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 : املقدّمة
   

 شهد القرن التاسع عشر أف�ار 
ً
إصالحية تبلورت ع�� يد عدد من املفكر�ن ومن أبرزهم  ا

 
ً
  املفكران الكب��ان عبد الرحمن ال�واك�ي ودمحم عبده، وال تزال أف�ارهما �صالحية منبعا

ً
ثّرا

�ستلهمه الباحثون واملفكرون العرب املعاصرون �� التأسيس لنظر�ا��م وتصورا��م ال��ضو�ة. 

 
ً
��ا املنظومة الفكر�ة للمفكر�ن الكب��ين ال�واك�ي ودمحم  ىلألهمية الكب��ة ال�ي ما زالت تحظى ونظرا

حي�ن ضمن رؤ�ة عبده، ��دف هذه الدراسة إ�� استكشاف ��عاد التنو�ر�ة ملشروع��ما �صال 

، نقدية مقارنة، وذلك من أجل الوقوف ع�� أوجه �ختالف والتوافق ب�ن مشروع��ا �صالحي�ن

من أجل التأسيس لبناء رؤ�ة ��ضو�ة إصالحية يمك��ا أن تأخذ بمعطيات التجر�ة الفكر�ة 

 �صالحية املم��ة ل�ل م��ما.
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همي��ا ر�ما من تفردها بتقديم رؤ�ة نقدية هذا السياق إن دراستنا هذه تأخذ أ و�مكن القول ��

مقارنة ب�ن املشروع�ن ال��ضو��ن ل�ل من ال�واك�ي ودمحم عبده، حيث تندر الدراسات ال�ي تناولت 

تناولت املشروع ا�جار�ة �� هذا امليدان ،  ،املشروع�ن �� سياق نقدي مقارن، فأغلب الدراسات

تلك ال�ي تناولت فكر عبد الرحمن ال�واك�ي �� عالقة  وأغل��ا�صال�� ل�ل م��ما بصورة مستقلة، 

ا�ختلفة �� يد �خص  وتحذيره من �ستبداد وا�جمع ب�ن السلطات ،الدين �سالمي بالسياسة

0Fواحد ح�ى ال تتكرر تجر�ة الكهانة الكنسية ال�ي احتكرت الدين والدنيا

،عالوة ع�� الكتابات ال�ي 1

إماتة اد وتحليله املتعمق له وأن القرآن الكر�م ممت�� بتعاليم تناولت نظر�ة ال�واك�ي �� �ستبد

1F�ستبداد وإحياء العدل 

، وتتعدد كذلك الدراسات ال�ي تناولت فكر �ستاذ �مام دمحم عبده وم��ا 2

الدراسات ال�ي تناولت حياته و�عليمه �� �زهر ودعوته للتجديد ودوره �� الثورة العرابية وعالقته 

2Fموقفه من �حتالل �نجل��ي بالسلطة و 

 عن أهم مؤلفاته3
ً
: رسالة الواردات �� سر وأبرزها ، فضال

التجليات، تفس�� القرآن الكر�م، �سالم والرد ع�� منتقديه، رسالة التوحيد و�سالم والنصرانية 

3Fب�ن العلم واملدنية

4 . 

ة أوجه الت�امل والتباين و�بقى القول ضمن هذه املن�جية أن الدراسة ا�حالية �س�� إ�� دراس

و�ختالف ب�ن املشروع�ن �صالحي�ن ل�ل من دمحم عبده وال�واك�ي. وع�� هذا �ساس تتحدد 

 إش�الية هذه الدراسة بالسؤال الرئيس ��ي: 

ما أوجه �تفاق و�ختالف ب�ن املشروع�ن �صالحي�ن لدى �ل من عبد الرحمن 

 الكواك�ي و�مام دمحم عبده؟ 

                                                      
،   البهررة  دار استقبب   الررب ، ط عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد اإلسالممحمد ع�رة،  -1

1 ،1984 ( 
 ) 2009، 2  البهررة  دار الرشوق، ط طبهئع االسقبداد ومصهرع االسقبرهد، عبد الرحمن الكواكبي ،  -2
،   البهررة  الهيئة اسرصية عببري اإلصالح والقرليم األسقهذ اإلمهم محمد عبدهعبهس محمود الربهد،  -3

 ) 1970، 3الرهمة للقأليف والنرش، ط 
 )  1972،  البهررة دار الرشوق، األع�ل الكهملة لإلمهم محمد عبدهمحمد ع�رة،  -4
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 : الدراسةمكونات  
   

 تقسم الدراسة إ�� ثالثة أقسام: 

:
ً
 الس��ة الذاتية واملؤثرات الفكر�ة  أوال

:
ً
 <نقاط �تفاق �� املشروع�ن �صالحي�ن عند ال�واك�ي ودمحم عبده ثانيا

  
ً
 مالمح �ختالف �� املشروع �صال�� لل�واك�ي ودمحم عبده. وذلك كما ي��:  : ثالثا

 ً  لكل من املفكرين :  الذاتية واملؤثرات الفكرية السيرة -أوال
   

 : للكواكبي التاريخية  السيرة -1/1

م، وحياته 1902م ومات مسموًما �� القاهرة عام 1854ولد ال�واك�ي �� مدينة حلب حوا�� عام 

مع الكتابة التحر�ضية  ال�حافة وله من�جه ا�خاص �� عمل �� �انت مليئة باألعمال الهامة فقد

ا�حاماة و�ان دائم الوقوف إ�� جانب الفقراء  بالفقه والسياسة والقانون، وعمل �� إملامه

م م��ًما بمحاولة اغتيال الوا�� ال���ي، وحكم  1886حلب عام  ودخل ال�جن أول مرة �� واملساك�ن،

الدولة عليه باإلعدام من القضاء ال���ي �� حلب، ثم برأته محكمة ب��وت من ��مة �تفاق مع 

أجنبية ضد الدولة العثمانية، و�� مصر وجد ال�واك�ي املناخ ا�حر وا�جوالص�� الذى يتيح له �شر 

أصول ومسودات الفصول واملوضوعات ال�ي كت��ا �� حلب وإدخال التعديالت و�ضافات ال�ي ما 

مؤلفاته كتاب �ان يفكر �� إضاف��ا وهو �� حلب �� ظل كبت العثماني�ن وإرها��م للمفكر�ن، وأهم 

 أم القرى وطبائع �ستبداد �� مصارع �ستعباد.

وقام بالعديد من الرحالت وزار الكث�� من البلدان و�عرف ع�� العديد من املفكر�ن الغر�ي�ن 

ع�� الرغم من عدم ز�ارته ألورو�ا، و�سبه الشر�ف يمتد إ�� البيت الهاش�ي لإلمام ع�� ابن أ�ى 
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و امتلك سلطة املال وال�لمة �ان بإم�انه أن يصبح املثفف النخبوي طالب( كرم هللا وجهه)، وه

4F�م��ي لو رغب ذلك

5. 

 حملمد عبده:  التاريخية  السيرة  – 1/2

م) وهو سليل 1905 -هـ 1323م) وتو�� عام (1849 -هـ 1266ولد دمحم عبده �� مصر �� عام (

، و�انت كث��ة العدد من الرجال والنساء عائلة ( خ�� هللا ) إحدى العائالت املمتدة �� دلتا النيل

متوسطة ب�ن الغ�ى والفقر، وم�ان��ا �جتماعية أع�� من مستواها �قتصادي، وصل��ا بالتدين 

عهد  و�السياسة �انت أسبق من عالق��ا بالعلم و�دب، ولم تكن حياة والده مستقرة إذ اعتقل ��

ا تحت ضغط ا ع��ا خمسة عشرة عامً �عيًد واضطر ملغادرة قر�ته والعيش  عباس �ول مدة،

 املضايقات ا�ح�ومية �عد أن جدد الواشون وشاي��م به عند السلطان بنفس ا�حجة القديمة ال�ي

لسالح ومقاومة الظلم و�ان( املش��ك القروى ) ب�ن �غلبية اابت�� ��ا أك�� رجال العائلة، و�� حمل 

والتعرض لالستغالل، و�ان والد �مام من القالئل الساحقة من أها�� القرى هو تراث من القسوة 

سبيل ذلك �غ��اب عن بلده ليصون  الذين حاولوا نزع أنفسهم من هذا املش��ك، وتحمل ��

5Fكرامته وكرامة عائلته 

6 . 

