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تمهيد:

صاحــه حيــًزا رئيســيًّا فــي وســائل اإلعــام، خصوصــا خــال  مــن وقــت آلخــر تحتــل فكــرة إعــادة تنظيــم األزهــر واإ
الســنوات الســت األخيــرة منــذ الثاثيــن مــن يونيــو 2013 التــي أفضــت إلــى اســتقرار نظــام سياســي ال ُيخفــي انزعاجــه 
مــن الوضــع الحالــي للمؤسســة األزهريــة وخطابهــا الدينــي الــذي ُيعــد نتاًجــا لـ»اإلصاحــات« التــي قــام بهــا النظــاُم 
الناصــريُّ لألزهــر فــي ســتينيات القــرن الماضــي؛ وهــي اإلصاحــات التــي ُيعــد فهــم تأثيراتهــا العميقــة فــي بنيــة األزهــر 
الشــريف وفــي دور علمائــه فــي المجتمــع والدولــة ضروريًّــا لفهــم الجــدل الدائــر حــول دوره وعاقاتــه بالمجتمــع 
والدولــة، وهــذه اإلصاحــات الناصريــة وتأثيرهــا فــي تكويــن علمــاء األزهــر وفــي ممارســاتهم ألدوارهــم الدينيــة 

والمجتمعية والسياسية تحديًدا هو رأس موضوع هذا الكتاب المهم.

ــا مــن معهــد  ــة الزغــل« حصلــت عليه ــة التونســية »مليك ــوراه للباحث ــي األصــل هــو رســالة دكت ــاب ف وهــذا الكت
الدراســات السياســية بباريــس عــام 1996، وذلــك قبــل أن ُيترجــم عــن طريــق المركــز الوطنــي للترجمــة فــي تونــس 
إلــى اللغــة العربيــة عــام 2015 فــي ظــل اشــتعال جــذوة الجــدل فــي مصــر حــول إعــادة تنظيــم األزهــر، وقــد آثرنــا تقديــَم 
عــادة تنظيمــه؛ خصوصــا فــي ظــل عــدم انتشــار الكتاب  هــذه المراجعــة للمســاهمة فــي إثــراء الجــدل حــول دور األزهــر واإ
ــع  ــي فهــم الواق ــة االســتفادة منهــا ف ــة لتصوراتهــا وكيفي ــة نقدي ــة تحليلي ــم رؤي ــن، مــع تقدي ــن المصريي ــن المثقفي بي

الحالي لألزهر.

انتقال األزهر إلى المجال التقليدي:

نشــاء دولتــه الحديثــة كان األزهــر الشــريف وعلمــاؤه فــي قلــب  قبــل وصــول محمــد علــي إلــى الحكــم فــي مصــر واإ
التفاعــات السياســية واالجتماعيــة فــي مصــر؛ إذ مّثــل علمــاؤه وخريجــوه النخبــة المجتمعيــة القويــة التــي تقــوم بــأدوار 
الوســاطة بيــن األمــراء والرعيــة، كمــا تقــوم بتوجيــه الــرأي العــام وقيــادة تحــركات الجماهيــر، غيــر أن هــذه النخبــة لــم 
تكــن موحــدة دائًمــا؛ إذ كان ثمــة صــراع طبقــي بصــور مختلفــة بيــن علمــاء األزهــر حــدث نتيجــة الفــوارق الطبقيــة 
بيــن كبــار علمــاء األزهــر وطابــه المنحدريــن مــن األســر الغنيــة مــن جهــة، والمجاوريــن الذيــن يمثلــون الطبقــات 
الفقيــرة ويعيشــون علــى إعانــات األوقــاف والهبــات الممنوحــة لطــاب األزهــر مــن جهــة أخــرى؛ حيــث تقــوم فئــة كبــار 
العلمــاء بــإدارة األوقــاف ونظارتهــا إلــى جانــب ارتباطهــم الوثيــق بالحــكام واألمــراء فضــًا عــن اشــتغال غالبيتهــم 
بالتجــارة أو تكليفهــم مــن قبــل الحــّكام بجمــع الضرائــب؛ ومــن ثــّم يمّثــل هــؤالء العلمــاء النخبــة المجتمعيــة القويــة التــي 
تتمكــن فــي كثيــر مــن األحيــان مــن لعــب دور الوســاطة بيــن األمــة وأمرائهــا بفعــل الضغــوط التــي تتلقاهــا مــن كا 
الجانبيــن، بينمــا ُيعــد المجــاورون الطبقــة األكثــر التحاًمــا بمشــكات األمــة واشــتراًكا فــي المعانــاة مــع عامــة النــاس، 
ومــن ثــم فهــم األكثــر عنًفــا واحتجاًجــا واشــتراًكا فــي الثــورات الشــعبية، كمــا كان لهــم الكثيــر مــن مواقــف االحتجــاج 
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على سياسات إدارة موارد األوقاف وتوزيعها.

