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  مقدمة

  :الحمد � الواحد التواب، والصالة والسالم على النبي األواب، وعلى اآلل واألصحاب، و�عد

اإلصالح : تدر�س مق�اس -مش�ورة –فقد عهدت لي إدارة قسم العلوم االجتماع�ة 

تخصص فلسفة عر��ة  01الدیني في عصر النهضة العر��ة، لتكو�ن طل�ة الماستر

�ة، والعمل على وضع مفرداته ما أم�نني ذلك على القدر الذ� �متد �ه الوقت وٕاسالم

ولست أر� الوظ�فة سهلة في مثل هذا الوقت ال�سیر، نظرا لتعدد الحر�ات . والجهد

اإلصالح�ة وتنوع أف�ارها ومشار�عها، بل وتداخلها أ�ضا، فالمطلوب أكثر ��ثیر من الواقع 

بها، ألكون أول المستفیدین، عز�متي على أن أنهض لي والحاصل عند�، ولكني أجمعت 

  .ومفیدا لطلبتنا الكرام �ما أت�ح لي

ال �ستغني عنها ام، مادة وٕانني أستعین هللا في تقد�م مادة �سیرة یتجدد ثو�ها �ل ع

عرض آراء وأف�ار اإلصالحیین دون ال�احث الناشئ، متحر�ا الموضوع�ة ما استطعت في 

خالف أقوالهم، ومتحاش�ا االستطراد لما �قتض�ه البرنامج المسطر في ن أعمد إلى نس�ة ما یأ

  .عرض التكو�ن من جهة، ولما تسمح �ه طب�عة هذا المقرر

وأرجو من الطل�ة األعزاء الذین نسند لهم مسؤول�ة النقد والتمح�ص لما �ستقبل من 

 یبخلوا عنا الزمان أال �ألوا جهدهم في تهذیب أو تكمیل �لما سنحت لهم الفرصة، وأال

  .�مالحظاتهم مش�ور�ن مأجور�ن، واعتذر عن شناعة الفهم والخطأ، وهللا ولي �ل توفی�
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  : المحاضرة األولى

  مدخل إلى النهضة العر��ة

  :في داللة المصطلح - 1

األول�ة، والنظر في  أجزائهفصل هذا المر�ب اللفظي عن ) النهضة العر��ة(یتطلب ب�ان داللة مصطلح 

  .الستجالء المعنى المراد) العر��ة(، ثم إضافة لف� )النهضة(م اللف� جوهر المسألة مفهو 

نهض .. البراح من الموضع والق�ام عنه،: ، والنهوض)نهض(یؤخذ من الثالثي : في اللغة" النهضة"

  .)1("ینهض نهضا ونهوضا، وانتهض أ� قام، والنهضة الطاقة والقوة

ه�ة " من أن النهضة  اسماعیل صبر� رة حاضر ف�ما ذهب إل�ه وهذا المعنى الذ� هو اكتساب القد

مجتمع�ة تسعى إلى إكساب الحضارة القوم�ة قدرتها على إنتاج المعارف والمهارات في تعامل متكافئ 

نظر�ة " حین عّرفها �أنها  برهان غلیون  إل�ه ذهبما هذا المعنى  وقر�ب من .2"مع الحضارات األخر� 

   .3"هي إ�صال العرب إلى مستو� الحضارة الكون�ة أولى، الصعود من درجة إلى أع

وٕاذا �انت النهضة مما تعن�ه الق�ام عن موضع إلى موضع آخر، فإنها تعني االنتقال من حال إلى حال 

وهذا االنتقال قد عا�شه . أخر�؛ من حال التخلف والتأخر والض�اع إلى حال التقدم والتطور والوحدة

األولى قبل مجيء االسالم وصعود حضارته، : مع العر�ي مرتین �ما هو معلومالعالم اإلسالمي والمجت

  .والثان�ة منذ قرون سا�قة إلى اللحظة الراهنة

تعني الحالة التي �ستط�ع معها المجتمع العر�ي والعالم اإلسالمي التخلص من ) النهضة العر��ة(ومنه ف

وتذلل له استئناف طر�� االنتاج �عد مرحلة من معوقات النهوض، ومن القیود التي تع�قه من االنطالق، 

  . االنحطا�

أو هي انتقاله من الجمود إلى الحر�ة والتوازن، ومن التأثر إلى التغییر والتأثیر، ومن االنغالق إلى 

  .االنفتاح، للمشار�ة في االن�عاث الحضار� والمستقبل اإلنساني مع العالم �له

                                                 

 .7/245، 1990یروت، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ب  1

: م، نحو نهضة عر��ة ثان�ة1992، سنة 161ي، بیروت، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ع مجلة المستقبل العر� 2

 .04الضرورة والمتطل�ات، اسماعیل صبر� عبد هللا، ص

 .192م، ص1992، 6برهان غلیون، اغت�ال عقل، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، � 3
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 –م �1820عود إلى حر�ة عّمت ال�الد العر��ة سنة  طلح تار�خيمص" ) النهضة العر��ة(ونشیر إلى أن 

م، وهي تن�ه العرب إلى ماضیهم ، وٕادراكهم واقعهم المتخلف، وسعیهم إلح�اء الماضي �ما ف�ه 1914

  .1"من أصالة وتراث عر�ي وٕاسالمي

  :النهوضومظاهر دواعي  - 2

" ، )أورو�ا �مثال( الذات واآلخر: ایذهب ال�عض إلى أن عوامل التغییر تنتظم في أمر�ن مهمین هم

أو فطر�� الذات تعني أنه تتوافر لد� هذه الذات ظروف موضوع�ة تخصه دون غیره من المجتمعات، 

وطر�� اآلخر �عني وجود عوامل خارج�ة تعمل . نا�عة من هذه الظروف تجعل هذا المجتمع ینهض

   .2"ر �طیئا أو سر�عاعلى السعي إلنهاضه، أو التأثیر ف�ه سواء �ان هذا التأثی

إلى حد ما للظروف المح�طة �المجتمعات العر��ة واألمة  ا�الح� من هذا النص أن ثمة تفسیر 

أحدهما االستعمار العالمي الذ� اكتسح بتفوقه المدني " االسالم�ة، والناشئة من من�عین رئ�سین؛

واآلخر یجيء من األدواء . الوالعس�ر� �ل شبر من أرض اإلسالم، محاوال تغییر معالمها جملة وتفص�

التي استشرت في الك�ان اإلسالمي نفسه، نتیجة فساد عام في أحواله الماد�ة واألدب�ة، العلم�ة والعمل�ة، 

  .3.."الفرد�ة واالجتماع�ة، التر�و�ة والس�اس�ة

أورو�ا اآلخر الس�ما وفضال عن هذه الظروف فإن النهوض العر�ي قد تأثر في �عض جوان�ه بنهضة 

�األف�ار الحدیثة، أو تطور األف�ار القد�مة التي وصلت إل�ه، وهو ما أسفرت عنه  من خالل االحتكاك

إلى جانب التجر�ة  –، األمر الذ� دفع ..ال�عثات العلم�ة، وتطور الط�اعة والنشر، والصحافة والترجمة

  .�قظة عر��ة عامة، تسعى فیها إلى إح�اء التراث العر�ي واإلسالمي - الذات�ة

هذا وقد شملت مظاهر النهوض في العلم العر�ي واإلسالمي حر�ات اإلصالح الدیني، ومناهج 

الخ، ..اإلصالح لد� زعماء النهضة العر��ة، والتي تهدف إلى الرفع من مستو� الف�ر والس�اسة واألدب

الدین مر�زة في ذلك على ضرورة العودة إلى وحدة المسلمین �الرجوع إلى القرآن والسنة، وتنق�ة 

  .اإلسالمي مما لص� �ه من الشوائب عبر العصور

                                                 

: م، النهضة في الوطن العر�ي2011، سنة 23الخلیج العر�ي، ع مجلة الواحة، شؤون التراث والثقافة واألدب في 1

 .البدا�ات واآلفاق، ز�ي طاهر دمحم العلو

 .المرجع نفسه 2

 .05م، ص2005، 02دمحم الغزالي، دستور الوحدة الثقاف�ة بین المسلمین، دار الشروق، القاهرة، � 3
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رفاعة الطهطاو�، جمال الدین األفغاني، دمحم عبده، دمحم رشید رضا، عبد : ومن أمثال هؤالء الرواد

الحمید بن �اد�س، وعبد الرحمن الكواكبي، والسنوس�ة، والمهد�ة، وغیر ذلك �ثیر، إذ العالقة بینهم في 

الح�ة متشابهة أو متقار�ة، مع وجود موارد للتمایز بینهم �ح�م البیئة الزمان�ة األف�ار والمناهج اإلص

  .الخ..والم�ان�ة والظروف القائمة، وطب�عة التكو�ن
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  : الثان�ةالمحاضرة 

  جمال الدین االفغاني عنداالصالح الدیني 

ى األســــاس مي ال تقــــوم اال علــــان نهضــــة العــــالم اإلســــال )م1897-م1839( لقــــد أدرك االفغــــاني

مــن التر�یــز علــى الفهــم الصــح�ح للقــرآن الكــر�م، فهــو عاصــم  الــدیني، و�التــالي ال بــد لكــي تــنهض االمــة

لالمــة مــن الفرقــة والضــعف، ومصــدر عزتهــا ومنعتهــا وحتــى ن�قــى أقو�ــاء ال بــد ان نلــتمس عقیــدة الرعیــل 

فتــرات متعــددة فعــالج مــرض االمــة ال ��ــون اال األول، والسـ�ما محار�ــة البــدع التــي التصــقت �الــدین عبــر 

�التمسك بتلك األصول وتنقیتها مما لح� بها، �اإلضافة الى تحر�ـر العقـل مـن غـل التقلیـد، وضـرورة فـتح 

  .�1اب االجتهاد الذ� �ح� االنسجام بین النص الثابت والواقع المتغیر

  :وه�ذا فقد انطلقت دعوته اإلصالح�ة من امر�ن اثنین

  تمثل في بث روح جدیدة في الشرق �ي ینتعشأولهما ی

  .مقاومة االمبر�ال�ة الغر��ة حتى تحظى اقطار الشرق �االستقالل والحر�ة: وثانیهما

    ﴿: ودعامة دعوته تلك قول هللا تعالى           

     ﴾]ذن من اح�اء دیني س�اسي من خالل وحدة شاملة تقف على ، فالبد ا] 11:سورة الرعد

راسها ح�ومة إسالم�ة قو�ة، الن النضال المحلي في �ل قطر لن تكون له جدو� ما دام الغرب متفوقا 

من الناح�ة العس�ر�ة ، وال �طالب االفغاني بوحدة شمل �تلك التي �انت في العهد الراشد�، بل بوحدة 

ین الدول �الترك و الفرس و األفغان، ثم تستند رئاسة الحلف القو� دولة تتحق� من خالل مخالفات ب

  .�ذلك تتحق� الخالفة اإلسالم�ةو . 2منهم، على ان ��ون سلطان جم�عهم القرآن ووجهة وحدتهم الدین

االنتمــاء  أنوالمالحظــة فــي دعــوة االفغــاني اختفــاء نزعــة العــرق والجــنس والتعصــب للــدین ، علــى 

ال �عني التن�ر لحقوق الوطن، فإلسالم دعا الى حب الوطن وال جنس�ة المسلمین اال في في نظره . للدین

   . 3دینهم

الس�اس�ة التـي  األمراضو�ان للجانب الس�اسي حضور ممیز في ف�ر الرجل، فهناك مجموعة من 

دة التــي اصــابت العــالم اإلســالمي �ــالجبن والتخلــف والجهــل، نتیجــة ظهــور الفــرق ال�اطن�ــة والعقائــد الفاســ

                                                 

 .1/83م، 1931لمنار، مصر، رشید رضا، تار�خ األستاذ اإلمام دمحم عبده، مط�عة ادمحم   1

 .1/117تار�خ االستاذ اإلمام،  2

  .132، 40م، 1933جمال الدین األفغاني، العروة الوثقى، المط�عة األهل�ة، بیروت، لبنان،  3
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ب�ا لــه، والحــل مهـدت للحــروب الصــلیب�ة، وهـذه الحــروب التــي �انـت احــد� نتــائج هـذا الضــعف ول�ســت سـ

�المعروف و النهي عن المن�ر ثان�ا،  و ال بد ان ��ون  األمر�مان أوال، والق�ام �مبدأ ��من في العودة لإل

تتــولى تهــذیب نفوســهم، و الق�ــام  فــي �ــل امــة طائفــة تقــوم بتعلــ�م أبنائهــا تعل�مــا صــح�حا، و طائفــة أخــر� 

   .1تین من اهم ار�ان الد�انة اإلسالم�ة�ضبهاتین الفر 

ون�ــه �ثیــرا علــى خطــورة االحادیــث الضــع�فة، و ال ســ�ما الدالــة علــى فســاد الزمــان أو قــرب نهایتــه 

�ـة حیث ث�طت همم الناس عن السـعي وراء اإلصـالح و التغییـر، و ه�ـذا فالـدین عنـده �شـ�ل البن�ـة الثقاف

و الحضار�ة لالمة و ان الصراع بین العلم و الفلسفة موجـود فـي الطب�عـة ال�شـر�ة، غیـر اننـا ال نجـد ذلـك 

في عصور اإلسالم المزدهرة، فل�س هناك ما یدل على تعارض الحق�قة العلم�ة مع م�اد� اإلسالم، و لو 

العقل �ثیرا حتى عد رائد  حصل التعارض الظاهر� وجب التأو�ل، و من هنا فقد اعلى االفغاني من شأن

  .و�عضهم مال �ه الى نزعة عقل�ة اعتزال�ه .2المدرسة العقل�ة الحرة في اإلسالم

فــي دمحم عبــده ومدرســته، �مــا ظهــر ذلــك األثــر فــي الجزائــر  ا�بیــر  امــات االفغــاني �عــد ان تــرك أثــر  

  .�الد ومحار�ة الت�ع�ة وتونس وتر��ا والهند وٕاندون�س�ا وٕایران، اذ �ان هدف تلك الدعوات تحر�ر ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

الف�ر : أحمد عبده ( .178-173األفغاني جمال الدین، تحقی� دمحم عمارة، االعمال الكاملة لجمال الدین األفغاني، 1

 )200(اإلسالمي ص الفلسفي 

سل�مان دن�ا، و .  66-64محمود قاسم، اإلسالم بین أمسه وغده، م�ت�ة االنجلو المصر�ة، القاهرة، مصر، دت،  2

  .200 ،م1968، مط�عة السنة الدمحم�ة، عابدین، مصر، ر الفلسفي اإلسالميیف�تال
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  : ةالثالثالمحاضرة 

  دمحم عبدهمفهوم االصالح عند 

فــي نظــر �عــض  ألفغــاني، ولــو لــم ��ــن لــه مــن األثــرمــن أكبــر تالمــذة ا) 1905ت (�عــد دمحم عبــده 

 إن المسـألة الجوهر�ـة فـي ف�ـر دمحم عبـده هـي اإلحسـاس القـو� بتخلـف المسـلمین،. الدارسین إال هـو لكفـاه

، وهذا الجانـب مـن التر��ـة وضرورة تجاوز ذلك لتحقی� مجتمع صالح ٕاصالح العقل�ة والعقیدة واألخالق،و 

االخالق�ة هو الذ� حظي ��ل اهتمامه في ح�اته الخص�ة الهادئة، ��ـافح العـادات والتقالیـد السـیئة، و�نقـد 

حرافات االجتماع�ـة و�بـذل السـعي البدع والعادات الفاسدة، و�حمل على الظلم واالستبداد و�ندد بجم�ع االن

ــــة  الموصــــول إلصــــالح منــــاهج التعلــــ�م االزهــــر�، وإلصــــالح المحــــاكم الشــــرع�ة، یتصــــد� لــــذلك �لــــه �غ�

  .1االصالح األخالقي للجامعة االسالم�ة عموما وللمجتمع المصر� خصوصا

نه عقالني في لقد ارت�� اإلصالح الدیني في أدب�اته �اإلصالح الس�اسي متأثرة �شیخه الثائر ولك  

الوقت نفسه ثم غدا یر�ز علـى اإلصـالح الـدیني أكثـر مـن اإلصـالح الس�اسـي، وال سـ�ما �عـد فشـل الثـورة 

و اعتـــراف  م، و�ــان نتیجــة ذلــك أن هــادن ســلطات االحــتالل1889العر��ــة وتعین�ــه مفت�ــا عامــة لمصــر 

تفـ� مـع طب�عـة المرحلـة التـي بنفوذها في مصر فهو لم یتخل عن الس�اسة تماما، وٕانما مارسها �أسـلوب ی

�مر بها  المجتمع المصر� آنذاك، فالعمل الس�اسي ال �حق� أهدافه؛ إال إذا �ان ولیـد إعـداد ف�ـر� جیـدو 

  .تر��ة سل�مة ناضجة

وقــع دمحم عبــده تحــت تــأثیر الشــیخ درو�ــش حیــث تــرك انط�اعــة صــوف�ا قو�ــا فــي نفســه، فــدافع عــن 

ن األمـم مـن �ضـاهي الصـوف�ة فـي علـم األخـالق وتر��ـة النفـوس، انـه لـم یوجـد فـي أمـة مـ: الصوف�ة �قوله

، وأرجع سبب ما ألم بهم إلى تحامل الفقهاء واألمـراء علـیهم، "وأنه �ضعف هذه الط�قة وزوالها فقدنا الدین

وأن سبب لجوئهم الـى اللغـة الرمز�ـة حتـى یتمیـزوا عـن أدع�ـاء التصـوف، ور�مـا تـأثر عبـده �األفغـاني ذ� 

وف�ة ففي الفترة التي اقترب  فیهـا مـن شـیخه طغـى تـأثیره عل�ـه، ولـم تظهـر شخصـیته إال فـي المیول  الص

المرحلــة التــي ابتعــد عنــه، وهــذا الموقــف اإلیجــابي  مــن التصــوف لــم �ســتمر عل�ــه، إذ شــن علــى أنصــاره 

�ـأن لهـم  م قبـور المشـایخ، واالعتقـادمخـالف لكتـاب هللا وسـنة نب�ـه �تعظـ�حملة شدیدة؛ لما ف�ه من اعتقاد 

قوة غیب�ة تتجاوزاالس�اب و تعلو علیها، بها یدبرون شؤون الكون و�تصرفون ف�ه �ما شاءوا، وأنهم تكفلوا 

  . �حاجات المر�دین این ما �انوا �اإلضافة الى قول �عضهم �الحق�قة والشر�عة، والحلول واالتحاد

                                                 

   .1/102تار�خ األستاذ اإلمام،. 298م، 1968 ،2، محاوالت فلسف�ة، م�ت�ة االنجلو المصر�ة، القاهرة، �أمینعثمان  1
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تطورات العالم�ة، وما راف� ذلك ولم �قع تحت تاثیر االفغاني والشیخ درو�ش فحسب، وٕانما تأثر �ال

مـن خـالل �تا�اتـه، بـین مراحـل متعـددة فـي ح�اتـه . من انبهار �الحضارة الغر��ة، و�م�ن لل�احث أن �میز

  .الف�ر�ة والروح�ة التي تع�س أثر الشیخ درو�ش في �تا�ات اإلمام مثل الواردات

شــرح (األور��ــة معــا �حاشــیته علــى وهنــاك المرحلــة العقل�ــة التــي تع�ــس تــأثیر األفغــاني والعقالن�ــة  

، �ما مر �المرحلة التي تأثر فیها �اآلراء السلف�ة، وظهر ذلـك جل�ـا )الجالل الدواني على العقائد العضد�ة

التوحیــد، �مــا أن هــذه الكتــب ال تخلــو مــن مــؤثرات اعتزال�ــة، و�ــذا مــؤثرات "فــي تفســیره للقــران هللا ورســالة 

ق�قة المعجزات، و�ن�غي أال نغفـل المـؤثرات األزهر�ـة فـي بـدا�ات طل�ـه غر��ة في تصوره لوض�فة النبوة وح

