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 المسیحیة واإلسالم:  حرکات اإلصالح بین  

 المسارات والمآالت 

 

 
 

 : الملّخص

ة ما يجعل منھ مجال نظر وتحقيق،  ق إ�� موضوع لھ من األهميّ ة �� هذا البحث نحو التطرّ جھ الهمّ تتّ 

تار�خها  وألّن  تحيا دون  أن  لها  يمكن     ،األمم ال 
ّ
لعل �ّل بل  "تار�خ  كما قيل     ھ 

ّ
أو  صل قد  متّ   أمة خط يصعد 

جارب  وقف ع�� عتبات �عض التّ بنا التّ   ا�ان حر�ّ   ،��بط، وقد يدور حول نفسھ أو ينح�ي ولكنھ ال ينقطع" 

أهّم ينيّ الّد  أحد   �� بما  امل�وّ   ة  التّ العناصر  لهذا  النّ نة  ونمعن  بل  بالتّ ار�خ،  خالل  ظر  من  األ�ادي�ي  جوال 

  �� �� �واليس �عضها ح�ى يكتمل املشهد اإلخرا��  باحث عل�ي أو ناشد ل�حقيقة ولو    ر �لّ تصوّ ا�خوض 

 �ش�ل جزئي.  

ة واإلسالم  جديدي الفكري ما ب�ن املسيحيّ ي�ي وا�حراك اإلصال�� التّ بالذكر تجر��ي اإلصالح الّد   ونخّص 

اإلصالح  ة ودورها ��  جر�ة ال��و�ستانتيّ ص التّ يانت�ن وذلك من خالل تفّح م��ما �� توجيھ تار�خ الّد   �ّل وآثار  

  ،ة مخال��اخالل العصور املظلمة ال�ي عا�ش��ا أورو�ا �� القرون الوسطى. حيث �شبت الكنيسة ال�اثوليكيّ 

 
ّ

الش تلبّ   ،عوب وامللوكو�سطت أجنحة فسادها واستبدادها بفرض سيطر��ا ع��  البالد  حيث  دت أحوال 

 
ّ

 ة إ�� محبط أو مرتاب أو جائ عبيّ واكفهر األفق وتنوعت األغلبية الش
ّ
ف  ع ع�� صورة جاهل، فلم �عد ما يؤل

ار إصال�� دي�ي وداوي دافعا مليالد تيّ ب�ن الفاعل�ن إال ا�حن�ن العاصف إ�� العدالة لي�ون هذا ا�خليط الّس 

ل ا�حدث األهم �� تار�خ أورو�ا آنذاك. 
ّ
 مث

ة ال�ي عا�شها العالم  جديديّ ة التّ جر�ة اإلصالحيّ ظر �� التّ ة امل��ان البح�ي البد من تقليب النّ ول��جح كّف 

 
ّ
ثل بقيادة  �ّل اإلسالمي  ا�ُحجب عن  �غية كشف  األفذاذ  األمة  والّد   ة من علماء  الفكر  �عيق مسار    ،ينما 

�ّل     و�حق 
ّ

الرّ الش �سبب  عهد  ذات  أسدلت  ال�ي  والبدع  الفكرّي وائب  التدبري   �ود  و�عض    ،وا�جمود 

النّ  دور  مثلوا  الذين  الّد الساسة  ع��  فجاسة  بامتياز،  روحيّ ين  ��ضة  بمثابة  ا�حراك  ذلك  إيمانية  �ان  ة 

علميّ وفكر�ّ   ة 
ّ
الث مواثيق  جددت  العالئقيّ نائيّ ة  العموديّ ات  ور�ھ ما  -ةة  اإل�سان  ب�-ةواألفقيّ   -ب�ن    ن ما 

البعض �عضها     -ا�جتمعات 
ّ
ووط بل  السواء،  حد  الصّ ع��  الّس دت  باملبادئ  ال�ي لة  العليا  واملقاصد  امية 
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ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)127( 

النقيّ  العقيدة  عل��ا  اإلسالميّ انبنت  املفاهيم  استحضار  خالل  من  وفروعها  بأصولها  لهدف  ة  السمحاء  ة 

 حر�ف واألباطيل ع��ا. �ف والتّ إ�عاد الزّ 

األ�اديميّ  شروطھ  البحث  �ستو��  التّ ول�ي  من  البد  النّ ة،  ع��  �ّل عر�ج   �� إل��ا  خلصنا  ال�ي  من    تائج 

 داعيات. ر�ت�ن، إذ ال يمكن ذكر املسارات دون املآالت والتّ التج

 ة...ة، اإلسالم، املسيحيّ ، ال��و�ستانتيّ جديد الفكرّي ي�ي، التّ اإلصالح الّد ال�لمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: 
 

The focus of This research Is on a topic that is important to make it an area of 

consideration and realization, and because nations cannot live without history, but 

rather because of their history. 

"The history of every connected line nation may go up or down, and it may go 

around or bend, but it does not break. “We should have stopped on the doorsteps of 

some of the religious experiences in what is one of the most important components 

of this history and even considered academic wanderings by going into the scenes of 

some of them until the exegetical scene is complete in the perception of every 

scholar, or in part, who appeals to the truth. In particular, we note the experiences of 

religious reform and the intellectual reform movement between Christianity and Islam 

and their implications for guiding the history of both religions by examining the 

Protestant experience and its role in reform during the dark ages of medieval Europe, 

where the Catholic Church has created its claws and simplified its corruption and 

tyranny by imposing its control over peoples and kings  . 

Keywords: Christian-Islamic reform, movements, Tracks and results 

 

 

 

 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  -ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)128( 

 : تمهید  -1

ذلك غالبا ما ُيلِمح    جديد الفكري �� اإلسالم، فإّن ة أو التّ ي�ي �� املسيحيّ عند طرح موضوع اإلصالح الّد 

 قدم والّر �سراح العقل من أثقال ال�حظة، ومثّبطات التّ 
ّ

ة  ة جوهر�ّ وخلق �ساؤالت وجوديّ   ات،�� ونقد الذ

 من�� الغوص �� عمق األمور وتجاوز ال�ائن بالتّ   وتنح
ّ
ظر إ�� تلك االبتالءات ال�ي  طلع إ�� ما سي�ون. والنا

ن من حقيقة إثبات عدم استقرار األديان  ة، لھ أن يتيّق حم األرضيّ ماء مقابل تلك املال منيت ��ا رساالت الّس 

لت ألجلها، �عد هوا��ا �� القلوب، ب�ن األمم وازدهارها وعود��ا إ�� سالف عهدها بتحقيق مقاصدها ال�ي تن�ّ 

  ات �ل عصر، مما أفرز ثلةع بھ من م��ة املرونة فصارت ال تتالءم وخصوصيّ �ا فقدت ما �انت تتمتّ ح�ى أ�ّ 

 
ّ
الظ من  لهم  البد  �ان  الذين  األفذاذ،  املص�ح�ن  ل�ّل من  نتاجا  ح�ن  �عد  حينا  الّد   هور  من  سلف  وافع  ما 

 خطاهم. ناشدين ا�جد �� �ّل  ،ب�ن املآالتمتعّق 

هنا  املسيحيّ   ،ومن  تار�خ  شاهًد �ان  واإلسالم  حر�اٍت ة  قيام  ع��  رجال    ٍة إصالحيّ   ا  رحمها  من  انبثق 

 إ�� إصالح ما فسد، و�حياء ما اندثر. جيل يرنون   مخلصون �� �ّل 

   �� برو�ستانتيّ املسيحيّ   تار�خفاش��رت  حركة  ل��دّ ة  قامت  الّد   ة  إ��  الّ� الناس  شهد  ين  باملقابل  حيح، 

إصالحيّ التّ  حر�ات  اإلسالمي  تجديديّ ار�خ  الّد ة  مفاهيم  لتحيي  انتفضت  ف��دّ ة  القلوب،   �� إ��    ين  الناس 

 قيّ العقيدة النّ 
ّ

 وائب والبدع.ة ا�خالية من الش

 : المبحث األول: حرکة اإلصالح الدیني في المسیحیة  -2

حدودا   األمر  و�لغ  ا�حياة،  جميع وجوه  الغر�ي ع��  العالم   �� الوسطى  القرون  خالل  الكنيسة  هيمنت 

احت�ارها   و�ان  "املؤمن�ن".  واستغالل  الطغيان   �� وهذا  �عيدة  الهيمنة  تلك  مصدر  واإليمان  ل�حقيقة 

 الطغيان. ف��زت ا�حاجة إ�� ظهور حركة إصالحّية تحّرر الناس والّدول من سلطة رجال الّدين.

 : المطلب األول: طغیان الكنیسة في العصور الوسطى وبروز الحاجة إلى اإلصالح -2-1
ذات مجاالت  و��  ثالثة.  رئيسّية  مجاالت   �� الكنيسة  هيمنة  الّدي�ي   تجّسدت  ��ا:  و�ع�ي  بالغة،  أهّمية 

 واملعر�� والسيا��ي.

 لطغیان الدیني: ا -2-1-1

البابو�ّ  مؤّس أ�حت  الوسطى  العصور  بحلول  عامليّ ة  تطاق،  سة  ال  بصورة  ثقال  ن��ها  ازداد  قاسية،  ة 

 
ّ
 و�ن

ّ
ات املقاومة واملعاداة  ما  ة، بل ور�ّ عوة اإليمانيّ جاهاتھ البعيدة عن الّد نا لنجد ب�ن الباباوات من �انت لھ 

الّد للرّ  الّس وح  فاإلسكندر   ينية، 
ّ
الث و�وليوس  اإلثم"   �� "عاتيا  �ان  سياسي� ادس  �ان   ا�ي 

ً
مقاتال أك��  جبارً   ا  ا 

راعيً  للنّ منھ  أّم ا  منصب� فوس،  اهتمامھ  �ان  فقد  العاشر  ليون  البابا  الوثنيّ ا  العلوم  إحياء  ع��  والفّن ا   ة 

  ين،القديم أك�� من اهتمامھ بالّد 
ّ
 ح�ى أن

ّ
 .1وسالم��ا ة األناجيلتار�خيّ ك �� ھ �ان �شك

 

 . 8ص ،تاريخ المسيحية في عصر اإلصالح، د ط ، دار الجيل للطباعة، مصر، د ت ،عزت، زكي -1
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فالّد   ��  األ�ل��وس  قطيع  وسائر   والرهبان  الكرادلة   �س��   أّن   غرابة وال رؤساءهم،  ألحوال  ر�اب  ارس 

والقضايا املرفوعة ضّد رجال    عاوى ي��اءى لھ من الّد هشة لك��ة ما  الكنيسة �� العصور املظلمة �ع��يھ الّد 

