل أنّها موا ٌد خام ،وهذه الجزئية
تطرقنا لها عند الندوي يف الصفحات السابقة ،وهي الفكرة القامئة عىل أن نكون
ن ًدا للغرب ال أن نكون تابعني له ،وذلك بأن نأخذ منه ما يفيدنا من الناحية العملية،
وليس األمور الشكلية .ويؤسس الندوي موقفه هنا بنظرة أنه كام أننا يف حاج ٍة إىل

الغرب ،فإن الغرب يف حاجة إلينا.

أما يف ما يتعلق بالبالد غري اإلسالمية فريى الندوي رضورة الدعوة فيها إىل
اإلسالم بأساليب حكيم ٍة تتفق مع طبيعة اإلسالم وروح العرص .أما البالد التي فيها

األقليات اإلسالمية فريى رضورة االهتامم بتمثيل اإلسالم والحياة اإلسالمية متثيالً

يلفت إليه األنظار ،ويستهوي القلوب ،والقيم بالقيادة الخلقية والروحية ،وتحمل
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مسؤولية إنقاذ البالد من االنهيار الروحي والخلقي والخواء الروحي والتدهور
االجتامعي ،الذي تعرضت له هذه البالد حكومة وشعبًا ،حتى يتهيأ لإلسالم أن
يثبت جدارته ،وحاجة الناس إليه.

ثان ًيا – ما يتعلق بالخارج العاملي:
إن الخطة املستقبلية التي وضعها الندوي يف شقها املتعلق بالجانب العاملي
ٍ
الحل هو تحول القيادة العاملية ،وانتقال
ّ
واحد من وجهة نظره ،هذا
حل
تقوم عىل ٍّ
دفة الحياة من اليد اآلمثة الخرقاء التي أساءت استعاملها إىل ٍ
يد أخرى تستطيع

حمل هذه الدفة إىل ب ّر األمان .وينظر إىل انتقال هذه الدفة سابقًا من بعض الدول

ٌ
يغي من األمر يشء،
الكربى إىل بعضها اآلخر عىل أنه
انتقال يف االتجاه نفسه ،ومل ّ
فتحول القيادة من بريطانيا إىل أمريكا ،ثم إىل روسيا بصحبة أمريكا ال يغني يف

تغي
نظره يشء ،وال يغري من املوقف شيئًا ،إذ إن هذا التحول عنده ليس غري ّ
املجداف من اليمني إىل الشامل ،فإذا كان املجداف واح ًدا فال فرق بني ميينه
ٍ
وشامله ،وليست بريطانيا وأمريكا وروسيا عنده إال أيدي رجلٍ
واحد تتداول دفة
ٍ
الحياة ،وتتناوب تجديف السفينة عىل خ ٍّ
واحد إىل جه ٍة واحد ٍة .إذا ً ،فام الحل
ط
عند الندوي؟ يقول الندوي يف إجاب ٍة عىل هذا السؤال“ :إ ّن التحول املؤثر الواضح

هو تحول القيادة من أوروبا ـ باملعنى الواسع الذي يشمل بريطانيا وأمريكا وروسيا
ومن كان عىل شاكلتها من األمم األسيوية والرشقية ـ التي تقود املادية والجاهلية،

إىل العامل اإلسالمي الذي يقوده سيدنا محمد صىل الله عليه وآله برسالته الخالدة
ودينه الحاكم .هذا هو التحول الذي يغري وجه التاريخ ،ويحول مجرى األمور،
وينقذ العامل من الساعة الرهيبة التي ترقبه”[[[.

وهذا يعني أن األمر الثاين الذي يتعلق بالعامل الخارجي يف الخطة املستقبلية
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.228
ً
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وثيق الصلة باألمر األول املتعلق بالعامل اإلسالمي ،ألن كل الخطط التي يتحدث

عنها الندوي تصب يف نهاية األمر يف معني القيادة اإلسالمية املأمولة مبا متتلكه
ٍ
مؤهالت أهمها العقيدة السليمة القامئة عىل مراعاة الجوانب الروحية مراعاتها
من

للجوانب املادية ،مبا يعني أن أي فعلٍ حضاري يخرج من عباءة تلك العقيدة معناه
حضاري يجمع بني املادة والروح.
فعل
أنه ٌ
ٌّ

عقدي
حل
الحل هو ٌّ
ّ
وهناك حل رئيس يقدمه الندوي للمسلمني خاصة ،هذا
ٌّ
بكل ما تحمله كلمة عقيدة من معنى ،ألنه يفرتض يف املسلمني أن يكونوا متمسكني
ّ

بعقيدتهم الغراء وسنة نبيهم الكريم ،ففي ذلك غنى لهم عن الغرب وحضارته
املادية ،وأدواته ووسائله التي تنمي يف اإلنسان التعلق بالدنيا ،دون العمل لآلخرة.

