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 وخارجيًّا هو القوى االستعمارية األوروبية ودعوى،فكانت هذه العوامل ثالثة؛ داخليًّا هو املؤسسة الدينية املقصرة
ٍ
 وإن كان-  وإن استخالص هذه العوامل،معا هو املثقفون املنفصلون عن واقعهم
ً  وداخليًّا خارجيًّا يف آن،القومية
 فإن، ومن مث؛ قد تصدق هذه العوامل على واقع العامل اإلسالمي اليوم، استشراف للمستقبل- توصي ًفا للواقع آنذاك
ً فإنه وإن انكفأ؛ فما زالت مستمرة، وأما االستعمار، ولكل منها توجهها اخلاص،املؤسسة الدينية صارت مؤسسات
 يف حّي أن املثقفّي، وقد تكرست فيها دعوى القومية أكثر من قبل،تبعية بعض الدول اإلسالمية ملستعمرها السابق
ٍ
 فكأمنا وجهوا تثقفهم إىل،معا قلما جتمعهم كلمة واحدة أو موقف واحد
ً  ولكنهم يف آن،كثروا عما كانوا عليه من قبل
.ذواهتهم ال إىل أمتهم
. الواقع اإلسالمي، األدب اإلسالمي، العامل اإلسالمي، تركيا،ُ إرصوي:الكلماتُاملفتاحية
Abstract
This is an analytical review of the poetry “Süleymâniye Kürsüsünde”; literally "At the Sulymaniyyah
Chair", by the Turkish poet "Mehmet Akif Ersoy"; which was written in 1912 CE in the words of the Muslim
scholar "Abdurrashid Ibrahim". Ersoy criticized the Muslim reality, emphasized the importance of
understanding the essentiality of Islam to solve its issues, and realized his role in awakening the Muslim
Nation and reviving its glories again. Thus, He recommended to the Muslim world what it should do to get
its presence back historically and geographically. Based on that, this review brings to light the criticism of
the Muslim reality in Ersoy poetry, and extracts three factors led the Muslim world to its status at that time;
an internal factor is the negligent religious authority, an external factor is the European colonial powers,
and ant internal-external factor is the is the intellectuals detached from reality.
Keywords: Ersoy, Turkey, Muslim World, Islamic Literature, Muslim Reality.

ُ
ُمُقدُمة
 فمسرة الشعب،ال يشتغل رواد الشعب مبآسيهم ومشاكلهم اخلاصة بقدر اشتغاهلم مبشاكل اجملتمع الذي يعيشون فيه
 وكلٌّ خيتلف سعيه يف ذلك وفق انتمائه الفكري كأن، ومشقة الشعب وعناؤه مشقتهم وعناؤهم،وهناؤه مسرهتم وهناؤهم
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يكون قوميًّا أو إسالميًّا أو علمانيًّا ...إخل ،ومن هؤالء شاعر األمة اإلسالمية حممد عاكف إرصوي الذي اختذ القرآن
هاداي ودليالً.
الكرمي والسنة الشريفة ً

ويعرف عن حممد عاكف إرصوي أنه كان مثق ًفا كثري املشارب؛ يلحظ ذلك يف منظوماته ،وتفاسريه ،ومواعظه،

ومقاالته ،وترمجاته ،ورسائله ،وغريها كثري مما ميكن لنا معه التمعن يف أفكاره ومبادئه.
ومن منظوماته شعره املوسوم "يف منرب السليمانية" ،وقد نشر يف جملة "سبيل الرشاد" ،وفيه يصور إرصوي مسجد
السلطان سليمان القانوين أو "السليمانية" ،وقد أجلس يف منربه الداعية عبد الرشيد إبراهيم من مسلمي سيبرياي؛ الذي
طاف العامل اإلسالمي شرقًا وغرًاب ،وحتدث عن روسيا ،واهلند ،والياابن ،وغريها ،وصور أحوال شعوب تلك البقاع ،مما

أفكارا مهمة عرب عنها إرصوي على لسان الداعية؛ لتكون حلوالً للمشاكل اليت يواجهها العامل
ولد لديه انطباعات و ً
اإلسالمي ،ويف مقدمتها كيفية فهم اإلسالم يف اجملتمعات اإلسالمية.

وجدير ابلذكر؛ أن تلك املشاكل اليت واجهها العامل اإلسالمي ،وتناوهلا حممد عاكف إرصوي يف شعره؛ ليست
مقصورة على تلك احلقبة احلرجة اليت عاش فيها شاعران ،وإمنا تستمر تلك املشاكل حىت يومنا احلاضر .ومن مث؛ نسوق
يف هذا البحث نبذةً من حياة الشاعر حممد عاكف إرصوي ،وتعري ًفا مبجلة "سبيل الرشاد" اليت كان يصدرها ،مع حتليل
ٍ
مقتطفات من شعر "يف منرب السليمانية" يتمظهر فيها نقد الواقع اإلسالمي؛ لنستخلص منه العوامل اليت أدت إىل ما
آلت إليه حال العامل اإلسالمي ألايمه؛ رغبةً يف بيان أن مشاكل العامل اإلسالمي ما زالت مستمرة إىل يومنا ،وإحياءً
لذكرى حممد عاكف إرصوي.
يُ 1
حممدُعاكفُإرصو ُ
 1تنظر ترمجته ابلعربية يف :شاعرُاإلسالمُحممدُعاكفُإرصويُوخمتاراتُمنُديوانهُالشعريُ"صفحات" ،ترمجة وإعداد :عبد هللا أمحد إبراهيم العزب ،مراجعة :عبد الرزاق أمحد ويوسف
دمرداش ،الصياغة الشعرية :سليمان أمحد شيخ سليمان (القاهرة :بروج للكتب ،ط2017 ،1م) ص85-15؛ الظاللُمنُ"صفحات"ُللشاعرُالرتكيُالكبريُحممدُعاكف ،نقله إىل
العربية :إبراهيم صربي (اإلسكندرية :كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،د.ط ،د.ت) ص.26-7
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ولد عام 1290ه1873/م يف حي "صري كوزل" ( )Sarıgüzelيف منطقة الفاتح يف إسطنبول القدمية ،ووالده "حممد
طاهر أفندي بن نور الدين آغا" من أصل ألباين ،ووالدته "أمينة شريفة هامن" أصلها من بارى (بلد اإلمام البخاري)،

2

وقد تويف الشاعر يف  27ديسمرب 1936م يف مبىن "عمارة مصر" يف منطقة "يب أوغلو" ( )Beyoğluيف إسطنبول ،بعد
رجوعه من مصر اليت مكث فيها عشر سنّي 3،وهو كاتب ،وشاعر ،وبيطري ،وحافظ ،وواعظ ،ومرتجم ،ومدرس،
ومؤلف "النشيد الوطين الرتكي"ُ .
أكمل حممد عاكف إرصوي دراسته االبتدائية واملتوسطة يف منطقة الفاتح ،وتعلم العربية على والده يف أثناء
متميزا على أقرانه يف اللغات الرتكية والعربية والفارسية والفرنسية ،وبعد أن أمت دراسته اإلعدادية؛ أحلقه والده
ذلك ،وكان ً
مبدرسة "اإلدارة امللكية" ،ويف أثناء دراسته فيها؛ تويف والده ،فرتك إرصوي دراسته هناك ،ودفعته رغبته يف أن يكون
صاحب عمل؛ إىل االلتحاق مبدرسة "الزراعة والبيطرة" ،وهناك اهتم ابلرايضات من مثل السباحة والفروسية واملصارعة،
ويف العامّي األخريين من دراسته آثر الشعر.

4

مفتشا عام 1895م يف وزارة الزراعة يف إسطنبول ،مما هيأ له التجول يف مناطق خمتلفة من أراضي
بدأ عمله ً
الدولة العثمانية وأورواب ،من مثل :األانضول ،والشام ،واجلزيرة العربية ،ومصر ،وأملانيا ،وغريها ،ويف أثناء جتواله اقرتب
من القرويّي ،واطلع على مشاكل الشعب ومآسيه وما بثوه من شكوى ،فانعكس ذلك كله على أشعاره اليت صورت
هذا البؤس يف لوحات فنية واقعية.