  . للعلم الشرعي

  : وأهم قواعد التجدید اإلسالمي لد�ه

  تحر�ر الف�ر من قید التقلید،  -

  .فهم الدین على طر�قة سلف األمة قبل ظهور الخالف -

حـــ� العدالـــة علـــى التمییـــز بـــین مـــا للح�ومـــة مـــن حـــ� الطاعـــة علـــى الشـــعب، ومـــا للشـــعب مـــن  -

الح�ومة، فالحـاكم وٕان وجبـت طاعتـه فهـو مـن ال�شـر الـذین یخطئـون، وقـد تغلـبهم شـهوتهم، وال یـرده عـن 

  خطئه وال یوقف طغ�ان شهوته إال نصح األمة له،

  :أما وسائل اإلصالح الدیني فتشمل األمور اآلت�ة 

  . تطهیر اإلسالم من العادات الفاسدة -

عــرض المعــارف اإلســالم�ة فــي ضــوء الف�ــر الحــدیث، وٕاصــالح التعلــ�م إعــادة النظــر فــي طر�قــة  -

  .العالي واإلسالمي

  .الدفاع عن اإلسالم ضد التأثیرات األور��ة وهجمات أعدائه من المستشرقین ومن اقتفى أثرهم -

ومن سار في األرض، وتت�ع : "فسبب االنحطا� المشاهد ��من في ال�عد عن الدین وٕاهمال تعال�مه

األمم و�ان �صیر القلب، علم أنه ما انعدم بناء ملك، وال انقلب عرش مجد  إال لشقاق في الرأ�  توار�خ 

واستن�اف عـن المشـورة، وٕاهمـال فـي إعـداد القـوة، والـدفاع عـن الحـوزة، أو تفـو�ض األعمـال لمـن ال�حسـن  

وفي �ل ذلـك مـا أداءها، ووضع األش�اء في غیر موضعها، ف��ون جور في الح�م، واختالل في النظام، 

یــر� أن أمــم الحضــارة فــي الغــرب ســیذوقون مــن فــتن  -، "�قــول عــن ســنن هللا، ف�حــل غضــ�ه �الخــاطئین

مــدنیتهم ومفاســدها  الس�اســ�ة مــا �ضــطرهم إلــى طلــب المخــرج منهــا، وال یجدونــه إال فــي اإلســالم، إســالم 

  .القرآن والسنة
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  : و�ر� أن هناك أخطاء �ثیرة ألصقت �اإلسالم منها -

الفهم السیئ للقضاء والقدر فأخطأ المسـلم فـي فهـم معنـى التو�ـل، عنـدما مـال إلـى الكسـل وقعـد  -أ

  .عن العمل وو�ل األمر إلى الحوادث حیثما تهب ر�حها، وظن أنه بذلك یرضي ر�ه

فهم أن المسلمین ماداموا خیر األمم، وأن العزة والقوة مقرونتان بدینهم أبد الدهر، فإن الخیر مالزم 

وٕان لــم یتحقــ� شــيء مــن معنــاه، وأن هللا �فیــل بنصــره دون " مســلم"لم، وأن رفعــة الشــأن تا�عــة للفــ� المســ

عمـل للعبــد فــي الــدفاع عنــه، فـإن أصــابته مصــی�ة أو حلــت �ــه رز�ــة تسـلی �القضــاء، وانتظــر مــا �ــأتي �ــه 

مدافعــة الغیـب، بــدون أن یتخــذ وسـیلة لــدفع الطــار�، أو یــنهض إلـى عمــل لتالفــي مــا عـرض مــن خلــل أو 

  . 1الحادث الجلل مخالفا في ذلك �تاب هللا و سنة نب�ه

اإلســـالم ابتلـــي �طائفـــة مـــن الظلمـــة، الـــذین لـــم  �فهمـــوا مـــن معنـــى الح�ـــم إال تســـخیر أن و�ـــر�  -

األبدان ألهوائهم، وٕاذالل النفوس لخشونة سلطانهم، وابتزاز األموال وٕارضاء شهواتهم، ال یرعـون فـي ذلـك 

�تا�ا وال یت�عون سنة، حتى أفسدوا اخالق الكافة، �مـا حملوهـا علـى النفـاق والكـذب  عدال ، وال �ستشیرون 

  .واالقتداء بهم في المظالم، وما یت�ع ذلك من الخصال التي ما فشت في أمة إال حل بها  العذاب

  :موقفه من التقلید -

تقلیـد، فالتقلیـد یـرت�� فال بد من العودة في نظره إلى یناب�ع اإلسالم الصاف�ة، و�ـرت�� ذلـك بـرفض ال

�مرحلـة القصـور التـي مـر بهـا العقـل ال�شــر� قبـل اإلسـالم، و�اإلسـالم اكتمـل العقـل االسـتداللي، فأضــحى 

قــادرا علــى امــتالك نواصــي األمــور، فالتقلیــد هــو الــذ� یــؤد� إلــى اتســاع الهــوة بــین  -إذا رغــب -اإلنســان

ال ُ�قبـل مـن : "قاعدة ال توجد في غیر القرآن وهيمش�الت الواقع المتغیر و�ین النص الدیني الثابت، لنا 

، وعلـى هـذا درج سـلف االمـة "أحد قوٌل ال دلیل عل�ه، وال �ح�م ألحـد بـدعو� ینتحلهـا �غیـر برهـان یؤ�ـدها

فقــالوا �الــدلیل وطــالبوا �ــه، فجمــود الف�ــر ینــتج عــن ات�ــاع التقلیــد، إذ لــ�س للمتــأخر أن �قــول �غیــر ماقالــه 

  :كالمتقدم، وقد أد� ذل

إلى إدخال ما ل�س من الدین ف�ه، وهذا الجمود جـّر النـاس إلـى إهمـال العمـل �الشـر�عة ، وهـل   -أ

  . یتصور من جاهل بها العمل �أح�امها

ل�فهموا �تاب : ومن جنا�ات التقلید ما وقع على اللغة العر��ة فالسا�قون تعلموها و مهروا فیها -ب

على قول المتقدم ، فلم یب� فائدة من دراسة العر��ـة، إال فهـم قـول  هللا  وسنة نب�ه، و�التقلید وقف المتأخر

  .المتقدم، وأد� الجمود إلى تفر�� األمة وتمز�� ��انها

                                                 

 .30م، 1984طهار� دمحم، مفهوم االصالح بین األفغاني ودمحم ةعبده، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر،  1
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إلـى  -بـدال مـن الجـدل -لقد �انت هنـاك حـروب جـدال بـین أئمـة �ـل مـذهب لـو صـرفت قـواهم -ج

مـن مطـاعن . فـي �تـب المختلفـین .تبیین أصول الدین، لكنا اآلن في شأٍن غیر ما نحن ف�ه، یجد الناظر

�عضهم في �عض، ماال �سمح �ه أصل من أصول الدین الذ� ینتسبون إل�ه؛ إذ �ضلل بل ��فر �عضـهم 

أن عقیدة �ذا صح�حة؛ ألن �تاب : �عضا، إنه الجمود الذ� أد� إلى الجحود، وتقرر عند �عضهم قاعدة

  .العالم الفالني �قول بذلك

دارس االجنب�ة ال أثر لتعال�م الدین اإلسالمي فیها، بـل ر�مـا �علـم فیهـا و�ذلك االمر �النس�ة للم -د

دین آخر، فقد �سر� إلى عقائدهم شـيء مـن الضـعف، ور�مـا ذهبـت �ـالمرة، وتحتـل م�انهـا عقائـد أخـر�، 

ولو�ــان آ�ــاؤهم علــى علــم �طــرق االســتدالل االقناع�ــة لعقائــد دیــنهم، لــدّعموا عقائــد أبنــائهم وحفظوهــا مــن  

زل أو الزوال، و�یف ��ون ألولئـك اآل�ـاء شـيء مـن هـذا العلـم مـع الجمـود علـى طـرق قد�مـة ال�صـل التزل

الـى فهمهــا مــن ینقطــع لتعلمهـا فضــال عــن عامــة النـاس؛ فــالجمود صــیر �ــل شـيء صــع�ا وغیــر مســتطاع 

  .وأد�  �عض جوان�ه إلى إهمال العقل والعلم؛ فتوقف الدین عن مسایرة الح�اة

یـــدرك تمامــا خطــر انقســـام المجتمــع المصــر� إلـــى دائــرتین �بیــرتین ال اتصـــال  لقــد �ــان دمحم عبــده

دائـــرة تقلید�ـــة تنحســـر یومـــا �عـــد یـــوم، �ســـبب انتشـــار التقلیـــد والفهـــم الســـیئ لـــ�عض الم�ـــاد� التـــي : بنهمـــا

  . ساعدت عل�ه س�اسُة �عض األمراء الظلمة الذین تولوا أمور المسلمین، ومن مال إلیهم من الفقهاء

 -أخــر� تســ�طر علیهــا األف�ــار اللیبرال�ــة القادمــة مــن الغــرب التــي تتعــارض فــي نظــره أح�انــا ودائــرة

إن الهوة الواسـعة التـي نشـأت بـین احت�اجـات النـاس و�ـین الشـر�عة أدت إلـى  -�ل�ا مع الشر�عة اإلسالم�ة

ا إلـى تضاءل  دورهـا فـي المجتمـع المصـر�، بـل إلـى إهمالهـا فهـي تضـی� الیـوم عـن أهلهـا حتـى �ضـطرو 

غیرها و غدا األتق�اء من حملتها یتخاصـمون إلـى سـواها، إن انحـالل المسـلمین �عـود إلـى جمـود  –تناول 

  ).الكتاب والسنة(الفقه اإلسالمي الى حق�ة  طو�لة، وابتعاد المتأخر�ن عن مصدر� اإلسالم 

ر� فین�غـي  أن ومن هنا یتجه إلى فتح �اب االجتهاد، وٕاعمال العقل الـذ� منحـه اإلسـالم أهم�ـة �بـ

تفسر الشر�عة في ضـوء العقـل، فـإذا حـدث تعـارض بینهمـا فللعقـل الم�انـة األولـى ألنـه األصـل �شـر� أال 

�غیـر ذلــك مــن حقــائ� اإلســالم األساســ�ة، ومــن ناح�ــة أخــر� فالعقــل محتــاج إلــى تقر�ــر القضــا�ا التــي تقــع 

دون مرشــد  إلهــي، �مــا ال تســتقل خــارج نطاقــه، فالعقــل ال �ســتقل �الوصــول إلــى مــا ف�ــه ســعادة األمــم بــ

الســمع إلدراك المســموعات   الحیوانــات فــي درك جم�ــع المحسوســات �حاســة ال�صــر وحــدها؛ بــل البــد لهــا



  

14 
 

مثال، ونجد الموقف نفسه عند دمحم إق�ال الذ� �ان ینظر إلى االسالم على أنه دین متطور ولكـن أصـوله 

  .1لخاصة بتجدید الف�ر الدیني في االسالمثابتة، و�تجلى ذلك من خالل ما �ت�ه في محاضراته ا

فــرض تصــورا للشــر�عة مفرغــا مــن �ــل . فــي القــرن الرا�ــع الهجــر� ومــا �عــده. فــإغالق �ــاب االجتهــاد

روحان�ة، ومن �ل تساؤل حول األهداف والنها�ـات، ومـن خـالل الـدعوة إلـى فتحـه بـدا ألر�ـاب هـذا الت�ـار 

األف�ار الغر��ة التي أسهمت في تطور تلك الحضارة في  من أن تدخل �عض. ور�ما ال مفر. أنه ال مانع

ـــر فـــي الواقـــع  ـــین الثابـــت والتغی نســـیج اإلصـــالح اإلســـالمي فـــي العصـــر الحـــدیث، و�ـــذا �م�ـــن التوفیـــ� ب

  .االسالمي المعاصر

ور�ما �انت الظروف الثقاف�ة التي عاشها اإلمام دمحم عبده �عد فشل الثورة العر��ة، هي التي أْملت  

ا االتجــاه، لقــد وجــد الرجــل نفســه بــین أمــر�ن العلمان�ــة الغر��ــة �مــا تحملــه مــن أف�ارتتنــاقض مــع عل�ــه هــذ

ــدین عــن واقــع الح�ــاة  اإلســالم، والواقــع اإلســالمي التقلیــد� الــذ� فضــل ح�ــاة الجمــود و التقلیــد فــانعزل ال

لســـنة و�ـــین ومشـــ�التهما، ولـــم �ســـتطع الف�ـــر اإلســـالمي أن �قـــ�م عالقـــة تـــوازن بـــین نصـــوص  الكتـــاب وا

إلـى " عبـده"مش�الت الواقع؛ فترتب على ذلك اتساع دائرة التأثیر لألف�ار الغر��ـة، ومـن هنـا جـاءت دعـوة 

فتح �اب االجتهاد الذ� �سـتط�ع الف�ـر اإلسـالمي مـن خاللـه أن یتعامـل مـع الواقـع ، وفـي الوقـت ذاتـه ال 

احتكاكــه �ــالغرب، فــال مشــ�لة بــین العقــل یتن�ــر لألف�ــار الحدیثــة التــي دخلــت إلــى العــالم اإلســالمي نتیجــة 

ـــالعلوم  ـــدین، فلنأخـــذ إذن � ـــم وال والنقـــل إذا اســـتطعنا أن نحقـــ� التـــوازن بینهمـــا، و�ـــذلك ال صـــراع بـــین العل

التجر�ب�ة التي هي السبیل إلى قوة األمة والدولة، فاإلسـالم لـ�س مناقضـا للعلـم،و البـد أن �حصـل التـآخي 

تهامــات الغر��ــة التـي صــ�غت بواســطة ر�نـان و هــانوتو، أوضــح أنــه ال بینهمـا، وفــي نطــاق ردوده علـى اال

تعــارض بــین الــدین والتطــور العلمــي مســتدال علــى ذلــك بإنجــازات المســلمین إ�ــان عهــود ازدهــار الحضــارة 

اإلسالم�ة، ففي الوقت الذ� رفضت �عض الد�انات االخت�ار العقلي والعلمي ولم تصمد أمامه أصـال، لـم 

ك، غیــر أن الجمـود الــذ� لحــ� المســلمین أد� إلــى التخـالف بــین العلــم والــدین، فضــعف ��ـن اإلســالم �ــذل

العلــم عنــدهم نــتج عــن ضــعف الــدین فــیهم، و�لمــا ازدادوا جهــال بــدینهم ازدادوا غلــوا ف�ــه �ال�اطــل، ودخــل 

  . 2العلم والف�ر والنظر في جملة ما �رهوه، وانقلب ما �ان عندهم واج�ا من الدین محظورا  ف�ه

                                                 

دمحم إق�ال، تجدید الف�ر الدیني في االسالم، تعر�ف ع�اس محمود العقاد، مط�عة لجنة التألیف والنشر، القاهرة،   1

 .30هار�، مفهوم االصالح بین األفغاني ودمحم ةعبده، ط. م1955

 .341-3/340دمحم عبده، تحقی� دمحم عمارة، األعمال الكاملة لدمحم عبده،  2
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فالتحلیــل التــار�خي ألســ�اب انحطــا� المســلمین بــین أن ســبب ابتعــادهم عــن األصــول الجوهر�ــة     

للعقیدة اسالم�ة؛ سواء تم ذلك �سبب من الفقهاء أم من أهل الساسة الـذین رأوا فـي حالـة الجمـود مـا ��فـل 

الــــدین فعالیتــــه  لهــــم االســــتمرار واالســــتقرار، فقــــد أد� إلــــى ذلــــك ت�اعــــد بــــین العلــــم والــــدین، و�التــــالي فقــــد

االجتماع�ـة، الثقاف�ــة، والس�اســ�ة فــي المجتمعـات اإلســالم�ة، فصــارت الع�ــادة مجـرد طقــوس شــ�ل�ة فارغــة 

  . من أ�ة روحان�ة مرت�طة بها، وزاد من ضعفها انعزالها عن قضا�ا الواقع ومش�الته

  : مسلك التأو�ل عند دمحم عبده

رونـــة �بـــر� فـــي إعـــادة التوفیـــ� بـــین الـــدین، و�ـــین قـــد أعطـــى دمحم عبـــده م" التأو�ـــل"إن مبـــدأ       

النظر�ـــات العلم�ـــة الحدیثـــة حتـــى أنـــه وجـــد فـــي القـــرآن الكـــر�م مـــا یـــدعم نظر�ـــة دارون فـــي نشـــوء اإلنســـان 

�ـــا أیهــا النــاس اتقـــوا ر��ــم الــذ� خلقكـــم مــن نفـــس : (هــذا اســتند إلـــى قولــه تعــالى –وارتقائــه، وفــي موقفـــه 

إن الخطــاب لجم�ــع أهــل : الواحــدة آدم �ــالنص وال �الظــاهر، وٕاذا قلنــا ، فلــ�س المــراد عنــده �ــالنفس)واحــدة

الدعوة في اإلسالم  أ� لجم�ـع األمـم فـال شـك أن �ـل أمـة تفهـم منـه مـا تعتقـد، فالـذین �عتقـدون أن جم�ـع 

ال�شر من ساللة ادم �فهمون أن المراد هنا �النفس الواحدة آدم، والذین �عتقدون أن لكل صنف من ال�شر 

   .1"حملون النص على ما �عتقدون أ�ا �

) و�ث منهما رجـاال �ثیـرا ونسـاء: (والقر�نة على أنه ل�س المراد هنا �النفس الواحدة  ادم قوله تعالى

یبث منهمـا جم�ـع الرجـال والنسـاء، و�یـف یـنص : أن �قول -على هذا الوجه  -�التن�یر، و�ان المناسب 

فمــن النــاس مــن ال �عــرف آدم وال حــواء ولــم �ســمع علــى نفــس معهــودة؟ والخطــاب عــام لجم�ــع الشــعوب، 

بهمـا، فقــد أبهــم هللا تعــالى أمــر الــنفس التــي خلــ� منهـا، وجعلهــا ن�ــرة  فنــدعها علــى إبهامهــا؛ فــإذا ثبــت مــا 

�قوله ال�احثون من اإلفـرنج مـن أن لكـل صـنف مـن ال�شـر أ�ـا، �ـان ذلـك غیـر وارد علـى �تابنـا، �مـا یـرد 

ل�س بد�ال عـن الـوحي؛ فهنـاك مجـاالت میتافیز�ق�ـة ال �سـتط�ع العقـل أن �قـدم  فالعقل. على �تابهم التوراة

  .القول الفصل  فیها بدون معونة من الوحي

ـــم " ونجـــد الموقـــف نفســـه عنـــد شـــیخه الـــذ� �ـــان یـــر�  أن القـــرآن یجـــب أن �حـــد عـــن مخالفتـــه للعل

والكل�ـات، اكتفینـا �مـا جـاء الحق�قي، خصوصا في الكل�ات، فـإذا لـم نـر فـي القـرآن مـا یوافـ� صـر�ح العلـم 

   .2"ف�ه من االشارة ورجعنا إلى التأو�ل
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  :إصالح التعل�م عند عبده

وانطالقــا مــن رغبتــه �مف�ــر مصــلح �أخــذ الف�ــر لد�ــه طا�عــا عمل�ــا ال ذهن�ــا تصــور�ا؛ فقــد دعــا إلــى 

اســـ�ة لشـــیوع ضـــرورة إصـــالح التعلـــ�م العـــالي، وٕاعـــادة صـــ�اغة التعلـــ�م الـــدیني نظـــرا ألن التعلـــ�م وســـیلة أس

التنو�ر وتلب�ة احت�اجات المجتمع، ومن هذا المنطل� دعا إلى إدخال العلوم الحدیثة في الـدرس األزهـر�، 

فأول واجب علینا هو السعي ��ـل جـد واجتهـاد فـي "فاع التجر�ب�ة هي التي أدت إلى رقي الغرب وتقدمه؛ 

