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   يف تركيا احلديثةواإلصالح مدارس التجديد
  

  املقدمة
إقامـة صـرح     جمدداً، وميثل    املخطط الذي يقوم ويقعد لعمارة األرض واحلياة       احلركي    هو رجل الفكر والفعل  

 ويـستخدم مبهـارة     الروح واملعىن من جديد بعدما آل إىل السقوط ومنذ عصور، ويفسر قيمنا التارخيية كرة أخرى،              
فهـو   .مكوك اإلرادة واملنطق يف الفكر واحلركة، وينقش على قماش روحنا ومعنانا زخارف مستظرفة وجديرة تناسبنا              

يف خط احلياة املمتد على مدى فصوهلا من احلس إىل الفكر، مث إىل احلياة العملية، يتنفس النظام دوماً، وينشغل حبس                    
 الروح ومهندسي العقل وعمال الفكر، بدالً عن استخدام القوة املادية لفتح البالد             ع قادة إنه يصن . البناء واإلنشاء أبداً  

إنه ال يقهر   .  إىل سبل عمران اخلرائب    واإلعمار فيمن حوله، ويرشد الناس    ودحر اجليوش، وينفخ بال كلل نفَس البناء        
وحىت حني الظن بأنه قـد هـزم،        . بها كما ينبغي وحبس اإلخالص والوفاء لصاح      داً ما دام يستخدم مصادر قوته     أب

  .فستجده على رأس فوج آخر للنصر والظفر
بناً باراً للوطن، أو إنساناً حركيا ذا بعد فكري، أو رجالً متفانيا يف العلـم، أو                قد جتد رائد الفكر واحلركة ا     و

ظهر كثري من رجـال الفكـر       ويف العصر األخري    . فناناً مبدعاً داهية، أو رجل دولة، أو رجالً جيمع كل هؤالء فيه           
فمنهم من سبق فكره عمله احلركي، ومنهم مـن         .  ميثلون قسماً من هذه الصفات      يف تركيا احلديثة   والعمل احلركي 

  . تبارى فكره مع عمله احلركي، ومنهم رجال حركة فكرهم مكنون وخمزون
 تركيا احلديثـة، نـشري إىل        يف شىت ااالت يف    مهمة كان هلا تأثري كبري    شخصيات  وسنتاول يف هذا البحث     

بعض األمساء باختصار ونركز على شخصيتني مفتاحيتني مها العالمة بديع الزمان سعيد النورسي، واألستاذ املريب فتح                
  :وفيما يلي أمساء الشخصيات اليت تناوهلا البحث. اهللا كولن

 بديع الزمان سعيد النورسي -١

 األستاذ املريب فتح اهللا كولن -٢

 ه يلأمحد حلمي فيليب -٣

 فريد كام -٤

 مصطفى صربي أفندي -٥

 أمحد نعيم بابان زاده -٦

 حممد عاكف -٧

 حممد محدي يازر -٨

 جنيب فاضل -٩

  سليمان حلمي أفندي - ١٠
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   سعيد النورسيالزمانبديع 

وبشكل مؤثر ونقي -  قدموا ، وهو ممنالقرن العشرين مفكري  مقدمِةيفيقف  بديع الزمان سعيد النورسي
وحنن ال . العامل اإلسالمي، وحياته الروحية العريضة، ومعايريه املعنوية الواسعة العقيدةَ اليت يعتنقها -ودون شوائب

 فمثل هذا األسلوب لن يكوننعتقد بأننا نستطيع فهمه أو فهم أفكاره إن اقتربنا منه ومن أفكاره بشكل عاطفي، 
كان طوال حياته إنساناً يعيش  فقد. األبطالجدياً يف فهم املسائل اليت طرحها واليت دافع عنها طوال حياته دفاع 

بالعشق اإلهلي  ه املشبوب ومع عمق عامله العاطفي، وقلب.نة وحيلق بأجنحة املنطق والتجربةحتت ظل الكتاب والس
  . على الدوام رجلَ عقٍل ومنطقفقد ظل

سانية لقد قيل وكُتب الشيء الكثري حىت اآلن عن مسو أفكاره وعن فهمه لطبيعة عصره، وبساطته وروحه اإلن
وميكننا أن نقول بأن كل . الواسعة، وعن وفائه وارتباطه بأصدقائه، وعن عفته وتواضعه وزهده واستغنائه عن اجلميع

 ميكن أن يكون موضوع كتاب مستقل، وهي أوصاف طاملا اهتم ا يف كتبه صف من هذه األوصاف املذكورةو
  .وأكد عليها

 غاية البساطة إال أنه كان صاحب تفكري عميق، وصاحب ومع أن مظهره اخلارجي كان متواضعاً جداً يف
 فقد قام باحتضان اإلنسانية كلها متناوالً مشاكلَها احليوية، ومتحدياً الكفر والضالل، .حركة نِشطة وقوية قلَّ نظريها

ن استقبالُه  وكا.ومعلناً احلرب على االستبداد وعلى الدكتاتورية، مسترخصاً روحه يف سبيل وفائه وخلقه الشجاع
وجبانب مشاعره اإلنسانية الغنية فقد بقي يف دعوته مرتبطاً بالكتاب  .املوت ببشاشة وبابتسام سلوكاً اعتيادياً عنده

  :قد جتلى يف مظهره وسلوكه جانبانلذا ف.  العقل واملنطقنة، مع األخذ مببادئوالس
مث جانب رجل الفكر صاحِب .. والشجاعةجانب العاطفة املشبوبة إىل درجة الوجد والعشق وصفة الرجولة 
إن فهم سعيد النورسي وفهم دعوته من  .العقلية الفذة الذي يسبق معاصريه بنظراته الثاقبة وخبططه ومشاريعه الكبرية

وعلى الرغم من قيام البعض بتناسي هذا، فإن احلقيقة هي أن  .هذه الزاوية يفيدنا يف فهم معىن العصر الذي نعيش فيه
لنورسي عد من أفضل مفكري وكُتاب جيله وعصره، واستطاع أن يكون قائداً للجماهري ومتحدثاً بامسها، سعيد ا

:  وبذَل كلَّ جهوده لالبتعاد عن الشهرة والصيت، لذا فالقول املأثور عنهيهتم باملظاهر،ولكنه مل يعجب بنفسه، ومل 
  .ة واحدة من بني ِحكَمه العديدة يف هذا املوضوع ليس إالّ حكمةً ذهبي"الشهرة عني الرياء وموت للقلب"

 يف رأس قائمة الكُـتاب واملفكرين يف طول العامل -مع بضعة آخرين-أن يكونلقد استطاع النورسي 
اإلسالمي وعرضه يف القرن العشرين، وأن تكون كتبه مقروءة بشوق وحبب من قبل خمتلف املستويات، وأن يكون 

 ومؤلفاته حمصولٌ "بديع الزمان"إن مجيع كتب  .ليت ال تبلى مع الزمن وال تنسى مع األياممن الشخصيات التارخيية ا
وتستطيع أن تقرأ .  من زاوية العصر الذي ولد فيه-القابلة للتأويل–جلهد فكري كبري يف تفسري وتناول بعض األمور 

أصوات البشائر وزغاريد أمل األناضول وتسمع يف كتبه صرخات أمل األناضول والعامل اإلسالمي وأنينهما، وكذلك 
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صحيح أنه ولد يف قرية نائية من قرى إحدى الواليات الشرقية يف تركيا إالّ أنه أحس دائماً أنه .. والعامل اإلسالمي
 ابن األناضول، وأحس بنبض مشاعرنا كابن مرموق من أبناء إسطنبول، ولكنه يف مجيع األحوال كان يضم البالد

  . بكل حنان وعطف وحمبةكلها إىل صدره
..  يف اهلشيميف فترة عاصفة سادت فيها الفلسفة املادية، وانتشرت فيها الشيوعية انتشار النار عاش بديع الزمان

فخ روِح يف هذه الفترة العصيبة قام بديع الزمان بكتبه ومؤلفاته بن..  فيها الظالمفترة ادهلمت فيها اخلطوب وحلك
ونفَخ يف اجلماهري يف كل مكان زاره . عصرنا املضطرب، وبإرشاده إىل طرق اإلميان واألمل األمل واإلميان يف إنسان

لقد رأى بثاقب بصره أن أهم مشكلة جيب تناوهلا وحلّها هي مشكلة  .روح البعث بعد املوت واحلركِة بعد اجلمود
 عصرنا ضرورة معاجلة هذا الداء، الفوضى النابعة من الكفر واإلحلاد، لذا قضى حياته كلَّها وهو يؤكد إلنسان

 فقد كان على وعي كامل باملسؤولية امللقاة على عاتقه يف هذا .وصرف جهداً يفوق طاقةَ البشر يف هذا اخلصوص
وعندما تصدى حلمل هذا العبء الذي .. العامل الذي وجده يتلوى أمامه من آالم األزمات اخلانقة واملشاكل املزمنة

له، تصدى لذلك بكل تواضع وحياء، ولكن بكل ثقة وبكل اطمئنان أيضاً بقدرة اللّٰه املطلقة تشفق اجلبالُ من مح
  .وغناه الالحمدود

أجل، لقد عاش يف الوقت الذي أصبح فيه العلم والفلسفةُ أداةً لدفع الناس حنو اإلحلاد، ويف الوقت الذي مت فيه 
هجنفى فيه ويه ضد هذه السلبيات من مدينة ملدينة ومن بلدة غسلُ األدمغة بالشيوعية، والذي كان ير من يرفع صوت

تحدث باسم املدنية واألغرب من هذا أن كل هذه العمليات كانت . إىل أخرى، إذ عاش الوطن فترةَ جٍري مخِجلة
  .واملعاصرة

 حركة واسعة منتشرة يف أثناء تلك األيام السوداء اليت انقلبت فيها املفاهيم حىت أصبحت احلركة الفوضوية
 أمامنا يسلط الضوء على دخائل أنفسنا وكأنه طبيب "بديع الزمان"يف تلك األيام انتصب .. حتمل سحراً وجاذبية

يسلط الضوء .. قيامنا بأسر أنفسنا بأنفسنا.. جرائمنا وجناياتنا.. وأغالل أرواحنا.. يرينا سجون أنفسنا.. حاذق
فأثار يف قلوبنا الشوق إىل السمو، وبعث فيها .. يف أعماق أرواحنا ويف عوامل ضمائرناعلى اجلوانب اإلنسانية اهلامدة 

وأوضح أمام مجيع األنظار أن يف أعماقنا عالقةً وصلةً مع العوامل األخرى وارتباطاً ا، .. نبض احلياة ودفق األمل
أجل، ففي عهد كانت األمة فيه تتقلب أملاً  .ووهب لنا كل مثرات املدارس والتكايا والزوايا وحلقات العلم والدراسة

 قدة مستعصية، وظهرت كلَّ يوم مئاتمن السقوط ومن الضحالة الفكرية، واليت أصبحت فيه اآلالم االجتماعية ع
من احلوادث املفزعة يف كل ناحية من أحناء البالد، ودمت كل املعايري واملفاهيم اإلسالمية وامللية، وأصبحت أنقاضاً 

 يفكر ويبحث عن احللول ويشخص األمراض "بديع الزمان"يف مثل هذا العهد املظلم العاصف كان .. ق أنقاضفو
لقد رأى األجيال البائسة وهي تئن حتت ثقل الباليا اهلائلة اليت أفرزا . مث يكتب الوصفات هلا كأي طبيب حاذق

وكيف أا كلما أرادت . دية الضاللة ودروب اإلحلاداألعوام الطويلة املظلمة، وكيف أا تاهت وضلت سبيلها يف أو
رأى هذا وأحس بآالم هذه األجيال يف أعماق .. اخلالص والنجاة انغرست يف أزمات أسوأ وغرقت يف مشاكلَ أفظع
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روحه، فعاش حياته وهو يف انفعاٍل وفوراٍن روحي يفكر ويبحث على الدوام ليقدم حلوالً بديلةً للدولة وللمجتمع، 
  .به هذه األمة البائسة ويذكّرها أا وإن كانت اآلن تعيسةَ احلظِّ إالّ أا أمة عريقة يف اد وغنية بالبطوالتوين

من مدا الكبرية إىل قراها ..  الدولة العثمانية بالتجوال يف معظم أرجاء البالد يف أواخرقام بديع الزمان
رأى اجلهل ضارباً أطنابه يف كل مكان، ورأى الناس .. ناطق النائيةومن املناطق املزدمحة بالسكان إىل امل.. الصغرية

ارتعش فزعاً مما رآه، وألنه كان رجلَ فكٍر ونظٍر .. رآهم شيعاً وأحزاباً يأكل بعضهم بعضاً.. يتجرعون آالم الفقر
بأسباب املشاكل ثاقب أدرك طبيعة عصره وفِهمها بعمق، لذا حاول أن يبث يف اجلماهري آنذاك روح العلم، واهتم 

االقتصادية وعوامل الفقر واحلاجة، وبحث عن حلوٍل ألسباِب فرقة أُمتنا وعن عالج خلالفاا، وأكد دائماً على 
. ضرورة الوحدة واالتفاق، وكان مع هذه األمة على الدوام، ومل يدعها وحيدة يف تلك األيام العصيبة حلظة واحدة

إن مل تعالَج اآلنَ هذه املشاكلُ املتداخلة بعضها يف البعض اآلخر، ": ف مبلء فيهويف كل مكان وطئته قدماه كان يهت
وإن مل تضمد هذه اجلروح بأيٍد متخصصة ماهرة، فإن أمراضنا ستزمن وتستعصي على العالج، لذا البد من 

ة لوصف العالج الشايف هلا، إذ تشخيِص كلِّ مشاكلنا العلمية واالجتماعية واإلدارية، وحتليل كل عللنا املادية واملعنوي
  ."البد من إيقاف هذه املشاكل وإاء هذه العلل اليت تقوض بنيتنا ودد بقاءنا وز قواعد وأسس وجودنا

 هو اجلهل والفقر والتشتت -كما هي اآلن-كان بديع الزمان يرى أن منبع مجيع الشرور والسيئات آنذاك 
ونعين . العامل األول يف الضائقات االجتماعية والدافع األول لبؤس األمةأجل، لقد كان اجلهل هو . واالختالف

..  وعدم املباالة بالدين وعدم مشاهدة قوانا املادية واملعنوية والتارخييةباجلهل هنا اجلهل باللّٰه وعدم معرفة النيب 
 عمره يف حماربة هذه "يع الزمانبد"مثل هذا اجلهل كان من أكرب املصائب والباليا املسلطة على رؤوسنا، لذا صرف 

اجلرثومة القاتلة، إذ رأى أنه ما مل جتهز اجلماهري بالعلم واملعرفة، وما مل يتعود اتمع على التفكري املنظم، وما مل 
أجل، أليس اجلهل هو السبب يف انفصام  .تجابه تيارات األفكار املنحرفة، فمن العبث األمل يف خالص هذه األمة

انفصما فأصبح أحدمها يتيماً يف سجون األرواح املتعصبة اليت ال .. القرآن وانفصام القرآن عن الكون؟الكون عن 
وحتول اآلخر إىل حالة فوضى يف يد أجهل اجلهال الذين . تفهم أسرار الوجود وال تدرك سر األشياء واحلوادث