5

Mengüşoğlu, Metin Önal, Müstesna Şair (İstanbul: Pınar Yayınları, 2007) p.15-16.
Düzdağ, M. Ertuğrul; Okay, M. Orhan, Mehmet Akif Ersoy (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara,
Cild 28, 2003) pp.432-439.
 4ينظر :ترك برس/شاعر االستقالل حممد عاكف إرصوي ،االطالع يف 10 :ديسمرب .2019
2
3

Düzdağ; Okay, Mehmet Akif Ersoy, pp.432-439.
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وعام 1898م تزوج حممد عاكف إرصوي "عصمت هامن" ابنة "سيد حممد أمّي" ،وقد رزقا اببنّي وثالث
بنات.

6

وشارك إرصوي عام 1908م صديقيه :أشرف أديب ( ،)Eşref Edipوأيب العال ماردين ( ،)Ebül’ula Mardinيف
إصدار جملة "الصراط املستقيم" اليت غري امسها الح ًقا إىل "سبيل الرشاد" ،وكانت هلا مكانة مربزة يف احلياة العلمية
تباعا ،ويف العام نفسه عّي مدر ًسا لألدب يف
والفكرية آنذاك ،وفيها نشر شاعران أكثر أعماله األدبية اليت كان يكتبها ً

"دار الفنون" ،وهي "جامعة إسطنبول" اليوم.

7

كما التحق حممد عاكف إرصوي حبركة "الكفاح الوطين" يف أثناء "حرب البلقان" و"معركة جناق ق لعة"
و"حرب االستقالل" ،وألقى خطبًا مهمة محاسية يف مناطق خمتلفة حماوالً إرشاد الشعب ،مث اختري انئبًا يف اجمللس النيايب

(الربملان) عن حمافظة "بوردور" الرتكية ما بّي عامي 1923-1920م ،واستقر حينها يف العاصمة الرتكية أنقرة ،مث عاد
جمددا خلوض االنتخاابت النيابية بسبب الفكر
إىل إسطنبول بعد انتهاء الدورة االنتخابية ،ومل يدعه احلزب احلاكم ً
8
اإلسالمي الذي حيمله.
وكان إرصوي يف بداية عمله النيايب عام 1920م قد شارك يف مسابقة كتابة "النشيد الوطين الرتكي" ،وانل
نشيدا للجمهورية الرتكيةُ 9.
املرتبة األوىل فيها ،فأقر اجمللس النيايب قصيدته ً
وقد شهد شاعران املرحلة األخرية لتفكك الدولة العثمانيةُ ،وأتسيس احلكومة الرتكية اجلديدة ،وعاش حقبة
عصيبة فيها الصراع شديد بّي التجمعات السياسية أبنواعها القومية والدينية ،وقد رفض القومية يف كثري من قصائده
واب خمتلفة ليعرف بعضهم
ً
رفضا وا ً
ضحا ،مصر ًحا أن هدفه األمة اإلسالمية؛ إذ كان مؤمنًا أن الناس خلقوا قبائل وشع ً
Mengüşoğlu, Müstesna Şair, p.18.
Düzdağ; Okay, Mehmet Akif Ersoy, pp.432-439.
 8السابق نفسه.
 9ينظر :ترك برس/شاعر االستقالل حممد عاكف إرصوي ،االطالع يف 10 :ديسمرب .2019
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وج َعلْنَاك ْمُ
بعضا ،مث يتفامهوا ،ويتحابوا ،م ً
ً
عتمدا يف ذلك على قوله تعاىل﴿ :ايُأي َهاُالناسُإَّنُ َخلَ ْقنَاك ْمُم ْنُذَ َك ٍرُوأنْ ثَىُُ َ

ُاللُأتْقُاك ْمُإنُ ٰ
ريٌ﴾ [احلجرات ،]13 :فالناس أصلهم واحد ،وهم يف
ُعلي ٌمُ َخُب ُ
اللَ َُ
ارفواُإنُأ ْك َرَمك ْمُع ْن َد ُٰ
ُوقَُُبَائ َُلُلتَ َع َ
شعوبُ َ

اخللقة سواء ،وإمنا تفاضلهم وتفاخرهم يكون ابلفضائل بعامة ،وبزايدة التقوى يف اإلسالم باصة ،فعلة تقسيمهم إرادة

تعارفهم وآتصرهم ال تناكرهم وتعاديهم؛ ألن يف األخريين حتري ًفا للفطرة ،واإلسالم يرجع ابلناس إليهاُ 10.
كان حممد عاكف إرصوي جييد الكالم واالعرتاض يف الوقت الذي يصمت فيه اجلميع ،فهو رجل صادق ال
يعرف الكذب البتة يف أي زمان مكان ،ومفكر خملص انفذ البصرية واحلجة ،يغضبه اإلنسان ذو الوجهّي ،ويغضبه أكثر
إمهال الرجال العظماء رواد اإلصالح.
قواي
أيضا  -فقال" :كان رجالً يهرب من الشهرةًّ ،
وقد وصفه صديقه مدحت مجال  -وهو مفكر ومؤلف ً

أحدا ،مل يكن له مست املخادع،
طاهرا بسيطًا ال يعرف املخادعة ،وال يغتاب ً
ً
شجاعا يف هدوء طفل ووداعته ،كان رجالً ً

وكان حيسن االستماع إىل اآلخرين يف إخالص وصدق ،عندما تنظر إىل وجهه تشعر ابلراحة كأمنا تنظر إىل البحر أو

السماء ،وكان يكتم يف داخله آالمه ال يشكوها إىل أحد ،كان رجالً نقي القلب إىل درجة أنه ال يعرف مكانته عند
الناس ،وأنه الرمز الكبري لألتراك ،إنه نفسه؛ حممد عاكف إرصوي".

11

أشعارا ممزوجة
أشعارا غنائية ،و ً
أشعارا خطابية ،و ً
أما شعر إرصوي فتنوعت ضروبه ،وكان :حكاايت منظومة ،و ً

ضرواب
ابلدعابة أو اهلجاء ،وقد ملك زمام الرتكية ،فأسلمت له قيادها ،واستطاع مبهارته الفائقة ومتكنه املبدع أن يدبج ً
شعرية جديدة متميزة حببكة فنية متفردة ،وصياغة شعرية حمكمة النسج ،متينة السبك ،قوية البنيان ،تبدو شاعريته فيها
متدفقة ،كما آثر استخدام الوزن العروضي يف كل ما كتب من أشعار ،وطبق ذلك يف جناح ،وهذا انجم عن ثراء حصيلته
اللغوية والتعبريية ،إضافة إىل أنيه عن الزخارف اللفظية والصنعة املتكلفة اليت تفسد النظم وتشوه املعىن.

12

 10ينظر :ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحريرُوالتنوير (تونس :الدار التونسية ،د.ط١٩٨٤ ،م) ج ،٢٦ص.٢٦٣-٢٥٨
Mengüşoğlu, Müstesna Şair, p.28.
 12ينظر :شاعرُاإلسالمُحممدُعاكفُإرصويُ،ص.11-10
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وعن بدايته مع الشعر قال" :إن أول اشتغايل ابلشعر تسارع يف العامّي األخريين من املدرسة البيطرية ،فكتبت
قطعا منظومة كثرية ،مث حموهتا مجيعها ،ومل يظهر مؤثر جديد يف دراسيت املتوسط والعليا؛ كي يزيد اهتمامي ابلشعر ،فقد
ً
ظهر ميلي القدمي ،وكانت مواضيع أوىل منظومايت دينية وغرامية وأخالقية".

13

وابستثناء أشعاره؛ قدم حممد عاكف إرصوي ترمجات ومقاالت وكتاابت يف تفسري القرآن الكرمي؛ نشرها يف
كل أعداد جملة "سبيل الرشاد" ،ونشر جزءًا منها يف كتب منفردة.

"سبيلُالرشادُ" ُ
جديدا هو "سبيل
نشرت هذه اجمللة بداية ابسم "الصراط املستقيم" عام 1908م ،وبعد أربع سنوات محلت امسًا
ً
الرشاد" ،وكانت تصدر أسبوعيًّا يف ست عشرة صحيفة ،اجتمع فيها قسمان رئيسان؛ أحدمها يعىن ابلعلم والفن ،واآلخر
يهتم ابلسياسية 14،واستمرت هذه اجمللة إىل أن أغلقت مبوجب قانون "تقرير السكون" عام 1925م.

