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 فصلية، اإليرانية للغة العربية وآدابهامجلة الجمعية 
ش/ . ىـ 1399صيف، 55الالعدد ، محكمة ةيعلم

  33-52صص؛ م 2020
  نحو اإلصالح والتجديد؛ تحرير الفكر من قيد التقليد

  1في مقاالت اإلمام محمد عبده ةيالدين يديولوجيةدراسة تحليلية لأل
 

 ٖصباح کريم مولود ،ٕباوه دين کريم مولود ،ٔ*علي أفضلي
 امعة هررانجبقسم اللغة العربیة وآداهبا  يف أستاذ مساعد.ٔ

 امعة کیةة کردستان العرا جبقسم اللغة العربیة وآداهبا يف کلیة الرتبیة  يفأستاذ مساعد .ٕ
 امعة کیةة کردستان العرا جباللغة العربیة وآداهبا يف کلیة الرتبیة  يفهالب الدکتیراه .ٖ

 21/01/1311: البحث تاريخ قبول  33/06/1317 :البحث تاريخ استالم
 صالملخ  

ولعب دورًا ىاّمًا يف إةقاظ وعي األمة كبی  ي والدةين يف عصرهلقد کان الشیخ ؿبمد عبده من أبرز دعاة التجدةد الفکر 
التحرر والدعیة إلی هرةق بعید عن التقلید واالنقیاد. نظراً للحاجة اؼبلحة يف ةیمنا ىذا للتأمل من جدةد يف آراء رّواد الفکر 

یط الضیء علی بغیة تسل ،التحلیلي يف دراسة مقاالت اإلمام ؿبمد عبده -اإلسالمي، ةستخدم ىذا البحث اؼبنرج الیصفّي 
األسالیب والطر  اليت انترجرا لتجسید جریده اإلصالحیة يف العامل اإلسالمي وهنیضو بتعالیم الدةن، وتبیٌن آراءه يف 
الدةن، والعقل، والتسامح والتقرةب اؼبذىيب، والتطرف واؼبغاالة، ومسامهتو يف إحیاء اؼبنرج االجترادي يف سبیل میاکبة 

للعقل اإلنساين ومكانتو، وقدراتو يف  تقدةر اإلمام ؿبمد عبدهنشًن إلی اليت وصل إلیو البحث العصر. من أبرز النتائج 
تطرًن الدةن من القراءات  حرص اإلمام عليقد و  ،البحث والنظر والیصیل إىل حقائق األشیاء يف ىذا الكین وىذه اغبیاة

فكرة التسامح يف اإلسالم من خالل البحث عن  واولتناعباىلة لنصیصو التی أفسدت روح اإلسالم واغبیاة االجتماعیة، و 
، وانتقاده الالذع للتسلیم بأقیال الّسلف دون نقد فكرة أعمق، أو عن أصل أكثر أصالة وىی ضباةة الدعیة ؼبنع الفتنة

  واجتراد، باعتبار رفض اإلسالم للتقلید األعمی.
 

التقرةب ، االذباه العقلي ،اإلصالح والتجدةد ،ةالدةنی ةدةیلیجیةاأل ،اإلمام ؿبمد عبدهمقاالت :الرئيسةالکلمات 
 والتسامح.

 
 

                                                                                                                                               
ىذا البحث مستّل من أهروحة الطالب صباح کرًن میلید مقدمة لنیل شرادة الدکتیراه يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، کلیة الرتبیة يف  . ٔ

 )مشرفاً داخلیاً(. میلید باوه دةن کرًنوالدکتیر جامعة کیةة إقلیم کردستان العرا ، بإشراف الدکتیر علي أفضلي )مشرفاً خارجیًا( 
                                                                                                                                                                   ali.afzali@ut.ac.ir                                                                                            اؼبسؤول الکاتب*
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 المقدمة -1
ٌن التاسع عشر الذكي يف القرن يالفكر الیاعقادة  من أىمّ  ٔةعّد اإلمام الشیخ ؿبمد عبده
. وىی من الشخصیات الرائدة اليت سامهت يف الدةن األسد آبادي والعشرةن إلی جانب صبال

الظروف اليت عاةشرا قادتو إلی التیجو كبی اإلصالح من خالل مشروعو إحیاء األمة إذ أن 
النرضیي اإلصالحي الذي دعا إلیو والذي ةرتکز علی اإلصالح الرتبیي الدةين االجتماعي. کان 
عبده جیعل من الفرد واجملتمع بادرة إصالح والنرضة من باب ضرورة إصالح ما يف النفس 

وداعیة ةتماّس مع الفكر دبا ةقتضیو الیاقع دبشكالتو  اً ومصلح اً دؾبدّ  کان عبده واجملتمع.
ومقاالُتو  ،وإشكالیاتو وؽبذا، فری قد ةكین قلیل اإلنتاج الفكري، لكنو عمیق األثر واؼبضمین

بالدعیة إىل  توارتفع صی  وكتبو جاءت يف الغالب ضمن سجال مع الیاقع ومع تیاراتو واذباىاتو.
ید، وفَ ْرم الدةن على هرةقة سلف األمة قبل ظریر اػبالف، والرجیع يف  ربرةر الفكر من قید التقل

كسب معارفو إىل ةنابیعرا األوىل، واعتباره ضمن میازةن العقل البشري اليت وضعرا اهلل لرتده عن 
 شططو وتقلل من خلطو.

ةنیة فی البحث اغباضر ةتطر  الباحثین إلی أىّم العناوةن يف اغبرکة النرضیةة اإلصالحیة الد
 لإلمام ؿبمد عبده بالسرد والتحلیل مستخدمٌن مقاالتو اليت تعّد ةنبیع آراءه التحررةة.

 
 لمسألةابيان  -1-1

تكمن أمهّیة اؼبقالة يف إبراز شخصّیة الكاتب ال يف أسلیبو فحسب، بل يف هرةقة تناولو للمیضیع 
ة وفبارستو للحیاة وعرضو لو، مّث يف العنصر الذايّت الذي ةضفیو الكاتب من خربتو الشخصیّ 

الفكرةة تظرر يف اؼبقاالت اليت كان ةرسلرا لصحیفة  اإلمام ؿبمد عبده أعمال . دبا أنّ العامة
إىل الكتابة يف اؼبیضیعات الدةنیو  ه اذّبوءةصال آراإىرام، حیث بدأ نشاهو فیرا مبّكرا، وألجل األ

                                                                                                                                               
 شیرى القانین يف ؾبلس م(، عضیاً ٜٜٛٔ) مفيت الدةار اؼبصرةة ،م(ٜ٘ٓٔ -م ٜٗٛٔالشیخ ؿبمد عبده حسن خًناهلل )  1
 م(. ٜٜٛٔ)

رسالة  ترصبة الزمان اؽبمذاين؛ شرح هنج البالغة؛شرح مقامات بدةعالدةن األسدآبادي؛ من أعمالو: إخراج جرةدة العروة الیثقى مع صبال
 كتاب؛ واإلشارات البن سینا نسخ كتاب؛ تفسًن للقرآن الكرًن؛ رسالة يف التیحید؛ عن الفارسیةالرد على الدىرةٌن لألسدآبادي 

 .البصائر البصًنةة
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تسلیط ةدةیلیجیة الدةنیة فیرا و األ دراسةفلرذا مّت اختیار مقاالت اإلمام ؿبمد عبده ل والتعلیمیو
ری الدةن الکامل ت تکان  يتال اآلراء اإلصالحیة والتجدةدةة ؽبذه الشخصیة اؼبرمیقةالضیء على 

  علماً وذوقًا، وبرىاناً وإذعانًا، وفکراً ووجداناً.
البالغة، نرج لمام ؿبمد عبده ورسائلو الدةنیة، ومقاالتو، وتفسًنه للقرآن و ي اإلمل ةکن فی رأ 

الدةن مراعاَة شرةعٍة ما مراعاًة خارجیة منفعلة  ودفاعو عن اإلسالم ورّده علی اؼبنتقدةن، مرجعُ 
ّي إجیايب للیصیل إىل اغبقیقة العلیا اػبفیة اليت نشعر شخصّي ا الدةن ؾبرید داخلسلبیة، وإنّ 

و غبار، فأراد بذلك أن ةبٌّن ال ةشق ل دةنیاً  ومصلحاً  إسالمیاً  ؼباً اوبذلك أصبح ع .باعتمادنا علیرا
للناس أّن اإلسالم ةتمّتع بصبغة إنسانیة ظاىرة، وىی أكثر األدةان مالءمة لسلیك اإلنسان يف 
الدنیا، كما أراد أن ةبٌّن أّن اإلسالم بطابعو العقلي الذي ةسی  اإلنسان إىل الكشف عن أسرار 

فطري الذي ىی نیر العقل، وىی ةنادي الكین، وإىل التعّمق يف معرفة النفس، ةسرتشد بالنیر ال
إىل حرّةة الیجدان، وإىل هلب اغبقی  الشخصیة، وغًن ذلك من اؼبعاين اليت ظفرت هبا اؼبدنیة 

مضنیة للتقرةب بٌن اؼبسلمٌن دبذاىبرم اؼبختلفة وبٌن  بذل ؿبمد عبده جریداً کما و  .اغبدةثة
  اؼبسلمٌن واؼبسیحیٌن وکان من دعاة التسامح العظماء.