وبفعــل سياســات التحديــث التــي قادهــا محمــد علــي باشــا ظهــرت المــدارُس الحديثــُة كمنافــس قــوي لألزهــر 
الشــريف، وبــات خريجوهــا هــم األكثــر تمتًعــا بالنفــوذ والمكانــة االجتماعيــة، ومــن ثــم تحولــت وجهــة العائــات الكبيــرة 
ــُم الدينــيُّ التقليــديُّ فــي األزهــر الشــريف الــذي بــدأ فــي التحــول  إلــى هــذه المــدارس الحديثــة، بينمــا انحســر التعلي
تدريجيــا باتجــاه النمــط المؤسســي واتخــاذ الشــكل الهرمــي، وذلــك بعــد تدخــل الســلطات فــي تنظيــم شــئونه واندثــار 
المــدارس الدينيــة األخــرى وتجمــع طابهــا – وأغلبهــم مــن فئــة المجاوريــن الفقــراء – حــول الجامــع األزهــر، وهــو مــا 
كان لــه دور فــي تعزيــز مكانــة األزهــر كمدرســة دينيــة مــن جهــة، وفــي إضعافــه وانزوائــه مــن جهــة أخــرى بعــد أن 

فقد دوره في تخريج النخبة المجتمعية صاحبة الرأي المعتبر.

وظلــت معضلــة وجــود علمــاء لألزهــر غيــر متفاعليــن مــع محــاوالت التحديــث الجاريــة منــذ عهــد محمــد علــي 
قائمــًة ومتمثلــة فــي االنفصــام الشــديد بيــن نمطــي التعليــم األزهــري والحديــث دون تفاعــل بينهمــا، وهــي المعضلــة 
التــي عمــل عبــُد الناصــِر علــى إنهائهــا مــن خــال قانــون 1961 الــذي غمــر األزهــر بمــواد التعليــم الحديــث بهــدف 

إدماج األزهريين في الحياة الحديثة وتهميش التعليم الديني التقليدي وعلمائه.

رؤى ومساعي القضاء على ازدواجية التعليم .. وخيارات النظام الناصري:

ــا  كان هنــاك توجهــان متضــادان يتصارعــان فيمــا يتعلــق بالتعليــم المصــري الــذي يجــب أن يكــون موحــًدا حفًظ
لغــاء التعليــم األزهــري أو تحويلــه  للتجانــس بيــن المواطنيــن؛ أحدهمــا ينــادي بتوحيــد التعليــم وفًقــا للنظــام الحديــث واإ
إلــى مجــرد كليــات دينيــة محــدودة داخــل الجامعــات الحديثــة، وقــد عّبــر عــن هــذا التوجــه مشــروع األديــب المصــري 
طــه حســين، واآلخــر ينــادي بأســلمة التعليــم الحديــث وبســط ســيطرة األزهــر علــى النظــام التعليمــي تكريًســا للهويــة 

وحفًظا للدين واللغة العربية، وهو ما كان ينادي به الكثير من علماء األزهر التقليديين.

وفــي المقابــل ســلك النظــاُم الناصــريُّ طريًقــا ثالًثــا يتمثــل فــي إغــراق التعليــم األزهــري بالمــواد والتخصصــات 
الحديثــة بــذات مناهجهــا وأســاليب تدريســها المتبعــة فــي النظــام التعليمــي الحديــث؛ ولــم يكــن الهــدف مــن ذلــك أســلمة 
نمــا كان الهــدف مســخ الهويــة الدينيــة للتعليــم األزهــري  العلــوم أو تعزيــز الــدور العلمــي واالجتماعــي لعلمــاء الديــن، واإ

وتحقيق أكبر قدر ممكن من التشابه بين خريجي التعليم األزهري وخريجي التعليم الحديث.