مث أمل يكن اجلهل هو ..  عن رؤية املعاينيبحثون عن كل شيء يف املادة وال يرون غريها، وانطمست أعينهم وعميت
السبب يف انسحاق هذه األمة حتت وطأة الفقر واحلاجة على الرغم من أراضيها اخلصبة وأارها الفياضة وسهوهلا 
ومراعيها؟ أليس اجلهل هو الذي جعلنا فقراء معدمني ومديونني بديون قاصمة للظهر مع وجود كل هذه املعادن 

غلة حتت األرض يف كل أرجاء بالدنا، ومع وجود كل أسباب الغىن والثروة سواٌء منها ما حتت النفيسة غري املست
  األرض أو املوجودة منها فوق سطحها؟

متنا هي السبب يف أن عمالنا وفالحينا على الرغم من لة كانت هذه املصيبة اليت أذلت أأجل، فمنذ أعوام طوي
 احلقيقي جلهودهم وال على بركة هذا الشيء القليل يف أيديهم، ومتضي بذهلم كل طاقام ال حيصلون على املقابل

-وكان من نتيجة هذا اجلهل، وكذلك من نتيجة الفرقة  .حيام يف ضنك ويف ضيق، وال يعرفون طعماً للسعادة
 والعلل، فسالت  أننا ابتلينا يف أطراف عديدة من هذه الدنيا بصنوف من الظلم والذل واهلوان-النابعة أيضاً من اجلهل
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 أن خنلص - يف هذه الدنيا اليت تتقلب فيها أوضاع التوازن الدويل-الدماء واغتصبت األعراض، ومع ذلك فقد فشلنا 
أنفسنا من قبضة اخلالف واالنقسام والتشتت لكي نوقف هذه املآسي والفواجع، وال نستطيع مد يد العون إىل العامل 

ىل مستوى العصر يف حل مشاكله املستمرة يف التفاقم، واليت جتره إىل مهاٍو خطرة اإلسالمي، وال نستطيع االرتقاء إ
وبينما تتلوى األمة مجيعها يف ِشباك هذه األمراض والعلل املهلكة، نرى أن قسماً من الذين سكرت . ومزالق رهيبة

تهم بالعلوم وقلوِبهم باحلقائق بدالً من ملء أدمغ- ومثلت أرواحهم وانبهرت أبصارهم بتقدم الغرب املادي الظاهري 
 فضلوا التعامي عن كل قيمنا الدينية وامللية احليوية اليت هي مصادر قوتنا -الدينية للوصول إىل الغىن املادي واملعنوي

وعواملُ منعتنا وتناسوها، وفضلوا السري يف طريق التقليد األعمى الذي يسلب الشعب ومجاهري األمة كلَّ سجية دينية 
ويف نظري أن هذا الطريق الذي سلك دف إنقاذ األمة . ية، وكل وعي بالتاريخ وكل فضيلة وميزة أخالقيةأو مل

  .كان طريقاً خاطئاً وضاراً، وفَتح يف صدر األمة وروحها جروحاً ال تلتئم
ضائلنا امللية ففي احلالة األوىل عاش إنساننا لسنوات طويلة يف كابوس مرعب، ويف احلالة الثانية خِسرنا كل ف

 إىل "أُورفَة" منذ بداية حياته وحىت انتقاله يف مدينة "بديع الزمان"تصدى  .وأصالِتنا الروحية ومصادر قوتنا الدافعة
الرفيق األعلى لكال هذين الفريقني ولطرق سلوكهم ومعاجلتهم لألمور، ولكل النتائج الوخيمة اليت أفرزا طرق 

ص املصائب والباليا اليت أنتجها هذا املعاجلة اخلاطئة هذه، وفَتقرٍن كامل، وشخ وصديد اح قيحح مببضع الطبيب اجلر
لقد . القيح وهذا الصديد، مث أشار إىل الدواء الناجع والعالج الشايف لينقذ إنسان هذه األمة من السقوط والضياع

  .ص وتفاٍن ووفاٍء ذكرها وتقدميها على الدوام أميناً طوال حياته ملبادئه هذه اليت كَرر بكل إخال"بديع الزمان"ظل 
إنَّ إدخال أفكار جديدة وترسيخها يف ذاكرة اتمع ويف فكرها أمر شاق ومهمة صعبة كصعوبة قلع األفكار 

 من املاضي، اليت ترسخت يف داخل اتمع حىت أصبحت جتري -صحيحة كانت أم خاطئة-واملبادئ والقيم املتوارثة 
أكانت  سواٌء-وال شك أن اجلماهري بقيت حتت تأثِري مثِل هذه األفكار املنتقلة إليها من املاضي . رى الدميف عروقه جم

 حيث أدت هذه األفكار واآلراء دوراً مهماً يف تشكيل حياا االجتماعية والفردية -هذه األفكار صاحلة أم طاحلة
ر ال يتماشى مع هذه األفكار املعتادة وال يتالءم مع وتوجيِهها، وأصبحت هذه اجلماهري تشعر بالنفور من كل فك

إنَّ مثل هذا الشعور ومثل هذا التصرف يكون خاطئاً يف بعض . املشاعر والعواطف العامة، وحتاول االبتعاد عنها
العادات ذلك ألنه يف حالِة تبني اجلماهري ألفكار خاطئة وعادات سيئة وتقاليد ضارة وجتذُّر هذه األفكار و. األحيان

والتقاليد يف بنيتها وتسللها إىل خمتلف جوانب حياا فإن من الضروري التصدي هلذه األفكار املنحرفة والقناعات 
اخلاطئة وحماربتها وتصفيتها من األذهان وختلية القلوب منها وحتليتها باخلصال احلميدة لكي تستطيع األمة السري 

  .بأمان وثقة حنو املستقبل
مهما كانت -وعد إخفاَء أي حقيقة يف هذا املوضوع .  الزمان هذه األفكار منذ شبابه املبكرلقد محل بديع

لذا وقف أمام كل األفكار وكل القرارات اخلاطئة رافعاً يديه إىل أعلى .  خيانةً ُألمته وألبناء أُمته-صغرية أو جزئية
كانت فطرته حساسة جداً ضد ما  ".ا طريق مسدود هذ!احذروا" :مشرياً ما إشارةَ التحذيِر وهاتفاً بكل قوته

فصاحب قلٍب شجاٍع . يناقض القيم الدينية، مع نظرة بعيدة املدى ومهّة عالية ال توجد إالّ عند أويل العزم من الرجال
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 توجيه مثله ما كان ليستطيع أالّ حيرك ساكناً وهو يشاهد اضمحالل أُمة عريقة جميدة وذوبانها، لذا مل يدخر وسعاً يف
. األنظار إىل عيوبنا كأمة وإىل أعمق أسباب اهلالك واالضمحالل وأدقها، لتقُوم األمة مبحاسبة نفسها وحماكمِة ذاا

 رخفي عنها أَملقد ذكّرها مراراً وتكراراً بعوامل االنقراض والفناء، وقدم إليها وصفات النجاة واخلالص دون أن ي
، ودون أن يتردد يف هذا أي تردد، لذا فقد واجه القناعات اخلاطئة واألفكار املتعفنة، احلقائق وأكثرها إيالماً للنفس

  .وناضل طوال حياته ضد كل املوانع اليت متنع انتشار أنوار احلقيقة
يف تلك األيام احلالكة السواد اليت مل يكن هناك من يتجرأ على التفوه بأي شيء حول احلقائق الدينية، قام هو 

ماهري اليت أُريد ختديرها وتنوميها، فأَعلن احلرب على اجلهل والفقر والفرقة، وهز أركان األوهام الكثرية بإيقاظ اجل
املختلفة اليت أحاطت باتمع، فكما أعلن حرباً ضروسة ضد اإلحلاد وإنكار اخلالق، فقد أغرق األباطيل واخلرافات 

قطعة النظري قام بتشريح مشاكلنا وِعلَِلنا املزمنِة منذ عدة عصور، وبشجاعة من. يف تناقضاا وسد األبواب أمامها
ولقد قام بعملية كي للرياء وللمظاهر الكاذبة املستشرية عندنا منذ ما يقارب مئيت  .وقَدم طرق عالجها والشفاء منها

ن رجال قصر السلطان وذكر أموراً جديدة وجدت صداها يف النفوس بدءاً م". آخر الدواء الكي"سنة، ذلك ألن 
وانتهاًء إىل رؤساء العشائر يف الواليات الشرقية، ومن منتسيب املشيخة اإلسالمية إىل رئاسة أركاِن حرِب القوات 
املسلحة، فجمع أنظار مجيع طبقات الشعب إليه، ومع أنه كان يتجنب الظهور والشهرة بطبيعته، إالّ أن طبيعة األمور 

  .جةكانت تؤدي إىل هذه النتي
نبه بديع الزمان مجيع مستويات الشعب وطبقاته بأن عليها أوالً كسر أغالِل روِحها قبل أن جترد السيف لقد 

ومما الشك فيه . إىل الفكر اإلسالمي من الغمد للجهاد، وبشر الشباب ببعث جديد للحياة فدلّهم على الطرق املؤدية
غرافية وانقساِمه وتقلِصه خشيةً شديدة، ولكنه كان خيشى أكثر من أنه كان خيشى من متزق الوطن من الناحية اجل

بديع "دعا  .العوامل اليت تودي إىل هذه النتيجة املفجعة، بضمور األفكار وسفالة الروح والتقليد األعمى للغرب
 وليشكل جمتمعاً سليماً  إىل القراءة واملطالعة والتفكر، وإىل السعي واحلركة لينقذ أفراد األمة من ضنك العزلة،"الزمان

معاىفً، وأمة متينةَ البنيِة، وأكد على التعليم الذي رآه ضرورة قصوى لرفع الوطن واإلنساِن إىل الذروة اليت أشار 
فدعا إىل طبع الكتب ونشرها، وإىل نشر املعارف بكل أشكاهلا يف كل مكان، وإىل نشر التعليم والتربية، إذ .. إليها

اجد واملدارس الدينية ومعسكرات اجلنود والسجون وكافة مرافق اتمع يف تعبئة عامة للتعليم، كان يرى اشتراك املس
فباملعارف وحدها ميكن حتقيق الوحدة العقلية والفكرية، إذ كان يرى أن العقول إن مل تتآلف مع بعضها أوالً فال 

 واملشاعر أوالً لكي تتحد القلوب واأليدي فيما وجيب أن تتحد الضمائر. ميكنها أن تقطع معاً شوطاً كبرياً يف الطريق
والطريق إىل مثل هذه الوحدة يكون بتناول احلياة حسب مبادئ الدين وقيمه، وحسب الكتاب والسنة وطريق . بعد

  .السلف الصاحل واجتهادهم، على أن تفسر األمور اجلديدة واملستحدثة حسب إدراك العصر وضرورته
فإن انزوينا . ن على ما جلبه العصر من املعاين والتفسريات، وأن يتواءم معهاأجل، البد أن يتعرف اإلنسا

فمن . وتقوقعنا على أنفسنا يف الوقت الذي تنطلق فيه الدنيا يف طريقها ويف سبيلها فإن هذا يعين املوت بالنسبة إلينا
اغم واملالئمة بني شالالت احلياة املنطلقة أراد عيش احلياة احلالية فإن عليه أن جيد الطريقة اليت يستطيع ا تأسيس التن
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حظي  لو أن بديع الزمان .وإالّ فإن مقاومة تيار الكون العام ال يؤدي إالّ إىل تلف املقاوم وفنائه. وبني إرادته وسعيه
ألمم بدعم بضع مئات من املثقفني وهو ينشر رسائله يف أرجاء البالد، ووجد منهم سنداً ألفكاره فلرمبا كنا من أغىن ا

وأكثرها مدنية، ومن أقدرها على حلِّ املشاكل اليت تعرض هلا، ولكنا دخلنا املرحلة احلالية منذ ذلك الوقت، أي منذ 
ومع كل هذا فنحن حنمل أمالً كبرياً، ألننا نرى أن الذين . بداية القرن العشرين، ولَما جاتنا املشاكلُ احلالية العديدة

صحيح أننا تأخرنا مثل غرينا من األمم  ..قدت كل جذورها املعنوية هم على خطأ كبريينظرون إىل أُمتنا وكأا ف
األخرى وضعفنا، فليس يف وسع أحد إنكار هذا، ولكن ليس يف وسع أحد أيضاً أن ينفي قدرتنا على النهوض 

 من روح الكسل واخلمود، إذ ومتابعة التقدم مرة ثانية، فلقد بدت أنوار اليقظة واالنتباه تلتمع يف أرواحنا كأمة بدالً
بدأ دفء احلياة ونبض النشاط واحليوية يتسلل إىل أرواحنا اليت كانت قد ضعفت نتيجة امليل إىل الكسل واإلخالد 

 "اخلضر"غري أننا يف انتظار أبطال من أمثال . إىل األرض، إذن فال شك أن أيام الربيع املشرقة اخلضراء على األبواب
كان ..  لينشر شراعه حنو اآلفاق البعيدة دون خوف أو وجل"إلياس" على سفوحنا وأمثال ليفرش سجادة الصالة

  . معلَماً يف هذا األمر"بديع الزمان"
لنعملْ هذا ألنه " وال يصِدر حكماً "سأعمل هذا وال أعمل ذاك":  فهو ال يقول"إن العبقري ال خيتار"يقال 

وشوقاً يستطيع ) لدنية( العبقري ميلك موهبة إهلية، وقوة دافعة ذاتية  ذلك ألن الشخص"مفيد وال نعمل ذاك ألنه ضار
ا معرفة كل احلاجات الظاهرة أو الباطنة، الروحية منها واالجتماعية، وأن حيتضنها، ويتصدى بقوة وطاقة متعددِة 

والذين . وفطرتهفهو ذه األوصاف شخص خارق بطبيعته . األوجِه اليت خزا يف روحه حلمل عبء وظائف عديدة
دققوا شخصية بديع الزمان والكتب اليت تركها وراءه يرون اجتماع مجيع عناصر العبقرية وصفاا فيه، فهو اعتباراً من 
سنوات شبابه اليت قدم فيها للناس حوله كتبه األوىل اليت تعد من أُوىل عالمات عبقريته، ووصوالً إىل كتِب مرحلة 

يف كل هذه الكتب نرى أنه حافَظ على مستوى القمة .. اها يف احملاكم والسجون واملنفىالنضوج والتكامل واليت قض
  .والذروة، وحتدث دائماً حديثَ شخٍص عبقري ذي قابليات غري اعتيادية

اليت - جذور أفكاره هنا، فكل فكرة يف هذا الكتاب  لذا جند من أوائل كتبه،"املثنوي"كان كتاب لقد 
 أصبحت فيما بعد راً متدفقاً وشالالً -م أو نبتة صغرية أو كقطرة من قطرات فكره النريكانت مثل جنني أو برع

هادراً أو بستاناً عبق األرجاء بالورود أو كغابة سامقة األشجار ملتفة األغصان واألوراق، حركت اجلوانب اإلميانية 
من أوائل أنفاسه اليت نفخها  و. الرعب والفزعوالفكرية واملشاعر الرقيقة ألصدقائه وأثارا، وقذفت يف قلوب أعدائه