تصرّ الّد  وسوء  أخالقهم  لفساد  يتصوّ ين  ما  �ان  فإذا   فا��م، 
ّ

الش الّد ره  رجل   ��  عب 
ّ
الن جالل  ين  إ��  �وع 

الرّ والتّ   ،القدس األع�� �ّل طهر  فإّن   و�� من  يروي تصوّ   رجس وشهوة،  آنذاك  أّن   ،ارا مضاد� الواقع    حيث 

 
ّ

الش  �� ا�غمسوا  قد  الكنيسة  و رجال   هوات 
ّ
واستغل املو�قات  الّد ارتكبوا  سلطا��م  هؤالء    ،ي�يوا  ف�ان 

 . 1ين وع�� ا�جتمع األورو�ياليا خطورة ع�� الّد البّ  الوسطاء أشّد 

   ال ر�ب أّن 
ّ
ا  ين وام��انً �وة وا�جهل، وصارت عارا ع�� الّد الفساد قد ط�� ع�� حياة األ�ل��وس �سبب ال�

أّن شنيعً  ح�ى  واآلداب،  للياقة  املؤرّ   ا  أّن ُجَل  ع��  أجمعوا  قد  و�رو�ستانت  �اثوليك  من   خ�ن 

والّت   اآلثام  اق��اف  روما  رجال  باعتياد  والفسق  للفجور  أو�ارا  أصبحت  واألديرة  فما   ، الكنائس  جاوزات 

 ين من غ��هم.  عادوا أك�� حرصا ع�� الّد 

   ،إضافة إ�� ما أنف ذكره
ّ
   �ات�ي ��لعب املال دورا هاما �� االرتقاء ال�

ّ
ة  ة، فاملادّ ة الكنسيّ هوتيّ الوظائف الال

   لطة �انتا املقياس ا�حقيقّي والّس 
ّ
وهو ما أسهم    ،والكفاءة  � تلك املناصب بدال من االختصاص العل�يّ لتو�

�م اش��وا طر�قهم  رف عن الكث�� من الباباوات أ�ّ ، فقد عُ ين حينئٍذ ئة لرجال الّد يّ معة الّس �� انتشار الّس 

 .2وانخرطوا �� بيع ص�وك الغفران ،يمونية انتشار ما �عرف بظاهرة الّس إ�� البابو�ة �� ظّل 

روما    ،هكذا رجال  املسيحيّ رفض  وملبادئ  هللا  شريعة  ملقياس  الرّ االمتثال  قوان�ن  و اقية،  ة  صاغوا 

 تتناسب ورغبا��م وعزموا ع�� إرغام النّ 
ّ

وصنعوا أرهب    ،ةعوب األورو�يّ اس لالمتثال لها، فأنتجوا مآزق الش

 املآ��ي، وز�ّ 
ّ

غبة ال�ي سبق��م فتلك الرّ   . حمة أن تجد سبيال إ�� قلو��ميطان أعمالهم فما �ان للرّ ن لهم الش

الرّ  وتقتيل  املسيح  صلب  الرّ ��  وتلك  الّد سل،  لسفك  املتعطش  ن��ون  حّركت  ال�ي  تجّد   ، ماءوح  ��   ا دتقد 

 ة العصور املظلمة ولكن تحت �حاف آخر، �حاف كنيسة روما.  �اثوليكيّ 

 الطغیان المعرفي: -2-1-2
 
ّ
الظ أورو�ّ أسدل  مجتمعات  ع��  ثو�ھ  الفكر  ��  ا  الم  فأض��  املر�ب،  ا�جهل  بانتشار  الوسطى  العصور 

  عصب الكن��يّ خامال، والبحث العل�ي راكدا نتيجة التّ 
ّ
 ت البغيض. �ّم املقيت وال�

الّد فنصّ   رجال  أنفب  غ��همين  دون  للمعرفة  مصادر  صدر   ،سهم  ما   �� عندهم  املطلقة  فا�حقيقة 

 .3�� نظرهم �شاطا وقحا دُّ عَ �شاط عدا �شاطهم �ُ  أّي و    .ع��م دون غ��هم

حيث �انت تأمر    ،استبداد   بذلك أّيما ت  س واستبّد واحتكرت الكنيسة تفس�� ما جاء �� الكتاب املقّد 

 ة سوى االمتثال، سواء وافق ذلك العقل أم خالفھ.وتن�ى وما ع�� الرعيّ 

 

ضواء على المسيحية، د ط، المكـتبة العصرية،  -1
ٔ
 .130، ص 1975شلبي رؤوف، ا

 64ص  2005دار قتيبة،  ،هيلين إيليربي، الجانب المظلم في التاريخ المسيحي، ت: سهيل زكار، د ط -2
ليف والترجمة والنشر، 3ت: جاويد عبد العزيز توفيق، ط 3تاريخ اإلنسانية م  هربرت جورج ولز، معالم -3

ٔ
، ص 1975، لجنة التا

905 . 
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ً
قوال �ستسغ  لم  إذا  املسي��  ديني�   وع��  مبدأ  أو  لم أصدرتھ  فإن  تقبلھ،  ع��  عقلھ  ترو�ض  أعلنتھ،  ا 

  �� البابا، ألن البابا خليفة لسلسلة ا�خالفة. �� العقل وال �شّك  فعليھ أن �شّك  ،�ستطع

 
ّ
سلط �� مواجهة  و�انت الكنيسة �غطرسة رجالها �� تلك العصور قد سلكت سبيل القهر والعنف والت

 العلماء بتجر�مها ل�ل رأي مخالف لها.

الطبيعيّ   األبحاث  تجر�م  ذلك  العلميّ وِاستتبع  إصدار  ف   ،ةة  خالف    �ّل   ضّد تكف��  مقاالت  تّم  عالم 

 .1سعن ا�حقيقة خارج الكتاب املقّد  الل �� البحثة الضّ قمّ  معت��ة أّن  ،معارفها

 
ّ
أن بَيًنا  خضم    ھأض��  ساع  �� 

ّ
دي�يّ   الهّوة    ا� هو  ما  هو عق��ّ   ب�ن  ظّل وما  و��  ال�ي   ،  املتتالية  ا�خيبات 

االلتجاء من قبلها �� أغلب األحيان إ��    تّم   ،��اة، ولضعف حّج ظر�ات العلميّ عرف��ا الكنيسة �� مواجهة النّ 

 ات.  ظر�ّ العنف وقمع أ�حاب تلك النّ 

 یاسي: غیان السّ الطّ  -2-1-3
 
ّ
 و ة،  ين واإلم��اطور�ّ غيان تلك بصراعات ب�ن قّو�ي الّد اش��رت عصور الط

ّ
رف األقوى  �انت الكنيسة الط

الرّ   ،ف��ا أس�ح��ا  اعتمدت  ولعنةحيث  حرمان  قرارات  من  �� وضع    ،وحية  ع�� مقاس    �شريعاٍت ونجحت 

 لطة. يطرة ع�� الّس مصا�ح قاد��ا من أجل إح�ام الّس 

التّ   البابا  أهّم   ار�خ األورو�ي، فاألمثلة فيھ كث��ة، ولعّل وال �عوزنا االستشهاد ع�� ذلك من  ها ما أصدره 

فيھ ا�ح�ام  ابق الذي �ان يقوم  ظام الّس أو النّ   قليد العلما�ّي جر�جوري من مرسوم يقت��ي القطع مع التّ 

 .2ا�� جعل ا�خاتم والصو�جان �� يد الباباو�التّ  ،ين من كهنة وأساقفةبتعي�ن رجال الّد 

   ،بناء ع�� ما سبق
ّ
 �ستنتج أن

ّ
   ،3ه��ة «أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما � �»ھ رغم مقولة املسيح الش

ّ
 إال

 ب قد امواز�ن حقوق قيصر والرّ   أّن 
ّ
 ختل

ّ
غم من أَن هذه  نيا، و�الرّ ل��ما �� الّد ت �� تلك العصور، وفقا ملمث

الّس ا�جملة   عالقة  عليھ  ت�ون  أن  يجب  ملا  عظيم  الرّ مرجع  بالّس وحيّ لطة  الزمنيّ ة  فإّن لطة  لم    ة،  هذا 

عداوة  كّنوا  قد  الكنيسة  قيادات  من  فالكث��  أورو�ا  يحدث،  وملوك  أباطرة  تجاه  دورا    ،وضغينة  ولعبوا 

 ة.  وحيّ ا��م الرّ ا خارج صالحيّ سياسي� 

   صر ظّل النّ   وال ر�ب �� أّن 
ّ
وحية البالغة وهيئ��ا  الم، �سبب سلط��ا الرّ حليف الكنيسة طيلة عصور الظ

الّد نظيميّ التّ  تمتّ ة  إ��  باإلضافة  األباطرة،  تتو�ج  روما  رجال  تو��  ولطاملا  املطلق،  وطغيا��ا  عهم  قيقة 

التحّرر من ذلك، أو رفض  ون وعزلهم بمحض إراد��م، ولم يكن باسؤ من �شاة خلع  بصالحيّ  تطاعة أحد 

عنة وا�حرمان.   م خشيةحكمه�ضوخ الرّ 
ّ
 أن تحّل عليھ الل

 

 . 361م، ص1993، دار الجيل بيروت، 8زيغريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ت: فاروق بيضون وكمال الدسوقي، ط  -1
 . 56، ص2010دار دجلة، ، 1مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، طكابان عبد الكريم علي؛ اإلصالح الديني في المسيحية  -2
 ) 17- 12مرقس ( -3
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 :المطلب الثاني: رّواد حركة اإلصالح وأھم آرائھم اإلصالحیة -2-2
ق   م��م    16عرف  اش��ر  وقد  األورو�ّية.  القاّرة  أصقاع  مختلف  ب�ن  توّزعوا  املص�ح�ن  من  عدد  ظهور 

 ر والسويسري أورليخ زو�نج�� والفر���ي جون �الفن.ثالثة: األملا�ي مارتن لوث 

 مارتن لوثر:  -2-2-1
وهو أحد رجال هللا األتقياء، الذين دافعوا عن إيما��م ��جاعة وثبات �� سبيل ا�حافظة ع�� �لمة هللا  

 ي�ي. ة ونقا��ا، ويعت�� زعيم حركة اإلصالح الّد ا�حيّ 

التّ   عليم العا��  وقد حصل لوثر ع�� قسط وافر من 
ّ
هوت  حيث درس القانون والبالغة والفلسفة والال

  ،عليمة، وام��ن التّ ة من جامعة "وتن��" األملانيّ كتوراه �� العلوم الالهوتيّ وتحصل ع�� درجة الّد   ،واملوسيقى

 
ً
 .1ة زمالئھ وتالميذها استطاع أن يكسب محبّ ا ناجًح ف�ان أستاذ

 1511و�� سنة  
ّ
�ارة لم ت��ك أثرا حسنا ��  هذه الزّ   هبنة، إال أّن ر الرّ ق بأمو م زار "لوثر" روما ألسباب تتعل

