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  ّراثي والمجدد الت: محمد كرد

  عبد الرحمن الحاج صالح. د. أ
مع العلمي العريب بدمشق يف عهدين  عاش حممد كرد علي مؤسس ا

. العهد العثماين، وما بعد االستقالل تتوسطهما احلرب العاملية األوىل: ن متبايني
العامل ر جذري شامل خلارطة  وكانت هذه احلرب، كما هو معلوم، انتهت إىل تغي

وخاصة البلدان العربية، وآذنت مبا تعانيه هذه البلدان اآلن من املشاكل املهولة يف 
ايتها بداية لنكبة الشعب العريب ال نرى هلا  امليدان السياسي واالجتماعي، فكانت 

اية رة  وكان هلذا الرجل الفذ مواقف سياسية مشرفة يف أثناء هذه الفت. إىل اآلن 
امع العربية، هو وناهيك ما تركه  للشعب العريب من جممع للغة العربية وهو أقدم ا

وكان هلذا الرجل العبقري مسامهة . زاز جلميع العرب ال لسورية وحدها موضوع اعت
ّراث العريب اإلسالمي من جهة ومسامهة أخرى ال تقل أمهية عن  عظيمة يف إحياء الت

زمة من  وخاصة يف كتاباته امللتراث وهو عمله الدائب كباحث وككاتب  إحياء الت
ي بقيت منذ  ر من األمور االجتماعية واحلضارية الت ّأجل جتديد التصور القدمي للكثي

قرون على ما كانت عليه، وكان له يف ذلك جرأة كما كانت له جرأة يف مواجهة 
ى أحس أن االنشغال بالعلم والتأليف قد  ن ومل يتوقف حلظة حت احلكام العثمانيي

ن أفضل بالنسبة للعامل الذي أخذ قسطه من الكفاح وبلغ من النضج ما يكو
  .يكفيه

امتاز األستاذ كرد علي حببه العظيم للثقافة العربية واألدب العريب خاصة، 
ي ومقامات احلريري، وقضى  ر من شعر املتنب ُويذكر أنه حفظ عن ظهر قلب الكثي
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وإحياء الده وإعالء كلمة العرب حياته يف الصحافة كمناضل يكافح بقلمه لتحرير ب
ر من املقاالت والدراسات يف عدة صحف  الثقافة العربية، وقد نشر له العدد الكبي

. رمها ن وغي وجمالت مثل املقتطف واملقتبس، وهو الذي أنشأها، واملؤيد والتحرير اليوميتي
خ  والشي) بناألب واال(واتصل مبصر يف ذلك الوقت بكبار العلماء واألدباء كاملويلحي 

رهم، وكان  م وجرجي زيدان ورشيد رضا وغي م اليازجي وحافظ إبراهي حممد عبده وإبراهي
ًصديقا محيما أيضا للشي ً   .خ طاهر اجلزائري الدمشقي ً

ًومما امتاز به أيضا يف حياته هو أنه تعلم اللغة الفرنسية، يف شبابه وأتقنها حبيث 
ًرا باألدب الفرنسي وله مقاالت  م كثي نسية واهتًرجم عددا من القصص الفر استطاع أن يت

  .يف اآلداب األجنبية فأثر ذلك فيه بكيفية خاصة ولكنها كانت إجيابية
وما نقرؤه فيما كتبه عن اإلسالم واحلضارة العربية فمايزال وسوف يبقى 

ن، إذ استطاع مؤلفه أن يأيت مبعلومات قد ال جندها يف كتب التاريخ  مفخرة للمسلمي
ى القدمية، وتدل على اتساع البحث وعمقه، وقد اعتمد يف ذلك  ديثة أو حتاحل

رك أي  على عدد ضخم من املراجع القدمية واحلديثة بالعربية وباللغات األجنبية ومل يت
وكذلك فعل بالنسبة إىل أعظم ما حرره وهو . مصدر وأي مرجع إال واطلع عليه

قد حظي باملكوث يف املكتبة اخلاصة  يف ستة جملدات، وكان ))خطط الشام((كتاب 
. ر من املعلومات اخلاصة بتاريخ الشام ر كايتاين فجمع الكثي للعامل اإليطايل األمي

  .ًم جدا وهذا عمل عظي
أما فيما خيص األدب العريب فقد ساهم األستاذ كرد علي يف تعريف رسائل ابن 