 
 أسئلة البحث -1-2

 ةدةیلیجیتو الدةنیة؟أيف  الفکرةة اليت تبناىا ؿبمد عبده كما أىّم اؼبقیمات واؼبسال 
  کیف ساىم ؿبمد عبده بفکره النرضیي، يف النریض بالثقافة اإلسالمیة التقرةبیة

 وإحیائرا؟
 ما رأي ؿبمد عبده يف کیفیة إصالح حال الدةن بالعقل وتسدةد رأي الدةن بالعقل؟ 

 
 خلفية البحث -1-3

تعددت الدراسات اليت تناولت آراء اإلمام ؿبمد عبده بشكل عام. فأجادت إىل حّد كبًٍن يف 
 :تیثیقو وصبعو دبا ال خيفى على أحد

اإلمام ؿبمد عبده »يف ذکری رحیل اإلمام ؿبمد عبده بعنیان  قصًناً  کتب ؿبمد السنیسي نّصاً 
ه وجریده ءبعض آرامکانة اإلمام اؼبرمیقة و الضیء على م( ألقی فیو ٜٕٔٓ« )ومدرستو الفكرةة
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 . ومدرستو الفكرةة
اؼبشروع النرضیي »تناولت خدجیة بن ضبیدة يف مذکرهتا لنیل شرادة اؼباسرت ربت عنیان  

م(، ماىیة النرضة وتداعیاهتا يف الفکر العريب اغبدةث، ٕٚٔٓ« )اإلصالحي عند ؿبمد عبده
هنت أتکز علی اإلصالح الرتبیي واالجتماعي والسیاسي و ومشروع عبده النرضیي الذي ةر 

 دراسترا بنقد وتقییم ؼبشروع اإلمام عبده.
الشیخ اإلمام ؿبمد عبده وأثره يف الفکر اإلسالمي » تطر  ؿبمد مصباح يف حبثو اؼبعنین ب

م( إلی مشارکة اإلمام ؿبمد عبده يف إةقاظ وعي األمة كبی التحرر وبعث ٕ٘ٔٓ« )اؼبعاصر
 الیهنیة فیرم وإحیاء االجتراد ؼبیاکبة التطیرات السرةعة يف العامل.

م(، حبث فیرا ٕٗٔٓ« )ؿبمد عبده ومیاقفو من قضاةا عصره»ورسالة عیسی مرين بعنیان  
میاقف عبده من الرتبیة والتعلیم، وإصالح اللغة، وحرةة اؼبرأة وتعلیمرا، وإصالح األسرة، 

 رآن، واؼبیاقف السیاسیة العامة.واؼبمارسات الدةنیة، وتفسًن الق
م( ةدرس ٕٔٔٓ« )اإلمام ؿبمد عبده دراسة يف آراءه الدةنیة والسیاسیة»مؤةد األعرجي يف حبثو و 

مسألة القضاء والقدر،  واغبرةة يف أفعال اإلنسان، واػبًن والشّر، کما وأشار إلی اؼبنرج العقالين 
 وـبتلف مسائل العقیدة.     لإلمام يف التعبًن عن أفکاره اإلديانیة الدةنیة

بشكل عام، تكاد تكین قلیلة  يف وصف كالم عبده وربلیلو السابقة ىذه الدراساتولکن دبا أّن 
ن َمن تناول مقاالت عبده وهرةقة تیظیفرا لإلصالح ی مل جید الباحثو  حٌن ةتعلق األمر دبقاالتو

 .ارتأوا اختیار ىذا اؼبیضیع الدةين،
 
 بحث وتحليل -2
بطابع دةين، فعاًف هبا من منظیر دةين معظم مشاكل  ؿبمد عبده صبیع مقاالت اإلمام سبّیزت 

و بدأ سًنتو العلمیة بالدروس الدةنیة يف اؼبساجد، فاختلط مع الناس، وأدرك أّن عصره، ألنّ 
اؼبشاكل اغبقیقیة اليت ةیاجررا ؾبتمعو ال ةتّم إصالحرا إاّل بإصالح الدةن من صبیع النیاحي، 

البحث أن ةقسم  رتأىامسائل اليت تتعلق بالدةن، لذلك  األستاذ يف مقاالتو إىل حّل عّدة تطّر ف
 :مطالب أربعةىذا اؼببحث على 
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 ي؛ صراع التقليد والتجديد الدينالتراث   -2-1
بعد فشل الث یرة العرابی ة  -س اإلمام من العمل السیاسي الثیري كیسیلة لنرضة الشر  ئبعد أن ة  

رب  ّیل إىل إص  الح ال  دةن لل  تخّلب م  ن اس  تبداد اغبك  ام  وجر  ل  –م ٘ٛٛٔنف  ي إىل ب  ًنوت س  نة 
وج دت أنّ ين نش أت كم ا نش أ ك ّل واح د م ن اعبمر یر األعظ م م ن الطبق ة الیس طى »األّمة، فقال: 

خل    ت فیم    ا فی    و ة    دخلین، مثّ مل ألب    ث بع    د قطع    ة م    ن ال    زمن أن س    ئمت م    ن س    كان مص    ر، ود
االس   تمرار عل   ى م   ا ة   ألفین، وانفع   ت إىل هل   ب ش   يء فبّ   ا ال ةعرف   ین، فعث   رت عل   ى م   ا مل ةكین   یا 

 (.ٔٗ :ٕ٘ٓٓ)عمارة، « ةعثرون علیو، ونادةت بأحسن ما وجدت ودعیت إلیو
ر الدول     ة اإلس     المیة وانتش    ار اعبر     ل ب     ٌن العیام     ل ال     يت أّدت إىل اهنی    ا اإلم     ام ؿبم     د عب    ده ة    ذكر

اؼبس    لمٌن، فینس    ب أس    باب ذل    ك إىل فقر    اء عص    ره، فی    ذكر ت    زّمترم وتش    ّبثرم حبرفی    ة النص    یص، 
، (ٙٛ :ٜٜٙٔ)أم   ٌن، وحيّملر   م تبع   ة م   ا وص   ل إلی   و اؼبس   لمین م   ن اكبط   اهرم وقلّ   ة االك   رتاث ب   دةنرم 

دة ى   ی ض   عف اؼب   زاج ال   دةين عن   د إّن ال   ذي س   ّرل س   رةان الع   دوى بتل   ك الس   رعة الش   دة: »فیق   یل
اؼبس  لمٌن جبرلر  م بأص  یلو ومقیمات  و، وم  ج ض  عف اؼب  زاج اس  تعّد لقب  یل اؼب  رض كم  ا ى  ی معل  یم، إّن 
اؼبس  لمٌن ؼبّ  ا ك  انیا علم  اء يف دة  نرم ك  انیا علم  اء الك  ین وأئّم  ة الع  امل، أص  یبیا دب  رض اعبر  ل ب  دةنرم 

 .  (ٜٖ٘/ ٖ :جٖٜٜٔ)عبده،  «عمفاهنزمیا من الیجید، وأصبحیا أكلة اآلكل وهعمة الطا
صالح الدةن والدراسات إعملرم وسلیكرم ألجل  كالمو لعلماء األزىر منتقداً   الشیخوّجو     

إّن أىل األزىر صبدوا على التقلید ؼبا »الدةنیة، فأراد أن ةضع حّدًا لتأخرىم وصبیدىم، فیقیل: 
اؼبقاصد والغاةات من العلیم، وال يف كین ةفرمین من عبارات تلك الكتب فلم ةعیدوا ةنظرون يف 

الغاةات میافقة ؼبصلحة األّمة العامة اليت ىي روح الشرةعة، وقد ازّبذىم الناس رؤساء يف الدةن 
وظّنیا كما ظّن بعض األمم قبلرم أنّو ال حيّل لألّمة إاّل ما حيّلین، وأنّو حيّرم علیرا كّل ما حيّرمین، 

ادة من روح اغبیاة اؼبنبّثة يف القرآن، ألّن علماءىم حجاب بینرم ستففحّرم اؼبسلمین هبذا اال
إّن أساس  .(ٕٗ٘/ ٔ :ٕٙٓٓ )رضا، «وبینو، كما أّن تقلید الكتب حجاب بٌن ىؤالء وبٌن القرآن

الشرةعة اإلسالمیة عنده ىی نشر احملّبة والعدالة بٌن الناس والسعي يف مصلحة األّمة، لذلك جیب 
ةن بشكل ةساعد على تعزةز احملّبة والعدالة وخيدم اؼبصلحة العامة، والعربة أن تفّسر تعالیم الد