فاهم لها،
لكن ليس هذا الحل أن ينقطع املسلم للعقيدة فقط ،بل يعني أن يكون
ً

وفهمه للعقيدة يستدعيه للجمع بني املادي والروحي ،والعمل للدنيا كام اآلخرة،
ٍ
كمشارك فاعلٍ يف
فاإلنتاج الصناعي والتكنولوجي والعسكري من مهام املسلم
هذا العامل ،يقول الندوي“ :ولكن مهمة العامل اإلسالمي ال تنتهي هنا – يقصد
الندوي عند مجرد اإلميان بالعقيدة والتمسك بها قرآنًا وسنة  -فإذا إراد أن يضطلع

برسالة اإلسالم ،وميلك قيادة العامل ،فعليه باملقدرة الفائقة ،واالستعداد التام يف
العلوم والصناعة والتجارة وفن الحرب ،ويستغني عن الغرب يف كل مرفق من مرافق

الحياة ،ويف كل حاجة من الحاجات ،يقوت ويكسو نفسه ،ويصنع سالحه ،وينظم

شؤون حياته ،ويستخرج كنوز أرضه ،وينتفع بها ،ويدير حكوماته برجاله وماله،
وميخر بحار املحيط به بسفنه وأساطيله ،ويحارب العدو ببوارجه ودباباته وأسلحة

بالده ،وتزيد صادراته عن وارداته ،وال يحتاج إىل االستدانة من الغرب ،وال يضطر
إىل أن يلجأ إىل راي ٍة من راياته ،وينضم إىل معسك ٍر من معسكراته”[[[.
[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.236
ً
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ومن ثم نفهم أن الندوي وهو يف سبيل نقده للحضارة الغربية ،يحاول أن يساعد
إسالمي ممي ٍّز ،ال يركن إىل التمسك باآلخرة فحسب ،كام
حضاري
يف إقامة بنا ٍء
ٍّ
ٍّ
ال يركن إىل تالوة القرآن وحفظ أمور العقيدة والعمل بها فحسب ،بل يجمع بني
هذا وذاك ،وبني التمسك بأسباب التقدم الدنيوي املادي ،بحيث يصنع دنياه

وميهد السبل لألجيال القادمة ،ومن ثم فإن القول بأن الندوي يجايف التقدم
املادي لحساب التقدم الروحي أمر ال أساس له من الصحة ،بل إن النصوص

لتثبت عكس هذا القول ،فهو يريد للحضارة اإلسالمية املأمولة أن تكون مشاركة
ٍ
عقدي مينعها من
أساس
للفعل الحضاري الغريب ،بل تتفوق عليه ،الرتكازها عىل
ٍّ
االنحراف أو الشذوذ ،فضالً عن اإلفراط أو التفريط.

هو يريد ـ يف التحليل األخري ـ االنفكاك من أرس الغرب والحضارة الغربية،

وعدم الخضوع لها عىل اإلطالق ،إذ إنه كان دائم التأكيد عىل أنه مادام العامل

اإلسالمي خاض ًعا للعامل الغريب يف السياسة واالقتصاد والصناعة والتجارة والعلم
واملعرفة ،ميتص الغرب دمه ،ويحفر األرض اإلسالمية ويستخرج منها ماء الحياة،

وتغزو بضائعه أسواق العامل اإلسالمي وبيوته وجيوبه كل يوم ،فتستخرج منها كل
يشء ،وما دام العامل اإلسالمي يستدين من الغرب األموال ،ويستعري منه رجاله؛

ليديروا أمور الحكومة والسياسة ،ويشغلوا الوظائف الخطرية ،ويدربوا الجيوش
اإلسالمية ،ويستورد منه البضائع ،ويجلب له الصنائع ،وينظر إليه كأستاذ ومرب،
ورب وسيد ،ال يربم أم ًرا إال بإذنه ،وال يصدر إال عن رأيه ،فإنه ال يستطيع أب ًدا أن

يواجه الغرب فضالً عن أن يناهضه ويغالبه[[[.