عمـــل المـــدافع و البنـــدق والســـفن ال�حر�ـــة ین�غـــي م�ـــاراتهم  فـــي هـــذا العصـــر  �"، 1"نشـــر  هـــذه العلـــوم بیننـــا

والبر�ـــة والهوائ�ـــة وغیـــر ذلـــك مـــن الفنـــون والعـــدد العســـ�ر�ة، و�توقـــف ذلـــك �لـــه علـــى البراعـــة فـــي العلـــوم 

، ومـن ثـم فاإلصـالح الس�اسـي البـد أن "الر�اض�ة والطب�ع�ة، فهـي واج�ـة علـى المسـلمین فـي هـذا العصـر

جاء بها األنب�اء والمرسلون، وأ� إصالح تر�و� �أتي من �سب� بإصالح تر�و� مستمد من األصول التي 

م�اد� وافدة فهو فاسد، وهذا ینطب� على تجر�ة دمحم علي؛ ألنها لم تعتمد على الدین المتأصل في نفـوس 

المصر�ین، فل�ست القوانین التـي تفـرض العقو�ـات علـى الجـرائم وتقـدر المغـارم علـى المخالفـات هـي التـي 

ن شؤونها، فالقوانین في جم�ع العـالم لـم توضـع إال للشـذوذ والهفـوات والسـقطات أمـا تر�ي األمم وتصلح م

   .2القوانین العامة المصلحة فهي نوام�س التر��ة لكل أمة 

مقصـور ) االبتدائ�ـة(وقد توجه �النقد إلى س�اسة الح�ومـة التعل�م�ـة؛ إذ التعلـ�م فـي المرحلـة األولـى 

التعل�م العـالي فـي أضـی� نطـاق، وترتـب علـى ذلـك أنـه ال یوجـد ذلـك  على الكتا�ة والقراءة، بینما حصرت

ال�احث أو المف�ر او الفیلسوف الـذ� �متـاز ب�عـد النظـر والف�ـر وشـهامة الفـؤاد و�ـرم السـجا�ا، ولـو �شـفنا 

عن أذهان التالمذة لم نجد فیها غا�ة لتعل�مهم سو� أن �ع�شوا �ما عاش غیرهم، على أ� صفات �ـانوا، 

رغنا أذهان المعلمـین لـم نجـد فیهـا مـن المقاصـد سـو� أنهـم یلقنـون مـا یجدونـه فـي الكتـب المقـررة ولو استف

  .إلى التالمیذ و�طالبونهم �حفظه

والتعل�م الدیني �ان موضع نقده أ�ضا، فدروس األزهـر �انـت مقصـورة علـى قشـور مـن علـوم الفقـه 

حف� الذاكرة، وقلمـا �طال�ـه أحـد مـن أسـاتذته واللغة، یتلقاها الطالب عن أستاذه و�عّول في تحصیلها على 

  . وشیوخه، أو �طالب هو نفسه بوعیها والتصرف في لفظها ومعناها

فوضــى مهملــة، ال رقا�ـة علیهمــا ألحــد ، ومــن هنــا اتجهــت جهــود  -�الهمــا  -�ـان التعلــ�م والــتعلم 

ن جامعـــة �ـــالمعنى عبـــده إلـــى إصـــالح األزهـــر، وفـــي ذلـــك أعظـــم خدمـــة تقـــدم للمســـلمین، لقـــد أراد أن ��ـــوّ 
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الصـــح�ح یتخـــرج منـــه قضـــاة َذُوو نزاهـــة، وأســـاتذة �ـــاحثون، وعلمـــاء متخصصـــون، ومرشـــدون مخلصـــون 

�عملــون علــى نشــر اآلراء الدین�ــة الســل�مة والمعــاني األخالق�ــة الرف�عــة وم�افحــة الخرافــات والقضــاء علــى 

   .1البدع واأل�اطیل

هـذا العصـر محـال فهـو إمـا أن ُ�عمَّـر وٕامـا أن  وقد استقر فـي ذهنـه أن �قـاء األزهـر علـى حالـه فـي

یتم خرا�ه ، فالجمود الذ� لح� األزهر؛ حاَل دون اقت�اس العلوم النافعة من الغرب، وأدت �أهله إلى عدم 

  :النظر في المقاصد والغا�ات التي بها تتحق� مصلحة األمة، وقد بدأ مشروعه اإلصالحي لألزهر

  .�ان الرجل �قضي عمره �له في األزهر بتحدید مدة الدراسة أوال، فقد -

  . وثان�ا �االمتحان السنو� المنظم مع م�افأة الناجحین �المال -

  . وثالثا بإلغاء �عض الكتب الضارة، وتقر�ر النافع منها -

ورا�عــا بجعــل مــدة دراســة علــوم المقاصــد �الفقــه والتفســیر أطــول مــن مــدة دراســة علــوم الوســائل  -

  . �النحو والصرف

امسا بإضافة علم األخالق والتار�خ وتقو�م البلدان والحساب إلى جانب العلوم التي تدرس في وخ -

   .األزهر

ولقــد واجــه الشــیخ عق�ــات �ثیــرة مــن أعضــاء مجلــس األزهــر، والحــوار الشــهیر الــذ� جــر� بــین      

. قـال ال�حیـر� " :الشیخ دمحم ال�حیر� وعبـده ��شـف مـد� عـداوة األزهـر�ین لإلصـالح الـذ� أراده دمحم عبـده

هــذا الــذ� أخــاف منــه، قــال : إننــا نعلمهــم �مــا تعلمنــا، قــال دمحم عبــده. وهــو مــن أذ�ــى الشــیوخ األزهــر�ین 

ألـم تـتعلم أنـت فـي األزهـر؟ وقـد بلغـت مـا بلغـت مـن مراقـي العلـم، وصـرت ف�ـه العلـم الفـرد، قـال : ال�حیـر� 

لــم أحصــله منــذ عشــر ســنین أكــنس مــن إن �ــان لــي حــ� مــن العلــم الصــح�ح الــذ� تــذ�ر فــإنني  : اإلمــام

   .2"دماغي ماعل� �ه من وساخة االزهر و هو الى اآلن لم یبلغ ما أر�ده له من النظافة

ومــع �ــل جهــوده التــي بــذلها فــي ذلــك، فــإن هــذه الحر�ــة اإلصــالح�ة لــم تجــد قبــوال یــذ�ر عنــد       

لــوم الــدن�ا فــال عالقــة لألزهــر بهــا، األزهــر�ین الــذین وجــدوا وظ�فــة األزهــر هــي حفــ� الــدین ال غیــر، أمــا ع

الكـل ال عنا�ـة لـه �ـأمر التر��ـة وال یهمـه "ل�ست أحسن حـاال مـن األزهـر . والمؤسسات الدن�ة �دار العلوم 

التالمیذ أو إصالحها، وال اسـتقامة عقـولهم وأفهـامهم أو اعوجاجهـا، وتعلـ�مهم للـدین علـى مـا هـو معـروف 

  .یز�دون عل�ه صالحا في األزهر، ال �غیرون منه فاسدا وال
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وأثناء إقامة دمحم عبده في سور�ا قدم مشروعا إلصـالح التعلـ�م الـدیني، أحـدهما لشـیخ اإلسـالم      

فــي اســتنبول، والثــاني لحــاكم بیــروت، وقــد ر�ــ� بــین نظــام التعلــ�م الــدیني وصــالح نظــام الدولــة، فــاألول 

فــة، وال �م�ــن أن یتحقــ� اإلصــالح مــن �فضــي �الضــرورة إلــى الثــاني، فالــدین هــو العاصــم األوحــد للخال

، مقترحـا لكــل ط�قــة "ثــالث"خـارج إطــار الـدین اإلســالمي، وفـي مشــروعه  االول �قســم النـاس إلــى ط�قـات 

  :منهجا للتعل�م الدیني خاصا بها

العامــة مــن أهــل الصــناعة والتجــارة والزراعــة، وهــؤالء �قفــون فــي تعلمهــم عنــد  : الط�قــة األولــى -1

لكتا�ة، �ي ینتفعوا بها في معامالتهم وأعمالهم، وهذه الط�قة یجب أن تدرس �ت�ا مختصرة حدود القراءة وا

فــي العقائــد اإلســالم�ة المتفــ� علیهــا عنــد أهــل الســنة، �ــال تعــرض للخــالف بــین الطوائــف، مــع االســتدالل 

ل والحــرام علیهـا �أدلــة إقناع�ـة قر��ــة المنـال، واالستشــهاد �ـالقرآن والحــدیث الصـح�ح، ومختصــر فـي الحــال

من األعمال واألقوال، و��ان األخـالق الخبیثـة والصـفات الطی�ـة و التنب�ـه عـن  البـدع المسـتحدثة التـي لـم 

ترد، مع االستدالل �الكتاب والسنة وأعمـال الصـد�قین مـن سـلف االمـة �اإلضـافة إلـى �تـاب مختصـر فـي 

تعلــ� �ــاألخالق الكر�مــة واألعمــال التــار�خ �حتــو� علــى مجمــل ســیرة النبــي وأصــحا�ه، والتر�یــز علــى مــا ی

العظ�مــة وفــداء الــذین ضــحوا �ــاألرواح واألمــوال، ثــم یت�ــع بتــار�خ الخالفــاء العثمــانیین  علــى وجــه ســهل 

  .التناول

أن یدرســوا  �تا�ــا ��ــون  -فــي نظــر عبــده  -الط�قــة الثان�ــة وهــم الط�قــة الس�اســ�ة وعلــى هــؤالء -2

منط� وأصول النظـر وآداب الجـدل، و�تا�ـا  فـي العقائـد یوضـع مقدمة للعلوم؛ �عتمد على المهم في فن ال

على قواعد البرهان العقلي والدلیل القطعي، والتزام التوس� وعدم التعرض للخالفات المذهب�ة  اإلسـالم�ة، 

غیــر أنــه یتوســع فــي دراســة الملــل  المخالفــة، مــع التر�یــز علــى فوائــد العقیــدة اإلســالم�ة واثارهــا فــي الــدن�ا 

و�ذا قـراءة �تـاب الموسـع فـي الحـالل والحـرام وابـواب الفضـائل والرذائـل مـع ضـرورة االسـتناد الـى  واآلخرة

نصوص الدین وسیر الصالحین، والبد من دراسة �تاب الموسع في التار�خ االسالمي من عصـر الرسـالة 

  . حتى الخالفة العثمان�ة

اد الذین عقلوا �تب الط�قتین السا�قتین، وهي ط�قة العلماء من اهل التر��ة واالرش: الط�قة الثالثة 3

و�قتــرح عبــده علــى هــؤالء فــن تفســیر القــران الكــر�م العظــ�م . و�نــا� بهــا التعلــ�م الــدیني فــي المــدارس الدین�ــة
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وفنــون اللغــة العر��ــة مــن نحــو و��ــان ونحــو وصــرف وفــن الحــدیث واصــول الفقــه وفــن االقنــاع والخطا�ــة 

  . 1المذاهبوالكالم والظر في العقائد واختالف 

وط�قــا لــذلك ال �م�ــن ان نتحــدث عــن النهضــة االســالم�ة �غیــر تعلــ�م حق�قــي وتر��ــة فاضــلة �عتمــد 

علـى قـ�م االسـالم وم�ادئــه وهـو اذ یجمـع بـین العلــوم النظر�ـة والكون�ـة فهـو �عیــد العلـم الـى مجـال اال�مــان 

�عض االد�ـان التـي تعـوق ال�حـث �عد ان قامت النهضة االرو��ة �فك الصلة الوثقى بینهما نتیجة لطب�عة 

  . والتقدم العلمي

  :2تقی�م المشروع االصالحي لدمحم عبده

ان مشروعه هذا �ع�س في حق�قة االمر موقف المف�ر المسلم المهزوم تحت ضغ� الحضـارة : اوال

 الغر��ــة المســ�طرة وعلمانیتهــا المتعارضــة مــع اصــول االســالم وتعال�مــه، لــذا دعــا الــى فــتح �ــاب االجتهــاد

لتحقیــ� الــر�� بــین الــنص الــدیني الثابــت والواقــع التــار�خي المتغیــر حتــى ت�قــى تعــال�م االســالم فاعلــة فــي 

الواقع ومؤثرة ف�ه، وقد سمح ل�عض االف�ار الغر��ة ان تدخل في بن�ة الف�ر االسالمي طالما لم تتعـارض 

  . مع اصوله

تأكیــدا علــى عــدم التعــارض بــین وحتــى ال تتعــرض التعــال�م االســالم�ة للهجــوم مــن قبــل الخصــوم و 

التوحیــد، النبــوة و ( العلــم والــدین فقــد اتجــه عبــده الــى مبــدأ التأو�ــل الــذ� أعملــه فــي غیــر االصــول الثالثــة

وف�ما عـداها ال مـانع مـن تسـل�� التأو�ـل عل�ـه طالمـا �فضـى الـى جعـل �عـض امـور الـدین تتفـ� ). الم�عاد

نازعــة الــى الشــر،و الطیــر األ�ابیــل �الم��رو�ــات والســحر مــع العلــم والعقــل فتــأول الشــ�طان علــى انــه قــوة 

�ــالطرق الخبیثــة التــي تفــرق بــین المــر� وزوجــه ، واللــوح المحفــو� �اعت�ــاره اللــوح الموجــود الحــ� ومعــاني 

فــالقراءة الجدیـــدة  .3القــراءن وقضــ�اه الشــر�فة لمــا �انــت ال �اتیهــا ال�اطـــل �انــت ثابتــة فــي لــوح المحفــو� 

لتاو�ـــل تهـــدف الـــى وضـــع النصـــوص الدین�ـــة فـــي قالـــب حـــدیث �ـــي �قـــف فـــي وجـــه للنصـــوص الدین�ـــة �ا

  . العلمان�ة الغر��ة

مما ال شك ف�ه أن أف�ار الرجل تتمیز �طا�ع االنتقائ�ة، وخاصة من االتجاه المعتزلـي، �مـا . ثان�ا 

لي فضال عن تـأثره تا ثر �األف�ار األصول�ة التي وجدها عند متأخر� الحنابلة، والق�م األخالق�ة عند الغزا

  .ب�عت األف�ار الغر��ة 
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إلى ازدهـار اتجـاهین أساسـیین  -�ما یر� �ثیر من ال�احثین الغر�یین -إن تعال�مه قد أدت: ثالثا  

اتجــاه علمــاني تجدیــد� تــأثر �األف�ــار الغر��ــة تــأثرا �بیــرا، وخاصــة تلــك األف�ــار التــي دعــت الــى  : األول

اتجــاه التجدیــد  : القــوانین الغر��ــة محــل الشــر�عة اإلســالم�ة، والثــاني الفصــل بــین الــدین والدولــة، وٕاحــالل 

الـدیني، و�ــر� المف�ــر اإلیرانــي المعاصــر ســید حســین نصـر أن مــن عوامــل نشــأة العلمان�ــة وحضــورها فــي  

العالم اإلسالمي؛ تلـك الحر�ـة العقالن�ـة التـي أطلقهـا عبـده عنـدما وجـه األنظـار إلـى ضـرورة إعـادة النظـر  

قه اإلسالمي وعلم الكـالم مـرة �عـد أخـر�، و�ؤ�ـد ذلـك أن عـددا ال �ـأس �ـه مـن أت�اعـه وقعـوا تحـت في الف

تأثیر الف�ر الغر�ي أكثر مـن تـأثرهم �اإلسـالم، �أحمـد لطفـي السـید وسـعد زغلـول ومصـطفی �امـل وقاسـم 

  .أمین وغیرهم

د أدت إلـى هجـوم عنیـف  إن أف�ار دمحم عبده الجر�ئة التي حاول غرسها فـي بیئـة محافظـة قـ. را�عا 

عل�ـــه، فلـــم �فهمهـــا أو یتفهمهـــا ال المحـــافظون وال المجـــددون اللیبرالیـــون، فـــاألولون وجـــدوا فیهـــا نزعـــة إلـــى 

تز�یـف عقائــد المســلمین، وال سـ�ما مبــدأ التأو�ــل الـذ� لجــأ إل�ــه للتوفیـ� بــین العقــل والنقـل، واآلخــرون قــرأوا 

   .لدعوة إلى نزعة علمان�ة على النم� التغر�بيفیها  مسوغا لالنفالت من أصول اإلسالم، وا

أهــداف المستشــرقین لــذلك   -بتأو�لــه لنصــوص القــرآن  -فقــد وجــد �عضــهم أن دمحم عبــده �ــان یخــدم 

. أظهــر مف�ــرو المخطــ� الصــلیبي وفالســفته رضــاهم عــن مدرســته ، وقــد هــاجم الشــیخ مصــطفی صــبر� 

التأو�لي اتجاها عن�فـا ، و�ـذلك فعـل الشـیخ البـوطي،  االتجاه  –وهو أشعر� العقیدة مع مؤثرات ماتر�د�ة 

بل  ذهب �عضهم إلى حد التش��ك فـي حق�قـة إ�مانـه �الـدین اإلسـالمي وفـي وطنیتـه أ�ضـا، واسـتنادا إلـى 

، فقد اتهم �التواطؤ مع االستعمار، وأنه أداة في تحقی� مخططاته وتم�ینه من الس�طرة "لكرومر"صداقته  

   1ي المجتمعات اإلسالم�ةعلى  مقالید األمور ف

ال شــك أن مبــدأ التأو�ــل الــذ� أخــذ �ــه عبــده، قــد أد� �ــه إلــى العدیــد مــن األخطــاء �إن�ــار الســحر 

  :ولكن. والش�طان

یجــب أن تأخــذ �الحســ�ان الظــروف التــي مــر بهــا المجتمــع اإلســالمي فــي تلــك الفتــرة، فقــد أدت  -

  .ات التقلید�ة على مهاجمتها والتصد� لهاعلم�ا إلى ظهور اتجاهات ف�ر�ة جدیدة، لم تقو الت�ار 

؛ فإلصــاق )التوحیــد، والنبــوة، والمعــاد(فضــال عــن أن التأو�ــل ال �متــد إلــى أصــول الــدین الثالثــة  -

  .تهمة اإللحاد �ه  على ر�یزة علم�ة، أو نص من نصوصه

                                                 

مصطفى صبر�، . 98- 85م، 1973، 2دمحم دمحم حسین، اإلسالم والحضارة الغر��ة، دار الفتح، بیروت، لبنان، � 1

 .220-221، تهافت العلمان�ة  سالم البهنساو�،. 4/103، والعالم من رب العالمین وع�اده المرسلین موقف العقل والعلم
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� مـــرة وأمـــا صـــداقته لكرومـــر فقـــد �انـــت نوعـــا مـــن المـــداراة  لل�قـــاء فـــي مصـــر، وٕاال نفـــاه الخـــدیو  -

  .أخر� 

�اإلضافة إلى أن الرجل �ان یر�د إصالحا تدر�ج�ا عن طر�� التر��ة  والتعل�م؛ وهو أمـر أدر�ـه  -

  .عبده جیدا �عد فشل الثورة العر��ة، فوجد أن إصالح الدولة ال یتأتی اال عن طر��  إصالح األمة

ي فــي العصــر الحــدیث، أ�ــا للتجدیـد اإلســالم -فــي نظـر �ثیــر مــن ال�ــاحثین  -و�الجملـة فقــد �ــان  

أحــــدهما االتجــــاه المحــــاف� الســــلفي، واآلخــــر االتجــــاه العلمــــاني : وقــــد امتــــد تــــأثیره فــــي اتجــــاهین مختلفــــین

التجدید�، فمن محافظة المنفلوطي إلى لیبرال�ة قاسم أمین، إلى أصـول�ة رشـید رضـا، إلـى الـدعوة العلم�ـة 

 . 1تفسیرا �امال لإلسالم لد�  طنطاو� جوهر�، فقد قدم الرجل منهجا أكثر مما قدم
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  : ةالرا�عالمحاضرة 

   رشید رضا دمحم نظرفي الدیني  اإلصالح

إحــد� نــواحي طــرابلس " القلمــون "القلمــوني نســ�ة إلــى  )1935-1825(  دمحم رشــید بــن علــي رضــا