   ،نفسھ
ّ
وال� البذخ  حياة  الّد �سبب  رجال  عل��ا  وجد  ال�ي  الرّ �ف  ا�جهل  وآملھ  هناك،  الّس ين  ب�ن  و��  ائد 

 . 2اسة من النّ أوساط العامّ 

درجة من الفساد    اإل�سان بلغ   ح�ن فصار �عتقد أّن   �ّل   "ليو"�انت فكرة اإلصالح تراود    ،و�� تلك الف��ة

ة اخليّ و�ة الّد دم والتّ ما �ستطيع فعلھ هو النّ   و�ّل   ،يمتنع معها إرضاء ا�خالق باألعمال املعهودة �� العبادة

 بيل األوحد ل�خالص من ا�خطيئة. واإليمان برحمة هللا وغفرانھ فهو الّس  ،ا�خالصة

أراد    1517و�� سنة   ب�ن األنظار، عندما  العاشرم حدث ما رفع لوثر �غتة  ليو  م)  1521-1513(  البابا 

إ�� أملانيا لتوزيع ص�وك الغفران بقصد جمع    "تن�ل" فقام بإرسال الراهب    "القد�س بطرس"إكمال كنيسة  

 .3ين املسي��ّ رات الّد صرف ال يتما��ى وتصوّ هذا التّ  املال مما أثار مارتن لوثر، واعت�� أّن 

 �ة �� خمس و�سعنيع �شّد وثر هذا الصّ عارض ل
ّ
قها ع�� باب كنيسة "و�تن��غ" �� صبيحة يوم ن مادة عل

الرّ معلنً   ،م1517كتو�ر  أ  31 تنا�� هذا العمل مع مقاصد  ��  سالة املسيحيّ ا ف��ا  ة ودعا من شاء املناقشة 

 .4املوضوع

ا�ج��ّ  بأّن   أّن   من  يق�ن  ع��  �ان  ماّس ا  إ�� ا�حاجة    لوثر  صارت   إلصالح 
ّ
وأن انتظار  ة،  العبث  من  ھ 

العمل ��ذا  للقيام  واألساقفة  الّس   ، الباباوات  إ��  لاللتجاء   ما دفعھ 
ّ
املتمث الزم�ي  والنبالءيف  األمراء   ��   ، ل 

 ساعيً 
ّ

الذ تحميسهم ع��  أجل  ضمائرهم من  إ�� مخاطبة  تبّق ا  ما  حرمة  من  ود عن  املسيحيّ الّد ى  ��  يانة  ة 

   تلك الف��ة.
ّ
 ففكرة اإلصالح باتت تراود أمراء أملانيا. ،ما ھ نجح �� ذلك إ�� حّد و�بدو أن

 

وسط، بيروت -1
ٔ
صول التعليم المسيحي، المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق اال

ٔ
 .  6م، ص1983لبنان، ،مارتن لوثر، ا

 .  6المرجع نفسه، ص   -2
 . 94سيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، صكابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في الم -3
وروبا الحديث، ت: علي   - 4

ٔ
هلية للنشر والتوزيع1طالمرزوقي، برون جفري: تاريخ ا

ٔ
 .185(د ت)، ص ،، اال
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ّ
الث  1546امن عشر من فيفري  �� 

ّ
تو� �� مقاطعة ما�سفيلد  � قائد ا�حركة اإلصالحيّ م،  ة "مارتن لوثر" 

 .1مباشرة إثر وفاة ابنتھ "لينش" �� الثالثة عشر من عمرها

   63�� املن�ل الذي ولد فيھ وعن عمر يناهز  
ّ
اذون... هذه  نا جميعا �ّح سنة نطق لوثر بآخر عباراتھ "إن

 ). (اإلحالة �� ا�حقيقة"

 
ّ
الت لوثر؛  مارتن  إل��ا  دعا  ال�ي  األف�ار  أهّم   ومن 

ّ
بأن ال  سليم  البشرّي ا  إ��سبيل  ھ  ا�خطيئة    �خالص  من 

 عن طر�ق اإليمان املطلق باملسيح.  
ّ
 والعقاب إال

الضّ     هو  املبدأ  هذا  يطلبھ  �ان  الذي  الغفران  أّن  �عت��  فصار  أمامھ،  ا�حياة  طر�ق  أنار  الذي  ياء 

 باإليمان املطلق بيسوع املسيح، وأّن قبول هللا لهذا اإليمان �واسطة ل�خالص، هو  
ّ
اإل�سان ال يحصل إال

فإّن ورحم  �عمة هللا،  من  مُ   ة  ليس  يقّد   ازملهللا  �جرّ بأن  اإل�سان  إ��  ا�خالص  بحسب  م  ولكن  إيمانھ،  د 

 .2رحمتھ الواسعة، ارت��ى أن يقبل اإليمان �وسيلة ل�خالص

أّن  ��تّم   يبدو  لم  لوثر  اهتمامھ بجوهرها وروحها  مارتن  العبادة قدر  أّن معت��ً   ،�ش�ل  الذين    ا  هللا روح 

 � وّجھ فكره نحو العبادة الرّ ا�و�التّ  ،��جدون لھ
ّ
 .قّي ادق النّ ال�ي قوامها اإليمان الصّ  وحية

التّ  مبدأ  رفض  ثور�ّ وّس كما  دعوة  إ��  الفكرة  هذه  انتقلت  حيث  وا�خلوق  ا�خالق  ب�ن  إ�� ط  �س��  ة 

 سلطا��م.  ين من �ّل تجر�د رجال الّد 

مادّ  «وأعظم  ديورانت:  و�ل  ثور�ّ يقول  اة  تجر�د   �� لوثر  الهوت   �� و�باحتھ  لقّس ة  منصبھ،  من  يس 

النّ  اس، ولكن بصف��م خادم�ن للقساوسة ا�حصول ع�� راتب ال بصف��م وسطاء مختص�ن ب�ن هللا و��ن 

 .3ة»وحيّ كنيسة للوفاء بحاجا��ا الرّ  اختار��م �ّل 

الّس  الّد ين��ع ديورانت  بقيّ لطة هاهنا من رجال  و�جعلهم مثل  لم  ين،  أعمالهم  أّن  العلماني�ن، معت��ا  ة 

إل��م  حاجة   �� ليس  اإل�سان  وأّن  إلخوا��م،  ا�خدمة  باب  من  بل  قداس��م،  أو  سلط��م  بمقت��ى  تكن 

 الستطاعتھ القيام بذلك بنفسھ.  

 أورلیخ زوینجلي:  -2-2-2
بح��ة  م إثر ميالد لوثر �سبعة أسابيع بقر�ة خاملة الذكر ع�� ضفاف  1484ي  فن�� غّرة جا  أورليخولد  

 
ّ
 .4ولھ أر�عة إخوة وأخت ،الث"ز�ورخ" تد�� "فلدهاس"، وهو االبن الث

 

 . 100كابان عبد الكريم علي؛ اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -1
ضواء على اإلصالح اإلنجيلي، ط_ 2

ٔ
 .51-50، دار الثقافة المسيحية، دت، ص 1فايز فارس، ا

 . 58ص   ،، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، د ت1قصة الحضارة، ت: محمد بدران، طويل ديورانت،  _3
4-Aimé Humber ; Ulrich Zwingli Et Son Époque, Lausanne, imprimerie et librairie de Marc Ducloux 1844, 
p:1 
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�عليمً تلّق  زو�نج��  ثر�� ى  امتّد ا     ا، 
ّ
الال الفلسفة  بداية  فلسفات  هوتيّ من  أحدث  إ��  الوسيط  للعصر  ة 

 
ّ
اإل�سانيّ الن ليتحصّ �عة  الع��يّ ة،  و�علّم  الثالث،  �� مقتبل عقده  املاجست�� وهو  درجة  لغل ع��  العهد  ة  ة 

 ة. واليونانية ليقرأ العهد ا�جديد بلغتھ األصليّ  ،القديم

سنة   قّس   ،م1513��  أورليخ  مجنّ �عّ�ن  مرافًق ًد يسا  املؤّج ا  ا�جنود  شهدتھ    .رةا  ما  مع  ذلك  تزامن  وقد 

سياسيّ  اضطرابات  من  فر�سا  سويسرا  ملك  ��ديد  �سبب  األوّ "ة  البابا  وتوعّ   "ل فرا�سوا  من  باالنتقام  ده 

البابا �سبب ما    ا�خوف بأعماق  ج فتيلأّج   ما  ،"ا�خامس  "شارل   اإلم��اطور   مع  "ليو العاشر"، إثر تحالفھ

   فأرسل  الفر�سية،  ال��ديدات  من  تلقاه
ً
  لصّد   الالزمة  واملساعدات  با�جنود  لغرض تدعيمھ  إ�� سويسرا  طلبا

   فر���ي  عدوان  أّي 
ُ
أّن السويسر��ن خسروا ا�حرب أمام  لوا، إال  رِس محتمل. ف�ان زو�نج�� من ضمن الذين أ

 .1م1516 عرف بمذبحة "مار��ي انو" سنةة، وُم�ي جيشهم ��ز�مة ساحقة �� ما �ُ ا�جيوش الفر�سيّ 

 
ّ
تأثأث أّيما  زو�نج��   �� الواقعة  تلك  فأعلن    ، ��رت  للسويسر��ن،  الكنيسة  باستغالل  اقتنع  حيث 

د ذلك داخلھ الرغبة �� خوض تجر�ة  -ملرتزقةما �عرف بنظام ا�جنود ا-جنيد اإلجباري  معارضتھ للتّ 
ّ
، كما ول

 وا�حّد من سلطات البابا.  ،ةنديد بمساوئ الكنيسة ال�اثوليكيّ ي�ي ع�� التّ اإلصالح الّد 

ال�اثوليكيّ  الكنيسة  �انت  وا�خرافات،  ا�جهالة  لقيود  تحطيم  من  زو�نج��  بدأه  ما  مقابل  �عمل و��  ة 

ا� أكفان   �� الناس   
ّ

القيود،  جهل والزّ جاهدة من أجل لف تلك  ليقدم    وح�ن�ادة من متانة  ��ض زو�نج�� 

 .2ةة ع�� أعتاب سويسرا املسيحيّ ور إ�� الشعب بدم املسيح �انت بضاعة الغفران ال�اثوليكيّ الغفران والنّ 

ال��و�ستانت  ة ب�ن  ويسر�ّ ى إ�� حدوث انقسام �� املقاطعات الّس ا أدّ أصبح لزو�نج�� أتباع كث��ون، ممّ 

 .3وال�اثوليك

التّ  ي���وا  أن  زور�خ  أها��  من  البابا  التّ فطلب  استقاللهم  أعلنوا  هؤالء  لكن  ا�جديدة،  عن  عاليم  ام 