 وهو من أبرز كتبه ))أمراء البيان((: َّاملقفع، وعبد احلميد الكاتب، وامتاز كناقد يف كتابه
  .ًوفيه من اآلراء واألحكام السديدة العميقة ما مل يسبق إليه إطالقا. األدبية

) ًرا ًكما ونوعا وتأثي(ماذا عسانا أن نقول عن هذا اإلنتاج الفكري العظيم 
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راث العريب اإلسالمي  وخاصة فيما جاء به من أفكار جتديدية مع مواقف إزاء الت
لقد مجع هذا . ي ظهرت يف زمانه يف املشرق العريب ًارق متاما حركات التجديد التتف

ر ويف منهجية البحث يف ميادين  ن الدعوة إىل التجديد يف التفكي العامل املناضل بي
ن  ر ذلك، وبي خمتلفة ويف االعتقادات القدمية اجلامدة وحول أسلوب احلياة وغي

اإلسالمي، وقد يبدو ذلك كاحملاولة للجمع عريب راث الفكري ال احملافظة على الت
  .ن وليس األمر كذلك ن النقيضي بي

لقد عاش حممد كرد علي يف زمان حافل باحلوادث، وكان العرب واملسلمون 
قد فوجئوا وهم يف سبات عميق منذ قرون بغزو عسكري من كل جهة ويف كل 

، ١٨٨٨تونس يف عام ، و١٨٣٠اجلزائر يف عام : مكان ترفرف فيه راية اإلسالم
اية القرن التاسع عشر، والشام ١٩١٢واملغرب يف عام  ، ومصر والسودان يف 

والعراق بعد احلرب العاملية األوىل، وكانت هذه البلدان يف منتهى الضعف يف امليادين 
ًالثقافة عموما، واملستوى العلمي : ي جتعل الدول تقوى بعضها على بعض الت

م من   ليغي))ّيغريوا ما بأنفسهم((اول املسلمون أن فح. والتكنولوجي خاصة ر اهللا ما 
ى يف أساليب احلياة وحصل  ر إىل التجديد اجلذري حت فدعا الكثي. اهلوان والتقهقر

ر أن يدخلوا ذلك فيما توارثه  وحاول الكثي. ذلك بالفعل يف تركيا بكمال أتاترك
ل ذلك، وخاصة فيما وصل العرب من أفكار ومعتقدات فراحوا يشكون يف صحة ك

إلينا من األدب والعلوم اإلنسانية، فظهرت حركات تدعو إىل الشك يف وجود 
ن  زون فيه بيّ ُالشعر اجلاهلي مث يف صحة ما بناه النحاة العرب من القواعد ال ميي

ّاألصيل الذي ظهر على يد اخلليل وأتباعه، والرث الذي وصل إلينا من العصور 
 يف كل ذلك ما يقوله الغربيون وخاصة املستشرقون من دون حتفظ وتقبلوا. املتأخرة
ر من العلماء الفضالء يف ذلك الزمان بالذات،  ّنعم لقد رد على هؤالء الكثي. ًإطالقا
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ّوكانت الردود جدية وموضوعية يف غالب األحيان مث اختفى هؤالء العلماء الذين 
ر  ن أكث ّ إىل جمددين وحمافظيعاصرهم كرد علي وجاءت أجيال أخرى اشتد انقسامها

مما كانوا، فصار األولون أميل إىل استئصال كل ما هو قدمي مهما كان، ومال 
ذا ميتاز زماننا الذي نعيش فيه. اآلخرون إىل احملافظة على كل قدمي مهما كان   .و

  ُفكيف كان موقف األستاذ كرد علي من ذلك يف زمانه؟
ن بل   ن املتطرفي ن املوقفي ًن وسطا بيفإنه مل يك. كان وحيد نسجه يف ذلك

ددين وال  أكث ر وأحسن من ذلك، ألنه جاءنا مبواقف جديدة ال متت بسبب إىل ا
راث واحملافظة عليه  رته على الت ن، وما كان يشاركهم يف احلقيقة إال يف غي إىل احملافظي

أنه كان ال يريد من إال . ر رته يف نفس الوقت على تطوير األفكار وأساليب التفكي وغي
. احملافظة إال على النافع من القدمي، وال يريد من التجديد إال الذي يأتينا بالنفع العميم

ر مما كتبه من املقاالت، نذكر منها ما جاء يف  فموقفه هذا يظهر بوضوح تام يف الكثي
ذا العنوان(القدمي واحلديث : كتابه ل يقول يف مقا). أول مقال يف هذا الكتاب 

