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السودانيةالسودانية

قراءة في المدرسة الجمهورية وصاحبها

�سواٌء اتفق معه البع�ض اأم اختلفوا، كان حممود حممد طه �ساحب ر�سالة عاملية ولي�ست حملية يف جوهرها. موقفه 

الفكري الأ�سا�سي، هو اأن اأزمة الب�رشية اليوم اأزمة اأخالقية، ومن ثم فجوهر حلها يكون اأخالقياً. ولعّله كان اأول مواطن 

عاملي من ال�سودان

ق�سي همرور

�سيء  اإىل  ندعو،  ما  اأول  ندعو،  “ول�سنا 
ما  احل��ر يف  الفكر  اإعمال  من  اأق��ل  ول  اأك��ر 

� الفكر احلر الذي  اأمورنا  ناأتي وما ندع من 

كل  قيمة  ع��ن  وي�ساأل   � قيد  بكل  ي�سيق 

�سيء  فلي�ض  �سيء،  كل  قيمة  ويف  �سيء، 

عنده مبفلت عن البحث، ولي�ض �سيء عنده 

اأن  اأح��د  يظنن  فال  الت�سكيك.  من  مبفلٍت 

النه�سة الدينية ممكنة بغري الفكر احلر، ول 

ممكنة  القت�سادية  النه�سة  اأن  اأحد  يظنن 

احلياة  اأن  اأحد  يظنن  ول  احلر،  الفكر  بغري 

نف�سها ميكن اأن تكون منتجة، ممتعة بغري 

الفكر احلر«.

حممود حممد طه، 1945

هل يفّكر الن�ض؟

عموماً  ال��دي��ن��ي  التفكري  م�سكلة  لعل 

املحتوى  يف  تكمن  ل  ومكان،  زم��ان  اأي  يف 

بال�رشورة، هذان لي�سا امل�سكلة  واملمار�سة 

الأ�سا�سية، واإمنا َعَر�سان مربوطان بال�سياق 

العقل  هي  الأ�سا�سية  امل�سكلة  الزمكاين. 

زمان، وجتاه  واأي  اأي مكان  الن�سو�سي، يف 

ون�سبية  الن�ض  اأي ن�ض مهما كانت طبيعة 

مواكبته اأو مفارقته لنب�ض ع�رشه.

ما نعنيه بالعقل الن�سو�سي، ذلك الذي 

واإر�سادات  الن�ض كمعنى جاهز  يتعامل مع 

فاإن  الن�سو�سي  العقل  اإىل  بالن�سبة  اآلية. 

الن�ض حني ي�سدر عن �سلطة ما ُمعَتف بها 

ي�سبح  الن�ض  تلقي  فاإن  العقل؛  ذلك  عند 

اإجراًء اآلياً، ل يدخل فيه اعتبار عوامل الفهم 

م�ستوى  اأو  الفهم  اختالف  احتمال  اأي   –
وبني  واملتلقي،  امل�سدر  بني  ال�ستيعاب 

اأو  الإ���س��ارة  عوامل  اأو   - عموماً  املتلقني 

ما  ال�سياق،  �رشوط  وكذلك  والكناية،  الرمز 

اأفكار.  كو�سيط  ديناميكياً  الن�ض  يجعل 

ف��اإن  ال��ن�����س��و���س��ي  ال��ع��ق��ل  اإىل  بالن�سبة 

با�ستئنا�ض  ي��ق��اَرب  ل  ال�سلطة  ذا  الن�ض 

ومدى  املتنوعة  زواي��اه  من  ُي�ستك�َسف  ول 

اأو  جامداً،  يوؤخذ  بل  وارتباطاته.  فل�سفته 

يكاد، بحيث اإن املعنى الأوَّيل، ال�سطحي اأو 

الن�ض،  من  للعقل  يتبادر  الذي  النطباعي 

ي�سبح هو الر�سالة نف�سها، ل غريها.

