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 رؤية حممد رشيد رضا حول الظواهر السياسية يف العامل العريب

 املقدمة1. 

( يف 1935-1865إن التيار الفكري والثقايف واالجتماعي الذي قاده حممد رشيد رضا )
الشرق العريب احلديث كان وال يزال من اجلهود اليت تولدت منها النهضة اإلصالحية والصحوة 
الدينية واحلركات السياسية واالجتماعية يف العامل اإلسالمي يف القرن املاضي، وسنقوم يف هذا 

يان دور رشيد رضا ومسامهاته يف إصالح اجملتمع العريب ديناً وسياسة، والرتبية الرامية البحث بب
إىل حتقيق كيان إسالمي مستقل، ووحدة إسالمية شاملة، واجلمع بني األصالة واملعاصرة، 
وتطوير املفاهيم والطرق واألساليب اليت اقتضتها، وتبيان الظروف الراهنة واإليديولوجيات 

ختالف طبيعة العصر. كانت دراساته متنوعة االهتمامات، جامعة، تستقيم مع السائدة وا
املنطق، موافقة للعقل دون تكرار ابهت. ويف الكتابة تطّرق إىل طريقة خاصة، وكانت أفكاره 

 تتفاعل ابألحداث والتيارات السياسية واالجتماعية واإلصالحية. 

يل التارخيية اليت ختص خمتلف األطوار ال هتدف هذه الدراسة إىل وضع الوصفيات والتفاص
العلمية لرشيد رضا وال ميكن هلذا الكاتب تقدمي معلومات جديدة عن رشيد رضا مل تكتشف 
بعد من قبل الباحثني السابقني، فعرض املعلومات حسب منهج حديث وبسيط هو الغرض 

دف من خالل من هذه الدراسة، وال ميكن حصر أفكار رشيد رضا يف حبث مثل هذا، إمنا هن
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 هذا البحث إىل استخالص أهم العوامل اليت أدت إىل نشوء فكره، واألفكار اليت جاء هبا.

أكد رشيد رضا أن هنضة الشرق العريب يف العصر احلديث ال ميكن حتققها إال بعد تعاون العرب 
ادئ ضد االحتالل األورويب االستعماري وغزوه الثقايف والفكري والسياسي واحتاد أهم املب

الفكرية الفلسفية، والرجوع إىل أصول العقيدة لكي يتحقق حترير الفكر من قيود التخلف 
العقل البشري واألخذ أبساليب احلضارة احلديثة ورابطة سياسية  واألساطري، واستقامة موازين

لقد كانت تصفية العقيدة من شوائب األساطري واخلرافات اليت جاء هبا  جامعة. إسالمية
طرق والفرق الكالمية اليت سيطرت على اجملتمعات العربية واإلسالمية وفكرها الديين أصحاب ال

من أهم اجلوانب اليت عاجلها رشيد رضا يف دراساته، وأهم هذه الدراسات "جملة املنار "، 
أصدرها رشيد رضا كمجلة أسبوعية واليت كانت ال تتجاوز يف أول إعدادها مثاين صفحات مث 

مث جملة شهرية حىت تويف رشيد رضا، وكان الغرض األول للمنار احلث  أصبحت نصف شهرية
على الرتبية االجتماعية بواسطة التعليم ونشر العقيدة السليمة ومبادئ السلف، ومعاجلة الواقع 

 املادي، وتسخري الدين، وتثبيت أركان اجملتمع اإلسالمي.

لتيار الفكري اإلصالحي الذي ومن أهدافها كذلك إحياء الفكر السلفي احلديث ومواصلة ا
حض املسلمني على العودة إىل أصل العقيدة يف صفاهتا األوىل أايم الرسول صلى هللا عليه 
وسلم، وأايم الصحابة، قبل ظهور التعصب املذهيب ، ألن العقيدة سر وحدة املسلمني وقوهتم 

د رشيد رضا هي التزام أمام كل مهدد لكيان املسلمني السياسي واالجتماعي، فالسلفية إذاً عن
املسلمني طريق الصحابة يف فهم القرآن ومقاصد السنة النبوية بدون تناحر سياسي، وهذا الفهم 
اجلديد ينطلق من إصالح العقيدة، وليس هذا جمرد إصالح عقدي كما فعل بعض العلماء 
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تبط ابالنفتاح املسلمني، وإمنا إصالح العقيدة مرتبط إبصالح األحوال السياسية والثقافية ومر 
على احلضارات األوروبية واقتباس العلوم الصحية والصناعات العصرية من الغرب دون التأثر 

 ابلفلسفات املادية املنحرفة.

لقد أمثرت ثورات الربيع العريب عن العديد من اإلصالحات السياسة واالقتصادية يف عدد من 
 اململكة العربية السعوديةظمتها. ففي الدول العربية اليت شهدت احجتاجات ولكن مل تسقط أن

، سكنيةال اتوحدآالف البناء ، و ملساعدة العاطلني عن العملمت ختصيص مليارات الدوالرات 
أما  إنشاء هيئة ملكافحة الفساد.، كما مت توفري آالف الوظائف، و رفع أجور موظفني الدولةو 

تشكيل جلنة لتعديل و ل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يشك، فقد مت فيها تاململكة املغربية
د من مشاريع القوانني واملراسيم املتعلقة مبكافحة الفساد واحلياة يعدال كما مت إقرارالدستور.  

أقيلت  :اململكة االردنيةويف  .عن العشرات من املعتقلني السياسيني جا ر ابإلضافة إىل اإلف العامة.
إبصالحات ابلقيام لتشكيل حكومة جديدة يف حكومة جديدة األردنية ومت تكلكومة احل

أثناء جلنة للتحقيق يف أحداث العنف اليت وقعت . كما مت تشكيل سياسية واقتصادية سريعة
نشاء كما أّدى إضراب املعلمني إىل حتقيق مطالبهم إب  .هاومعاقبة املتورطني فياالحتجاجات 
جلنة ملكية مبراجعة نصوص الدستور للنظر يف أي  وأخريا كلف امللك األردين نقابة للمعلمني.

ل يشكوتتعديل وزاري مشل ستة وزراء، ، مت إجراء سلطنة عمانوأخريًا يف  .ممكنةتعديالت 
ضع مت و و  وتعيني بعض املستشارين اجلدد.، حكومة جديدة ضمت أعضاء من جملس الشورى

، ألجورلفع احلد األدىن ر . كما مت عطاء جملس الشورى مزيدا من الصالحياتإلمقرتحات 
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 1إنشاء هيئة مستقلة حلماية املستهلك.كما مت   عمل.الفرص آالف توفري و 

و"تفسري القرآن الكرمي" املعروف بـ "تفسري  2ومن مؤلفاته "الوحدة اإلسالمية واألخوة الدينية"
 6و"املنار واألزهر" 5" و"الوحي احملمدي" 4و"السنة والشيعة والوهابية والرافضة" 3املنار".

