«أبناء رفاعة :الثقافة والحرية»:
عنارص نجاح املثقفني أو فشلهم يف أداء دورهم!
أص��درت دار الرشوق طبعتني من كتاب به��اء طاهر «أبناء رفاعة :الثقاف��ة والحرية» خالل عامي  2009و
 .2011كانت طبعته األوىل قد صدرت عن دار الهالل عام .1993
هذا كتاب (موضوعي) يقدم يف جانب منه اطاللة عىل أهم (العنارص) الحاكمة (للعالقة) ،يف مرص تحديدا
خالل القرن ونصف القرن األخري ،بني (دور) املثقفني وبعث الحركة و(التط ّور) يف املجتمع ان سلبا أو ايجابا!
ويحس��ب لبهاء طاهر رصده بوعي وذكاء (عنارص) نجاح املثقفني (أو فش��لهم) يف أداء دورهم أو رسالتهم
نحو تط ّور املجتمع الذي يعيشون فيه ،وهي التي سنعرض لها فيام ييل:
• رضورة وع��ي املثقف باملرحلة التي يعايش��ها املجتمع ونوع الجهد املطل��وب بذله للعمل يف تلك الفرتة،
وخري مثال لذلك هو «عبد الله النديم» ،ابن النجار الذي علم نفسه بنفسه ،والذي اشتغل قبل الثورة موظفا
صغ�يرا وتاج��را ومعلام ،وتنقل خالل ذل��ك يف أقاليم مرص املختلفة ،ثم اش��تغل بالصحافة واألدب واملرسح
والعمل السيايس الرسي قبل أن يظهر أثناء الثورة كام لو كان مؤسسة اعالمية كاملة.
• «الب��د للمثق��ف يك يؤدي وظيفته هذه أن يظلّ يف مركز الصدارة وأن يكون ق��ادرا عىل التأثري» .ومن أمثلة ذلك
عالقة «أحمد عرايب» ،قائد الثورة العرابية بـ»عبد الله النديم» والش��يخ «محمد عبده» .مل يكن أل ّي منهام منصب
رس��مي وال كان عض��وا يف مجلس القيادة ،لكن ع��رايب كان يعتربهام من قادة الثورة ،بل م��ن أبرزهم ،وكان عرايب
يطلب منهام دامئا النصح واملشورة ،وكان النجاح األول للثورة يرجع اىل مابذاله من جهد لتوعية الجامهري وتثقيفها.
• وع��ي املثق��ف باللغ��ة املطلوبة يف التعامل مع الناس لتوصيل رس��الته ببس��اطة اليه��م ،وخري مثال كان
أيض��ا «عبد الله النديم» ،وكان عنوان الصحيفة التي أسس��ها وقت األزم��ة بني مرص وأوروبا ،هو «التنكيت
والتبكيت» ،استفاد يف تحريرها من خربته الواسعة بالحياة الشعبية املرصية ،فاختار لتحريرها لغة أقرب اىل
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العامية يرشح فيها للناس بتلك اللغة املبسطة أخطار التدخل األورويب ومعنى التمثيل النيايب.
• رضورة لجوء املثقف اىل األسلوب األمثل ملخاطبة أبناء الشعب الذين تغلب عليهم األمية .وهو ما قام به
أيضا «عبد الله النديم» ،حني كانت املعركة األساس��ية هي اصدار الدس��تور ورضورة التفاف الشعب حوله،
فلجأ اىل أسلوب جديد يتقنه متام االتقان ،وهو الخطابة ،لتغلب األميّة عىل السواد األعظم من الشعب الذي
ال يقرأ ،فراح يجوب أنحاء مرص يخطب يف القرى واملدن الصغرية بلغة مفهومة ال تعقيد فيها.