م�سكلة العقل الن�سو�سي، اأنه ي�ستعي�ض 

باللغة عن الأفكار. العقل الن�سو�سي يعمل 

الن�ض  الن�ض، فيتك  التفكري على  بحوالة 

ل  اللغة  ولكن  هو،  يفّكر  اأن  بدل  له  يفّكر 

ميكنها اأن تفّكر، اللغة اأداة توا�سل، تقوم 

حتى  واملفاهيم،  الأ�سياء  ومتييز  بتبويب 

لإي�سال  تركيبها  تعيد  اأن  للعقول  يتي�رش 

اإمنا  ج��اه��زاً،  معنى  تعطي  ل  اللغة  معان. 

اأو  وير�سلها  اللغة  يف  املعنى  ي�سع  العقل 

احلال  بطبيعة  الزاجل.  كاحلمام  ي�ستقبلها 

�سناعة  نف�سها  اللغة  اأن  ذل��ك  من  نعرف 

اأو  فوقه  ولي�ست  ترجمانه  فهي  العقل، 

عن  تعمل  اأن��ه��ا  جماعها  اللغة  مب��ح��اذات��ه. 

اأ�سوات  على  املعنى  وتوزيع  طريق جتزئة 

للمعنى،  وعاء  هي  رمزية،  ور�سوم  منطوقة 

بعيد(،  اأو  )قريب  اآخر  اإىل  حتمله من مكان 

لكنها لي�ست املعنى نف�سه، واإن كانت ذات 

�سلطة وا�سعة يف اإدارته، ولهذا لي�ض هناك 

التفكري،  عن  به  ي�ستعا�ض  اأن  ميكن  ن�ض 

ذلك  وقد�سية  ومتا�سك  ق��وة  كانت  مهما 

الن�ض، ولذلك كانت احلكمة التي �رشت على 

»العربة  طه:  حممد  حممود  الأ�ستاذ  ل�سان 

هذه  الن�ض«.  بفهم  واإمن��ا  بالن�ض،  لي�ست 

اأق��رب  اإن�سانية،  عاملية،  ق��اع��دة  احلكمة 

)اأي  عموميتها  يف  الفيزياء  ق��وان��ني  اإىل 

واإمنا  معنّي  زمكاين  ب�سياق  ارتباطها  عدم 

بظاهرة الن�ض نف�سها اأينما وحيثما كانت(، 

لذلك فهي اأي�ساً ل ترتبط باخلطاب الديني 

ترتبط  بل  داخله،  معّينة  مبذاهب  اأو  فقط 

فقط بوجود الوعي باللغة حيثما كان. 

من  احلكمة  ا�ستق�ساء  اأن  ذل��ك  يتبع 

من  اإذ  دينية،  ���رشورة  الديني  الن�ض  وراء 

من  الن�ض  ُي��ف��رَّغ  ال�ستق�ساء  ذل��ك  دون 

الديني  الن�ض  على  ينطبق  ذل��ك  فكرته، 

هناك  ولكن  قلنا،  كما  غريه،  على  وينطبق 

عنه  يتفرع  وما  الديني،  للن�ض  خ�سو�سية 

يعاَمل  لكونه  ال�سلطوية،  الن�سو�ض  من 

العادة  يف  تتجاوز  القدا�سة  من  مب�ستوى 

الن�سو�ض غري الدينية.

عند  اأن��ه  وهو  اآخ��ر،  اأم��ر  اأي�ساً  ذلك  يتبع 

مذهب  ه��ن��اك  لي�ض  الن�سو�سي  ال��ع��ق��ل 

هناك  اأ���س��ل��ه،  يف  رج��ع��ي  وم��ذه��ب  تقدمي 

فقط ن�ض يفكر باحلوالة عّنا. هذا التقرير 

قد يبدو غريباً للوهلة الأوىل، اإذ اأننا نعرف 

يف  تتفاوت  الدينية  امل��ذاه��ب  اأن  ال��ي��وم 

الع�رش  نب�ض  اإىل  اأقرب  فبع�سها  حمتواها، 

من غريها )اأو حتاول اأن تكون، فتفلح اأحياناً 

ف 
ّ
ومتطر متحّجر  وبع�سها  اأحياناً(  وتتعّر 

على  نعتربه  اأن  ي�سعب  ل  بحيث  وعنيف 

قطيعة مع الع�رش )ولعل م�سمى »ال�سلفية« 

برغم   – الأيديولوجي  موقفه  بنف�سه  يبنّي 

نف�سها  ال�سلفية  جمموعات  داخل  التفاوت 

اإىل فهم  اإ�سالمي يدعو  فال�سلفية منهج   –
وهم  الأم���ة،  �سلف  بفهم  وال�سنة  الكتاب 