إنه يريد أن يهتم املسلمون بإقامة حضار ٍة ال تهمش الجوانب العملية والصناعية،

بحيث يكون لهم با ٌع يف العلم والسياسة واالقتصاد والتجارة والصناعة ،يستخرجون
من أرضهم الكنوز التي متثل لهم الحياة عىل هذا الكوكب ،وتغزو بضائعهم أسواق

[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.236
ً
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العامل الغريب ،بدال من تغزو بضائع الغرب أسواقنا ،وبحيث ال يستدين من الغرب
األموال ،وال يستعري بحال رجالهم إلدارة شؤون األقطار اإلسالمية؛ إذ إن هذه األقطار

خصب للرجال النابغني والنابهني؛ رشيطة أن ينالوا الفرصة ليحققوا ذاتهم،
ني
مع ٌ
ٌ

وينظر إىل الغرب نظرة الند للند ،ال نظرة العبد للسيد ،وقتها يستطيع أن يغالب الغرب
ٍ
إمالءات غربي ٍة من أي نوع.
ويناهضه ،ويأخذ قراراته من نفسه دون أي
جانب آخر
وباإلضافة إىل الجانب الروحي والجانب الصناعي الحريب هناك
ٌ

ريا يف العديد من كتبه وخطبه ،وهو جانب التنظيم التعليمي،
عول عليه الندوي كث ً
ومن ثم فإذا أراد العامل اإلسالمي أن يستأنف حياته كام يذهب الندوي ،ويتحرر

من ّ
رق غريه ،وإذا كان يطمح إىل القيادة ،فال بد عنده إذا ً من االستقالل التعليمي،
بل ال بد من الزعامة العلمية ،وما هي عنده باألمر الهني“ ،إنها تحتاج إىل تفكريٍ

عميقٍ  ،وحركة التدوين والتأليف الواسعة ،وخربة إىل درجة التحقيق والنقد بعلوم
العرص مع التشبع بروح اإلسالم واإلميان الراسخ بأصوله وتعاليمه ،إنها ملهمة

تنوء بالعصبة أويل القوة ،إمنا هي من شأن الحكومات اإلسالمية ،فتنظم لذلك
جا تعليميًا يجمع بني
جمعيات ،وتختار لها أساتذة بارعني يف ّ
كل فن ،فيضعون منها ً

محكامت الكتاب والسنة وحقائق الدين التي ال تتبدل وبني العلوم العرصية النافعة
والتجربة واالختبار ،ويدونون العلوم العرصية للشباب اإلسالمي عىل أساس

اإلسالم وبروح اإلسالم ،وفيها كل ما يحتاج إليه النشء الجديد ،مام ينظمون به

حياتهم ،ويحافظون به عىل كيانهم ،ويستغنون به عن الغرب ،ويستعدون للحرب،
ويستخرجون به كنوز أرضهم ،وينتفعون بخريات بالدهم ،وينظمون مالية البالد

اإلسالمية ،ويديرون حكوماتها عىل تعاليم اإلسالم ،بحيث يظهر فضل النظام
اإلسالمي يف إدارة البالد ،وتنظيم الشؤون املالية عىل النظم األوروبية ،وتنحل
مشاكل اقتصادية عجزت أوروبا عن حلها”[[[.

[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.239
ً
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هذه هي الحلول الثالثة الرئيسة التي جعلها الندوي محور حلوله إلشكالية العالقة

املستقبلية بني الرشق والغرب ،إال أننا ال نعدم وجود العديد من الحلول الفرعية التي

تنضوي تحت هذه املحاور الثالثة ،بحيث تشكل جميعها منظومة واحدة.