يف أرواحنا فأثارا، وإىل قلوبنا فرمست فيها معاين جديدة ملونة وبراقة وحفرت فيها خطوطاً مضيئة، نقدم بعض 
  :األمثلة مبثابة قطرة من حبر أو ملعة من مشس أو مسحة من عامل الوجود انعكست يف مشاعرنا ووجدت هناك صداها

يف -فالوجود كله .  هي حقيقة اإلميان وحقيقة التوحيد"بديع الزمان" حقيقة يف الدنيا، يف رأي إنَّ أكرب
 ليس إال مثل آلة نسيج تنسج حقيقة التوحيد، وتنقش املعاين اإلهلية نقشة نقشة -"بديع الزمان"منظومة تفكري 

  .وزخرفة زخرفه، وتنسج لوحات بديعة
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ع الزمان هو شرحه كيف أن اإلميان يعد منشوراً حيلل األبعاد احلقيقية ملاهية ومن أهم املواضيع اليت اهتم ا بدي
ان  أما اإلنس. فهو يرى أن الكون أصبح بفضل اإلميان كتاباً ميكن قراءته ومعرضاً ميكن مشاهدته.الوجود واإلنسان

عبثية واملُهمِلية وملعبة حتولت حركات الكائنات وتنوعاا وتغرياا من ال"فهو لب هذا العامل وجوهره حيث 
 آياٍت تكوينية ومرايا أمساٍء إهلية، حىت ترقَّى العاملُ وصار كتاب ا مكتوبات ربانية وصحائفالتصادف إىل صريور

وانظر إىل اإلنسان كيف ترقى من حضيض احليوانية العاجزة الفقرية الذليلة إىل أوج اخلالفة، بقوة  .احلكمة الصمدانية
مث انظر كيف . رة عجزه، وسوق فقره، وشوق فاقته، وشوكة عبوديته، وشعلة قلبه، وحشمة إميان عقلهضعفه، وقد

 ".جز والفقر والعقل أسباب صعودهصارت أسباب سقوطه من الع
إشارات "لقد كان االشتغالُ بالقرآن الكرمي والتعمق يف فهمه الشغلَ الشاغل هلذه العقلية النرية، فاعتباراً من 

 نراه "الكلمة اخلامسة والعشرون" وال سيما "الكلمات" إىل الكلمات املختلفة يف كتابه "املثنوي" إىل "ازاإلعج
يتنفس القرآنَ يف كل كلمة ويأيت بتفاسري جديدة وأصيلة وعميقة، مث يعرض هذه املعاين اإلهلية املستنـزلة إىل 

ظمأى للحقائق فيثري وجداننا بأفكاره الذهبية اليت تعكس مستوى املدارك اإلنسانية أمام العيون الباحثة والقلوب ال
  :ارتفاع هذه املعاين إىل ذروة املدارك اإلنسانية

 مجع السالسة الرائقة، والسالمة الفائقة، والتساند املتني، والتناسب الرصني، والتعاون بني  القرآن العظيمإن"
 علم البيان وعلم املعاين مع أنه نزل يف عشرين سنة منجماً اجلمل وهيئاا، والتجاوب بني اآليات ومقاصدها بشهادة
وألسباب نزوٍل خمتلفة متباينة مع كمال التساند، كأن  ..ملواقع احلاجات نزوالً متفرقاً متقاطعاً بتالؤم كأنه نزل دفعةً

اية االمتزاج واالحتاد، كأن السؤال.. السبب واحد وجاء جواباً ألسئلة مكررة متفاوتة، معوجاء بياناً ..  واحد
ونزل متضمناً لتنـزالت إهلية يف أساليب .. حلادثاِت أحكاٍم متعددة متغايرة، مع كمال االنتظام كأن احلادثة واحدة

عليه عليه السالم حباالت يف التلقي متنوعة متخالفة، مع غاية التماثل  تناسب أفهام املخاطبني، السيما، املنـزل
وجاء متكلماً متوجهاً إىل أصناِف خماطبني متعددة متباعدة، مع سهولة البيان وجزالة .. ة واحدةوالسالسة، كأن احلال

ونزل مهدياً وموصالً .. النظام ووضوح اإلفهام كأن املخاطب واحد، حبيث يظن كلُ صنف كأنه املخاطب باألصالة
 كأن املقصد واحد؛ تدور تلك املقاصد لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة، مع كمال االستقامة والنظام واملوازنة

  ."التوحيد، والنبوة، واحلشر، والعدالة"وهي : والغايات على األقطاب األربعة
 إىل مرتبٍة جذابة وساحرة، فما كان هنا قطرة "الكلمة اخلامسة والعشرين"ويصل حتليل هذا املوضوع يف 

.. "املثنوي"وبعد هذا التذكري القصري يف  .ك غابة كثيفةيصبح هناك حبراً واسعاً، وما كان هنا نبتة صغرية يصبح هنا
  :بعد صفحات قليلة فقط نراه يعرض علينا موضوعاً قرآنياً غاية يف الروعة عرضاً موجزاً 

كلّ نغمٍة من نغماتِه املتطورة على احلُجب، واملتنوعة يف املراتب اإلرشادية، س إنك إذا استمعت القرآن فألِب"
فلك أن تمر بسمعك من . ت الوسائط، من جربائيل عليه السالم إىل من تسمع منه، ما يناسبهاواملنصبغة حبسيا

 القارئ يف جملسك إىل االستماع من النيب الذي يقرؤه يف ذروة شاهق النبوة يف جملس األرض على أبنائها من بين 
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ولك أن تستمع من خلِف سبعني  .ألفق األعلىولك أيضاً أن تستمع من جربائيل وهو خياطب النيب يف ا. آدم وغريهم
  ."فألبس إن استطعت لكلٍّ ما يليق به. ألف حجاٍب من املتكلم األزيل، وهو يتكلم مع النيب يف قاب قوسني أو أدىن

  

   فتح اهللا كولن:األستاذ املريب
  :املقدمة

  جتربة احلداثة والبحث عن اإلنسان الفاضل
دعومة باجلماهري املقيمة يف املدن العصرية، زادت املشاكل املتعلقة باإلنسان أن أنشئت الدول احلديثة م منذ

فاتمع احلديث نتاج عقالين، تسيطر املنفعة على كل جزء وعلى كل عنصر . واتمع والقيم الدميقراطية وتشابكت
اإلنسان مبعناه احلقيقي، أي الذي فقد احندر . قد نفذ إىل خناع اإلنسان املعاصر" املنفعة املتبادلة"فمرض . من عناصره

 إىل جمرد آلة بسيطة وإىل -هو هدف الكون-نذر نفسه للمجتمع وخلدمة اتمع إىل االنقراض، وحتول من كائن 
. واملشكلة الرئيسة للدولة املعاصرة هي هذا النوع من اإلنسان. متاع بسيط، وانقلبت الدنيا إىل آلية تعمل باألزرار

أجل، إن اإلنسانية متوجهة اآلن يف كل مكان . يع النشاطات الروحية واملعنوية والثقافية إلنقاذهلذا فقد توجهت مج
  .حنو القيم املعنوية اليت متنح اإلنسان قيمته احلقيقية

كان بعض املفكرين والسياسيني الغربيني يعتقدون يف البداية أن ترسخ الدميقراطية اليت حتتضن مجيع األطياف 
قرارها يؤدي إىل زوال مجيع املشاكل االجتماعية، ألم كانوا يعتقدون بأن مجيع املشاكل االجتماعية الثقافية واست

نابعة من النواقص املوجودة يف الدميقراطية ويف القوانني، وأن الصراعات القومية والعنصرية والثقافية والسياسية 
نا يف ترسيخ احلقوق الدميقراطية جبميع مؤسساا، فإذا ما جنح. اخل نابعة من وجود هذه النواقص..واأليدولوجية

ويسرنا لكل املواطنني استعماهلا والتمتع ا، انتفت الصراعات العنصرية بني اجلماعات واختفت الصراعات الثقافية 
  .واالجتماعية

هية واعتقد بعضهم أن هذه املشاكل ليست إال ظواهر هامشية وضريبة الزمة لعملية احلداثة وزيادة الرفا
لذا فإم ما إن تشملهم الرفاهية . االقتصادية، وأا نابعة من شعور بعضهم بأم تأخروا يف اللحاق بركب احلداثة

ومنذ عصرين كان هناك مثل هذا التوقع من قبل . االقتصادية ويغتنوا حىت يلتحقوا بركب اتمع ويصبحوا جزًء منه
كانوا يأملون أنه عندما يتبىن اتمع فكرة التسامح وتقبل اآلخر، ويهضم و. املهتمني باملشاكل االجتماعية والسياسية

هذه الفكرة متاماً ويستوعبها، وعندما يتبع كل فرد هذه املبادئ يف عالقاته الشخصية واالجتماعية، لن تظهر هناك 
العرقية والثقافية استمرت يف بينما لوحظ أنه على الرغم من إمتام هذه املراحل فإن اخلالفات الدينية و. مشاكل كبرية

  .كوا مصدراً للصراعات
لقد قدمت الدميقراطيات الغربية مناذج جيدة من جمتمعات ذات مشاركة مجاعية وغنية اقتصادياً، ولكن 
الصراع االجتماعي مل ينته عندها، وتتعرض دميقراطياا اجلماعية إىل هجوم متعدد اجلهات من قبل لوبيهات الضغط 
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. هات األقليات، وحقوق النازحني، واملؤسسات املدنية، ومجاعات الضغط اليت هلا طلبات اجتماعية خمتلفةمثل لوبي
لذا فإن هناك حماوالت . إذن فإن الدميقراطية وحدها ال تستطيع القضاء على املشاكل اليت تتحني الفرصة للظهور

  .كة اجلماعيةللوصول إىل تعريف جديد للدول الدميقراطية املستندة إىل املشار
ويوجد القليل جداً .  آالف جمموعة عرقية يف العامل٥ جمموعة لغوية و٦٠٠ دولة و١٨٠هناك اليوم أكثر من 

وهذا التنوع السياسي . من البلدان اليت يتكلم فيها املواطنون لغة واحدة ويرجعون إىل اموعة العرقية نفسها
وهذه اخلالفات الكامنة املستعدة لالنقالب إىل صراعات .  والصراعواالجتماعي والثقايف والديين حيمل بذور اخلالف

وقد أصبحت . وضعت يف الكثري من البلدان أسئلة وشكوكاً كثرية أمام الدميقراطية اليت توجه احلياة السياسية فيها
  .رها انتشاراً أهم مصدر للعنف السياسي وأكث–وال سيما بعد انتهاء احلرب الباردة–الصراعات العرقية والثقافية 

التسامح "كل هذه املشاكل دد مستقبل اتمعات البشرية، لذا فقد أصبح من الضروري إنشاء أسس ثقافة 
وال توجد طبعاً طريقة . بشكل عاجل، حبيث تكون أوسع وأمشل من التعامل الدميقراطي املوجود حالياً" وتقبل اآلخر

العديد من االقتراحات قد تفيد يف ظروف . كل وتتغلب عليهابسيطة وال صيغة سحرية تقوم حبل كل هذه املشا
متكاملة " نظرة عاملية"إن الدميقراطيات الغربية اليت وعدت اإلنسان بـ. خاصة، ولكنها ال تفيد على املستوى العاملي

ة وشاملة، انقلبت يف وقت قصري وأقل من عمر إنسان إىل مبدأ تثور حول أسسه الفكرية والفلسفية والسياسي
  .الشكوك والريب

. ومل يكن هناك مفر من قصر هذا العمر. وأيدولوجية التقدم قصري" احلداثة"أو" العصرنة"لقد ظهر أن عمر 
لقد حاول . ألن النموذج الذي أقامته هذه األيدولوجية لإلنسان وللمجتمع كان حيمل طابعاً سياسياً ومادياً مفرطاً

شر إنشاء جمتمع سياسي يكون من مساته؛ أنه جمتمع مرتبط بالعقالنية قد طور املفكرون والفالسفة منذ القرن الثامن ع
مجيع القيم املقدسة خارج الساحة االجتماعية وأبعدها عنها، وأن تكون عالقاته االقتصادية عقالنية وتتحرك ضمن 

تحكم، وعقالنياً يف الساحة دائرة املصلحة واملنفعة، وعقالنيا يف عالقاته السياسية القائمة على استعمال القوة وال
  .االجتماعية والثقافية ألنه يقيم مجيع عالقاته على أساس مادي

ولكي توفق يف هذا . هو إزالة أمنوذج اإلنسان االعتيادي املرتبط بالتقاليد" احلداثة"أو" العصرنة"كان هدف 
جاً شعبياً، أي مل يكن يعيش لنفسه أمنوذ كان اإلنسان التقليدي. اخترعت وسائل سياسية واجتماعية وثقافية معينة

ومل يكن يعمل بغريزة املنفعة . فقط، بل كان إنساناً مستعداً للتضحية يف سبيل اتمع واألمة والدين واإلنسانية
كان يرعى الفقري واجلار واحملتاج، . بل كان يقوم بأعمال التعاون والتساند واملشاركة يف ظل شوق ديين. الشخصية

  . اكل اإلنسانية واألخالقية يف أرجاء العامل ويستنكرهابل يهتم باملش
ولكن األيدولوجية العصرانية مل تكن متلك وال تستوعب مثل هذا األمنوذج اإلنساين الفريد الواسع القلب، 

الذي يعيش مع مصاحله ومنافعه دون " الفرد"بل " اإلنسان"ألا كانت مادية صرفة، وأمنوذجها اإلنساين مل يكن هو 
أي الكسب والربح، مث املزيد من الربح وزيادة رفاهه .. وأيدولوجيته هي التقدم على الدوام. الهتمام باآلخرينا

مع كوم وصلوا إىل الغىن –لقد جنح هذا األمنوذج يف أماكن قليلة يف العامل، ولكن الناس سرعان ما الحظوا . وغناه
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. فكلما زاد رفاههم املادي زاد فقرهم الروحي. قافيةمل تنته أن املشاكل والصراعات االجتماعية والث–والرفاهية
لذا بدأ الناس واجلماهري والقطاعات . واحملطة األخرية اليت وصلوا إليها يف النهاية هي جو من عدم اإلشباع الروحي

  .بريةالواسعة من الشعب ولوبيهات الضغط حتاكم وحتاسب النظام الذي تعيش فيه يف شكل منظمات مدنية واسعة ك
الذي أكّدت عليه األديان السماوية، أصبح هو األمنوذج الذي تسعى وراءه " اإلنسان الفاضل"إن أمنوذج 
ويبذل علماء االجتماع ومهندسو اتمع جهوداً كبرية . وال شك أن إخراجه حيتاج إىل جهد كبري. اتمعات احلديثة

وهم خيشون خشية . لون تطوير خطط شىت يف هذا الصددوحياو. إلنشاء هذا النموذج اإلنساين وتكوينه من جديد
أجل، . كبرية على أال ينجحوا يف هذا املضمار، ألم على علم باملخاطر الكبرية اليت ستتعرض هلا املدنية املعاصرة