،  ومعظم هذه الكتب جتردت من 8. و"اتريخ األستاذ اإلمام"7و"اخلالفة واإلمامة العظمى"
جملة املنار. يعترب رشيد رضا نفسه داعية للشيخ عبده ومدافعاً له وخملصا ومعلقاً ألفكاره، وليس 

كما ظن البعض. فاضطر رشيد رضا إىل توضيح حقيقة العالقة الفكرية ومدى أتثره مقلدًا  
مبنهج عبده حىت صرح  "أن كل ما ينشر يف املنار... فهو لصاحب املنار فكراً وعبارة... وأن 

، وكان يف هذا 9انشر املنار )رشيد نفسه( مستقل يف عمله استقالالً كامالً ال دخل ألحد فيه"
لى التكوين الفردي رغم تصرحيه إبعجابه الشديد والتزامه وإخالصه ملنهج اجلانب حيرص ع

 عبده وطريقته يف التفكري.

                                  
 .2013، ميدل ايست أونالين، حممد الشيوخ، انعكاسات الثورات العربية على اإلصالح السياسي يف الوطن العريب   1

online.com/?id=147764-east-http://www.middle 
 من مطبعة املنار. 1928أصدر هذا الكتاب سنة    2
م منها مخسة جملدات األوىل هي من تفسري األستاذ اإلمام حممد عبده إىل حدود 1928جملدات، وقد صدر اجمللد األول منذ  12يتكون الكتاب من   3

 وما بعدها(. 5، ص1، ج1934ظر: حممد رشيد رضا، كتاب املنار واألزهر، مطبعة املنار من سورة النساء. ) أن 125اآلية رقم 
 م، وهي رسالة حول بيان املذهب الشيعي والوهايب، وعرض خاص كل منها.1929صدرت هذه الرسالة سنة   4
 ( . Prophethoodويعترب هذا الكتاب من أهم دراسات رشيد رضا وخاصة يف الدفاع عن النبوة )  5
 م.1934وهو آخر ما ألفه رشيد رضا، حيث صدر الكتاب عام   6
 م، وحيتوي بعض اإلجتهادات يف تصور النظام اخلاليف اإلسالمي.1923اخلالفة من أهم كتاابته يف حقل السياسة ، صدر عام   7
 ويضم الكتاب معلومات حول دعوة األفغاين  و "اتريخ العروة الوثقى" وترمجة الشيخ حممد عبده.  8
 .880، ص22، اجلزء 5جملة املنار، جملد   9

http://www.middle-east-online.com/?id=147764
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 حممد رشيد رضا والتكوين العلمي2. 

 -البحر املتوسط مشال لبنان ولد ونشأ حممد رشيد رضا يف قرية القلمون اليت تقع على شاطى
ويشري رشيد إىل أّن أغلب سكان القرية احندروا من ساللة  -سورية قبل احلرب العاملية األوىل

األشراف واحلسينيني، سببًا جعله ينتمي إىل بيت جمد وشرف حىت انكب على العلم منذ 
 .10الصغر

العرب ابملناسبة، وقد وأهل النجف الذين يذحبهم األمريكان هم أجداد رشيد رضا وأشرف 
يكون سبب ذحبهم على هذا األساس وجيب على العرب واملسلمني معرفة هذه احلقائق، وقد 
اعرتفت الدولة العثمانية أبمهية السادة واألشراف مما جعلهم يوفرون امتيازات مادية إضافية هلم، 

ع، ويبدو أن أبرز ومع مرور األزمان أخذ احلرص على األلقاب يقل مع تغري الظواهر واألوضا 
جوانب شخصية رشيد هي الفهم والقابلية والقدرة على التعبري، ويصف نفسه أبنه ضعيف يف 
احلفظ وال سيما األرقام واجلزئيات يف احلوادث، وكل املواضيع اليت ال تضبطها قواعد كلية و 

عرب أو . من املهم ذكر إن األمريكان مل يستهدفوا النجف ألهنا من أشرف ال11أغراض عامة

                                  
ّمار، . أنظر كذلك: الشوابكة، أمحد فهد بركات، رشيد رضا و دوره يف احلياة الفكرية و السياسية، األردن، دار ع136كتاب املنار و األزهر، ص    10

 .13دون اتريخ, ص
 .133كتاب املنار و األزهر ص    11
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أهنم من احلسينيني، وإمنا كانت من ضمن اهلجمة األمريكية على العراق، ولقد انلت مدن كثرية 
 غري النجف من األمريكان أذًى كثرياً مثل الفلوجة وغريها.

اليت عاش فيها رشيد  -1935إىل  1865سبعون عاماً، من  -وجيدر ابلذكر أن السنوات
اتريخ الشرق العريب والعامل اإلسالمي، فقد سيطر االستعمار رضا تعد من أعظم األعوام أثراً يف 

األورويب بوقاحة يف هذه الفرتة على العامل اإلسالمي والشرق العريب وال يزال أتثريه السياسي 
واحلضاري على األمة اإلسالمية قائماً حىت اآلن، ولقد استعمل بعض القوميني العرب اصطالح 

حدثت يف رأيهم يف العهد العثماين، وينبغي إسقاط هذا التعبري " اليت احلكم العثماين مظامل"
ألن ذلك كان شقاق سياسي نتج من النـزاعات  انشقاق األتراك وغريهم من املسلمنيواستعمال 

القومية وختلف العقلية السياسية املسلمة ومل يكن انشقاق ديين جذري، ولرشيد رضا مواقف 
 قاش هذه املواقف يف صفحات أخرى.خمتلفة على هذه الظواهر، ونتناول ن

التحق رشيد مبدرسة ابتدائية حكومية درس فيها مبادئ العلوم اإلبتدائية ومل تعجبه لغة التدريس 
الرتكية فيها، مما جعله ينتقل إىل مدرسة أخرى، وكما يذكر نفسه يف كتاب املنار األزهر أن 

يف السلك الوظيفي احلكومي، وألهنا  هذه املدرسة خترِّج موظفني حكوميني وهو ال ينوي العمل
 . 12تلزم اللغة الرتكية دون العربية

ويعلق الشوابكة على موقف رشيد من هذه املدرسة فيقول " وهذا يكشف عن توجهاته املبكرة 

                                  
 .139كتاب املنار واألزهر، ص    12
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حنو السلطة احلاكمة اليت كانت تفضل اللغة الرتكية على العربية كما يكشف عن ميله املبكر 
. وال شك أن 13أييت من خالل ممارسة الوظائف احلكومية الرمسية"للعمل اإلصالحي الذي ال 

املدرسة الرشيدية كانت من املدارس اليت هلا مستوى علمي رصني حيث قرأ رشيد كتب التصوف 
والفقه واألحاديث واللغة الرتكية ومل تكن املدرسة الوطنية اإلسالمية اليت انتقل إليها أحسن من 

 ي إال أن لغة التدريس كانت لغة القرآن.األوىل يف املستوى التعليم

ويعترب الشيخ حسني اجلس، عامل سوري أزهري ازدواجي يف العلوم الدينية والعصرية، والشيخ 
حممود نشابة، وهو كذلك عامل سوري أزهري، والشيخ حممد القاوحي والشيخ مجال الدين 