ويعد االهتامم بالجانب العسكري أحد هذه الحلول ،ورمبا اتجه الندوي إىل

هذا باعتباره حالً إسالم ًيا ،من الطراز األول ،عىل اعتبار مبدأ علموا أوالدكم الرماية
والسباحة وركوب الخيل ،باعتبارها أدوات الدفاع عن النفس يف ذلك العرص والتي
يساويها اآلن إعداد الجيوش بأحدث األسلحة وعمل التدريبات الالزمة واملناورات

الحربية التي تقويها.

وكان من الحلول الفرعية والجوهرية يف الوقت ذاته ،محاربة االستبداد ،ذلك

االستبداد الذي كان وال زال السبب الرئيس الذي مينع األقطار اإلسالمية من نيل

حضارتها املأمولة ،وقد صور الندوي صورة املستبد وسط شعبه بالصورة ذاتها
ـ أو عىل األقل قريبة منها ـ التي صورها املفكرون الذين عالجوا هذه القضية

بالدراسة قبله .وهي الصورة التي يرى فيها املستبد الطاغية الذي يكاد أن يقول أنا
ربكم األعىل ،فهو ميلك كل يشء ،ومل يرتك ألي من أفراد الشعب شيئًا ،ولو شيئًا
قليالً“ .وكان هذا الفرد هو الذي تدور ألجله عجلة الحياة ،فألجله يتعب الفالح،
ويشتغل التاجر ،ويجتهد الصانع ،ويؤلف املؤلف ،وينظم الشاعر ،وألجله تلد

األمهات ،ويف سبيله ميوت الرجال ،وتقاتل الجيوش ،بل وألجله تلفظ األرض

خزائنها ،ويقذف البحر نفائسه ،وتستخرج كنوز األرض خرياتها”[[[.

إن نقده لالستبداد ينبثق من عاملني :ديني وعقيل ،فال الدين يقبل به كونه جاء

محاربًا لكل ألوان الظلم والقهر والجربوت ،وسمى ذلك العرص بالعرص الجاهيل،
وال العقل يقبله؛ ألنه ليس من غري املعقول أن يعيش الشعب كل الشعب لخدمة
السيد املتأله ،أو أن ميوت ألجله.

[[[-نقال عن أيب الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.249
ً
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أي زمان ،فهذا
أي مكان ،أو يف ّ
فهذا الوضع عند الندوي غري قابلٍ لالستمرار ،يف ّ

الوضع االستبدادي ال يقره عقل وال دين ،ومن ثم توالت تساؤالته االستنكارية :وهل

هناك من مسو ٍغ ألن يتخم فرد أو عدة أفراد بأنواع الطعام والرشاب ،وميوت اآلالف

جو ًعا ومسغبة؟! وهل من مسو ٍغ ألن يعبث ملك أو أبناء ملك باملال والضياع عبث
املجانني؟! والناس ال يحدون من القوم ما يقيم صلبهم ،ومن الكسوة ما يسرت
جسمهم؟! وهل من مسوغ ألن يكون حظ الطبقة الشائعة اإلنتاج والكدح يف الحياة

والعمل املضني الذي ال نهاية له ،وحظ الطبقة الحاكمة أو طبقة النخبة التلهي
والتمتع بثمرات جهد الطبقة األوىل من غري شكر وتقدير ،ومن غري عقل ووعي؟!

وهل من مسوغ ألن يشقى أهل الذكاء واالجتهاد واملواهب والصالح ،يف الوقت
الذي ينعم فيه أهل التبذير واإلرساف وشاربو الخمور ومرتادي الحانات؟! وهل من

مسوغ ألن يقىص أهل الكفاءة والنبوغ واألمانة ،ويجتمع حول ملك أو أمري فوج

من خساس النفوس وسفهاء العقول وفاقدي الضامئر ممن ال ه َّم لهم إال إرضاء

الشهوات ،وابتزاز األموال ،وال يحسنون ف ًنا من فنون الدنيا غري التملق واإلطراء
واملؤامرة ضد األبرياء ،وال يتصفون بيشء غري فقدان الشعور وقلة الحياء؟!