نتيجــة لذلــك ظلــت العلــوُم الحديثــُة فــي األزهــر مجــاورة للمعــارف الدينيــة التقليديــة وليســت مندمجــة معهــا، ولــم 
يهتــم األزاهــرة بالبحــث فــي العلــوم الحديثــة وتطويرهــا مــن منظــورات شــرعية ودينيــة بينمــا تلقــوا المعــارَف الحديثــَة 
فــي كليــات التجــارة والطــب والهندســة وغيرهــا دونمــا تجديــد أو تأصيــل شــرعي لهــا، وهــو مــا كان لــه عظيــم األثــر فــي 
تكويــن الشــخصية األزهريــة الحًقــا؛ إذ لــم يعــد هــؤالء متمكنيــن مــن علــوم الشــريعة كمــا كان حالهــم مــن قبــل، وتميــز 
فكرهــم بالســطحية الناتجــة عــن المــزج بيــن قشــور العلــوم الشــرعية وأســاليب المعــارف الحديثــة ومفاهيمهــا كمــا هــو 
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حــال المثقــف »اإلســامي« المنتمــي إلــى الجماعــات اإلســامية غيــر األزهريــة، الــذي يعمــل علــى تعّلــم العلــوم 
الشــرعية بنفســه بعــد أن لــم تتــح لــه فرصــة تعلمهــا فــي المــدارس الحديثــة، ومــن ثــم بــات قســم غيــر قليــل مــن علمــاء 

األزهر وخريجيه متبنين لخطاب الجماعات اإلسامية التي بدأت في الظهور من السبعينيات.

كمــا أفضــت هــذه اإلصاحــاُت إلــى إيجــاد جامعــة أزهريــة تعانــي مــن ذات العيــوب التــي تعانــي منهــا الجامعــات 
األخــرى مثــل التكــدس الطابــي وتدنــي مســتوى التعليــم، كمــا انتقلــت إليهــا الكثيــر مــن المطالــب التــي يتــم رفعهــا فــي 
الجامعــات الحديثــة، مثــل: دمقرطــة الجامعــات، وحــق انتخــاب شــيخ األزهــر بــداًل مــن تعيينــه مــن قبــل الســلطات، 
واســتقال الجامعــة عــن الســلطة السياســية، واندلعــت أحــداث عنــف شــديدة خــال الثمانينيــات بيــن طــاب الجامعــة 
األزهريــة وقــوات األمــن فــي ضــوء هــذه المطالبــات وعلــى خلفيــة بعــض حــوادث تعــدي األجهــزة األمنيــة علــى النشــاط 
دخــال كليــات المعــارف الحديثــة إلــى األزهــر  الطابــي فــي جامعــة األزهــر، وبذلــك تــرى الكاتبــة أن إصاحــات 1961 واإ
قدمــت فرصــة لخريجــي األزهــر لدخــول المجــال السياســي، كمــا أدت إلــى توســيع ســلطات المؤسســة األزهريــة التــي 
ن كان تعليًمــا أقــرب إلــى التعليــم المدنــي التقليــدي  باتــت مســئولة عــن تعليــم شــرائح واســعة مــن المجتمــع المصــري، واإ

منه إلى التعليم الديني الشرعي.

دوافع اإلصاحات الناصرية وتداعياتها على الدور السياسي لألزهر:

فــي إطــار التوجهــات التأميميــة الشــمولية للنظــام الناصــري كان ال بــد مــن إخضــاع المؤسســة الدينيــة لســلطة 
ــل فئــة العلمــاء عقبــات كئــود فــي طريــق  دماجهــا فــي المشــروع التحديثــي االشــتراكي الناصــري؛ لئــا ُتمّث ــة واإ الدول
الهيمنــة الناصريــة علــى الدولــة والمجتمــع فــي مصــر، وقــد بــدأ النظــام الناصــري خطواتــه التأميميــة للتعليــم الدينــي 
لغــاء المحاكــم الشــرعية التــي كانــت  األزهــري عــن طريــق إلغــاء األوقــاف األهليــة واســتياء الدولــة عليهــا بالكامــل، واإ
تعــد وظائفهــا هــي الملجــأ الرئيســي لخريجــي األزهــر الشــريف، وبذلــك تــم تجفيــف المنابــع الماديــة والمعنويــة لألزهــر 
ــة  ــم يعــد يحظــى بمكان ــاف، ول ــه األوق ــره ل ــذي كانــت توف ــي ال ــدر مــن االســتقال المال ــأي ق ــم يعــد يحظــى ب ــذي ل ال
اجتماعيــة تذكــر بعــد إلغــاء المحاكــم الشــرعية والتزايــد غيــر المســبوق لمكانــة خريجــي المــدارس الحديثــة ونفوذهــم 
ــال فــي المجتمــع أو إيجــاد  ــى ممارســة دور فّع ــن عل ــم يعــودوا قادري ــن ل ــى حســاب طــاب األزهــر الشــريف الذي عل