فاملدنية املعاصرة يف حاجة ملحة إىل أشخاص حيملون روح التضحية، وينذرون أنفسهم للمجتمع من جهة، ويف 
ملحة إىل حوار جاد بني القيم اليت أنتجتها األمم اليت تنتسب إىل ثقافات وحضارات خمتلفة يف هذا العامل من حاجة 

  .جهة أخرى
ويف هذا اجلو يكتسب العامل واملفكر التركي حممد فتح اهللا كولن أمهية كبرية، ملا له من جتربة جتاوزت حدود 

. بعثت من منظومة فكرية متكاملة ووجدت هلا جماال للتطبيق يف الواقعتركيا وغطت بلدانا يف القارات السبع؛ جتربة ان
كما متيز خطه الفكري باالعتدال واالنفتاح والتواصل مع اآلخر وإعالء كلمة احلوار الوطين والعاملي بدل لغة العنف 

ي، والذي أدى إىل عقد والصراع، األمر الذي لقي قبوال وجتاوبا لدى كافة أوساط الشعب التركي والرأي العام العامل
فال . العديد من املؤمترات حول فكره يف الدول الغربية، وإعداد العديد من الدراسات األكادميية واملقاالت الصحفية

بد من أن نلقي نظرة قصرية على قصة حياته وسط االحنناءات االجتماعية والسياسية واأليدولوجية اليت مرت منها 
  .تركيا

  
  فتح اهللا كولن :لفهم التجربة التركية احلديثةية  شخصية مفتاح-أ

يف عائلة حمافظة هلا سبعة " أرضروم"مبحافظة " كوروجوك"يف قرية . م١٩٣٨ولد حممد فتح اهللا كولن عام 
  .إماماً حكومياً يف جوامع مدن عديدة" رامز أفندي"عمل والده . أوالد، مخسة منهم ذكور وبنتان

رقي من تركيا، وهي مدينة حمافظة مبقياس كبري من الناحية االجتماعية تقع مدينة أرضروم يف الشمال الش
  .وقد محلت عصوراً طويلة القيم الدينية وامللية ومحتها. والثقافية

قضى حممد فتح اهللا كولن طفولته يف هذه البيئة احملافظة على القيم املعنوية ويف جو كالسيكي من أجواء التكية 
ومل يكن يف مقدور هذه البيئة الضيقة . ان حيمل بني جواحنه عشقاً للعلم وفضوالً كبرياًولكنه ك. واملدارس الدينية
 بعقله واهتماماته إىل النشاطات الثقافية والسياسية –وهو يف هذه املرحلة املبكرة من عمره–لذا توجه . إشباع تطلعاته

 آلخر يف السنوات األوىل من وجوده يف وبتعبريه هو فقد كثّف اهتمامه من حني. واالجتماعية للعامل اخلارجي
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وكلما كَبر هذا الدماغ الصغري ونضج شيئاً فشيئاً، بدأ بالتعرف على دنيا . املدرسة الدينية على املشاكل االجتماعية
  . الفن واألدب والسينما واملسرح واحلركات الفكرية املوجودة يف بيئته

كانت سنة مولده . ه مل جيد فرصة للتعلم يف املدارس الرمسيةأى تعليم املدرسة الدينية يف وقت قصري، ولكن
. هي السنة اليت تويف فيها مصطفى كمال أتاتورك حيث مل تكن مجيع مؤسسات اجلمهورية احلديثة قد ترسخت بعد

وكان البلد يشهد منذ عهد التنظيمات وحىت تلك السنوات مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بعضها 
كانت الطبقة املثقفة قد هزمت أمام احلضارة الغربية حيث راحت تشعر بالصغار . ة، واألخرى يف طور الوالدةقدمي

إىل " التنظيمات"كما أنه كان عدد كبري من األفكار اليت وضعت على طاولة النقاش منذ عهد . إزاءها وبعقدة النقص
ون أي حل؛ حىت إن الطبقة املثقفة نفسها تعبت من ذلك احلني حىت اهترأت من كثرة النقاش، كما ترك معظمها د

كذلك مت جتاهل العديد من املشاكل املتعلقة باإلسالم . مناقشة بعض املسائل ووضعتها على الرف وعالها الغبار
إذن كانت الدميقراطية التركية حتمل قابلية االنكسار، وهي تراوح ما بني نظام احلزب . وباحلياة االجتماعية والدينية

  . الواحد ونظام األحزاب املتعددة
يف السنوات املبكرة من عمره إىل املسائل " حممد فتح اهللا كولن"وقد انتبه الذهن اليافع واحلساس لـ

وبدأ . والنـزاعات السياسية واحلزبية واألزمات االقتصادية املتعاقبة والفقر السائد واملشاكل االجتماعية العديدة
من جديد هذه املشاكل " فتح اهللا كولن"تناول . تلفة ملا أفرزه احنطاط عصرين كاملنيبالتفكري اجلدي يف حلول خم

الثقافية املزمنة يف ضوء القيم الثقافية احلديثة، وحاول القيام بتحريك وهز احلركات الفكرية اليت كانت تغط يف نوم 
املسائل احليوية من بني  بعد فرزعميق منذ عصرين، ووضعها أمام املسلمني كمشاكل عاجلة تتطلب احلل، وذلك 

  .وكان يرى أنه ال بد من روح جديدة وشوق جديد ورغبة قوية يف حلها. هذه املشاكل املعقدة واملتشابكة
كان هناك خطان اثنان حول أسباب االحنطاط واحللول املقدمة هلا يف ظل املدنية املعاصرة، وحول كيفية 

كان . بل األوساط الدينية، واآلخر من قبل األوساط املثقفة بالثقافة الغربيةاالشتراك يف هذه املدنية؛ أحدمها من ق
اخلط األول حمافظاً جداً، بينما أنكر اخلط الثاين تاريخ األمة وتقاليدها وقيمها االجتماعية، حماوالً الدخول إىل العامل 

  .املتمدن دون هوية ودون شخصية
وآلية التقدم يف التقاليد واألعراف ويف القيم االجتماعية وبينما كان اخلط األول يبحث عن ديناميكية 

والتارخيية املقبولة سابقا، كان اخلط الثاين يرى أن احلل يكمن يف القيم املادية والثقافية، ويف طراز احلياة الذي جاءت 
وكما .  األول والثاينوطبعاً كان هناك من اقترح طريقاً ثالثاً ورابعاً، ومن اقترح مزج اخلطني. به احلضارة الغربية

ذكرنا فقد نشأ فتح اهللا كولن يف بيئة حمافظة جداً، لذا كان من الطبيعي أن يسري يف اخلط احملافظ التقليدي، ألن أي 
وفعالً نرى أن حماوالته األوىل قوبلت بردود فعل . فكر جديد أو تفسري جديد كان يعد خارج نطاق املقبول آنذاك

  . من هذا القبيل
 فتح اهللا كولن إنسان حمافظ مرتبط بقوة بالقيم التقليدية، إال أن هذه القيم الثقافية التقليدية مل تكن ومع أن

لذلك نرى أن مسامهته كانت من الناحية الفكرية والنظرية . مانعة له من القيام بالتفاعل مع املدنية الغربية املعاصرة
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سواء يف نشاطاته -ومن مث نرى . كر احملافظ وللفكر احلديثومن الناحية العملية حمتوية على تفاسري جديدة للف
 أنه كان حياول إظهار عدم وجود تناقض أو - الدينية األوىل واالجتماعية أم يف نشاطاته يف ساحة التعليم فيما بعد

 خدماما إىل صراع بني القيم الثقافية الدينية واحلقائق العلمية، بل وجود تالؤم كبري بينهما، وأما يستطيعان تقدمي
  . اإلنسانية

مل حياول األستاذ فتح اهللا كولن إخفاء هويته الدينية أبداً، ألنه شكل شخصيته ضمن جتربة دينية روحية 
فهو ال يوافق على صحة عزل هوية أي إنسان وجتربته الدينية . عميقة، ورأى حكمة وجوده يف هذه التجربة

فهو يؤكد على الدوام أن اإلنسان املتدين احلقيقي . لك نظرة عاملية عامةوالروحية عن كيانه االجتماعي، لذا فهو مي
وبينما نرى أن املفكرين املعاصرين يركزون اهتمامهم . سيكون ذا فائدة كبرية للمجتمع وللدولة وعامالً يف رقيهما

وهو يرى أن أهم ". إلنسانا"على مسائل معينة كقضايا الدولة واملدنية واالقتصاد، نرى أن فتح اهللا كولن يتجه إىل 
فإن أصبح اإلنسان فاضالً أصبحت الدولة فاضلة، . مشكلة يف املدنية املعاصرة هي مشكلة تعليم اإلنسان وتربيته

مث إن فتح اهللا كولن مل يتناول اإلنسان كموضوع للنقاش على املستوى الثقايف، بل حول . وكذلك املدنية واالقتصاد
  . يف احلياة العمليةهذا املوضوع إىل مشروع جدي

بني قيم املدارس الدينية والثقافة . وجد فتح اهللا كولن نفسه يف احمليط الذي نشأ فيه بني قيم حضارتني
لقد عاشت ثالثة أجيال قبله يف محى البحث عن هويتها . اإلسالمية، وقيم الثقافة الغربية املعاصرة واحلضارة األوروبية

فقد عاشت مجيع . ومل يكن هذا البحث عن اهلوية قاصراً على التجربة التركية. بني هاتني الثقافتني واحلضارتني
  .  ومجيع الثقافات عهد حبث ونقاش حول طبيعة هويتها-عدا اليت مست نفسها بالبلدان احلضارية–البلدان 

التغريات مل يكن رجالً حمافظاً يكتفي فقط برصد التطورات و. يرصد التغري الثقايف عن قرب" فتح اهللا"كان 
 مبشاعر التحسر على التغريات االجتماعية واألخالقية –كرجل حمافظ–ومل يكتف . االجتماعية ويتركها لتيار الزمن

اليت جتري أمام ناظريه، بل استعمل خمزونه الشخصي وجتاربه أمام هذه التغريات ونسج عالقات فعالة معها، أي فضل 
  . ضياً عريقاً وطويالً، واملسامهة ا بشكل واٍع يف التغريات االجتماعية اليوميةاالستعانة بالقيم التقليدية اليت متلك ما

. فالعديد من الناس ال يعرفون عنه سوى أنه خطيب مفوه. لعل اخلطابة كانت أهم جوانبه انعكاساً إىل اخلارج
ذه القدرة الفذة على وقد توارت جوانبه األخرى كالعلم والعرفان وقرحيته الواسعة لسنوات طويلة خلف ستار ه

إىل -واهتم لسنوات طويلة . اخلطابة، إذ كان ميلك معرفة واسعة يف العلوم اإلسالمية ويف العلوم الغربية املعاصرة معا
  . بالتاريخ والفلسفة وعلم االجتماع واألدب والفن-جانب العلوم الدينية

ويل قد انبعثت من جديد بفضل أسلوبه اليت مهدت منذ زمن ط" قوة الكلمة"ميكننا أن نقول باختصار بأن 
م، عندما فاز باالمتحان الذي ١٩٥٩بدأت وظيفته الرمسية للمرة األوىل يف عام . احلماسي اجلديد وطابع إخالصه
. ومدرساً للقرآن الكرمي وإدارياً ودامت هذه املرحلة ثالثني عاماً قضاها إماماً واعظاً. رتبته مديرية الشؤون الدينية

ويف .." جنق قلعة"، و"مانيصا"، و"أدرميت"، و"إزمري"، و"ِكريكْلَر أَيل"، و"أدرنة"اعظاً يف حمافظات فقد عمل و
  .ويف هذه املرحلة من وظيفته الرمسية كواعظ، تشكلت جتربته األوىل وممارساته وحواره وعالقاته مع اجلماهري. غريها
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 أيديولوجية، ومل تسع إىل تأسيس أيديولوجية دينية أو إن املنظومة الفكرية لألستاذ فتح اهللا كولن ال متلك بنية
وقد بقى طوال . فقد عارض فتح اهللا كولن حتويل الدين إىل أيديولوجية سياسية أو تفسريه على هذا النحو. سياسية

 –يف أي وقت من األوقات–ومل يقدم اإلسالم . حياته بعيداً عن الفعاليات السياسية وعن األهداف السياسية
وكرر شرح . لوجية سياسية، بل رأى أن هذا األسلوب من التبليغ والدعوة، سيلحق ضرراً بالدعوة اإلسالميةكأيدو

  .موقفه هذا مراراً وتكراراً سواء يف خطبه للجماهري أو يف مقاالته
 وجيب التأكيد أن فكره مل ينبعث كرد فعل، والذين تأثروا به هم أكثر أفراد اتمع ثقافة وقابلية، وهم

وهو ال . ينتسبون إىل أفضل طبقات اتمع، وهم أبناء املدن، تلقوا تعليماً عالياً، وعرفوا قيم العصر احلديث عن قرب
يسعى لتشكيل دولة أيدولوجية، كذلك ال يقوم مبواجهة أي أيدولوجية للدولة وال ينشط ملعارضتها ومصادمتها، وإن 

ومجيع تصرفاته وعالقاته مع اتمع ومع . ر والتفاهم وقبول اآلخرمجيع تصرفاته وعالقاته قائمة على أساس احلوا
وبدالً من سلوك طريق القوة والعنف وطريق اهلدم واالنقالب سلك . األفراد اآلخرين قائمة على أساس إجيايب وبناء
مجيع عالقاته أنه اختذوا وأنت جتد يف . فهذا يف رأيه أفضل وأكثر مثاراً. طريق تقدمي البدائل دون أن خيل بالنظام القائم

  .الفرد واتمع واإلنسانية هدفاً له
وبفضل قابليته الفذّة يف فن اخلطابة وإخالصه وقدرته يف حتريك املشاعر الدينية لدى اجلماهري، وبفضل خطبه 

لقد وجد اآلالف بل عشرات اآلالف من . ومواعظه جتددت آمال اجلماهري اليت كانت قد مهدت منذ زمن طويل
  .ناس أنفسهم يف جو هذه اخلطب الدينية واكتسبوا الثقة حبضارم من جديدال

  

  أمهية التجديد يف الرؤية التربوية- بـ 
   انفصام الديين عن الدنيوي يف املدارس العثمانية- ١

لقد كانت املدارس الدينية يف الدولة العثمانية طوال عصور طويلة هي املؤسسة القائمة بإنتاج ووضع األسس 
وال ميكن التهوين من أمهيتها ومن دورها يف رقي الدولة العثمانية ويف . كرية والسياسية واحلقوقية لدولة قوية فاحتةالف

فقد كانت هذه املدارس أهم تنظيم يبعث احلياة يف منظومة التفكري ويف . اإلسالمية–إنشاء ووضع احلضارة التركية
  ).١٨٧٦-١٨٣٩(ىت عهد التنظيمات بنية التعليم واالجتماع يف الدولة العثمانية ح

كانت املدارس الدينية مؤسسات تعليمية مستقلة خارجة عن السلطة املباشرة للدولة، ألن مؤسسة الوقف 
وكانت العائالت . وكان اتمع العثماين جمتمعاً تكافلياً وتعاونياً. كانت هي القائمة بإدارة هذه املؤسسات التعليمية

