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كمال بالطة ــــ
«يقيني بالله يقيني»
(طباعة حريرية ـــــ 37
×  26سنتم ــــ )1984

الشيخ عبد العزيز الثعالبي
روح التحرر
تونس ـــــ أنيس الشعبوني
صدر أخيرًا كتاب الشيخ عبد العزيز الثعالبي ( 1876ـ ـ ـ « )1944الروح
ّ
التحررية في القرآن» (دار االتحاد للنشر والتوزيع) في ترجمة عربية
بعد حوالى قــرن كامل على صــدوره باللغة الفرنسية في فرنسا.
وكان الثعالبي ّ
خريج الجامع األعظم (جامع الزيتونة في تونس) ،قد
أصدر كتابه ّ
ّ
ردًا على حملة التكفير ّ التي تعرض لها من ِقبل الشيوخ
املحافظني بعدما أدلى بمواقف تتعلق بمقاصد الشريعة اإلسالمية،
أق ــرب إل ــى عـقــانـيــة اب ــن رش ــد واب ــن خ ـل ــدون .أم ــر اعـتـبــرتــه النخبة
التونسية في مطلع القرن العشرين آنذاك كفرًا وإلحادًا .هذا الكتاب
الـنــادر واملجهول لـقـ ّـراء العربية ترجمه زهير ال ــذوادي ،الباحث في
تاريخ الحركة الوطنية والفكر اإلصالحي واملحامي والديبلوماسي

السابق ونشره «اتحاد الكتاب التونسيني».
زهـيــر ال ـ ــذوادي ق ـ ّـدم لـلـكـتــاب ب ــدراس ــة ح ــول حـيــاة الـشـيــخ الثعالبي
مـ ّ
ـؤســس «الـحــزب الحر الــدسـتــوري» (سنة  )1920الــذي انشق عنه
فــي مــا بـعــد الــزعـيــم الـحـبـيــب بــورقـيـبــة سـنــة  1934وأس ــس الـحــزب
الدستوري الجديد الذي قاد معركة االستقالل وتحرير املرأة وبناء
الدولة .وأشار في تقديمه إلى الظروف السياسية واملعطيات الفكرية
والثقافية التي صدر فيها الكتاب .وفي هذا السياق ،يقول الــذوادي:
«قرر الثعالبي تحرير مؤلفه في سياق النقاشات الفكرية والسياسية
التي عرفتها النخبة التونسية خالل مطلع القرن العشرين ،معتبرًا
أن مشروع حياته الفكرية يختزل في تجديد التأويل ـ ـ العقالني ـ ـ
ً
للقرآن والقطع مع التحجر الذهني والعقائدي الذي هيمن طويال على

العقل اإلسالمي».
ّ
ويــؤكــد الـ ــذوادي أن هــدف الثعالبي مــن كتابه هــو الــدعــوة إلــى تيار
إصالحي يشبه ما عرفه في املشرق العربي في رحلته مثل مجلة
«العروة الوثقى» ومجلة «املنار» .وقد ّ
تعرض بسبب هذه الدعوة إلى
حملة تشويه ،إذ اعتبرت صحيفة «القلم» أن الثعالبي هــو «زعيم
الشرذمة الجهلة املــارقــن عن الــديــن»ّ .أمــا جريدة «الرشيدية» ،فقد
اعتبرته «مستهترًا بالنبي والصحابة واألولياء الصالحني» ،وحكم
عليه آنــذاك ( )1904بشهرين من السجن .ويقول الشيخ الثعالبي
في مستهل كتابه عن القرآن« :لقد وقع تأويل القرآن بالشكل األكثر
ّ
تحررية؛ منذ وفاة الرسول وتحت نفوذ الخلفاء األولني وأثناء القرون
األولى لإلسالم».