[[[

ومحاربة االستبداد ال تكون إال بالرجوع إىل الدين قرآنًا وسنة عند الندوي ،وإذا

كان يرى أن االستبداد معوق يعيق العملية الحضارية والبناء النهضوي ألي أمة،
فإنه يف الوقت ذاته يرى أنه من الواجب العودة للعقيدة يف التغلب عليه وصوالً

إىل الغاية الحضارية املرجوة ،ألن الحضارة الغربية قامت أول ما قامت عىل

محاربة االستبداد أيًا كان نوعه ،وخاصة االستبداد الكنيس ،وبتغلبها عليه صارت
أمة ناهضة يف كل يشء ،أما نحن فال يوجد لدينا استبداد ديني كاالستبداد الكنيس،
وإمنا يوجد لدينا استبداد سيايس ،وإذا أردنا نهض ًة حقيقيةً ،فال بد أن تكون عىل

أنقاضه“ .فالذين ال يزالون يعيشون يف عامل ألف ليلة وليلة ،إمنا يعيشون يف عامل
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.250 ،249
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األحالم ،إمنا يعيشون يف بيت أوهن من بيت العنكبوت ،إمنا يعيشون يف بيت
مه ّدد باألخطار ،ال يدرون متى يكبس ،ال يدرون متى تعمل فيه معاول الهدم ،وإن

بيت قائ ٌم
سلموا من كل هذا فال يدرون متى يخر عليهم السقف من فوقهم ،فإنه ٌ
عىل غري أساس متني ،وعىل غري دعائم قوية .أال أن عهد ألف ليلة وليلة قد مىض،
فال يخدعن أقوام أنفسهم ،وال يربطوا نفوسهم بعجلة قد تكرست وتحطمت ،إن
امللوكية مصباح ـ إن جاز هذا التعبري ـ قد نفد زيته ،واحرتقت فتيلته ،فهو إىل

انطفاء عاجل ،ولو مل تهب عاصفة”[[[.

والندوي بذلك يحاول القضاء عىل األثرة التي قد تطال النفوس املريضة،

فتحاول امتالك كل يشء ،وال ترتك ألحد شيئًا ،وحني يتحدث الندوي عن األثرة،
فهو ال يتحدث عن األرسة مبعناها الفردي ،الذي يعود عىل الشخص كفر ٍد ،وإمنا
يضم إليها األثرة العائلية واألثرة األرسية واألثرة الطبقية ،وهي كلها أنواع من األثرة
التي تقود إىل االستبداد ،ومن ثم تتبعها مرحلة التدهور واالنحطاط والتخلف عن

الركب التي ال زلنا فيها إىل اآلن ،ونحاول التغلب عليها من قرون فائتة طويلة.

كذلك من ضمن الحلول التي أكد عليها الندوي العمل الدائم عىل إيجاد الوعي

يف األمة اإلسالمية ،ويعد الندوي من املفكرين القالئل الذين كانت تؤرقهم هذه
القضية؛ ألنه فهم تاريخ املسلمني ،ومراحل االنتهاك التي تعرضوا لها ،والحروب

والرصاعات التي أدخلتها فيها الدول الغربية دون جريرة ارتكبتها ،وكل هذه املراحل

عمد فيها املحتل املنتهك إىل تغييب الوعي ،والعمل عىل عدم تواصل املسلمني
مع دينهم ،وقطع الصلة بينهم وبينه.

تغييب كربى ،وال أظن أن شع ًبا من الشعوب يف العامل القديم
إنها مرحلة
ٍ
والجديد عىل كرثتها ،وال أمة من األمم ،تعرض للتغييب القرسي كام حدث مع
[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.250
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الشعب املسلم واألمة املسلمة ،ومن ثم فإن دعوة الندوي للعمل عىل إحياء

الوعي داخل الشخصية املسلمة تعد بوضوح أهم النقاط التي تقود إىل حل
يقود الحضارة اإلسالمية ،وينزل الحضارة الغربية من عليائها ،ألن الوعي سيجرب
تبي ما يف هذه األخرية من مسالب ،فينقدها ،ويبني زيفها،
الشخصية املسلمة عىل ّ
وما يف األول من مضامني حضارية يجب أن يزال ما علق بها من أتربة متنعها من

الربوز والوضوح للجميع.