.  انتظار أي منفعة، بل بدافع روحي وديين ومعنوي صرفعلها وقفاً يف سبيل اتمع دونالغنية ب أمالكها وجت
ولكن عندما دب الضعف يف الدولة العثمانية ويف النظام االجتماعي واالقتصادي اعتباراً من القرن السابع عشر، بدأ 

  .التدهور يف نظام األوقاف أوالً، مث سرى إىل املؤسسات التعليمية املرتطبة به
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لذا كانت قوية . رة ورقابة الدولة، كانت اهلوية االجتماعية والدينية غالبة عليهاوملا كانت املدارس خارج سيط
وكان من أهم عوامل هذا االستقرار . وملا كانت الدولة قوية كان اتمع مستقراً. عندما كانت الدولة قوية

من بدأ النظام العثماين بالتفسخ ولكن مع مرور الز. االجتماعي قوة الروابط الدينية واملعنوية وقوة الترابط االجتماعي
ويف ظل هذه التغريات االجتماعية فقدت . بسبب عوامل داخلية وخارجية، وضعف هذا الترابط والتساند االجتماعي

مؤسسات األوقاف أمهيتها االجتماعية، وبدأ القلق يسري يف العوائل الغنية إزاء مستقبلها بسبب سوء األحوال 
ذا مل تعد تعطي بعض ممتلكاا للوقف، أو تقوم بعض العائالت بوضع شروط خاصة ل. االقتصادية واالجتماعية

  . للوقف
وهكذا ابتعدت األوقاف عن . ومع مرور الزمن حتولت األوقاف ومؤسساا إىل مصدر رزق هلذه العائالت

فقد بدأت الطبقات . نيةأهدافها الدينية واالجتماعية وأصبحت األوقاف العائلية من أسباب ايار نظام املدارس الدي
وعندما بدأ متولو املؤسسات الوقفية بتعيني مدراء املدارس الدينية من . الغنية وكوادرها بالسيطرة على هذه املدارس

. أشخاص غري مؤهلني وغري كفوئني مل تعد هذه املدارس مراكز علم، بل مراكز لتدريس تاريخ العلم وتكرار القدمي
وهذا األمر أفقد املدارس . املدارس ولوثتها، وتدخلت املدارس يف السياسة فشوهتهامث تدخلت السياسة يف هذه 

وعندما بدأت املدارس . استقالليتها، بينما كان النفوذ الديين واالجتماعي والثقايف يف القمة يف عهود استقالهلا
ىل وخامة هذا األمر، ومل تعط أي ومل تنتبه املدارس إ. بالسقوط واالدام جرت معها الدولة واتمع إىل التدهور

  .فرصة ملن انتبه وأدرك وخامة هذا األمر، كما عجزت هي عن جتديد نفسها
ال شك يف وجود عوامل أخرى سياسية واجتماعية وثقافية أدت إىل تدهور املدارس؛ منها تفوق الدول الغربية 

والفعاليات اليت متت السترياد الفكر والتراث وحتول حركات التغريب إىل جزء من سياسة الدولة يف عهد التنظيمات، 
كانت نظم التعليم والتربية يف عهود تأخر الدولة العثمانية . اخل..الغريب، والتغريات االجتماعية والثقافية اليت حصلت

  :فقد كان هناك نظامان للتعليم والتربية. حمرومة من التكامل
.. ة العتيقة واملدارس العسكرية ومدرسة األندرونمدارس الصبيان واملدارس الديني(مدارس املسلمني  •

  ).اخل
  ).اخل..مدارس البلغار واليونان واألرمن واليهود والصرب(مدارس غري املسلمني  •

كانت هذه املدارس خمتلفة بعضها عن بعض من ناحية املناهج وفلسفة التعليم والعقيدة الدينية والسياسية، أي 
يد ومجع، كانت عامالً يف التفتيت والتفرقة، بل ميكن القول بأن املعاهد األجنبية إا بدالً من قيامها بعملية توح

كانت من عوامل تشويه نظام التعليم العثماين، بل انقبلت هذه املعاهد بعد عهد التنظيمات إىل نواد سياسية سعت 
كرية واالجتماعية لفرنسا وإنكلترا وكانت هذه املعاهد هي القنوات اليت نقلت التأثريات السياسية والعس. هلدم الدولة

وما . هذه التأثريات اليت اشتدت حىت قاربت يف بعض األحيان تأثري االحتالل واالستعمار. وأملانيا إىل الدولة العثمانية
لقد محلت هذه املدارس األجنبية . ملكت هذه الدول مثل هذا التأثري إال بواسطة هذه املعاهد واخلرجيني احملليني منها

 .ثقافة اإلمربيالية وأصبح ذكرها يرادف ذكر اإلمربياليةال

  16



واآلن لنلق نظرة سريعة على املوضوع من زاوية النشاطات الفكرية والسياسية ألنصار التنظيمات، ألن عهد 
التنظيمات شكل عهداً جديداً من ناحية النظام التعليمي والتربوي حيث وضعوا املدارس احلديثة يف مقابل املدارس 

والظاهر أن رجال التنظيمات كانوا على وعي بالثنائية املوجودة يف النظام التعليمي والتربوي، ولكنهم نتيجة . ينيةالد
تأثرهم بالغرب كانوا يريدون جعل النظام التعليمي يف الدولة العثمانية نظاماً علمانياً وليربالياً، وكانوا يرون أن الثنائية 

واحلقيقة أم كانوا . لتربوي ستؤدي إىل تشتت اجتماعي وإىل اختالفات اجتماعيةاملوجودة يف النظام التعليمي وا
  . إلنشاء جمتمع عثماين جديد-حتت تأثري القيم السياسية والفكرية الغربية–يرمون إىل شيء أكرب، وهو السعي 

 أم بعملهم هذا وكانوا يعتقدون. وللوصول إىل هذا اهلدف فقد خططوا للقيام بتغيري نظام املدارس الدينية
كان هذا أمراً مهما بالنسبة هلم من ناحية . يستطيعون حتقيق وحدة اتمع العثماين من الناحية السياسية واالجتماعية

لقد أثر أنصار التنظيمات على املسلمني بنظام املدارس . حتقيق مشروعهم يف التغرب من الناحية االجتماعية والفكرية
وأظهر هذا التغيري يف النظام التعليمي ثنائية كبرية . طيعوا التأثري على املدارس األخرى األجنبيةاحلديثة، ولكنهم مل يست

على ) ١٨٣٩(األجانب بعد إعالن التنظيمات  وعالوة على هذا فقد حصل. بني املدارس الدينية واملدارس احلديثة
كان الوضع يسري ضد أهداف أنصار . ينيةامتيازات كبرية داخل االمرباطورية خبصوص فتح مدارس الدينية وغري د

التنظيمات، علماً بأن أفكار هؤالء كانت يف احلقيقة مشوشة، ألم مل يستطيعوا فهم وهضم القيم الفكرية والسياسية 
. كانوا يف موقف التقليد األعمى للغرب. للغرب بصورة صحيحة أوالً، ومل يستطيعوا متثيلها يف مشاريع اجتماعية

وبعد أن انفصلت . طيعوا وضع نظام تربوي جيد تسببوا يف إضعاف القيم االجتماعية والثقافية يف اتمعوكما مل يست
وهكذا أصبحت هذه املدارس احلديثة من الناحية املالية . املدارس احلديثة عن املدارس الدينية أعطيت إىل يد الدولة
  .عبئاً مالياً كبرياً على عاتق الدولة. اخل.. األثاثومن ناحية كادر التعليم وضرورة إنشاء األبنية هلا وتأمني

وقد أدت الثنائية املوجودة بني . صحيح أن املدارس احلديثة فتحت، ولكن املدارس الدينية استمرت يف الوجود
يداً املدارس احلديثة واملدارس الدينية إىل ثنائية يف فكر املثقفني األتراك ويف فكر رجال الدولة مما أفرز صراعاً شد

ونتيجة هذا الصراع تقوقعت املدارس الدينية على نفسها، أما املدارس احلديثة فقد بقيت سجينة التقليد، ومل . بينهما
" التدريس املوحد"واستمرت هذه الثنائية وهذا الصراع حىت سن قانون . تستطع أن ختطو خطوة واحدة إىل األمام

ووضعت خطة يف هذا العهد ملكافحة " املدارس العلمانية " يف العهد اجلمهوري، حيث ظهرت فيه١٩٢٤يف عام 
  .األمية فزاد عدد هذه املدارس، ولكن مل يتم تسجيل تقدم يف مستوى هذه املدارس من حيث النوعية

   مزاوجة روح األصالة باملعاصرة- ٢
 كولن من وميكن القول إن أمثال فتح اهللا.  خريج مدرسة دينية عتيقة–كعامل ومفكر-إن فتح اهللا كولن 

وعلى الرغم من هذا فقد كان فتح اهللا كولن خمتلفاً . الرجال هم آخر حلقات نظام املدارس العتيقة يف هذا تركيا
فقد قرأ وأملّ باحلضارة الغربية . عنهم ألنه مل يبق يف حدود العلم والفكر واجلو االجتماعي هلذه املدارس القدمية

فإىل جانب علمه الديين الغزير اكتسب . ة وبأسلوب حياا االجتماعيةاملعاصرة وبنظم فكرها وبعلومها الوضعي
  .العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية مبستوى أعلى من املستوى الذي يتم تدريسه حالياً يف املؤسسات التعليمية
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دارس احلديثة يف طرح فتح اهللا كولن أفكاره حول نظم التعليم والتربية املمتدة من املدرسة الدينية إىل امل
عند اإلجابة عن األسئلة املختلفة – حيث قام ١)(املقابالت الصحفية اليت أجريت معه يف تسعينات القرن املاضي

وأشار كيف وقع النظام التعليمي الديين القدمي ومناهجه يف أسر التكرار، .  بتحليل وتقومي واسع–املطروحة عليه
وأجرى مقارنة عامة بني ما كان يدرس . أمام التجديد يف كل ساحةوكيف أصبحت كتب اهلوامش والشروح سداً 

وأرجع سبب . يف هذه املدارس القدمية بشكل كالسيكي مع العلوم الرياضية اليت انتشرت يف الغرب يف ذلك العهد
 بأن  إىل قيامها بغلق أبواا أمام العلوم الوضعية، كما ذكر–إىل جانب أسباب أخرى–مجود وتأثر هذه املدارس 

العلوم الكالسيكية اليت كانت تدرس فيها، مثل اللغة والبالغة واملنطق وعلم الكالم والتفسري والفقه وعلم 
اخل، كانت تدرس وكأن من غري املمكن القيام بأي جتديد أو توسيع فكري وعملي يف أي ساحة من ..األصول
سقوط نظام هذه املدارس يف هوة التكرار وعدم وأرجع سبب التفريق بني العلوم الدينية والوضعية إىل . الساحات

  .قابليته ألي جتديد
وهو يرى أن هذه املدارس اليت فصلت الفكر الديين عن الفكر املوضوعي وعن العلوم يف تلك املرحلة فعلت 

على فالقرآن الكرمي حيث بشكل واضح . هذا على الرغم من تعاليم القرآن اليت تؤكد على التوافق بني العلم والدين
وعندما ضاع هذا االقتران ظهرت املرحلة التارخيية . العلوم الدينية وعلى العلوم والفنون احلضارية ويقرما معاً

مث فصلت نظام التعليم عن احلياة االجتماعية، وظهرت ثنائية املدارس الدينية . املشؤومة اليت فصلت الدين عن العلم
وميكن إرجاع العوامل . ينهما، أي كان هذا الفصل هو خلفية هذا الصراعواملدارس االعتيادية، والتناقض والصراع ب
  .االجتماعية والتارخيية له إىل هذا الفصل

وهذه العالقة احلميمة . ازداد ارتباط فتح اهللا كولن باجلماهري وازداد امتزاجه ا، ازدادت عالقته مبشاكلها
يف هذه األثناء اطلع على مجيع . ىل البحث عن حلول هلاالقريبة من اجلماهري ومن مشاكلها األساسية، دفعته إ

التيارات الفكرية والسياسية يف البلد وعلى احللول املطروحة، حيث أمعن فيها النظر ملعرفة درجة صالحيتها 
مث اجته إىل مشاكل العامل اإلسالمي ووجد الفرصة لتوجيه قرحيته حنو عامل . وواقعيتها، فتأملها وفكّر فيها بعمق

ونتيجة لرحلته الفكرية هذه، وجد أن املشكلة يف بلده ويف العامل اإلسالمي، ورمبا يف احلضارة الراهنة كلها، . وسعأ
ويف بداية السبعينات حاول تطبيق مشروعه يف التعليم والتربية على . هي مشكلة اإلنسان وتعليمه وتربيته وتدريبه

ائها يف معظم بلدان العامل، فانتقل املشروع من اجلانب النظري الطالب الشباب، مث يف املدارس اليت شجع على إنش
  .إىل التطبيق العملي

ولكن . كان يف خطبه ودروسه يستنهض مهم الناس إىل بناء املدارس احلديثة اليت جتمع بني العلم واإلميان
اريع ذات األمد سرعان ما جاءته انتقادات من بعض األوساط احملافظة، ألن هذه األوساط كانت مهتمة باملش

وكذلك مل تكن هذه املشاريع . القصري، بينما كانت مشاريع التربية والتعليم ذات أمد بعيد وحتتاج إىل نفس طويل
                                                            
( ) 1 Eyüp Can, Ufuk Turu, s. 71‐89; M. F. Gülen, Ruhumuzun Heykelini Dikerken, s. 36; Işığın Göründüğü Ufuk, 
71;  Fasıldan  Fasıla,  3/198‐199,228; www.herkul.org,  Kırık  Testi  “Devlet  Kutsanmamalı  ama...”  5.  Eylül. 
2004.  