 
ّ
الث ن��ان  اشتعلت  حيث  سنة  البابو�ة.  سويسرا  أنحاء  جميع   �� مقاطعات  1525ورة  خمس  عدا  فيما  م، 

 
ّ
 مطل

ّ
 . 4ة "ت �اثوليكيّ ة ع�� جبال األلب حيث ظل

ماي   من  عشر  ا�خامس  ال�اثوليكيّ   1531،و��  املقاطعات  إكراه  قصد  ز�ور�خ   �� مجلس  ع�� اجتمع  ة 

الوعظ  ملمارسة  ا�جال  ال��و�ستان�يّ والتّ   ،فتح     بش�� 
ّ
ومل أرضها،  تّم ع��  املقاطعات  تلك  رفضت  إعالن    ا 

 
ّ
 رف�ن.ا�حرب ب�ن الط

وهزموا ال��و�ستانت ��    ،حدود "�ابيل"  ة ا�حاشدة ع��ت ا�جيوش ال�اثوليكيّ   ،1521و�� أكتو�ر سنة   

تار�خيّ  �� �حظة  �� سويسرا  ف��ا �� مصرع بطل اإلصالح  �انت أعظم خسارة  يردّ   ،ةمعركة    �لماتھد  وهو 

 . 5؟ إن هم يقتلون ا�جسد، لكن هم ال �ستطيعون أن يقتلوا الروح""ماذا ��ّم  املشهورة

 
 .140، دار الثقافة، القاهرة، ص1، ت؛ عزرا مرجان، ط 4جون لوريمر، تاريخ الكنيسة ج -1
 . 92زكي، تاريخ المسيحية في عصرا إلصالح، مرجع سابق، ص عزت -2
وسط للطباعة والنشر، لبنان،3الصراع العظيم، ت: إسحاق فرج، طاهوايت إلن،  -3

ٔ
 .159. ص1997، دار الشرق اال

 . 104علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، ص  عبد الكريم كابان -4
 . 108ص  ،مرجع سابقعزت زكي، تاريخ المسيحية في عصر اإلصالح،  5
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 ا ومبادئ إصالحيّ تار�ا آثارً   ،اا �� تار�خ أورو�ّ ��ً جال تأثو�� مجا��ة غ�� مت�افئة مات أحد أك�� الرّ 
ّ
د��ا  ة خل

 
ّ

 ي.ار�خ األورو�ّ كب�� �� توجيھ التّ  وساهمت إ�� حّد  ،ةاكرة اإل�سانيّ الذ

التّ  لوثر�انت  مارتن  لتعاليم  �عيد  حد  إ��  مشا��ة  زو�نج��  ��ا  نادى  ال�ي  مص�ح   ،عاليم  وعظ  حيث 

بتعاليم املسيح �� وقت واحد مسيحي� ف�انت أخالق املسيح غالبة ع�� تصرّ   ،ز�ور�خ  ،  احقيقيَّ   افاتھ، و�ان 

 .1ع�� املوروث القديم اومنفتَح 

أّن  البعض     قد يرى 
ّ
إال   أّن   أنصار زو�نج�� �غالون �� وصف مدى تطابق مواعظھ مع �عاليم اإلنجيل، 

جلي� املتتبّ  يرى  العصر  ذلك  لتار�خ  أّن ع  من    ا  لها  �ان  ا�جماه��  الصّ أقوالھ  نفوس  ع��  الكب��  ال��يء  دى 

 الّس 
ّ
املتعط أّن ويسر�ة  ذلك  اإلصالح،  لروح  وسماحة    شة  املص�ح  جرأة  ب�ن  املازج  ا�جديد  األسلوب  هذا 

  ،لتعاليم املسيح املؤمن ا�حّب 
ً
  أنتج لغة

ّ
 ب تصو�ره أو وصفھ. فوس بما يصعُ ا �� النّ ا عميًق رت تأث��ً أث

 أمّ 
ّ
يتعل ما   �� ا�خا  بمسألة  فإّن ق  العصور،  ع��  املؤمن�ن  �اهل  أثقلت  ال�ي  يحمل   الص  �ان  زو�نج�� 

التّ  اعت��ه  �لمات  أو ما  إ��سبيل خالص اإل�سان، حيث    م��ل دو�ينياهعز�ة  العالج    أّن   يذهب  املسيح هو 

والّس الفعّ  ا�حقيقيّ ال  ا�حياة   
ّ

لبث األوحد  قد  بيل  اإللھ  املسيح  أّن  فكرة  إ��  منتصرا  اإل�سان،   �� فدا  ة 

إ�� األبد  داءً اإل�سانية ف ينت�ي  �� هذا الصدد   ،ال  محالة    "حيثما وجدت ا�خطيئة فهناك املوت ال  :و�قول 

ا وارت��ى أن يموت ومع ذلك مات واحتمل هذا املوت عنّ   ا املسيح ف�ان بدون خطيئة وال �� فمھ غّش وأّم 

 ل�ي يردّ 
ّ
 .2الرحيم خطايانا عليھ األبع وضة فقد ھ لم تكن لھ خطايا �خصيّ نا إ�� ا�حياة. و�ما أن

 جون كالفن:   -2-2-3
 .3م1509يوليو من سنة  10بتار�خ  �� مدينة نو�ون الفر�سية ذات الطا�ع الكن��يّ  جون �الفنولد 

ا�جامعيّ   اس��ّل  حياتھ  �الفن"  أورليانز  "  جامعة   �� القانون  بدراسة  أبيھ،    Orléansة  رغبة  عند  نزوال 

أّن  يتمتّ   حيث  �انوا  الف��ة  تلك   �� القانون  مرموق رجال  بدخل  أّن   ،عون  إ��  االختصاص    باإلضافة  هذا 

 
ّ
بالال قرب  عن  متم�ّ مرتبط  االبن"  "جون  �ان  وكعادتھ  العلوم"  "سيد  هو  الذي  وفطنتھهوت  بنباهتھ    ، �ا 

 .4تلقي��احيث أش��ر ب�ن أسوار ا�جامعة �سرعة تحصيلھ للمعارف و 

أّن   �� شّك  سانحة    ال  �انت   الفرصة 
ّ
الفر���يّ ا  إ��سبة  بالن ليّتصل    ملص�ح  "أورليانز"   �� دراستھ  أثناء 

 
ّ
 و�تعمق �� دراسة تار�خ الكنيسة وس�� رجالها.   ،"ب “لوثر روا بالذين تأث

استقّر   ،ومباشرة القانون   �� اإلجازة  ع��  حصولھ  ملقاطعة  إثر  ليس  باريس   ��  " �الفن  مس��تھ    جون 

   س �ّل كرّ   ثة، حي الفر�سيّ ار�ون"  ة بل إلثرا��ا بجامعة "الّس عليميّ التّ 
ّ
ثم    ،ةة واليونانيّ تينيّ جهده لدراسة الال

 

 .597، ص1878، بيروت، 1ميرل دوبينياه، تاريخ اإلصالح في القرن السادس عشر، مج  -1
 . 616 صالمرجع نفسه،  -2

3- F. Paux: la vie de Calvin, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, 1960, P :1 
 . 200ص  ،سابق ع، مرج4 جالكنيسة، جون لوريمر، تاريخ  -4
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ساعده كث��ا ع��    أبرزهم "ني�والس �وب " الذي   ثر ذلك ع�� العديد من األصدقاء واألساتذة لعّل إف  �عرّ 

 .1ةنحت اسمھ �� دراسات العلوم اإل�سانيّ 

�عّد  بباريس  تواجده  تلك  وخالل   �� بقائھ  دون  حالت  ال�ي  األسباب  أث��تدت  حيث  ة  قضيّ   املدينة، 

ف�ن ال��و�ستانت بلصقها ع�� جدران �عض املدن الك��ى وم��ا  اإلعالنات ال�ي قامت ��ا مجموعة من املتطرّ 

 ة.  مع العقيدة اإللهيّ تعارض  و� حتملخدمة القداس �انت ان��ا�ا مريعا ال يُ  باريس، وقد أعلنوا بأّن 

اضطهاد ال��و�ستانت فغادر �الفن فر�سا �� ��اية سنة    اللوثر��ن، وتّم   عندئذ صدر مرسوم مل�ي ضّد 

 . 2�� بازل �سويسرا م ليستقّر 1534

أّن  تّم   جون �الفن  كما     �ان قد 
ّ
بأن ر ا�خطاب االفتتا�� لعيد "جميع القسيس�ن الذي  ھ من حرّ ا��امھ 

صديقھ اللوثرّي   ألقاه  الطا�ع  عليھ  غلب  والذي  �وب"  محّل   "ني�وال  فصار  إليھ  األنظار  لفت  ما    وهو 

 .3حيل تراوده منذ تلك ا�حادثةمضايقات وأصبحت فكرة الرّ 

مرو�ّ و  األف�ار�حسب  توار�خ  برو�ستانتي�   فإّن ،  ات  قائدا  أض��  تلك  �الفن  مذ  لوثر  لفكر  ومناصرا  ا 

 نة. الّس 

الّس  لعام  ا�ع  ��  مايو  املر   ،م1564والعشر�ن من  طو�ل مع  إثر صراع  الوفاة  �الفن  ض،  حضرت جون 

 ظ ة موروثا فكر�ا وترك لإل�سانيّ 
ّ
 .4ت تتوارثھ األجيال جيل �عد جيل ل

هذا    س وحده"، ف�ان يرى أّن فقد رفع جون �الفن شعار "الكتاب املقّد   ،أف�اره اإلصالحية  أما عن أهّم 

النّ  يخ��  الذي  ا�حّب الكتاب هو  �عباده  اس عن وجود هللا  املسيح.    ،املعت�ي  �� �سوع  ومن    والذي فداهم 

 دون الكتاب املقّد 
ّ

 . 5� أمامھ مثل هذه ا�حقائق العظيمةس ال يمكن لإل�سان أن تتج�

أّن  املقّد   وا�ح  يتأّس الكتاب  الذي  بھ  املوثوق  الوحيد  املصدر  هو  �الفن  نظر   �� أض��  عليھ  س  س 

 منھ األشياء قيم��ا، بما �� ذلك الكنيسة.    و�ستمّد  ،اإليمان املسي��ّ 

بالتّ  تناول �الفن هو اآلخر مسألة ا�خالص  أّن وقد  ب�ن   حقيق، ف�ان يرى  املسيح هو الوسيط الوحيد 

ور�ّ  النّ العبد  �انت  فإذا  البشر�ّ ھ،  تخلوة  فس  النّ   ال  وراء  من  واال�سياق  ا�خطايا  ارت�اب  إ��  وامليل  قص 

 
ّ

فإن  الش "ر�� هوات،  باملسيح  اإل�سان  و��سانً إيمان  ا�خطاياا  هذه  من  لتخليصھ  الوحيدة  الوسيلة  هو    ، ا" 