حســین بــن علــي �مــا قیــل  یرتفــع إلــى ال. الشــام نزحــت أســرته إلیهــا مــن �غــداد، و�لقــب �الســید ألن نســ�ه 

علــى عــادة أهــل . رضــي هللا عنهمــا، فــي محــ�� األســرة المتــدین بــدأ یتلقــى دروســه األولــى، فحفــ� القــرآن 

ـــوم الشـــرع�ة، واســـتمر تحصـــیلها حتـــى نـــال شـــهادة العالم�ـــة مـــن . عصـــره  ـــتعلم فقـــرأ العل وأخـــذ �أســـ�اب ال

عبـد الغنــي (و ) م1909ت طـرابلس، تتلمـذ علـى نفـر مـن علمـاء ســور�ة وأد�ائهـا ال�ـارز�ن حسـین الجسـر 

ـــى ف�ـــره االتجـــاه )م1890الرافعـــي ت  ـــدقی� فـــي أســـانید الســـلفي فـــاهت، غلـــب عل ـــرا �ـــالمنقول مـــع الت م �ثی

فمـال �ـه إلـى الزهـد وسـلك سـبیل التصـوف، حتـى  "اإلح�ـاء"النصوص، شـب فـي بدا�ـة ح�اتـه علـى دراسـة 

   .رشاد في قر�ته وما حولهاوع� واإلشتغل �الوا" متمیزا في الطر�قة النقشبند�ةانتظم مر�دا 

م، ذلـك أنـه عنـدما �ـان �قلـب فـي مقتن�ـات والـده عثـر �ـره تحـول عظـ�حـدث لف) م1893(وفي سنة 

، فمـا إن )ثمان�ـة عشـر عـددا توقفت �عد(عبده دمحم التي أنشأها األفغاني و) العروة الوثقى(على أعداد من 

جدانه انقال�ا شامال، فتغیرت صـورة اإلسـالم حتى أحدثت في عقله وو . وقد فعل ذلك مرات ومرات . قرأها

ولــم �عــد المســلم هــو الســلفي العــاكف علــى إصــالح العقائــد " اإلح�ــاء" فــي ف�ــره، فلــم �عــد الــدین هــو زهــد

والعلـم والعمـل، وأن إصـالح دن�ـا المسـلمین  م الـذ� یـوازن بـین الـدین والـدن�ا،وحدها، وٕانما تبد� له اإلسال

لســ�ادة األرض، ومــن هنــا اجتهــد بوجــوب مقصــد الــدین هدا�ــة اإلنســان  ، وأنهــي الســبیل إلصــالح آخــرهم

إرشاد المسلمین �افة إلى المدن�ة، ومنافسة األمم األخر� في العلوم والفنون وجم�ع مقومات الح�اة، ومنـذ 

ذلك التار�خ تاقت نفسه إلقامة صلة وثقى �دمحم عبده وحرص على أن ��ون موقعه معه �ما �ان هـو مـع 

، فعد العدة وأ�حر إلى مصر والتقى �الشیخ اإلمام، وأ�اح له بتعلقه �ه وتـأثره �ف�ـره وعاهـده علـى األفغاني

�المر�ـد مـع شـیخه ، علـى أن �حـتف� لنفسـه �ـأن �سـأل عـن . وأن ��ون معـه ) المنار(أن �قوم على شأن 

، اإلمـام وأثنـى عل�ـه خیـرائدتـه، فسـر مـا اعتقـد فاوأال �فعـل إال  .ح�مة ما ال �عقلـه، وأال �قبـل مـا ال �فهمـه

لحزب من االحزاب و ال  تهتم �الرد على ذام أو منتقد، وال تخدم أصحاب ) المنار(وطلب منه أال تتحیز 

النفــوذ وٕانمــا تســتخدمهم، فوافــ� رشــید رضــا  واواصــل فــي التر�یــز علــى اإلصــالح الــدیني ور�ــ� الشــر�عة 

م وتحر�ـر  العقـل مـن جمـود التقلیـد، وعقـد مصــالحة �ـالواقع المتطـور، وتطهیـر العقیـدة مـن الخرافـة و الـوه

وٕاخاء بین الدین والعلم، واإلسالم والتمدن، ه�ذا  غدت المنار مش�اة أضـاءت مـن خاللهـا أنـوار الع�قر�ـة 
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مــات  اإلمــام واســتمر حــامال را�ــة اإلصــالح الــدیني �عــده، إلــى أن وافــاه األجــل فــي . دمحم عبــدهلــالتجدید�ــة 

  .1قادما الى  القاهرة من السو�س حادث س�ارة عندما �ان

  :هابرز وجدیر �الذ�ر هنا اإلشارة إلى مؤلفاته، أ

في اثني عشـر مجلـدا فسـر فیهـا اثنـي عشـر جـزءا، ضـمنه خالصـة آراء األمـام فـي " تفسیر المنار 

عقیـدة الصـلب "و" اإلسـالمشبهات النصـار� وحجـج "و" الوحي الدمحم�" و " تفسیر و تار�خ  األستاذ اإلمام

�ســـر " و" ذ�ـــر� المولـــد النبـــو� "و" الوهـــابیون والحجـــاز"و" نـــداء للجـــنس اللطیـــف"و" الخالفـــة"و "الفـــداء و

وغیرهـــا، �مـــا أشـــرف علـــى ط�ـــع وتحقیـــ� �عـــض �تـــب " المســـلمون والقـــ��"و" وأصـــول التشـــر�ع: اإلســـالم 

 والمشـــایخالعلـــم الشـــامخ فـــي تفضـــیل الحـــ� علـــى اآل�ـــاء " و" تفســـیر ال�غـــو� "و" التـــراث �تفســـیر ابـــن �ثیـــر

  ".اإنجیل برنا�"للجرجاني، و" دالئل اإلعجاز"البن قدامة، و" تفسیر عقیدة السفار�ني"و  "للمقبلي

  :مجمل أفكار الشیخ رشید رضا اإلصالح�ة

لفلسـفته ومسـجال  ترجمانا ألف�ار دمحم عبده، وشارحا. �ح� �ما أسلفنا . د رضا لقد�ان الشیخ رشی 

هج أسـتاذه فـي الـدعوة للعـودة إلـى األصـول  االسـالم�ة االولـى، المبـرأة لدروسه في التفسیر، سار علـى مـن

من البدع والخرافات، فالدین هو أساس الرقي والتحضر وال نهضة لألمة �غیـره، و البـد لتحقیـ� ذلـك  مـن 

مشـ�التهم و واقـع المسـلمین   رفض التقلیـد والجمـود الف�ـر� الـذ� عـزل الـنص الـدیني وتعـال�م اإلسـالم عـن

فـا� تعـالى لـم ��لفنـا �التقلیـد ولـو  .ة، �ما عطل عمل العقل في النص الدیني واستن�ا� األح�ام منهالقائم

لضاعت أمورنـا وفسـدت مصـالحنا، وواجـب العبـد أن �عـرف مـا یخصـه مـن اح�ـام، وأن العلـم النـافع  �لفنا

األلغاز،  و یر�  هو الذ� جاء �ه الرسول ، فهو سهل التحصیل والحف�،  دون مقدرات االذهان ومسائل

ان مبــدا االجتهــاد هــو الــذ� �حقــ� انســجام الشــر�عة الخاتمــة مــع الواقــع، والقــرآن الكــر�م هــو مصــدر الــدین 

�حـاد، ولـن یتحقـ� لهـم عـز و�نبوعه، یرجع إل�ـه �ـل شـيء وهـو ال یرجـع الـى شـيء، ولـن �عـود للمسـلمین 

   .�2غیره

وائب التـي علقـت �ـه وعطلـت تقدمـه، ووقـف و�المقابل ال بد من تنق�ـة الـدین ممـا  لحـ� �ـه مـن الشـ

موقفــا صــارما مــن الكرامــات التــي تتنــاقض مــع  العقــل والعلــم حتــى غــدت عنــد شــر�حة مــن النــاس جــوهر 

الدین وأساسه، ومن مضار االعتقاد بها انها حجاب دون العلوم الكون�ة، وتؤد� إلى ترك االهتمام �أمور 

 تعالى إلى رجال الغیب، ومن مضارها أ�ضا عدم ثقة جماهیر العامة اعتقاد �أن هذه األمور قد و�لها هللا

                                                 

 .166ثائر الحالق، محاضرات في الف�ر المعاصر،  1

 .167المرجع نفسه،  2
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المعتقدین بها �العقل وقضا�اه و نظام  الكون وسنته، فهم دائما أسر� األوهام وعبیـد الخ�ـاالت واألحـالم، 

فضعفت بذلك المدارك، وصار  معظم الناس یخضـع للـدجالین و�ـؤمن �ـالعرافین والمشـعوذین، ومـن أن�ـر 

  .�فساد العقیدة واتهموه �الجنوح إلى الفلسفة  وهمر ذلك علیهم شیئا من 

وحتى األفغاني أستاذ شیخه لم �سـلم مـن االتهـام �االلحـاد مـن طـرف الفیلسـوف الفرنسـي ر�نـان، أو 

:" �الكفر من قبل شیوخ االسالم في تر��ا وفي األزهر، و�ؤ�د الشیخ رشید رضا في هذا المقام �ـأن النـاس

�أن یتهموا �الكفر وااللحاد �ل نا�غ في العلوم العقل�ة، بل �ل مسـتقل فـي العلـوم ال ولعوا منذ قرون �ثیرة 

یت�ع الناس في جم�ع ما درجوا عل�ه من التقالید الدین�ة، ولذلك برزوا بلقب الكفر مثل ابن سینا وابن رشد 

  . 1"ة والتصوفمن الفالسفة، ومحیي الدین بن عر�ي من الصوف�ة، ومثل الغزالي ممن جمعوا بین الفلسف

هذه العودة إلى أصول اإلسالم ترت�� �ـأمر آخـر هـو ضـرورة األخـذ �ـالعلوم الحدیثـة التـي �ر� أن و 

أســهمت فــي تطــو�ر الغــرب وازدهــار حضــارته، فــنحن فــي أشــد الحاجــة إلــى الصــناعات اإلفرنج�ــة، ومــا  

، فمن فقد شیئا منها  فقد تتوقف عل�ه من علوم وفنون عمل�ة، على نحو ال �ضر �مقوماتنا �الدین واللغة

، �مـا  یـرفض فـي الوقـت ذاتـه "حمـاة التقلیـد"االن�فـاء علـى الماضـي رضـا یـرفض  شـیئا مـن نفسـه، ورشـید

  .تر�ها وتجاوزها المدونة ال تصلح لهذا الزمان، فیجبدعاة التغر�ب الذین یرون أن هذه الشر�عة 

 بـد مـن الـر�� بـین الـدین وتطـور العلـم بـین اإلسـالم والعلـم، بـل ال وال یر� من ناح�ة أخر� تناقضـا

حتى نتجنب الشقاء الذ� نتج عـن الحضـارة الغر��ـة الماد�ـة، وال تنـاقض بـین الـنص والعقـل، ففـي  القـرآن 

لجأنــا إلــى  التف�ــر، فــإذا حــدث مــا یــوهم التعــارضالكــر�م آ�ــات طافحــة تــدعو إلــى النظــر العقلــي والتــدبر و 

ه لـ�س ف�ـه نـص قطعـي الداللـة �م�ـن أن ینقضـه دلیـل عقلـي أو علمـي التأو�ل، فمن مزا�ا القرآن الكر�م أن

وفي هذا الس�اق نجده قد دافع عـن األفغـاني مبینـا أنـه ال �م�ـن أن یؤ�ـد األفغـاني رأ� ر�نـان فـي قطعي، 

:" أن الدین االسالمي �ان عق�ة في سبیل ترق�ة العلوم، و�تصل بهذا القول مـا أشـار إل�ـه ر�نـان حـین قـال

عرفت الشیخ جمال الدین �فضل مساعي مسـیو غـانم، وقلیـل مـن النـاس تر�ـوا فـي نفسـي أثـرا  منذ شهر�ن

�ـــأثره، إن محادثـــاتي معـــه بینـــت لـــي أن اإلســـالم فـــي نصـــفه األول لـــم �حـــارب العلـــم، وأن المســـلمین ال 

ـــدما تضـــطرب أحـــوالهم  ـــى لـــدینهم، وعن ـــدما یبتعـــدون عـــن المصـــادر األول ـــم والفلســـفة إال عن �حـــار�ون العل

  .2"الجتماع�ة والس�اس�ةا

                                                 

 .1/992، مدمحم رشید رضا، تار�خ األستاذ اإلما 1

أنور الجند�، االسالم والثقافة العر��ة في مواجهة تحد�ات االستعمار وشبهات التغر�ب، مط�عة الرسالة، حمدین،  2

 .168م، 1960
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 ،إلى الوحدة اإلسالم�ة التي ال تتحقـ� إال �ـالرجوع إلـى الكتـاب والسـنة المت�قنـةقد دعا رشید رضا و 

و�جـب عــدم التفــر�� فـي مصــلحة األمــة ألجـل موافقــة مــذهب دون مـذهب، وانطالقــا مــن ذلـك رفــض ف�ــرة 

الجنس�ة منحصرة في دیـن األغلب�ـة ال یـؤد�  القوم�ة اإلقل�م�ة، فال جنس�ة للمسلمین إال في دینهم، و�ون 

إلــى الضــرر �حقــوق األقل�ــات غیــر المســلمة، فاإلســالم أنصــف أهــل األد�ــان األخــر� وحفــ� لهــم حقــوقهم 

فالــدین هــو اإلطــار الشــامل للنهضــة، ففــي اإلســالم تــالزم بــین الــدین والدولــة، وال �فضــي ذلــك إلــى وجــود 

   .الكر�م انه مبلغ ال مس�طر و ال خ�ار على الناس سلطة دین�ة في االسالم الن وظ�فة الرسول

للرجــل میلــه الملحــو� لالنغمــاس فــي العمــل الس�اســي فقــد افــاض فــي معالجــة قضــا�ا  �ســجلوممــا 

�مـا �ـان لـه موقـف �صـیر  ،التراك و التدخل االستعمار� في الشرق االسالمياالخالفة و عالقة العرب �

الدسـتور� للدولـة العثمان�ــة  اإلصـالح مـن دعـاة و�ـان .سـالماالالخطـر الصـهیوني علـى �ـالد العـرب و مـن 

 .الس�اسيي المقام االول االصالح الدیني و ورحاالته المشهورة الى الحجاز والعراق والهند وهدفها ف
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  : ةالخامسالمحاضرة 

   جهود رفاعة الطهطاو� في اإلصالح 

صــر، درس فــي األزهــر مــا بــین عــامي شــیخ مــن صــعید م) م 1873-م1801(رفاعــة الطهطــاو� 

�ــان أحــد المقــر�ین للشــیخ حســن العطــار الــذ�  اقتــرب  ،1824و 1822ودرس ف�ــه مــن  1822و1817

التحـد� البـد لـه مـن  من علماء الحملة الفرنسـ�ة وأ�صـر امـتالكهم لعلـوم غر��ـة، فـأدرك أن التصـد� لـذلك

إن �الدنـا البـد ان : " وعبـر عـن ذلـك قـائالشامل تمتلك  األمة ف�ه أسلحة هؤالء الخصـوم، تغییر عمی� و 

، ولمــا طلــب دمحم علــي مــن الشــیخ  العطــار "تتغیــر و ان یتجــدد بهــا مــن  العلــوم والمعــارف مــا لــ�س فیهــا

   .م 1824حتى 1823ترش�ح واع� للج�ش �ان الطهطاو� صاحب ذلك المنصب، فشغله من سنة 

للوقــوف علــى الحضــارة الغر��ــة، فعــین ولمــا اســتعدت احــد� ال�عثــات المصــر�ة للســفر إلــى �ــار�س، 

العطار واعظا ی�حر معها بناء على طلب  شیخه العطار، وأوصاه أن �فـتح عقلـه وقل�ـه علـى مـا یـراه فـي 

وابـن ) ـهـ614(ابـن جبیـر : اب الـرحالت أمثـالوان یدون مشاهدته على نحو  ما صـنع �تّـ �الد االفرنج�ة

، لكنه لم �قف عند إمامـة الصـالة 1831-1826 في �ار�س م�ث طهطاو� من سنةو  )هـ779( �طوطة

دســة واإلرشــادبل اتجــه الــى تعلــم القــوم  وانخــر� فــي ســلك طــالب ال�عثــة، ودرس أ�ضــا علــوم الحــرب والهن

الـذ� ) تخل�ص اإلبر�ز في تلخ�ص �ار�ز(الترجمة، وألف �تاب واالمعادن و القانون وتخصص و�رع في 

   .لى  الحضارة األور��ة الحدیثةي ع�عد أول نافذة �طل منها العقل العر�

و�عـــد عودتـــه إلـــى مصـــر نمـــت مـــن حولـــه مدرســـة ف�ر�ـــة حدیثـــة فأقـــام مؤسســـات  تعل�م�ـــة وأشـــرف 

علیها، و�دأت ثمار هذه المدرسة تؤتي أكلها ترجمة وتأل�فا و تحق�قـا وعرفـت طر�قهـا للنشـر  عبـر مط�عـة 

 أكثـــر مـــن أ -خـــالل أر�عـــین عامـــا  -ق الشـــهیرة حتـــى قـــدم لهـــذه الم�ت�ـــة بـــوال
ْ
�تـــاب، بینمـــا لـــم تتعـــد   لفـــي

رفاعــة عمــل وقــد �ــان  ،المطبوعــات العثمان�ــة خــالل قــرن أكثــر مــن أر�عــین �تا�ــا معظمهــا ال یخــدم االمــة

وتـرجم مثلهـا أو از�ـد ،ارتـاد مـن  في هذا البناء �بیرا، فقد ألف عشر�ن �تا�ا) تب والمترجمالكا(الطهطاو� 

وعلى ع�س  ،ال�قظةو  فة العر��ة من العصور الوسطى إلى عصر التنو�رخاللها آفاقا جدیدة، وعبر �الثقا

قـد دعـا الـى مخالطـة  حر�ات  التجدید السلف�ة التي �انت تنظـر �حـذر شـدید إلـى الغـرب، فـإن الطهطـاو� 

االرو�یین  والتفاعل مع حضارتهم واالقتداء بهم واألخذ عنهم، ف�ما ال یخـالف الـدین والشـر�عة ، فالتفاعـل  

ال س�ما إذا �انوا من أولي االل�اب، تجلب لالوطان من المنـافع ... المغناط�س الذ� یجلب المنافع"معهم 

العموم�ـــة العجــــب العجــــاب وهـــو �عتبــــر الصــــالت التـــي نشــــأت بــــین دمحم علـــي، و�ــــین االورو�یــــین منــــاهم 

دین و االنجـــازات ، ولـــم ��ـــن لـــدمحم علـــي فضـــل ســـواها لكفـــاه، وهـــو مـــن جانـــب آخـــر یـــدعو إلـــى حما�ـــة الـــ
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االعتزاز�ه ��ره التعصب له، وخاصة إذا �ان التعصب من الدولة، وعاب إطـالق صـفة عـالم علـى الفق�ـه  

فـــي الـــدین ، و العامـــة تطلـــ�  هـــذا اللقـــب علـــى شـــیوخ األزهـــر وغیرهـــا مـــن المؤسســـات، مـــع أن هـــؤالء ال 

ي نظــره أن تنصــرف فــ. یدرســون اال علــوم االدوات  وال حــ� لهــم مــن علــوم المقاصــد والغا�ــات، و�ن�غــي 

  .�1لمة عالم الى �ل من اتقن علما و مهر ف�ه سواء �ان دین�ا أو دنیو�ا

و للمــرأة فــي ف�ــر الطهطــاو� حــ� وفیــر، فــدعا لمســاواتها �الرجــل إال فــي ذلــك الفــرق ال�ســیر الــذ� 

فـي  م، ودعا إلـى إشـراكها1836بهما، وطالب بتعل�مها منذ عام  وما یتصل�ظهر  في الذ�ورة و االنوثة 