 باؼبقاصد واؼبعاين ال باأللفاظ واؼبباين، ولكن ىؤالء الشییخ اػبرافیٌن ال ةقبلین التغیًن، ألّن الناس
ةقبلیا يف انتقاده ، تعّصبیا لو دون تدبّر وال روةّة، ومل هیةالً  وجروا علیو بالتقلید زمناً  إذا ألفیا شیئاً »
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، ودافعیا بكّل ما ةستطیعین وكفراً  وضالالً  ، وعّدوا ذلك سفراً والدعیة إىل تركو حّجة وال برىاناً 
)قلعجي،  «من حیل وقّیة عن باهلرم الذي ةتیمّهینو يف صیرة اغبّق لطیل ما الزمیه وسكنیا إلیو

غًن أنّو قد  مل ةتیان عن احملاولة، فبدأ بإصالح أفكار علماء األزىر أّوالً  الشیخ، ولكن (ٖٙٔ :ٖٜٜٔ
 بقاء ةفّضلین اؼبراتب أىل من أناسٌ  فاعرتضو»واجو معارضة شدةدة من بعض اؼبشاةخ واغبكام، 

 إىل باؼبسلمٌن ذاىب اؼبفيت أنّ  أذىاهنم يف وغرسیا علیو، واستنصروا العامة قدمو، على القدًن
التقلید األعمى لدى علماء  الشیخلقد دان . (ٕٖٙ/جٔ :ٕٕٔٓ)زةدان،  «والبدع الضالل مراوي

عمال الفكر، لذلك أشاد دببدأ إالدةن، الذةن ةقبلین آراء غًنىم دون اؼبطالبة بالدلیل، ودون 
إّن أبیاب االجتراد مل تیصد كما زعم بعض : »جتراد والفكر اؼبتحّرر من كّل عائق، فیقیلاال

 :ٜٜٙٔ) أمٌن،  « وامهٌن، وإّنا ىي مفتیحة عبمیع اؼبسائل اليت تثًنىا ظروف اغبیاة اؼبتجددةاؼبسلمٌن
ٙ٘). 
بالدفاع عن عقیدة السلف لكى ةعیش زمنرم إذ مل ةكن اؼباضي ىی احملّرك  الشیخمل ةرتّم   

ألفكاره، ومل ةكن باحثًا عن الزمن الضائع على كبی ما نشرده يف الّنزاعات اعبدةدة اليت تسیطر 
سالمیة اؼبعاصرة، فقد كانت السلفیة تعين عنده استنراض اغباضر، على الكثًن من اغبركات اإل

صالح، ومل ةكن ةطرح أفكاره واختیاراتو بدافٍع ذايت من الرغبة يف التفلسف والدعیة اىل اإل
 (.ٔ :ٕٕٔٓ)حنقة، ونشدان الراحة الفكرةة داخل نسق ما 

ألّنو كان ةرى أّن الدةن والعلم  إذن انتقل اإلمام من العمل السیاسي الثیري إىل اإلصالح الدةين،
 بأن ةتّم نیره وبأن ةظرره على الدةن كلو... وقد وعد اهلل» ةكمالن بعضرما بعضاً، لذلك ةقیل:

على تقیًن العقل  ولن ةنقضي العامل حّج ةتّم ذلك الیعد، وةأخذ الدةن بید العلم، وةتعاونا معاً 
والیجدان، فیدرك العقل مبلغ قیتو وةعرف حدود سلطتو، فیتصرف فیما آتاه اهلل تصرف 

لرؤةة الدةنیة على صبیع مقاالتو، فكان اإلمام ت اغ، لذلك كان ه(ٓٙ: ٕ٘ٓٓ)عمارة، « الراشدةن
ةقید حركة  اإلصالح الدةين، ألّن كان ةرى أّن ىذا اإلصالح ىی وسیلة لتحقیق اإلصالح 
األخالقي، وىذا اإلصالح ال ةتّم إاّل يف إرجاع الثقة للمسلم بدةنو يف صبیع شؤونو، وىی ةرمي من 

ن اػبطأ يف فرم النصیص، ألّن الدةن من وجرة نظره وراء ذلك االعتقاد إىل إزالة ما هرأ علیو م
إذ أّن األذىان ؼبا مل تكن قد »إّنا ىی أصلح الیسائل وأمثل السبل لتحقیق اإلصالح األخالقي 

لالستعاضة عن العقائد اؼبعّینة باؼببادئ اجملردة، فقد وجب بدء اإلصالح  كافیاً   نضجت نضجاً 
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اإلمام ذلك، أو حاول ذلك بكل ما أويت من قیة، فعمل وقد فعل  .(ٓ٘ٔ: ٜٜٙٔ)أمٌن،  «بالدةن
 على إصالح اجملتمع من منظیر دةين. 

 
  ؛ المدنية اإلسالمية المعاصرةالدين والتسامح -2-2

آبادي  الدةن األسد لتحق بأستاذه صبالابعد فشل ثیرة العرايب نفي األستاذ إىل بًنوت، ومن مّث 
يف أوروبا، مّث عاد إىل بًنوت مرّة ثانیة، وحٌن ةئس من العمل السیاسي يف تیعیة اجملتمع، أّسس 
صبعیة سرّةة لتقرةب األدةان، وشارك فیرا عدد من رجال الدةن اؼبستنًنةن فّبن ةنتمین إىل األدةان 

الثالثة، وترك ما ةفّر  بٌن  ، وكانت تبّشر باألخذ دبا تتفق علیو األدةان(ٗ٘ٔ: ٜٜٚٔ)عمارة، الثالثة 
معتنقي تلك األدةان، وتدعی إىل اغبرةة الدةنیة ونبذ التعّصب يف الدةن، ووضع الكتب الصاغبة 

أّن »، ألّن اإلمام كان ةرى (ٔ٘: ٕ٘ٓٓ)عمارة، اليت تتحّدث عن تلك األدةان بروح اإلنصاف واحملبة 
هل، فبعضرا ثابت دبا فیو من اغبق، وبعضرا أصیل تلك األدةان واؼبذاىب حّق، مّث هرأ علیرا البا

دبا وضع لو من النظام اؼبیافق لسنن الكین واالجتماع... وما يف اعبمعیة أو اؼبذىب من الباهل 
  (.ٜٕ/ ٔ ج:ٖٜٜٔ)عبده، « تابع لو با  بو، مع عدم معارضة أىل اغبق ؼبا فیو من الباهل

 األدةان، فقال: لقد ربّدث اإلمام عن مبدأ اإلسالم يف التقّرب بٌن
الدةن اإلسالمي اغبقیقي لیس عدو األلفة، وال حرب احملبة، وال حيرم اؼبسلمٌن من االنتفاع »

بعمل من ةشاركرم يف اؼبصلحة، وإن اختلف عنرم يف الدةن... وقد أرشدتنا التجربة إىل أّن كل 
التعصب اعباىلي، من  يف األمیر، وأهرر قلباً  عارف حبقیقة الدةن اإلسالمي كان أوسع نظراً 

وأقرب إىل األلفة مع أبناء اؼبلل اؼبختلفة، وأسبق الناس إىل ترقیة اؼبعاملة بٌن البشر، وإّنا ةُبعد 
اؼبسلم عن غًنه جرلو حبقیقة دةنو،...إّن القرآن وىی منبع الدةن ةقارب بٌن اؼبسلمٌن وأىل 

اّل يف بعض أحكام قلیلة، ولكن الكتاب حج ةظّن اؼبتأّمل فیو أهّنم منرم، ال خيتلفین عنرم إ
مثّ ، (ٖٔٔ/ ٖ :جٖٜٜٔ)عبده، « عرض على الدةن زوائد أدخلرا علیو أعداؤه الالبسین ثیاب أحّبائو

 ةقیل:
اآلةات الكردية اليت تعیب على أىل الدةن ما نزعیا إلیو من االختالف واؼبشاقة، مع ظریر » 

اغبّجة، واستقامة احملّجة ؽبم يف علم ما اختلفیا فیو معروفة لكّل من قرأ القرآن وتاله حّق تالوتو، 
لو وحده  نفراده بالربیبیة، واالستسالمانّب الكتاب على أّن دةن اهلل يف صبیع األزمان ىی 
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بالعبیدةة، وهاعتو فیما أمر بو، وهنى عنو، فبّا ىی مصلحة للبشر، وعماد لسعادهتم يف الدنیا 
واآلخرة، وقد ضّمنو كتبو اليت أنزؽبا على اؼبصطفٌن من رسلو، ودعا العقیل إىل فرمو منرا، 

ىبیب رةح  والعزائم إىل العمل بو، وإّن ىذا اؼبعىن من الدةن ىی األصل الذي ةرجع إلیو عند
. إذن أصل األدةان شيء (ٛ٘ٗ السابق:)« التخالف، وىی اؼبیزان الذي تیزن بو األقیال عند التناّصف

 هاعتو. إواحد وىی اإلديان باهلل وعبادتو و 
لقد وصل تسامح اإلمام إىل حّد أنّو ظبح لغًن اؼبسلمٌن باستماع تفسًنه للقرآن يف اؼبساجد،    