 لألستاذ والثقا�� الت�و�ن الفكري  ا ��ا وكيًف أر�عة مصادر أسهمت بدرجات متفاوتة كًم  وثمة

عاش فيه وتأثر به، و�ش�ل وعيه منذ صباه  الذي العام للمجتمع املصري  املناخ الثقا�� أولها �مام

 �سالمية التا�عة  �انت تمر ��ا مصر و�قية البلدان سياق �حداث ال�ي الباكر ��

نظام التعليم  ثان��االغر�ي، و وا�حضاري  �ستعماري  سياق التحدي ل�خالفة العثمانية ��

قراءاته ا�حرة ومطالعته  ثال��اانخرط فيه والتحق به ع�� مراحله ا�ختلفة، و�زهري الذى 

أساتذته وكبار معاصر�ه من املفكر�ن والعلماء ع��  ببعض فتأثره را�عها أما الكتب، ا�خاصة ��

                                                      
قراءات يف  عىل نوح، الكواكبي ،"صوت النهضة الررصوي يف  خطهب النهضة"، يف   أحمد جدى وآخرون،  -5

 . 93-92)، ص  2003، 1،   ب�وت  مركز دراسهت الوحدة الرربية، ط الككر  الررب 
ببراريم البيومي اهنم، "مرهل يف   س�ة األسقهذ اإلمهم محمد عبده  األصول االجق�عية والقكوين الثبهيف 6-

اإلمهم محمد عبده مهئة عهم عىل "، يف  ببراريم البيومي اهنم وصالح الدين الجورري   محرران )، 
 – 55) ص 2009، 1اللبنه�،ط ،   البهررة  دار الكقهب اسرصي، ب�وت  دار الكقهب2005 – 1095رحيله 

59 . 
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6Fنحو خاص 

عند ز�ارته  حياة �مام هو التقاؤه بجمال الدين �فغا�ي ، وا�حدث الذى أثر ��7

  الثانية ملصر
ً
إ�� فلسفة  حيث انتقل دمحم عبده من الصوفية أف�اره هامة �� وقد ترك أثارا

�مام ع�� شهادة العاملية من �زهر رغم ا�جهود ا�جادة من جانب �عض  الصوفية، وحصل

إلسقاطه نتيجة آلرائه و�حبته لألفغا�ي، وتو�� تدريس املنطق والكالم املؤ�د بالفلسفة  �عضاء

وقرأ ، مجال شرح املؤلفات الفكر�ة القديمة وا�حديثة لطلبته �� من ا�جهود و�انت له العديد

طر�ق ال�حافة وقام بتدر�به ع�� الكتابة  الكتب �جنبية ا�حديثة املعر�ة، كما مهد له �فغا�ي

تنظيماته  إ�� هذا ا�جال وأسهم معه �� وتحولت دروسه لسيا�ىياالنشاط  ف��ا واش��ك معه ��

وانضم مع ا�حزب الوط�ي ا�حر إ�� العراب�ن ع�� الرغم  مصر، أقامها �� ال�ي نجل��السر�ة ضد � 

ا للثورة العرابية ع�� أ��ا عمل غ�� مشروع و�جر املشا�ل ع�� �مر معاديً  بادئ من أنه �ان ��

م ال��اية بمقاالته ا�حماسية ح�ى صار أحد زعما��م، و�عد هز�م�� جان��ا �� البالد وألقى بثقله ��

  3حوكم مع زعما��ا وحكم عليه بال�جن 
ُ
سنوات ولكنه  6ملدة  1882فى إ�� ب��وت عام أشهر ثم ن

 باريس وعمل معه ع�� إصدار جر�دة "العروة الوثقى " ال�ي أقام ��ا نحو عام ثم �حق ب �فغا�ي ��

عاد و�عد توقف " العروة الوثقى "  �سم�انت لسان حال ا�جمعية السر�ة املعروفة بنفس 

لب��وت وا�شأ جمعية سر�ة للتأليف ب�ن �ديان شارك ف��ا ممثلون لألديان السماو�ة الثالثة، و�� 

ال��اية عاد ملصر حيث حصل ع�� عفو من كرومر �عد أن اقتنع أنه لن �عمل بالسياسة وسيحصر 

 وال��بوي. �شاطه ع�� ا�جال الثقا��

وظل بمنصبه هذا ح�ى وفاته، و�ان ملوقفه املهادن ع�ن �مام دمحم عبده مفتًيا للديار املصر�ة 

 �� غضب �فغا�ي أثره �� لألنجل��
ً
العداء  إثارة الذى هاجمه �شدة، كما �ان ملوقفه هذا أثره أيضا

بينه و��ن الزعيم مصطفى �امل الذى رأى ضرورة التخلص من �حتالل كمتطلب سابق لإلصالح 

و�جتما�� والوصول للشعب وسيلة  �صالح السيا�ىي بده ��و�جتما�� بينما رأى دمحم ع السيا�ىي

7Fللتخلص من �حتالل بمقاومته 

8 . 

                                                      
 . 68، ص اسرجع التهبق -7
، البهررة  مكقبة األنجلو اسرصية، الككر التيهيس من أفالطون بىل محمد عبدهحورية توفيق مجهرد،  -8

 . 536 – 533)، ص  1992، 2ط 
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دمحم عبده  و�مام هدفت تلك املقدمة ملعرفة السياق العام ا�حيط ب�ل من الشيخ ال�واك�ي

إطارها ال�حيح و�ينما �انت مصر متنفس حر�ة لل�واك�ي �سبب كراهية  ف�ارهما ��ألفهم 

 �مام ونفته خارج مصر. لألتراك والعثماني�ن �انت هذه السلطة نفسها ��اجم �ستاذ ا�خديوي 

 للكواكبي ومحمد عبده: ني اإلصالحي نياملشروعواالختالف بني نقاط االتفاق  :ثانيا
   

إال أنه  �صالح والتغي�� ا�جذري  بالتقدمية والثور�ة والرغبة القو�ة �� ا�سمت كتابات ال�واك�ي

الشريعة �سالمية  �سالمية و��ى فلسفته ع�� أساس أن نفس الوقت ال��م بأصول الشريعة ��

أراد  إسالمي وخ�� ضمان ل�حياة الكر�مة لألفراد والشعوب، فهو مص�ح قمة التحرر ��سا�ي ��

إصالح ما فسد من أمور املسلم�ن عن طر�ق الرجوع إ�� حقيقة �سالم وجوهره و�رفع لواء 

مجموع �نظمة السياسية و�دار�ة و�قتصادية و�جتماعية املالئمة ل�ليات  ية ال�ي ���سالم

8Fالدين �سالمي وقواعده �ساسية

مرجعية �صالح  و�تفق �مام دمحم عبده مع ال�واك�ي ��، 9

تخاصم  فاإلمام يرى أن ال��بية ال أي تر�ية وإنما ال��بية املستندة إ�� مرجعية دينية إسالمية ال

نبض العصر وتصادق العلم وتتعاون معه وتتسم باملرونة العقلية و�األفق املتسع و�الن�ج القائم 

 إذن يتفق ال�واك�ي 9F10 لألمة ال��وض ا�حضاري  �سهم �� السماحة و�ج��اد �� ال�يو ع�� ا�حوار 

ت �صالح كما أولو�ا ن اختلف معه ��أإسالمية و  مرجعية �صالح أ��ا مرجعية مع دمحم عبده ��

 لل�واك�ي ودمحم عبده ��:  املشروع �صال�� نقاط �تفاق �� سي�� بيانه، و أهم

 اجلامعة اإلسالمية:  -2/1

يت�ون م��ا أبناء  نظرته إ�� ا�جماعة البشر�ة ال�ي انطلق الشيخ دمحم عبده من منطلق قومي �� 

تجعل  سلبًيا ع�� الروابط القومية ال�يالوطن املصري، وحدد نطاق العقائد الدينية بحيث ال تؤثر 

أعماق هذا البلد  �ل من يحرث أرض مصر و�ت�لم لغ��ا و�ضرب بجذوره ا�حضار�ة �� من املصري 

                                                                                                                                       
 
دراسهت اإلسالمية، ،  البهررة  مرهد الالككر  التيهيس  لربد الرحمن الكواكبي اقبهل محمد شلبي،  -9