• أن يكون للمثقف باملقابل مكانة وأهمية خاصة لدى الشعب .وخري مثال يف هذا السياق عالقة «عبد الله
النديم» بالش��عب الذي أواه واحتضنه يف سنوات اختفائه الطويلة من قوات االحتالل وجند الخديوي .وقد
نعلم أن أهل القرية التي وىش واحد من سكانها مبكان النديم قبل القبض عليه قد أنزلوا بذلك الوايش عقابا
رهيبا ،اذ قاطعته القرية كلها ومل يبادله واحد من سكانها كلمة واحدة اىل أن مات قهرا وكمدا!
• قد تؤثر «ثقافة العرص» عىل املثقف فال يفطن اىل ما يكتنف موقفه من خلل .ولعلّ خري مثال هو النظر اىل تعليق
الج�بريت عىل ما جاء يف بيان بونابرت من ان «جميع الناس متس��اوون أمام الله تع��اىل» ،بقوله «هذا كذب وجهل
وحامقة ..كيف وقد فضل الله بعضهم عىل بعض!» .هنا ،كان بهاء طاهر موفقا أشد التوفيق ،وهو يحاول أن يلتمس
تفسريا لهذا املوقف ،حني أرجعه اىل «ثقافة العرص» التي جعلت مثقفا مثل الجربيت يرتاع من القول باملساواة!
• أهمي��ة وعي املثقف ملا يحدث يف مجتمعه م��ن تحوالت وتغريات وتفهمه لطبيعة تكوينها .مثال ذلك ما
توصل
حدث حني كانت مرص عىل وش��ك االندثار يف فرتة وقوعه��ا تحت الحكم العثامين واململويك ،وهو ما ّ
اليه «رفاعة الطهطاوي» وعلل ذلك تعليال عبقريا بارجاعه اىل اهامل عمليات الر ّي والرصف وانسداد قنوات
النيل ،وهو رشيان الحياة ملرص ،اضافة اىل وعيه بأن ذلك ما كان ليحدث لوال فس��اد الحكم املس��تبد القائم
عىل النهب واالبتزاز واهامل مصلحة الرعية.
كام أتاح وعي رفاعة الطهطاوي مبتطلبات املجتمع خالل مرحلة التطور أن يلعب دورا رئيس��يا يف التغيري
الثقايف ،حني كان الساعد األمين ملحمد عيل يف سياسة التعليم العرصي ،فأنشأ املدرسة العليا للرتجمة واالدارة
التي صارت مدرسة األلسن فيام بعد ،وشارك يف ترجمة العديد من الكتب واملراجع العلمية للمدارس العليا
الجديدة ،كام أصبح رئيسا لتحرير «الوقائع املرصية» أول صحيفة تنشأ يف القرن التاسع عرش.
• «وع��ي «محمد عىل» ،املؤس��س الكبري للدولة املرصي��ة بـ»هاجس الحفاظ عىل الذاتي��ة الثقافية وعدم
الذوبان يف الغرب» ،وهو ما جعله يختار «رفاعة الطهطاوي» ،الذي كان هو نفسه خارجا من اطار املؤسسة
األزهرية العريقة ،باعتباره مرشدا دينيا للطلبة الذين بعثهم اىل فرنسا ،حتى ال يتم «نقل تلك الثقافة بشكل
أعم��ى وامن��ا من منظور نفس قادرة عىل التحليل والفرز واس��تيعاب الجديد يف اطار ثقافة راس��خة ،وذلك
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بالبحث يف أوجه التامثل يف الرتاث مع العنارص االيجابية من تلك الحضارة الحديثة».
• رضورة ارتب��اط املثق��ف ب�تراث بلده وأمته ،وهو امللمح ال��ذي التفت اليه بهاء طاه��ر وتوقف أمامه يف
ش��خصية «رفاعة الطهطاوي» ،حني أوضح أن رفاعة الطهطاوي كان يلجأ «يف بعض األحيان اىل تفسري جديد
للرتاث» ،عندما ارتكز عىل «الرتاث الديني لبعث مفهوم الوطن الذي غاب عن رؤوس املرصيني قرونا طويلة،
فو ّجه رضبة اىل واحد من املفاهيم املتخلفة يف املنظومة العثامنية «ف ّرق تس��د» ،اذ ان وحدة الوطن تعني
بالرضورة وحدة ابنائه واملساواة بينهم أيّا كان الدين الذي يعتنقونه .وهكذا دخلت كلامت ومفاهيم الوطن
واألخوة الوطنية والحرية واملساواة يف الثقافة السياسية».