  18

http://www.herkul.org/


لذا فلم تكن على وعي باآلثار االجتماعية العميقة هلا على . من املشاريع اليت تم ا هذه األوساط بشكل مباشر
  .أخرى إىل هذه املشاريع باستخفاف ومل تأخذها مأخذ اجلداملدى البعيد، ونظرت أوساط حمافظة 

وقد حاول فتح اهللا كولن لسنوات عديدة يف خطبه ومواعظه وكتبه بشكل مباشر أو غري مباشر، إقناع وتنوير 
كما بذل . وخطا خطوات فعلية يف هذا اال ليكون قدوة هلم. األوساط املتدينة بفائدة مشاريع التربية والتعليم

اً كبرياً يف إقناع األوساط احلكومية الرمسية بأنه ال يستهدف من هذه املشاريع سوى مصلحة اجلماهري وخدمة جهد
الروح واهلوية الوطنية، وال حيمل أي هدف سياسي أو أيدولوجي، أو أي هدف يتعارض مع أهداف الدولة القائمة، 

  .اهري كعمل مدين حبتألن اجلهود كلها كانت موجهة حنو تعليم وتربية الشباب واجلم
يف تركيا باالشتراك يف املسابقات العلمية العاملية، ) االبتدائية والثانوية(ويف التسعينات بدأت هذه املدارس 

وكان هذا . حيث أثبتت جدارا يف مدة قصرية بالنتائج اجليدة اليت حصلت عليها، والنجاحات الرائعة اليت سجلتها
وبتعبري آخر كانت هناك إشارة إىل مدى جناح . رسيت على قواعد علمية رصينةدليالً على أن هذه املدارس أُ

  .مشروع التربية والتعليم الذي أشار إليه فتح اهللا كولن ووضع على عاتقه مهمة إجنازه
  : إضافات نوعية إىل نظام التعليم التركي- ٣

  :ظام التعليم التركي من ناحيتنيتعد مئات املدارس اليت فتحت بتشجيع من األستاذ فتح اهللا كولن مهمة لن
  الناحية االجتماعية •
  ناحية النوعية الراقية للتعليم •

لقد نفثت هذه املدارس احلركة واحليوية لنظام التعليم يف تركيا، وكانت عامالً يف زيادة االهتمام بنظام التعليم 
 هذه املدارس يف إعداد الطالب للجامعات، وعندما تبني جناح. سواء يف األوساط املؤيدة هلذه املدارس أو املعارضة هلا

وجناحها الباهر يف املباريات العلمية العاملية، وانعكست أخبار هذه النجاحات يف وسائل اإلعالم ووصلت إىل أمساع 
يف مثل هذا االهتمام املتزايد حنو التعليم يف تركيا  الرأي العام، توجه العديد إىل ساحة التعليم، إىل درجة أنه مل حيدث

العهود السابقة، حىت لقد أصبح من املعتاد اآلن وجود برامج خاصة للتعليم يف وسائل اإلعالم، وخصصت اجلرائد 
صفحات ملوضوع التعليم وأخباره، وزاد إقبال العديد من األوساط إىل التعليم بعد أن كانت ال تربطها به أي عالقة، 

 .ومنا قطاع التعليم وأصبح من القطاعات املهمة
ري بالذكر أن األستاذ فتح اهللا كولن أدخل مفهوم التضحية إىل نظام التعليم، ألن التعليم سباق طويل وح

والتضحية كانت أهم عامل يف جناح . فهو يستلزم تضحية جدية، وحتمالً وصرباً على اآلالم واملشاكل. املدى وصعب
دمة التعليم بكل شوق وبكل رغبة، وأدوا املدارس اليت شجع على فتحها األستاذ كولن حيث هرع اآلالف إىل خ

وقد كان مثل هذا األمر قد غاب . هذه اخلدمة ناذرين أنفسهم خلدمة اإلنسانية، وراضني بالعيش بكل تقشف وزهد
  . متاماً عن نظام التعليم يف تركيا من زمن بعيد

ع نظام مضاعفة راتب هؤالء ومع أنه مت وض. لقد كان من الصعب جذب املربني واملعلمني إىل املناطق الفقرية
. يف بعض هذه املناطق الفقرية، إال أنه مل ينفع كثرياً، وبقي ميل هؤالء ورغبتهم البقاء يف جو املدنية يف املدن الكبرية
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ولكن هذه الصعوبة مل تكن موجودة يف مدارس فتح اهللا كولن، بل ذهب املربون واملعلمون إىل أرجاء العامل، بل حىت 
ائية حمرومة من العديد من احلاجات العصرية، بل ذهبوا حىت إىل مناطق حتتدم فيها املعارك، وإىل مناطق إىل مناطق بد

كان هؤالء الذين توكلوا هذا التوكل يربهنون عملياً على مدى حاجة نظام . خطرة ال يتوفر فيها عنصر األمان
  ٢)(.التعليم إىل التضحية والفداء

.  يف ظهور هذه التضحية ونذر النفس خلدمة اإلنسانية هو فتح اهللا كولنالشك أن العامل األساس واملؤثر
ولكن ما الذي دعا فتح اهللا كولن وهو عامل دين وخريج مدرسة دينية إىل ولوج ساحة صعبة ومتعبة وذات نفس 

كر إىل طويل مثل ساحة التعليم؟ ما الذي دعا شخصاً حساساً مثله يتعرض يومياً ألزمات قلبية وأزمات مرض الس
  ولوج هذا الطريق الطويل املتعب؟

هناك من يسرد هذه األسئلة بغيظ فيقول ماذا يعمل شخص متدين يف ساحة التعليم؟ فإن كانت مهنته هي 
وملاذا يقوم شخص خمتص بالعلوم اإلسالمية بالولوج إىل ساحة التعليم والتربية اليت . الوعظ فليعمل يف ساحة الوعظ

 هذه األسئلة املطروحة حول شخصية فتح اهللا كولن وحول مشروعه يف التعليم والتربية هي ساحة علمانية؟ كانت
متداولة كثرياً طوال أعوام التسعينات يف القرن املاضي من قبل وسائل اإلعالم، ومن قبل أناس عديدين ينتسبون إىل 

لذا فلن نكرر هنا أجوبته . ت معهوهي أسئلة أجاب عليها يف العديد من اللقاءات الصحفية اليت مت. قطاعات خمتلفة
  .على هذه األسئلة، إال أننا سنلقي نظرة على نظرته إىل نظام التعليم والتربية

قام فتح اهللا كولن طوال سنوات عديدة سواء يف مواعظه أم يف جمالسه أم يف مقاالته العديدة اليت نشرها 
اد يكون هو الشخص الوحيد الذي تناول هذا ويك. بالتطرق بشكل مباشر أو غري مباشر إىل مشاكل التعليم

فال نعرف أحداً آخر قام بشرح أمهية التعليم حىت يف مواعظه . املوضوع تناوالً حركياً وأوصله إىل اجلماهري الواسعة
للجماهري الذين كانوا حيضرون املسجد لسماع مواعظه وهم من عامة الناس ومن الكسبة وأصحاب احلرف، ألن 

. كان منحصراً يف التاريخ القريب ويف العهد اجلمهوري أيضاً يف أوساط املثقفني واملفكرين والساسةموضوع التعليم 
ومل يكن يف استطاعة مجاهري الناس االشتراك يف النقاشات الدائرة حوله ال بشكل مباشر وال بشكل غري مباشر، ألن 

اً إىل درجة ال ميكن معها السماح جلماهري القناعة السائدة كانت، أن نظام التعليم موضوع مهم جداً وخاص جد
ومل يدر خبلدهم أبداً أن من املمكن أن يقوم عامة الناس بالتربع من أمواهلم إىل التعليم . الشعب لبيان الرأي حوله
وبتعبري آخر، مل تكن اجلماهري الواسعة تشغل أي مكان يف املشاريع االجتماعية والثقافية . دون انتظار أي مقابل

فهم كانوا ينظرون إىل اتمع بأنه عبارة عن مجاهري جاهلة ال دور هلا سوى . ياسية هلؤالء املثقفني والساسةوالس
وما قام به فتح اهللا كولن هو هدم هذه النظرة، ألن هذه النظرة هي اليت كونت . تطبيق األوامر اآلتية هلم من فوق

  . ، وولدت هذه النظرةخنبوياًلشعب وأنشأت كادراً وصنعت التعليم والسياسة، أي جعلت الدولة غريبة عن ا

                                                            
( )2  Mehmet Gündem, M. F. Gülen’le 11 Gün, s. 194; Sohbet‐i Canan, s. 105‐107 
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ولكن األستاذ فتح اهللا كولن كان يرى أن الشعب التركي الذي قاد معركة االستقالل يف ظروف قاسية من 
الفقر واحلرمان قادر حبميته وشهامته على االشتراك يف حل أهم مشاكل البل، وأنه ميكن االستعانة به يف هذا 

  .لذا كانت حماولته فريدة يف باا ال جند هلا مثيالً يف تارخينا القريب. املوضوع اخلطري
إن األستاذ كولن يرى أن مشكلة التعليم والتربية ليست موجودة يف بلدنا فقط، بل هي موجودة وبشكل حاد 

 اإلميان، إذ من وبلغ من اهتمامه بضرورة التعليم والتربية، حىت كاد أن جيعلها من أسس. وجذري يف املدنية املعاصرة
وما . أهم أسباب القلق والضياع يف اتمعات الغربية متزق وحدة العقل والقلب يف الفكر العلمي ويف النظام التعليمي

مل حتقق الوحدة يف النظام التعليمي والتربوي، وتؤسس العالقة الفطرية والطبيعية بني اإلنسان والكون واهللا فليس 
  . لخروج من هذا القلق والضياعهناك أي أمل وال أي فرصة ل

ومع انطالق هذه املدارس من هذا املنطلق استطاعت جتاوز الفلسفة الوضعية اليت تعد من أهم مشاكل نظام 
. وهذه املدارس تضع وحدة القلب والعقل يف مركز نظامها التعليمي ومنظومتها العلمية والفكرية. التعليم والتربية

تسعى إىل وضع . كيد ضرورة كون اإلنسان متالئماً مع اتمع ومع البيئة ومع اخلالقوبتعبري آخر فهي تسعى إىل تأ
أمنوذج إنسان وجمتمع حيترم تارخيه وتقاليده وجذوره اإلميانية وهويته االجتماعية، مع فكر علمي حديث ومنفتح على 

-لذا مل تكن هذه املعاهد . يثكل جديد، كما يثق بنفسه ومبستقبله، مع انفتاح على اآلخر ومعطيات العصر احلد
  . ناجحة يف تركيا فقط، بل يف كل بلد عملت فيه–بكوادرها النشطة واملوفقة واملعاصرة

. وعالوة على هذا قامت هذه املدارس بتغيري عقلية ومنط التعليم املتثاقل واملتجمد املستند إىل احلفظ والتكرار
أسلوب احلفظ والتكرار ومل يتخلص بعد من آثار املنطق الصوري يف إذ ال يزال نظام التعليم يف تركيا مستنداً إىل 

وبدالً من نظام التعليم املستند إىل احلفظ اختارت هذه املدارس املنطق الرياضي والتجريبيب . العديد من الساحات
معايري التعليم وطريق الفكر املنفتح املتطور، وبذلك جلبت احلركة والنشاط إىل النظام التعليمي، أي قامت بتجديد 

  .وبرفع مستواه
والتجديد اآلخر هلذه املدارس نراه يف صدد العالقات بني الطالب واملعلم، وبني املدرسة واألسرة واحمليط 
االجتماعي حيث أرست عالقات محيمة دافئة وعاطفية كانت البشرية قد نسيتها منذ عصور عدة وهي تتلهف 

أحيت العالقات العائلية احلميمة السابقة، وأحيت املشاعر والعواطف وتتشوق إليها اآلن؛ أي إن هذه املدارس 
احلميمة الظاهرة عادة يف العائلة واحمللة والبيئة االجتماعية الصغرية، وبعثت من جديد األمنوذج املاضي لإلنسان البطل 

ذجه يف هذا العصر املادي املضحي، الذي ينذر نفسه ألمته ولوطنه ولإلنسانية مجعاء بكل احملبة، والذي اختفى أمنو
هذا هو الكادر والروح املسيطر على هذه املدارس، فكلهم شرب من كأس احملبة . األناين الالهث وراء املصاحل الذاتية
  .ومن النادر تارخيياً اكتساب نظام التعليم وكادر التعليم مثل هذا التكرمي واالهتمام. وعجن بعجني الفداء والتضحية

شباب الذين خترجوا من أفضل اجلامعات وأمامهم مستقبل باهر ورائع أن يهرعوا إىل أقطار فما الذي يدفع ال
فقرية ونائية، أو إىل بلدان تكتوي بنار احلرب لكي يكونوا مدرسني أو إداريني يف تلك املعاهد؟ وما الذي جعل مهنة 

دخول كليات الطب واهلندسة التعليم هي املهنة املفضلة لدى آالف الشباب لكي خيتاروها مع استطاعتهم 
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والكومبيوتر وهندسة الطريان واهلندسة الصناعية؟ ال شك أن هؤالء الشباب ميثلون شهامة املسلم وتضحيته وحبه 
  .وقد صحبوا معهم هذا النبل والكرامة إىل كل بلد رحلوا إليه وكانوا رسل الثقافة. للخري

ى أن هذه املعاهد سامهت وتساهم مسامهة إجيابية يف فإن نظرنا إىل املوضوع من هذا املنظور الشامل، نر
لقد اتبعت تركيا ومنذ عصور سياسة منغلقة حنو اخلارج، فقد ضعفت جرأا . الثقافة التركية ويف عالقاا اخلارجية

 وحنن نعتقد أنه. ورغبتها باالنفتاح على اخلارج، وكانت تبدي ردود فعل غريزية وقلقاً ضد االنفتاح على اخلارج
  .كلما زاد هذا القلق زادت األمهية الثقافية هلذه املعاهد على املسرح الدويل

   إضافات منوذجية يف صناعة التقارب الثقايف- ٤
نعتقد أن إجيابيات هذه املعاهد وفوائدها ستظهر بشكل أوضح يف املدى البعيد، ألن التربية والتعليم مشروع 

فقد أحدث . نا الطويل يظهر هذا الصدى الواسع ملشروع تعليميوال شك أنه ألول مرة يف تارخي. طويل املدى
ومع أن مؤسسات أخرى غري هذه . حركة واسعة وتأثرياً على النطاق الدويل يف الساحة الثقافية واالجتماعية والدولية

وضوع املدارس تتوىل موضوع احلوار بني احلضارات، إال أن هذه املدارس خرجت أشخاصاً كثريين تصدوا هلذا امل
  .ومحلوا هذه املهمة

لقد قامت هذه املدارس مبدرسيها وأساتذا وكوادر اإلدارية فيها بصنع نسيج لني ورقيق من العالقات 
وستزداد ساحة هذا التأثري وتتعمق إىل درجة قد . احلميمة املشتركة بني أناس خيتلفون يف الدين والثقافة واحلضارة

ن تربية ويئة أشخاص مدنيني مستعدين للحوار مع اآلخرين على الرغم من يفوق حىت توقعات القائمني ا، أل
. الفروق الدينية والثقافية واالجتماعية عنصر مهم جداً، ويشكل يف املستقبل أساساً وقاعدة للحوار بني احلضارات

أم قد انقطعوا عن وعندما نذكر هذا النوع من األشخاص املستعدين للحوار مع اآلخرين والتعاون معهم، ال نقصد 
االحترام املتبادل دون إنكار أي طرف هلويته وثقافته "هويام وعن جذورهم وأصبحوا غرباء عنها، ألن احلوار يعين 

وال يعين هذا احلوار . ، بل القيام بتكوين ساحة واسعة مشتركة ميكن فيها العيش معاً بسالم ودون صراع"وعاداته
 االنصهار يف بوتقة الطرف املقابل، ألن هذا معناه من الناحية –يع املعارضون لهمثلما يش–بأي حال من األحوال 

  .السياسية واالقتصادية قبول لالستعمار، ويعين من الناحية االجتماعية والثقافية عملية ذوبان
قاتنا أي أن اآلخر موجود اآلن على عتبة بابنا، وهذا يؤثر على عال" العوملة"من جهة أخرى حنن نعيش ظاهرة 

لذا علينا بذل اجلهود للتعايش مع الثقافات األخرى يف جو خيلو من الصراع وليس الوقوف . االجتماعية واإلنسانية
أومل نتحدى العامل أمجع . واخلوف من اآلخر ومن ثقافته تعين ضعف ثقتنا يف هويتنا وشخصيتنا. منها موقف العداء