 . 120)، ص 1983
سريد بس�عي  عىل، "اإلصالح  الرتبوي عند محمد عبده"، يف   ابراريم البيومي اهنم وصالح الدين  -10

 . 623، ص مرجع سهبقالجورري   محرران )، 
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من أصوله قل��ا و�تيان عل��ا من  وأصل، �سالم سلطة دينية الذى �عيش فيه و�ؤكد " ليس ��

السياسة وا�خليفة حاكم مد�ى من جميع صل أ بالسياسة أشبه بل �� أساسها وا�خالفة ��

10Fالوجوه"

  رابطة دينية حيث يدعو إ�� جمع شمل �مة �سالمية �� ، و�تفق معه ال�واك�ي11
ً
 فضال

أى تناقض ب�ن قيام الوحدة  مسلم�ن ومسيح�ن وال يرى ال�واك�ي عن الرابطة القومية ب�ن العرب

العرب، وهم أفضل  قد ظهر �� لدين �سالميالقومية العر�ية و��ن �تحاد �سالمي، ذلك ألن ا

من يحافظ عليه، وتت�ح عالقة القومية العر�ية با�جامعة �سالمية من خالل مسألة ا�خالفة، 

ا للرابطة �سالمية تحت قيادة العرب فهما رابطتان مت�املتان إال رمزً  فكر ال�واك�ي ال �ع�ى �� ال�ي

 العر�ي فكر ال�واك�ي( والقومي دائرت�ن متطابقت�ن �� ي�يغ�� متعارضت�ن، ويش�ل �نتماءان الد

غ�� املسلم أو لدى املسلم غ��  واملسلم ) إال أن تقاطعهما ال �سبب مش�لة سواء لدى العر�ي

11Fوذلك أل��ا دائرتان غ�� متعارضت�ن ملا ب�ن العرب و�سالم من صلة العر�ي

12 . 

 التجديد في الفكر الديني:  -2/2

واملؤدى ا�� �صالحات املنشودة  الدافع ا�� اليقظة العقلية وإ�� التحرر الفكري  ي�صالح الدي�

هو ذلك �صالح الذى يز�ح عن �اهل العقل  امليادين السياسية و�جتماعية كما يرى ال�واك�ي ��

تراكمت بفعل السن�ن فقيدت العقل وحالت بينه و��ن البحث واملناقشة ولذا  البشرى �ثقال ال�ي

جاء ��ا الفقهاء  دخلت ع�� الدين وليست منه، والتشديدات ال�ي عند الز�ادات ال�ي يقف ال�واك�ي

وقع ف��ا �قدمون وجلبت عل��م ا�ح��ة، ومصادر الدين  فأضرت بالدين نفسه، وا�خالفات ال�ي

سالم أن �  إ�� ي�ح أن يقوم عل��ا فهم الدين واستنباط أح�امه، و�نت�ى ال�واك�ي و�سس ال�ي

التفك�� والبحث واملناقشة ومناقشة النصوص الدينية واستنباط �ح�ام  يمنح العقل حر�ته ��

و�توافق  ،12F13و ما عداهما أقوال يؤخذ م��ا و�رد  م��ا والنصوص عنده ليست � الكتاب والسنه

ق ع�� للوسطية �سالمية ا�جامعة ال�ي ترفض ��غال  �مام دمحم عبده مع ذلك نظرة �ستاذ

                                                      
 . 109 – 101محمد ع�ره، األع�ل الكهملة لإلمهم محمد عبده، الجزء األول، مرجع سهبق، ص ص  -11
الوحدة الرربية والرابطة الدينية يف  ظ  الحكومهت الرهدلة  دراسة يف  فكر  محمد ج�ل طحهن، -12

 136،  ص ص 1995، يونيو196، عدد استقبب   الررب الكواكبي بنهسبة مرور تتر� عهمه عىل وفهته، 
– 144 . 
 . 25ب، بدون) ص ،   البهررة  مكقبة الرر الكواكبي حيهته وآراؤهمحمد أحمد خلف هللا، 13 - 
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) 235 ( 

ال تكتفى بالعقل والتجر�ة ا�حسية، فالعقالنية  ظواهر النصوص ومع ذلك ال ��مل النصوص ال�ي

�سالمية ال تكتفى بالعقل والتجر�ة فتثمر ( خ��اء ) ال قلوب لهم، وال تكتفى بالنقل وحدة فتثمر 

) تر��  ا ( صا�ح�ن(حشو�ة) ال عقول لهم، وال تقف عند خطرات القلوب وحدها فتثمر أناًس 

 . 13F14 �م لكن ال تقبل شهاد��م�دعو 

 إطار الظالم الدامس �� يالحظ أن كال املفكر�ن �ع�� من شأن العقل و�رفض تيار ا�جمود ��

العثما�ي و�رفض أيضا تيار التغر�ب القائم ع�� العلمانية والنظر ا�� الدين  عهد العصر اململو�ي

 ع�� أنه ال يواكب العصر. 

 لسياسي ): ا أسس النظام(  قيم اإلصالح -2/3

مع�ى ال  و�� ا�حر�ة: و�قول "في�ون  ل��ا مشروع �صالح لدى ال�واك�يإتوجد عدة قيم �ستند 

�سالم وال والية فيه وال  �ستحق ا�خضوع �ىيء ل�ىيء غ�� هللا ال سيادة وال عبودية �� إله � هللا" ال

  .14F15" خضوع، إنما املؤمنون �عضهم أولياء �عض

ولذا هو يرفض أى ، الوسيلةه الوقت نفس و�� ��، �� الهدف نظر�ة ال�واك�ي ��فا�حر�ة 

 املؤثر �ول �� وا�حر�ة ��، 15F16سبيل �صالح ا ��صورة من صور �ستبداد ح�ى لو�ان مرحليً 

  النشاط ح�ن يراد منه
ً
 ا مبدعً أن ي�ون �شاط

ً
أقرب ما  إ�� مفهوم ا�حر�ة هو ا، وميل ال�واك�يا خالق

املفهوم " اللي��ا�� " الذى �عادى تقيدها بأي ش�ل من قبل السلطات و�فند قصة "  ي�ون إ��

املستبد العادل " و�رى أن ال حسنات يمكن ان تنسب لنظام ا�حكم الفردي والسلطة �ستبدادية 

�دارة ا�حرة، ويسلمون له ��ا،  و�قول " قد يتخيل الناس أن لالستبداد حسنات مفقودة ��

 رادةإخوف وجبانه ال عن  ستبداد �علم الطاعة و�نقياد وا�حق أن هذا فيه عن�  فيقولون 

اختالل السلطة  ل�حر�ة يذهب لتقد�سه الدستور والقانون و�حصر أي بالء ��واختيار "، وعشقه 

                                                      
محمد ع�رة، " اإلمهم محمد عبده  مبهل يف  وسطية الربالنية اإلسالمية ، يف  ابراريم البيومي وصالح  -14

 . 148 – 146، ص ص مرجع سهبقالدين الجورري   محرران )، 
نرش،  ب�وت  اسؤستة الرربية للدراسهت والاألع�ل  الكهملة لربد الرحمن الكواكبي محمد ع�رة،  -15

 . 157)، ص  1975، 1ط
 . 123، ص مرجع سهبقاقبهل محمد شلبي،  -16



 

      2015) �/يناير/ف��ايرد�سم�شتاء ( العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 236 ( 

من �ستبداد وأن العافية  الدين نا�ىئ القانونية وغلبة �ستبداد ع�� نظام ا�حكم وأن "ال��اون ��

 ا�حر�ة السياسية ".  املفقودة ��

عصر  أور�ا عندما عرفت ا�حر�ة �� ا�حر�ة كما هو ا�حال �� وال يرى ال�واك�ي" نزعة فردية " ��

تحرر ف��ى " أن ��سان ا�حر  ا لإل�سان إزاء قومه ومجتمعه بقدر ما ��ال�واك�ي، بل يراها ال��اًم 

 مالك لنفسه تمامً 
ً
يحدد بوضوح الهدف من الديمقراطية وا�حر�ة  " كما ا ومملوك لقومه تماما

 والعدالة وكيف أ��ا خدمة ا�جموع وسعادته، فسواء �انت السلطة تنفيذية إدار�ة ممثله ��

رجال الشورى وجماعة النواب، فال بد وأن ي�ون املطلب واملراد هو  ا�ح�ومة أم �شريعية متمثلة ��

�مام دمحم عبده ع�� حر�ة �رادة ��سانية ودلل و�ؤكد كذلك ، 16F17أك��ية الناس  صا�ح ا�جميع أي

 
ً
 عل��ا بأن العقل والوجدان و�جماع يثبتون هذا كما أكد ع�� أن فكرة القضاء والقدر ليست عائقا

و مع هذا فإن هذه  لتصرفات ��سان حيث فسر القضاء بمعرفة إلهية سابقة لوقوع أمر ما

 و�ضفى ال�واك�ي ال��ام، رد من استخدام العقل�حاطة �لهية بما سيقع ال تمنع الف
ً
ع��  أخالقياا

ا�حر�ة فا�حر�ة بالنسبة للفرد مرتبطة بحر�ة ا�جموع وحر�ة الفرد من خالل واجباته أو وظائف 

 
ً
  يؤد��ا للمجتمع فضال

ُ
مس اطالقا و�� حر�ة عن ترك��ه ع�� وجود حر�ات أساسية ال يجوز أن ت

أن يرتبط  هتمامه با�حتوى �جتما�� ل�حر�ة �ان من املنطقيالتفك�� والقول و�نتخاب فا

مجال دفاعه عن ا�حر�ة تناول عدة قضايا ع�� رأسها  باهتمامه با�حر�ة السياسية، و�الحظ أنه ��

ع�� ا�حر�ة و�� ضوابط أخالقية واجتماعية  تحر�ر املرأة والعمل والعمال، كما وضع ضوابط

حر�ة الفكر �أساس لتقليد ا�حضارة الغر�ية و�خذ بقشورها من يتخذون  دوقد انتقوسياسية، 

 . 17F18طلق عل��ا " ا�حر�ة الب��اء" أمع نبذ القيم املتوارثة وال��اث وقد 

 الشورى:  -2/4

كتاب (أم  من خالل نبذه املستمر لالستبداد، وح�ى �� فكر ال�واك�ي �� ىأهمية الشور تت�ح 

 مؤتمر ال��ضة �سالمية حرص ع�� الشورى �� القرى ) الذى ضبط فيه مفاوضات ومقررات

لهم أ�ى اتخ�� للرئاسة  تحينئذ أعلنتوزيع مهام كتابة �جتماعات، و�� اختيار الرئيس و�قول " 

                                                      
 . 62 – 59، ص ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة للكواكبي ،  -17
  544، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -18
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) 237 ( 

يمكن�ي القيام ��ا  ا�خدمة ال�ي �عاب غ��ى ��إا عن امل�ي واتخ�� نف�ىى �خدمة الكتابة تفاديً  �ستاذ

تحر�ر �عض ألفاظهم فأظهر ا�جميع الرضا  بنوع من التصرف ��واستأذنت �فاضل ��جام م��م 

18Fوالتصو�ب

من كتاب طبائع �ستبداد ومصارع �ستعباد تحذير الناس  و�ان غرض ال�واك�ي ،19

19Fو دواؤه دفعه بالشورى الدستور�ة صل الداء هو �ستبداد السيا�ىيأمن أن 

وتوسع فيشرح ، 20

اقبة �سمح بالعقاب و��ون هناك تنسيق ب�ن هيئا��ا أهمية الشورى ومراقبة الشعب ل�ح�ومة مر 

ولم تر  تحول ح�ى ا�ح�ومات العادلة إ�� مستبدة اذا لم تمارس الشورى اتقاء ملزالق ا�حكم ال�ي

20Fأمام الشعب  نفسها مسؤوله

21 . 

أحد دعائم الدولة �سالمية و قد  �مام دمحم عبده ف��ى أيضا أن الشورى �� أما �ستاذ

ا أن الشورى ضد �ستبداد وأ��ا هذا ا�جال مو�ًح  بالتحليل و�لور عدة أف�ار جديدة ��تناولها 

الشورى ليس لها تطبيق  وجود هيئة سياسية تقوم ��ا، وأن �ع�� عن ا�حر�ة السياسية و�� تتطلب

مرتبطة باإلطار الديمقراطي  محدد يو�ح مناخ املشاركة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم، وعليه فقد رآها

21Fن يؤكد ع�� حتمية �رادة الشعبية عامة و�ا

22 . 

 �و�� أساسية و أصلية �� سيادة هللا و الثانية ثانو�ة �� وتصور �مام أن هناك سيادتان

اختيار الطر�ق املالئم �حيا��م الدنيو�ة، وأن �سالم لم  ع�� ضو��ا لهم ا�حق �� سيادة البشر ال�ي

 
ً
  يضع تصورا

ً
ا للم محددا

ً
سلم�ن تنفيذها و فق مصا�حهم، وأن الشورى دليل توافر للشورى تار�

إحساس الفرد بحر�ته ��سانية، و�ينما ترى نظرة املدرسة التقليدية أن الشورى مجرد نصائح 

السلطة ليست مرهونة بإرادة �مة رفض �مام هذه  ل�حاكم قد يأخذ ��ا أو ال يأخذ و إرادته ��

                                                      
 . 239، ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة لربد الرحمن الكواكبي ،  -19
 ، 2009سبقمرب  3رضوان زيهدة، سهذا افش  الكواكبي  يف  تطوير نظرية عن االسقبداد،  -20

www. Marafea.org 
)، ص  1995محمد ج�ل طحهن، األع�ل الكهملة للكواكبي ،   ب�وت  مركز دراسهت الوحدة الرربية،  -21
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  545، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -22
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) 238 ( 

�ع�� ع��ا من خالل ممثل��ا و أدوات  القائم ع�� إرادة �مة ال�يالنظرة و رأى أن ا�حكم السليم هو 

22Fا�حر�ة السياسية 

23. 

وحينما كتب عن ش�ل �دارة بمصر مع �حتالل أوجب �شكيل مجلس ع�� �سق مجلس 

أن ي�ون الوزراء وكبار املوظف�ن أعضاء فيه وليس هناك ما يمنع من انتظام  و�نب�� الشورى،

و��ون اختصاص هذا  سلك أعضائه ا�ح�ومة املصر�ة �� من �نجل�� ���عض كبار املوظف�ن 

23F�مام سلسلة مقاالت عن الشورى ا�جلس سن القوان�ن ا�جديدة، وكتب �ستاذ

24 . 

 : العدالة -2/5

انفجاًرا طبيعيا  يقول ال�واك�ي" �عم �ستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تتفجر عندها الفتنة 

ا وقضت وظيف��ا فيحصد عقالء يتباعدون ع��ا ابتداًء ح�ى إذا سكنت ثور��ا نوعً �مة  فإذا �ان ��

24Fتوجيه �ف�ار نحو تأسيس العدالة  املنافق�ن، حينئذ �ستعملون ا�حكمة ��

، والعدالة هنا �� 25

وجود العدالة ينشط همم �فراد و��ون دافع لهم  ��اية املطاف من تحقيق �صالح ألنه يؤمن بأن

وال يخ�ىى أحد ا�جور أو الظلم، و�� هذا �طار ركز �مام دمحم عبده أيضا ع��  ال����للعمل و 

�عت�� أحد  العدالة وضرورة فصل دائرة القضاء عن �دارة مع تأكيده ع�� أهمية العدالة ال�ي

�ساسية القائمة ع�� فصل السلطات مع �عاو��ا وارت�ازها ع�� �رادة  مبادئ الدولة �سالمية

25Fالشعبية

26 . 