وين رشيد رضا العلمي و العقلي األفغاين، والشيخ حممد عبده من أهم الرجال الذين أثروا يف تك
والديين. وكان "إحياء علوم الدين" و"اليواقيت واجلواهر" و"امليزان حمك النظر" للغزايل، 
و"هتذيب األخالق وتطهري األعراق" ملسكويه، و"االعتصام واملوافقات للشاطيب" من الكتب 

 الثقايف.اليت أثرت على حياته العلمية يف مرحلة الرتعرع العقلي و التكوين 

وبسبب قرائته املسرتسلة إلحياء علوم الدين والكتب الصوفية متكن رشيد من دخول احملافل 
الدينية واالجتماعية العامة لإلرشاد والتوجيه، إال أنه مل تعجبه الشطحات النقشبندية وال أعمال 

مجيع  الدراويش اليت كانت متارس بكثرة يف ذلك الوقت، ويعترب ذلك النقمة الوحيدة على
 . 14الطرق الصوفية

                                  
 .15أمحد فهد بركات الشوابكة، رشيد رضا و دوره يف احلياة الفكرية و السياسية، دار عّمار، األردن، ص    13
 .37ص  23، أنظر كذلك جملد 265، ص 9جملة املنار، جملد  14
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وال شك أن مصادر الثقافة واخلربات املتنوعة، واالستعدادات املبكرة لألمور السياسية كانت 
املصدر الطبيعي لتكوين عقلية رشيد  الصحفية، وكذلك ال ننسى أثر جملة "العروة الوثقى" 

وم القرآن، وقد رزقه على تكوين ثقافته السياسية، يقول مصطفى املراغي" كان رشيد حميطاً بعل
هللا عقاًل راجحاً... وكان واسع االطالع على السنة... وآراء العلماء، عارفًا أبحوال اجملتمع 
واألدوار اليت مر هبا التاريخ اإلسالمي... وشديد اإلحاطة مبا يف العصر الذي يعيش فيه، خبرياً 

من حبوث جديدة ومبا حيدث من  أبحوال املسلمني يف األقطار اإلسالمية، ملمًا مبا يف العامل
 .15املعارك بني العلماء وأهل األداين"

وهذا الفضل يرجع إىل والد رشيد حيث كانت مكتبة والده هي املدرسة األوىل ذات األثر 
األكرب عمقا على عقلية رشيد العلمية، وقد أصاب الشوابكة عندما الحظ أن وجود جملة 

تبة والده ال خيلو من دالالت مهمة، إذ أنه يكشف عما العروة الوثقى اليت وجدها رشيد يف مك
 .16كان لديه من اجتاهات من معارفه ومعارف والده"

واكتشف الرجل الثقافات األجنبية وكان جييد الفارسية وقرأ العديد من الكتب مثل "أبيل القرن 
وح التاسع عشر" أللفونس أسكريوس، وكتاب حول الرتبية احلديثة يف الغرب، وكتاب "ر 

االجتماع" لغوستاف لوبون، وهو مؤرخ فرنسي وقد ترمجت هذه الكتب فيما بعد إىل العربية 
 ألمهيتها ومن مرتمجي هذه الكتب صديق رشيد أمحد فتحي زغلول.

                                  
 ؟87، ص 35د أنظر املنار جمل  15
 .20الشوابكة، ص   16
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وميكن القول أبن جملة "العروة الوثقى" كانت أحد أسباب االنقالب الفكري الذي حدث 
، ومن حسن 1884توقفت عن الصدور يف أواخر سنة لرشيد رضا بعد حصوله عليها إال أهنا 

كان منفياً بلبنان، حيث التقيا   -املؤسس الثاين للعروة الوثقى-حظ رشيد رضا أّن حممد عبده 
 هناك وتعمقت صداقتهما إىل أن قال عبده عن رشيد رضا:

 

"إن هللا بعث إيل هذا الشاب ليكون مدداً يف حيايت وألن يف نفسي أموراً  
 . 17أريد أن أقوهلا لألمة ورشيد يقوم ببياهنا كما أحب"كثريًة 

لتأسيس جملة دينية إصالحية وعارض حممد عبده  1898انتقل رشيد رضا إىل القاهرة سنة 
ذلك يف بداية األمر لكن بعد إصرار من رشيد قبل بشروط منها؛ أن ال يعارض أو يساعد 

د تباحث ومناقشات حول صالحية إنشاء . وبع18حزابً من األحزاب السياسية يف النظام الدويل
جملة ختتلف متامًا عن اجملالت السياسية متكن رضا من إقناع عبده إبنشاء جملة املنار الدينية 

،  مما 1898مارس سنة  15كجريدة أسبوعية وذلك يف  الرتبوية. وأصدر رشيد العدد األول
علمية وتربوية، وشّكل موقفه  جعل حممد عبده من أهم العلماء الذين كونوا رشيد رضا كحركة

 حول عالقة اإلصالح الديين والرتبوي ابلسياسة والتعصب لألحزاب السياسية.

                                  
 .8، ص 32. أنظر كذلك جملة املنار، جملد 995، ص 1اتريخ األستاذ اإلمام ج  17
. وكان أايم اخلريوي توفيق، نفي بعد مذحبة االسكندرية، وعاد إىل 1882تعلم عبده من خربته األوىل حيث نفي من مصر بعد أتييده الثورة سنة   18

 (.1911 -1841ايب ابشا ) ، أمحد عر 1901مصر سنة 
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وقد سار رشيد رضا على نفس املنهجية، وال شك أن نشاطات رشيد رضا العلمية والرتبوية 
 جنحت بسبب واحد وهو أنه سار على هذه السرية اجلديدة اليت تتبىن طريقة أستاذه، وميكن

القول أبن إدماج العامل اإلصالحي واألكادميي ابلسياسة ضياع الوقت، والواقع احلاضر يف العامل 
اإلسالمي مليء ابلشواهد. ولكن ذلك ال مينع من املشاركات العامة يف لقاءات سياسية 

 إسالمية إصالحية بدون حتزب وتعصب.

وكان عبده قوي األثر يف تالميذه  ال شك أن رشيد رضا أتثر بعبده يف لغته وأسلوبه يف التعبري
يف هذه النواحي ومع ذلك فليست أفكار رشيد رضا جمرد مدوانت لتفكري عبده كما يشري 

 البعض، يقول الشرابصي

"... فجعله ترمجان أفكاره وكان حيول أسئلة له ليتوىل الرد عليها ويكلفه 
 . 19الكتابة يف موضوعات يريدها"

حمافظة يف التعبري حول األمور الدينية، مثل تفسري اآلايت واحلق أن رشيد رضا كان أكثر 
القرآنية واستخدام العقل مبواجهة حديث أو أثر من الصحابة، وكان تعلقة ابملذهب احلنبلي 
واضح، وأسلوب رضا نقلي أكثر مما يكون عقلي، وأن الواثئق يف املنار وحدها تقر على 

ى البعض مثل الوست يرى خالف ذلك حيث استقاللية رشيد رضا يف التفكري. ولكننا نر 
 يقول" أن صاحب املنار كان جمرد مدون ملخص لرتاث شيخه عبده".