وظائف لهم في الدولة.

ــااًل رجعييــن جامديــن غيــر  ــة ســلبية لعلمــاء الديــن تقضــي بكونهــم جّه ــك تكريــس صــورة ذهني كمــا صاحــب ذل
قادريــن علــى التأقلــم مــع مقتضيــات الحيــاة العصريــة، كمــا ســاهم اإلعــام الناصــري فــي تكريــس هــذه الصــورة تجهيــًزا 
ــث  ــث مــن حي ــون إلــى التعليــم الحدي ــرب مــا يك ــه أق ــة لجعل ــم األزهــري والهادف لإلصاحــات المزمــع إجراؤهــا بالتعلي

المنهج وأساليب التدريس.

وثمــة دوافــع سياســية أخــرى ألجــأت النظــام الناصــري للتعامــل مــع التعليــم األزهــري بهــذا األســلوب الــذي أفضــى 
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ــه أو تحجيمــه كمــا فعــل نظيــره التونســي بورقيبــة؛ فقــد كان النظــام الناصــري بحاجــة  ــداًل مــن إلغائ إلــى توســعته ب
ــة  ــه علمــاء األزهــر لمواجهــة اإلخــوان المســلمين ولمواجهــة القــوى اإلقليمي ــي ســيضفيها علي ــة الت للشــرعية الديني
األخــرى التــي تنازعــه الزعامــة العربيــة وعلــى رأســها المملكــة الســعودية التــي تتمتــع بشــرعية دينيــة قويــة، ومــن ثــم 
ــا، وقــد نتــج عــن  قليميًّ ــا واإ أراد النظــام الناصــري اســتخدام األزهــر كأداة دعايــة لمشــروعه االشــتراكي العروبــي محليًّ
ذلــك وجــود مؤسســة دينيــة قويــة أصبحــت بمنزلــة الكهنــوت المحتكــر للخطــاب الدينــي ولكــن تحــت هيمنــة الدولــة 
الناصريــة التــي مــا إن تضعــف قبضتهــا حتــى تظهــر هــذه المؤسســة بصــورة مســتقلة وقويــة ومزعجــة للنظــام بخــاف 

ما كان ُيراد لها.

فقــد انخــرط األزهــُر منــذ الســبعينيات وفــي إطــار حركــة »الصحــوة اإلســامية« فــي العديــد مــن المناقشــات بشــأن 
العــودة إلــى الديــن وتطبيــق الشــريعة وحــث الســلطات علــى تقنيــن الفقــه اإلســامي وتطبيقــه، وقــد وصــل األمــر إلــى 
حــد تطويــر مجمــع البحــوث اإلســامية بالتعــاون مــع فقهــاء قانونييــن لمشــاريع للقوانيــن والدســاتير اإلســامية بغيــة 
قيــام الدولــة بتطبيقهــا، وذلــك تحــت إشــراف شــيخ األزهــر عبدالحليــم محمــود، كمــا أدت مواقــف الشــيخ عبدالحليــم 
محمــود إلــى انزعــاج نظــام الســادات منــه ومحاولتــه إقــرار قانــون يقضــي بتبعيــة األزهــر لــوزارة األوقــاف، وهــو القانــون 
الــذي القــى رفًضــا واســًعا مــن علمــاء األزهــر ممــا أدى إلــى إفشــال تطبيقــه وعــودة عبدالحليــم محمــود إلــى مشــيخته 

منتصًرا بعد أن كان قد قّدم استقالته احتجاًجا على ذلك القانون.