• الفهم الصحيح الواعي للدين االس�لامي الحنيف وتراثه العظيم ،وهو ما س��يوجد يف أقىص مداه فيام بعد
عند رائد أزهري آخر وامام من أمئة الفكر املرصي الحديث ،هو الش��يخ «محمد عبده» ،الذي كان منطلقه:
«ا ّن القيم الخالدة لالسالم تستوعب ّكل تطور ملصلحة االنسان متى فهمنا الدين الحنيف عىل وجه صحيح».
• رضورة الوع��ي بطبيعة حركة املثقفني من الرواد وأنها ال تؤيت مثارها فورا بل تتطلب وقتا الرتباطها بحركة
الجامهري الواسعة من املتعلمني ،وهو ما انتبه اليه بهاء طاهر خالل ربطه بني جهود الطهطاوي وما أنتجته
م��ن آث��ار ،فأوضح ان «الجهد الهائل ال��ذي بذله الطهطاوي يف املجاالت الثقافي��ة املتعددة ،كان يحتاج اىل
وقت يك تفيق األمة وتستوعب أقواله ،وهو ما سيتحقق بعد ذلك يف منتصف عرص اسامعيل حني تخرج من
املدارس عرشات اآلالف اىل جانب مائة ألف تلميذ يدرس��ون يف املدارس».
• وع��ي املثق��ف بتكامل دوره مع أدوار اآلخرين من أجل الصالح العام للوطن .وخري مثال لذلك عندما تس��لم
الراية من «الطهطاوي» أزهري نابغ آخر ،هو الش��يخ «محمد عبده»« ،مجدد الدنيا بتجديد الدين» وفق تعبري
الدكتور محمد عامرة .واذا كان الطهطاوي قد تط ّرق اىل فكرة املواطنة كأس��اس للمس��اواة ،فان الش��يخ محمد
عبده قد وضعها موضع التنفيذ حني ش��ارك يف انش��اء الحزب الوطني ،ووضع نص املادة الخامسة من برنامجه:
«الح��زب الوطني حزب س��يايس (غري طائفي) مؤل��ف من رجال مختلفي العقي��دة واملذهب وجميع النصارى
واليه��ود ،وكلّ م��ن يحرث أرض مرص ويتكلم لغتها منضم اليه ،ألن��ه ال ينظر اىل اختالف املعتقدات ،ويعلم ان
الجميع اخوان ،وان حقوقهم يف السياس��ة والرشائع متس��اوية ،وهذا مسلم به عند أخص مشايخ األزهر الذين
يعضدون هذا الحزب ،ويعتقدون أن الرشيعة (االس�لامية) الحقة تنه��ى عن البغضاء وتعترب الناس يف املعاملة
سواء» .بهذا الفهم املستنري لقضية الوحدة تقدم الحزب بربنامجه اىل الشعب ،فالتف الشعب حول الربنامج.