 

 

                                                      
،   البهررة  الهيئة اسرصية الرهمة الككر  التيهيس  لإلمهم محمد عبدهأحمد، عبدالرهطي محمد  - 23

 . 194- 189) ص  1978للكقهب، 
)، ص  1931، الجزء األول،   البهررة  مطبرة اسنهر، تهريخ األسقهذ اإلمهم محمد عبدهمحمد رشيد رضه،  -24

899 . 
 . 225، ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة لربد الرحمن الكواكبي ،  -25
 . 547، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -26
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) 239 ( 

 املنشود:  قيق اإلصالححت دور احملكومني في -2/6

 
ً
أن يقيموا  �� اهتمت كتب ا�حكمة السياسية بتقديم نصائح للملوك و�مراء وللسالط�ن أمال

 م��ان العدالة و�ردوا ا�حقوق إ�� أ�حا��ا، ومع فكر �مام دمحم عبده لم �عد السلطة ا�حاكمة ��

ل صناع الفكر ورواد �صالح، بل أض�� ا�جتمع وليس السلطة هو املستقبل �سا�ىي لرسائ

انتظمت من خاللها  مسار العالقة ال�ي املستقبل �سا�ىي لتلك الرسائل وهذا تحول هائل ��

26Fأغلب ف��ات التار�خ العر�ي �سالمي  تفاعالت العالقة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم ��

، ويش��ك معه 27

لتحقيق  تحقيق �صالح، و�رى أن �ستعداد الفكري والنظري  ا�جتمع ��تقدير دور  ال�واك�ي ��

  �صالح
ً
ع�� ا�خواص بل ال بد من �عميمه و�بتدئ ذلك �عد إحساس  ال يكفى أن ي�ون مقصورا

27F�مة بآالم �ستبداد، وأن �مة م�ى بلغت رشدها اس��جعت عزها

28 . 

 : والتراجع أسباب الفتور  -2/7

كتاب أم القرى وأرجعها إ�� عقيدة  ا�جتمع �� أسباب الفتور والضعف السائد �� عدد ال�واك�ي

إلرادة ��سان، و�رى أنه  ا�ج�� والزهد املفضية إ�� التصوف أل��ا تتنا�� مع جوهر تحر�ر �سالم

كحركة روحية بناءة  �عيد �ل البعد عن التصوف ا�حقيقي الذى شهده تطور الفكر �سالمي

 ذات خصب كب��،  وثورة فكر�ة

وثا�ي هذه �سباب ا�عدام التنظيمات وفقدان �جتماعات واملفاوضات، وهو �ش�� إ�� أن 

ا للقاء والتشاور وتبادل وجهات النظر واتخاذ القرارات الدين �سالمي قد أتاح للمؤمن�ن به فرصً 

حيد إليقاظ �مة وذلك عن طر�ق ا�حج، وصالة ا�جماعة، وصالة ا�جمعة وذلك رمًزا للسبيل الو 

28Fو�هتمام باللقاء والتشاور والتنظيم من رقد��ا سبيل العمل ا�جما��

29 . 

هذا الفتور من خالل اجتماعات كتاب( أم القرى ) بجمع املندو��ن الذين  وعا�ج ال�واك�ي

دار استأجروها لهذا  ا ��م ليتجمعوا سرً  1899هـ،  1316ا�حج سنة  موسم وفدوا ع�� مكة ��

                                                      
 . 24، ص مرجع سهبقببراريم البيومي اهنم،  -27
 . 136، ص مرجع سهبقمحمد أحمد خلف هللا،  -28
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 م يتوج هذا املؤتمر أعماله ب��نامج لتنظيم دائم والئحة تنظم أعماله و�إقامة جمعية ��الغرض ث

 نواة لهذا التنظيم، 

الشهوات ا�حسية وك��ة النسل الذى يبتلع جهود  �غراق �� وثالث هذه �سباب يتمثل ��

�سراء ال يدفعهم ألن غالب  الشهوات التطو�ر والتعم��، فهو يصور حياة البطالة و�غراق ��

للتوالد قصد �خصاب، وإنما يدفعهم إليه ا�جهل املظلم وأل��م محرمون من �ل امللذات 

القلوب  �ثراء والبذل ولذة إحراز مقام �� ا�حقيقية �لذة العلم و�عليمه ولذة ا�جد وا�حماية ولذة

اختالل  سباب يتمثل ��الصائب إ�� غ�� هذه اللذات الروحية، ورا�ع هذه �  الرأيولذة نفوذ 

وأن الذى يخل بالتوازن بي��ما  عنوان �خرة التوازن ب�ن الدنيا و�خرة، وهو يرى أن الدنيا ��

الدنيا وانصراف اهتمام الناس إ�� ما �عد  فهو يرفض إهمال العمل ا�جاد �� يخسر الصفقت�ن مًعا

29Fاملوت فقط ألن " هللا يكره العبد البطال "

30 . 

كتاب طبائع �ستبداد وأ��ا ترجع إ��  رجعها إ�� أصل الداء ��أ��ذه �سباب  و�عد اهتمامه

و�قول " �ستبداد أعظم بالء ألنه و�اء دائم بالف�ن وجذب مستمر بتعطيل  السيا�ىي �ستبداد

�عمال، حر�ق متواصل بالسلب والغصب، وسيل جارف للعمران، وخوف يقطع القلوب، وظالم 

30Fم ال يف��، وصائل ال يرحم وقصة سوء ال تنت�ى"وأل �ع�ى �بصار،

31 . 

 �مام بأنه أعطى أولو�ة لسبب ا�جهل مما استد�� �ستدل ع�� أسباب الفتور عند �ستاذ

فكر قدامى  تر�خت �� ع�� �صالح ال��بوي، و محار�ة ا�جمود والعقبات التقليدية ال�ي ترك��ه

يت�ح أنه يرجع الفتور لعدة أسباب م��ا ال��اون  �عض مقاالتهة مشايخ �زهر الشر�ف، و�مطالع

  اذا �ساهل �� ا�حقوق و�كتب " أن ��سان ��
ً
من إهانة قوى أو  حقوقه فلم يحفظها خوفا

سبيل ا�حفظ، فإن النفوس �س���ن �شأنه فتمتد إليه �طماع من �ل ا�جهات "  معارضة عائق ��

�شأة  يجد أصوله �� ا�حقوق كسبب لل��دي السائد و ترى الدراسة أن ترك�� �مام ع�� ال��اون ��

كما أن هذه الفكرة تناظر  �مام ع�� محار�ة الظلم و تار�خ والده الذى رفض ا�خنوع لالستبداد

ا�حقوق كما رآه �مام دمحم  ألن ال��اون ��السيا�ىي  أن أصل الداء هو �ستبداد فكرة ال�واك�ي
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ً
يرجع إ�� استبداد هذا القوى، ومن أسباب الفتور أيضا عند ا من إهانة القوى إنما عبده خوف

مع الوهم مجلبه الو�ال ألن  وامل�ىي الفقر �مام دمحم عبده الفقر ألن " خوف الناس من الفقر ��

دون طلب ا�حقوق  وهو يطالب الناس باالستماتة ال �ستحقه" ما من شأن الوهم أن �عطى ال�ىيء

جانب رفع أضرار  النفس ع�� احتمال �الم ا�جزئية الوقتية �� ورعاية الواجبات، ويش�� لتوط�ن

�لية، و�ن�ى عن إهمال استثمار املال والتقاعد عما يحفظ بقاءه و�وجب نماءه ألن الناس من 

31Fالذل  خوف الذل ��

32 . 

عرضت للمسلم�ن عند ما  �مام ال ينسب هذا ا�جمود إ�� �سالم وأن العلة ال�ي و�ستاذ

تمك��ا من  أفئد��م و�ان السبب �� قلو��م عقائد أخرى ساكنت عقيدة �سالم ��دخلت ع�� 

32Fنفوسهم وإطفا��ا لنور �سالم من عقولهم هو السياسة 

33 . 