سلطة األزهر الرقابية.. التحديث ال يؤدي إلى العلمنة بالضرورة:

تمكــن األزهــُر منــذ الثمانينيــات مــن ســلطة رقابيــة قويــة عمــد مــن خالهــا إلــى التضييــق علــى الفكــر العلمانــي، 
ــم األزهــري بفعــل  وقــد ُمنحــت هــذه الســلطة لعلمــاء األزهــر إرضــاًء لهــم بســبب نقمتهــم علــى تدنــي مســتوى التعلي
إصاحــات 1961، ومطالبــات الكثيريــن منهــم بعــودة األزهــر للتعليــم الدينــي والتخصــص فــي الشــريعة دون غيرهــا 
مــن العلــوم الحديثــة التــي مســخت الهويــة الدينيــة لألزهــر، فمقابــل تأييدهــم المطلــق للدولــة فــي عصــر مبــارك 
خصوصــا فــي معاركــه مــع الجماعــات اإلســامية المســلحة؛ أتيحــت لهــم مســاحات مــن الحريــة فــي مجــال الرقابــة 

على الفكر والتضييق على األفكار العلمانية والتفسيرات الدينية المنحرفة عن المنهج األزهري.

ــذي ُأنشــئ بموجــب إصاحــات 1961  ــُع البحــوث اإلســامية – ال ــن مجم ومــن مظاهــر هــذه الســلطة أن تمك
وبهــدف تحقيــق الســيطرة علــى المجــال الدينــي واحتــكار تفســير النــص الدينــي بمــا يخــدم الدولــة، وبغيــر ســند قانونــي 
رســالها لبعــض دور النشــر  مباشــر – مــن إصــدار قــرارات تقضــي بمصــادرة بعــض الكتــب وســحبها مــن األســواق، واإ
نتاجــات  ال ســيما الحكوميــة منهــا، كمــا كان لــآراء الرســمية الصــادرة عــن األزهــر بشــأن بعــض القضايــا الفكريــة واإ
بعــض المفكريــن العلمانييــن، مثــل: فــرج فــودة، ونصــر حامــد أبــو زيــد، كان لهــا أثــر كبيــر فــي تعطيــل حركــة هــؤالء 
ــة فــي إنتاجــه  ــه اســتناًدا آلراء المؤسســة األزهري ــد فــي جامعت ــو زي ــة نصــر حامــد أب ــن؛ حيــث ُرفضــت ترقي المفكري
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الفكــري، كمــا انتهــى الهجــوم الكبيــر الــذي شــنه علمــاء األزهــر والتيــار اإلســامي علــى فــرج فــودة باغتيالــه علــى 
أيدي الجماعات اإلسامية التي انتهجت النهج المسلح.

ــا يقضــي باســتبعاد العلمــاء المنحرفيــن عــن النهــج األزهــري،  ــا داخليًّ كمــا مارســت المؤسســة األزهريــة دوًرا رقابيًّ
كمــا فــي حالــة »أحمــد صبحــي منصــور« الــذي رفــض االعتــراف بالســنة النبويــة وكتبهــا مكتفًيــا فقــط بالقــرآن الكريــم، 
والــذي يعتبــر موقــف اســتبعاده امتــداًدا لمــا وقــع فــي العشــرينيات مــن اســتبعاد لـ»علــي عبدالــرازق« صاحــب كتــاب 
اإلســام وأصــول الحكــم، وتســتنتج الكاتبــة أن ثمــة عاقــة طرديــة بيــن نشــاط األزهــر الرقابــي والدعــوي وحجــم عنــف 
المواجهــات بيــن الدولــة والحــركات اإلســامية؛ إذ كلمــا تزايــد تهديــد الجماعــات المســلحة للدولــة عــن طريــق اســتخدام 
ضفائــه الشــرعية عليــه؛ ومــن ثــم  العنــف؛ أتيحــت لألزهــر مســاحات أكبــر مــن الحريــة نظيــر تأييــده المطلــق للنظــام واإ
ــم العربــي ال تــؤدي بالضــرورة إلــى  خضــاع المجــال الدينــي فــي العال خلصــت الكاتبــة إلــى أن محــاوالت التحديــث واإ

نما قد تؤدي إلى أنماط مختلفة من أسلمة المجتمعات وزيادة الحضور الديني في المجال العام. العلمنة، واإ