                                  
 .261، ص 1970الشرابصي، رشيد رضا صاحب املنار عصره و حياته و مصادر ثقافته، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية   19
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 مفهوم الدين عند رشيد رضا 3. 

مفهوم الدين وعالقته ابحلداثة والكيان القومي والسياسة االجتماعية وعالقات األمم فيما بينها 
اجملتمع اإلسالمي يف العصر احلديث وقوانني سري هو حمور العقائد يف احلياة. كانت قضااي 

ظواهره وعوامل اإلصالح وضوابط معاجلته سياسية كانت أم اجتماعية من اجلوانب اليت اهتم 
هبا رشيد رضا حيث يعتقد أن إنقاذ األمة من الفساد واألخطار اليت تكاد تقضي على القيم 

 ال الدين.األخالقية والسياسية واالجتماعية يكون عن طريق رج

وهذا يعين خوض علماء األمة يف تطبيقات معتقدات احلياة يف طرقها املتنوعة واملختلفة لتطوير 
هذه اجلوانب من حياة األمة وإرشادهم إىل الطريق احلضاري القومي. فالشيخ يتحدث حول 

رشيد إحياء السنة وفهم أسرار الغزو الفكري الغريب، وأولوايت الواقع الذي تشاهده األمة. ف
رضا يسمي هذا العالج عالجًا دينيًا ويكرره وكأنه يريد أن يقول أن عالج مهوم اجملتمع 
اإلسالمي يكون على أيدي العلماء أي علماء الدين، والثابت يف واقعنا اليوم هو أن علماء 

مها الدين مل جيدوا فرصة ليمارسوا واقعيات احلياة، فالذين وجدوا مل يفهموا قوانني اللعبة وأحكا
وخاصة من رجال الدين الذين حاولوا إدالء  20وأبعادها املعوجة اجلوفاء فكان مصريهم الفشل

دلوهم يف هذا املوقف حيث كان رشيد يرى أن رجال الدين من املسلمني ال خيضعون جملتمعاهتم 

                                  
 .3ص  1، ج3أنظر مثالً جملة املنار، جملد  20
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وال ينشغلون بتحليالت مهوم أممهم فإما شيخ املكتبة وإما شيخ احلكومة حسب تعبري كاتب 
 السطور. هذه 

وقد أعطت ثورات الربيع العريب الفرصة لعلماء الدين ليشاركوا جمتمعاهتم ويقوموا ابلدور املنتظر 
منهم، فقد كان هلم دور ابرز يف هذه الثورات. فعلى سبيل املثال شارك العديد من علماء 

ملصرية. األزهر مثل حممد رفاعة الطهطاوي يف االحتجاجات اليت شهدهتا مصر أثناء الثورة ا
وبعد جناح الثورة، بدأ يظهر دور األزهر وعلمائه كنتيجة من نتائج الربيع العريب. فقد مت طرح 
)وثيقة األزهر( حول مستقبل مصر، اليت أمجعت عليها القوى السياسية والدينية. كما مت أتسيس 

إىل غريهم من )اهليئة الشرعية للحقوق واإلصالح(، اليت تضم عدداً من علماء األزهر ابإلضافة 
القيادات الدينية، وهتدف اهليئة إىل تطبيق الشريعة، ووضع دستور إسالمي وتوجيه الشعب 
سياسياً. إضافة إىل ذلك، مت تشكيل )بيت العائلة( برائسة شيخ األزهر والبااب شنودة ومقره 

يحية األزهر، ويضم عددًا من علماء اإلسالم ورجال الكنيسة القبطية وخمتلف الطوائف املس
مبصر، كما يضم عددًا من املفكرين واخلرباء ، وذلك من أجل دعم الوحدة الوطنية واحملافظة 
على النسيج االجتماعي يف مصر. ومن اإلجنازات اهلامة لألزهر إصدار وثيقة )الربيع العريب( 
لدعم إرادة الشعوب يف حتقيق الشورى والعدالة واحلرية وحقوق اإلنسان، وهي وثيقة موجهة 
للحكام والرؤساء بضرورة االستجابة ملطالب شعوهبم. ومن أهم تصرحيات شيخ األزهر أمحد 
الطيب أن ثورات الربيع العريب هي تعبري وجتسيد لقيم املواطنة والكرامة، واحلرية والعدالة، وعدم 
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 21 .اإلقصاء

خ احلكومة فإذا كانت وظيفة الشيخ وسلطته مقصورة على الفتوى ال تتعدى هذه املهمة فهو شي
و ليس شيخ اجملتمع يف رأي رشيد رضا. ويف رأي رضا كذلك أن كل ما أصاب اجملتمع 
اإلسالمي من تطور يفيض من أخذه للدين احلنيف، وكل ما أصابه من اهنيار وأزمة يكون من 

، 22احنرافه عن سواء السبيل، وموت ورثة األنبياء وعجزهم عن إنقاذ اجملتمع موت للدين واجملتمع
مر الذي حيتاج إىل ذكر هو أن اجملتمعات الغربية اليت احنرفت اىل حد كبري عن أدايهنا ال واأل

تزال أقدم تكنولوجيا عن األمة اإلسالمية، صحيح, أهنا فاشلة يف جوانب أخرى مهمة يف 
احلياة ولكن مكانتهم العلمية وقابليتها للتطور ال ختضع لالحنرافات الدينية وسلبيات أخالقها، 

 دين يف رأي كاتب هذه السطور جزء من حضارة اجملتمع وليس العكس.فال

فاحلضارة يف رأينا تتكون من قابلية اجملتمع للتغيري، وصقل العقل وفهم الدين مع فهم متطلبات  
الواقع والبيئة، فإذا كانت الصالة هي اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر وهللا يقول احلق وهو 

عقيدة وعماًل ولساانً، ملاذا ال يزال املسلم املصلي يرتكب اجلرائم يهدي السبيل ونؤمن ذلك 
والفساد مثل التعفن املايل والغيبة واحلقد والضيق يف أفق التفكري، فاالعتقاد الديين بدون فهم، 
مثل أداء الصالة بدون إدراك معناها قد يكون من مسببات هذه الظاهرة يف اجملتمع اإلسالمي 

                                  
م ، 2011هـ = ديسمرب  1433صفر  –ديوبند ، حمرم   ومجملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلدور األزهر الشريف يف ظل الثورات العربية،   21

 .36، السنة :  2-1م ، العدد : 2012يناير 
deoband.com/arabic/magazine/tmp/1327223613fix8sub1file.htm-http://www.darululoom 

 .3ص  1، ج3أنظر مثالً جملة املنار، جملد  22

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1327223613fix8sub1file.htm
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 املعاصر.