 للكواكبي ومحمد عبده:  املشروع اإلصالحي مالمح االختالف في: ثالثاً 
   

 ال�واك�ي �صال�� ع��ا ��فكر الشيخ  تتبلور ثالث نقاط جوهر�ة تدور حولها �ختالفات ��

 دمحم عبده و��:  م�ستاذ �مافكر 

 أولويات حتقيق اإلصالح:  -3-1

يرى أن ال��بية  أهمية البدء بال��بية لإلصالح فإن الشيخ ال�واك�ي �مام �� ح�ن يرى �ستاذ

33Fظالل �ستبداد ال�حية ال ت�ون مقدورة ��

هو  ال�واك�ي. و�ذهب كث�� من الباحث�ن إ�� أن 34

 إ�� معسكر الثوار،  أقرب إصال��

يت�ح أنه أثار قضايا وأشار إ�� حلول ال يمكن أن �عا�ج  كتابات ال�واك�ي و�تدقيق النظر ��

ال�ي عمل من  أرادها ال�واك�ي ه وهدف إليه �غ�� الثورة، غ�� أن الثورة ال�يآع�� النحو الذى ر 

� الوا�� الذى يحدث نتيجة الكبت الشديد، والذى ال أجلها تختلف تماما عن التمرد التلقائي غ�

                                                      
عهطف الرراقي، " اإلسالم دين الرلم و اسدنية للشيخ محمد عبده من خالل منظور نبدى "، يف    -32

  بحوث و دراسهت عن حيهته و أفكهره،  1905 – 1849الشيخ محمد عبده عهطف الرراقي   مرشفه )، 
 23)، ص  1995البهررة  اسجلس األعىل للثبهفة، 
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غ�� التدم��  اال يصنع شيئً  �سبقه استعدادات �افية، وال ي�حبه تنفيذ مخطط سابق، و�التا��

�س�� لقلب حكم العثماني�ن،  أك�� من مرة بإقامة تنظيم سيا�ىي والتخر�ب، وقد ا��م ال�واك�ي

 وهو بصدد حديثة عن (جمعية أم القرى ) يق
ً
 )، ول ( إن لهذه ا�جمعية أصال

  وكتابات ال�واك�ي
ً
  �انت جهدا

ً
 مستمرا

ً
  لإلعداد للثورة، وعمال

ً
 ل��يئة ا�جو لقيامها، متواصال

إزالة الوهم الذى  فهو ير�د ��جيع العوام ع�� مطاولة املستبدين و�نقضاض عل��م، ويساهم ��

أك�� من خوفهم من بأسه ألن خوفه  يكبل ثور���م، فيقول " إن خوف املستبد من نقمة رعيته

عن جهل، وخوفه من انتقام بحق، وخوفهم عن توهم التخاذل،  ينشأ عن علم، وخوفهم نا�ىئ

أيام "  وخوفه من فقد حياته وسلطانه، وخوفهم ع�� لقيمات من النبات وع�� وطن يألفون غ��ه ��

34F

ا لقلبت ح�ومة عبد ا�حميد ��35
ً

35F�ع وعشر�ن ساعة"أر  . و يقول أيضا " لو ملكت جيش

36، 

تحقيق إصالحاته ف�جأ بداية  وال ينفى هذا الن�وع املتعقل تجاه الثورة ميله ألسلوب التدرج ��

املعارف( مرحلة املقاومة السلبية)  �� النصيحة والتنبيه ثم ينتقل إ�� املقاومة ا�حكيمة والر�� ��إ

ترقية املعارف وإتقان أحذ العلوم  �� �مة ثم مرحلة �عداد للمواجهة بأن يج��د ذوى الشهامة ��

الطب، وأن يحافظ ع�� آداب وعادات قومه  ��شاء أو تكسبه علًما مخصوًصا كعلم الدين أو ال�ي

و�قلل اختالطه مع الناس، وأن يتباعد ما أمكنه من مقار�ة املستبد وأعوانه ثم تأ�ى مرحلة 

36F�نفجار والثورة 

37. 

ا�جال العام و�قول " أن سبب هذا الفتور الذى  أن تناقش ��أن السياسة يجب  و�رى ال�واك�ي

القرون �خ��ة قد �سوا  الدين هو فقد �جتماعات واملفاوضات وذلك أن املسلم�ن �� أحل ح�ى ��

 
ً
ا من أهل بال�لية حكمة �شريع ا�جماعة وا�جمعة وجمعية ا�حج وترك خطا��م ووعاظهم خوف

 ما أن علما��م صاروا �س��ون جب��م بجعلهم التحدث ��السياسة التعرض للشئون العامة، ك

ا�جوامع من  وأن اتيان ذلك ��ي �مور العمومية وا�خوض ف��ا من الفضول و�شتغال بما ال �ع�
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اللغو الذى ال يجوز ور�ما اعت��وه من الغيبة والتجسس أو الس�� بالفساد فسرى ذلك إ�� أفراد 

يومه �أنه أمة واحده وسيموت  خو�صة نفسه وحفظ حياته ���مة وصار �ل �خص ال ��تم إال ب

 غًد 
ً
37Fأن له حقوقا ع�� ا�جامعة �سالمية وا�جامعة البشر�ة و أن لهما عليه مثلها  ا جاهال

38 . 

�مام دمحم عبده و من أقواله " ما دخلت السياسة �� �ىيءإال أفسدته  ع�� نقيض ذلك �ستاذ

لعامل�ن من املسلم�ن إلحياء العلم والدين ع��ا وإرشادهم أن " وغرضه من ذم السياسة ومن ن�ى ا

جميع بالد املسلم�ن استبدادية  أو مقاوم��ا هو أن السياسة �� عملهم بمعزل عن تأييدها ي�ونوا ��

جائرة، والطر�قة املث�� اجتنا��ا ومداراة أهلها وإقناعهم ب�ل وسائل �قناع املمكنة بأن �صالح 

 ��م.  املطلوب هو خ�� لبالدهم ورعاياهم ونافع لهم وغ�� ضار يأو الدي� العل�ي

�مام أن استبداد السياسة العالج له إال وحدة �مة وجمع �لم��ا وأن الطر�ق  و�رى �ستاذ

38Fاملستقيم املوصل إ�� هذه الغاية هو تر�ي��ا و�عليمها ع�� الوجه �مثل

وإن �انت ال��بية ال  ،39

 ا من حيث أ��ا البد و أن ت�ون إسالمية ��عند �مام تختلف عنده تماًم  تنفصل عن العلم لك��ا

فإذا �ان العلم ال دين له و ال وطن و لذا من اليس�� أخذه عن الغرب بال حرج، فالقيم  جوهرها

النفوس تختلف من حضارة ألخرى، و قد اختار أن ت�ون ال��بية  ��دف ال��بية إ�� غرسها �� ال�ي

النفوس فاإل�سان متدين بالطبع و تأث��  التأث�� �� سباب أولها أن العقيدة شديدةإسالمية لعدة أ

العامة و ا�خاصة ع�� السواء، بالرغم من أن �مام �ان يدعو العقل إال أنه �ان  الدين �عمل ��

�عرف أن الدعوة أمر و الواقع أمر آخر، و الواقع أن الدين �غلب العقل دائما، و ثان��ا أن الدين 

كما أن الدين  و �زدهار يدفع بالعلم للتقدم �سبق العقل إ�� النفوس، و ثال��ا أن الدين �سالمي

39Fيحقق �رتقاء املعنوي الذى يمهد لالرتقاء املادي

40. 

ولكنه �عد نفيه  تجدر �شارة إ�� أن �مام دمحم عبده عمل بالسياسة مع جمال الدين �فغا�ي

 �جر  وفشل الثورة العرابية
ً
  �صالح �خرى ال�ي جهده �جاالت السياسة مكرسا

ً
 اعت��ها متطلبا
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ً
  مفاألستاذ �ما 40F41 لسيا�ىيالإلصالح  سابقا

ً
�صالح هو الطر�ق  " يرى أن التدرج �� �ان " إصالحيا

�قوم ولكن لقائه بالثورة العرابية واش��اكه ف��ا ابتعد به خطوات قليلة عن موقع" �صال��" 

ثم عاد  خطوات قليله من موقع " الثوري " وأن عمر هذه الف��ة لم يتجاوز عشرة أشهرواق��ب به 

 
ً
 " ال يرى طر�ق الثورة بل ��اجمه صراحة �� �عدها إ�� جذوره الفكر�ة العميقة و�صلية " مص�حا

41Fكث�� من �حيان

42 . 

  أن ينتخبوا كتاباته إ�� تجر�ة " ا�جالس البلدية " حيث يفوض إ�� أهل �ل بلد و�دعو ��
ً
 عددا

 
ً
  معينا

ً
 ( با�جالس البلدية ) �� يمثلهم و�تم تدر���م ع�� إرادة �ختيار، و�ان يدعو لالكتفاء مرحليا

القرى واملدن عن مجلس النواب، وإ�� �كتفاء بالقوان�ن البسيطة املنطبقة ع�� العادات 

�حياة الدستور�ة والنيابية ال أن و�حوال، و�رى أن نبدأ من حيث بدأ الذين بلغوا �ن مرحلة ا

42Fبالثورة هذا الطر�ق الطو�ل نختصر

43 
ً
ع�� أن ي�ون  . ورغم أن السياسة أك�� سلبياته و �ان قادرا

قيادة التيار الثوري و ح�ن فشلت الثورة واختار طر�ق  ع�� قمة �ل اتجاه اختاره �ان ع�� القمة ��

  طر�ق�ن متناقض�ن لكنه �س�� باألمة ���صالح اعت�� القمة أيضا و �ان باستطاعته أن 
ً
 �ان رجال

43Fكب�ً�ا بال مراء

44 . 