فقد .  أربعة عشر قرنا التقينا وتعايشنا مع ثقافات وحضارات عديدةويتنا وشخصيتنا وبنظم التربية عندنا؟ فطوال
ومع أن مثل هذه الفسيفساء . كانت األناضول مهداً ملدنيات عديدة، أي كانت فسيفساء حضارات وثقافات عديدة

ق من أهم احلضارية والثقافية قد تكون هلا خطر من الناحية السياسية واأليدولوجية، إال أن منطقة األناضول تعد حب
  .لذا فقد تشربت بثقافة احلوار يف التاريخ وهضمتها. املناطق اجلغرافية اليت كانت مهداً حلضارات خمتلفة
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إننا نرى أن أمنوذج اإلنسان يف مشروع هذه املدارس أكثر فعالية وإجيابية ونشاطاً، وحياول أن يكون من 
 األمنوذج اإلنساين متوازن من ناحية املادة والروح، وال وهذا. الالعبني على املسرح االجتماعي ومن املؤثرين فيه

  .كما حيمل هذا اإلنسان رغبة احلوار الثقايف واالجتماعي. يعمل أحدمها ضد اآلخر
ميكن سرد العديد من األقوال حول األسس الفلسفية والفكرية هلذه القضية، ولكن ال ميكن إيفاء حق هؤالء 

وجيب أال ننسى أننا أمام نشاط عملي . لعملي هذا األمنوذج االجتماعي والثقايفاألبطال الذين حققوا يف الواقع ا
وجدير بالتأكيد أن املدارس هذه سيكون هلا إسهام كبري يف إغناء احلوار بني احلضارات يف . جتاوز خيال املثقفني

لدان األخرى هلذه املعاهد هذا مرتبط مبدى قبول الب. املستقبل، وإن كان من الصعب رسم حدود هذا اإلسهام حالياً
وبوسعنا أن نرى أن . ومدى تفاعل جمتمعاا معها، ومدى استعداد تلك البلدان للدخول يف مسألة حوار احلضارات

  . مستعدة لقبول مثل هذا احلوار–إن مل تكن هناك ضغوط أيدولوجية سياسية وفكرية عليها–بلدانا كثرية 
اطاته حديث الساعة يف تركيا منذ التسعينيات، وبؤرة اهتمام كبار أصبح فتح اهللا كولن بفعالياته هذه ونش

وأصبحت أعوام . موظفي الدولة ورجال السياسة احملايدين، واألكادمييني واألوساط املثقفة ووسائل اإلعالم
ة والتيارات التسعينات، أعوام االنطالق إىل العامل اخلارجي من جهة، وأعوام إجراء احلوارات مع خمتلف الفئات الثقافي

بينما . أي بدأ عهد حوار داخلي مل حيدث له مثيل يف التاريخ احلديث لتركيا. الفكرية وبشكل واسع من جهة أخرى
وقد قُتل اآلالف من . كانت تركيا قبل الثمانينات مسرحاً لصدام العديد من احلركات ومن التيارات األيدولوجية

واهتزت تركيا من أعماقها بتأثري النـزاعات .  احلركات الشبابيةالشباب يف أثناء الصدامات اليت جرت يف هذه
ولكن فتح اهللا كولن، استطاع أن ينقذ حمبيه واجلماهري العريضة اليت كان . األيدولوجية اليت عمت أيضا العامل كله

  .صة بصرب وتأٍنوأبدى يف هذا األمر عناية خا. خياطبها من االنزالق إىل هذه الرتاعات واخلصومات، ويبعدهم عنها
  

   من احلوار الداخلي إىل احلوار العاملي-جـ 
  شخصية دينية تطلق احلوار بني املناقضني:  بادرة نادرة- ١

ألن العلوم . ال شك أن العامل اليوم حباجة ماسة إىل احلوار بني الثقافات واحلضارات أكثر من أي وقت مض،
وال ينبع هذا التهديد . تقبل اتمعات املوجودة على سطح األرضوتكنولوجيا السالح بلغ من التقدم مبلغاً يهدد مس

فقط من وجود أسلحة الدمار الشامل ومن العالقات بني قوى احلكم، بل إن ظاهرة احلداثة والعوملة دد التعددية 
وال تعد . اء الدنياوبدأت ردود الفعل ضد العوملة تزداد يف خمتلف أرج. الثقافية والدينية واالجتماعية والفروقات بينها

ردود الفعل هذه شكال من أشكال املقاومة للحداثة، بل ألن العوملة بدت وكأا دد ومبقياس واسع اهلويات الدينية 
  .وهذا ينذر بقدوم نزاعات وصراعات جديدة. والقومية والتارخيية والثقافات االجتماعية لألمم

وهذان املفهومان اللذان تطورا .  فتح اهللا كولن وديناميكيتهيعد احلوار وقبول اآلخر، أهم مسة من مسات فكر
إن العيش معاً دون نزاع أصبح من األهداف ومن املشاكل . يف العامل، بدآ ينقلبان إىل مسة ثقافية على نطاق عاملي
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 عهود ومل يكتسب احلوار وقبول اآلخر يف أي عهد من. اليت تبحث الدول احلديثة عن وسائل تدعيمه ووضع فلسفته
التاريخ أمهية كأمهيته احلالية، وال كانت ثقافة احلوار ضرورية كضرورا اآلن، ألن مجيع االمرباطوريات السابقة مل 

وقد . تكن مؤسسة على عالقات سياسية وقانونية مبنية على احلوار، بل كانت قائمة على أساس الصراع واحلروب
.  حمافظة كل منها على هويتها السياسية واأليدولوجية والدينيةأسست احلضارات املختلفة جدراناً مسيكة حوهلا،

وسادت قوانني احلرب يف العالقات الدولية طوال . وأدى هذا إىل صراعات ال بد منها فيما بينها وإىل حروب عديدة
 للدول ومل يقتصر هذا األمر على العالقات الدولية فحسب، بل ساد حىت يف القوانني الداخلية. القرون الوسطى

واالمرباطوريات، إذ مل يكن يسمح بأي اختالفات دينية أو عنصرية أو ثقافية، ومل يتم االعتراف حبق هذه 
لذا تأسس نضال اإلنسانية يف ساحة احلضارة طوال القرون الوسطى على الصراع والشجار . االختالفات بالوجود

  . هذا االوقد تكون الدولة العثمانية االستثناء الوحيد يف. واحلروب
لقد خسرت . م، حدث انقالب عسكري شاع يف أعقابه هدوء كبري لف مجيع أرجاء تركيا١٩٨٠يف عام 

أما أعوام الثمانينات، فكانت أعوام . تركيا يف الستينات والسبعينات ثالثة أجيال، واستوىل التعب واليأس على الناس
ولكن الرتاعات انتهت يف الشوارع والساحات فقط، . حماسبتهاقيام احلركات الفكرية واأليدولوجية مبراجعة نفسها و

يف مثل هذا الوضع االجتماعي، بدأ فتح . ألن الرؤوس واألذهان كانت ال تزال مملوءة ومقسمة باحلواجز األيدولوجية
 يكون مقنعاً، واستطاع أن. اهللا كولن بإرساء ثقافة احلوار وقبول اآلخر، وبثقافة إبداء املرونة واالبتعاد عن التعصب
  .ألنه كان معماري مشروع على النطاق العاملي، لذا أصبح حمط االهتمام وموضوع الساعة

قام فتح اهللا كولن بعد ذلك مبحاوالت وجتارب أولية ملشروعه الكبري إلرساء قواعد احلوار بني املثقفني األتراك 
 بني ممثلي خمتلف األفكار، وبني ممثلي خمتلف أمناط فقام بعقد اجتماعات. املنتمني إىل أطياف فكرية وعقدية متناقضة

اتمع وأديانه، ومع الذين دخلوا يف صراعات فعلية فيما بينهم يف الستينات ويف السبعينات، ومع من استمرت 
وجد هؤالء أنفسهم جيلسون ألول . خالفام يف الساحات الفكرية واالجتماعية، وانقسموا إىل معسكرات خمتلفة

كانوا يرون خمالفيهم عن قرب للمرة األوىل ويتحدثون . ل منضدة واحدة مع خمالفيهم يف الرأي واأليدولوجيةمرة حو
تيارات خمتلفة  كان هؤالء من الذين رمبا شهر أحدهم السالح يف وجه اآلخر سابقا، أو يف األقل قادوا. معهم

اً لوجه يتناولون الطعام ويسأل أحدهم عن فقد جلسوا حول مائدة واحدة وجه. ومتعارضة من احلركات الشبابية
  .أحوال اآلخر

صحيح أن احلديث يف هذه اللقاءات األوىل كان ال يتجاوز كلمات ااملة، ولكن كان هناك من بني 
احلاضرين من أعجب ذه االجتماعات، وبدت عنده أمارات الرغبة يف إرساء القواعد الفكرية والفلسفية 

، أو ما أطلق عليه اسم "أبنت"ومبرور الزمن نتجت عن هذه الرغبة اجتماعات مدينة . ماعاتواالجتماعية هلذه االجت
مل تعد هذه االجتماعات اجتماعات جماملة، فقد شكل هنا كادر علمي جاء أعضاؤه من ". منتدى أبنت للحوار"

نا إىل حوار فكري وانقلب الصراع ه. خمتلف اجلامعات ومن خمتلف االختصاصات ومن خمتلف املدارس الفكرية
  .وعلمي
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لقد جاء هذا الكادر العلمي الذي ينتمي كل منهم إىل مدرسة فكرية خمتلفة إىل هذه االجتماعات لتأسيس 
كان . كان هذا دون شك مشروعاً كبرياً ال شبيه له. ساحة مشتركة من التفاهم والعيش معاً يف تركيا دون صراع

 يف أول األمر هم الذين يديرون هذا املنتدى، ولكن ما أن اتسع نطاق هذه فتح اهللا كولن ومن تأثروا به من املثقفني
نتيجة اشتراك عدد كبري من املفكرين والعلماء يف ساحات الفكر والعلم والقانون –االجتماعات حىت حتول املنتدى 

فخرية جلمعية وال يشغل فتح اهللا كولن سوى الرئاسة ال.  إىل منرب مشترك وإىل برنامج عمل فعال–والسياسة
اليت تقوم بترتيب هذه االجتماعات ومتويلها، أي إن اجتماعات احلوار هذه أخذت قالبها " الصحفيني والكتاب"

  .املؤسسايت على يد هؤالء األكادمييني وأصبحت حتت تصرفهم
   وقف الصحفيني والكتاب يف مسرية احلوار- ٢

تاحه صدى كبري يف وسائل اإلعالم حيث تأسس وكان الفت. م١٩٩٤تأسس وقْف الصحفيني والكتاب عام 
وكان هذا هو رأمسال الوقف يف البداية، ولكن سرعان ما . يف البداية لتفعيل وتنشيط جو من احلوار وحسن النية

فقد امتلك الوقف جملتني ودار نشٍر إلرساء . أعقبت اللقاءات على موائد الطعام فعاليات اجتماعية وثقافية خمتلفة
  ."أبنت"فكرية الجتماعات القواعد ال

وظهر . إىل جانب هذا، بدأ املشاركون يف الوالئم من خمتلف االجتاهات واإلنتماءات بتأسيس صداقات جديدة
وألول مرة أن للفروق واالجتاهات املختلفة مثل هذه اجلاذبية وهذا السحر، ألنه سرعان ما أدرك مجيع األطراف 

فأصبح مثة تالؤم وانسجام تام بني معتنقي . وجه من أوجه الغىن والثراءكيف أن الفروق واالختالفات ليست سوى 
كان هذا أول حوار ساخن بني هؤالء، ألم مل يروا منذ سنوات عديدة، بل رمبا . خمتلف األفكار والعقائد واألديان

ولعلهم مل يتوقعوا . لذا فقد أيدوا هذه احلوارات حبرارة. منذ عدة عصور، أرضية مشتركة للحوار مثل هذه األرضية
يف البداية أن ينشأ جو كمثل هذا اجلو احلار، ومل يتوقعوا أيضاً حتول هذه احلوارات اليت جرت على موائد الطعام إىل 

  .حوارات بني الثقافات واحلضارات واألديان
  لإلنسان تسهيالت كثرية، ولكنها يف الوقت نفسه زادت منمهدتوجدير بالذكر أن احلياة العصرية 

مشاكله، ولعل من أهم هذه املشاكل هي التحريضات السياسية واالمربيالية اليت تثري خالفات بني األديان 
الذي مل يتحقق –ومن مث يبقى السالم العاملي . واحلضارات، كما أن العالقات الدولية تتأثر سلبياً ذه التحريضات

 أن احلوار بني احلضارات واألديان هو األمل الوحيد لذا بدا.  يف خطر مستمر–أبداً على الرغم من كثرة احلديث
  .لإلنسانية

وهكذا فإن فتح اهللا كولن تعد على املستوى الدويل، من أبرز حماوالت البحث عن أرضية للحوار والتفاهم 
ه يف التعليم وما فعاليات. ويسند حممد فتح اهللا هذه احملاوالت بأدلّة دينية وفقهية وفلسفية. املشترك، وأبرز مثال هلا

والتربية على املستوى الدويل، وتأسيسه املدارس العديدة يف خمتلف الدول، إال لكي تكون هذه املدارس جسور 
  .سكينة وسالم بني احلضارات والثقافات واألديان املختلفة
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فهذه وهو يرى أن على املسلمني أال يقيموا هويتهم الثقافية واالجتماعية على أسس من الصراع والرتاع، 
ومل تكن احلروب الطويلة األمد يف العهود . األسس أسس هدامة، وال تتفق مع القيم اإلنسانية والعاملية لإلسالم
وقد كان من املمكن أن ينطبق هذا على مجيع . السابقة، إال نتيجة ملشكلة هيمنة منطق القوة على العالقات الدولية

ولكن ال تستطيع اإلنسانية اآلن حتمل تبعات هذا الرتاع . ع األدياناالمرباطوريات السابقة وعلى ظهور وانتشار مجي
  .يف الصراع على املستوى العاملي

 هذه وقد طبق الرسول . علماً بأن منظومة القيم اإلسالمية قائمة على السالم واحلوار املتبادل وقبول اآلخر
للمرة - لقد تصرف الرسول .  أديان وثقافات خمتلفةكان أهل املدينة ينتسبون إىل. القيم يف دولته يف املدينة املنورة

وترينا هذه الوثائق التارخيية، .  ضمن قيم متفوقة على قيم حقوق اإلنسان الدولية املعلنة اليوم–األوىل يف التاريخ
كيف مت االعتراف باخلصوصيات الدينية والثقافية املختلفة وحقوق كل جمموعة ومسؤوليتها على أساس من 

وحسب هذه الوثائق واملعاهدات، فإن غري املسلمني أحرار يف أديام وتفكريهم وطرز معيشتهم . اف املتبادلاالعتر
وعبادام دون أن يتدخل أحد يف هذه األمور، بل ميكنهم العيش مع املسلمني كشركاء على أساس من احلرية الدينية 