 
ّ
 وتطه�� النفس ال�ي د�

ّ
 نوب. س��ا ك��ة الذ

 

1- George Tourn, Jean Calvin, Le réformateur de Genève, traduit Jacques Lasserre, édition Olivetan, p20. 
 . 109ص  ،كابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق -2
 للدراسات اإلسالمي ، المركز1ط الغربية، المسيحية التجربة في المفهوم ةقراء الديني، زيد، اإلصالح  عبد عامر الوائلي - 3

 90 ، ص2018اإلستراتيجية، 
 .255ص ، د ت ، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع،1قصة الحضارة، ت. محمد بدران، ط ،ويل ديورانت -4
 .153ص  مرجع سابق، ،جون لوريمر، تاريخ الكنيسة - 5
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ة ى عندهم �عمليّ لألعمال فيما �سّ�   أو دورٍ   أثرٍ   خطورة هذه العقيدة �� ا�حقيقة �� أّ��ا تل�� أّي تكمن  و  

 ��ير من ا�خطيئة. التّ 

 :: أھم نتائج حركة اإلصالح الدیني في المسیحیةالمطلب الثالث -2-3
أثارت األف�ار اإلصالحّية ا�جديدة نقاشات الهوتّية صاخبة. وأثارت معارك وحرو�ا. وأسفرت �� ال��اية،  

نت عصرا جديدا مختلفا تمام االختالف عّما  
ّ

عن نتائج عديدة متنّوعة،�ان لها صدى واسع �� أوروّ�ا، ودش

 طيعة مع العصور الوسطى �� التار�خ الغر�ي.قبلھ. وهو ما �عّد ق

 ة: ینیّ الحروب الدّ  -2-3-1
ال��و�ستان�يّ  اإلصالح  حركة  الّد   ساهمت  الوحدة  تفكيك   �� ا�حديث  العصر  مقتبل  بالعالم  ينيّ ��  ة 

  . ا�ع عشرادس عشر والّس بلغت ذرو��ا �� القرن�ن الّس   ،ى إ�� اندالع سلسلة من ا�حروبوهو ما أدّ   ،الغر�ّي 

بزّي  أمرها  غالب   �� ا�حروب  تلك  �سر�لت  والّد   ول�ن  أ�ّ   ،ينالقداسة   
ّ
ُوّجِ إال قد  سياسي� �ا  أجل هت  من  ا 

 تحقيق مصا�ح امللوك واألباطرة. 

  صيب األوفر من أملانيا وفر�سا حظيتا بالنّ   فإّن   ،راعاتول األورو�ية �� تلك الصّ ورغم انخراط أغلب الّد  

 ي�ي.  العنف الّد 

 للعنصر الیھودي: إعادة االعتبار -2-3-2
الّد  اإلصالح  حركة  وضع��ا  ال�ي  ال��و�ستانتية  املبادئ  الّس �انت  القرن   �� تماما  ي�ي  مغايرة  عشر  ادس 

ال�اثوليكيّ  الّس للمبادئ  بأ�ّ   توقد وصف  .ابقةة  ا�حركة  عِ هذه  "�عث   ّي �ِ �ْ �ا 
ّ
تول "��ودي"  أو  أ�عاد  "  دت عنھ 

 وكذا مستقبلھ �ش�ل خاص.   ،ال��ودّي ة جديدة تجاه املا��ي وا�حاضر نظر�ّ 

أهميّ  تكمن   كما 
ّ
الط تمهيدها   �� كذلك  اإلصالح  حركة  الصهيونيّ ة  لألف�ار  ال��ودية  ر�ق  األمة  إزاء  ة 

ال��ودّي  رّ�   ،والبعث  وقد  �عد.  فيما  رواجا  لقيت  حيث  لل��ود  وطنا  فلسط�ن  الصّ و�ون  ة  هيونيّ خت 

 . 1ة جزءا من طقوس الكنيسةينية ال��وديّ ملعتقدات الّد ادس عشر ح�ن أصبحت اة �� القرن الّس املسيحيّ 

 تحرر الفكر من رقابة الكنیسة:  -2-3-3
اس �� املا��ي موقنون  ة، ففي ح�ن �ان النّ ان ا�حركة اإلصالحيّ ة سبال جديدة إبّ سلكت املعرفة العلميّ 

الكنيسة سلطة  إ��  استنادا  كث��ة     ، بمسلمات 
ّ
االت االقتداء  أصبح  هو  ا�جديد  أّن جاه  كما    بالعلماء. 

ف حسب تقديره  �خص ينب�� أن يتصرّ   �ّل   إّن   ي�ي الفكرة القائلةة قد طرحت �� امليدان الّد ال��و�ستانتيّ 

 
ّ

  ،ومنھ .خ��يال�
ّ
 فقد أصبح من واجب النا

ّ
 س أن يتطل

ّ
 عوا إ�� الط

ً
من أن يضعوا ثق��م   بيعة بأنفسهم، بدال

 .2ظر�ات الباليةالنّ  العمياء �� أقوال أولئك الذين �انوا يدافعون عن

 

حمد عبد هللا عبد العزيز، عالم المعرفة،  -1
ٔ
  ص ،1985ريجينا الشريف، الصهيونية غير اليهودية، جذورها في التاريخ الغربي، ت: ا

35. 
 . 108م، ص1983، ت. فؤاد زكريا، د ط، عالم المعرفة، الكويت،2، حكمة الغرب، جرسلراند رت يب -2
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�ّل  �عارض  حواجز  اإلصالح  قبل  الكنيسة  أقامت  مهّد   عموما،  يبدو  البابو�ّ ما  العقيدة  لن�اهة  ة  دا 

الكنسيّ  األطر  عن  ا�خارجة  والعلوم     .ةواملعارف 
ّ
الث الرّ و�قيام  رفع  بوادر  الحت  ال��و�ستانتية  قابة  ورة 

الفكرّي الّد  اإلبداع  ع��  العل�يّ   ينية  الّس والبحث  أثبتھ  ما  وهذا  التّ ،  للتّ ياق  العل�يار���  بقي    ،طور  حيث 

م بخطوات ثابتة ��  وتقّد   ،ة�� البلدان ال�اثوليكيّ   ا�ع عشر القرن الّس من  صف الثا�ي  ا منذ النّ العلم راكًد 

  .1ةالبالد ال��و�ستانتيّ 

ما أغالل  من  بل    ،اإل�سان من غفلتھاستفاق  و   ،ُ�عث من مرقدهقد  العقل العل�ي    يبدو أّن 
ّ
سباتھ محط

الكن��يّ  الوسطىالّس   الفكر  العصور  طوال  فكره  ،ائدة  عنان  �ّل   ،مطلقا  من  يكبّ   متحّررا  مستطلعً ما  ا  لھ 

 
ّ
 بيعة  أسرار الط

ً
   ،ابة بابو�ةرق  ا عن �ّل اكتشاف أوجھ ا�حياة �عيًد   محاوال

ً
يھ ن التّ �ا عن ذاتھ �عد سنباحث

 .  والعدم الفكرّي 

 ریة الضمیر:  ح -2-3-4
 لن هوايت  تقول إ

ً
، وقد أحدثت دراسة  2"ّهاَل عّقل ا�ُج �ُ   ،ن�ُ� ك يُ كالمِ   ُح تْ "قد تحقق كالم الو�� القائل" ف

�عب��ً  هللا  عظيمً �لمة   ا 
ّ

الش عقول   �� ع��  ا  حديد  من  ن��ا  وضع  قد  البابوي  ا�حكم  �ان  و�ذ  وقلو��م.  عب 

فإن   ،�ان الناس يمارسون الطقوس بتدقيق خرا��  و�ذا  ،واالنحطاطأعناق رعاياه فأبقاهم �� حالة ا�جهل  

مت �عاليم ال��و�ستانت إ��  وح�ن قّد   .القلب والعقل لم ي�ونا �ش���ان �� تلك املمارسات إال بقدر ضئيل

 
ّ

حالش الوا�حةعب  هللا  �لمة  تلك    ،قائق  وضعت  ��ثّم     ال�لمة 
ّ

الش   قواهم أيقظ  ذلك    فإّن   ،عبمتناول 

الرّ   ،الهاجعة طبيع��م  طّهر  بأن  يكتف  من قدرهاوحيّ ولم     ،ة ورفع 
ً
و�شاط قّوة  منح عقولهم  أيضا    اولكنھ 

 .3جديدين

الّد   ،�تحر�رهو  ال��و�ستانت  مع  الضم��  العاَمةبات  املص�حة  تحقيق  إ��     ،افع 
ً
تمثيال األنا  وتمثيل 

 وأساًس  اقائمً   اوثقافي�  اوسياسي� ا اجتماعي� 
ً
 ع�� مفهوٍم جديٍد ل�حرّ�ة.   ا أّوال

 :االھتمام باللغات الكالسیكیة -2-3-5
 ة تب�ّ راسات البحثيّ من خالل استقراء الّد 

ّ
 ن أن

ّ
ة، ملا  غات الكالسيكيّ ھ �� زمن اإلصالح ظهر االهتمام بالل

االعتبار للغات    ساهم ال��و�ستانت األوائل �� ردّ   ،من ناحية أخرى و   .سقراءة الكتاب املقّد ة ��  لها من أهميّ 

استعماال�تطوّ ال�ي  ة  ا�حليّ  بلغتھأدبيَّ   �ارت  �ّل  املص�ح�ن  كتابات  بفضل  حدودها  وجاوزت  وترجم��م   ،ا، 

 
ّ
 .4و�اوانتشرت �� جميع أصقاع أور  ،�اجملألناجيل بلغات شعو��م، ح�ى ذاع صيت تلك ال�

 
ّ

الش بلغة  والوعظ  األناجيل  ترجمات  أثمرت  مجمل،  الوطنيّ �ش�ل  باللغات  الالتينية  استبدال  ة  عب 

 واآلداب ال�ي واكبت ا�حركة القومية وال�ي سايرت هز�مة كنيسة روما.  
 

هالي للطباعة والنشر 1لعقل الديني والعقل العلمي، ت: موريس جالل، ط جورج مينوا: الكنيسة والعلم؛ تاريخ الصراع بين ا -1
ٔ
، اال

 .541م، ص2005والتوزيع، سوريا، 
 ) 130-119(نفسه، المرجع  -2
 . 215 الن هوايت، الصراع العظيم، مرجع سابق، ص -3
بو حطب محمد خالد، مارتن لوثر واإلسالم، ط -4

ٔ
على للثقافة، القاهرة، مصر،1ا

ٔ
 . 96ص  ، المجلس اال
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 اإلسالم: المبحث الثاني: اإلصالح الفکري في   -3

ق حدود  إ��  اإلسالمي  العالم  بما    19شهد  شب��ا  وتضافرت  وضعا  اإلصالح.  �حظة  قبل  أور�ا  شهدتھ 

 عوامل داخلّية وخارجّية أّدت إ�� الشعور با�حاجة امل�ّحة إ�� ّاإلصالح. 