املقام �ول و لكن أي محاولة لفهم فكره ال يمكن أن  لم يطرح نفسه كمفكر سيا�ىي �� فاإلمام

لسيا�ىي، ألنه انطلق من حقيقة أو�� مضمو��ا أن �سالم دين و دنيا اتتم دون إدخال ا�جانب 

له موقف من السلطة و نظام ا�حكم، ومزج �مام أيضا ب�ن الفكر و العمل ومن الطبي�� أن ي�ون 

44Fا�حركة الوطنية و الفكر�ة  من خالل �شاطه �� السيا�ىي

�حيح أن ثورة �مام لم تكن شاملة  .45

تقتلع �شياء من أساسها لك��ا �انت ثورة من الداخل و ليس من ا�خارج، و الثورة من الداخل 
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الفهم  ال��اث و لكن �� صالح إنه يجدد من داخل ال��اث ألن ا�خطأ ليس ���ع�ى التجديد و � 

45Fا�خاطئ لل��اث 

46. 

 الصفوة املستنيرة:  -3-2
   

أهمية للرأي العام ودور العوام و�رى أن العلماء وا�حاكم املستبد كالهما  �عطى ال�واك�ي

واذا خافوا استسلموا وهم الذين يتجاذب العوام وأن العوام " هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا 

46Fم�ى علموا قالوا وم�ى قالوا فعلوا

فكر ال�واك�ي  فالشر�حة املؤهلة للقيام بالتجديد والتطو�ر �� 47

الشباب والشباب �ع�ى الكث�� بقوله " الذين �عقد �مة آمالها بأحالمهم وتتعلق �وطان بحبال  ��

الشباب روح  ق من تراب " وال�واك�ي وجد ��هم��م والذين يحبون وط��م حب من �علم أنه خل

التجديد والتطور السيما وأ��م أعداء ا�جمود وا�خنوع فيقول " أن ا�خور علة معدية �سرى من 

الشيوخ إ�� الشباب ومن الطبقة العليا إ�� العامة وليت الشيوخ والك��اء يرضون بما كتب عل��م 

47Fتسالم في���ون أهل النشأة ا�جديدة وشأ��ممن الذلة واملسكنة وا�خمول وسقوط الهمة و�س

48 ،

محور اهتمام املثقف والسلطان وهناك حرب دائمة ب�ن  أن ا�جماه�� الشعبية �� و�رى ال�واك�ي

 
ً
  الطرف�ن الكتساب ا�جماه��، فال�واك�ي هو ابن الشعب قوال

ً
معاصر�ه  وهذا ما جعل وعمال

فإنه لم يكن  مشروعه �صال�� ا�جماه�� �� اعتمد ع�� �سمونه بأ�ي الضعفاء، ورغم أن ال�واك�ي

 
ً
مع فكرة جمعية " أم  يرفض مساندة من ا�خديوي أو غ��ه من نبالء مصر الذين أبدوا �عاطفا

48Fالقرى " 

. فاالستبداد مرض واملستبد إ�سان مر�ض ال �ستطيع ا�خروج بنفسه من أزمته وإنما 49

لداء و�عرف أعراضه و�شعر بثقل وطأته تدرك حدود ا الذى يخلصه من مصابه هو ا�جماه�� ال�ي

49Fوتن�ع ع��م آدمي��م  واملقهور�ن تمتد بأذي��ا لتشمل القاهر�ن وفساد التصرفات الناجمة ال�ي

50. 

                                                      
،   البهررة  دار الشيخ اإلمهم محمد عبده و القنوير قرن من الزمهن عىل وفهتهعهطف الرراقي،  - 46

 . 260)، ص 1،2007الرشهد، ط
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ب�ن دور ا�جماه�� أو " العوام " وإحداث الثورة فهو �عتمد ع�� ت�اتف  و�ر�ط ال�واك�ي

تظر، و�� صياغة الهدف وتحقيقه �عيدا عن التغي�� املن الواعي�ن و��يئة الرأي العام للمشاركة ��

يتحقق بقوة وزمان متناسب�ن مع أهميته، وهو ير�د  القوة والعنف، ذلك العتقاده أن �ل �ىيء

�عيدا عن �نتظار املستك�ن ألنه ال يقوم بالثورة إال من تأذى من الوضع الراهن من  االثورة أيضً 

العام ويعمل ع�� بث الو�� فيه ألنه اذا �شد الناس التحرر  الرأيا�جماه��، وهو �س�� لتوحيد 

سبيل نيلها  من أسر �ستبداد عل��م أن يج��دوا ألن ا�حر�ة ال تؤخذ عفًوا بل تحتاج إ�� جهاد ��

50Fبتنبيه حس �مة وتوعي��ا لت�و�ن رأى موحد يطلب التغ�� ويس�� إليه

 وإن �ان إيمان ال�واك�ي 51

تو�� وتثقف هذه ا�جماه�� ألن �ستبداد  إيمانه بدور النخبة املستن��ة ال�ي بدور ا�جماه�� لم يمنع

عقول العوام إلقناعهم بالباطل وهنا يأ�ي دور العلماء الراشدين واملرشدين الذين  يحفر ��

51Fتوعية الناس و�� ح��م ع�� طلب ا�حر�ة  يجهدون ��

52. 

لعدم  )ا�جند –الوزراء–ستبد ( �قارب ألن العوام أسراء �ستبداد قد ينتقمون من أعوان امل

معرف��م من هو العدو الفع�� بالنسبة لهم، أ��م ع�� عالقة باألقرب إل��م و لذا قد �غفلون عن 

توجيه نقدهم و تحركهم إ�� العدو الرئيس مما يجعل جهد العامة غ�� منسق، من هنا جاءت 

وحدود فاعليته، و�جب أن يتناغم  ا�حاجة املاسة لنشر الو�� و ضرورة معرفة أسباب التحرك

 �عداد مع اغتنام الفرصة املناسبة لالستفادة من الظروف املوضوعية ( مثل خسارة املستبد ��

52Fجباية �موال)  –إخالل باملمارسة الدينية  –بطشه بأحد املظلوم�ن  -ا�حرب

53. 

ستن��ة حيث أعطاها لألستاذ �مام دمحم عبده فقد أكد ع�� أهمية دور الصفوة امل و�النسبة

الرقابة ع�� مصا�ح �مة وتلك الصفوة قوامها ال��بية والتعليم ال�حيح  أهمية ديناميكية ��

 كسبيل لت�و���م وتأهيلهم للقيام بأعمال ا�ح�ومة النيابية، و�� تأ�ى من الطبقة الوسطى 
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  السيا�ىيو�عت�� رك��ة النظام 
ً
ومة ومعا�جة تقييد سلطة ا�ح� ما �� وأعطاها دورا هاما

املصا�ح العامة  �ستبداد " وحمل ا�ح�ومة ع�� العدل و�صالح و�عو�دها �ها�� ع�� البحث ��

املدير�ات وا�حافظات " ف�ي باختصار حلقة  �مر بمجالس خاصة تنشأ �� واستشار��ا إياهم ��

م يحصر الصفوة الوصل ب�ن ا�ح�ومة وا�جماه��، ومع أنه ركز ع�� دور الطبقة الوسطى فإنه ل

املستن��ة ب�ن أبناء هذه الطبقة حيث اعت��ها صفوة مفتوحة تقوم ع�� املشاركة و�سمح بتصعيد 

53Fأبناء الطبقة الدنيا إل��ا 

54 . 