ت، وكان ةّدرس أكثر أةامو يف اعبامع الكبًن، دون أن ةلتزم يف دروسو  يف بًنو  عندما كان منفّیاً 
، وحٌن كان ةدّرس يف جامع (ٛٚ :ٜٜٛٔ)علي، ، وإّنا كان ةرذبل ما ةفیض على عقلو وقلبو كتاباً 

العمري اجتذبت دروسو اغبركة الفكرةة والثقافیة ىناك، حّج أّن اؼبستنًنةن من اؼبسیحیٌن كانیا 
اب اؼبسجد لسماعو، وؼبّا حالت ضیضاء الشارع دون ظباعرم لو هلبیا منو جیتمعین على ب

السماح ؽبم بدخیل اؼبسجد ؼبتابعة حدةثو، فسمح ؽبم بالیقیف داخل اؼبسجد إىل جیار الباب 
  (ٙ٘ٔ: ٜٜٚٔ)عمارة، 
 وقد أعجب كثًن من اؼبسیحیٌن اؼبستنًنةٌن بأقیالو وتفسًنه للقرآن وتعلیقاتو على اإلقبیل    
 اإلقبلیزي القس وكان منفاه، أةّام بًنوت دبساجد دروسو إىل ةتسابقین نی اؼبسیحی دباءاأل فكان»

األوروبیٌن  إقناع على ةعینو أن ةیشك اإلمام ةبسطو كما اؼبسیحیة شرح أنّ  تاةلیر ةرى إسحا 
« واؼبؤمن بالقرآن باألناجیل اؼبؤمن لدةرا ةلتقي اليت الیسطى اعبادة على الدةانتٌن بٌن بالتیحید
، ىكذا كان ةفعل اإلمام، ألنّو كان ةرى أّن األدةان صبیعرا ؽبا أصل واحد، (ٛٙٔ: ٕٕٔٓ)العقاد، 

لذلك أنكر اإلسالم أن ةكین ألحد من الناس حّق يف اغبكم على عقیدة أخ لو يف الدةن، ورفع 
الكتب السماوةة، ما كان قد وضعو رؤساء األدةان من اغبجر على عقیل اؼبتدةنیٌن يف فرم 

 (ٚٚٔ: ٜٜٙٔ)أمٌن، واإلسالم نفسو اشترر بإكرامو العلماء من غًن اؼبسلمٌن 
عن  صلباً  وحٌن كان ةناقش مع اؼبسیحیٌن، كان الةطعن يف دةنرم، مع أنّو كان مدافعاً      

 يف ةقدح أن دون اإلسالم عقیدة عن لیدفع إالّ  إىل مضمارىم اإلمام األستاذ ةنزل ومل»اإلسالم 
 اؼبسیحیة، بالصبغة اؼبصطبغٌن األوروبیٌن وجو يف اإلسالم دفاعو عن كان بل اؼبسیحیة، عقیدة
 بتنزةو ردوده من خيرج ومل اإلمام، األستاذ ةعرفرا كما السمحة، عن اؼبسیحیة ةكینین ما أبعد وىم

 َمن ةدةن هبا اليت اغبقیقة وإثبات الدةانتٌن بتنزةو اً صبیع منرا خرج بل اؼبسیحیة، اإلسالم وتشیةو
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 وَمن أصیؽبا على ةدةن هبا َمن بٌن عداوة ال ؿببیبة دةانة اؼبسیحیة أنّ  وىي اإلسالم، بكتاب ةدةن
 أىل سنة على الكتاب ةصاحب أىل أن اً ةیم اؼبسلم على حيرم وال أصیلو، على باإلسالم ةدةن

صبیع الطیائف  بٌن ؿببیباً  ، وىذه الصفة من اإلمام ىي اليت جعلتو(ٛٙٔ: ٕٕٔٓ)العقاد،  «الكتاب
 اؼبسیحیة يف بًنوت.

 الغلو والتطرف في الدين -2-3 
 عاش األستاذ يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وكان هابع اغبیاة يف بالد العرب هابعاً 

، والتعلیم الدةين كان ىی التعلیم الغالب يف تلك اؼبرحلة، وكان لرجال الدةن األثر ؿبضاً  دةنیاً 
 
ً
، فعاب على واجتماعیاً  ا دةنیاً األكرب يف نفیس اجملتمع، لذلك نادى اإلمام بالتجدةد لكینو عاؼب

بغًن اؼبعىن،  إّنا حيفظین القرآن لفظاً »عامل الدةن جرلرم وعدم قیامرم بیاجبرم الدةين، فیقیل، 
ى أمره وهنیو، ال ةّدعین اإلديان بو والغًنة علیو، وىم أبعد الناس عن سّنتو وأشّدىم إلتیاء عل

ةأخذون من أحكامو إاّل بصیر من األعمال والطقیص قد شغلیا هبا عّما ةنفعرم وةنفع الناس، 
ةقیلین بأفیاىرم ما لیس يف قلیهبم، وما يف قلیهبم إاّل مرض وغّل وحقد كظیم، وأوىام ةبّثیهنا بٌن 

عت واستحكمت فكّبلت الناس على أهّنا من الدةن وما ىي من الدةن يف شيء، ولكّنرا قد شا
شعیهبم بقیید ثقیلة سبنعرا من السًن، وضربت على أعینرم غشاوة ربّیل بینرا وبٌن رؤةة النیر، 
وحجرت عقیؽبا فري ال ربسن التفكًن والتقدةر، وىم مع ذلك راضین، العتقادىم بأهّنم علیو من 

 (.ٔ٘ٛ/ ٔ ج:ٕٙٓٓ)رضا، « جرل واكبطاط وتأّخر، ىی الدةن القیًن
شًن األستاذ يف اؼبقالة السابقة إىل مرض قاتل بٌن الشعیب يف بالد اؼبسلمٌن، وىی جرل ة   

يف زبّلف األّمة، بل اؼبشاةخ  علماء الدةن وعدم إخالصرم لدةنرم، وةذكر أّن الدةن لیس سبباً 
يف العقیل الصخرةة اعبامدة اليت  ىم أنفسرم سبب لذلك التخلف، ألّن اؼبشكلة تكمن أساساً 

إىل نفسرا الیصاةة على الدةن، وكأّن الدةن قد جاء ؽبم فقط، وكأّن الدةن الةصلح أن تنسب 
ةقرتب من فرمو وتفسًنه إاّل أمثال ىؤالء وكانت النتیجة اغبتمیة لتفسًناهتم اعبامدة اؼبغلقة 

  .(ٜٗٔ: ٜٜٛٔ، ي)العراقواؼبنغلقة على نفسرا، أن باعد الكثًن من الناس بینرم وبٌن الدةن 
فّر  اإلمام بٌن حقیقة اإلسالم وبٌن أعمال اؼبسلمٌن عامة، وعلماء الدةن خاصة، وةتطر  لقد 

 إىل ذلك فیقیل:
ىذه السیاسة      سیاسة الظلمة وأىل األثرّة      ىي اليت رّوجت ما أدخل على الدةن فبّا ال ةعرفو، » 
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 و ةأس جیاور بوسلبت من اؼبسلم أماًل كان خيرت  بو أهبا  السمیات، وأدخلت بو إىل
فری لیس بإسالم، وإّنا حفظ من  العجماوات، فجعل فبّا تراه اآلن فبّا تسّمیو العامة إسالماً 

أعمال اإلسالم صیرة الصالة والصیم واغبج، ومن األقیال قلیاًل منرا حّرفت عن معانیرا، ووصل 
الناس     دبا عرض لدةنرم من البدع واػبرافات    إىل اعبمید الذي ذكرتو، وعّدوه دةناً، نعیذ باهلل 

ما ةعاب اآلن على اؼبسلمٌن لیس من اإلسالم، وإّنا منرم وفبّا ةفرتون على اهلل وعلى دةنو، فكّل 
م ةشرد بأهنّ  ٕٗسیرة، فصلت، اآلةة،  يىی شيء آخر ظّبیه إسالماً، والقرآن شاىد صاد  فف

  .(ٖٖٚ/ ٖ :جٖٜٜٔ)عبده،  «كاذبین، وأهّنم عنو الىین وعّما جاء بو معرضین
هناب، وذلك حینما ةرّكز على تو على اإللقد عبأ اإلمام يف اؼبقالة السابقة وما شاهبرا من مقاال  

میضیع معٌن مّث ةلجأ إىل اختیار ألفاظ ذات تأثًن قیي وإىل التكرةر اللفظي، وةستخدم صیر 
، لیقتنع بكالمو ئتشبیریة واستعارةة عدةدة ؼبعىن واحد، هبدف ترسیخ اؼبیضیع يف ذىن القار 

زبلیب الشعب من أدعیاء اإلصالح  وةصّدقو، ولذلك ةصف اإلمام حال اؼبصلحٌن الذةن ةرةدون
 وإرشادىم إىل هرةق اغبق، فیقیل:

ووجدوا العرب واؼبسلمٌن عاّمة ةلرین عن تلك اغبال الشنعاء باألضالیل، وةقنعین باآلماين، » 
وةكتفین من العمل بالتشّد  بأؾباد األسالف الذةن ةنكروهنم، والتباىي بالدةن الذي ةتربّأ 