ــر  ــة، تق ــذي يجعلهــا أقــرب لشــكل المؤسســة الكهنوتي ــة ال ــي للمؤسســة األزهري ــدور الرقاب ــك ال وبالرغــم مــن ذل
ــا إلــى مؤسســة كهنوتيــة موحــدة الفكــر والــرؤى والذاكــرة؛ وذلــك بســبب التنــوع  الكاتبــة بصعوبــة تحــّول األزهــر فعليًّ
الهائــل داخــل هــذه المؤسســة والــذي لــم يكــن ظاهــًرا خــال العهــد الناصــري، بينمــا بــدأ ظهــوره منــذ الســبعينيات علــى 
ــة  ــف المؤسســة األزهري ــدوا عــن مواق ــاء ابتع ــات مــن العلم ــاء األطــراف« وهــم فئ ــة ب»علم ــد مــن أســمتهم الكاتب ي
الرســمية رافضيــن أن يكــون التفســير الدينــي حكــًرا علــى مؤسســة بعينهــا؛ مقتربيــن بدرجــات متفاوتــة مــن مواقــف 
الجماعــات اإلســاموية المتنوعــة التــي ظهــرت منــذ الســبعينيات والتــي طالبــت بحقهــا فــي المعرفــة الدينيــة وتقديــم 
خطــاب دينــي مســتقل عــن الدولــة، وكانــت تســتعين ببعــض علمــاء األطــراف كمرشــدين علمييــن وروحييــن لهــا، كمــا 
كانــت تزايــد وتتحجــج ببعــض مواقــف األزهــر الرســمي التــي اتفقــت مــع مواقفهــا كمــا فــي حالــة الموقــف مــن مؤتمــر 

السكان في التسعينيات.

رؤية نقدية ألفكار الكتاب ومنهجيته:

يقــدم الكتــاُب رؤيــًة تحليليــًة جيــدًة لتداعيــات اإلصــاح الناصــري علــى المؤسســة األزهريــة ودورهــا فــي الدولــة 
والمجتمــع خصوصــا فيمــا يتعلــق بأزمــة التعليــم األزهــري والجــدل الدائــر حــول مــدى جــدوى اســتمرار وجــود المعــارف 
الحديثــة بجامعــة األزهــر وتأثيــر ذلــك علــى نوعيــة المعرفــة الشــرعية المقدمــة وعلــى شــخصية الطالــب األزهــري؛ إذ 
يتضــح لنــا مــن قــراءة الكتــاب أن إدخــال المعــارف الحديثــة لألزهــر لــم ُيســفر عــن تحقيــق أحــام بعــض اإلســاميين 
والعلمــاء والمتمثلــة فــي تعزيــز الصلــة بيــن علــوم الديــن وعلــوم الدنيــا أو تخريــج المهنــدس المســلم الصالــح والطبيــب 

المسلم الصالح وغير ذلك.

ــا مــن الثقافــة اإلســامية لتقــدم  ــوم متجــاورة دون أن تندمــج بشــكل كاٍف أو ُتطــور انطاًق فقــد ظلــت هــذه العل
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نمــا اتبعــت الجامعــة األزهريــة منهجيــة النقــل التقليــدي فــي العلــوم  إضافــات حقيقيــة للعلــوم الطبيعيــة واإلنســانية؛ واإ
الطبيعيــة المختلفــة كمــا هــو حــال الجامعــات المدنيــة األخــرى دون تقديــم جديــد، وهــو مــا كان لــه آثــار ســلبية علــى 
نوعيــة التعليــم األزهــري وعلــى تكويــن الشــخصية األزهريــة التــي لــم تعــد تهتــم بالعلــوم الشــرعية بالقــدر الكافــي، وكان 
أن انصــرَف أنجــُب الطــاب إلــى األقســام العلميــة تاركيــن أقســام العلــوم الشــرعية للطــاب األقــل حظًّــا واجتهــاًدا والذيــن 
تدفعهــم درجاُتهــم إلــى الكليــات الشــرعية، وبذلــك حــدث شــبه إدمــاج للتعليــم األزهــري فــي التعليــم الحديــث، ولــم ينــل 

التعليُم األزهريُّ الشرعيُّ التقليديُّ إال مزيًدا من الضعف واالنزواء.