• التأصيل ملفهوم الدولة املدنية العرصية التي تحقق املس��اواة واألمن والحرية لكل مواطنيها ،مثلام اتضح
من أفكار الشيخ محمد عبده خالل نقده لفكرة الحاكم – االمام حني نفى نفيا قاطعا بناء عىل فهم لصحيح
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الدين أن تكون يف االس�لام س��لطة دينية سوى س��لطة املوعظة الحس��نة والدعوة اىل الخري ،وان الحاكم يف
املجتمع س��واء كان اس��مه س��لطانا أو خليفة هو حاكم مدين م��ن جميع الوجوه «واختي��اره وعزله أمران
خاضعان لرأي البرش ال لحق يتمتع به هذا الحاكم بحكم االميان»
• رضورة مرونة املثقف وأهمية متاشيه مع ظروف املجتمع ،وهو ما فعله الشيخ «محمد عبده» تحت ظالل
القبض��ة القوية للمحت��ل ،حني مل يكن ممكنا أن يتوجه املثقفون املرصيون اىل التحرير الس��يايس ،فانرصفوا
اىل التحرير االجتامعي ،حيث واصل بعد عودته من اختفائه األس��طوري الذي دام تس��ع س��نوات ،جهوده
للكشف عن املضمون التقدمي للدين االسالمي ،ومطابقته لروح العرص وكل عرص مبا أعطاه من مكانة كربى
للعقل واالجتهاد يف ش��ؤون الحياة .كام دعى اىل التعليم بالجهود الذاتية ملقاومة سياسة االستعامر يف الغاء
عقل األمة ،ونجحت الفكرة حني تبنى أحد تالميذه ،وهو قاسم أمني ،فكرة انشاء أول جامعة مرصية بأموال
الشعب وتربعاته ،حتى كللت تلك الجهود بالنجاح ،وأنشئت هذه الجامعة األهلية يف سنة .1908
• وعي املثقف بأهمية تواصل أجيال املثقفني املرصيني وامتداد رس��التهم ،مثلام كانت العالقة بني «قاس��م
أم�ين» و»عبد الل��ه النديم» ،وذلك حني كان «قاس��م أمني» وكيال للنيابة عندما ت��م القبض عىل «عبد الله
الندي��م» يف زمن االحتالل ،وكان هو املس��ؤول عن التحقيق معه .لكنه ك��رس جهده الطالق رساحه ،ونجح
مبعاونة غريه من املثقفني يف الضغط عىل السلطات واالفراج عنه.
• قدرة املثقف عىل رؤية احتياجات املجتمع الجديد ،اذ بينام تجلت جهود قاسم أمني» يف التحرير ،سواء أكان
ذل��ك لعقل األمة بالتعليم ،أو دعوته اىل تحرير املرأة من عبودي��ة الرجل ،حيث ألف كتابه «تحرير املرأة» ثم
أعقبه يف مطلع القرن الجديد بكتاب «املرأة الجديدة» داعيا فيه اىل حق املرأة يف التعليم ويف العمل عىل قدم
املساواة مع الرجل ،يك تحقق وجودها االنساين الذي جعل من سيادة الرجل نوعا من االستبداد والظلم.
• تضافر جهود املثقفني معا مبا يحقق صالح املجتمع ،وهو ما بدا خالل دعوة قاس��م أمني» لتحرير املرأة ،التي كان
خروجها للعمل يتطلب أس��لوب حياة مختلف تختلط فيه بالرجال ويتطلب ارتداء ز ّي مناس��ب ال يكبل حركتها ،أي
انه دعا باختصار اىل س��فور املرأة .ونظرا لكونه يتحرك يف أرض مليئة باأللغام ،تضافرت جهوده مع الش��يخ «محمد
عبده» الذي دعمه بقوة بأن أثبت أن كل جزئية مام يطالب به للمرأة من حقوق تتفق مع مبادئ الرشع االسالمي.