ىل إصالح شعیهبم بتعمیم العلم الصحیح بینرم، وتیجیو العقل إىل منرم... فنرضیا ةدعین إ
النظر يف شؤون الكین، واألخذ حبكمو فیرا، واغبث على الكفاح يف سبیل حرةة الفكر وحرةة 
اإلنسان، وعلى العمل الدائب إلقرار العدل واغبق واػبًن، وتنزةو اإلسالم عن أعمال اؼبسلمٌن، 

« حبیث ةساةر حاجات العصر وحقائق العلم ومتطّلبات الزمان والدعیة إىل ذبدةده وتأوةلو
 مثّ ةلیم اؼبتعّصبٌن من اؼبسلمٌن فیقیل: ،(ٜ٘ٔ :ٖٜٜٔ)القلعجي،

أخطأ اؼبسلم يف فرم ما ورد يف دةنو من أّن اؼبسلمٌن خًن األمم، وأّن العزّة والقّیة مقرونتان » 
سلم، وإّن رفعة الشأن تابعة للفظو، وإن مل بدةنرم أبد الدىر، فظّن أّن اػبًن مالزم لعنیان اؼب

ةتحقق شيء من معناه، فإن أصابتو مصیبة أو حلت بو رزةة تسلى بالقضاء، وانتظر ما ةأيت بو 
الغیب، بدون أن ةّتخذ وسیلة لدفع الطارئ، أو ةنرض إىل عمل لتاليف ما عرض من خلل، أو 

  (.ٓٚٔ :ٜٖٜٔ)حیراين، « ة نبّیويف ذلك كتاب اهلل وسنّ  مدافعة اغبادث اعبلل، ـبالفاً 
ي حالترم إىل إذن ةلیم اؼبسلمٌن ألهّنم ال ةعملین شیئًا لتحسٌن أحیاؽبم، بل ةرجعین تردّ    
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  .القضاء والقدر، وىذا ةعید إىل اػبطأ يف فرم ما ورد يف دةنرم
 يف عصره، وكثًناً لقد وّجو اإلمام نقده الشدةد للمشتغلٌن بالعلیم الدةنیة وتفسًن القرآن الكرًن   

ما ةنعى علیرم جرلرم وتعصبرم وضیق عقیؽبم، وافتقارىم إىل روح النقد والتمحیب، وسبّكن 
، وإلصالح ىذا اػبلل حيّث اؼبفسرةن الذةن (ٚٛ -ٙٛ :ٜٜٙٔ)أمٌن، اػبرافات واألوىام من أكثرىم 

فسًنىم، وحّقرم يف ، معتمدةن على العقل يف تحدةثاً  ةرةدون تفسًن القرآن على تفسًنه تفسًناً 
أن ةطرحیا جانباً من رؤةة السابقٌن من اؼبفسرةن، وأن ةتزّودوا باألسلحة واألدوات اللغیةة، وشيء 
من أسباب النزول، ومعلیمات عن السًنة النبیةة، ومعارف التارةخ اإلنساين عن حیاة الكین 

ال ةرةد أن ةفسر القرآن الكرًن ، إذن فری (ٛٙ :ٜٜٛٔ)عمارة، والشعیب اليت ةعرض ؽبا القرآن الكرًن 
ةیافق اؼبعاين اؼبستعملة يف عصر التنزةل، أي اليت كانت زبطر ببال الصحابة حٌن كانیا  تفسًناً 

فری  (،ٗ٘ٔ :ٜٜٙٔ)أمٌن،  ةسمعین لغة القرآن، فقد نصح أن ةؤخذ القرآن صبلة، ال أن ةفّسر ؾبزءاً 
تیى العقلي ودرجة العلم اليت بلغیىا، ولیس باؼبس تبطتةرى أّن رؤةة اؼبفّسرةن السابقٌن قد ار 

عند اؼبكان الذي بلغیه فقط، وال أن تكین حصیلتنا الفكرةة ىي  واقفاً  بالضرورة أن ةكین عقلناً 
 (. ٘٘ :ٕ٘ٓٓ)بدوي، فقط ما حصلیه 

ىكذا أدرك اإلمام أّن ظریر اعبماعات اؼبتطرفة يف اإلسالم ىی نتیجة العتماد اؼبسلمٌن على     
لتفاسًن اليت تبحث عن الزواةا الضّیقة يف اإلسالم دون اعتمادىم على العقل، وأهّنم أمهلیا بعض ا

، ألّن حیاة الرسیل كانت كّلرا تسامح ال غلی فیرا، وألجل ذلك ربّدث حّج السًنة النبیةة أحیاناً 
 عن الغلی والتعصب، ووصفرما باؼبرض اؼبعدي، فقال:

إّن ذلك بدأ  مج ولع اؼبسلمین بالتكفًن والتفسیق، ورمي زةد بأنّو مبتدع وعمرو بأنّو زندةق؟!» 
تلك الفنت -فیرم عندما بدأ الضعف يف الدةن ةظرر بینرم، وأكلت الفنت أىل البصًنة من أىلو

ل يف وتصدر للقی  -اليت كان ةثًنىا أعداء الدةن يف الشر  والغرب ػبفض سلطانو وتیىٌن أركانو
الدةن برأةو من مل سبتزج روحو بروح الدةن، وأخذ اؼبسلمین ةظّنین إّن من البدع يف الدةن ما حيسن 

ؼبن كان بٌن أةدةرم من األمم اؼبسیحیة وغًنىا، وانشأوا ةنسین  إحداثو لتعظیم شأنو، تقلیداً 
ؼبٌن، وتیىّل شؤون ماضي الدةن ومقاالت سلفرم فیو، وةكتفین برأي من ةرونو من اؼبتصّدرةن اؼبتعا

اؼبسلمٌن جراؽبم، وقام بإرشادىم يف األغلب ضالؽبم، ويف أثناء ذلك حدث الغلی يف الدةن، 
واستعرت نًنان العداوات بٌن النظار فیو، وسرل على كّل منرم     عبرلو دةنو     أن ةرمي اآلخر 
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/ ٖ ج:ٖٜٜٔ)عبده،  «فیو بالباهل بدةنرم إزدادوا غلیاً  باؼبرو  منو ألدىن سبب، وكّلما ازدادوا جرالً 
ٖ٘ٛ.) 

)البعد  لقد تطر  األستاذ يف اؼبقالة السابقة إىل األصل الثالث من أصیل اإلسالم الذي ىی   
، وال سیما بعد شییع اة اليت كبن اآلن يف أمّس اغباجة إلیرعن التكفًن(، وىی من األصیل اؼبرمّ 

ن بسالهة اللسان، وأسرل األشیاء عندىم ىی أحكام التكفًن، واليت ةصدرىا اآلن أناس ةّتصفی 
آراءىم  ةجیزمین بصحّ دائمًا ىؤالء  ؛صدار األحكام بالكفر على من خيالف ىذا الرأي أو ذاكإ

ىم، لذلك نسمع اآلن بیجید صباعات ءناقشة من خيتلف معرم يف آراموال ةقبلین ومعتقداهتم 
هال  أحكام التكفًن على اعبمیع، والضرب إتسّمى جبماعات التكفًن، فأصبح بعضرا ةریى 

، ولكن اإلمام خبالف ىؤالء كان بعیداً عن التعصب األعمى وما (ٜٙٔ: ٜٜٛٔ)العراقي، ربت اغبزام 
ةصحبو من ضیق يف األفق وربجر يف الفكر، بل كان ةدعی دائمًا إىل التسامح واحرتام وجرات 

 من آراء وأفكار حّج فیما ةتعّلق بالدةننظر اآلخرةن، وافرتاض حسن النیة فیما ةصدر عنرم 

لقد أدرك اإلمام خطر ىؤالء اؼبتطرفٌن على الدةن اإلسالمي وؾبتمعو، لذلك  (.ٔٙ: ٜٜٛٔ)زقزو ، 
 قال:
إذا صدر قیل من قائل حيتمل الكفر من مائة وجو، وحيتمل اإلديان من وجو واحد، ضّبل على » 

مع أقیال الفالسفة اغبكماء أوسع من ىذا؟  ةت تساؿباً اإلديان، وال جییز ضبلو على الكفر، فرل رأ
ال حيتمل اإلديان من وجو واحد من مائة  وىل ةلیق باغبكیم أن ةكین من اغبمق حبیث ةقیل قیالً 

 .(ٙٚ: ٕٕٓٓ)عمارة،« وجو؟
 
 ؛ إحياء االجتهاد الفقهي الدين والعقل -2-4

آبادي، فانصرف إىل  الدةن األسد السید صباللقد تّلقى اإلمام علیمو يف األزىر، وتأثّر بأستاذه 
دراسة الفلسفة العقلیة، فلسفة اؼبشائٌن اإلسالمیٌن وىم اتباع أرسطی الذي كان ةعلم اغبكمة وىی 