مــع العمــل الــذ� تط�قــه الن عملهــا  �صــونها عــن االنحــراف و�قر�هــا مــن الفضــیلة، بــل اعتبــر احتــرام المجت

   .2للمرأة واعطائها حقوقها من معاییر التمدن والتحضر في المجتمع

ولمـــا �ـــان ابـــن مجتمـــع زراعـــي؛ فقـــد شـــجع علـــى العمـــل الزراعـــي المـــتقن و رجحـــه علـــى الملك�ـــة، 

 لــك دعــوة لالشــتراك�ة �مــا رأ�ذ �ة، ولــ�س فــيلعمــل أقــو� مــن محصــول الخصــو فالمحصــول النــاتج عــن ا

م  وعمـم هجومـه  �1825عض المف�ر�ن، فقد انتقد صراحة الف�ر االشـتراكي عنـدما هـاجم  سـان سـ�مون 

على �ل ف�ر مشا�ه في التار�خ �القرامطة والمزد��ة، وٕانما دعا الى ازاحـة االقطـاع الـذ� الفـه فـي طر�ـ� 

نمو� القائم على أساس رأسمالي، فهو یدعو إلى إقامة  الشر�ات المساهمة وانشاء  البنوك التي النظام الت

تقدم القروض، التي تساهم في تقدم الزراعة والتجـارة ورقـي الدولـة و الملـة ، ونقـد نمـ� الح�ـم  السـائد فـي 

تماثــل تلــك التــي عرفتهــا   حر�ــة الشــرق القــائم علــى التفــرد �الســلطة واالســتبداد �مقالیــد األمــور، فــدعا إلــى

المجتمعــات الغر��ــة، فاإلنســان حــر لــه أن �فعــل مــا �شــاء و�عبــر عــن رأ�ــه دون قیــد  مــالم ینته�ــك الحــدود 

  .�قوله أو ��ت�ه �قوانین بلده الشرع�ة ، فال �ضی� أو �حجز عل�ه، أو ینفي �شر� أال یخل �ما

ن یوق� سائر أمم اإلسالم مـن غفلـتهم، �ـي من حیث انتهت أور�ا، فهو یر�د أأن نبدأ أ�ضا   ودعا

والح� أح� أن یت�ع، والذین یرفضون األخذ عن ارو�ا �حجة رفـض  ،الى العلوم والفنون والصنائع ایتجهو 

م�ة عنـدما �نـا نعـ�ش  استراد العلوم األجنب�ة واهمون، ألن الحضارة أدوار وأطوار، فهذه العلوم �انت إسـال

  . اسالفنا �ما تتلمذوا على طورتها، فیجب أن نتتلمذ علیهما و ، فأخذتها أور�عصر نهضتنا

التــي لهــا صــلة  �معرفــة ســائر العلــوم ال�شــر�ة المدن�ــة هــر أن �عنــىمــن األز  وقــد طلــب الطهطــاو� 

ن قاعـدة العدالـة قـد ان الدسـتور الفرنسـي وٕان لـم ��ـن مسـتلهما مـن القـرآن والسـنة، إال أبتطور المجتمـع، و 

فنونهــا ال مــران، ون�ــه الــى أن میــدان االخــذ واالســتلهام هــو علــوم الــدن�ا و س العالعــدل اســاح�مــت مــواده و 

                                                 

 .170ثائر الحالق، محاضرات في الف�ر المعاصر،  1

 .171المرجه نفسه،  2
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، واعجــاب الطهطــاو� �ــالغرب ال �حمــل شــبهة الت�ع�ــة لــه و االرتمــاء فــي احضــانه، لقــد �ــان م الــدینعلــو 

 ار�ة و بـینمت�قظا الى النزعة االستعمار�ة التي تر�د ضم الشرق و احتالله، لذا میز بـین العالقـات الحضـ

  .فرفض الثاني ال االول ،الضم و الت�ع�ة
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  :ةالسادسالمحاضرة 

   في اإلصالح  إسهامات خیر الدین التونسي

مــن أصــل شر�ســي، مف�ــر  م فــي إحــد� قــر� ج�ــال القوقــاز،1820عــام خیــر الــدین التونســي ولــد 

ختطفـــه تجـــار الرقیـــ� صـــغیرا وا ي، تـــوفي والـــده فـــي إحـــد� الوقـــائع العثمان�ـــة ضـــد روســـ�ا،تونســـوس�اســـي 

وحملــوه إلــى اآلســتانة و��ــع هنــاك، ثــم تناقلتــه  األ�ــاد� حتــى وصــل إلــى قصــر حــاکم تــونس أحمــد �اشــا، 

ـــة  ـــدین و فنـــون الس�اســـة والعســـ�ر�ة، وأجـــاد الفرنســـ�ة إلـــى جانـــب العر�� ـــراءة، وفـــرائض ال ـــم الق وهنـــاك تعل

   .1والتر��ة

م إذ 1849م الحر��ة، إلى أمیر للواء الخ�الة سنة من مشرف على م�تب العلو تدرج في المناصب 

زماتـه ، ونتیجة أزمـة مـن أم1859-م1855: عینه أحمد �ا�، إلى وز�ر للحر��ة في عهده بتونس ما بین

 "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك:" �تب �تا�ه مع ال�ا� اعتزل منص�ه، ثم اعتكف في �ستان له و 

وقد �ان لهذا الكتاب دور  .قدمته خالصة  آرائه في التمدن واإلصالحم، وقد ضمن م1867ط�ع سنة . 

سعى مـن خاللـه إلـى  �ارز في األحداث الس�اس�ة في عهد الدولة العثمان�ة، فنتیجة لتأثره �الغرب األور�ي

ــه . 2تحســین أوضــاع الدولــة العثمان�ــة، ســ�ما الس�اســ�ة منهــا ووافتــه المن�ــة فــي عزلــة عــن النــاس فــي منزل

   .3م عن عمر یناهز الس�عین عاما1889انة عام �األست

على �سـر عزلـة العـرب عـن تلـك الحضـارة الحدیثـة، ونصـر  �ما عمل الطهطاو�  عمل خیر الدین

ال یته�ــأ لنـا أن نمیـز مــا یلیـ� بنـا إال �معرفــة : "التتلمـذ علـى تلــك الحضـارة ف�مـا ال �عــارض الشـر�عة، ألنـه

لتـأثر بهــا إذن ألنهـا خرجـت �عــد الثـورة الصــناع�ة زاحفـة علــى ، فـال مفـر مــن ا"أحـوال مـن لــ�س مـن حز�نــا

ال یـدعو  �طب�عـة الحـال  إلـى االستسـالم واالنهـزام لتكتسـح حضـارتها و یـدعو حضـارتها و ال�الد األخـر�؛ 

دیـن ، فنـرفض مـا یتعـارض مـع ا منـه موقفـا انتقائ�ـاأمام هذا الت�ار الجارف، وٕانما طلـب مـن قومـه أن �قفـو 

ماتهــا الس�اســ�ة المؤسســة علــى العــدل والحر�ــة، وهــي الســبب فــي تقــدمهم، عــن أور�ــا تنظ� اإلســالم، ونأخــذ

فهو یدین االسـتبداد، و�ـورد التمثیـل الموفـ� الـذ� ذ�ـره مونتسـ�یو، عنـدما شـ�ه المسـتبد فـي تصـرفاته �مـن 

  .4یتوصل إلخفاء الثمرة �قطع الشجرة من أصله
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ن المجـالس الن�اب�ـة وفـ� انتخـاب عـام، و�لـح علـى و�دعو إلى إح�اء هیئة أهـل الحـل والعقـد وتكـو� 

تقــي جهــاز الدولــة �ــالقوانین، وأن تكــون الســلطة التنفیذ�ــة مــن اختصــاص الــوزراء ال الحــاكم األعلــى، وأن 

نحـن أو بهـا؛ . التي بلغت أوجها في الغرب . ��ون الوزراء مسؤولین أمام و�الء األمة، وهذه التنظ�مات 

العمـران  مقاصدها، والغا�ة من التنظ�مات الس�اس�ة عند خیر الدین هي تحقی�ألنها تحق� غا�ةالشر�عة و 

ال �منــع ف�ــر أو مــا �ســم�ه حر�ــة المط�عــة ، فــللــ�الد وأساســه حر�ــة المــواطنین، و�ــدخل فیهــا حر�ــة نشــر ال

  .1ء أو ط�اعتهاالنسان  من �تا�ة أ� شي

ة فالصـلة وثقـى بـین نمـو المعـارف ومن ناح�ة أخر� فقد ر�ـ� الحر�ـة الس�اسـ�ة �الحر�ـة االقتصـاد� 

ونمو المصانع، فالرخـاء ال یتحقـ� بخصـو�ة األرض وال تـوفر االم�ان�ـات وٕانمـا �الحر�ـة االقتصـاد�ة التـي 

تجعــل أر�ــاب النشــا� االقتصــاد� آمنــین علــى ثــرواتهم وأمــوالهم، فالعــدوان علــى االمــوال �قطــع االمــال ، 

  . 2"�عم االختالل المفضى الى  االضمحاللو�قدر انقطاع اآلمال تنقطع األعمال إلى أن 

و یجب ان نحذوا حذوا الغرب ، فتقدم العلوم و نهضة المعارف ثمرة طب�ع�ة لق�ام الحر�ة الس�اس�ة 

فقبـــل ق�ـــام الثـــورة الفرنســـ�ة  طر�فـــا و االقتصـــاد�ة المســـتقرتان بواســـطة التنظ�مـــات، وقـــد ضـــرب لـــذلك مـــثال

رصــید الم�ت�ــة القوم�ــة فــي �ــار�س عــن مئتــي ألــف مجلــد، أمــا �عــد ئــة وعشــرة أعــوام لــم یــزد اوخــالل  ار�عم

مجلــد،  880000فقــد بلــغ رصـیدها فــي أر�ـع ســنوات مــا یر�ـو علــى  مــن  الحر�ـة الثـورة التــي حملـت جان�ــا

حضــارة، أمـا أور�ــا فــي جانبهـا االســتعمار�، فـال بــد مــن الحـذر وال�قظــة والتصــد�، الهـذا هــو الموقـف مــن 

ن الدولـة أن تتجـه إلـى رفـض االقتـراض مـن األجانـب، وااللتجـاء إلـى االقتـراض وتأس�سا علىذلك  طلب م

الداخلي حتى سعر الفائدة، ألن الممولین الـوطنیین لـن �مثلـوا خطـر اسـتعمار�ا خارج�ـا ، �مـا أن أر�ـاحهم 

 لن تغادرالسوق  الوطني الداخلي، وأدرك التونسـي أننـا إذا أخـذنا تجر�ـة أور�ـا فـي النهضـة، سـنتخلص مـن

أور�ا االستعمار، فأور�ا ال ترحب �أن نقلدها ف�ما �فید، وخاصة إذا أد� هذا التقلید إلـى سـد الثغـرات التـي 

  .حرص  االستعمار على �قائها، �ي ینفذ منها إلى االحتالل واالستبداد

ومن ناح�ة أخر�؛ عاب على �عض علماء اإلسالم عدم ت�صرهم �الواقع وجمـودهم علـى نصـوص 

عصــور خلــت، واإلحجــام عــن االجتهــاد �أح�ــام تعــالج المصــالح التــي جــدت،  فلــ�س �ــل عالجـت مصــالح 

جدید له اح�ام في الكتب القد�مة ، فالنصوصلم تح� ��ل شيء، و�نعي على الذین �عارضون األخذ عن 
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أور�ــا، و�ــر� أن هــؤالء أكثــر النــاس إق�ــاال علــى ســلع الصــناعات األور��ــة وأدواتهــا، وانهــم نهمــون القتنــاء 

لثمار دون االصول، و المسب�ات دون االس�اب و االعـراض دون الجـوهر و السـلع دون الف�رو�حـذر أن ا

" نقف عند االستیراد السلعي بدون أن نتمثل الف�ر والحضارة، فعندئـذ سـنظل سـوقا اسـتهالك�ة غیـر منتجـة

" ضـعاف مـا �عنـاه �ـهنب�ع ما ننتجه لإلفرنجي بثمن �سیر، ثم نشتر�ه منه �عد اصطناعة في مـدة �سـیرة �أ

یتوقع الخراب ال محالة و هذ سیؤد� �الضـرورة الـى . فحینئذ . إذا زادت ق�مة الداخل على ق�مة الخارج"و

ن لقوتهــا و مــانع یخلــل س�اســي �ــار�ثي، و هــي فقــدان االســتقالل، و ذلــك الن احت�ــاج المملكــة لغیرهــا مهــ

  . الستقاللها

ر الـــدین التونســــي أنـــه قـــائم علـــى دعــــامتین وخالصـــة مـــا �ســـجل علـــى المشــــروع االصـــالحي لخیـــ

أوالهمـــا تتمثـــل فـــي ضـــرورة التجدیـــد واالجتهـــاد فـــي الشـــر�عة االســـالم�ة �مـــا یـــتالءم وظـــروف : أساســـیتین

العصـر وأحــوال المسـلمین، و�توافــ� مـع ثوابــت الشـر�عة وال �عارضــها، مـع ضــرورة توسـ�ع مفهــوم الس�اســة 

القت�ـــاس مـــن المعـــارف وأســـ�اب العمـــران المتاحـــة فـــي أور�ـــا، والثان�ـــة ضـــرورة ا. الشـــرع�ة  وتمدیـــد نطاقهـــا

  .وٕاقامة العدالة والحر�ة، ودفع الظلم والتعسف واالستبداد في مختلف مناحي الح�اة
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  : ةالسا�عالمحاضرة 

  بن �اد�س عبد الحمید المنهج اإلصالحي ل

  :1مختصر التعر�ف �ه -

، فـي مدینــة قســنطینة مــن أسـرة مرموقــة عر�قــة تنتمــي )ـهــ 1307(عبــد الحمیــد بـن �ــاد�س عــام ولـد 

دمحم المصــطفی الوجهــة الصــح�حة، حیــث فضــل أن �ســلك �ــه ســبیل (الــى الطر�قــة  القادر�ــة، وجهــه والــده 

فعهـد �ــه الــى اشــهر  العلمـاء ،فلــم یدخلــه المـدارس الفرنســ�ة مــع أنهـا �انــت أمن�ــة �ثیــر مـن وجهــاء النــاس،

ل الى الشیخ لمه �تاب هللا تعالى، فأتم حفظه ولم یناهز الثالثة عشر ثم انتقل�ع) دمحم المداسي(مقر�  بلده 

نوات مالزمـة حثیثـة، و�ـان سـ عر��ـة والعلـوم الشـرع�ة، الزمـه سـتلدراسة م�اد� ال )حمدان الون�سي(آخر 

ل للوظ�فة في السلك  الح�ومي حتى ال ��مم فوه و ال تغ الشیخ منقطعا له، وقد أخذ عهدا منه أال �سعى

�الجــامع األعظــم، إلكمــال دراســته، و هــذه الفتــرة م�نتــه مــن متا�عــة العلــم ) م1908(یــده، ثــم التحــ� عــام 

حتــى أدرك درجــة العلمــاء، فقضــى ف�ــه ثــالث ســنوات نــال �عــدها شــهادة التطو�ــع  ذا اجتهــاد عجیــب فــي 

المنبهــات، لكنــي  �نــت أســهر اللیــل  للدراســة و المطالعــة مســتعینا بــ�عض" الع�ــادة والعلــم، قــال عــن نفســه

حــین أحــس أن النــوم أصــ�ح �غــالبني، ولــم تعــد المنبهــات العد�ــة تنفــع فــي دفعــه  أعمــد إلــى مطــرح أضــعه 

بـي مرفقـا�  أو أحـدهما؛ على األرض وأضع مرفقي على حافته حتى إذا أخذتني تهو�مـة مـن الوسـن زل 

و�ــان علــى صــلة �األحــداث  "جــر ال�ــارد فاســت�ق� وأجــدد مطــالعتي أومراجعتــي حتــى افــرغ منهــافــ�المس اآل

  . واألخ�ار التي ترد من الشرق عن طر�� مطالعة الجرائد و المجالت

و هو شدید الحذر في الجانب ا الس�اسي، فال یخوض ف�ما یخوض �ه الناس و�ان یجتهـد إلخفـاء  

ئر فــي نوا�ــاه  حتــى ال تفشــل مخططاتــه المســتقبل�ة، فــالتزم الخلــ� فــي التعامــل والحــرص علــى أداء  الشــعا

اوقاتهــــــا و التجــــــافي عــــــن �ــــــل مــــــا �شــــــین الخلــــــ� والرجولــــــة والشــــــرف، �عــــــد دراســــــته �الز�تونــــــة اتصــــــل 

مــدة ســنتین  �ــاملتیین . اللــذین تــأثرا تــأثرا �بیــرا �ــدمحم عبــده ) . الطــاهر بــن عاشــور ودمحم النخلــي(�الشــیخین

�ة التــي ألقیــت علــى عاتقــه �انتــا �ــافیتین للتــأثر بهمــا، ثــم قفــل راجعــا  إلــى وطنــه وقــد أدرك حجــم المســؤول

االنتصاب للتدر�س والتعل�م، وتكو�ن حر�ـة علم�ـة واسـعة، ألنـه ال نهضـة . ف�ان همه �ما،  صرح بذلك 

 .صح�حة اذا لم تشید على التر��ة والتعل�م

اختــار الجــامع الكبیــر و�ــدأ بتــدر�س الشــفا للقاضــي ع�ــاض، فــالتف حولــه جمــع مــن النــاس غیــر ان  

من قبل الفرنسیین دب إل�ه الحسد فضی� عل�ه، ف�ـان ذلـك أحـد األسـ�اب التـي دفعتـه  إمام الجامع المعین
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للهجرة إلى الحجاز، فم�ث في المدینة ثالثـة أشـهر �أخـذ عـن علمائهـا والنـزالء فیهـا، وأول هـؤوالء ال�شـیر 

سـتعمار، ، وقد شغلتهما الـدعوة وطـرق تخلـ�ص الجزائـر مـن بـراثن اال)الذ� س�قه إلى الحجاز(اإلبراه�مي 

الـــذ� شـــغف �ـــه �ثیـــرا فـــي صـــغره، ورأ� ف�ـــه الرجـــل  القـــدوة العـــالم، ) حمـــدان التونســـي(وثانیهمـــا معلمـــه 

غیـــر أن شـــیخا آخـــر نصـــحه �ـــالرجوع إلـــى  بلـــده ومقاومـــة ، ونصـــحه أن �قـــ�م فـــي المدینـــة معلمـــا ومتعلمـــا

أنصار سـنة  ن یجعله منر�ف، ودعا هللا تعالى أالمستعمر، وقبل خروجه من المدینة وقف أمام القبر الش

م عشـر سـنوات لـنب�ه، وفي طر�قه للجزائر مر �مصر والتقى ب�عض علمائها، ثم غادر إلى بلده، و�قـي �ع

أكثـــر العلـــوم الشـــرع�ة واللغو�ـــة، وأثنـــاء التـــدر�س ظهـــرت مواه�ـــه و�راعتـــه، فـــال �قطـــع التـــدر�س إال للراحـــة 

�ـع قـرن مـن الزمـان فأكملـه إلقـاء، و�ـان فـي شـرحه والصالة واألكـل، ثـم تفـرغ لتفسـیر القـرآن الكـر�م نحـو ر 

 خبیــرا ۔للحــدیث محــدثا �صــیرا شــرح الموطــأ فــي خمــس عشــرة ســنة، أمــا علــى المســتو� الفقهــي فقــد �ــان

  .�مذهب مالك مع إلمامه �غیره، و�ان �مقت التعصب لمذهب معین

ل الطالــب ونفســه ، وفــوق ذلــك �ــان مر��ــا ناجحــا یهــتم �عقــفــي العلــوم اللغو�ــة فهــو أدیــب ذواقأمــا 