موعة))العلم الصحيح(( ونشأت ناشئة مل تدر من ((:  صدر مرة ثانية يف هذه ا
ن  ينبذون كل ما ليس هلم علم به من تراث أجدادهم حاسبي... ر قشوره غي... العلم

م أن ما يسوغ يف الغرب (() ٢٤ - ٢٣ ())م يف مقال واحد الصحيح منه والسقي وفا
ُ ال يـنبذ ذاك القدمي بل يرجع إىل األصل القليل وأن من العقل أن... ال يتم يف الشرق ُْ

) ٢٤ ())ن ن وضالالت املبتدعي ّرك ما عدا ذلك من ختريف املخرفي ويؤخذ النافع منه ويت
ْما خال عصر من عصور اإلسالم من أعداء لكل جديد ومن جامدين يذكرون كل ((

 ينطبق على روح إذا رأى بعضهم يف بعض املعتقدات ما ال(() ٥٤ ())ما ال يألفون
احلضارة والعلوم العصرية فاألوىل أن يطبقوا العقل على النقل كما هو رأى كبار علماء 

  ).٥ ())اإلسالم من القدمي
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راث ومل جيعل هذا  إن األستاذ حممد كرد علي عرف كيف ينبغي أن يقرأ الت
 وجود عقالء ُإن التاريخ مل خيل من((: قال. ْراث كتلة واحدة كما يفعله احملافظون الت

وصار العلم أشبه ... ًرا يف هذه الديار وقد قل عددهم كثي... يف كل دور من أدواره
وللجهل الكلمة النافذة يف اهليئة االجتماعية ... شيء بتقاليد ورسوم منه بعلم وعمل

إىل أن جاء القرنان التاسع والعاشر وما يليهما من قرون اهلجرة، وهي العصور 
ْر ذلك مبا تتلوه يف تراجم أعيان العلماء يف هذه  اعتب... اإلسالماملظلمة من تاريخ 

كل جيل يقدسون قول من القرون فإنك ال تراها تتعدى األفعال واآلراء، وأهل 
ًنعم وإنك ال تكاد ترى هلم تأليفا تقرأ فيه نور العقل . ن سلفهم ولو ببضع سني

  ).٢٢ - ٢١ ())...واخلالص من التقليد البحت
من وجود عصور االحنطاط يف احلضارة : ن يعرفون ذلك ثقفيإن كل امل

خ دون أي  وتوقف اإلبداع وانتشار التقليد بسبب ذلك، وترداد ما قاله الشي
ًي من ذلك أفرادا من العلماء  ونستثن(زيادة اللهم إال التعليق املعقد الغامض 

م  من ومع ذلك ال يمتنعون). القالئل يف هذه العصور وهم شواذ يف زما
ي ظهرت يف   يف دور العلم العتيقة، على النصوص التاالعتماد في دراستهم

  .رها من العلوم اإلسالمية ًهذه العصور فيما خيص مثال علوم العربية والفقه وغي
راث ينحصر يف االهتمام بالنسبة إىل  وفضل حممد كرد علي يف إحياء الت

ًعوا إبداعا وهم الكتاب الذين ظهروا ن الذين أبد ًاألدب مثال وااللتفات إىل املنشئي
ي أظهروا فيها  ّيف صدر اإلسالم وبداية اخلالفة العباسية، وتفطن إىل نصوصهم الت

ي  ى يف أفكارهم البديعة الت براعة عجيبة يف البيان ال من حيث الشكل فقط بل حت
ْمل يسبقوا إليها، ومنها العلمية، وذلك مثل تعليقه على كالم اجلاحظ دعا إىل و((: ُ

ي إال املالحظة ودعا إىل الشك ومن مل  ْال تشفين((: ًر ودعا إىل املالحظة قائال التفكي
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اعرف مواضع الشك ((:  يقول اجلاحظ))..ُيشك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يبصر
ا مواضع اليقي ا املوجبة هلا تعرف  ْوحاال ِ َّن املوجبة له وتعلم الشك يف املشكوك فيه  ِ

ن من الناس  ُوقد ابتلينا بضربي((: ًونقل عنه أيضا) ٥٦أمراء البيان،  ())...ًتعلما
ما كبي ًرة، أحدمها أن يبلغ من حبه للغريب أن جيعل مسعه هدفا لتوليد  ُودعوا ِّ

ز فهو  ُولكلفه بالغريب وشغفه بالطرف ال يقف على التصحيح والتميي... ن الكذابي
ُوالصنف اآلخر هو أن بعضهم يرى ... تنعن واملمكن يف املم يدخل الغث يف السمي