اأي  التابعني،  وتابعو  والتابعون  ال�سحابة 

اأنه يعود اإىل الوراء يبحث عن حلول تخ�ض 

التي  الأ�سا�سية  الإ�سكالية  لكن  احلا�رش(. 

العقل  دام  ما  اأخ��رى:  م��رة  ترجع  ذكرناها، 

اأي  فاإن  مذهب،  اأي  يف  موجوداً  الن�سو�سي 

حمكوم  حمتواه،  تقدمية  كانت  مهما  ن�ض 

يف  والتحو�سل  بالتحّجر  النهاية  يف  عليه 

حلظته الزمكانية، فهو لن يتطور يف ح�سانة 

�سلته  �سيفقد  وقريباً  الن�سو�سي،  العقل 

الع�رش  نب�ض  لأن  اأخ��رى،  مرة  الع�رش  بنب�ض 

متغرّي دوماً، بينما الن�ض يف ح�سانة العقل 
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مرة  نعود  هنا  دوم��اً.  ثابت  الن�سو�سي 

يف  طه  حممد  حممود  الأ�ستاذ  اإىل  اأخ��رى 

و�رشبه  الأم��ر،  هذا  اإىل  منه  بليغة  اإ�سارة 

اأي��ام��ه  اأواخ����ر  يف  ال��ذات��ي.  بالنقد  م��ث��الً 

لتالميذه  هذا  در�سه  طه  خّل�ض  بينهم، 

 - الطائفية  وبني  بينهم  ما  اإن  بقوله، 

اأن ي�سبحوا طائفة عقائدية ل حركة  اأي 

فكرية - »فركة كعب«، اإذا مل يتيقظوا 

ال��دوام،  على  له  ويتنبهوا  الأم���ر،  لهذا 

ويح�سنوا اأنف�سهم من الوقوع فيه. قال 

لهم اإن الطائفية �سارة للتابع واملتبوع، 

الذهني  الك�سل  على  التابع  حتث  لأنها 

ويف  الفكرية،  امل�سوؤولية  عن  والتنازل 

لأن  للمتبوع  �سارة  تكون  نف�سه  الوقت 

ويطيعون  يناق�سون،  ل  الذين  الأت��ب��اع 

املتبوع  يف�سدون  ن��اق��د،  فكر  ب���دون 

وينّمون نزعة الت�سّلط فيه. قال لتالميذه 

اإننا كوننا ننتقد الطائفية اليوم، وننتقد 

حتجر الفكر الديني نقداً قوياً؛ ل ي�سمن 

نف�سه يف  اخلندق  ذلك  ن�سقط يف  األ  لنا 

م�ستقبل الأيام اإذا مل نحذر، واإذا مل ُنبِق 

ل  حية  فينا  وامل�سوؤولية  الفكر  ج��ذوة 

تنطفئ.