• ادراك املثقف ا ّن نقطة البدء يف تطوير املجتمع هي التعليم ،مثلام فعل طه حسني» ابن األزهر ،وابن الجامعة
الجديدة التي ش��ارك يف انشائها قاس��م أمني وغريه من رواد التنوير يف مرص .انه االمتداد لرتاثنا الثقايف والتجديد
الحي له يف آن واحد .كان قد أدرك مثلهم ان نقطة البدء يف هذا التغيري هي التعليم ،فكانت أعظم اضافة له هي
تحديد ماهية هذا التعليم والغاية منه .من أجل ذلك ألف كتاب «مستقبل الثقافة يف مرص» يف نهاية الثالثينات

290

ال��ذي تضم��ن برنامجا تفصيليا ،صار دعوة اىل ث��ورة حقيقية :ثورة تقتلع طبائع االس��تبداد من النفوس ،ومتكن
للحرية من وجدان الفرد ويف مؤسس��ات املجتمع عن طريق التعليم .ذلك ان الحرية عىل حد تعبريه ال تس��تقيم
م��ع الجه��ل وال تعايش الغباء .وقد نفذ العميد الخطوة األوىل من برنامج��ه عندما عني وزيرا للمعارف يف وزارة
الوف��د األخ�يرة عام  ،1950التي أطاح بها امللك بعد أقل من س��نتني ،متكن خاللهام من أن يعمم مجانية التعليم
قب��ل الجامعي ،وبفضله أتيح ملعظم أبناء الجيل أن يكملوا تعليمهم حتى التخرج من الجامعة .هنا ،يتخيل بهاء
طاهر لو أن الثورة أس��ندت اىل طه حس�ين تنفيذ هذا الربنامج .لو تحقق ذلك ووصلنا اىل عام  1960لوجدنا أن
الجيل النايش لن يكون بينه أمي واحد ،وذلك ملا عرف عن طه حسني من العزمية والعناد يف تنفيذ ما يؤمن به.
• قاع��دة معروفة أنه «اذا ه��ان أمر املثقفني عىل الحكام هان أمرهم عىل الناس» ،فاذا قال الحكام يف عهد
السادات للناس ان ّكل املثقفني الذين كانوا يوقرونهم هم حفنة من الشيوعيني وامللحدين والعمالء .وأزيح
املثقفون من املنابر املؤثرة ،وحل محلهم مجموعة من الهجائيني واملداحني حسب أوامر النظام ،كان منطقيا
أن «ينرصف الناس عن الثقافة جملة حني فقد املثقفون مصداقيتهم لدى الجمهور».
• اذا انحل تكتل املثقفني وتفككوا ،كانت تلك فرصة العمر النصار الترتيك وقد باركها أنصار التغريب الذين
كانوا يزعمون من قبل أنهم حامة الرأي :أغمضوا عيونهم راضني عن مطاردة السحرة!
• اذا غابت القيادات الفكرية الحقيقية التي كانت متلك القدرة عىل التأثري واالقناع أوال ثم فرض الحكم مجموعة
من أنصاره وصمم عىل أن يجعل منهم قيادة فكرية للمجتمع دون أن يكون لهم أ ّي من مؤهالت القيادة أو الفكر،
يرتتب عىل ذلك تدين مس��توى ثقافة الجمهور العام ،حتى أصبح هناك تس��طيح كامل للوعي العام ،وأصبحت أكرث
األفكار قابلية لالنتشار هي أكرثها بساطة وسذاجة ،وأكرث الكتاب والفنانني رواجا هم أكرثهم بدائية وتخلفا».
• أهمية وعي املثقفني  -وفقا لكلامت بهاء طاهر – بأ ّن «التحدي الحقيقي الذي يواجه مجتمعنا اليوم بالفعل ،هو:
هل يريد أن يواصل املس�يرة التي بدأها أفضل أبنائه من املثقفني منذ مطلع النهضة؟ ..هل يريد أن يس��تكمل بناء
الحرية ليك نعيش حياة العرص «اىل غاية ما يستطاع بلوغه الدراك الحق والجامل والجالل يف خلق لله جلّ شأنه».
ان يكن ذلك هو املبتغي فالبد أن تسرتد الثقافة قيمتها يف املجتمع .والبد أن يصبح املثقفون هم قادة الفكر
بالفعل ،وأن تتاح لهم فرصة النفاذ اىل العقول والوجدان لتكوين الرأي العام املسلح بالوعي والحرية معا».

حسني عيد
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