إىل الدين احلنيف وفهمه العميق وأتثريه يف أخالق املسلم وسلوكه اليومي يؤدي إىل  فالرجوع 
قيام احلضارة اإلسالمية، وقد كانت احلضارات ترقى على هذه األسس. وهناك ظاهرة أخرى 
أشار إليها رشيد رضا بدون تفصيل وهي الفساد الفكري الذي ارتكبته احلضارات الفانية من 

تقداً أن هذا التدهور تولد من خضوعهم لوثنية وإهلية غري إله احلق، وكان حضارة اليوانن، مع
اإلسالم سر قوة اجملتمع العريب الذي علمهم حقيقة السعادة يف الدنيا ألنه صقل العقول حبقيقة 

 23التوحيد وطّهرها من صدأ اخلرافات واألوهام وبنّي هلم سنن احلياة ونواميسها.

وضع إهلي سائغ لذوي العقول السليمة ابختيارهم إىل ما فيه جناحهم يف فالدين عند رشيد رضا 
" واملالحظ من هذا التعريف أن رشيد رضا يوقن بضرورة األداين للبشر كعقيدة ومنهجية 24املآل

، ورشيد 25أتيت يف شكل شرائع منـزلة، وذلك بسبب تعمقه يف فهم جوهر الرساالت السماوية
تتعارض فيما بينها ألهنا قائمة على أصل واحد، وأن الدين والعقل ال  يؤمن أن الرسائل اإلهلية ال

ينفصالن. وهذه الظاهرة هي الظاهرة الوحيدة اليت جتعل اإلسالم دين إنساين حيث أن الكتب 
 املقدسة مثل التوراة واإلجنيل مل تعرتف العقل. 

كما اليهودية املوجودة ويشري رشيد رضا إىل أن اإلسالم مل حيصر العقيدة يف بعض القساوسة  

                                  
 .894، ص 20، ج5كتاب  املنار، جملد    23
 .438، ص 2، جزء 2كتاب  املنار، اجمللد  24
 يعتقد رشيد رضا أن جوهر رساالت السماوية و احد ومع ذلك ليست متساوية القيمة.  25
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وكان مع ذلك حريصاً  26اليت يشك رشيد رضا يف صحتها كداينة ويعتقد أهنا آاثر محورابية.
على التسامح الديين بني املسلمني والنصارى، بغض النظر عن العقيدة املزيفة اليت تفتقد إىل 

ن اإلسالم دين السند التارخيي املعروف، وعلو اإلسالم على األداين األخرى جاء بسبب كو 
 الفطرة  البشرية البعيد عن البدع املوروثة واملعتقدات املنحرفة.

وقد اختار هللا سبحانه وتعاىل العرب حلمل هذه الشريعة الكاملة والدين السمح لكون العرب  
أشد الناس حضارة واستعدادًا لقبول هذا املنهج و مبادئه وهم أشد الناس عزة. وهكذا كان 

 ا وتصوره لألداين السماوية وخاصة اإلسالم وكان فهمه لإلسالم مستفيضاً.مفهوم رشيد رض

 

 القومية والسياسة4. 

والقومية عنصر من العناصر االعتقادية يف احلياة اليت أدت إىل احنطاط احلضارة اإلسالمية  
واعترب رشيد هذه الظاهرة شيطان السياسة، وكان يشري وخيص ابلكالم سياسات مصطفى 

اجملتمع املصري الذي أصاب حسب قول رشيد رضا اجتاهات السياسة املصرية ابملوتة  كامل يف
 الوطنية. والقومية حسب تعبري رشيد تفريق املسلمني إىل فارسي وعريب وتركي وإفريقي.

يشري املراكشي إىل أن فهم رشيد رضا للقومية فهم اجتماعي وأخالقي وخاصة عندما تكلم عن 

                                  
 ملك اببل الذي عاش قبل ظهور دعوة موسى.  26
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ر حيث أن قيادة القوميات األوروبية والوحدات السياسية يف أورواب خالل احلركة الوطنية يف مص
القرن الثامن عشر قبل الثورة الفرنسية كانت العوامل اليت ساعدت على هذا التحول وظهور 

. ورشيد نفسه مل يكن قوميا يف تفكريه املكتوب، يقول 27الوطنيات ومل يدرك رشيد رضا ذلك
من أهم ما جيب من أعمال اخلليفة ألن النجاح املطلوب يتوقف  " أن وحدة األمةاخلالفةيف "

" ويعتقد رشيد أن العرب قوة عظيمة ولكنها غري منظمة 28على التعاون الشعيب، الرتكي والعريب،
 وال متحدة كقوة إسالمية مع غري العرب.

ذات السياسة العلمانية ابلتوجه حنو إصالح عالقاهتا  تركيايف السنوات القليلة املاضية، قامت 
اليت كانت تعترب سياسة تركيا عدوانية جتاهها فيما مضى. ، مع جرياهنا، وخصوصا الدول العربية

فالتحول السياسي الذي شهدته تركيا  اخلارجية.  ة تركياالعريب ليشّكل حتّدايً لسياسوجاء الربيع 
إىل هذه الدولة  النظرة العربيةة إىل احلكم أدى غى حتّسن عند وصول حزب العدالة والتنمي

اإلمربايلية السابقة. فانتقلت تركيا من دور املراقب السليب إىل دور املشارك واملؤثر يف الدول 
 اجملاورة مثل العراق وإيران.

تكّيف الا وعليه هايفيد ه، و أنّ هال مفّر من التغيري أنّ  ةتقوم على فرضي السياسة اخلارجية لرتكيا
 معه.

نظام إقليمي حنو  اسياسة اخلارجية تركياليف  التحّوليف هذا  العريبوقد سامهت أحداث الربيع 

                                  
 .328، ص 1685نشر، ، اجلزائر: دار التونسية لل1935-1898حممد صاحل املراكشي، تفكري حممد رشيد رض من خالل جملة املنار   27
 .77، ص 1994حممد رشيد رضا اخلالفة، القاهرة: الزهراء لإلعالم العريب،   28
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، حلكومة اإلديولوجياتوّجه يعزوه البعض إىل  على مزيج من العوامل السياسية واألخالقيةيقوم 
 إال أنه يعود يف الغالب إىل التأقلم مع التغرّي اإلقليمي والعاملي.

يف ظّل غياب "بطل  جزء من الفراغ يف القيادةملء استطاعت تركيا الل السنوات السابقة وخ
، رجب ء تركيارئيس وزراحيث قومي" عريب مثل الرئيس املصري السابق، مجال عبد الناصر، 

يعترب قائدًا ليس على مستوى تركيا فحسب بل على مستوى املنطقة العربية طيب أردوغان، 
من خالل دعم تركيا للقضية الفلسطينية ودعهما للمتظاهرين ضد حكامهم أيضاً. وقد جتلى 

البلد أثناء ثورات الربيع العريب، وقد ساهم ذلك يف النظرة العربية اإلجيابية حنو تركيا حيث تعترب 
 29. الثاين األكثر شعبية بعد السعودية

حمور تركيا سعيها لتأسيس وقد تّوجت العالقات الرتكية العربية يف ظل الربيع العريب إبعالن 
الدولة احملورية يف اليت تعترب مصر الرتكية مع العالقات كذلك سعيها لتوثيق و  ،أنقرة" -"القاهرة
من خالل  ة مع مصرتركيا على تدعيم العالقات العسكري وجتلى ذلك يف حرص .املنطقة