مصر ح�ى  " يرى أن شرط وجود " الرأي العام " لم يتحقق �� معتدال ا�ان دمحم عبده " إصالحي

ثورة عرا�ي عن قرب فبدت �جماه�� مصر صورة  أيد��ا وهو عا�ش �عطى جماه��ها مقاليدها ��

ا�حركة الوطنية املصر�ة، ويسهم  نظره، فتقدم خطوات للقاء " التيار الثوري " العرا�ي �� أخرى ��

 شهد��ا البالد وذكر ألول مرة �� �حداث الثور�ة ال�ي الثوري و�� صنع العمل منذ ذلك التار�خ ��

اسطة مجلس شورى النواب وحر�ة املطبوعات و�ضع مطلب " أن �صالح ي�ون بو  تار�خه الفكري 

�عميم التعليم ونمو املعارف" �عد مطلب مجلس شورى النواب وحر�ة املطبوعات وظل يمثل 

ولكن فشل الثورة و ا��يار  صفوف الثوار أو ا�جناح املعتدل. �تجاه �قرب ا�� " �صالح " ��

 � نقطةإ�فكر �مام دمحم عبده  لتحقيق أحدث عودة ��ا �عض قاد��ا و��الك عدد من زعما��ا ��

�ان عندها و�� خالفه مع العرابي�ن ورفض الثورة، ورجع �جذوره الفكر�ة �صلية  �نطالق ال�ي

ن تحولت الثورة إ�� رماد، واع��ل السياسة و استعاض ع��ا بالعمل ال��بوي ح�ى أ�صالح �عد  ��

54Fأ��ا قادرة ع�� ممارسة ا�حياة السياسية النيابية والدستور�ة  يتم تأهيل ا�جماه�� فهو لم يثق

55. 

 فكرة املستبد العادل:  -3/ 3 

�شدة فكرة املستبد العادل و�� رأيه أن العدل ال �ستقيم مع �ستبداد  يرفض ال�واك�ي

وال  املستبد العادل املتوهم سوى استبدال مستبد بآخر، مما يطور �ستبداد وال�واك�ي ال يرى ��

 
ً
 مشاركةمع �ستبداد ألن عدالة السياسة ��  يمحوه وذلك ألن ا�حاكم ال يمكنه أن يقيم عدال

55Fا�حكم ا�ح�وم�ن ��

تقوم ع��  إ�� ما �س�ى اليوم ( املؤسسية ) ال�ي وترى الدراسة ميل ال�واك�ي 56
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بفعل فرد فكرة دور املؤسسة ككيان فاعل و ليس الفرد بحيث �ستمر دور املؤسسة دون التأثر 

الزمن ذلك ألن عمر الفرد قص�� قد  يقاوم ��ا ال�واك�ي إحدى العوامل ال�ي �عينه، فا�جمعيات ��

ينق�ىي قبل أن يتم �صالح وعند ذلك تصبح ا�جمعيات �مل الوحيد الذى يقاوم �ستبداد 

  ن ا�جمعيات املنتظمةإ": و�قول 
ً
بما ال يفي به عمر  يفييتس�ى لها الثبات ع�� مشروعها عمًرا طو�ال

�ثر من  الواحد الفرد، وتأ�ى بأعمالها �لها �عزائم صادقة ال يفسدها ال��دد، وهذا سر ما ورد ��

56Fأن يد هللا مع ا�جماعة 

57. 

فهو ينحاز إ��  مع فكر ال�واك�ي طرحها �مام دمحم عبده وال تتفق فكرة املستبد العادل ال�ي

أحد معطيات النظام  �غلبية و�قلية ال�ي �� صف �غلبية ضد �قلية و�ضع قاعدة

أى إ�� صف املالي�ن من  تز�د ع�� الثالثة أر�اع الديمقراطي ا�حق، و�نحاز إ�� صف �غلبية ال�ي

57Fالناس البسطاء 

58 . 

املرحلة �و�� من فكره ركز ع��  �مام دمحم عبده يالحظ أن �� فكر �ستاذ واذا أمعنا النظر ��

ترتكز عل��ا وال�ي تصل إ�� ا�حكم عن طر�ق ديمقراطي، ولكنه بدأ  عبية وا�ح�ومة ال�ي�رادة الش

الثورة و�رادة الشعبية والقوى  أف�اره بحيث بلور أف�ار جديدة تو�ح �شككه �� �عكس

 الشعبية، 

بدأ يدعو إ�� ا�حاكم ( املستبد العادل ) ومثل هذا ا�حاكم  و �عد هز�مة الثورة العرابية

ضروري إلقرار العدل ورفع الظلم وحمل �فراد ع�� ما فيه سعاد��م بحيث ي�ون هدفه وهاديه 

ا وا�حا ملثل هذا ا�حاكم قائما ع��  �ساس صا�حهم ال
ً
صا�حه ال�خ�ىي، وقد وضع مخطط

نفوسهم،  لتنشئة الصغار �شأة سليمة وغرس القيم �� برنامج يمتد �خمسة عشر عاما يراها �افية

 أعناقهم ويعا�ج ما اعتل من طباعهم وهذه السنوات املطلو�ة تحشد أما بالنسبة للكبار فيلوى 

 
ً
إما من صا�ح�ن �انوا ينتظرونه  ا ممن يتبعونه من أعوان �صالحكب��ً  وراء ا�حاكم حشدا

ع�� وجوده أو من يتبعونه نتيجة الرهبة منه أو الرغبة ويعت��ونه القدوة ا�حسنة أو ناشئ�ن شبوا 

ا فيفضله، وحكم املستبد العادل يمثل ا�خطوة �و�� الضرور�ة لإلعداد الصا�ح ولالنتقال تدر�جيً 
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يجب أن ت�ون فعالة  إ�� ا�حكم النيا�ي وذلك بتشكيل ا�جالس البلدية أوال ثم مجالس �دارة ال�ي

  ف�ار ثم ا�جالس النيابية ��كمصادر حقيقية لآلراء و� 
ً
لألستاذ �مام فا�حر�ة ال  ال��اية، ووفقا

يجب أن �عطى مرة واحدة ح�ى يمكن استيعا��ا، بل يجب �عداد لها إعداًدا فكر�ا بحيث يواكب 

58Fنمو املؤسسات نمو �فراد 

59. 

 : خامتة
   

ودمحم  �ل من ال�واك�يلرائد ال املشروع الفكري  تنت�ى الدراسة إ�� وجود عدة قواسم مش��كة ��

الفكر الدي�ي،  �نطالق من املرجعية �سالمية والتجديد �� ��هذه املش���ات  وتتمثل، عبده

العدالة وا�حر�ة �والتأكيد ع�� قيم �صالح،  ،والدعوة إلعمال العقل ومواجهة تيار ا�جمود

وأهمية ، بتوجيه الن�ح ل�حاكموالشورى، وضرورة الدعوة للتغ�� من جانب ا�ح�وم�ن وليس 

  البدء با�جتمع الذى �عول عليه ��
ً
ا ا وا�ًح تحقيق �صالح املنشود، كما ال �شهد أف�ارهما اختالف

 حول أسباب الفتور وال��اجع ف�ي �عود ألسباب كث��ة م��ا: 

. و ا�جهل الدين، وال��اون ��، الشهودات املادية الكسل و�غراق ��و ،وقلة �طالع، �ستبداد

ودور وفكرة �عتماد ع�� الصفوة املستن��ة ، أولو�ات �صالح بينما تتحدد أهم نقاط �ختالف ��

 املستبد العادل. ا�حاكم 

اإلصالح مق��نا ب السيا�ىي�صالح �عمل ع�� تحقيق �ان  أن ال�واك�يوقد بينت دراستنا 

��ا ال�واك�ي، لم ينح السياسة  مّر  الفكر�ة ال�يو�� جميع املراحل الوقت ذاته،  ال��بوي والثقا�� ��

 
ً
ع��  ، وذلكحقوقهم وواجبا��مللتعرف ع�� و�ان يطالب أن يتناقش و�تحاور العامة ، جانبا

 صالح السيا�ىيمن أجل �  �صالح ال��بوي و الدي�يير�ط ب�ن النقيض من �مام دمحم عبده الذى 
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حقيقي  التار�خية أن ا�حتل ال �سمح بإصالحوقد دلت الشواهد ، والقضاء ع�� �ستبداد

للتعليم، وأن �حتالل هو عقبة حقيقية تجاه �صالح ال��بوي، كما أن الروابط ب�ن مجاالت 

�صالح ا�ختلفة وثيقة متصلة ببعضها وال بد ألى حركة إصالحية أن تتصدى للمستعمر ب�ل 

ستبعادها �عطى فرصة لتقو�ض �صالح الوسائل وأال �ستبعد السياسة كساحة للمقاومة ألن ا

 بأكمله. 
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