15

ومبراجعة جملة "سبيل الرشاد"؛ ميكن تقسيم العلوم اليت تناولتها حتت قسميها الرئيسّي؛ إىل نوعّي من العلوم:
 العلومُالشرعيةُ،من مثل :تفسري احلديث الشريف ،والفتوى ،واخلطبة ،واملوعظة ،واالقتصاد اإلسالمي. -العلومُاالجتماعيةُ،من مثلُ:الفلسفة ،واألدب ،والتاريخ ،والرتبية ،واحلركة العلمية والفكريةُ .

 13املرجع السابق ،ص.30
EFE, Adem, Sebîlürreşâd (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Cild 36, 2009) pp.251-253.

14

 15أعلن هذا القانون حزب "االحتاد والرتقي" عام 1925م بقصد منع "احلركات الرجعية" ،ومبوجبه أغلق كثري من املؤسسات واجملالت اإلسالمية ،واعتقلت
كثريا من العلماء والصحفيّي ،وساقتهم إىل حماكم االستقالل ،وقد جاء فيه ما نصه" :حيق للحكومة  -وبعد موافقة رئيس الدولة  -منع وإلغاء مجيع
احلكومة ً
نشاطات األحزاب السياسية واجلمعيات والصحف اليت تنال من أمن الدولة ،وتؤدي إىل تغيري النظام ،أو اليت هلا عالقة مع احلركات الرجعية؛ إن ذلك يؤدي
إىل تقدمي هؤالء إىل احملاكم".
ينظر :سليمان ،أمحد السعيد ،التياراتُالقوميةُوالدينيةُيفُتركياُاملعاصرة (القاهرة :دار املعرفة ،د.ط1961 ،م) ص.71
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وقد ذاع صيت هذه اجمللة يف العامل اإلسالمي كله؛ بسبب استقامتها وصدقها ،وجتاوزت شهرهتا إىل دول العامل
غري اإلسالمي ،من مثل :روسيا ،والصّي ،واهلند ،والياابن ،فقد دعمت جملة "سبيل الرشاد" حركة "الكفاح الوطين"،
وتناولت القضااي األساس اليت واجهت العامل اإلسالمي ،حماولة اإلجابة عن أسئلة من قبيل:
 ملاذا ضعف العامل اإلسالمي؟ كيف يتطور املسلمون؟ هل مينع اإلسالم التطور؟ ما الذي ميكن عمله لتوحيد املسلمّي؟ هل من تعارض بّي العلم واإلسالم؟ هل ميكن دمج احلضارة اإلسالمية مع احلضارة الغربية؟وغري ذلك كثري جدًّا من التحدايت اليت واجهت العالقات بّي دول العامل اإلسالمي من جهة ،والعالقات بّي
العاملّي اإلسالمي وغري اإلسالمي من جهة أخرى ،ويف إجاابهتا عن تلك األسئلة كلها عرضت جملة "سبيل الرشاد"
سليما ،وإعادة إنتاج العلوم الشرعية
فهما ً
احللول اليت ترتئيها ،وعمادها كما رأى املؤلفون الرئيسون يف اجمللة؛ فهم اإلسالم ً

يف استجابة لتطور العصر احلديث واحتياجاته.

16

والغاية األمسى للمجلة كانت توضيح سلطة اإلسالم على احلياة اإلنسانية من حيث :العقيدة ،واألخالق،
والفلسفة ،والسياسة ،والرتبية؛ إلنقاذ العامل اإلسالمي من الطامعّي فيه ،وتقوية التوحيد يف اجملتمعات اإلسالمية،
وتطويرها ،وهتيئة ظروف احلياة اجلديدة فيها ،فال يقتصر على الفهم التقليدي "االستسالمي" لإلسالم ،وإمنا يركز على
"تبليغ القرآن الكرمي وفق إدراك العصر" ،ومن مث؛ إحياء االجتهاد مع احلفاظ على قواعد الشرع احلنيف ومبادئه ،فال

Efe, Sebîlürreşâd, pp.251-253.
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يرقى ابألمة اإلسالمية إال أتسيس البنية السياسية للمجتمعات اإلسالمي على بنية اجتماعية ،قائمة على بنية أخالقية،
قائمة على بنية االعتقاد اإلمياين الصحيح.

17

ُ
"يفُمنربُالسليمانية"ُ 18
ذكران أن حممد عاكف إرصوي يصور يف هذا املنظوم مسجد السلطان سليمان القانوين أو "السليمانية" ،وقد أجلس يف
منربه الداعية عبد الرشيد إبراهيم من مسلمي سيبرياي؛ الذي طاف العامل اإلسالمي شرقًا وغرًاب ،وحتدث عن روسيا،
أفكارا مهمة عرب عنها إرصوي على
واهلند ،والياابن ،وغريها ،وصور أحوال شعوب تلك البقاع ،مما ولد لديه انطباعات و ً

لسان الداعية؛ لتكون حلوالً للمشاكل اليت يواجهها العامل اإلسالمي ،ويف مقدمتها كيفية فهم اإلسالم يف اجملتمعات
اإلسالمية.

19

ومنظوم "يف منرب السليمانية" (1912م) طويل يتألف من أكثر من ألف مصراع 20،وميثل الكتاب الثاين من
سبعة كت ٍ
ب جيمعها ديوان إرصوي املوسوم "صفحات" ابسم كتابه األول (1911م) ،أما سائر كتبه فهي:
 الثالث "أصوات احلق" (1913م). الرابع "يف منرب الفاتح" (1914م). اخلامس "مذكرات" (1917م). -السادس "عاصم" (1924م).

Öz, Asım, "Dosdoğru Yolun Sadık Dergisi Sırat-ı Müstakim’e Genel Bir Bakış", Haksöz Dergisi, Sayı 217. Nisan
2009. (Erişim Tarihi: 04 Mart 2019) pp.7-8.
17

18

لغواي الباحث ،يف حّي أحيلت شواهد أخرى على املرجع الذي وردت فيه ترمجتها.
ترمجت الباحثة بعض الشواهد املختارة إىل العربية ،وراجعها ًّ

Okay, Orhan. Mehmet Akif (Bir Karakter Heykelinin Anatomisi) (Ankara: Akçağ Yayınları, 2005) p.78.

 20ينظر :ويكيبيداي الرتكية/يف منرب السليمانية ،االطالع يف  10ديسمرب .2019
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21

وفيما أييت نسوق مقتطفات من شعر "يف منرب السليمانية"؛ لتحليلها ،وبيان ن قد الواقع اإلسالمي فيها ،ليضح
حمددا العوامل
للقارئ النظرة االستشرافية اليت حتلى هبا حممد عاكف إرصوي؛ إذ قلب نظره وفكره يف العامل اإلسالميً ،
اليت أدت به إىل احلال اليت آل إليها ،وحماوالً تغيري هذه احلال إىل خري مما هي عليه ،وما أشبه أايمنا أبايمه!
 .1عاملُداخليُ:املؤسسةُالدينيةُاملقصرةُ ُ
تنطلق صور شاعران أوالً من مرآه املناظر اخلارجية املمتدة من منطقة اخلليج إىل مسجد السليمانية ،مث يصور املسجد
جالسا على
داخليًّا وخارجيًّا أبسلوب شعري؛ لينتقل إىل التعبري عن خيبة أمله على لسان الداعية عبد الرشيد إبراهيم ً

منرب املسجد ،فيذكر البالد اإلسالمية اليت طافها ،والطبيعة الثقافية واالجتماعية والسياسية للعامل اإلسالمي ،وكيفية فهم
اإلسالم يف جمتمعاته ،مث يقول:

22

ُنَ ُظَُْرتُُإلُُ َُحالُُالُمُةُ؛ُفَُ َُو َُج ْدُتُاُيُُْرُثَىُ َُلَا!ُ ُ

لعُُْيشُ ُ
َُ
الُع َُم َلُُي ُطْعُمُُالُ ْبُ َُزُُ،الُلُ ُْق َُمةَُُلُ َ
سُ ُ
ات َُ
س ٍُ
اتُ،الُمُ َُؤسُ َُ
س َكَُُر ٍُ
الُمُ َُع ُْ
ُ،الُم َُد ُار َ
سألُُ َُعُْنهُ!ُ ُ
المُ،الُ َُش ُْيءَُُمُاُُتَ ُْ
فُ،الُأقُْ َُ
الُسُيُ ُْو َُ
فُُتَُ ْبُ َُقى؟!ُ ُ
الع ُْ
َُلُْتَُ ْبُ َُقُأ ْخُال ٌقُُلَ َدىُُ َُ
س َُكرَُُ ُ،كُْي َ
الزٍُمُ ُ،وآ َُخرُ ُ
ُيْضُيُبَُ ْعُضُهُمُعُ ُمَُرهُُيفُُرتُُْبَةُُمُ ُ

 21ينظر :اجلزيرة.نت"/ال ٔاصفق لظامل" ..الشاعر الرتكي حممد عاكف إرصوي وصفحات ٔادبية ٔاهلمت االستقالل ،نشر يف  30ديسمرب 2019م ،االطالع يف  3أبريل 2020م.

 22صفحات ابلرتكية/حممد عاكف إرصوي/يف منرب السليمانية ،االطالع يف  3أبريل 2020م.
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اسةُ!ُ ُ
اعدُُالدَُُر َُ
يفُمُ َُق ُ
يَُتَُ َُقدمُُيفُالرُتَبُُ َُ
وم َُ
اُزالَُُ َ
ريُمشُ ُْريا؟!ُ23للاُُ َُولُُالتُ ُْوفُُْيقُ!ُ ُ
أتريْدُأ ْنُتَص ْ َ
ط! ُ
َُحّتُُامل َُد ُارسُُيفُمُ ْسُتَُ ُوىُُمُُْن َحُ ٍُ
يُ ُ
بُال َُف ْتُ َُوىُ"ُ َُم ُْه َُ
س ُمىُ" َبُ َُ
سةُُالُتُُتُ َُ
واملؤسُ َُ
َُ
جعُُالُمُيُ َْ
ادهُ ُ
أج َُد َُ
شبُهُُ ُْ
يفُبَ ُطْنُُأُمُهُُ،يُ ُْ
ازةَُُم ْذُهُ َُوُ ُ
َُْي ُملُُ َُ
اإلج َُ

س َُكرُ!ُ ُ
يُالع ُْ
َُيْشُيُم ْعتَمراُ ُع َُم َامُتَهُُُ،تَُ َُفضُ ْلُ؛ُ َُه َُذاُُقَاضُ َُ
تطالعنا منذ البداية؛ العالقة بّي فهم الدين وطبيعة احلياة ،فاملشيخة صارت وراثة ،وابن الشيخ ما أن يولد حىت
شيخا؛ كناية عن اجلهل الذي فشا يف املؤسسة الدينية املسؤولة عن اجملتمع قبل كل شيء ،وال سيما أن هلا أثرها
ينصب ً

يف واحدة من أهم مؤسسات الدولة؛ أي اجليش ،وقد شاع يف هذه املؤسسة فساد األخالق والرشوة واحملسوبية بتأثري

مما يف املؤسسة الدينية من ٍ
جهل ،وهذا ما أثر يف اجملتمعات اإلسالمية اليت استحالت معدمة ال تتوفر هلا عناصر احلياة
القومية ،ويف مقدمتها الصحة والتعليم.
وإرصوي يف تصويره الشعري هذا؛ يعرتيه اخليبة والتحسر من تلك احلال اليت آلت إليه األمة اإلسالمية ألايمه،
فاإلسالم إسالمات ،ومن يعتمد عليهم يف إدارة الدولة اإلسالمية من أهل العلم واجلهاد إمنا شغلتهم احلياة الدنيا ،واختذوا
موات حقيقيًّا
من الدين والسالح مطية ألهوائهم ،وتركوا من يعول عليهم من عامة العباد إىل مصريه ،وهو املوت ال حمالة؛ ً
معنواي.
أو ً

أيضا حاضر بّي
ومل تكن وراثة املشيخة وحدها من مظاهر فشو اجلهل يف املؤسسة الدينية ،فالتقليد األعمى ً

العلماء والشيوخ ،وذا ما نفر الناس منهم ،وابتت املدن اليت أخرجت أعال ًما يف صنوف العلوم ،من مثل :مسرقند،
23

(املشري) أعلى الرتب العسكرية يف اجليوش العربية ،وهي نفسها يف اجليش الرتكي ،ولفظها ابلرتكية ( ،)Müşirlikويقابلها يف اإلنكليزية (.)Marshal
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وبارى ،وطشقند ،وغريها؛ تفتقر إىل األخالق ،وتغص ابلفحشاء واملنكر 24،والغيارى على دينهم وإخواهنم ال حول
هلم وال قوة؛ بدعوى أهنم مبتدعة مضلون؛ يقول إرصوي:

25

ُماُت َُفكرُُفُ ْيُهُُ ُلَْريُُالُمُةُُبُ ُْد َُعةٌُ ُ
كُل َُ

إهاُنَُةَُالشُُْرعُُبُتَُ ُغْيُ ُْريهَُُُ ُُ-حا َُشاُُ-سنةٌُ ُ
وُلَكُ ُنُ َُ
سُتَ ْحُيُ ُْو َُنُمُ َُنُللاُُوالُمُ َُنُالنُبُ ُ
الُيَ ُْ
ُ

الَ ُْم َُقىُ ُ
فَُ َُه ُؤالءُُالعُُلَ َُماءُُال ُْغبُُيَاءُُ ُ
فُُُتَكُ ُْونُُ َُحالُُ َُهذُهُُالبُالدُ؟!ُفَُُتَأملُوا!ُ ُ
َُكُْي َ
ُ

فهو يشري إىل أحوال من عليهم مسؤولية بيان اإلسالم للناس بكماله ،وينتقد يف بعض مقاالته أن بعض
سلوكاهتم ابسم اإلسالم إمنا هي جرمية يف حق اإلسالم؛ يقول" :املسلمون اآلن يرتكبون جرائم يف حق دينهم ،عليهم
أن ينظروا ابلعقل والفكر إىل دينهم؛ حىت يدركوا أن كثريين يلهثون وراء أهوائهم ،ويتبعون أفكارهم الضالة الباطلة ،مع
أهنم يظنون أهنم يتحركون فوق مقتضيات دينهم" 26،وهذا القول استنكار صريح ملا أحلقه "أهل العلم" بدينهم؛ الستغالله،
ال لصونه.
مستنكرا واقع العملية الرتبوية التعليمية ،فاملدارس كثرية ،نعم ،ولكن املواد
ويتابع إرصوي حديثه يف تلك املقالة
ً

اليت تدرس فيها ملا تنفع يف الدنيا وال اآلخرة ،فتيار التصوف القائم على التقليد هو السائد آنذاك ،وهو تيار ال يتفق
 24ينظر :يلدرمي ،رمضان ،الفكرُالديينُحملمدُعاكف؛ جمموعةُشرقية( ،إسطنبول :كلية اآلدب ،جامعة إسطنبول ،ط2011 ،15م) ،ص.162

 25املرجع السابق (الرتمجة) ،ص.163
 26املرجع السابق ،ص.164
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مع اهلوية اإلسالمية النقية اخلالصة  ،فقد ركن العلماء والشيوخ إىل الكسل ،وتقاعسوا عن االجتهاد ،حىت إهنم كانوا
يقدمون يف القراءة دواوين الشاعر على كتب الفتاوى واالجتهاد ،وطبق اآلفاق مفهوم" :افعل ما شئت ،ولكن؛ ال جترح
ىُآَثرهمُم ْقتَد ْو َُن﴾ُ
ُعلَ َ
ُعلَىُأم ٍةُوإَّن َ
ُآبءَ ََّن َ
ُو َج ْد ََّن َ
قلب أحد" ،وماليّي املسلمّي كأهنم يتمثلون قوله تعاىلُ﴿ :إَّن َ
[الزخرف]23 :؛ ليجعلوا تصرفاهتم مشروعة ،وهذا مردود يف اإلسالم ،وما كان للمسلمّي أن يقعوا يف هذا الضعف والتخلف
لو أهنم قرؤوا القرآن الكرمي وفهموه كما ينبغي؛ 27يقول شاعران:

28

حثُُ َُع ُنُهُ َُد ٍ
اآلايتُ ُ
ُيفُهذُهُُ َُ
ف َُ
البَ ُْ
الواجُبُُ ُ
سُمُ َُنُ َُ
أُلَُْي َُ
ْ َ
ي؟! ُ
الواضُحُُاملبُ ْ ُ
احمل َُكمُُ َُ
َُه َُذاُالقُُْرآنُُ ُْ
الُأح َدُُمُنُاُيُُبَالُُبََُُعانُُْيهُ ُ
لنُهُُ َُ

الَُلُْيلُُفَُنَُُْنظُ َُرُإُلَْيُ َُهاُ ُ
حاتُُالنُظُْمُُ ُ
صُ َُف َُ
ُفَإمُاُأ ُْنُنَُ ُْفتَُ َُ
حُ َ
اُعُلَىُتُُرابُُ ُمُْي ٍ
ون ُنُ َُمنرُبُهُ ُ
تُُ َُْ
أوُنَُ ْقَُُر َُ
أه َُ َ َ
يُأنُُالقُُْرآ َنُُ َُلُْيُ ْنَُُزلُْ ُ
واُحُ ُقُاليَُقُ ْ ُ
ا ُْعُلَمُ َ
اءَةُُالطُ َُوالُ ُع ُ
الُلُيُ ُْقَُرأُيفُامل َُقابُرُُ،والُلُقَُُر ُ
ُ

وهكذا ينتقد حممد عاكف إرصوي بدع العامل اإلسالمي وخرافاته ،ويستنكر تقدميه العادات والتقاليد على
الدين القومي ،واكتفاء الناس فيه بقراءة القرآن الكرمي من دون تدبره ،وكأهنم صح فيهم قوله تعاىل﴿ :أفَالُيَتَ َدب رْو َنُ

ُعلَىُق ل ْو ٍ
بُأقْ َفالَا﴾ [حممد ،]24 :فاهلل سبحانه خلقهم بعقول غري منفعلة مبعاين اخلري والصالح ،فال يتدبرون
ُأم َ
الق ْرآ َن ْ
 27ينظر :يلدرمي ،الفكرُالديينُحملمدُعاكف ،ص.16٤

 28السابق نفسه (الرتمجة).
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القرآن مع فهمه ،وال يفهمونه عند مساعه ،وكالمها عجيب ،فإهنم  -أي الناس بعامة ،وأهل العلم باصة  -القرآن
29
ٍ
معا ،فال ينبغي هلم إمهاله ،وال جيوز هلم استغالله.
وسيلتهم وغايتهم يف آن ً
 .2عاملُخارجيُ:القوىُاالستعماريةُودعوىُالقوميةُ
مل يغب عن ابل حممد عاكف إرصوي خطر القوى االستعمارية األوروبية الطامعة يف ثروات العامل اإلسالمي الذي
سيطرت عليه آنذاك ،وهدفت  -وما تزال  -إىل تفرقة األمة اإلسالمية العظيمة اليت تشكلت من خمتلف األعراق
واألقوام؛ إذ يف احتادها عز اإلسالم ،ويف فرقتها تدمريه ،ومن مث؛ مل يكن من خط ٍر جسيم على اإلسالم مثل القومية اليت
دعت إليها تلك القوى؛ ليتفرق املسلمون ،وتنكسر شوكتهم ،وينشغل بعضهم عن بعض ،بل رمبا حتاربوا فيما بينهم بعد
ما أقاموا بينهم حدودهم؛ يقول:

30

يفُعقُ ُْولُكُم؟!ُ ُ
أيُ َُو ُْس ُوسُُالشُُْي ُطَانُُفُ ُْكَُرةَُُال َُق ُْومُيُةُُ ُ
ختَُلُ َُفةُ ُ
ريٌُمُ َُنُالقُْ َُوامُُامل ُْ
َُكثُ ُْ
اإلسُالمُُيفُهُ ُويُ ٍةُُ َُواحُ َُد ُةٍ ُ
َُْي َُمعُ َُهاُ ْ
اُزُلَُْزالٌُُهُ َُوُال َقُ ُْومُيُةُ ُ
ويُ َُدمُُرَُه ُ

العُدُوُُمُ َُنُالُمُةُُإالُُبُتَُ ُْفُرُيْقُ َُهاُ ُ
ُلَ ُْنُيَُتَُ َُمكُ َُنُ َ
ُ

 29ينظر :ابن عاشور ،التحريرُوالتنويرُ ،ج ،٢٦ص.١١٣

 30صفحات ابلرتكية/حممد عاكف إرصوي/يف منرب السليمانية ،االطالع يف  3أبريل 2020م.
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ال شك يف أن قوله" :أيوسوس الشيطان"...؛ كناية عن املستعمر األورويب الذي سعى إىل نشر فكرة القومية
وقوما مبملكة ...إخل ،على أساس اجلغرافيا ،أو العرق ،أو
وقوما بدولةً ،
قوما إبمارةً ،
يف األقوام اليت يستعمرها ،وراح ميين ً
معا ،أو بعضها وحده ،ومراده حتقيق ثالثة حماذير خطرية؛ هي:
اللغة؛ كلها ً

31

أ .طابع االستعالء اجلنسي املغلق يف مواجهة األمم اإلسالمية.
ب .طابع االنعزال الكامل عن التاريخ والرتاث واملقومات اإلسالمية.
متاما عن اإلسالم والعامل اإلسالمي ،متصل ابلغرب ،مندغم يف تفسرياته قيمه
ج .خلق وجود معاصر منفصل ً
وطوابعه.
وقد نسي املغرر هبم من القوميّي أن عناصر القومية تلك ليست جبامع للناس أمام اجلامع األكرب؛ أي اإلسالم
ض َلُلُ َُع َُربٍُُ َُعُلَىُأ ُْع َجُ ُم ٍُيُإالُُبُلتُ ُْق َُوى" 32،فإن هم أرادوا أن يكونوا
الذي وحد الشعوب شرقًا وغرًاب ،وأكد هلم أن "الُفَ ْ

فرسا
عرًاب وحدهم
وعجما وحدهم؛ مث أراد العرب أن يكونوا شاميّي ومصريّي ومغاربة ...إخل ،وأراد العجم أن يكونوا ً
ً
وترًكا وجاويّي ...إخل ،وأراد كلٌّ أن تكون له دولته؛ فهذا يضاد وحي السماء؛ ألنه أراده البشر ،وهو خالف مراد رب
البشر سبحانه الذي هيأ هلم أن يكونوا إخو ًاان متحابّي فيه ،متعاونّي على الرب والتقوى ،وكفاهم مكايد أعدائهم ،وكتب

ي﴾ [الروم ،]٤٧ :ومن مث؛ كان وقع دعوى
ُاملؤمن َُْ
ص َر ْ
ُح ًّق َ
اُعلَْي نَاُنَ ْ
هلم النصر عليهم ،فأجنزهم وعده يف قوله تعاىل﴿ :وَكا َن َ

القومية كالزلزال؛ يقيم الدنيا ويقعدها ،ويشتت مشل اإلخوان واألحبة ،فيهون أمرهم على من يرتبص هبم.