 :المطلب األول: حاجة أھل اإلسالم إلى اإلصالح -3-1
تنوعت دوا�� ا�حاجة إ�� اإلصالح ب�ن داخلّية وخارجّية، و�عّددت وجوهها ب�ن فكرّ�ة ودينّية وسياسّية.  

 كما سن�ى 

 أزمة فكر: -3-1-1
الّد  ا�حالة  اإلسالميّ اخليّ �انت  للبالد  الّس ة  منت�ى  بلغت  قد  ا�حديث  العصر  مقتبل   �� حيث  ة  وء، 

 
ّ

ب�ن املواطن�نيّ ت ا�جهالة واألمّ استشرى الفساد وتفش أباطيل وخرافات ما أنزل هللا    ،ة  وشابت عقائدهم 

 
ّ

بل   ،ة وركدتعلميّ الفسكنت موجات ا�حركة  ،  1ر�ن��ا من سلطان، واستحوذ ا�جمود ع�� العلماء واملفك

بأ�ّ  القول   يمكن 
ً
شلال شهدت  الّس ر�اعي�   �ا  باملوت  أشبھ  والتّ ا  اإلبداع  ليغيب  الفكرّي ر�ري  وغرق  جديد   ،

فظّي ئيّ املسلمون �� مناقشة ا�جز 
ّ
 ات، والعناية بالزخرف الل

ّ
ة إ�� الوقوع �� قافة اإلسالميّ ، فانت�ى ذلك بالث

التّ  اإلسالميّ غياهب  املراكز  عادت  فما  األصليّ قليد.  الينابيع  من  ت��ل  للّد ة   ة 
ّ

فتغذ والقلب  ين،  العقل  ي 

  ةالعلميّ املراكز استطاعت وال  .م�ن القدامىوح، بل اكتفت باملوروث الفق�ي عند املتقّد والرّ 
ّ
ص من  أن تتخل

   راسة، وتنكّب د �� أساليب البحث ومنا�ج الّد ر لتجّد ا�جمود، وتتحرّ بوتقة  
ّ
م، املتقّد صال بالعالم  ع�� االت

لع
ّ
 .2قوّي  فكرّي  وثقا��ّ  دي�يّ  لها من تراٍث  وتكّيفھ مع ما ،ع�� ا�جديد لتط

  ،تمّس القلب، فو�جت البدع العقائدة ال  ين روحھ وصار ال �عدو �ونھ مجّرد شعائر ظاهر�ّ ففقد الّد 

التّ  عادة  باألولياءوسادت  وشعوذة،    ،وّسل  �حر  من  ا�خرافات  وانتشرت  والقبور،  باألضرحة  والتمّ�ح 

اإلسالميّ  العقيدة  عّد وشابت  التّ ة شوائب  لذكرها ع��  ا�جال  يتسع  فتطرّ ة ال  املسلم�ن فصيل،  �عض  ف 

 � عبادة األصنام وتقد�س األ�خاص. �عضهم إ� ح�ى خرجوا عن جوهر العقيدة وارتّد 

 ينيّ ظّل الفكر العر�ي حبيس املقاالت الّد  
ّ
عيل األول من علماء األمة  الرّ ة ألمد طو�ل، إذ خلف  غو�ّ ة والل

 
ٌ

العلوم  خلف املثّق   ،أضاعوا  �ستطيع  ما  أق��ى  أوف�ان  يكتب شرح    ف  أن  م��م هو  ر 
ّ

أو  املفك قديم  م�ن 

 
ّ

 رح، أو أن حاشية ع�� هذا الش
ّ

 الط�ن. عر �� مدح أحد امللوك أو الّس ينظم أبياتا من الش

أّن و  إ��  اإلشارة  املعر��ّ   تجدر  اإلسالميّ   ا�جمود  األمة  بھ  ابتليت  أخال��ّ الذي  إفالس  استتبعھ  ح�ى  ة   ،

مها ع�� شفا  امية وم�ارم األخالق ال�ي �عث محمد ص�� هللا عليھ وسلم ليتّ ة الّس أ�حت املبادئ اإلسالميّ 

 حفرة اال
ّ

الش �� مقولتھ  الدين األفغا�ي  ه��ة  ��يار بل ع�� شفا حفرة من االندثار، ع�� نحو اخ��لھ جمال 

 

فغاني، باعث نهضة الشرق، د ط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ص -1
ٔ
 . 12الرافعي عبد الرحمان، جمال الدين اال

مارس  6بوبكر جيالني، الحركة اإلصالحية الحديثة في العالم اإلسالمي وموقف محمد إقبال منها، موقع رابطة العلماء السوريين،  -2
2017..com/site/show_articles/9605https://islamsyria 
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  �ن قد سقطت هممهم، ونامت عزائمهم وماتت خواطرهم وقام ��يء واحد ف��م وهو شهوا��م." م"إن املسل

 (اإلحالة) 

 ساسة بال مسؤولیة:  -3-1-2
اإلسالمي سياسيّ  العالم  ع��  التّ وقد سيطر   ا 

ّ
والفك والتّ تّ ك  ا�حضاري خاذل  الّس   ،قهقر  �ان  اسة  حيث 

النّ  عن  أ�عد  حر�ّ األمّ   وحرموا  ، املسؤوليةاس  حكما ة  البالد  يحكم  م��م  الواحد  و�ان  والعمل.  القول  ة 

 
ّ
يتوال لتظّل مطلقا،  بنفسھ  إشارتھ  ه  رهن  ا�ح�ومة  شؤون  من  وكب��ة  صغ��ة  يحّق   ،�ل  �ان  أن    بحيث  لھ 

  ا�ع عشر ملك فر�سا ��يحا�ي لويس الرّ 
ّ
 . 1ولة أنا"ما الّد قولھ "إن

أّن  الباحث  اإلسالمّي الضّ   يالحظ  العالم  شهده  الذي   والتّ   ،عف 
ّ
الفكرّي خل املستوى  ع��  الّد ف  ي�ي ، 

سياسيّ  تجاذبات  رافقتھ  عو�صةواملعر��،  الّس   ،ة  ُعرفت   فقد 
ّ
بالن عديدة  لقرون  املستمّر لطة  و�ّل �اع   ،  

ائرة بخصمھ، واملص�حة العامة ضائعة بي��م، وا�حاكم ال يطيل املكث إال ر�ثما �غت�ي، ص الّد فر�ق �ان ي��بّ 

الّس  اسم  أض��  ا�خيّ ح�ى   �� مقرونا   لطة 
ّ

الش  عبيّ لة 
ّ
الظ بمع�ى  واالستبدادة  وا�جور  ا�ح�ام    ،لم  وعند 

 فوذ.بخدمة املصا�ح وتوسيع النّ 

 العالم العربي: عین المستعمر الغربي على  -3-1-3
 
ّ

الش الغفلة  اجتاحت  الّس بينما  واالستبداد   املة 
ّ

والتأخ الفكرّي يا��ي  وا�جمود  العر�ّي ر  العالم   ،  

ا�حديث  واإلسالمّي  العصر  الغر�ّي   ،�� مقتبل  العالم  ��ضة    �ان  واملسلم�ن يخوض غمار  املعادي لإلسالم 

قو�ّ علميّ  التّ ة  نحو  بھ  تدفع   ة، 
ّ

الش والّر طّور  املادامل،  القمّ   ّي ��  ليقف ع��  بإنجازاتھ  الوا�ح،  متفاخرا  ة 

 موّج 
ّ

 ها عدستھ نحو العالم الش
ً
 .ر�� �عيون جشعة ال تر��ى �غ�� ال��امھ بديال

   بل أّن 
ّ

ولم يمض غ�� �س��    ،رق بحمال��ا، فسقطت أقطاره الواحد تلو اآلخرأورو�ا أخذت �غ��ى الش

أورو�ّ  دول  �انت  ح�ى  الوقت،  مّد من  قد  إ��  ا  شراكها  اإلسالمّي ت  العالم  ع��  أقطار  بر�طانيا  فاستولت   ،

ومصر للّد   ،الهند  مسرحا  األفغان  أواسط    ، سائسو�انت  ع��  سلطا��ا  و�سطت  القوقاز  روسيا  وع��ت 

 .2آسيا

��ي ع�� كيان الّد ،  واستولت ع�� ا�جزائر  ،كما غزت فر�سا شمال إفر�قيا
ُ
ة، فلم �عد  ولة العثمانيّ وق

 دولة إسالميّ 
ّ
 ة ة مستقل

ً
  استقالال

ً
 والنيل منھ.  بذلك إخضاع العالم اإلسالمّي  ، وتّم �امال

   واكتوى العالم اإلسالمّي  
ً
   بنار االستعمار احتالال

ً
ا زاد األمر سوءا  وممّ   .�خ��اتھ وثرواتھ  ألرضھ واستغالال

 أّن روًح 
ّ
 ا من اإل�جاب ��ؤالء ا�حتل

ّ
شّك �عّم  ة. وأخذ جّو من ال عوب اإلسالميّ �ن قد أخذت �سري ب�ن الش

 
ّ

ھ مؤدّ رق، وظهرت دعوة قو�ّ أنحاء الش
ّ
باع الغر�ي�ن، وتقليدهم �� أساليب حيا��م، و�ان هذا �ل

ّ
ا،  ي� ة إ�� ات

 أو سيؤدّ 
ّ

و�ذ �ان الناس ع��    .رق بنفسھ، وزعزعة ثقتھ بمبادئھ وثقافتھي ال محالة، إ�� ضعف إيمان الش

 

فغاني، باعث نهضة الشرق،  -1
ٔ
 . 20صمرجع سابق، الرافعي عبد الرحمان، جمال الدين اال

زهر، قسم   -2
ٔ
طارق عبد الحميد، حركات اإلصالح بين المسيحية واإلسالم، رسالة لنيل درجة الماجستير، كلية الدعوة جامعة اال

ديان والمذاهب، 
ٔ
 .140، ص1999اال
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ملوكهم األ   فإّن   ،دين  تلك   �� العرب  ح�ام  من  واحد  الغرب  غ��  مللوك  ا�خضوع  استحسن  قد  �ان  زمنة 

 . 1د لهمودّ والتّ 

ونقلوا علوم أممهم وحضارا��م    ،جلبوا معهم معتقدا��م وطقوسهمقد  ن  �املستعمر   ا بدا وا�حا أّن ممّ 

اإلسالم النّ   ،إ��  قلوب   �� ت��عزع  اإليمان  قّوة  أنظار  فأخذت  املادية ومظاهرها  ا�حضارة  بر�ق  اس، وخلب 

 ا�حيارى من أبناء العالم اإلسالمي.  