و�دنــه، فقــد تخرجــت علــى ید�ــه أج�ــال �انــت فجــر الثــورة الجزائر�ــة، جعــل معهــده فرعــا لجــامع الز�تونــة، 

واعترفــت لــه إدارة الز�تونــة بــذلك تقــدیرا لعلمــه، و�ــان یرســل طال�ــه إلــى مصــر وتــونس لمتا�عــة الدراســة، 

  .قاصي والداني واعظا مرشداو�جوب البرار� والصحار� و�طرق ال

، لمـــــا أوقفتهـــــا فرنســـــا أت�عهـــــا 1925عـــــام " المنتقـــــد"ألهم�ـــــة الصـــــحافة فـــــي الـــــدعوة فأنشـــــأ ن�ـــــه ت 

، واشتغل �الس�اسة وخاض حقلها في براعة وذ�اء، وناهض االسـتعمار ومـن وااله، وفـي عـام "الشهاب"ب

 جمع�ــة التجــار المســلمین(م تــرأس جمع�ــة العلمــاء المســلمین الجزائــر�ین، ثــم أســس جمع�ــات أخــر� 1931

والجمع�ــات االقتصــاد�ة؛ إلنعــاش االقتصــاد والمحافظــة علــى الثــروة، ودعــا أبنــاء الــوطن إلــى ولــوج �ــاب 

، والجمع�ـــات الخیر�ـــة إلنقـــاذ )جمع�ـــة رعا�ـــة األیتـــام(المیـــتم اإلســـالمي "التجـــارة �شـــتى الســـبل، �مـــا أســـس 

جاهــدا علــى  ح�حة، عمــلة والثقافــة الوطن�ــة الصــالطفولــة، وأســس النــواد� فــي المــدن لنشــر التر��ــة الدین�ــ

تنق�ة الدین مما لح� �ه من أ�اطیل وخرافات، و�ان بینه و�ین �عض شیوخ الطرق صراع طو�ل مر�ر، لم 

م، حیـث وافـاه األجـل �مـرض 1940یهدأ حتى مات لتحالفهم مع الفرنسیین، وجاهـد المسـتعمر حتـى سـنة 

  .سرطان األمعاء، وقیل مات مسموما  رحمه هللا
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  :1ح منهجه في االصال

لـــم �ســـلك مـــنهج  العلمــــاء شـــدید� التزمـــت الـــذین �غرســــون ال�ـــأس فـــي النفـــوس، و�ظنــــون أن  -1

اصـــالحها ال ��ـــون اال  �ـــالزجر واللـــوم وٕاغـــال� القـــول، فهـــو �أســـر القلـــوب بتواضـــعه ومودتـــه، فقـــد �ـــان 

ح انفسـهم یودعهم فـردا فـردا عنـد سـفرهم إلـى قـراهم أو �الدهـم، و�أخـذ بیـد المـذنبین برفـ� فیـدعوهم الصـال

هـو ال یر�ـد أن  �قابلهـا �ثـرة المغفـرة منـه، و إن �ثرة الرجوع إلـى هللا: " مبینا فضل جهاد النفس، و�قول لهم

، فنهـی عـن محاولـة إذالل الخصـم ووصـفه  مـن أهـل النـار، واألفضـل أن "�غل� �اب التو�ة فـي وجـه أحـد

الــدعوة أال �ســتخدم الــداعي أســلوب ومــن حســن  ن علــى �طــالن الكفــر وســوء  العاق�ــة،تعـرض عل�ــه البــراهی

التقر�ـع الـذ� ینفـر النـاس، فلـ�س ثمـة نفـع أن �قـال لمرتكـب الكبیـرة فاسـ� ، ولـ�س التفـاؤل عنـده نوعـا مـن 

اآلمـال السـاذجة، أو تخیـل المحـال، بـل اساسـه عمــل و قوامـة رجـاء فـي هللا تعـالى، ولكنـه ال یثمــر إال إذا 

  .الخال� ال المخلوق  ارتكز إلى دعامة دین�ة، هي التو�ل على

جمع في ح�اته بین خل� العفو والصرامة في الح�، فقد عفا عن �عـض الطـرقیین الـذین دبـروا   -2

محاولة الغت�ال�ه ولم ینتقم لنفسه، ومن ناح�ـة أخـر� فقـد �ـان صـارما فـي الحـ�؛ ف�قـول مـا ال یجـرؤ أحـد 

  على قوله، ولكن اسلو�ه هاد� رز�ن

ة األف�ـار الفاسـدة التـي تنشـرها �عـض الطـرق �اسـم اإلسـالم فحـالهم وقد �ـان حـازم جـدا فـي محار�ـ 

�ما یر� طافحة �البدع، ومبناها �لها على الغلو فـي الشـیخ، والتحیـز ألت�اعـه وخدمـة داره و اوالده و فـي 

  ذلك استغالل  وٕاذالل وتجمید للعقول وٕاماتة للهمم، فحر�ه ضدهم ال تقل ضراوة عن حر�ه لالستعمار

ن �اد�س أن سبل ال�قظة ال تتحقـ� إال �ـالعودة إلـى اإلسـالم الـذ� �ـه نجـاة العـالم،  و الح� اب -3

أداة لب�ـان المفـاه�م " المنتقد"استعان �ادوات العصر في توصیل دعوته وفي مقدمتها الصحافة، فاتخذ من 

  .االسالم�ة الصح�حة

�حفــ�  . فــي المقــام األول . اهــتم �ثیــرا بتقو�ــة الــوازع الــدیني والخلقــي، و�تحقــ� ذلــك فــي نظــره  -4

القرآن الكر�م ، وتدبرمعان�ه والعمل �ه؛ ألنه هو الذ� أعـد رجـال السـلف، وال ��ثـر عل�ـه أن ��ـون  رجـاال 

  .في الخلف لو احسن فهمه وحملت األنفس على منهاجه

                                                 

آثار اإلمام عبد الحمید بن �اد�س، ط�عة وزارة : ص منهجه االصالحي في النقا� الواردة في المتن إلىیرجع في تلخ� 1

التر��ة والتعل�م، والخطب، والرحالت، : و�ستلهم منها ما تضمنته من فصول حول.م1985الشؤون الدین�ة، الجزائر، 

  .وغیرها

الحالق، محاضرات في الف�ر : و�نظر .من المصادرتفسیره المسمى مجالس التذ�یر، وغیرها : و�رجع أ�ضا إلى

 .187المعاصر، 
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مــا دام الفــرد المســلم هــو محــور العمل�ــة التعل�م�ــة عنــده، فصــالح المجتمــع ال ��ــون إال �صــال -5

  . لفرد، وٕاصالح الفرد ال ��ون إال بتطهیر نفسه وعقله من ثقافة الغربا

أن �حــاف� علــى الشخصــ�ة الجزائر�ــة، فاألمــة الجزائر�ــة أمــة متكونــة موجــودة، . جاهــدا . حــاول -6

�ما وجدت �ل أمم الدن�ا، ولها تار�خ حافل بجالئل األعمال، ولها أ�ضا وحتدها الدین�ة واللغو�ـة وثقافتهـا  

ة، ل�ســت هــي فرنســا وال �م�ــن أن تكــون فرنســا، وال تســتط�ع أن تصــیر فرنســا ولــو أرادت وســعت الخاصــ

فقد عمل بنشا� م�ثف من أجل الدفاع عن وحـدة الـ�الد، وٕاجهـاض محاولـة  التفر�ـ� : وتأس�سا على ذلك

صــین بــین أبنــاء الــوطن الواحــد، ومــن الناح�ــة االقتصــاد�ة عمــل علــى تر��ــة الجزائــر�ین علــى التقشــف وتح

ضـد محـاوالت اإلغـراء التـي یبـذلها الفرنسـیون، وفضـح دعـو�  الفرنسـي . وال سـ�ما الفقـراء مـنهم. نفوسهم 

نحـن المسـلمین ر�ینـا تر��ـة إسـالم�ة : "أن حاجة الجزائر� محصورة �الحصول على الخبز، �قـول فـي ذلـك

�في االثنین وطعام واحد منا �ى قدر الحاجة، فطعام العلى إلفة الجوع، والتقلیل من األكل، واالقتصاد عل

وقــد جهــل الفرنســیون هــذا الخلــ�؛ ... اإلثنــین ��فــي األر�عــة، و�هــذه التر��ــة اســتطعنا أن ن�قــى وأن نعــ�ش

ال �ـا ... فحسبوا أننا قوم ال نر�د إال الخبز، وهو عندنا �ـل شـيء، وأننـا إذا ملئـت �طوننـا مهـدت ظهورنـا 

�ـاة خلقنــا، وأن الح�ـاة ال تكـون �ـالخبز وحــده، ومـن الجانـب الثقــافي قـوم إننـا أح�ـاء، وٕاننــا نر�ـد الح�ـاة وللح

: خــاض معر�ــة قو�ــة ضــد القــرارات الفرنســ�ة التــي اســتهدفت القضــاء علــى اللغــة العر��ــة، و�قــول فــي هــذا

اللغة العر��ة لغة الدین، لغة الجنس، لغة القوم�ة، هي الرا�طة بیننا و�ین  ماضینا وهـي وحـدها المق�ـاس "

وهــي وحــدها اللســان الــذ� نعتــز �ــه، وهــي الترجمــان عمــا فــي ... �س �ــه أرواحنــا �ــأرواح أســالفنا الــذ� نقــ

  .القلب من عقائد، وما في العقل من أف�ار وما في النفس من آالم  وآمال لذا حار�تها فرنسا

 مــن مقترحاتــه لتغییــر المنهج�ــة فــي التر��ــة والتعلــ�م، �النســ�ة للغــة العر��ــة �شــتر� فــي تــدر�س -7

 -�مـــا یجـــر� حال�ـــا  -تطبیـــ� قواعـــدها علـــى الكـــالم الفصـــ�ح لتحصـــیل الملكـــة، أمـــا قراءتهـــا �ـــال تطبیـــ� 

 ۔فتض�ع وتعطیل وقلة تحصیل، أما العقائـد فیجـب أن تؤخـذ مـن آ�ـات القـرآن الكـر�م، فإهمـال آ�ـات القـرآن

هـو اسـتیدال الـذ� ) م�قصـد �عـض أدلـة علـم الكـال(المشتملة على العقائد، والذهاب مع تلك األدلـة الجافـة 

هو أدنى �الذ� هو خیر، وفـي الفقـه ین�غـي أن �قتصـر علـى المسـائل دون تشـع�اتها، ثـم یرتقـي الـى ذ�ـر 

فقـــه؛ لتحصــل لهـــم منهمـــا ملكــة النظـــر واالســـتدالل، أدلتهــا، وتطبیـــ� مســائل أصـــول الفقـــه علــى مســـائل ال

   .معلم ما �حتاج إلى ز�ادة ب�ان�قترح أن یدرس تفسیر الجاللین على المتعلم، �شر� أن �شرح الو 
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لـــم یـــنس ابـــن �ـــاد�س المـــرأة؛ فقـــد ســـاعد علـــى فـــتح مدرســـة خاصـــة لتعلـــ�م الفت�ـــات تعل�مـــا دین�ـــا -8

صـح�حا علــى ان �قتـرن ، ذلــك التعلـ�م �الحشــمة والفضـیلة والعفــة، ومحار�ـة العــرف الـذ� �حــرم الفتـاة مــن 

  .�اةالمعرفة و من �ل ما یؤهلها ألن تكون فتاة جدیرة �الح

عمل على ضرورة االنسجام بین العلم والعالم والمتعلم، �معنى التكامل بینهمـا، فصـالح العلمـاء -9

لــن صــلح  المســلمون "امــر ضــرور� ألن فســادهم أشــد خطــرة ��ثیــر مــن فســاد المنــاهج وطــرق التــدر�س، 

سســد الجســد حتـى �صــلح علمــاؤهم، فهــم مــن األمـة �مثا�ــة القلــب، إذا صــلح صــلح الجسـد �لــه، وٕاذا فســد ف

�له وصالح المسلمین �فقههم اإلسالم وعلمهم وعملهم �ه، وال یتـأتى ذلـك إال  علـى یـد العلمـاء فـإذا اردنـا 

  .إصالح المسلمین؛ فلنصلح علماءهم، ولن �صلحوا إال �صالح التعل�م

تبــدأ التر��ــة األخالق�ــة عنــده مــن المنــزل، حیــث یلعــب دورا �ــارزا فــي تشــ�یل أخــالق الطفــل   -10

لو�ه العـــام و قـــداثبتت الدراســـات االجتماع�ـــة، والتر�و�ـــة، والنفســـ�ة، أن األســـرة هـــي الم�ـــان الطب�عـــي وســـ

لتــر�یتهم و تزو�ــدهم �العوامــل النفســ�ة الالزمــة لنمــوهم وتقــدمهم وحمــایتهم مــن مســاو� األخــالق، فالســنوات 

�ه وأخالقـه فـي  مسـتقبل االولى التى  �قضیها الطفل في بیته هي الحاسمة في ح�اته؛ ألنها سـتط�ع سـلو 

إن أكثر األمراض الخلق�ة �األثرة والفوضى، وفقدان الثقة فـي "اال�ام ف�صعب أن یتحرر من تأثیرها عل�ه 

الــنفس وعــدم الشــعور �المســؤول�ة والر�ــاء والنفــاق إنمــا تنتشــر جرثومتهــا األولــى فــي البیــت، و عســیر علــى 

عنــد ابــن �ــاد�س مصــنع . ، فــالمنزل "تــتم�ن وتــزمن المدرســة والمجتمــع استئصــال هــذه الجرثومــة، �عــد أن

األســرة تلعــب المدرســة / الرجــال  ، وتر��ــة الطفــل تتوقــف علــى خلــ� المــرأة وتــدینها، وٕالــى جانــب المنــزل 

  دورها 

فــي تشــ�یل أخــالق الطفــل، وفــي رحابهــا یجتمــع بخلــ�� �بیــر مــن األطفــال مــن ط�قــات مختلفــة مــن 

ـــك، فالمدرســـة  ـــر ذل ـــة، . إذن . الصـــالحون ومـــنهم غی ـــدین فـــي التر�� ـــة �عـــد األســـرة الوال أعظـــم قـــوة أخالق�

�اعت�ارهــا تنــوب عــن الوالیــدین فــي التر��ــة وتتمیــز عــن غیرهــا �انفرادهــا فــي نقــل التــراث الف�ــر� الم�ــون  

لثقافـــة المجتمـــع و امـــا المجـــال الثالـــث فهـــو المجتمـــع �مؤسســـاته وتنظ�ماتـــه، فالتر��ـــة هـــي الســـبیل الوحیـــد 

ل المظاهر السلب�ة، وعوامل االنحطا� الخلقي والتدهور االجتماعي التي دبت ف�ه �سبب الصالحه من �

  .الجهل

ـــة  -11 ، فـــالق�م )العلـــم، والعمـــل، واإلرادة(إن الكمـــال اإلنســـاني عنـــده متوقـــف علـــى عناصـــر ثالث

، "نه�حسـنفـا� تعـالى ال �ـأمر �قبـ�ح وال ی"األخالق�ة فطر�ة، وقـد أتـت أوامـر الشـرع علـى مقتضـى العقـل؛ 

ونــاد� بتكـــر�م العقـــل بتنز�هــه عـــن األوهـــام والشــ�وك والخرافـــات والضـــالالت، ومــن تكر�مـــه أ�ضـــا  ر�طـــه 
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�العلوم والمعارف وصح�ح االعتقادات، وٕان أعظم الذ�ر هو التـدبر والتف�ـر فـي معـاني القـرآن وجـالل هللا 

نــاء أعمالهــا علــى الف�ــر إن القــراءة �ــال تعــالى، وال تــنهض األمــم إال �ــالتف�یر فــي الطب�عــة، وال تتقــدم إال بب

تف�یر ال توصل إلى شيء من العلم، وٕانما تر�� صاحبها فـي صـخرة الجمـود والتقلیـد  وخیـر منهـا الجهـل 

  .ال�س��

حضور النزعة اإلنسان�ة عنده، وقد استمدها من التصو�ر القرآني للحق�قـة اإلنسـان�ة فالطب�عـة -12

فـرد اعتـداء علـى ال�شـر�ة، ولـم یلـغ اإلسـالم أد�ـان األخـر�ن  ومعتقـداتهم، اإلنسان�ة واحدة، واالعتداء على 

ودعا إلـى التعـا�ش السـلمي بـین منـاهج النـاس فـي الح�ـاة، وهـون علـیهم أمـر االخـتالف فیهـا، وشـرع مبـدأ 

، وال )وقولوا للنـاس حسـنا: (العدل التام حتى مع العدو، وقرر مبدأ أخالق�ة حضار�ة في مخاط�ة اآلخر�ن

إننـا نحـب الوطن�ـة ونعتبرهـا �ـال، ونحـب وطننـا ونعتبـره جـزءا، : "قض بین حب الـوطن وحـب اإلنسـان�ةتنا

، وقـد نعـي علـى الـذین ال �عترفـون إال �ـالوطن "ونحب من �حبها و�خدمها ونـ�غض مـن ی�غضـها و�ظلمهـا

  .الضی�

رآن الكـر�م و ذلـك دعا إلى ضرورة األخذ �العلم الحدیث �وسیلة للتقدم والمدن�ـة، وقـد دعـا القـ -13

لصور من العـالم العلـو� والسـفلي؛ فنبهنـا بـذلك إلـى ضـرورة  التأمـل . في �ثیر من آ�اته . عندما عرض 

ال : فیها، والوقوف على أسرارها الستجالء حقائقها، واإلفادة منهـا فـي تحقیـ� منافعنـا، وتأس�سـا علـى ذلـك

ات المقیـــدة للعقـــل، فطالمـــا  أعطانـــا الـــدین بـــد مـــن األخـــذ �األســـ�اب الموضـــوعة فـــي الكـــون، ونبـــذ الخرافـــ

اإلسالمي مز�ـة ال�حـث فـي الطب�عـة والنظـر فیهـا؛ فیجـب أن نلتفـت إلـى األسـ�اب والنـوام�س الكون�ـة التـي 

مرهــون �األخــذ �األســ�اب وهــو أمــر �شــهد لــه تــار�خ . عنــده . تعمــل �مقتضــاها الطب�عــة، فتقــدم المســلمین 

: �أسـ�اب العلـم، ثـم دحـروا لمـا أهملـوا ذلـك و�سـتلهم ذلـك مـن قولـه تعـالىاإلسالم، فقد تقدم أهله لما أخـذوا 

، فأســ�اب العمــران والتقــدم مبذولــة للخلــ� جم�عــا، ومــن تمســك بهــا )مــن �ــان یر�ــد حــرث الــدن�ا نؤتــه منهــا(

: ســیبلغ مأر�ــه ســواء �ــان مؤمنــا أو �ــافرا، و�لــح علــى ضــرورة الســعي إلــى األخــذ �ــالعلم النــافع أینمــا وجــد

م أیها الش�اب أن تأخذوا العلم �أ� لسان �ـان، ومـن أ� شـخص و وجـدتموه، وأن تط�عـوه �ط�اعنـا أرجو�"

�ـن عصـر�ا فـي ف�ـرك  وعملـك وفـي تجارتـك وفـي صـناعتك : "، و�قـول أ�ضـا"لنتفع �ه االنتفـاع المطلـوب

  ".وفالحتك وتمدنك ورق�ك

ن الـداء مـن �ـل ناح�ـة، لقد �ان ضرور�ا أن یواجه ابن �ـاد�س واقـع شـع�ه ل�قـف علـى مـوط -14 

مــن تشــخ�ص الــدواء لكــل داء، والحــ� أن األف�ــار الجــادة عنــد المف�ــر�ن  الك�ــار ال  -بوصــفه مصــلحة -

تأتي من فراغ، لقد �ان مف�را  من هـذا الطـراز، فقـد دعـا إلـى التجدیـد فـي وقـت ر�مـا بـدا االصـالح صـع�ا 
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وقـــوف فـــي وجـــه �عـــض المعتقـــدات علـــى ذو� النفـــوس الك�ـــار، علـــى أ� حـــال لقـــد صـــرف همتـــه وهمـــه لل