نظراً  السياسية واالقتصاديةالعمل على توثيق العالقات ، إضافة إىل مناورات "حبر الصداقة"
 30 ية وأتثريها يف املنطقة العربية.سكانكثافتها الوري و احمل هادور ية مصر بسبب موقعها و مهأل

ويرى رشيد رضا أن اإلسالم نسخ عصبية العرب وال ميكن إعادة هذه العصبية إىل العرب أو 

                                  
 .2011، مركز كارنيغي للشرق األوسط، عالقات تركيا مع عامل عريب متغرّي   29

http://carnegie-mec.org/2011/05/03/ر/-متغي-عربي-عالم-مع-تركيا-عالقاتf0hi 
 .2012، مركز األهرام للدراسات االسرتاتيجية، حممد عبد القادر، الربيع العريب تركيا وثورات  30

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86 

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86
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حتاديني بعصبيتهم " وكان رشيد يشري على األتراك الذين أسسوا اال31إعادهتم إليها...
 واضطهادهم للعرب وذلك كان سبب إحياء القومية العربية.

وال شك أن احلضارة العربية هي أقرب احلضارات إىل لب اإلسالم مقارنة ابحلضارات والقوميات 
األخرى املسلمة مثل األتراك واألفارقة، واآلسيوية ومع هذا ال تزال القومية حمطة الفنت اليت 

رق العريب احلديث وحضارته الراهنة. فاستقالل اإلسالم يف رأي رشيد رضا تشكل سياسة الش
مرتبط ابستقالل العرب وأرضهم مبا خصهم هللا به من خصائص وال يعقل يف رأيه استقالل 

 اإلسالم يف بالد األفغان.

ولذلك أعلن أتييده ملشروع الشريف حسني الذي أراد استقالل احلجاز من حكم العثمانيني، 
واستقالل احلجاز خدمة لإلسالم وال يتعارض مع بقاء الدولة العثمانية يف رأي الشيخ ومع أن 
هذا الرأي يصطدم مع النظرايت السياسية. وكان رشيد رضا يصر على أن استقالل احلجاز ال 

 يف سقوط الدولة العثمانية، ويف فقرات أخرى يشري ضعف أمله يف كل من العرب يكون سبباً 
والرتك وال يرى أحداً منهم قد ارتقى إىل الدفاع عن اإلسالم و أراضيه، وال يرى أي بينة على 
استعدادمها واقرتح إنشاء حزب اإلصالح الذي يسعى إلقناع كل من العرب والرتك إلقامة 

 املنطقة.اإلمامة العظمى يف 

وكان مفهوم رشيد رضا للعروبة فهماً ميكن تربيره فهو يرى إصالح أحوال العرب أساساً إلصالح 

                                  
 .42، ص1، جزء 20املنار اجمللد   31



19 

 عبده عمر شورى           رؤية حممد رشيد رضا حول الظواهر السياسية يف العامل العريب

_________________________________________________________ 

 
 

ISSN No. 1834-6170 Online: ISSN 2208-469X; © 2008 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia 

 
 

 

شامل لألمم اإلسالمية األخرى، فإدراك العرب أمهية دورهم وإسهاماهتم العلمية وخدمتهم 
وفريهم لإلسالم وحضارته واعرتاف غري العرب من املسلمني بقدرة العرب وأمهية لغتهم وبلدهم وت

 .32الدعم املعنوي حيقق اإلمامة العظمى

فمفهوم العروبة عند رشيد رضا يقوم على أساس اللغة والوطن والدين وليس على أساس 
التعصب القبلي واجلنس والعنصر. والغريب يف هذا املفهوم عند الشيخ أن كل من حتدث العربية 

من يدعو إىل عروبة اجلنس  وينتقد كل 33فهو عريب، حىت و لو كان من غري العرب جنساً 
 حيث إن العروبة عروبة الدين واللسان.

فهنا نرى أن مفهوم رشيد للقومية خيتلف متامًا عن املفهوم العلماين الذي يبعد الدين ويعده 
من مقومات القومية العربية حني أهنا سابقة لإلسالم، وليس اإلسالم إال مرحلة من املراحل 

بية فالعروبة واضحة العوامل واملقومات عند العلمانيني أكثر مما تكون اليت مرت على القومية العر 
عند رشيد رضا. فالعروبة عنده الستيكية مرنة يتحرك خالهلا كما يشاء، ويبدوا أنه ال يفرق 
بني اجلامعة اإلسالمية والقومية ويفهم ذلك من كالمه هذا "أننا نعين بتاريخ العرب اتريخ 

واملالحظ أن 34تاريخ العرب.... هو عني العمل للوحدة اإلسالمية".اإلسالم.... فالعناية ب
 رشيد رضا كان من الشخصيات الالحدودية وذلك واضح يف مواقفه حول العروبة والقومية.

                                  
 .289، ص 13، جزء 3املنار اجمللد   32
 .290, ص 13، جزء 3املنار اجمللد   33
 املصدر نفسه.  34
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ينطلق رشيد رضا يف مفهومه لسياسة األمة من منبع اجتهادي ومجهوري وحرية الرأي ويركز 
اعد وشرع لألمة الرأي واالجتهاد... ألهنا ختتلف "على أن اإلسالم وضع للسياسة املدنية قو 

ابختالف الزمان واملكان... ومن قواعده فيها أن سلطة األمة هلا وأمرها شورى بينها وأن 
 " 35حكومتها ضرب من اجلمهورية.

والسياسة الشرعية عند رشيد رضا حافظة للدين ومجيع املصاحل الدنيوية واملنافع املادية واإلسالم 
فاآلية يف  36سيادة وسلطة واحلكم فيها حكم عريب "وكذلك أنزلناه حكمًا عربياً" عنده دين

نظره تصرح أبن حكم هذا الدين عريب إال أن الضعف طرأ على السلطة اإلسالمية فتفرقت 
الوحدة العربية وألجل هذا التفرق بني املسلمني جيب إقامة سياسة العرب ودولة مستقلة هلم 

رقها يف االستقالل، والغريب يف مفهوم رشيد رضا للسياسة أنه يغري موقفه ألهنم أقدم األمم وأع
يف املسائل السياسية من وقت إىل حني فتجده قومي عريب يهاجم األتراك مث تكتشفه يف مبدأ 

 37آخر عكس األول.

والسياسة يف مفهومها العام حفظ األمن والنظام االجتماعي والدويل والديين وإقامة العدل بني 
ناس وصيانة البالد وسد ذرائع الفساد يف اجملتمع حىت ولو قادها أعجمي أو عبد عريب أو ال

غري عريب إال أن سياسة عصر رشيد كانت حول الفرق بني الدولة العربية والرتكية، والعالقات 

                                  
 .9، ص 1994حممد رشيد رضا، اخلالفة، الزهراء إلعالم العريب،   35
 37سورة الرعد، اآلية   36
  301, ص13، جزء 3املنار اجمللد  37
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 38بني الشعبني حىت ظن بعض الباحثني أن آراءه السياسية تدور حول هذا املوضوع.