 : المطلب الثاني: نبذة عن أھم رّواد اإلصالح الفكري في اإلسالم -3-2
 
ّ
وضاع املتدن

َ
لعودة  إ�� ا  ةما هو �ائن داعي  ع��ت  وثار   ،من علماء اإلسالم  مجموعةت  ان�� ية  أمام هذه األ

 ة. الالت املنافية للعقيدة اإلسالميّ وترك البدع والضّ  ،ةيّ ئيسإ�� املنا�ع الرّ 

 جمال الدین األفغاني:  -3-2-1
 .2م �� بيت شرف وعلم بقر�ة "اسعد آباد" ببالد "األفغان"1839سنة   ين األفغا�يجمال الّد ولد 

 
ّ
العلم  ى  امنة من عمره منتقال إ�� مدينة "�ابل" عاصمة "أفغا�ستان"، حيث تلّق غادر قر�تھ وهو �� الث

فأتّم  الكر�م  هناك،  القرآن  حفظ     ، ف��ا 
ّ
 و�عل

ّ
الش علوم  ودرس  وعلومها،  العر�ية  اللغة  تفس��  م  من  ريعة 

 والتار�خ واملنطق والفلسفة والر�اضيات.   ،وأصول الفقھ  ،وحديث وفقھ

الّد  جمال  أشّد عا�ش  اإلسالمّي   ين  العالم  القارّ   أزمات  معظم   �� من    ،اتوجال  العديد  ع��  و�عّرف 

الّد الش   �� وترحالھ  �سفره  عرف  حيث  والبلدان،  اإلسالميّ عوب  والشرقيّ ول  والغر�يّ ة  إ��    ،ةة  سافر  فقد 

 .3و�اريس ،ولندن ،وروسيا ،وأملانيا ،وتركيا ،و�يران  ،والعراق ،والسودان ،ومصر ،ومكة ،الهند

ق للمسلم�ن واختالفهم وجهلهم  ضاق صدره بما شاهده من تمزّ   ،ةول اإلسالميّ ومن خالل رحالتھ �� الّد 

 
ّ
مل غضبھ  وازداد  والهوان.  با�خنوع  ورضاهم  ا�خرافات،  ع��  و�قبالهم   بدي��م، 

ّ
ح� شاهد  ال  ا  املسلم�ن  ام 

همّ  ف�ان  شعو��م،  نحو  لواجبا��م  وزنا   يقيمون 
ّ

الش سلب  هو  ا�حرّ هم  �ل  من  وحرمانھ  وأسباب  �ّ عب  ات 

 ـ4ا�حياة

اسع عشر، و�ان �حالة  ين األفغا�ي يت�ّون حوا�� منتصف القرن التّ يا��ي �جمال الّد �ج الّس لنّ وأخذ ا

 
ّ

التّ الش هذا   �� أثرها  وقتئذ  تدبّ رق  و�ر�طانيا  وج��وتھ،  عنفوانھ   �� الغر�ي  االستعمار  �ان  حيث  ر  �و�ن، 

األفغان لبالد  الّد   ،امل�ائد  جمال  مسبالد  إ��  وضّمها  احتاللها  ع��  و�عمل  األعوان  ين،  وتنصيب  تعمرا��ا 

 والعمالء ف��ا.  

 

نصار، مصر،3محمد ضياء الدين الريس، تباشير النهضة في العالم اإلسالمي، ط -1
ٔ
 . 143، ص1980، دار اال

 . 413، دار مكـتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص2جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج -2
 .136طارق عبد الحميد، حركات اإلصالح بين المسيحية واإلسالم، مرجع سابق، ص -3
 .123لكريم علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، صاكابان عبد  -4
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لع بنفسھ ع�� حقائق األمور   أّن   ،ما يمكن قولھ
ّ
وشعر بمدى ا�خطر الذي    ،األفغا�ي شاهد ودرس واط

الّد  من  باملسلم�ن  فهّب يحّدق  السواء  حد  ع��  وا�خارج  باإلصالح  اخل  حبّ   ،ينادي  دفعھ  للوطن  حيث  ھ 

  ينھ للّد توحماس
ّ

 ا�ح�ام إ�� العدل واإلحسان.   ودعوةالوحدة، املسلم�ن ع�� إ�� حث

 
ّ
الّد تو� األفغا�ّي � جمال  ب��كيا1897�� مارس    ين  أفغا�ستان    ،م  إ��  نقل رفاتھ  أن  إ��  وظل ق��ه هناك 

 .1م1944سنة 

اؤها  ق أعداألمة ما عّزت يوما إال باإلسالم، وح�ن تحّق   فقد �ان األفغا�ي ع�� يق�ن من أّن   ،ا عن فكرهأمّ 

عوة  غر�بة. لذلك س�� جاهدا إ�� �شر الّد   امن ذلك سعوا إ�� إفساد عقيدة املسلم�ن زارع�ن بي��م أف�ار 

األو��ع��   �� عصورها  �انت عليھ  إ�� ما  بالعقيدة  ما    ،العودة  الكتاب والسنة، واستئصال  واالستناد ع�� 

 ة من خرافات وضالالت.ر�خ �� عقول العامّ 

قليد وا�جمود. ف�ان  عصب، كما عرف بنفوره من التّ فتح باب االج��اد ونبذ التّ ب  كذلك   األفغا�يونادى  

و�ردّ  لألو��  و�ج��د  األقوال،  من  واأل�سر  باألحسن  م��االضّ   يأخذ  للصّ   ،عيف  األقرب  وما  و�تناول  واب، 

 .2حيحقل الّ� ق مع النّ ر�ح و�تّف يقبلھ العقل الصّ 

وجعلها من    ،ة واحدةة تحت لواء جامعة إسالميّ ول اإلسالميّ كما دعا مص�ح آباد إ�� ضرورة انضواء الّد 

 
ّ
 غيان والتّ سبل مقاومة الط

ّ
   ،ةالت األجنبيّ دخ

ّ
و�قول �� هذا    ،ورى وطالب بإصالح سيا��ي يكّرس مبدأ الش

"إّن  النيابيّ   الصدد  ألّي القّوة  حقيقيّ ّم أ  ة  قيمة  لها  ت�ون  ال   ة 
ّ
إال وأّي   ة  األمة،  نفس  من  نبعت  مجلس    إذا 

قوّ   نيا�ّي  أو  أم��،  أو  ملك  بتشكيلھ  أجنبيّ يأمر  محرّ ة  من  ة  إرادة  ع��  موقوف  موهوم  مجلس  فهو  لھ  كة 

 . 3أحدثھ"

الّد   ،عموما جمال  األوّ �عت��   
ّ

الباث للرّ ين  العصر�ّ ل  اإلسالموح   �� التّ   ،ة  حركة  رائد  الّد وهو    ، ي�يجديد 

 
ّ
 عبده �� مجال �شر أف�اره. د سها رفقة تلميذه محمّ ة "العروة الوثقى" ال�ي أّس و�انت مجل

 محمد عبده: -3-2-2
سنة   املصر�ة  نصل"  "محلة  قر�ة   �� عبده  محمد  الشيخ  رجالها،  1849ولد  بك��ة  �ع��  أسرة   �� م 

 
ّ
 . 4ام وتحملهم �� سبيل ذلك العديد من الت�حيات، �جرة و�جنا و�شر�داومقاوم��م لظلم ا�ح�

ا�عة من عمره،  و�دأ ذلك وهو �� سن الّس   ،القر�ة�� للقراءة والكتابة وحفظ القرآن بى �عليمھ األّو تلّق 

األحمدي   ا�جامع  إ��  ذهب  الشرعيّ “طنطا  ـبثم  العلوم  ودراسة  القرآن  لتجو�د  بجامع    ،ة"  يلتحق  أن  قبل 

الّد  بجمال  التقى  أين   األزهر 
ّ
ليتأث األفغا�ي  بھين  التّ   ،ر  يديھ  ع��  التّ و�درس  وأصول  واملنطق  صوّ فس��  ف 

 

فغاني، باعث نهضة الشرق، مرجع سابق ص -1
ٔ
 . 143الرافعي عبد الرحمان، جمال الدين اال

 . 145طارق عبد الحميد، حركات اإلصالح بين المسيحية واإلسالم، مرجع سابق، ص -2
 .135كابان عبد الكريم، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم، مرجع سابق، ص  -3
 . 12، ص2005محمد عمارة، المنهج اإلصالحي لإلمام محمد عبده، مكـتبة اإلسكندرية،  -4
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والتّ  كما والفلسفة  األدبيّ   وحيد.  املقاالت  وكتابة  اإل�شاء  إ��  األفغا�ي  واالجتماعيّ أرشده  والسياسيّ ة  ة،  ة 

 نھ ع�� ا�خطابة ح�ى برع ف��ا.ومرّ 

الّد 1882و�� سنة   ب��وت، ومن هناك دعاه أستاذه جمال  إ��  في محمد عبده 
ُ
ن ين األفغا�ي ليحضر  م 

 .1ثقىا بإصدار جر�دة العروة الوُ قاما معً   ، حيثإ�� باريس

ة من شوائب وخرافات و�دع  ما ساد ا�جتمعات اإلسالميّ   اآلخر،هو  ،  قد عاصر  و�ان املص�ح املصرّي 

 كبّ 
ّ
س  وأّس   ،فاستعصت عليھ االست�انة إ�� تلك األوضاع  ،ام واستبدادهملت املسلم�ن، وعاين جور ا�ح�

 م.  1905باإلسكندر�ة �� صائفة ة لسنوات عديدة، إ�� أن تو�� ى قضايا األّم وتب�ّ  ،ةحركتھ اإلصالحيّ 

 ،وأرجع ضعف املسلم�ن إ�� ا�جهل بأصول العقيدة  ،لفين ع�� طر�قة الّس فقد فهم الّد   ،أما عن فكره

الداخلأّن  واعت��   من  املسلم�ن  أحوال  االستعمار.   ،إصالح  ملناهضة  الوسيلة  إصالح      هو  إ��  فانصرف 

 العقيدة واملؤسسات اإلسالمية �األزهر واألوقاف وا�حاكم الشرعية.  