المنحرفة والرد على أصحابها من القاد�انیین والبهائیین و�عض الطرق�ة الصوف�ة، وقد �ان حازما صـارما 

من هذه الفئـة األخیـرة؛ لكثـرة بـدعها وآرائهـا التـي خالفـت معتقـدات المسـلمین،و لوقـوف �عضـهم فـي صـف 

م عنـده الوجـه اآلخـر لالسـتعمار،  فقـد آثـروا االستسـالم االستعمار وأن ح�اتهم ال تكون إال مع فرنسـا، وهـ

مقابـل احتفـاظهم ��ـل امت�ـازاتهم الماد�ــة ونفـوذهم علـى األهـالي، وممـا ضــاعف مـن خطـرهم علـى الحر�ــة 

القوم�ة والقتال ضد المستعمر، ثقة األهالي بهم ثقة تامة، حیث الیرون االسالم إال من خاللهم، وزاد من 

مــا �ــانوا یرونــه مــن �عــض منتســیبي  العلــم مــن التمســك بتلــك الطــرق . بــن �ــاد�س �مــا �قــول ا. ضــاللهم 

ط�عا ال ینطبـ� (والخضوع لشیوخها، وما �ان لهؤالء أن ��ون لهم شأن لوال  تفشي الجهل بین المسلمین 

هــذا الكــالم علــى جم�ــع الصــوف�ة الطر�قــة، فمــنهم شــرفاء  فضــالء لهــم قــدم صــدق وســب� فــي الجهــاد وفــي 

، �مــا ضــاق ذرعــة )أعمــال الخیــر، فالسنوســي وعبــد القــادر الجزائــر� مثــال أصــدق  علــى ذلــك غیــره مــن

بجمود المتكلمین ووقوفهم عند األدلة الجدل�ة، وتعصـب  الفقهـاء وعـدم تجـاوزهم المتـون والشـروح، فعطلـوا 

مـة، محج�ـة بذلك روح االجتهاد، فقـد اقتصـروا علـى قـراءة الفـروع  الفقه�ـة مجـردة �ـال نظـر، جافـة �ـال ح�

  .وراء أسوار من األلفا� المختصرة تفنى األعمار في الوصول الیها
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  : ةثامنالمحاضرة ال

  اإلصالحي لعبد الرحمن الكواكبي الف�ر

  :1في سیرته الذات�ة -

م، و�نتهـي نسـ�ه إلـى علـي بـن أبـي طالـب �ـرم هللا 1855ولد عبد الرحمن الكواكبي في حلـب عـام 

، ف�فلتـه خالتـه صـف�ة، )عف�فـة النقیـب(لولـدین، لمـا بلـغ السادسـة مـن عمـره توفیـت أمـه من جهـة ا. وجهه 

واصــطحبته إلــى أنطاك�ــة ل�م�ــث ثــالث ســنوات، ثــم یرجــع إلــى حلــب لتلقــي العلــم علــى یــد  شــیخه طــاهر 

نحیــب (الكلــز� و�عــد تعلــم القــراءة وتمــام حفــ� القــرآن عــاد إلــى خالتــه �ــي تنمــي علومــه فاســتعانت �قر�بهــا

الـذ� أصـ�ح أسـتاذا للخـدیو� ع�ـاس، و�عـد ذلـك عـاد إلـى حلـب لیـدرس الـع الشـرع�ة والكون�ـة فـي ) نقیبال

المدرســة الكو�ب�ــة التــي �ــان والــده أحــد معلم�ــه، ولــم ��تــف �مقــررات الدراســة فقــه ان�ــب علــى �نــوز تلــك 

ة، ولمــا وجــد أن المدرســة، فهــذه الثقافــة المتنوعــة منحتــه شخصــ�ة ممیــزة، بــدأ ح�اتــه فــي الكتا�ــة للصــحاف

العمـل فـي الصـحف الرسـم�ة �عرقــل طموحـه فـي نشـر الـوعي الحق�قــي بـین النـاس قـرر أن ینشـئ صــح�فة 

�ي �ستط�ع الكتا�ة �حر�ة دون رقا�ة أحد، عطلت الصح�فة ثـالث مـرات قبـل أن ) الشه�اء(خاصة سماها

حمــل جرأتــه فــي النقــد، تغلــ� �شــ�ل نهــائي �عــد صــدور العــدد الســادس عشــر، ذلــك أن الســلطة آنــذاك لــم تت

�ما �قول الكواكبي من القلم خوفها من النار تا�ع جهاده فـي هـذا االتجـاه فأصـدر عـام . فالح�ومة تخاف 

نهـج الشـه�اء، فعطلتهـا الصـحافة أ�ضـأ، فتـا�ع  �اسـم صـدی� لـه، سـار فیهـا علـى" اعتـدال"م جر�دة 1879

صــــیر الحــــ� �قــــف إلــــى جانــــب المظلــــوم ، �ــــان قلمــــه ن"المؤ�ــــد"و" القــــاهرة"الكتا�ــــة فــــي صــــحف عر��ــــة ك

المضطهد �صرف النظر عن انتمائه الدیني والعرقي فقد انتقد عدم قبول المس�حیین في الجـ�ش العثمـاني 

إال �عـــد تغییـــر أســـمائهم، ان�ـــب علـــى دراســـة الحقـــوق  حتـــى بـــرع فیهـــا، وعـــین عضـــوا فـــي لجنتـــي المال�ـــة 

  .والمعارف العموم�ة

                                                 

جوانب :"�عنوانیرجع إلى ما �ت�ه عنه حفیده سعد زغلول الكواكبي في ورقة �حث�ة  في جوانب منهاوالتدقی� للتفصیل  1

كواكبي أنموذجا، عبد الرحمن ال: على هامش أعمال ندوة حر�ة اإلصالح في العصر الحدیث" من السیرة الذات�ة للكواكبي

التي نظمتها �ل من المنظمة اإلسالم�ة للتر��ة والثقافة والعلوم، والمعهد العالمي للف�ر اإلسالمي، ومؤسسة اإلمام 

م في المر�ز 2002أكتو�ر  17-15هـ المواف� 1423شع�ان  10-08: الخوئي، ووزارة الثقافة األردن�ة في الفترة ما بین

 .لك �مناس�ة مرور مئة عام على وفاة المف�ر اإلصالحي عبد الرحمن الكواكبي رحمه هللالثقافي الملكي في عمان، وذ

  .وما �عدها 21صم، 2004، 01تحر�ر ز�ي علي العوضي، دار الراز�، األردن، �
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ذاع صـیته فیهـا، وتـا�ع نشـر مقاالتـه فـي صـحفها، وقـد أصـدر فیهــا عـاش فـي القـاهرة سـنتین تقر��ـا 

حلـب،  اللـذین �تبهمـا فـي مسـق� رأسـه" ط�ائع االسـتبداد"و" أم القر� "، وهناك نشر �تاب�ه "صح�فة العرب"

وفي أثناء إقامته تلك قام برحلتین زرا خاللهما عدة بلـدان عر��ـة وٕاسـالم�ة؛ ل�قـف علـى أحـوال المسـلمین، 

�ثب مشروع را�طة أم القر� الذ� تحدث عنه نظر�ا، والتقى الق�ائل العر��ـة، ل�عـرف مقـدرتهم و�درس عن 

على القتال و�حرضهم على األتراك، والالفت للنظر اهتمامه �الشؤون االقتصاد�ة والجیلوج�ة ل�الد العرب 

الــ�الد، وجلبهــا نمــاذج مــن صــخور تلــك . �مــا ذ�ــر ابــن نــاظم رف�قــه فــي الرحلــة الثان�ــة . فقــد �ــان یجمــع 

یدرســها المختصــون  معــه الــى مصــر �ــي یدرســها المختصــون لمعرفــة الثــروات المعدن�ــة فیهــا، فقــد �ــان 

یدرك جل�ا أن حر�ة الدول ال تكون بجالء الغر�ب عنها و انما �امتالك القدرة االقتصاد�ة التي تساهم في 

  .1حق�ق�ا استقالال ة على اسس متینة، تمنحهاحما�ة تلك الحر�ة، وتأس�س ب�ان الدول

حــاول نصــرة  الحــ� وٕاقامــة العــدل، لــذا ه�ــأ نفســه لمواجهــة الح�ــام المســتبدین �مــا �ملــك مــن وســائل 

أن أعظم الجهاد �لمة ح� عند سلطان "ف�ر�ة و علم�ة �ان صل�ا في مقارعة الظلم، وممن آمن و�صدق 

شحذ عز�مته لتلك  المقاومة ف�ان . حیث صودرت ممتلكاته . جائر فتر�یته اإلسالم�ة وظلم السلطات له 

مرهف اإلحساس لمعاناة المظلومین المقهور�ن، و�ملك شعورا �بیرا �المسؤول�ة تجاههم، فمن خـالل عملـه  

في الصحافة فهم الواقع، وأدرك أن التخلف مرض �شل جسد األمة �أكمله،فانقدحت فـي ذهنـه ف�ـرة تخیـل 

آراءهـــم، فحـــدد علـــى لســـانهم موضـــع الـــداء أوال، ثـــم  مـــن خاللهـــا أن یجمـــع علمـــاء المســـلمین، �ـــي �ســـمع

أعراضـــه وجراث�مـــه، ل�قتـــرح أولئـــك العلمـــاء الـــدواء الشـــافي والجـــواب الكـــافي، و ��ف�ـــة اســـتخدامه  معلنـــین 

تـوار� الكـواكبي  جمع�ة تعل�م الموحـدین و بـذلك" ضرورة اتحادهم في جمع�ة تأس�س�ة تنظم العالج تدعى

فســه عــن الــرأ� الفــرد�، فقــدم لنــا  بــذلك أول مــؤتمر إســالمي متخیــل یجســد خلــف آراء الجماعــة؛ لینــأ� بن

رغ�ــة حق�ق�ــة فــي وحــدة المســلمین، وعلــى هــذا األســاس اختارلكتا�ــه شــ�ال اقــرب إلــى فــن الروا�ــة، فتخیــل 

�تـف �علمــاء العــرب، بــل �جمع�ـة تضــم أعــالم المســلمین تعقـد اجتماعــا فــي م�ــة، قبـل موســم الحــج و لــم  

بي ینــــاقش أحــــوال المســــلمین مــــع تلــــك د إســــالم�ة وغیــــر إســــالم�ة فــــالكواكاء مــــن �ــــالأضــــاف إلــــیهم علمــــ

العالمة المصر�، المحق� المدني، المـولى اضل الشامي، البل�غ  القدسیي و الف: (الشخص�ات التي اختارها

  .2"الرومي، الشیخ السند�، الفق�ه األفغاني، الخطیب القازاني ، السعد االن�لیز� 

                                                 

محاضرات و . 31م، 1992سمیر أبو حمدان، عبد الحمن الكواكبي وفلسفة االستبداد، الشر�ة العالم�ة للكتاب، بیروت،  1

  .192في الف�ر العر�ي المعاصر، 

 .193المرجع الساب�،  2
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أسـماء وهم�ـة مسـتغال داللـة االسـم الم�ان�ـة؛ ل�فصـح عـن . �مـا تالحـ� . لعلماء لى القد أس�غ  ع 

انتمـــاء الشحصـــ�ة الـــى بلـــد معـــین ، لقـــد تعمـــد الكـــواكبي إبـــراز وحـــدة األمـــة رغـــم تنوعهـــا، و�التـــالي تعـــدد  

الخطیب (االمراض التي �ش�و منها جسد األمة، �ي تبرز الحلول لمعالجتها، و�فضل إحد� الشخص�ات 

الذ� أسلم حدیثـة، اسـتطاع أن �قـدم أح�امـة جر�ئـة، �ـرفض أقـوال الفقهـاء مـا دامـت  متناقضـة، ) انيالقاز 

و�نتقد ظاهرة تقد�س أقوالهم، واالهتمام �النقل عمومـا وٕاغفـال العقـل ف�غـدو اإلنسـان أسـیرة للفـروع �عیـداعن 

لنت�ـع دیـن دمحم نبـي اإلسـالم  تر�نـا دیـن آ�ائنـا وقومنـا؛: "األصول، لذلك نجد سعید اإلن�لیز� �علن صراحة

عل�ـــه الصـــالة والســـالم، ال لنت�ـــع الحنفـــي أو الشـــافعي الحنبلـــي أو المـــالكي، وٕان �ـــانوا ثقـــاة نـــاقلین، وهـــذه 

الحــ� لقــب (الشخصــ�ات التــي تنتقــد تلــك اآلراء التقلید�ــة لــ�س شخصــ�ات عاد�ــة، بــل هــم علمــاء ح�مــاء 

مقدس، وفي زمن مقدس أ�ضا ل�حمي هؤالء من تهمـة  ، وجعلها تجتمع في  م�ان)الفق�ه، العالمة الشیخ

إصـالح (أراد أن یؤ�ـد وظ�فـة الحـج الدنیو�ـة . الز�غ والمروق من اإلسالم، �ما أنه �اخت�ار فر�ضة الحـج 

  )حالهم وتوحید صفهم

عضـو  فأطل� علیهم أسـماء رمز�ـة، ومـنح �ـلوقد استخدم أ�ضا أسالیب تنبئ عن سر�ة الخطاب، 

ه ز�ادة في الح�طة، وحین یبدأ السرد التفصـیلي یتجنـب التفاصـیل الدق�قـة فالم�ـان عـام رقما سر�ا �عرف �

رف فــي م�ــة، اتخــذت لـي دارا فــي حــي متطـ: "لفراتــي، واالجتمــاع تح�طـه الســر�ة، �قــول السـید ا)أم القـر� (

نة مناس�ة لعقد االجتماعات �صورة خف�ة، ومع ذلك استأجرتها �اسـم بـواب داغسـتاني روسـي لتكـون مصـو 

مــن التعــرض رعا�ــة لالحت�ــا�، و�المــه هــذا �شــعرنا �مــا القــاه فــي حلــه وترحالــه مــن قهــر ومضــا�قة مــن 

علـــى حـــال المســـلمین، وأســـ�اب ضـــعفهم وتخلفهـــم، . بلســـان هـــؤالء المجتمعـــین .  ور�ـــز �ثیـــرا .الســـلطات

  :فانتهي الى االس�اب اآلت�ة

صـفائه ونقائـه؛ فیر�طـه �الح�ـاة العامـة،  �حاول الكـواكبي العـودة �اإلسـالم إلـى :األس�اب الدین�ة-1

التعـرض للشـؤون العامـة وٕاهمـالهم أر�ـان . خوفا من الس�اسـة . ترك خط�ائهم : ومن أس�اب ذلك الضعف

، فیتم تحو�لها إلـى فر�ضـة خاصـة، )فر�ضة الحج، صالة الجمعة(اإلسالم األساس�ة ذات السمات العامة 

  . مستبدال عالقة لها بهموم الجماعة، خوفا من ال

ومــن ثــم، تــم تشــو�ه الــدین اإلســالمي أ�ضــا علــى یــد �عــض الفقهــاء حــین أدخلــوا عل�ــه عقیــدة الجبــر 

، وقـد شـ�ه ذلـك �المخـدرات التـي )حـب المجـد والر�اسـة والتفـاخر(والزهد في الدن�ا وٕاماتة المطالب النفسـ�ة 

میتـة الـروح والجسـد، وممـا تمیت �ینونة اإلنسان وروحه، لی�قى جسدة ح�ا فقـ�، وهـذه المیتـة أصـعب مـن 

شــوه اإلســالم أ�ضــا التشــدد فــي الــدین، فهــو العاهــة التــي شــوهت وجــه اإلســالم، وشــلت فاعلیتــه فــي الح�ــاة 
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إلــى إدخــال التعصــب إلــى اإلســالم، مــع ان ط�عــه �أ�ــاه ) الصــلیبیون (العامــة، فقــد أد� تعصــب اآلخــر�ن 

ح�اتنا، وهو یذ�رنا �الحق�قة التي تقـول ان �ـل و�نفر منه، ف�سبب تلك األمور لم �عد الدین عامل قوة في 

دین �ان فـي أولیتـه �ـاث النظـام والنشـا�، وراق�ـة �معتنق�ـه إلـى أوج السـعادة فـي الح�ـاة،الى ان �طراءعل�ـه 

ف�أخــذ فــي انحطــا� األمــة، ومســؤول�ة هــذا  االنحطــا� تقــع علــى .... التؤ�ــل والتحر�ــف والتفــنن والز�ــادات 

، وقـــد صـــاروا أضـــر علـــى الـــدین مـــن الشـــ�اطین ، إذ "المتعممـــین الجهـــال" م بدعـــاة الـــدین الـــذین �ســـمیه

اقتصــر همهــم فــي النوافــل والقر�ــات، وروا�ــة الح�ا�ــات واإلســرائیل�ات،و نــوادر الزهــد و �رامــاتهم ، وهــؤالء 

المــــولى (وأشـــ�اههم یب�عـــون دیـــنهم بـــدن�اهم؛ ف�ســـ�غون علـــى الســــلطان األلقـــاب التـــى تقـــر�هم مـــن الشـــرك 

، و�شجعونه على االستقالل في الرأیو معاداة الشـور�، وهـؤاالء �ـأنهم )صاحب الجاللة والعظمة المقدس،

أط�عــو هللا وأط�عــوا الرســول :ال �عرفــون ســو� آیتــین �فســرونهما وفــ� رغ�ــات الســالطین وأهوائهم،احــدهما 

: مـن�م، والثان�ـة، ومـا �قتضـ�ه قیـد )أولـي االمـر(متغافلین عن ص�غة الجمـع فـي قولـه " وأولي األمر من�م

متجاهلین أن الجهاد ��ون نصرة  لدین هللا ال تأیید لألمراء وحمایتهم، ولذا لم �عد ) جاهدوا في سبیل هللا(

الدین �ستوطن القلـوب، وقـد حمـل الفقهـاء مسـؤول�ة االسـاءة الـى سـماحةالدین حـین رفضـوا الحر�ـة الدین�ـة 

لجــدل فــي العقائدالدین�ــة والتعصــب المــذهبي ممــا شــوش وتعــدد التــأو�الت، وخطــؤوا المخــالف فأثــاروا فتنــة ا

أف�ــار األمـــة، و�ـــین أن االختالفـــات فـــي فـــروع  الـــدین ال فـــي اصـــوله و فـــي المســـائل التـــي لـــم �ـــأت نـــص 

صــح�ح صــر�ح فیهــا، ومــن ثــم فــإن �عــض االجتهــادات جــاءت وفــ� ظــرف المجتهــد وزمانــه، لــذا قــد ��ــون 

یجـب إعمـال العقـل :  سـب لـزمن اخـر، وتاس�سـا علـى ذلـكذلك االجتهاد مناس�ة لعصر صاح�ه، غیر منا

وعدم الر�ون إلى أقوال الفقهاء السا�قین، وعالج زفات المذهب�ة التي تت�عها تقلیدا، ونعتمد صر�ح الكتاب 

  .والسنة، وما ثبت من االجماع أما ما لم یرد ف�ه نص، فتأخذ ما یناسبنا من أ� مذهب معتمد

سـادها لكواكي أن منشأ الشقاء هو انحالل السـلطة القانون�ـة �سـبب فیر� ا: االس�اب الس�اس�ة -2

، ومــن نتیجــة ذلـك فقــدان الحر�ــة التـي تعنــي أن ��ــون اإلنسـان مختــارا فــي أو غل�ـة ســلطة شخصــ�ة علیهـا

فعله و قوله ال �عترضه مانع ظالم، وهي أعز شيء لد� اإلنسان �عد ح�اته، وحین نفقدها  نفقـد اآلمـال، 

  .ال ، وتموت النفوس، وتتعطل الشرائع، وتختل القوانینو ت�طل االعم

و لم یتورع عن نقد السلطة العثمان�ة، ولكن على لسـان الـراو� الفراتـي مصـرحا �ـأن الخلـل أصـابها 