ويدفعنــا ذلــك إلــى القــول بأنــه ربمــا تكــون مســاعي آخريــن إلعفــاء األزهــر مــن مهمــة تقديــم المعــارف الحديثــة 
واالقتصــار علــى المعــارف الشــرعية فقــط أدعــى لقيــام األزهــر بــدور جــاد فــي تجديــد العلــوم الشــرعية وفًقــا للمســتجدات 
العصريــة؛ شــريطة أن يضــم التعليــُم األزهــريُّ منهجيــات العلــوم والمعــارف االجتماعيــة الحديثــة، ويعمــل علــى ربطهــا 
بالمعــارف الشــرعية وتوثيــق الصلــة بينهمــا ممــا يــؤدي إلــى تطويــر رؤى اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة منطلقــة 
مــن الثقافــة اإلســامية، وتتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة اإلســامية، وشــريطة أال يتــم تعمــد تحجيــم التعليــم األزهــري 
أو ســلبه اســتقاله بإلحاقــه بــوزارات التعليــم الحديــث أو االقتطــاع مــن موازنتــه بصــورة تؤثــر ســلبيًّا علــى نشــاطه 

وقدراته العلمية والدعوية.

وال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى بعــض القصــور المنهجــي فــي الكتــاب؛ حيــث إن اســتبطان الكاتبــة للمفاهيــم 
والمضاميــن الغربيــة للمؤسســة الدينيــة ودور الديــن فــي الدولــة والمجتمــع أســفر عــن وجــود تشــوهات عديــدة فــي 
تحليلهــا؛ إذ ســيطرت علــى تفكيرهــا الخبــرة الغربيــة للمؤسســة الكنســية وســلطتها الدينيــة فــي مقابــل الســلطة الزمنيــة 
وغيــر ذلــك، وهــو مــا أفضــى إلــى اســتخدامها مصطلحــات مغلوطــة مثــل: »نــزع القداســة عــن التعليــم«، و»تدبيــر 
الشــأن الدينــي«، و»األرثوذكســية اإلســامية«، وهــي مصطلحــات مأخــوذة عــن الخبــرة الغربيــة وتفــرض فصــًا بيــن 
مــا هــو دينــي ومــا هــو دنيــوي لــم تعرفــه الخبــرة اإلســامية، كمــا تفــرض تصــوًرا خاطًئــا عــن العلــوم اإلســامية يقضــي 

بكونها طاسم عصية على الفهم كما هو حال النصوص المقدسة في الديانة المسيحية.

الكتــاب ملــيء بالمصطلحــات والتحليــات المنبثقــة مــن هــذه الرؤيــة الغربيــة العلمانيــة لــدور الديــن ورجالــه فــي 
ــة جميــع  ــذي يتعســف فــي إحال ــل ال ــى اســتخدام المنهــج المــادي فــي التحلي ــم والمجتمــع والسياســة، إضافــة إل العل
ممارســات العلمــاء ومواقفهــم إلــى مصالحهــم الماديــة ومكانتهــم االجتماعيــة دون تأثيــر مــن قناعاتهــم وعلومهــم؛ كأن 
لغــاء المحاكــم الشــرعية بالخــوف مــن ضيــاع المكانــة االجتماعيــة  يتــم تفســير رفــض العلمــاء إللغــاء األوقــاف واإ

والمكاسب المالية التي كانوا يحصلون عليها بفضل هذه المكانة.

وقــد اعتمــدت الكاتبــُة بصــورٍة كبيــرٍة علــى لقاءاتهــا الميدانيــة مــع علمــاء األزهــر الشــريف وطابــه وخريجيــه، كمــا 
أوردت فــي الكتــاب نصــوَص العديــد مــن هــذه اللقــاءات فــي الكثيــر مــن المواضــع بصــورة باعثــة علــى تشــتت ذهــن 
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القــارئ علــى الرغــم مــن عظــم دور هــذه اللقــاءات فــي الوصــول الســتنتاجات الدراســة، وقــد كان مــن األولــى تضميــن 
نتائج وخاصات هذه اللقاءات في ثنايا التحليل دون االستغراق في اقتباس نصوصها.

لكــن الشــك أن الكتــاب يثــري الجــدل حــول دور األزهــر فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية، وحــول قضيــة إعــادة 
تنظيمه، ويستحق منا مزيًدا من تسليط الضوء عليه ومناقشة أفكاره.
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تعبــر  وال  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  اآلراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إال بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