 31ينظر :اجلندي ،أنور ،سقوطُمفهومُالقوميةُالوافد (القاهرة :دار األنصار ،د.ط١٩٨٠ ،م) ص.٧
وألحدث تفصيل و ٍ
اف عن مفهوم القومية ومتعلقاته؛ ينظر :أوزكريميلي ،أوموت ،نظرايتُالقوميةُ:مقدمةُنقدية ،ترمجة :معّي اإلمام ،مراجعة :فايز الصياغ (الدوحة؛ بريوت :املركز العريب
لألحباث ودراسة السياسات ،ط٢٠١٣ ،١م).
عريب ،وال ألمحر على
عريب على عجم ٍي ،وال لعجم ٍي على ٍ
 32جزء من حديث رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يف خطبة الوداع؛ متامه(( :اي أيها الناس؛ إن ربكم واحد ،أال ال فضل ل ٍ
أسود ،وال ألسود على أمحر؛ إال ابلتقوى ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم)).
ينظر :البيهقي ،أمحد بن احلسّي ،شعبُاإليان ،حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط١٤٢١ ،١ه ٢٠٠٠/م) ج ،٢٨٩ ،٤ابب يف حفظ اللسان ،فصل يف
حفظ اللسان عن الفخر ابآلابء ،رقم احلديث  ،٥١٣٧وصححه :األلباين ،حممد انصر الدين ،غايةُاملرامُيفُختريجُأحاديثُالاللُوالرام (دمشق؛ بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط،١
١٤٠٠ه ١٩٨٠/م) ص ،١٩٠رقم احلديث .٣١٣
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ويالحظ أن إرصوي يرد املستعمر برد دعواه الباطلة ،فإنه إن فشل يف حتقيق مراده منها؛ انكفأ خمذوالً مل ينل
غايته يف دحر اإلسالم واستغالل ثروات املسلمّي ،وحسب املسلمّي هذان الوجهان؛ للتأكد من بطالن دعوى القومية،
عالوة عن غريمها من مثل:

33

أ .أن دعوى القومية تفرق املسلمّي ،وابطلة كل فكرة تفرقهم وجتعلهم أحز ًااب؛ ألهنا ختالف مقاصد اإلسالم الذي

يدعو إىل االجتماع والوائم والتواصي ابحلق والتعاون على الرب والتقوى؛ قال تعاىل﴿ :وا ْعتَصمواُِبَْبلُللاُ

أصبَ ْحتمُبن ْع َمتهُإ ْخ َواَّنُ﴾ُُ
ُعلَْيكمُإ ْذُك ْن تمُأ ْع َداءُفَأل َ
ََج ْي عاُوالُتَ َفرقواُواذْكرواُن ْع َم ُةَُللا َ
يُق ل ْوبكمُفَ ْ
فُبََْ

[آل

عمران.]١٠٢ :

ب .أن اإلسالم هنى عن دعوى اجلاهلية ،وحذر منها ،وال ريب يف أن القومية بعض اجلاهلية؛ ألهنا دعوى إىل غري
اإلسالم ،ومناصرة غري احلق ،وليس أدل على هذا من اختصام األوس واخلزرج ألايم النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -إذ جتمع كل قوم ،وتنادى الفريقان للقتال ،فبلغ ذلك النيب  -عليه الصالة والسالم  -فخرج إليه
ُه َداكمُللاُإلُاإل ْسالمُ،
ُم ْع َ
ي؛ُللاَُللاَ؛ُأب َد ْع َوىُالَاهلية َ
يُأظْهركمُبَ ْع َدُإ ْذ َ
ُوأَّنُبََْ
ُاملسلم َْ
قائالًَ (( :اي َ
ش َر ْ

ُإلُماُ
ُ،واستَ ْن َقَُذكمُبهُم َنُالك ْفرُ،وأل َ
وأ ْك َرَمكمُبهُ،وقَطَ َعُبه َ
ُعْنك ْ
مُأم َرُالَاهلية ْ
فُبهُبَيْ نَكم؛ُتَ ْرجع ْو َن َ
مُعلَْيهُكفارا؟!)).
ك ْن ت َ

34

ج .أن القومية سلم إىل مواالة العدو واالستنصار به على أعدائها من املسلمّي وغريهم ،ويف هذا فساد كبري،
ارىُ
ودُوالن َُ
ُآمنواُالُتَتخذواُاليَ ه َ
وخمالفة لنصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة؛ قال تعاىلَ ﴿ :ايُأي َهاُالذُيْ َن َ
ص َُ
ُأولُياءُبَ ْع ٍ
ينُيفُ
ُوم ْنُيَتَ َول ْمُم ْنك ْمُفَإنهُم ْن ه ْمُإنُاللَ َُالُيَ ْهديُال َق ْوَمُالظالم َُ
ض َ
ْأولُيَاءَُبَ ْعضه ْم ْ
يُ*ُفَ ََ
رتىُالذ َ
ُأوُأم ٍرُم ْنُعْندهُ
َُيِْتَُبل َف ْتح ُْ
ضُيسارعو َنُفيه ْمُيَقولو َن َ
ُم َر ٌ
ق لوِب ْم َ
سىُاللُأ ْن َ
َُنْشىُأ ْنُتصيبَناُدائ َرةٌُفَ َع َ
ي﴾ُُ[املائدة.]٥٢ ،٥١ :
َُّندم َُ
اُأسرواُيفُأنْ فسه ْم َُ
صبح َ
فَي ْ
لىُم َ
واُع َ
 33نقلت هذه الوجوه بتصرف من رسالة متوفرة على الشابكة بعنوان "نقد القومية العربية على ضوء ٕاالسالم والواقع" للشيخ ابن ابز ،االطالع يف  10سبتمرب .٢٠٢٠
 34ينظر :الشوكاين ،حممد بن علي ،فتحُالقديرُالامعُبيُفينُالروايةُوالدرايةُمنُعلمُالتفسريُ ،اعتىن به وراجع أصوله يوسف الغوش (بريوت :دار املعرفة ،ط١٤٢٨ ،٤ه ٢٠٠٧/م)
ص.٢٣٥
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د .أن القومية تفضي ابجملتمع إىل رفض حكم القرآن الكرمي؛ ألن غري املسلمّي من القوميّي لن يرضوا األحكام
أحكاما وضعية ختالفها ،وال شك يف أن هذا فساد عظيم ،فالدول املسلمة ال حتكم
القرآنية ،فيتخذ الزعماء
ً
[املائدة:
سنُم َنُللاُحكْماُل َق ْوٍمُي ْوقن ْو َُن﴾ُُ
ُوم ْن ْ
ْمُالَاهليةُيَُ ْب غ ْو َن َ
ُأح َ
بغري شرع هللا سبحانه القائل﴿ :أفَحك َ
.]٥٠
إذن؛ دعوى القومية ابطلة؛ ألن مؤداها التفرق واخلالف ،وهي تضاد دعوة احلق؛ أي اإلسالم؛ إىل طاعة هللا
مُواصربواُ
ازعواُفَ تَ ْف َ
ورس ْولَهُوالُتَنَ َ
بُرْيك ْ
سبحانه ورسوله عليه الصالة والسالم؛ قال تعاىل﴿ُ:وأط ْي عواُللاَُ َ
شلواُوتَ ْذ َه َ

ُم َعُالصابريْ َُن﴾ُ[األنفال.]٤٦ :
إنُللاَ َ

 .3عاملُداخليُخارجي ُ:املثقفُ ُونُاملنفصلونُعنُواقعهمُ
هؤالء املثقفون يدعون أن اإلسالم عقبة أمام التقدم والرقي ،وأنه أحرى بدوهلم أن تتبع األمنوذج احلضاري األورويب،
غافلّي أو متغافلّي عن أن حقيقة اإلسالم تعرف ابلنظر إىل نشأته وأصله ،وأهنم كلما ابتعدوا عن تلك النشأة وذلك
سليما؛ ظانّي أن حال العامل اإلسالمي تشبه حال أورواب يف العصور
فهما ً
األصل؛ جهلوا اإلسالم ،وقصروا عن فهمه ً
الوسطى ،ومن مث؛ لن ينهض إال مبا هنضت به أورواب من فصل السلطة الدينية عن السلطة املدنية ،وبذلك يتحقق

للمسلمّي ما حتقق لألوروبيّي.