الستین سنة االخیرة ، �سـبب تعطیلهـا أصـولها القد�مـة، ولـم تحسـن التقلیـد وال اإلبـداع، وصـرف  السـلطان 

التـــي  لـــى ذاتـــه وانفـــراده �الســـلطة، وممـــا یؤخـــذ علیهـــا أنهـــا لـــم تـــراع األجنـــاسقوتـــه فـــي ســـبیل المحافظـــة ع

تح�مها، بل تمیز بینهم وال تق�م المساواة العادلـة، وال تحسـن اخت�ـار القـادة والـوالة وال تعـاقبهم ان أخطـؤوا، 
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یو�هـا؛ و�تم التعیین في دوائرها وف� المحسو��ات، ال على أساس تكـافؤ الفـرص، وتقـوم المطلعـین علـى ع

��ال ینفثوا ما في صدورهم، ومن ثم فغا�ة السلطة أن ی�قى الشعب جاهال  لكي �ستمر خاضـعة ألمرائـه، 

في الشعب أ�ضا الذ� غرق فـي جهلـه، فـألف الـذل والهـوان، ومـن شـدة ذلـك الجهـل أنهـم . إذن . فالعیب 

ألحـ� الخـراب فـي الـ�الد  یرون في طالبي اإلصالح مـارقین عـن الـدین �مجـرد أن األمیـر  المسـلم مـع أنـه

، و�نتقــد الســلطة عنــدما تكــون "إن هللا ال �غیــر مــا �قــوم حتــى �أنفســهم: "�ظلمــه وســنة هللا فــي ذلــك معروفــة

غر��ــة عــن رعیتهــا أو غیــر متجانســة معهــا؛ ف�ظهــر أعظــم الملــوك والقــواد المتجانســین مــع رعا�ــاهم �ــأنهم 

  .1رؤوس لتلك األجسام، ال�رأس جمل على جسم ثور

تطاب� بین الحاكم والمح�وم یجعل األمـة تعـد رئ�سـها رأسـها؛ فتتفـانى فـي حفظـه �مـا یتفـانى فـي  فال

فــي اللغــة التر��ــة التــي ) عـرب(رعایتهـا، ف�أنــه �عــرض �ــأن العثمــانیین غر�بـون عــن العــرب، و�تت�ــع لفظــة 

ألمـم التـي ح�مـت أتقنها، فیر� أنها ال تحمل سو� دالالت سلب�ة تنم عن احتقار العرب، وٕاذا �انـت �ـل ا

. مـع أهم�ـة اللغـة ، فـي وحـدة األمـة . العرب تعلمت لغتها؛ ألنها لغة القرآن إال األتراك فقد شذوا فـي ذلـك

  . و�لغوا في تعصبهم الذروة عندما حاولوا التتر�ك في أواخر دولتهم

ر�ـ�   إن إهمال العلم مـن األسـ�اب الس�اسـ�ة التـي تسـهم فـي ضـعف األمـة، و بـذا: إهمال العلم -3

النهـــوض الس�اســـي �ـــالنهوض التعل�مـــي، ومـــن أســـ�اب ضـــعف الدولـــة اهتمامهـــا �ـــالعلوم الدین�ـــة و اهمـــال  

العلوم الر�اض�ة والطب�ع�ة، ف�االبتعـاد عـن العلـوم یتحـول اإلنسـان إلـى مـا �شـ�ه الحیـوان، و�ـذ�رنا أجـدادنا 

  .الذین استفادوا من علوم األمم األخر� 

ومــن ذلــك دعــو� عــدم تعلــ�م المــرأة حتــى ال یــؤد� ذلــك الــى  :تماع�ــةاألســ�اب التر�و�ــة واالج - 4

ر�مــا �انــت العالمــة أقــدر علــى الفجــور مــن الجاهلــة، ولكــن الجاهلــة أجســر  "الفجــور؛ فبــین �طــالن ذلــك إذ 

، و�بــین الكــواكبي أن جهــل المــرأة ال یــنع�س علــى ذاتهــا فقــ�، وٕانمــا یتعــد� ذلــك الــى "عل�ــه مــن المتعلمــة

ینجـــر طـــوع أو �رهـــا ألخـــالق زوجتـــه، فـــإن �انـــت ســـافلة تســـفل ال محالـــة، وٕان غر��ـــة " أســـرتها، فالرجـــل

�غضــته فــي أهلــه وقومــه، وجرتــه إلــى مــواالة قومهــا، وال شــك أن هــذه المفســدة تســتح�م فــي االوالد  وأكثــر 

ت ور�ما �ان أكبر مسبب النحالل أخالق األمراء المسلمین أتاهم من جهـة أالمهـات والزوجـا.... األزواج

، فالوضـــع الـــذ� تع�شـــه المـــرأة ال بـــد أن یـــنع�س علـــى الح�ـــاة الس�اســـ�ة، فـــالمرأة الحـــرة تنشـــئ "الســـافالت

�ـل ذلـك ....  االحرار لذا ل�س  مستغرا�ا حماقة األمراء وتمس�هم �االستبداد وانغماسهم �الترف والشهوات

الكبیــر، وال ســ�ما  مــع االلفــة ، فالتر��ــة الذلیلــة لهــا خطرهــا "�ســبب الجهــل الــذ� رضــعوه مــن إمــاء ذلــ�الت
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ــیهم مفارقــة حــاالت ألفوهــا عمــرهم، �مــا �ــألف الجســم  الســقم فــال تلــذ لــه  وتعــود، فهــؤالء الواهنــة تشــ� عل

العاف�ة،  فإنهم منذ نعومة أظفـارهم تعلمـوا األدب مـع الكبیـر �قبلـون یـده أو ذیلـه أو رجلـه و الفـوا االحتـرام 

ألفـوا الث�ـات ث�ـات األوتـاد تحـت المطـارق،و الفـو االنق�ـاد ولـو إلـى فال یدوسـون الكبیـر ولـو داس رقـابهم، و 

قلب في ف�رهم الحقائ� و جعل عنـدهم المخـاز� . على هذه الخصال . وه�ذا طول اإللفة .... المهالك، 

مفاخر، فصاروا �سمون التصاغر أد�اوالتذلل لطفا، والتمل� فصاحة اللكنة رزانـة، وتـرك الحقـوق سـماحة، 

  " .ة القول وقاحة، وحب الوطن جنوناوحر�..... 

مــن �ظــن الكمــال فــي األجانــب، فینــدفع مقلــدة لهــم معرضــا عــن . فــي نظــره . مــر�ض : تفــرنجال -5

  . واج�اتة  الدن�ة وعاداته القوم�ة، فال بد من محار�ة المتفر�حین ��ل وسیلة

لناح�ـــة فقــــد لقـــد أدت األســــ�اب الس�اســـ�ة إلـــى ضــــعف المســـلمین فــــي ا :األســـ�اب االقتصــــاد�ة-6

 م، ومــن ثــم فاالهتمـــا)األخـــذ مــن الفقیــر وٕاعطــاء الغنــي(النظــام الس�اســي �الج�ا�ــة المقلو�ــة "انحصــر هــم 

�الجند�ة شجع النـاس علـى تفضـیل االرتـزاق بهـا وتـرك الصـنا�ع، ومـن ثـم فإهمـال الحقـوق العامـة �صـیب 

لبذل الجهـد مـا دام العـدل مفقـودا  الناس �ال�أس والخمول؛ فتر�ت العمل �عد أن فقدت الحافز الذ� یدفعها

، ف�فقد اإلنسان اإلحساس �األمان الذ� �عد ضرور�ا الستمرار أ� عمـل وتطـو�ره، ومـن ناح�ـة أخلـر�  ، 

، فــال ســبیل لنهــوض أمــة إال �ــامتالك القــدرة المال�ــة التــي ال "قائــد �ــل شــر ورائــد �ــل نحــس"فــالفقر عنــده 

أكد على أهم�ة النقد، فافتقاده سبب مـؤثر فـي  اخالقنـا وسـلو�نا،  تحق� لها إال برعا�ة العلم والعلماء، وقد

فبوساطته نتعرف على عیو�نـا فتجاوزهـا، وعلـى محاسـتنا فنطورهـا، ومـن البـدیهي أن أ� تطـور حق�قـي ال 

بــد أن یبــدأ مــن نقــد الســلب�ات التــي تعــوق مســیرته؛ لیــتم تجاوزهــا علــى أســس واع�ــة،و أخیــرا یجــد الكــواكبي 

" لشـــ�اب المتـــدین الـــذ� �حـــرص علـــى الق�ـــام بواج�اتـــه الدین�ـــة، و�تجنـــب  المن�ـــرات و ال الخـــالص عنـــد ا

و�عـــرف أن خیـــر النـــاس  "�فتخـــر �عظـــام نخرهـــا الـــدهر، �حـــب وطنـــه وال یبخـــل عل�ـــه �ف�ـــره ووقتـــه ومالـــه، 

  ". أنفعهم للناس وأن القنو� و�اء، وأما القضاء والقدر فهما السعي والعمل

مهمــــة إ�قــــا� النــــاس وتــــوعیتهم، حتــــى ) �ســــمیهم الح�مــــاء أو العلمــــاء(فــــة انــــه �حمــــل الط�قــــة المثق

�ستط�عو معرفة واج�اتهم وحقوقهم، وهو لن �ستط�ع الق�ام بتلك المهمة؛ إال إذا امتلك القدرة علىالتضـح�ة 

  . وٕالغاء أنانیته، عندئذ یر� شرفه شرفهم وح�اتهم ح�اته

ة الموحـدین إلـى األمـراء أن یت�حـوا ألحـد العلمـاء مـن جمع�ـ". أم القـر� "في . وهناك توص�ة أطلقها 

ـــدة، �ســـاعده مستشـــارون عقـــالء مـــن أهلهـــا؛  الغیـــور�ن فـــي �ـــل بلـــدة صـــفة محتســـب دینـــي علـــى تلـــك البل

للنص�حة للمسلمین دون عنف، والمحافظة على األخالق الدین�ة، ومن ناح�ة أخر� فبدا�ة التعلـ�م منوطـة 
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فــي . ون تصــ�ح الحاجــة ملحــة إلــى مدرســین مختصــین، وقــد تن�ــه برجــال الــدین، لكــن حــین یرتقــي المتعلمــ

وقت م��ر إلى ضرورة االهتمام �النا�غین، وذلك �فرزهم عن الطل�ة العادیین في مدارس خاصة و�علمهم 

أسـاتذة  مختصــون، وقــد أكـد علــى أهم�ــة التعلـ�م لــذا یجــب علــى أمـراء األمــة الحجــر رسـم�ة علــى �ــل مــن 

والــوع�، مـا لــم ��ـن مجــاز مـن قبــل هیئـة امتحان�ــة رسـم�ة موثــوق بهـا، و�ــذلك  یتصـدر  التــدر�س واالفتـاء

ن�عـــد الجهـــال عـــن ممارســـة جهلهـــم علـــى منـــابر العلـــم والـــدین؛ لنحـــاف� علـــى عقـــول األج�ـــال ووجـــدانهم 

وفي إحد� توص�اته �حرص على دعوة الدولة إلى تأمین الرزق والم�انة الرف�عـة  . �مانحاف� على أبدانهم

  . فتمنعهم عن �ل ما یخل �شرفهمللعلماء؛ 

�اإلسـالم أكثـر مـن العرو�ـة، ور�مـا ألنهمـا شـيء " أم القـر� "اهتم في �تا�ه : موقفه من العرو�ة-7

ـــم ��ـــن  واحـــد، فـــالنهوض �اإلســـالم نهـــوض �ـــالعرب، وال ســـ�ما أنـــه قـــد اســـت�عد أ� نهـــوض حق�قـــي، مـــا ل

تكون لغة المسلمین جم�عا، وقد اشـترطعلى مصاح�ا لنهضة تعل�م�ة؛ تبدأ بإصالح العر��ة التي یجب أن 

العاملین في جمع�ة أم القر� القدرة على التكلم والكتا�ة �العر��ة، أما األعضاء الفخر�ون فعلیهم  أن یتقنوا 

لغة یتكلم بها أهل اإلسالم �التر��ـة أو الفارسـ�ة، وقـد ذ�ـر فـي �تا�ـه هـذا مز�ـا �ثیـرة تؤهـل العـرب لخدمـة 

ور�مــا حماســته للعرو�ــة جعلتــه یلمــح إلــى االنفصــال عــن الدولــة العثمان�ــة وقــد ر�ــ� آمــال ، "الكلمــة الدین�ــة"

، فهي مشرق النـور اإلسـالمي، فیهـا الكع�ـة المشـرفة، والمسـجد )الشام والعراق(الجمع�ة �الجز�رة وما یلیها 

جانــــب النبــــو�، وتقــــع وســــ� دولــــة اإلســــالم وهــــي ســــل�مة مــــن األخــــال� الجنســــ�ة والدین�ــــة، �عیــــدة عــــن األ

، وهـذه اإلشـارة إلـى میـزات العـرب مهـد )لـم ��ـن الـنف� قـد اكتشـف �عـد( والطامعین؛ نظرا لفقرهـا الطب�عـي 

بها لدعوته في إقامة خل�فة عر�ي قرشي، مستجمع الشرائ� في م�ـة، وهـذا إعـالن صـر�ح بـرفض السـلطة 

، ومـن ناح�ـة أخـر� جعـل الخالفـة العثمان�ة، وال س�ما أنه �طعن في أهل�ة األتراك الستالم السـلطة الدین�ـة

العر��ة خالفة دین�ة ال شأن لها �الس�اسة، وهي أش�ه �انتخاب رئ�س الجمهور�ة، إذ �عاد تحدید الب�عة �ل 

ثالث سنوات، ول�س للخل�فة سلطة عس�ر�ة، و�ذلك منحه الكواکبي �عدا ش�ل�ا رمز�ا، وناد� �الفصل بین 

النموذج الصـح�ح الجتماعهمـا إال فـي عهـد . في تار�خنا. ه ال یوجدالسلطتین الدین�ة والس�اس�ة، مدع�ا أن

  .1الخالفة الراشدة، وعصر عمر بن عبد العز�ز في الدولة االمو�ة

إن وظ�فــة الحــاكم هــي دنیو�ــة غایتهــا إقامــة المصــالح العامــة وترق�ــة الع�ــاد، وأ� حــاكم �قــوم بهــذه  

ین، وهـو بـذلك قـد سـب� علـي عبـد الـرازق فـي القـول جـدیر �ح�ـم المسـلم. مهما �ان دینه وجنسه . الغا�ة 

�الفصل  بین السلطتین، و�بدو من هذه النقطة أن الكـواكبي مف�ـر علمـاني النزعـة، یر�ـد عـزل الـدین عـن  
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الح�ــاة ، وجعلـــه محصـــورة �ـــاآلخرة، ور�مـــا �عـــارض بـــذلك ف�ــرة الجامعـــة اإلســـالم�ة التـــي نـــاد� بهـــا دعـــاة 

هم �الكفر والعبود�ة للغر�یین، وال س�ما من قبل رشید رضا، فرد عل�ـه  النهضة في مصر، ولذلك هوجم وات

أن مــن هــرب إلــى مصــر مــن أجــل الحر�ــة، یؤلمــه أن توصــف الحر�ــة بنق�ضــها و�ــتهم �ــالكفر، غیــر أن  

، "المنــار"رشـید رضـا تراجـع عـن موقفـه هــذا تجاهـه، واتخـذه صـاح�ا، �مـا فسـح لــه المجـال �ـي ��تـب فـي 

أصــیب الشــرق �فقــد رجــل عظــ�م مــن رجــال اإلصــالح اإلســالمي، وعــالم مــن علمــاء : "رثــاه  رثــاء العظمــاء

  .الصدی� الكر�م والولي الحم�م.... العمران، وح��م من ح�ماء االجتماع ال�شر� 

ــــاب  ــــر� "إن �ت ــــد بــــدا  " أم الق ــــدیني والف�ــــر� اإلجتمــــاعي واالقتصــــاد�، وق ــــي اإلصــــالح ال ــــاب ف �ت

  . ر اجتمع ف�ه الف�ر واإلبداعوعي، فقد قدمه �نموذج للتنو��ل الالكواکبي واع�ا لهذا اإلصالح 

جعلت الكواكبي فـي �تا�ـه هـذا ناسـخا ) سیلف�ا حای�م(وأخیرا من المستغرب حقا أن الكات�ة الیهود�ة 

، ور�مــا فعلــت ذلــك )بلنــت(ولــ�س مبــدعا، وحجتهــا فــي ذلــك مــا الحظتــه مــن تــالق فــي األف�ــار بینــه و�ــین 

أن : �اتب من �تاب عصر النهضة، ال بد أن ��ون تا�عا لكاتـب أور�ـي، والثـاني أنها تر� �ل : لسببین 

قبل إصـدار الكـواكبي لهـذا الكتـاب بثمان�ـة عشـر عامـا، فـال بـد أن " مستقبل اإلسالم"أصدر �تا�ه ) بلنت(

اع یدور حول موضوع واحد تقر��ا وهو الخالفة الذ� احتل ثالثة  ار�) بلنت(قد اطلع عل�ه، مع أن �تاب 

الكتاب تقر��ا، بینما مر الكواكبي علـى هـذه المسـألة سـر�عا، فضـال عـن أن مـا طرحـه الكـواكبي فـي �تا�ـه 

  . 1هذا تدل على معرفة عم�قة �الدین اإلسالمي �فتقر إلى مثلها ذلك ال�احث الغر�ي

  

  :مالحظة

  ستلح� المحاضرات المت�ق�ة وف� البرنامج المقرر

  12 إلى  المحاضرة  09من المحاضرة 

  بإذن هللا تعالى
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  :خاتمة

هذه السلسلة من المحاضرات التي تضمنت ب�انا مختصرا ألهم األف�ار اإلصالح�ة التي دعا إلیهـا 

زعمــــاء الحر�ــــات االصــــالح�ة فــــي عصــــر النهضــــة العر��ــــة مشــــرقا ومغر�ــــا، تمخــــض عنهــــا عــــدد مــــن 

  :المالحظات واالستنتاجات، منها

�حاجــة إلــى التــدقی� فیهــا مــن حیــث إعــادة النظــر �عمــ� وحــذر  هـذه الحر�ــات االصــالح�ة ال تــزال - 

 .في رجاالتها، وما �تب عنهم

مف�رو األمة العر��ة واالسالم�ة مدعوون إلى ضرورة ال�عد عن إثـارة القضـا�ا الخالف�ـة، والتر�یـز  - 

على ما من شانه الجمع بین األمة ومذاهبها، وذلك �العمل على الر�� بین الحر�ات اإلصـالح�ة 

 .ي الشرق وفي الغرب حتى تتالقح األف�ارف

جل ال�احثین المشتغلین �الف�ر العر�ي الحدیث ین�غي علیهم قراءة منصفة للرواد ومحاولـة فهمهـم  - 

 .لتهمحفهما نا�عا من ظروف مر 

والتعر�ـف بهـم مـن  السـ�ما المسـلمین، على المناهج التر�و�ة الحدیثـة أن تهـتم �ـالرواد والمصـلحین - 

رواد، ��ت�ـه المتخصصـون فـي هـذا ح والـفـي �تـب التـار�خ عـن حر�ـات االصـال خالل إیجاد �ـاب

لوجــود نظــرا �مــا أنــه مــن الضــرور� تقر�ــب آراء المصــلحین إلــى عقــول األج�ــال الجدیــدة . المجـال

حالة انقطاع بین الطرفین، و�ذلك ضرورة التأكید على تراثهم وترجمته إلى اللغات الح�ـة ونشـرها 

 .بین الناس

المصـلحین  لشـأن �مز�ـد االهتمـام بدراسـة هـؤالء�ة ال�ـاحثین واألسـاتذة المهتمـین بهـذا انوصي الطل - 

 .التي تقدم في الجامعات وال�حوث األكاد�م�ةفي الرسائل 

 وصلى هللا على سیدنا دمحم وعلى آله وصح�ه وسلم

 

  