رفع  اأو  ال��واق��ع،  اإىل  الفكرة  تنزيل 

الواقع اإىل الفكرة

فكرية/اجتماعية  تغيري  حركة  اأي 

الأحوال  من  بحال   - تقدمية، ل ميكنها 

واإ�ستاتيجيتها  م�ساريعها  تبني  اأن   -

اإذا كانت  اإر�ساء الراأي العام.  وفق مبداأ 

الكتلة  على  اأي  ال�سعبية،  على  احليازة 

اجلماهريية التي تتيح لها اإحداث الفرق 

حركة  بغية  وح��ده��ا  ه��ي  امل��ح�����س��و���ض، 

تكون  اأن  ميكن  ل  اإذن  فهي  التغيري؛ 

تقدمية اأو »تغيريية« اأ�سا�ساً. اأي حركة 

اأن تدفع باآراء ومواقف غري  تغيري ل بد 

مقبولة للراأي العام احلايل؛ اآراء ومواقف 

اتهام من جانب  العادة حمل  جتعلها يف 

و�سط  �سعبية  الأك��ر  التقليدية  القوى 

اجلماهري. لكن هناك نقطة موازنة فكرية 

ل  ال��ث��ّوار  حتى  الأل��ب��اب،  اأول���و  يعرفها 

يثورون من اأجل الثورة فقط، اأو من اأجل 

اأن يعلنوا كل اآرائهم يف املجتمع احلا�رش 

لأجل  واإمنا يثورون  واحلياة وكل �سيء، 

اإحداث تغيري ما )فاإن مل يكونوا �ساعني 

اعتزال  هو  الأن�سب  فخيارهم  للتغيري 

عملية  لي�ض  املجتمع  وتغيري  املجتمع(، 

اإذا  واحد(.  زائد  )واحد  ب�سيطة  ح�سابية 

فاإن  املجتمع  تغيري  هي  الغاية  كانت 

تقاوم  اأين  بحكمة  تتخرّي  التغيري  حركة 

اإىل حني،  واأين ت�سرب عليه  العام  الراأي 

لأن معيار جناح احلركة لي�ض مبدى تفّوق 

)فهذا  فح�سب  جمتمعها  على  روؤيتها 

جمال نظري فقط(، واإمنا معيار جناحها 

هو جناحها يف �َسْوق املجتمع ليقتب من 

روؤيتها اأكر وب�سورة م�ستدامة. 

يف ع��امل ال��ري��ا���س��ة، ي��ع��رف امل���دّرب 

اخلبري اأن الأ�سخا�ض الذين لديهم �سعة 

بكثري  اأعلى  وق��وة  بلياقة  ي�سبحوا  اأن 

ميكنه  اأن���ه  ي��ع��رف  الآن،  عليه  ه��م  مم��ا 

ذلك  اإىل  الو�سول  على  ي�ساعدهم  اأن 

فهو  التدريج،  مع  باملثابرة  امل�ستوى 

لياقتهم  تتحدى  متارين  مثالً  يعطيهم 

تتحداهم  ل  لكنها  احل��ال��ي��ة،  وق��ّوت��ه��م 

م�ستوى  يف  بل  املمكنة،  احل��دود  ف��وق 

ارتياحهم  م�ساحة  من  يخرجون  يجعلهم 

ليبلغوا  م��ب��ا���رشة  لي�ض  ول��ك��ن  احل��ال��ي��ة 

امل��دّرب  يفعل  مل  اإذا  الكبري.  هدفهم 

�ض 
ّ
تعر اإما  اأمرين:  اأحد  ذلك ف�سيح�سل 

املتدربني لإ�سابات غائرة تقعدهم عن 

جميع  يف  متاماً  ف�سلهم  اأو  املوا�سلة، 

التمارين ول يح�سل لهم اأي تغيري كان 

فقط  حكيماً.  امل���دّرب  ك��ان  ل��و  ممكناً 

متى  يعرف  ال��ذي  ه��و  الناجح  امل���دّرب 

احلالية،  قدراته  فوق  املتدرب  يتحدى 

واإىل اأي حد ريثما يتحداه لحقاً اأكر.

اأ�س�سها  التي  اجلمهورية،  املدر�سة 

الأ���س��ت��اذ حم��م��ود حم��م��د ط���ه، �سديدة 

املرا�ض يف م�ستواها النظري، وفيها 

اللغة ل تعطي 

م��ع��ن��ى ج��اه��زاً، 

اإمن�������ا ال��ع��ق��ل 

املعنى  ي�����س��ع 

ال����ل����غ����ة  يف 

اأو  وي��ر���س��ل��ه��ا 

ي�ستقبلها 

�������س������اح������ب 

امل������در�������س������ة 

اجل���م���ه���وري���ة 

راه����������ن ع��ل��ى 

ال��ف��ك��ر وع��ل��ى 

ح���ري���ة ال������راأي 

ب������ح������ي������ات������ه 

ك��ل��ه��ا، وذل���ك 

م��ب��ل��غ اجل���ّدي���ة 

والت�ساق
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