 

 وأساليبه األورويباالستعمار 5. 

أما االستعمار األورويب على الشرق العريب اإلسالمي والعقلية االستعمارية وأهداف األوروبيني 
حول تفكيك واقتسام الشرق من الظواهر اليت درسها رشيد رضا حملالً الوسائل اليت مهدت هبا 

ء والتجارة واخلمر. أورواب الحتالل الشرق وحصرها يف مخس وسائل منها امليسر والراب والبغا
وكانت هذه الوسائل قد استخدمت التدخل العسكري املباشر ويؤكد رشيد رضا أن من أغراض 

  39االستعمار تكثري املال وتنمية الثروة واالستيالء على شعب كبري وامتالك أراضيه.

اساهتم هذا من الناحية االقتصادية اليت ذكرها رشيد رضا وغريه من اإلصالحيني املسلمني يف در 
لالستعمار، فهناك أسباب رئيسة أخرى أاثرها رشيد رضا وهي التعصب الديين، ويعتقد رشيد 
رضا أن املسيحية تقاوم اإلسالم وغريها من األداين مما أدى إىل إىل عدم إميانيه مبا نسمي اليوم 

سالم تداخل احلضارات ألنه يف اعتقاده أن من العوامل اليت أدت إىل كراهية املسيحيني لإل
 تطور حضارة املسلمني واإلسالم يف القرون الوسطى.

ومن املسائل االستعمارية اليت درسها رشيد رضا وال تزال من أيديولوجيات العصر هي الراب، يف 
                                  

  12، ص1994حممد رشيد رضا، اخلالفة، الزهراء إلعالم العريب، انظر  38

 . 299، ص 17، جزء 1أنظر املنار جملد   39
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حقيقة األمر ليس هناك تعريف مطول علمي لالقتصاد يف كتاابت رشيد رضا إال أنه ذكر يف 
داً مبوضوع "أصول علم االقتصاد برتمجة حممد بك، وأشار تقدميه يف جملة املنار كتاابً صدر جدي

رشيد رضا يف هذه املقدمة" أن عمل االقتصاد عمل  يبحث يف إجياد الثروة... ويتضمن ذلك 
معرفة طبيعة  األرض و استعدادها وكيفية توزيع حمصالهتا... وإمناء الثروة والقيمة االعتبارية 

هذا  التعريف وغريه من التعريفات لالقتصاد مثل تعريف وليس هناك فرق كبري بني  40للنقدين".
 لسميث إال أن مسيث ال يفرق بني الفالحة والصناعة.

وأشار رشيد إىل الراب كمعاملة مالية  يف البنوك و املؤسسات املالية املستحدثة األخرى، وقال 
لبائع قيمة أن الراب ليست مسألة جديدة وقد عرف قبل اإلسالم راب النسيئة وهو تقاضي ا

البضاعة بعد مدة تطول يتناسب فيها قبض املال بفوائد مالية، واعترب الغزايل نوعا من البيع 
حصل فيه اخللل، واآلايت القرآنية حترم أنواعًا كثرية من الراب اليت احنرفت عن جاّدة التبادل 

ملالية يف البنوك وكيفية السليم القومي، إال أن رشيد رضا ركز على صورة الراب وأشكاهلا واملعاملة ا
االدخار والتأمني، وبدون إنكار لبعض فوائد هذه املعاملة املالية احلديثة يرى رشيد أهنا من 
غرسات االستعمار ومع ذلك ال يعترب أن طريقة التعامل ابألوراق املالية يف البنوك تعرض للراب 

يف عرف فقهائنا و لذلك أفىت علماء ألهنا ال قيمة هلا يف حد ذاهتا "أن املال ليس مااًل ربوايً 
 41الشافعية أبن هذه األوراق املالية جيري فيها الراب ألن الراب خمصوص ابلتقدمي".

                                  
 .718، ص 9، جزء 18أنظر املنار جملد   40
 .52، ص 2، جزء 5املنار، جملد   41
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فالراب احملرم عند رشيد رضا راب النسيئة اليت ذكران تعريفها آنفًا و حيلل راب الفضل، والفضل 
 42مر والنقود.يكون يف أحد العوضني مع التقابض يف ماهو ربوّي كاحلنطة والت

 

 مبادئ إجتماعية6. 

وننطلق من الراب إىل تعدد الزوجات كإديولوجية معروفة يف املبادئ االجتماعية يف اإلسالم وهي 
من جوانب احلياة اليت ركز عليها رشيد رضا وألن اإلسالم ال يعرتف ابلسفاح واملخادنة كان 

قاومة الغربية يف املوضوع شيدة من الضروري اخلوض مبثل هذه املواضيع وكانت وال تزال امل
حيث ال يزالون يؤيدون املرأة الواحدة وإابحة الزان مع أن ذلك إىل أدى أمراض تناسلية وقلة 

 النسل وهي ظاهرة تواجه العامل الغريب والذين على هنجهم يف النظام االجتماعي.

ين كالتعليم  واملنصب يف العصر حترير املرأة املسلمة واملساواة الكاملة بينها وبني الرجل يف املياد
احلديث من املواضيع اليت تطرق إليها رشيد رضا يف دراساته، وال يرى أبسًا يف املسألة طاملا 
املشاركة يف احلياة والعمل هلا قواعد يف اجملتمع وال جتر املفسدة "ميكن للمرأة العمل...أن تتعاطى 

 من األشغال واألعمال ما يتعاطاه الرجل.

للربيع العريب دور كبري يف إبراز دور املرأة يف اجملتمع، حيث أثبتت املرأة قدرهتا على  لقد كان

                                  
 .59، ص 2، جزء 5املنار، جملد  42
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مثل  ةيف البلدان العربياالحتجاجات شهدت ساحات جماراة الرجل يف خمتلف امليادين. فقد 
شاركت املرأة حيث تونس ومصر و اليمن، عودة قّوية لدور املرأة االجتماعي والسياسي، 

 .يف اجلهاد والدعوة يأعادت إىل األذهان دورها التارخي. و ة يف ثورات الربيع العريببفاعلية كبري 
توكل كرمان على املناضلة  تحصلللمرأة دورها يف ساحات االعتصام، حيث في اليمن، كان ف

منوذًجا رائًعا على النضال النسائي العريب وهي اليت قدت م، 2011جائزة نوبل للسَّالم لعام 
على مدى شهور من التنكيل يف مواجهة القمع والقتل و الشجاع يف سبيل اإلصالح والتغيري 

إىل النساء شاركت املرأة بفاعلية يف أحداث الثورة، وخرجت ، وتونس ويف مصر .الثورة اليمنية
متحدايت ابحلرية والعدالة االجتماعية البة للمطمن كافة الشرائح العمرية واالجتماعية امليادين 

 النتخاابتمل تكتف النساء هبذا، فقد شاركت املرأة بكثافة يف التصويت يف او  .كل املخاطر
كانت نسبة مشاركة املرأة يف االنتخاابت كبرية على قوائم ترشيحات األحزاب ، كما  الربملانية