ُّأن ذلك ال يكون منه عند من يسمعه يتكلم إال من خاف لتقذر من الكذب َ(( 

فهذه نصوص ال سبيل إىل وجودها يف كتب املتأخرين، فهذا فضل حممد ). ٣٥٨(
ر مما تركه  ن جيهلون الكثي ره من العلماء يف زمانه من حمافظي كرد علي على غي

 من علمائنا ومتسكوا بثقافة الشروح واحلواشي ليس إال، وكما أن فضله املبدعون
م يشدون شدوا قليال  ددين الذين مل يعرفوا شيئا من تراثهم األصيل مع أ ًعلى ا ً ً

  .من الثقافات األجنبية
وبصدد ما نقله عن اجلاحظ من االعتماد على الشك يف البحث العلمي، 

ى ذلك دليل من النقل أو العقل، فإننا قد الحظنا وترك حسن الظن إذا مل يثبت عل
ن ممن أولع حبكاية الغريب من األخبار والطرق  عدم ارتياحه ملا ينقله بعض املؤلفي

املشبوهة، فقال عن عبد اهللا بن املقفع ومن كان جيتمع معه على الشراب وقول 
هذه ((:  فقال.))وكلهم متهم بدينه((: وحكى ما قاله عنهم صاحب األغاين((: الشعر

تمع بدينهم ولعل ذلك  ام أهل ذلك ا ِّرواية صاحب األغاين عن اجلاحظ يف ا

ًرا في روايات  ونحن نشك كثي. كان من ابن املقفع قبل أن ينتحل اإلسالم
 وحيب أن يصف باالستهتار كل عظيم ًرا صاحب األغاني ذلك ألنه كان مستهت

ى  ًر جدا حت فهذا عندنا فضل آخر كبي. )١٠٤( ))ولو كان ممن ثبتت عفته وطهارته
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ذا الكالم كل الذين ما يزالون يعتمدون . بالنسبة إىل أهل زماننا فكأنه يناقض 
بالدرجة األوىل على كل ما جيدونه يف األغاين من حكايات ينفرد بروايتها أبو الفرج 

ًوقد استعظم بعضهم أن يكذب األصفهاين يف بعض ما حيكيه قائال( َّ ر مل   خبهذا: ُ
  !).ن به ر عليه يف أي كتاب وصل إلينا فكيف نستهي نعث

ن من تأثر مبا يعرفه من الثقافة الغربية مبعرفته للغات  هذا ومن العلماء احملدثي
راث إال هذا الذي وصل إلينا من املتأخرين، إذ مل  األجنبية وهو ال يعرف من الت
التعليم التقليدي كعلوم العربية، ي اعتمد عليها يف  يدرس من النصوص إال هذه الت

ر ذلك، فهذا  فال يدرس فيه إال ألفية ابن مالك وشروحها وشروح التلخيص وغي
ن هلذه النصوص من الذين يثورون على القدمي إىل التمسك مبا  الذي يدفع الدارسي
رهم يف هذه العلوم أو يف اللسانيات احلديثة من دون  ن وغي جاء عند املستشرقي

ينبغي أن نضرب بأيدينا إىل ((: يقول كرد علي.  ودون أي متحيصهضم كاف
ُكتبهم فننظر ما قالوه من ذلك فإن كان صوابا قبلناه منهم، وإن كان فيه ما ليس  ً

  ).٦٥اللغات اإلفرجنية، ص : مقال ())ّبصواب نبهنا عليه
ي ملسناها يف السلوك العلمي املوضوعي لألستاذ حممد كرد  إن االجتاهات الت

جنده عند بعض َُّن من علمائنا وكتابنا قد  علي وباخلصوص يف االهتمام باملبدعي
ن يف زمان كرد علي نفسه وقبله بقليل، وقد وجدنا له  الفطاحل من املصلحي

م من املصلحي ن يف املغرب العريب مثل الشيخ عبد  صدى عند الذين تأثروا 
ي  العربية يف إحدى املدارس التاحلميد بن باديس، وما أزال أذكر وأنا شاب أدرس 

وكانت نصيحة . ))هذه النهاية عليك بأمهات الكتب((: أسسها أتباع ابن باديس
ا، إذ لوال ذلك ما استطعت أن أطلع على   يف كتب ))اجلديد((ُانتفعت 

  ). الذي مل يعرفه املتأخرون وال الغربيون))اجلديد((! (ن املتقدمي