الندوي من جانبه كان يخاف عىل األمة اإلسالمية من فقدان الوعي؛ ألنه

يعرضها لألخطار املحدقة من كل جانب ،ويجعلها فريسة للمنافقني ،ولعبة يف يد

العابثني ،بل يجعل داءها االفتتان بكل دعوة ،واالندفاع وراء كل موجة ،وخضوعها
ٍ
متسلط ،وسكوتها عن كل فظيعة ،وتحملها لكل ضيم ،ليس هذا فحسب،
لكل
ّ
بل “وأن ال تعقل األمور ،وال تضعها يف مواضعها ،وال متيز بني الصديق والعدو،
وبني الناصح والغشاش ،وأن ال تلدغ من الجحر نفسه مرة بعد مرة ،وال تنصحها

الحوادث ،وال تروعها التجارب ،وال تنتفع بالكوارث ،وال تزال تويل قيادها من
جربت عليه الغش والخديعة والخيانة واألثرة واألنانية ،وال تزال تضع ثقتها فيه،

ومتكنه من نفسها وأموالها وإعراضها ومفاتيح ملكها ،وتنىس رسي ًعا ما القت عىل
يده الخسائر والنكبات ،فيجرتئ بذلك السياسيون املحرتفون ،والقادة الخائنون،
ويأمنون سخط األمة ومحاسبتها ،ويتامدون يف غيهم ،ويسرتسلون يف خياناتهم

وعبثهم ثقة ببالهة األمة وسذاجة الشعب وفقدان الوعي”[[[.

وما ذهب إليه الندوي هو أم ٌر واق ٌع يف محيط عاملنا اإلسالمي ،حيث وصل بنا

الحال إىل مايسمى بفقدان الوعي ،ال ضعف الوعي ،حيث تعيش إىل اآلن وهي

ترمتي يف أحضان عدوها ،ظ ًنا منها أنه الصديق املقرب واألخ الحاين ،وسيظل
وعي األمة اإلسالمية مغيبًا ،إال أن تدرك عدوها من صديقها ،فإذا أدركت ذلك

[[[-أبو الحسن عىل الحسني الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني ،ص.251
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علمنا أن هذه األمة بدأت تستعيد وعها املفقود ،وترنو إىل مستقبلٍ لن يبنى إال

عليه.

ويستند الندوي كذلك إىل عملية االستقالل التجاري واملايل والصناعي
والعلمي والتعليمي كأحد الحلول الناجعة يف إقامة عالقة رشاك ٍة مع الحضارة
ٍ
جديد ،ال تتحكم فيه الدول
إسالمي
حضاري
الغربية ،عىل سبيل التوصل لبنا ٍء
ٍّ
ٍّ

لسبب
الغربية وحضارتها يف مقدرات الشعوب اإلسالمية وحكوماتها ،وذلك
ٍ

جوهري مؤداه يف ما يرى الندوي :أن العامل اإلسالمي ال يستطيع أن يواجه الغرب
ٍّ
قلم يوقع
ويبني حضارته وهو مدي ٌن له باملال فضالً عن لباسه وبضائعه ،فال يجد ً

به عىل ميثاقٍ مع الغرب ،إال القلم الذي صنع يف الغرب ،وال يجد ما يقاتل به
الغرب إال الرصاص الذي أفرغ يف الغرب[[[.

وبذلك تبني الحضارة اإلسالمية قيمتها ال قامتها ،إذ إن مسألة القيمة كانت

ريا ،وقد لجأ يف بعض املواضع إىل التفريق بينهام ،موج ًها
تشغل بال الندوي كث ً
إىل أي منها تستند الحضارة العاملية عىل م ّر العصور ،فالعربة عنده بالقيمة ال
القامة ،مستدالً عىل ذلك باملسلمني الذين كانوا صغا ًرا يف القامة ،كبا ًرا يف القيمة،
والعربة بالقيمة ال القامة ،ومستشه ًدا عىل فكرته بالتاريخ الذي رآه يثبت من أوله
إىل آخره أن القيمة دامئًا تغلبت عىل القامة ،وهزمتها“ ،لوال هذا ملا كان هذا العامل
املتمدن املعمور بقا ًء ،وال كيان أب ًدا ،لوال أن القيمة إمنا غلبت ،واستطاعت أن

تتغلب ،واستطاعت أن تهزم القامة ،مهام كانت كبرية وشامخة ،ملا بقيت هناك
عقيدة صحيحة ،وال دين صحيح ،وال دعوة صحيحة ،وال كرامة برشية”[[[.
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