وإىل دراسة الالىیت  (ٚٚ/ ٔى : ٖٔٗٔ)الدوسري، ماش ربت الروا  اؼبظلل لو من حّر الشمس 
فابتعد عن  جدةداً  ت حیاتو، فتیّجو تیجراً )علم الكالم(، وبذلك تغًنّ  التقلیدي اإلسالمي

من ذلك أولع باالهالع على الكتب اغبدةثة، فتّدرب على  االستغرا  يف التصیف، وبدالً 
(، وابتعد بعد ذلك عن ٕٔٔ :ٜٔٛٔ)آدمز، نشاء والكتابة يف اؼبیضیعات اإلصالحیة اؼبختلفةاإل
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ر إاّل بالتحلیل والتعرةف والتألیف بٌن النظر اؼبنطقي اعبديل اجملّرد الذي ال ةعىن فیو اؼبفك
التصّیرات، مثّ اذّبو إىل ـبتلف وجیه النشاط األخالقي والدةين والسیاسي، اليت ةتصل اإلنسان عن 

 كان ؿبمد عبده فیلسیفاً »، لذلك وصفو أحد الباحثٌن بقیلو، مباشراً  هرةقرا حبقائق اغبیاة اتصاالً 
عادت الفلسفة يف العامل اإلسالمي إىل ما كان ةنبغي أن  هبذا االسم اعبمیل، تعلى ةدةو جدةراً 

لقد أراد  .(ٖٙ :ٜٜٙٔ)أمٌن،« يف معىن ىذه اغبیاة اإلنسانیة روحیاً  ، فاضحت تأمالً تكین علیو دائماً 
ومن أجل ذلك  (،٘ٚٔ :ٜٖٜٔ)حیراين، اإلمام بأسلیبو ىذا إعادة ماىیة اإلسالم اغبقیقي إىل الدةن 

حّدد ىدفو من اإلصالح الدةين، وىی معارضة التقلید دبختلف صیره وأشكالو، ألّن التقلید 
حسب رأةو ىی العقبة الرئیسة اليت تعرتض هرةق العقل اإلنساين السلیم يف اغبیاة، وقد عّد التقلید 

، ألّن اإلنسان الذي دبثابة إلغاء للعقل وقضاء على شخصیة الفرد وكبت لقدراتو وامتران لكرامتو
ةكتفي دبجرد التقلید األعمى للمذاىب واألفكار واألشخاص ةتنازل عن عقلو وإنسانیتو، وةرتضي 

ل من جاىر حباجة اإلسالم ، وىی أوّ (٘٘ -ٗ٘ :ٜٜٛٔ)زقزو ، لنفسو أن ةكین ؾبرد تابع ذلیل لغًنه 
التقلید، وفرم الدةن على هرةقة ربرةر الفكر من قید  ، فری ةعدّ (ٜٕٔ: ٖٜٔٔ)فیكینت،  إىل اإلصالح

سلف األّمة، سبب من أسباب میازةن العقل البشري اليت وضعرا اهلل لرتد من شططو، وتقل من 
 .(ٗٚ: ٜٜٛٔ)علي، خلطو وخبطو 

يف استخدام العقل  لفکرهإّن ىذا الرأي قد فتح باب النقد لدى بعض احملافظٌن واؼبخالفٌن   
عندما نتخلى عن التفسًن التقلیدي »كما قال أحد الباحثٌن وفتح باب االجتراد يف التفسًن،  

للرأي الشخصي، ةصبح من الصعب، إن مل ةكن من اؼبستحیل، التمییز  باباللإلسالم ونفتح 
   .(ٜٚٔ: ٜٖٜٔ)حیراين، « بٌن ما ىی میافق لإلسالم وما ىی ـبالف لو

ىذا النقد غًن وجیو، بدلیل أّن مرجع اإلمام الیحید يف التفسًن ىی القرآن  أنّ  ینحثاةرى الب  
للفصل بینرما، أي، إذا  الكرًن، فإذا واجرنا رأةٌن ـبتلفٌن يف االجتراد، قبعل القرآن الكرًن معیاراً 

یرة أردنا أن نفّضل أةرما أقرب إىل النب القرآين، وقد تطّر  اإلمام إىل ىذه اؼبسألة عندما فّسر س
 اإلخالص، قائاًل:

فالبّد أن ةرد إىل ما أنزل صبیع ما ةقع االختالف فیو، ولیس من اؼبباح أن ةرجع إىل قیل غًنه، » 
مج نطق صرةح كتابو خبالفو، وعلى الناس كافة أن ةرجعیا إىل الكتاب، فإذا مل ةكینیا عارفٌن بو، 

ا بأن ةعرفیا منو أصیل ما ةعتقدون وما رجعیا إىل العارف وهالبیه بالدلیل منو، وعلیرم أن ةرتمی 
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ةعلمین، فإن مل ةفعلیا اختلفت اآلراء، وحجبت اؼبذاىب كتاب اهلل، فدرس معناه وذىبت 
، لتعّلق الناس بقیل غًن اؼبعصیم، وعماىم عن ىدى اؼبعصیم، وكانیا دبنزلة اغبكمة من إنزالو عبثاً 
 (  ٖٚ٘/ ٘ ج:ٖٜٜٔ)عبده، « من مل تأتیرم رسالة

إذن ةرةد اإلمام االستفادة من اؼبنبع الصايف لإلسالم، وذلك بعد ربطو باغبضارة اغبدةثة      
دون اؼبساس باؼبعتقدات الدةنیة، ألّن اإلسالم دةن عقالين ةتماشى مع مبادئ تلك اغبضارة  من

 أّن أصیؽبا مستمّدة من عقالنیة اإلسالم وعلیمو، وأنّو كان ةعتقد أنّ  اليت كان ةعتقد جازماً 
على الیقیف عند  ، وال تقیم أةضاً النظرة التجدةدةة ال تقیم على رفض الرتاث صبلة وتفصیالً »

معرّبة عن الثیرة  تعدّ الرتاث كما ىی ودون بذل ؿباولة لتأوةلو وتطیةره، بّل إن النظرة التجدةدةة 
« نعیش فیومع العصر الذي  داخل الرتاث نفسو، إهّنا إعادة بناء الرتاث وحبیث ةكین مّتفقاً 

   .(ٓٛٔ ج:ٜٜٛٔ)العراقي، 
ويف أواخر حیاتو جلس اإلمام باألزىر لكي ةفّسر القرآن الكرًن حبسب القدًن اؼبمزوج      

بالعقل، فكّثف تفسًنه ومأله باإلصالح الدةين وربرةر العقل اإلنساين، وإقامة الصالت اؼبمكنة 
، لذلك ةصفو (ٚٙ: ٜٜٙٔ)أمٌن، اىف مع التقدم بٌن العلم والدةن، وىی ةرى أّن الدةن كالعلم ال ةتن

ومن ىنا انطلق ؿبمد عبدة لیبٌّن أن اإلسالم ةنطیي على بذور ىذا الدةن » :أحد الباحثٌن بقیلو
للحیاة  ألن ةكین أساساً  العقلي وىذا العلم االجتماعي، وىذا القانین اػبلقي، فبا جیعلو صاغباً 

العلم والفكر والنظر من لیازم الدةن »، والسبب يف ذلك ىی أّنو ةعّد (ٗٚٔ: ٜٖٜٔ)حیراين، « اغبدةثة
، وأّن اؼبسلمٌن قد ابتعدوا عن الدةن، وبذلك ابتعدوا عن (ٖٛ٘/ ٖ ج:ٖٜٜٔ)عبده، « اإلسالمي

كبرافرم عن دةنرم وأخذىم اما عادوا العلم وال العلم عاداىم إاّل من ةیم » العلم، لذلك ةقیل:
كّلما بعد عنرم علم الدةن حرمیا شبار العقل، وكانیا كّلما تیّسعیا يف العلیم يف الصد عن علمو، ف

الدةنیة، تیّسعیا يف العلیم الكینیة... الدةن واسطة التعارف بینرم وبٌن العلم، فلّما ذىبت 
 .(ٜ٘: ٕٕٔٓ)عبدالراز ،  «الیاسطة تناكرت النفیس وتبدل األنس وحشة

 الفلسفة آبادي، األسد الدةن صبال السید و أخذ من أستاذهلقد عّظم اإلمام من العقل، ألنّ   
لع على مؤّلفات الفالسفة ذلك اهّ  عن ، وفضالً (ٕٖٙ/ ٔ :جٕٕٔٓ)زةدان، اؼبشرقیة  واغبكمة واؼبنطق

 واؼبعتزلة اؼبتكلمٌن بٌن البحث علیرا اليت دار الفالسفة آراء على اهََّلع»العرب والغربیٌن ف 
 اعبمع من ديّكنوعاً اهِّاَل  اؼبتأخرة العصیر يف فالسفة الغرب أقیال على اهََّلع مث اؼبسلمٌن، وفالسفة
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إذن تشیع اإلمام بعلم الفلسفة الغربیة  (،ٜ: ٕ٘ٓٓ)بدوي، « أقیال اؼبتقدمٌن من ةشبررا ما وبٌن بینرا
 الدةن، ىدي إىل بو واالسترداء العقل ربكیم يف اؼبعتزلة مع ىی» والكالم اإلسالمیة، لذلك ف 