35

ويالحظ أن موقف حممد عاكف إرصوي يتالقى ههنا مع موقف رواد املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري من
كثريا به يف دعوته إىل نبذ االستبداد ونيل احلرايت ،ولو ابلقوة ،وكان
مثل مجال الدين األفغاين ،وهذا طبيعي؛ ألنه أتثر ً
كثريا منها إىل الرتكية؛ 36يقول شاعران:
يردد آراءه وآراء تلميذه حممد عبده ،وقد ترجم ً

37

 35ينظر :الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان ،منهجُاملدرسةُالعقليةُالديثةُيفُالتفسري (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط١٤٠٣ ،٢ه ١٩٨٣/م) ص.٧٠ ،٦٩
 36ينظر :ويكيبيداي العربية/حممد عاكف إرصوي ،االطالع يف  10سبتمرب .٢٠٢٠

 37صفحات ابلرتكية/حممد عاكف إرصوي/يف منرب السليمانية ،االطالع يف  3أبريل 2020م.
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اإلسالمُ ُ
اُع ُْنُُرُْوحُُ ُْ
ُلَ ُْوُ َُِبَثُُْنَ َُ

ُلََُو َُج ُْد ََُّنهُُُبَعُ ْيُدُاُ َُعمُ ُْنُُيَدُ ُع ُْو َنُُأّنُمُمُ ْسُُلمُ ُْو َنُ ُ
َُهيُاُنَع ْدُبُ ُلزَمُ ُنُُلَ ُْوُ َُأرُْد ََُّنُ َُم ْعُُرفَُُتَهُ ُ
اإلسالمُ ُ
رتَُُزَمُناُُقَُريُْبُاُمُ ُْنُفَ ْجرُُ ُْ
خ َُْ
وُلُْنَ ُْ
ُ

أي إن احلل يف الفهم؛ ف هم اإلسالم الذي كان ألايم الرسول عليه الصالة والسالم وصحابته الكرام رضي هللا
عنهم أمجعّي ،وليس األسى والتباكي من العجز عن أن يغري الناس أنفسهم أبنفسهم ،ب ٍ
كاف يف حل املشاكل املذكورة،
فاجلرح يف جسد األمة اإلسالمية غائر ،واهلوة بّي علمائها وعوامها واسعة ،وعدوها يرتبص هبا الدوائر؛ يقول إرصوي:

38

ام ُ
والع َُو ُ
يُ ُْأرَُببُُالتُ َُفكُرُُ َُ
مُبََُْ
ُعُْنَُدكُ ُ
سُدُ
الَُْرحُُيفُ ُ
اُهُ َُذاُ ُ
ُغَائُ ٌرُجُ ًُّد َ
الَ َ
نظاما عامليًّا ،وسيجري
إذن؛ يصرح حممد عاكف إرصوي أبن هدفه األمة اإلسالمية مجعاء ،ويتناول اإلسالم ً

ُعلَىُ
ُآبءَ ََّن َ
ُو َج ْد ََّن َ
هذا النظام العاملي يف األحفاد ما دام جرى من قبل يف األجداد ،وال مكانة لتمثل هذا القول﴿ :إَّن َ
ىُآَثرهمُم ْقتَد ْو َنُ﴾ [الزخرف ،]23 :فهو "العصا اليت يتوكأ عليها كل عاجز ،واحلبل الذي يتشبث به كل
ُعلَ َ
أم ٍةُوإَّن َ
غريق ،وهو التمسك مبجرد تقليد اآلابء؛ أي وجدان آابءان يعبدوهنا ،فعبدانها اقتداءً هبم ،ومشيًا على طريقتهم ،وهكذا

جييب هؤالء املقلدة من أهل هذه امللة اإلسالمية ،وإن العامل ابلكتاب والسنة إذا أنكر عليهم العمل مبحض الرأي املدفوع
 38صفحات ابلرتكية/حممد عاكف إرصوي/يف منرب السليمانية ،االطالع يف  3أبريل 2020م.
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ابلدليل ،قالوا :هذا قد قال به إمامنا الذي وجدان آابءان له مقلدين ،وبرأيه آخذين ...وهؤالء املقلدة من أهل اإلسالم
كتااب قد دونت فيه اجتهادات عامل من علماء اإلسالم زعم أنه مل يقف على دليل
استبدلوا بكتاب هللا وبسنة رسوله ً

خيالفها ،إما لقصور منه ،أو لتقصري يف البحث ،فوجد ذلك الدليل من وجده ،وأبرزه واضح املنار؛ كأنه علم يف رأسه
انر ،وقال :هذا كتاب هللا ،أو :هذه سنة رسوله ،وأنشدهم:
دع وا ك ل ق وٍل ع ن د ق ول حم م د

ف م ا آم ن يف دي ن ه ك م خ اط ر

فقالوا كما قال األول:
غوي ت وإن ت رش د غزي ة أرش د

م ا أان إال م ن غ زي ة إن غ وت
وقد أحسن من قال:

وم ن ه ج احل ق ل ه واض

أيَب ال ف ىت إال ات ب اع اهل وى

39

ح".

وإن هللا سبحانه ذم التقليد واالقتداء وإغفال التفكر واالجتهاد ،وذلك ألن املذموم ضد اإلسالم ،ويؤدي إىل
فهما خاطئًا ،ومن آاثره يف الدنيا واآلخرة:
فهمه ً

40

ُه َذاُص َراطيُم ْستَق ْيماُفَاتبع ْوهُوالُتَتبعواُالسب َلُفَ تَ َفر َقُ
أ .التفريق وامليل عن سبيل هللا سبحانه القائل﴿ :وأن َ
مُوصاكمُبهُ ل ََعلكمُتَت ق ْو َُن﴾ُ ُ[األنعام ،]١٥٣ :فالناس فريقان؛ أحدمها يف اجلنة ألنه تلقى
بك َ
مُع ْن َ
ُسب ْيلهُ ذَلك َ
طريقه من رب العاملّي ،واآلخر يف النار ألنه تلقى األوامر والنواهي من جهات شىت.

 39الشوكاين ،فتحُالقديرُُ،ص.٩٣٨
 40ينظر :إبراهيم ،مجال سعد أمحد ،ظاهرةُالتقليدُوالتبعيةُيفُالقرآنُالكرمي (رسالة ماجستري يف أصول الدين ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس .،فلسطّي٢٠١٠ ،م)
ص١٥٠-١٢٢؛ بتصرف.
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خصما له سبحانه ،واستحق
ب .اخلذالن وفقدان النصري ،فمن خالف طريق اخلري الذي بينه هللا عز وجل ،فقد كان ً

كُُمُ َُنُللاُُمُ ُْنُ َُولٍُُوالُ
اُج ُ
اءَهُمُبَُ ْعُ َُدَُُم َُ
أه َُو ُ
تُُ ُْ
اءَ َُكُمُ َُنُالعُُْلمُُ َُماُُلَ َ
أن خيذله وال ينصره؛ قال تعاىل﴿ :وُلَئُنُُاتُبَُ ُْع َ
اق﴾ُ[الرعد.]٣٧ :
َُو ٍُ
ُم ْنُيَتخذُم ْنُد ْونُ
ج .تربؤ املتبوعّي من أتباعهم ،واحلسرة على ما فرطوا يف جنب هللا؛ قال تعاىل﴿ :وم َنُالناس َ
ابُأنُالقوةَُ
ُآمنواُأ َشدُحبًّاُهللُول َْوُيَ َرىُالذيْ َنُظَلَمواُإ ْذُيَ َرْو َن َ
ُالع َذ َ
للاُأنْ َداداُيب ْو َّنمُ َكحبُللاُوالذيْ َن َ