ة من مشاركة املرأة وممارسة حقوقها يف مجيعاً وخصوصاً اإلسالمية منها، لتسطر صفحة جديد
نظرة العامل املرأة ودورها الفعال يف ثورات الربيع العريب إىل تغرّي يف مشاركة اجملتمع. لقد أّدت 

وأثبتت  مضطهدة،و متخلفة ، اليت كان ينظر إليها على أهنا ملرأة العربية املسلمةالسلبية عن ا
بل إهنا طبقت ذلك فعالً ، ومدى أمهية دورها يف اجملتمع احقوقهأهنا تدرك املرأة العربية املسلمة 

 43.التغيري واإلصالحمن خالل مشاركتها وتضحيتها من أجل 

                                  
 .2/1/2012بصائر،، أمحد التالوي، موقع يف الرَّبيع العريب .. على درب مسّية واخلنساء املرأة  43
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http://basaer-online.com/basaer/feker/88-moraj3at-f/1429-2012-01-02-19-18-26.html
http://basaer-online.com/basaer/feker/88-moraj3at-f/1429-2012-01-02-19-18-26.html


25 

 عبده عمر شورى           رؤية حممد رشيد رضا حول الظواهر السياسية يف العامل العريب

_________________________________________________________ 

 
 

ISSN No. 1834-6170 Online: ISSN 2208-469X; © 2008 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia 

 
 

 

وأمثاله الذين اهتموا  44ومع هذا ال يزال رشيد رضا يعارض ويرحب أحياانً موقف قاسم أمني
مد عبده يف الزواج ابجلانب الغريب والدبلوماسية اإلسالمية يف املسألة، وخالف رشيد كذلك حم

العملي ويقال أن رشيد رضا سأل اإلمام مىت يعرس فأجاب اإلمام " ال أريد أن أضيع وقيت مع 
النساء ابلكالم الفارغ, مع أن اإلمام عبده كتب عن املوضوع يف اجلرائد وخاصة جريدة الواقع، 

لرابطة الزوجية بني ومن املواضيع اليت عاجلها يف املسألة "حاجة اإلنسان للزواج" و"طبيعة ا
 الرجل واملرأة" و"تعدد الزوجات".

وكان عبده نظراي يف املسألة، ويؤكد رشيد تسوية املرأة ابلرجل إال أن اإلسالم جعل الرجل كافالً 
لألسرة مبا فيهم األم واألوالد، وكان رشيد عمليا يف املسألة ويتزوج ويطلق ويعاشر ويتحدث 

من دراساته يناصر عبده وقاسم أمني ضد هجومات الشيوخ ويقدر النساء ويف أماكن كثرية 
 احملافظني, مثل قضية املرءة, ويبنّي أن غايتهم األساسية يف الكتاب "حترير املرأة" سامية. 

وجممل رأي رشيد رضا يف املسألة هو إذا وجدت الثقافة والرتبية وفهم الواقع والنضج الفكري 
تساوي الرجل مما جعل موقفه يف املسألة يوازن الواقع والدين واستنباط املبادئ فال شك أن املرأة 

واحلاجة. والفرق بينه وبني أمني هو أن أمني كرّب موضوع حرية املرأة الغربية، حيت رشيد رضا 
يتطرق إىل املسالة من منظور شرعي ألن األسرة الغربية قائمة, يف رأي امني, على قواعد متينة 

ورشيد رضا يف املسألة. ويتساواين يف الرأي فيما يتعلق ابحلقوق  وهذا منبع اخلالف بني أمني

                                  
 ال أن اجلانب الشرعي و حتليالت القرآنية حملمد عبده.كتابني يف املوضوع" املرأة اجلديدة" و " حترير املرأة" و يق   44
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" مجع رشيد رضا معلومات 45والواجبات يف احلياة املدنية. ويف رسالة "نداء للجنس اللطيف
 تشريعية غري فكرية حول املسألة, مثل قضية احلقوق الزوجية.

 

 اخلامتة7. 

فختاماً نقول إن اتّباع منطوق القرآن وتوظيف النظام العقيدي ومبادئ احلياة احلديثة يعترب من 
أهم العوامل اليت أدت إىل جناح التفكري احلضاري واإلصالحي عند رشيد رضا، وكان مسعى 
فكره منطلقا من واقعيات اجملتمع اإلسالمي الذي عاصره والرتاث العريب واإلسالمي، واألوضاع 

لسياسية يف العصر العثماين األخري، ويرى رشيد رضا أن استلهام عقيدة السلف أساس هنوض ا
احلضارة النافعة الشاملة، ألن تفكري الالدينيني ال نفع له إسالميًا مع أنه يؤدي إىل الفكر 
املستقل و مبادئ حرة اليت قد تؤدي إىل اإلحلاد وتصغري العوامل الدينية والروحية، وعلى هذا 

ألساس يكون منبع إيديولوجيات احلياة مجلة وتفصياًل من منطوق قرآين مطهر، وذلك فرض ا
 عني يف منظور رشيد رضا.

فجعل اإلسالم هوية املسلم يعترب كذلك من أهم جوانب فكر رشيد رضا، وال ختلو أفكاره من 
حي دراسته، آراء شيوخه مثل األفغاين وعبده وقام يف رأيي بتحديد أفكارهم يف كثري من نوا

فدنيوية اإلسالم وتفاعل السياسة ابلعقيدة من احملاور اليت توزعت عليها أفكار رشيد رضا. كان 

                                  
 353، ص 32املنار جملد   45
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اهتمامه ابلسياسة الشرعية والقومية العربية والعقيدة السلفية واالستعمار األورويب وعالقة األتراك 
ية واسعة، ورأى أن النهضة ابلعرب ونظام اإلمامة العظمى هائالً، وقد عاجل كل تلك األمور أبفق

 الدينية الواقعية هي الركن األويل لإلمامة واحلضارة.

ومما ال بد من ذكره أن الشيخ رشيد رضا ركز على أمهية اللغة العربية كوهنا لغة الشريعة وأصل 
من أصول اللغات العصرية اإلسالمية وأهنا تسهل فهم قواعد الدين ومناهج الدعوة والتعليم، 

اللغة العربية هي النقطة املركزية لبعث أمة إسالمية ووحدهتا إضافة إىل وحدة اللغة  وال تزال
 والعقيدة والسياسة والرتاث.

ومن جانب آخر من منهج فكره أنه مل يتعرض حبديثه للمسائل الكالمية واجلدل الفلسفي، 
اعتمد على العقيدة واهتم ابلظروف السياسية واألحوال االجتماعية يف العامل اإلسالمي آنذاك، و 

كعامل احتادي لسياسة املسلمني وجماهبة االستعمار، ألنه يرى أن العقيدة بسيطة ميكن للعقل 
البشري االهتداء إليها بسهولة. فإعادة نشر اللغة، وإعادة احلكم اخلاليف، وحتكيم قواعد 

ضل الذي يسيس املعامالت، والتزام العقيدة الصحيحة هي منبع املعرفة، وأساس اجملتمع الفا
 الدين.
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