االكتفاء  وبٌن للعقل الدةن مطابقة بٌن  ةفرّ  ألنو وحده؛ بالعقل االستغناء يف ةرى رأةرم ال ولكنو
 .(ٖٙٔ :ٕٕٔٓ)العقاد،« والشرعیة النظرةة اؼبسائل يف بالعقل

لقب )السلفي العقالين(، ألنّو سبّیز عن  یوالكاملة عل اإلمام ق أعمالهلق ؿبقّ أؽبذا اؼبیقف   
السلفیٌن الذةن اكتفیا باؼبیقف )السلفي النصیصي(، وعن العقالنیٌن الذةن انطلقیا من منطلق 

الذةن ازبذوا اؼبیقف السلفي النصیصي نراىم »ألّن أغلب  (،ٚٛ: ٜٜٛٔ)عمارة،  العقل فقط ال غًن
على قدر العقل، وىذا ما رفضو األستاذ اإلمام قد أعلیا من قدر النصیص اؼبأثیرة عن األولٌن 

عندما أعال من قدر العقل واعرتف لو دبكانو اؼبمتاز بٌن القیى اإلنسانیة اؼبختلفة... وأغلب 
الذةن انطلقیا من منطلق العقل فقط أىدروا قیمة النصیص اؼبأثیرة دون سبییز بٌن ىذه النصیص، 

ّیز بٌن ما ىی متیاتر ال ةرقى إلیو الشك، مثل القرآن وىذا ما مل ةصنعو األستاذ اإلمام عندما م
الكرًن، وبٌن ما جاءنا بیاسطة رواة النستطیع التأكد من صدقرم وأسانید ال نلك التحقق من 

 (.ٚٛ: ٜٜٛٔ)عمارة، « سالمترا ووفائرا باؼبطلیب
شأنو،  ترفعة أّما رأةو فیما ةتعلق بغًن القرآن الكرًن من النصیص فری ال ةرى ألي نب حصان   

تعلی على  وىی ةرى كذلك أنّنا ال نستطیع دبا لدةنا من معلیمات أن قبعل مروةات الرواة حججاً 
، وعن قیمة (ٛٚٔ/ ٔ :جٖٜٜٔ)عبده، حجة العقل الذي ىی أفضل القیى اإلنسانیة على اإلهال  

ما قیمة سند ال أعرف بنفسي رجالو، وال أحیاؽبم، وال »ىذه األسانید خياهب أحد العلماء بقیلو 
مكاهنم من الثقة والضبط؟ وإّنا ىي أظباء تتلقفرا اؼبشاةخ بأوصاف نقلدىم فیرا، وال سبیل لنا 

  .(ٕ٘ٔ/ ٖ ج:ٖٜٜٔ)عبده، « إىل البحث فیما ةقیلین
ث األحاد، فری الةكتفي بثقة الراوي فیمن روى عنو، بل ةطلب أن تیّفر ويف ما ةتعلق بأحادة  

 ولیس ؽبؤالء أن ةلزمیا غًنىم ما ثبت عندىم، فإنّ » مقیمات ىذه الثقة يف ىؤالء الرواة، فیقیل:
ثقة الناقل دبن ةنقل عنو حالة خاصة بو ال ديكن لغًنه أن ةشعر هبا حج ةكین لو مع اؼبنقیل عنو 

بأحیالو وأخالقو ودخائل نفسو، وكبی ذلك فبا  ما للناقل معو، فالبد أن ةكین عارفاً  يف اغبال مثل
ةطیل شرحو وحيصل الثقة للنفس دبا ةقیل القائل، وال ةصّح أن ةكین شيء من ذلك مثار 

وحسب رأةو ال سبیل أمامنا وال مفر من عرض ىذه  .(ٜٕٗ/ ٗ ج:ٖٜٜٔ)عبده، « اختالف يف الدةن
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لقرآن، فما وافقو كان القرآن ىی حّجة صدقو وما خالفو فال سبیل لتصدةقو، وما اؼبأثیرات على ا
  .(ٙٛٔ/ٔ ج:ٖٜٜٔ)عبده،خرج عن اغبالتٌن فاجملال فیو لعقل اإلنسان مطلق ومفتیح 

 خاتمةال
 یةرکة اإلصالحفاغب. ي والدةين يف عصرهلقد کان اإلمام ؿبمد عبده من أبرز دعاة التجدةد الفکر  

ا يف العامل اإلسالمي مل تكن يف ذىن اؼبصلح إال وسیلة لتحقیق غاةة ؽب  أصبح عنیاناً اليت ةیالدةن
 .وىي اإلصالح األخالقي دبعناه الدقیق

الذي كان ةرمي إلیو اإلمام عبده ىی تصحیح االعتقاد وإزالة ما هرأ علیو من اػبطأ يف إّن الغرض  
، وضبل لترذةب األخال  وصالح األعمال ده ةرى الدةن كافالً . کان عبفرم النصیص الدةنیة

ر العلیم الدةنیة وصبیدىا وحصرىا إىل اإلمام تأخّ  أرجعلقد  النفیس علی هلب السعادة من أبیاهبا.
غیاب االجتراد الذي ةقتضي استخدام العقل، وال تناقض ىنا بٌن ىذه الدعیة والقرآن، ألّن ما 

لتأةید القیاعد الدةنیة، وىی نفسو وظیفة علم الكالم ةنادي بو القرآن ىی استخدام األدّلة العقیلة 
فالعلم الصحیح مقّیم الیجدان، والیجدان السلیم من أشّد أعیان العلم، والدةن . أو علم العقیدة

ذعان، فكر ووجدان، فإذا اقتصر دةن على أحد إالكامل علم وذو ، عقل وقلب، برىان و 
 .ةقیم على األخرىد سقطت إحدى قائمتیو، وىیرات أن فقاألمرةن 

کان اإلمام ؿبمد عبده ةنظر إلی تسامح اإلسالم وترخصو سیاء مع معتنقیو أو مع أصحاب  
ن أأّن اإلسالم جاء فأنکر ك ؛ ذلكّ ا میضع الشراألدةان األخری دبثابة حقیقة ال سبیل إلی وضع

 عبده جریداً بذل ؿبمد ؽبذا .  اغبكم على عقیدة أخ لو يف الدةنةکین ألحد من الناس حّق يف
مضنیة للتقرةب بٌن اؼبسلمٌن دبذاىبرم اؼبختلفة وبٌن اؼبسلمٌن واؼبسیحیٌن وکان من دعاة 

 التسامح العظماء.
بكل ما للكلمة من معىن، ومع ذلك كان ةنتمي إىل الرتاث اإلسالمي، لذلك   كان اإلمام عصرةاً  

ةد اغبیاة الدنیا ةستلزم االستعانة كان ةعّد أّن مأثیر الدةن ىی اؼبرجع يف ذبدةد الدةن، وأن ذبد
بكل التجارب واألفكار والعلیم والنظرةات اليت أبدعرا اإلنسان، سیاء يف عصیر ما قبل اإلسالم، 
أو ما بعده، وسیاء أكان اؼببدع ؽبذه العلیم من اؼبسلمٌن أم من غًنىم، حاول اعبمع بٌن القدًن 

لفكر اإلسالمي من خالل االنفتاح على العلم واعبدةد، وقد أثّرت ذبربتو يف ىذا اجملال يف ا
 ومفاىیم التمّدن، واللجیء إىل العقل واالبتعاد عن التقلید.
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 والمراجع قائمة المصادر
 ، ترصبة: عباس ؿبمید، القاىرة: عبنة دار اؼبعارف اإلسالمیة.اإلسالم والتجديد في مصرم(، ٜٔٛٔآدمز، تشارلز )

، العدد مجلة آداب الکوفة، «اإلمام ؿبمد عبده دراسة يف آراءه الدةنیة والسیاسیة»م(: ٕٔٔٓاألعرجي، مؤةد )
 .ٛٔٗ-ٔٓٗ، صب ٜ ال
 .، القاىرة: مكتبة النرضة اؼبصرةةفيض الخاطرم(، ٜٚٗٔمٌن، أضبد )أ

 .األعلى للثقافةالقاىرة: اجمللس  رائد الفكر المصري )اإلمام محمد عبده(،م(، ٜٜٙٔأمٌن، عثمان )
 ، القاىرة: مطابع اؽبیئة اؼبصرةة.محمد عبده والقضايا اإلسالمية اإلمامم(، ٕ٘ٓٓبدوي، عبدالرضبن )

 م(، رواد اؼبقالة األدبّیة يف األدب العراقي اغبدةث، بغداد: منشیرات وزارة اإلعالم.ٜ٘ٚٔالبصري، عبد اعببار داود )
، مذکرة مکملة لنیل شرادة هضوي اإلصالحي عند محمد عبدهالمشروع النم(: ٕٚٔٓبن ضبیدة ، خدجیة )