تُ ُِبُمُُ
اُالع َذُ َُ
واُور ُأو َُ
هلل َ
اب ُوتَُ َُقطُ َُع ْ
َُج ْي عاُوأنُللاَُ َشديْد َ
ُالع َذابُ*ُإ ْذُ تَ َربأُالذيْ َنُاتُبُعواُمُ َُن ُالُذُُيْنُاتُبَُعُ َُ
مُحسُُر ٍ
اتُُ
ُْ
السُبَابُُ*ُوُقَالَُُالُذُُيْ َُنُاتُبَُعُواُُلَ ُْوُأنُُُلَُنَاُ َُكُرةُُفَُنَُتَُ َُربأُمُنُْهُمُ َكُ َُماُُتَ َُربُؤواُمُنُاُ َُك َُذلُ َ
كُُيُُريُْهُمُُللاُُأ ُْع َُما َُل َُ َ َ
يُمُ َُنُالنُارُ﴾ُ[البقرة.]١٦٧-١٦٥ :
مُوماُهُ ُْمُ ُبَ ُارجُ َُْ
َُعُلَُْيهُ َُ
يُ
د .العذاب املهّي واالستقبال املشّي يف جهنم لكل من التابعّي واملتبوعّي؛ قال سبحانهَ ﴿ :ه َذاُوإنُللطاغ َْ
ُم ٍ
ُ*ُه َذاُ
ُ*ُه َذاُفَ لْيَذ ْوق ْوه َ
لَ َ
ُمح ْي ٌمُوغَسا ٌقُ*ُوآ َخرُم ْنُ َشكْلهُُأ ْزَواج َ
سُامل َهاد َ
ُ*ُج َهن َمُيَ ْ
آب َ
شر َ
صلَ ْو َّنَاُفَب ْئ َ
سُ
مُالُم ْر َحباُِبمُإّن َ
فَ ْو ٌ
مُصالوُالنارُ*ُقَالواُبَ ْلُأنْ ت َ
ُم َعك َ
جُُم ْقتَح ٌم َ
مُالُم ْر َحباُبكمُأنْ تمُقَد ْمتم ْوهُُلَنَاُفَب ْئ َ
ال َق َرارُ﴾ُ[ص.]٦٠-٥٥ :
ويف القرآن الكرمي غري ما موضع ورد فيه ذم التقليد والتبعية والتحذير منهما والنهي عنهما ،وكله مما وعاه

إرصوي ،واستبطنه يف شعره ذي الصبغة النقدية اإلصالحية؛ ليهاجم التابعّي؛ اتبعي مشايخ املؤسسة الدينية املقصرة،
واتبعي الغرب من املثقفّي املنفصلّي عن واقعهم.

خامتةُ ُ
مل تنقطع عالقة حممد عاكف إرصوي ابإلسالم البتة؛ سواء يف ذلك عقيدته ،وأخالقه ،وسريته؛ ساعدته يف ذلك نشأته
واللغات اليت تعلمها والسياحات اليت جال فيها والايت الدولة العثمانية ،مما مكنه من أن يتفرس وقوع األخطاء يف
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التطبيقات الدينية إذا وافقت العادات والتقاليد ال الشرع احلنيف ،مبينًا آاثر تلك األخطاء يف الفرد ،واألسرة ،واجملتمع،
والدولة ،واألمة ،واإلسالم ،وعزا أسباهبا إىل مجلة من العوامل؛ هي:
 .1عامل داخلي يتمثل يف املؤسسة الدينية املقصرة اليت شاع فيها اجلهل ،وساد التقليد ،وغاب عنها التفكر
واالجتهاد؛ حىت عجزت عن ختليص العوام من عاداهتم وتقاليدهم اليت تتعارض مع اإلسالم.
 .2عامل خارجي يتمث ل يف القوى االستعمارية األوروبية الطامعة يف ثروات العامل اإلسالمي ،وتعرف أهنا لن تناهلا

إال إن أشاعت الفرقة بّي أعراقه وأقوامه اليت وحدهتا اهلوية اإلسالمية؛ لذا حرصت على تكريس دعوى القومية

يف العامل اإلسالمي.
 .3عامل داخليُخارجيُ يتمثل يف املثقفّي املنفصلّي عن واقعهم ،ممن يدعون أن اإلسالم عقبة أمام التقدم
والرقي ،وأنه أحرى بدوهلم أن تتبع األمنوذج احلضاري األورويب.

ويالحظ أن النقد الذي قدمه إرصوي من خالله تلك العوامل؛ تسيطر عليه مشاعر سلبية قوامها اخليبة واحلسرة
فخرا ابإلسالم الذي اختذه الناس مطية ألهوائهم ،وقد أساؤوا إليه بذلك؛ حىت عيب
واالستنكار ،يف حّي يستبطن ً
وجمددا؛ ما أشبه اليوم ابلبارحة!
وقدح فيهً ،

إذن؛ يربز السياق العام ملنظوم "يف منرب السليمانية" الفكر املنظم لشاعران حممد عاكف إرصوي ،وأن ن قده واقع

مشروعا واقعيًّا مكتمالً واضح املعامل؛ نظر فيه إىل
العامل اإلسالمي مل يكن شذرات أو خواطر هتيم يف خياله ،وإمنا كان
ً

املقدمات والنتائج ،وحدد العوامل املؤثرة ،وتفرس نتائج التخلص منها؛ استعان فيه ابلبعد اإلسالمي الذي كرس حياته

له ،وحفزه إليه صدقه وإخالصه ،ويالحظ أن هذا النقد تسيطر عليه مشاعر سلبية قوامها اخليبة واحلسرة واالستنكار،
فخرا ابإلسالم الذي اختذه الناس مطية ألهوائهم ،وقد أساؤوا إليه بذلك؛ حىت عيب وقدح فيه ،ففي
يف حّي يستبطن ً

حميط الشاعر شاع املوظفون الفاسدون ،والعلماء والشيوخ املقلدون ،والعسكر اجلائرون ،واملثقفون املقصرون ،أما العوام
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سليما،
فهما ً
فعلى عاداهتم وتقاليدهم حمافظون ،وكلهم ضد الروح اإلسالمية ،وال سبيل إىل استقامتهم إال بفهم اإلسالم ً

وجمددا؛ ما أشبه اليوم ابلبارحة!
وبفهمه حتيي األمة أجمادهاً ،

ُ

املصادرُواملراجعُ ُ
ُ
املراجعُالعربيةُ ُ:
القرآنُالكرمي.
إبراهيم ،مجال سعد أمحد ،ظاهرةُالتقليدُوالتبعيةُيفُالقرآنُالكرمي (رسالة ماجستري يف أصول الدين ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس .،فلسطّي٢٠١٠ ،م).
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحريرُوالتنوير (تونس :الدار التونسية ،د.ط١٩٨٤ ،م).
األلباين ،حممد انصر الدين ،غايةُاملرامُيفُختريجُأحاديثُالاللُوالرام (دمشق؛ بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط،١
١٤٠٠ه ١٩٨٠/م).
أوزكريميلي ،أوموت ،نظرايتُالقوميةُ:مقدمةُنقدية ،ترمجة :معّي اإلمام ،مراجعة :فايز الصياغ (الدوحة؛ بريوت :املركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات ،ط٢٠١٣ ،١م).
البيهقي ،أمحد بن احلسّي ،شعبُاإليان ،حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلول (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،١
١٤٢١ه ٢٠٠٠/م).
اجلندي ،أنور ،سقوطُمفهومُالقوميةُالوافدُ (القاهرة :دار األنصار ،د.ط١٩٨٠ ،م).
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الرومي ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان ،منهجُاملدرسةُالعقليةُالديثةُيفُالتفسري (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،٢
١٤٠٣ه ١٩٨٣/م).
سليمان ،أمحد السعيد ،التياراتُالقوميةُوالدينيةُيفُتركياُاملعاصرة (القاهرة :دار املعرفة ،د.ط1961 ،م).
شاعرُاإلسالمُحممدُعاكفُإرصويُوخمتاراتُمنُديوانهُالشعريُ"صفحات" ،ترمجة وإعداد :عبد هللا أمحد إبراهيم
العزب ،مراجعة :عبد الرزاق أمحد ويوسف دمرداش ،الصياغة الشعرية :سليمان أمحد شيخ سليمان (القاهرة :بروج
للكتب ،ط2017 ،1م).
الظاللُمنُ"صفحات"ُللشاعرُالرتكيُالكبريُحممدُعاكف ،نقله إىل العربية :إبراهيم صربي (اإلسكندرية :كلية
اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،د.ط ،د.ت).
الشوكاين ،حممد بن علي ،فتحُالقديرُالامعُبيُفينُالروايةُوالدرايةُمنُعلمُالتفسري ،اعتىن به وراجع أصوله يوسف
الغوش (بريوت :دار املعرفة ،ط١٤٢٨ ،٤ه ٢٠٠٧/م).
يلدرمي ،رمضان ،الفكرُالديينُحملمدُعاكف؛ُ جمموعةُشرقيةُ (إسطنبول :كلية اآلدب ،جامعة إسطنبول ،ط،15
2011م).
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