 عليم �� مشروعھ اعت�� صالح األزهر بمثابة إصالح ألحوال املسلم�ن عامة. ة التّ ونظرا ألهميّ 

التّ  رفض  الّد عصّ كما  الّس ب  الغلو  فهاجم  للوّه ي�ي  إيّ   منرغم  الع��  ة  ابيّ لفي  حر�ا عّده  من  ت  اها 

 .2"لقد قام الوهابية لإلصالح، ومذه��م حسن، لوال الغلو واإلفراط" :و�قول �� هذا الصدد ،اإلصالح

م�ان، و�انت حركتھ    وعموما، �عت�� محمد عبده رجل دين وعلم بلغت أف�اره مسامع املسلم�ن �� �ّل 

 ة امتدادً اإلصالحيّ 
ّ
 فاقهما ع�� األسس واملبادئ.  ا �جوهر حركة األفغا�ي الت

 محمد رشید رضا: -3-2-3
  ��  1869سبتم��    23ولد محمد رشيد رضا 

ّ
�عل ف��ا  ال�ي بدأ  اللبنانية،  "القلمون"  �� قر�ة  للقراءة  م  مھ 

الوطنيّ   ،والكتابة املدرسة  إ��  دخل  حيث  طرابلس  مدينة  إ��  �سافر  أن  قبل  القرآن  اإلسالميّ وحفظ   ،ةة 

 وتوّسع �� دراسة العلوم العر�يّ 
ّ

 رعيّ ة والش
ّ
 3وقواعد ا�حساب ة ودرس املنطق وا�خط

عددان من مجلة العروة الوثقى ال�ي �ان   يديھب�ن  طلب العلم، وجّده �� تحصيلھ، وقع    منزمن  و�عد  

ال�ي أحدثت �� نفسھ ميال إ�� لقاء    امواضيعه إ��  ف�ان شديد االنجذاب    ،ها األفغا�ي ومحمد عبدهيصدر 

 .4فر إ�� مصر حيث التقى بمحمد عبدهو�انت لھ حافزا ع�� الّس  ،س��امؤّس 

علم محّمد  فقد استفاد من    ،و�ان هذا اللقاء نقطة تحّول �� حياة محمد رشيد رضا، وت�و�نھ كمص�ح

عهد  ،وحكمتھ اإلمام  إلي  كما  األستاذ  بمن�لةمهمّ ھ  غدت  وال�ي  املنار"  "مجلة  تأسيس    يارالتّ   حال  لسان  ة 

 اإلسالمي.  الفكر تنو�ر  ع�� حيث عملت التجديدي 

 

 .137ي في اإلسالم، مرجع سابق، صكابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة باإلصالح الفكر  -1
 .66محمد عمارة، المنهج اإلصالحي لإلمام محمد عبده، مرجع سابق، ص -2
 . 12، ص2خالد بن فوزي بن عبد الحميد، محمد رشيد رضا، طود وإصالح دعوة وداعية، دار علماء السلف، اإلسكندرية، ط -3
 .139ص مرجع سابق المسيحية مقارنة باإلصالح الفكري في اإلسالم،كابان عبد الكريم علي، اإلصالح الديني في  -4
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ا�حّق  مساحة  فيھ  تضاءلت  زمن   �� رضا  رشيد  برز  الضّ   وقد  ر�ام  واالستبداد، خلف  وا�جهل  عف 

القيم   محاسن  من  كث��ة  مفردات  �ا�حر�ّ وأ�حت  وا�حضارةالفاضلة  والعلم  والعدالة  أمانة  وحم  ،ة  ل 

البشر�ة،   هذه  إ��  العام.ال�ي  ا�خ��  الو��  ذاكرة   �� بر�قها  الهائلة،    خفت  ا�حيو�ة  الدفعة  فيھ  و�انت 

التّ  النّ وحيد ا�خالصة املستمّد وشريعة   ة أساسا من 
ّ

الش الثابت، قد شا��ا لبس كث��، األمر الذي  ص  ر�� 

ر  الشيخ  الدي�ي والسيا��ي والفكري  حّفز  املسار  �غية ت�حيح  للعمل اإلصال��  ر نفسھ 
ّ

أن ��خ ضا ع�� 

 للعام العر�ي.

 .1عبده محمد ق�� بجوار ودفن مصر م ��1935رضا سنة    رشيد محمد تو��

والتّ  وقد ورّوج أف�اره    ،ما لفكر أستاذه الشيخ محمد عبدهفقد �ان متمّ   ،جديدي أما عملھ اإلصال�� 

اإلصالحية ع�� أعداد مجلة املنار ال�ي وّ�ح ف��ا معالم اإلصالح اإلسالمي ا�حق وشرح أهدافھ، وذاد عن  

الدعوة من كيد أعدا��ا، وقاوم البدع والضالالت وحارب التعّصب للمذاهب داعيا للتسامح والتآلف ب�ن  

اإلسالم   إحياء  أجل  جاهد من  اإلسالمية. كما  التّ املذاهب   حّد �� مواجهة 
ّ
تمث الذي  الغر�ية، ي  ا�حداثة  لھ 

كما �ان يمقت �� العلماء ا�حافظ�ن �جزهم عن استنباط نظام قانو�ي عسكري اقتصادي وسيا��ي من  

 قاش العقيم حول مطارحات �عيدة �ل البعد عن واقع املسلم�ن.قليدي، واقتصارهم ع�� النّ فقههم التّ 

الّس  الصعيد  ع��  ي�أما  فلم  قضيّ يا��ي  رضا  رشيد  فكشف  �ك  بالدرس  وتناولها  إال  األمة  قضايا  من  ة 

مخططات اإلنجل�� كما كتب عن االستعمار اإليطا�� والفر���ي وا�حركة الصهيونية. و�� خطب حماسية  

ع��   األعداء...ز�ادة  وترّ�ص  ا�ح�ام  جور  خضم   �� اإلسالمي  بالعالم  تحيط  ال�ي  ا�خاطر  يوّ�ح  �ان 

 ات واألحزاب السياسية ع�� غرار جمعيّ ا�جمعيّ   مشار�اتھ العديدة ��
ّ

ة وحزب االتحاد  ورى العثمانيّ ة الش

 .2ورّي الّس 

 المطلب الثالث: أثر حركة اإلصالح الفكري على العالم اإلسالمي -3-3
اإلصالحيّ  ا�حركة  �ّل ساهمت  من  وتخليصها  اإلسالم،  عقيدة  ع��  ا�حفاظ   �� �شرّي   ة  ��   فكر  دخيل 

 زمن ك��ت فيھ البدع وا
ّ
، والّتامال�امل  ، املعتدل  �و�ج لإلسالم الوسطّي ألباطيل. حيث حرص القادة ع�� ال�

 م�ان وزمان.    الك لطر�ق اإليمان �� �ّل الذي هو ن��اس ��تدي بھ الّس 

أّن  ومَ   كما  املستشرق�ن  أشياع  لكتابات  وتصّدت  اإلسالم،  �شو�ھ  �حاوالت  باملرصاد  وقفت    ْن ا�حركة 

 
َ
هر��ن" الذين لبسوا ثوب اإلسالم وراحوا يطعنون فيھ من  ا من "الّد ، ف�ان موقف األفغا�ي وا�ًح ْم ُه واال

 
ّ
الط �عض  ع��  رضا  رشيد  محمد  وأنكر  الصّ ا�خلف.  البدعيّ وفيّ رق  احتفاال��م  وماة  من    ة  �سودها 

 .3ةمخالفات شرعيّ 

 

 . 140، صالمرجع نفسه -1
ثارها الفكرية، ط -2

ٓ
شراط الساعة الكبرى وا

ٔ
راء محمد رشيد رضا العقائدية في ا

ٓ
، مكـتبة اإلمام الذهبي،  1مشاري سعيد المطرقي، ا

 . 57، ص2014الكويت، 
زهر، ط -3

ٔ
 . 175م، ص1935، دار المنار، القاهرة، 1م، 2محمد رشيد رضا، المنار واال
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ٔ
 2021)  سبتمبر  -ا
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ين األفغا�ي ومن  ة، بفعل مجهود جمال الّد ة ال�ي برزت بقوّ وا�حماسة اإلسالميّ   ار اإلصال��ّ يّ كما أّن التّ 

 
ّ
ات أفرزت  ن�جھ،  ع��  وسار  فكر�� جاًه تاله  مظاهره  ا  جميع   �� ومحار�تھ  االستعمار  مقاومة  أسلوب  انت�ج  ا 

مهمّ  فأ�حت  واالقتصادية،  والسياسية  اإلجرامية  االجتماعية  الوسائل  ك��ة  رغم  صعبة  االستعمار  ة 

 ا. ا وثقافي� بعة لتثبيت كيانھ عسكر�� ، واألساليب املتّ وتنّوعها املستعملة

أثر تلك ا�حر�ات لم   أّن  القول  امتّد يقتصر ع�� الصّ وصفوة  الدي�ي، بل  الفكرّي   عيد  ،  ليشمل ا�جال 

   إذ أّن   .واالقتصادّي   والسيا��يّ   واالجتما��ّ 
ّ

ص�حت    إذاال�ي    ود عن العقيدةطر�ق اإلصالح الشامل يبدأ بالذ

 نيا وسالمة ا�جتمعات.وسلمت �� أمة �انت سببا لصالح الّد 

 خالصة وآفاق:  -4

 واملالحظات اآلتية: نخلص مما تقّدم إ�� االستنتاجات  

التّ  - درجات  أق��ى  الوسطى  عصورها   �� أورو�ا  ش�ّ عرفت   �� واالنحطاط  ا�جاالتخلف  حيث    ،ى 

ال�اثوليكيّ  الكنيسة  التّ �انت  ذلك   �� املساهمة  العناصر  أك��   ة 
ّ
من    ،فخل رجالها  انت�جھ  ملا 

  ة مارس��اة مستبّد سياسات قمعيّ 
ّ

 ع�� الش
ّ
  ،ام عوب وا�ح�

ً
 وأفسدتھ.  واحًد   فلم ت��ك مجاال

ّ
 ا إال

   إّن  -
ّ
ا، فقد نجحت �� �عميم  ا �� تار�خ أورو�ّ لت منعطفا هامّ والدة حركة اإلصالح ال��و�ستان�ي ش�

 ووضعت أسس االنفصال عن الكنيسة ال�اثوليكيّ   ،فكرة اإلصالح �� جملة من البلدان
ّ

نت  ة وتمك

 ة. ة �� الكث�� من األرجاء األورو�يّ ة اإلنجيليّ �� املقابل من إ�شاء جملة من الكنائس الوطنيّ 

 إّن املستفيد األك�� من حر�ات اإلصالح املسيحيّ   -
ّ
 ام وامللوك. ة، هم ا�ح�

ة  ودعوا إ�� إ�شاء جامعة إسالميّ   ،ة والطائفيةد باملذهبيّ قيّ �� اإلسالم التّ   نبذ رّواد اإلصالح الفكرّي  -

 .واحدة �� صف واحد م��اّص 

ين اإلسالمي من مرونة تجعل � الّد ديد اإلسالمي باالنفتاح واالج��اد نظرا إ�� ما يم�ّ جطالب قادة التّ  -

 زمان وم�ان.  منھ صا�حا ل�ّل 

 .  ين اإلسالمّي ات الّد تأكيدهم ع�� ضرورة مسايرة ا�حضارة مع مراعاة خصوصيّ  -
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