 اؼباسرت يف الفلسفة، جامعة ؿبمد بیضیاف، اعبزائر.
  .مكتبة وىبة: ، القاىرةالفكر اإلسالمي الحديث وصلتو باإلستعمار الغربي (:مٜٔٙٔ)ؿبمد  ،البري
الحوار مجلة ، «رائد من رواد اإلصالح والنرضة اؼبصرةة اغبدةثة :اإلمام ؿبمد عبده » م(:ٕٓٔٓ)ؿبمد زكرةا  ،تیفیق

 .ٖٔ ، صٔالعدد ،المتمدن
 ، بًنوت: دار الطلیعة. محمد عبده )قراءة جديدة في خطاب اإلصالح الديني( :م(ٖٕٓٓ) اغبداد، ؿبمد

 ، اعبزء األول، بًنوت: مؤسسة الرسالة.االتجاىات الوطنية في األدب المعاصرم(، ٜٗٛٔحسٌن، ؿبمد )
 .القاىرة: اجمللس األعلى للثقافة ،اإلمام محمد عبده  وحركة التنوير (:مٕٕٔٓ) ضبد عبد اهللأ ،حنقة

 .دار النرار ، ترصبة: كرًن عزوقل، بًنوت:ةالفكر العربي في عصر النهض :م(ٜٖٜٔحیراين، ألربت )
 ، اؼبدةنة اؼبنیرة.التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية :ه(ٖٔٗٔالدوسري، فاٌف )

 أجزاء(، دار الفضیلة. ٖ، )تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده :م(ٕٙٓٓرضا، ؿبمد رشید )
 .الطبعة اػبامسة عشر، بًنوت: دار العلم للمالةٌن األعالم، :م(ٕٕٓٓخًنالدةن ) الزركلي،

 ، القاىرة: ؾبلس األعلى للثقافة.مكانة العقل في فكر الشيخ محمد عبده :م(ٜٜٛٔزقزو ، ؿبمید ضبدي )
، القاىرة: مؤسسة ىنداوي للتعلیم تراجم مشاىير الشرق في القرن التاسع عشر :م(ٕٕٔٓزةدان، جرجي )

 والثقافة.
 ، الرةاض: مكتبة الرشد، الرةاض.  شاعرةموقف ابن تيمية من األ :م(ٜٜ٘ٔن )صاٌف، عبد الرضب

 ، القاىرة: مؤسسة ىنداوي للتعلیم والثقافة. الدين والوحي واإلسالم :م(ٕٕٔٓعبد الراز ، مصطفى )
 التعليم،الفكر التربوي لألستاذ اإلمام محمد عبده وآلياتو في تطوير  (:مٕٙٓٓ) ؿبمد فیزي، عبداؼبقصید

 القاىرة: مکتبة النرضة اؼبصرةة.
 الشرو . ؿبمد عمارة )طبسة أجزاء(، بًنوت: دار :، ربقیقاألعمال الكاملة :م(ٖٜٜٔعبده، ؿبمد )
 ، دمشق: دار اؼبدى للطباعة والنشر.اإلسالم بين العلم والمدنية :م(ٕٕٓٓ) --------

 ، القاىرة: دار قباء.العربي المعاصرالعقل والتنوير في الفكر  :م(ٜٜٛٔالعراقي، عاهف )
القاىرة: مؤسسة ىنداوي  )اإلمام محمد عبده(، عبقري اإلصالح والتعليم :م(ٕٕٔٓالعقاد، عباس ؿبمید )
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 للتعلیم والثقافة.
 ، الکیةت: اجمللس الیهين للثقافة والفنین واآلداب.الفكر التربوي الحديث :م(ٜٜٛٔعلي، سعید إظباعیل )

 ، القاىرة: دار الرشاد.اإلسالم والمرأة في رأي اإلمام محمد عبده :م(ٜٜٚٔعمارة، ؿبمد )
 القاىرة: دار الشرو . اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، :م(ٜٜٛٔ) --------
 مصر: مكتبة األسكندرةة. المنهج اإلصالحي لإلمام محمد عبده، :م(ٕ٘ٓٓ) --------

 ،  اعبزء األول، بًنوت: مطبعة األدبیة.تاريخ الصحافة العربية :م(ٖٜٔٔفیلیب دي هرازي ) ،فیكینت
 (،)جمال الدين األسدآبادي، محمد عبده، سعد زغلول ثالثة من أعالم الحرية :(مٖٜٜٔقلعجي، قدري )

 شركة اؼبطبیعات للتیزةع والنشر. بًنوت:
موقع إسالم أون ، «اإلمام ؿبمد عبده ومدرستو الفكرةة»م(: ٜٕٔٓؿبمد السنیسي، السنیسي )

 .islamonline.net/30520:.الين
مجلة القدس الدولية ، «الشیخ اإلمام ؿبمد عبده وأثره يف الفکر اإلسالمي اؼبعاصر»م(: ٕ٘ٔٓمصباح، ؿبمد )

 .ٖٕٛ-ٕٕٚ، صبٕالعدد  للدراسات اإلسالمية،
التارةخ  ة اؼباسرت يف، مذکرة مکملة لنیل شرادمحمد عبده ومواقفو من قضايا عصرهم(: ٕٗٔٓمرين، عیسی )

 اؼبعاصر، جامعة ؿبمد بیخیضر.
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 رَایی اودیشٍ از زوجیرِ تقلید بٍ سًی اصالح ي وًآيری

 1بیىیِ دیىی در مقاالت محمّد عبدٌخًاوش تحلیلی جُان
 صباح کریم مًلًد ،بايٌ دیه کریم مًلًد ،2علی افضلی

 داًطگبُ تْزاى استبدیبر گزٍُ سببى ٍادبیبت عزبی

 استبدیبر گزٍُ سببى ٍادبیبت عزبی داًطگبُ کَیب، اللین کزدستبى عزاق

 داًطگبُ کَیب، اللین کزدستبى عزاق داًطجَی دکتزی سببى ٍادبیبت عزبی

 چکیدٌ
ذ عبذُ اس پیطگبهبى دعَت بِ ًَآٍری ٍ دگزاًذیطیِ دیٌی در رٍسگبر خَد بَد. اٍ ًمطی هْن هحوّ

اس بزدگی ٍ تبعیت هحض داضتي ایفب کزد ٍ خَاستبر تالش ت بزای رّبیی بخطی بِ هلّدر آگبّی

ِ بِ ضزٍرت ببسضٌبسی ٍ ببساًذیطی در ًظزات آًبى بزای آسادی بَد. ایي پژٍّص بب تَجّ

ذ عبذُ، گیزی اس رٍش ًمل ٍ تحلیل هحتَای همبالت هحوّاسالهی، بب بْزُ ۀاًذیط ۀپیطگبهبى عزص

 ۀگزاًّبی ًَآٍراًِ ٍ اصالحکٌذ تب اس ایي راُ تالشٍی هیبیٌیِ دیٌی ٍی را ٍاکبّب ٍ جْبىاًذیطِ

 ۀگزی، ًمذ اًذیطگزایی، تسبهح، تمزیبِ هذاّب، افزاطیاٍ را در هسبئل هختلفی ّوچَى عمل

 ۀالتِ سهبًِ، بزرسی ًوبیذ. هطبلعداضتِ هٌطكِ اجتْبدْ بِ هٌظَرِ تَافك بب تحَّسلفی ٍ تأکیذ بز سًذُ

ی در ضٌبخت حمبیك اضیب گزایی جبیگبُ هْوّذ عبذُ اثببت کزد کِ عمل ٍ عملهحوّبیٌیِ دیٌی جْبى

ای ضذ کِ رٍحِ اسالم ٍ ّبی افزاطی ٍ جبّالًِسبسیِ دیي اس خَاًصدارد. اٍ هجذّاًِ خَاستبر پبن

 ۀاس احیبیِ اجتْبد در ًمذ ٍ اصالح اًذیط ،است. بِ ّویي هٌظَر سًذگیِ اجتوبعی را آلَدُ سبختِ

تِ ٍاالی تسبهح ٍ تمزیبِ ادیبى ٍهذاّب، خَاستبر بزچیذُ یّکزد. ٍی بب تأکیذ بز اّوّی دفبع سلف

 ّبی هذّبی بَد.ضذىِ فتٌِ

بیٌی دیٌی، اصالح ٍ ًَآٍری دیٌی، گزایص عملی، تمزیب ذ عبذُ، جْبىهمبالت هحوّ: َا کلیدياژٌ

 ادیبى ٍ تسبهح دیٌی.

                                                                                                                                               
ایي پژٍّص بزگزفتِ اس رسبلۀ دکتزی صببح کزین هَلَد در گزٍُ سببى ٍادبیبت عزبی داًطگبُ کَیب در اللین   1

َلَد )راٌّوبی عزاق است کِ بِ راٌّوبیی دکتز علی افضلی )راٌّوبی خبرجی( ٍ دکتز ببٍُکزدستبى  دیي کزین ه

 است. داخلی(، دفبع ضذُ

 
 ali.afzali@ut.ac.ir                                                                                   َلئهس ًَیسٌذُ  4
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