  .والقانونية والثقافية وضمن نظام يسمح بالتعددية
. املستندة إىل احلوار وقبول اآلخر" التعددية"و" اجلماعية"تاذ فتح اهللا كولن حياول اليوم توسيع هذه إن األس
يف السابق كانت حمددة باألسس الدينية، إال أن اليوم هناك حاجة إىل أسس ثقافية وسياسية " اجلماعية"وال شك أن 

 هذه اجلهود بشكل إجيايب وفعال لكي ميكن ومن الضروري اشتراك أشخاص منتسبني حلضارات خمتلفة يف. كذلك
وهناك قيم إنسانية وعاملية يف ماضي كل أمة ويف مرياثها . حتقيق ثقافة احلوار وقبول اآلخر الذي خيدم السالم العاملي

نتسبيها وجيب إظهار هذه القيم مل. الثقايف وطراز حياا الثقافية تدعو إىل التسامح جتاه أمناط احلياة الثقافية املختلفة
  .وتعليمها هلم لكي ميكن تأسيس ثقافة ميكن العيش يف ظلها يف العامل

وهو أمر ال يتحقق إال مبشاركة األطراف األخرى من أصحاب الثقافات املختلفة وجتاوا مع هذه احلركة يف 
تلف وحركة احلوار هذه، مستمرة كحركة مدنية حتملها أطراف عديدة من خم. كل خطوة من خطوات احلوار

األديان والثقافات، وحيملها مثقفون ميلكون أسساً فكرية وفلسفية خمتلفة ومفكرون وعلماء وزعماء من مذاهب 
وال . وقد بدأت موجات هذه احلركة تتسع يوماً بعد يوم ويزداد تأثريها. وقناعات خمتلفة ينتمون إىل جمتمعات خمتلفة

ولكنها تستطيع يف املدى البعيد التأثري إجيابياً على مستقبل . رةشك أن هذه احملاولة ال حتمل أي صبغة سياسية مباش
. ألا حركة حوار جدية ذات مستوى رفيع، وقد استقطبت االهتمام والتجاوب لكوا حركة مدنية. اتمعات

حية ورمبا استطاعت هذه احلركة يف املستقبل القريب نقل صوا الذي يدعو اإلنسان إىل الرجوع إىل جذوره الرو
العميقة املوجودة يف مخرية الكون، وإىل احلب والعشق اإلهلي ونقل صوا إىل قطاعات أوسع وإحداث تأثريات أقوى 

  .فيها
من املؤكد أن األستاذ فتح اهللا كولن مفكر إسالمي وشخصية دينية، ولكن مل يستغرب أحد يف هذه العامل 

الدينية هذه، ألنه يقدم أمنوذجاً واضحاً ويؤكد على قيم مشتركة ويف األوساط االجتماعية والثقافية املختلفة هويته 
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 فقد شببهه الكثريون ٣)(.يستطيع كل جمتمع إنساين قبوهلا بكل رضا من الناحية اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية
 الدين الرومي إن العديد من اتمعات يف العامل عرفت كتب جالل. جبالل الدين الرومي، واعتربوه رومي هذا العصر

  .فمن مث نرى أن اهتمام جمتمعات العامل يف ازدياد جتاه حركة احلوار والتسامح اليت متثل روح دعوة الرومي. وقرأا
  

  أمحد حلمي فيليبه يل
سـلطانية  "بدأ التعرف على املعارف وعلى العصر بالدراسة يف         . كان أبوه سفرياً  . ولد يف مدينة فيليبة ببلغاريا    

فتبعه النفي واإلبعاد   " تركيا الفتاة "وهنا اتصل بعناصر    . مث أقام يف إزمري وتوظف يف بريوت      .  بإسطنبول "غالطة سراي 
صدر جملة ذا   ، وأ "االحتاد اإلسالمي " راية فكر    فرفع). الدستور" (املشروطية"مث دعي إىل استانبول بعد      ". فيزان"إىل  

، مث جمالت   "االحتاد والترقي "اليومية والتصدي جلمعية    " حلكمةا"وبعد ذلك جريدة    ... االسم لنشر أفكار هذه اجلمعية    
مث قتل بالسم يف عمر حيـسب علـى         ). اجلامعة(والقيام مدة بوظيفة أستاذ الفلسفة يف دار الفنون         ... وجرائد أخرى 

احلركة الذي  إن اآلثار والكتابات اليت تركها رجل الفكر و        .الشباب من قبل أعدائه األلداء املاسونيني بالظن الغالب       
  .ألقينا على حياته نظرة سريعة، ال زالت تنتظر دراساٍت أكادميية

  
  امفريد ك

ة العرفانية الستانبول، كما    السرية الوجيزة لرجل الفكر والذوق والبيان الفريد النادر الذي فتح عينه على احليا             
قصرية، مث اللجوء إىل التصوف يف أحـضان         واالستطالع الفلسفي الذي أوقعه يف قلق ملدة         أستاذ الفرنسية  يأيت؛ فهو 

سـبيل  "و  " الصراط املستقيم "وبعد ذلك نشر أحاسيسه يف جمليت       . العناية اإلهلية، فاالستقامة يف احلس والفكر جمدداً      
دار احلكمـة   "واالنتـساب إىل    "... مدرسة السليمانية "و  " دار الفنون "والقيام مدة بوظيفة مدرس يف      " ... الرشاد

والتعرض مرات إىل العزل من الوظائف واإلعادة إليها، وإىل البأسـاء           )... هيئة من كبار علماء اإلسالم     ("اإلسالمية
ه وكما يليق برجل فكر     والضراء واملضايقات، والدوام يف مسرية احلياة بزهاء ألواا ذات البعد العقبوي حىت لقاء رب             

  .وعمل حركي
  

  مصطفى صربي أفندي
مصطفى صـربي   " شيخ اإلسالم "فنجد  . بكل معاين هذه الكلمة    "إنسان الكفاح "هو   ،رإنه ابن األناضول الطاه   

بيـان  "ورئيساً للتحرير يف جملـة      ) نائباً يف الربملان  (رجل الكفاح والعمل احلركي مدرساً وأمينا ملكتبة السراي ومبعوثا          
لقـد  . املعروفة" مدامهة الباب العايل   "احلرية واالئتالف، إىل ساعة تركه الوطن بعد      ) حزب(وعضواً يف فرقة    "... احلق

                                                            
( ) 3 M. F. Gülen, Örnekleri Kendinden Bir Hareket, s. 117; Ruhumuzun Heykelini Dikerken, s. 122; Yeşeren Düşünceler, s. 
156; Kendi Dünyamıza Doğru, s. 50; İslam Dünyası, Sızın , Mart 2004.
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عمل رجل احلركة هذا يف خدمة اإلسالم يف بالد املسلمني األخرى مىت ما اشتدت العواصف، وعاد إىل وطنه ملواصلة                   
دار احلكمـة   "فيفتح صدره خلدمة بلده كلما سنحت له فرصة، فيتقلد عضوية           ... الكفاح هنا مىت ما سنحت الظروف     

حـىت  ...  آلخر مرة إىل رومانيا وإسـكجه، مث مـصر         ١٩٢٢مث يغادر تركيا سنة     ". شيخة اإلسالمية امل"و  " اإلسالمية
حياة مباركة ألبن بار للوطن مشحونة      ... حياة أمضاها يف كفاح مرير ومكافحة شديدة      ... ١٩٥٤انقضاء عمره سنة    

  .كتوراهبعذاب ثقيل ومتقلبة بني الصعود والنـزول، تصلح موضوعا للعديد من رساالت الد
  

  همحد نعيم بابان زادأ
من مراحل سرية هذا اإلنسان األفـق،       . ل من معارف إستانبول مثل أقرانه     . أبوه باشا عثماين  . ولد يف بغداد  

، )اإلدارة والـسياسة  (غالطة سراي، مدرسة املُلِْكيـة      " سلطانية"مدرسة  : الغين والواسع يف عامله احلسي والفكري     
يف وزارة اخلارجية ومدير التدريسات يف وزارة املعارف وعضوية دائرة الترمجـة وتـدريس              فالتعيني يف قلم الترمجة     

... إن أمحد نعيم نبع مهم ارتشف منه اتمع التركي فكراً وروحاً           ...األدب يف دار الفنون وعمادة كلية ملدة وجيزة       
  .وترك من خلفه مرياثاً غزيراً من العلم والعرفان لألجيال القادمة

  
  عاكفحممد 

وسـيكتب  . كُِتبت عنه الدات من األحباث وحتدث عنه اخلطبـاء        .  فهو االبن البار واملخلص لتركيا الوطن     
هو من نوادر املـثقفني التـرك       . ويقال بال انقطاع عن إميانه وعشقه وفوران مشاعره وعمله احلركي وقضيته وفكره           

وكان حيث ما حل صوتا لشعب      . وبالد العرب )  أوروبا املمالك العثمانية يف  (الذي ساحوا يف األناضول وروم ايلي       
من قالئل الناس   . جميد، لكن منتكس املآل، مليء باحلسرة واهلجران، ونفَساً ينفث األنني، وتوجساً مبثوثا فيما حوله             

ـ   : كان خملصاً ووفياً يف مراحل حياته كلـها       . الذين حافظوا على خط توجهم ذا االلتزام العظيم        شاً بيطـاراً ومفت
، مث خطاباته يف    "دار احلكمة اإلسالمية  "مث  " الصراط املستقيم "ومدرساً لآلداب يف دار الفنون وباذالً جهده يف فريق          

  .سنوات حرب االستقالل
وهو ينتظـر أيامـا   . عاش ابن الوطن ذو الصوت القوي، زاهداً كزهد صحايب جليل، ورحل إىل العقىب فقرياً 

 بالبحث والتمحيص عن جوانب فكره وعمله احلركي وفنه، مع حفظ الشكر للجهـود        عابقة بالوفاء من األكادمييني   
  .املبذولة يف هذا الشأن حىت اآلن

  
  حممد محدي يازر

 مـن نـواحي األناضـول        وهي ،"أملايل" بعدما حصل على العلوم االبتدائية يف         العالمة املفسر الشهري، فهو   
تتلمذ على يد مشايخ    . حسب املصطلحات يف درجات العلم    " النسخإلكمال  "الصغرية، توجه إىل العاصمة إستانبول      
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الدرس "ومرتقياً إىل   "... مدرسة الواعظني "، مث مدرساً يف     "مدرسة النواب "، مث   "امتحان الرؤوس "بصورة خاصة، مث    
ن عبد احلميد يف خطأ     والتوقيع على فتوى جييز خلع السلطا     ... على اثر املشروطية  ) نائباً يف الربملان  (مث مبعوثاً   ". العام

والوقوع حتت طغيان حماكم االستقالل يف العهد       ... ووزيراً لألوقاف ... وعضوية دار احلكمة اإلسالمية   ... اجتهادي
اجلمهوري، واالنـزواء الطويل بعد النجاة من غضب هذه احملنة بفلتة أدق من الشعرة، مث تـصنيف ذاك التفـسري                   

إن العالمة محدي يازر من الشخصيات البارزة اليت ينبغي أن نتوقـف             .ريتههذه خطوط عريضة منتقاة من س     . األشم
  .عندها مليا باسم حياتنا الفكرية وعملنا احلركي

  
  جنيب فاضل

لكنه وجيه مشبع بتربية إستانبول وآداا، ولد فيها وعـاش          . من حواضر األناضول  " مرعش"جذور عائلته يف    
درسة البحرية كانتا ملء سندانتني من التراب ذي قوة إنباتية حيتضن هذه القابلية             الكلية األمريكية وامل  . فيها حىت وفاته  

. قسم الفلسفة يف دار الفنـون     : ومن املنازل اليت نـزهلا مث رحل عنها سريعاً       . الفذة وكومتني صغريتني للوثبة الذاتية    
ك فكأنه فيها بـائع متجـول،       ومل يستسغ وظيفة مفتش يف البن     . وسوربون باريس منفذ صغري لالطالع على الغرب      

معهـد  (أول داٍر نفَخ فيها روح الفن يف كل صدٍر موهوب أو غري موهوب هي كونـسرفاتوار الدولـة                   . فغادرها
، املسماة باسم الدورية اليت     "الشرق الكبري : "إنه صاحب املدرسة الفكرية   . وأكادميية الفنون اجلميلة  ) موسيقى الدولة 

الصدور أعاد إصدارها، وكلما صدرت أغلقت باملنع عن النشر، بإرادة قوية تدفعه            أصدرها مرات، كلما منعت من      
وهو ... فهو بانيها ومهندسها وصاحبها املثقل بالعذاب والبأساء والضراء       . إىل املثابرة يف التخطيط للصدور أثناء املنع      

إن غوصه يف الفكر الصويف، وعمقه يف       و. أحد أفذاذ أساتذة الشعر والنثر ومهندسي الفكر املستقبلي يف العصر األخري          
، هـي   امليتافيزيقا، وتوقريه املتني يف عمره كله للحقيقة املطلقة، واحترامه الفائق وتوقريه املكني إزاء سيد األنـام                 

وإن تعريف جيل الشباب التركي والعامل كله ـذا اإلنـسان العمـالق             . قطرات صغرية من حبره املمتد إىل اآلفاق      
  .لها، واليت أحملنا إىل بضع قطرات منه هنا، إمنا هو مقياس قدراتنا على استشعار العظمة عند اآلخرينوبتوجهاته ك

  
  سليمان حلمي أفندي

بسائق الوفاء اخلـالص    " مدرساً"عاد إىل بلدته اليت ولد فيها       . شيخ وابن شيخ  . سليل عائلة أصيلة يف سلسترة    
وتتوسم عائلته اليت تعلق عليه آماالً عظيمـة خـرياً يف طالبـه             . ولبعدما أنضج غناه الروحي يف آفاق عرفان استانب       

 .املتحلقني حوله، ويف إخالص ووفاء أخالئه وإخوانه، فترى فيهم رسالته ومستقبله، وتبتسم ملن يلحق م من بعدهم          
 صادقاً وثابتاً   فكان يف عمره كله منافحاً    . سليمان أفندي رجل كفاح قل مثيله، ممن ال يعرف الكلل يف عمله احلركي            

فهو داعية الكفاح الشامل وليس الكفاح يف خط الدفاع، يف عصر تعـرض احلـس               . عن فكر أهل السنة واجلماعة    
... فنقش الشيخ الفكر الديين مع احلس التارخيي يف نسيج أرواحنا نقوشاً بديعة           ... والفكر الديين إىل هزات متكررة    

الدورات التعليمية ومساكن الطلبة وبيوت اإلقامة يف كل أحناء الـبالد،           واجتهد يف إشباع قلوبنا من أصول وجودنا ب       
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ولست أزعم أن أسطراً أو      .فلم يِن ومل يفتر عن غايته هذه ورسالته حىت رحيله إىل حيث يطري األرواح والروحانيون              
ء حبـق إنـسان     بل وال الدات من الكتب تستطيع اإليفا      ... صفحات قادرة على تعريف رجل احلركة العظيم هذا       

بالعلم والعرفان، ويف مدة قصرية، وراغماً أنف       " أردهان"إىل  " أدرنة"الروح واملعىن، هذا الذي زان أرجاء البالد من         
  .العوائق
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