
 اخلطاب الكالمي والفلسفي للشيخ حممد عبده 

 بني املنظورات اجلزئية واملنظور النقدي الشامل
 

 حماولة يف قراءة القراءة مبناسبة الذكرى املئوية األوىل لوفاة الرجل

  
   الدكتور سهيل احلبّيب                                           

 تونس  -جامعة الزيتونة                                                       

 

 لشيخ عبده يف ذكرى وفاته املئة: أفق القراءة ومطلب قراءة القراءةا

من قبيل  -الكتابة عن األعالم البارزين يف جماالت العلم والفكر والثقافة عامة يف مناسبات ذكراهم املتميزة  
تعد من التقاليد الراسخة اليت درج عليها ال الباحثون واألكادمييون  -للوفاة مناسبات الذكرى العشرية أو املئوية للميالد أو 

فحسب، بل حىت الكتاب واملثقفون عامة والصحفيون، وإن كان لكل صنف من أصناف أرابب القلم طرائقه املخصوصة 
وية األوىل لوفاة الشيخ اإلمام أن الذكرى املئ ودوافعه املعلومة يف التفاعل مع مثل هذه املناسبات والذكرايت. وال نعتقد

( ستمر دون أن حترك سواكن عديد األقالم، على الرغم من أن اجلدال بشأن أفعال 1905-1849حممد عبده املصري )
الرجل وأفكاره وتقلباته مل ينقطع أبدًا منذ العقود األخرية من حياته وحىت يومنا هذا بعد مرور قرن كامل على وفاته. هذا 

كثافة املؤلفات اليت تناولت شخصية األستاذ اإلمام وتعدد املقارابت اليت عاجلت فكره تعددًا يبني عن   اجلدال تعكسه
واثلثة ومسته  «متحررًا وحتديثياً »وأخرى اعتربته  «فكرًا سلفيًا متزمتاً »اختالفات عميقة وجذرية بني أتويالت جعلت منه 

جعلت امتدادات فكر األستاذ اإلمام متجسدة يف موجات مذهبية هذه التأويالت املختلفة . «التلفيق»و «التوفيق»بـ
وإيديولوجية متنوعة الطروحات واألهداف واملسميات: عصرانية وليربالية واشرتاكية وعلمانية وسلفية ومتامية دينية متشددة 

 .([1]1)ووسطية واعتدالية وإصالحية، إخل

في الضرورة إىل معاودة النظر البحثي يف فكر الشيخ حممد ال تنت -بل ورمبا نتيجة لذلك  -وعلى الرغم من ذلك  
عبده، هذه املعاودة وإن حيفز عليها حدث الذكرى املئوية األوىل لوفاة الرجل، فإن حمركها املوضوعي واألعمق يبقى 

                                            

        تونس(. -ابحث مبركز الدراسات اإلسالمية ابلقريوان )جامعة الزيتونة 

(
1[1]

حممد عبده التقبل(، يف: حممد حداد، )دراسة يف  تسيج النص ابلنصانظر يف هذا الصدد مثالً الفصل التأليفي اجليد الذي عقده حممد احلداد حول قراءات فكر عبده بعد وفاته والذي عنونه "     (
. واحلقيقة أنه مثة الكثري من الشواهد الدالة على االضطراب يف توصيف فكر عبده وامتداداته، يكفي مثالً أن نذكر 2003، 1، دار الطليعة، بريوت، ط. قراءة جديدة يف خطاب اإلصالح الديين

( إىل ممثل 339-328، د. ت، صص. 3، دار دمشق، دمشق، ط. من الرتاث إىل الثورةن ممثل للعقالنية و"العصروية". )طيب تيزيين، أنه حتول فجأة يف منظور ابحث مرموق مثل طيب تيزيين م
 (.91، ص. 1987، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط. الرتاث وحتدايت العصرللسلفية )سيد يسني وآخرون، 
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ته النظرية ابألساس يف نظران حاجة الفكر العريب اليوم امللحة إىل إعادة كتابة اترخيه وإعادة تعقله وتقومي حمصوال
واإليديولوجية، ومن مثة إعادة تصويب مساراته يف ضوء تفاقم األزمة احلضارية اليت يعيشها اجملتمع العريب منذ أكثر من 
قرنني. ويتعلق األمر على السواء ابلتاريخ الفكري القدمي )الرتاث العريب اإلسالمي يف خمتلف أطواره( واحلديث )فكر 

 النهضة( واملعاصر.

الباحث يف فكر عبده جيد نفسه، بعد مرور قرن على رحيل األستاذ اإلمام، ال أمام املدونة النصية اليت بيد أن  
، بل كذلك أمام مدونة تكاد ال تدخل حتت حصر يشكلها -وهي مدونة حمدودة على اتساعها  -خلفها الرجل فقط 

واستكناه أبعاده وتقوميها. ومثل هذه الوضعية اليت لفيف واسع من التأويالت والقراءات اليت طمحت إىل مقاربة هذا الفكر 
عادة ما تعرتض الباحثني يف التجارب الفكرية الكربى يف اتريخ الفكر البشري عامة ال تعين مطلقًا انغالق أفق القراءات 

هذا األفق غدا اجلديدة يف مدونة عبده النصية، ومن مثة انغالق أفق التقومي املتجدد لتجربته الفكرية، بل تعين فقط أن 
 مسيجاً بذاك اللفيف الواسع، وأن أي قراءة ترنو حقيقة إىل االندراج يف هذا األفق عليها أن خترتق ابلضرورة ذلك اللفيف.

على هذا النحو، إذا كانت كل قراءة يف فكر األستاذ اإلمام، ترنو أن تكون جديدة وجادة، غدت مشروطة  
س عليها، فإن مطلب القراءة التوليفية يف هذه القراءات الذي حياول هذا املقال ابستيعاب ما قبلها من قراءات والتأسي

أن يساهم يف تلبيته أمسى مطلبًا له مشروعية التبلور ابعتباره مبحثًا مفيدًا يف بيان مكوانت املشهد التأويلي املتصل 
اليت تناولته. إن راهنية مبحث بفكر األستاذ اإلمام وتوصيف مناطات االختالف/ اإلشكال بني أشهر املقارابت 

قراءة القراءات املتصلة بفكر الشيخ عبده تكمن يف كونه اجملال املعريف ذا األبعاد التوليفية النقدية الذي يرصد مسار 
تراكم املعرفة هبذا الفكر ومبناحي أتويله يف حلظة خمصوصة منه، وهو من مثة مبحث ضروري ال مندوحة عنه ابلنسبة 

التأسيس ملقارابت أخرى يف هذا الفكر تريد أن تتخذ موقعًا تركيميًا يف مسار تعميق املعرفة به وبفكر  إىل فتح آفاق
 النهضة العربية احلديثة عامة ويف مسار جتديد كتابة اترخيه على حنو ما أشران إليه آنفاً.

ءة القراءة براهنيته اليت إن عملنا البحثي هذا هو حماولة يف تقدمي مسامهة جزئية يف االستجابة ملطلب قرا 
بيناها، إذ سيتناول زاوية خمصوصة من فكر األستاذ اإلمام، هو خطابه الكالمي الفلسفي. وقد بدا لنا هذا املبحث 
على درجة كبرية من خطورة، فهو، وإن كان مداره على مسائل اإلميان والعقيدة، فإن رهانه منعقد على فعل املؤمن 

اريخ. ولقد حاولنا أن نرصد يف هذا العمل رصداً أتليفياً نقدايً أهم التصورات واألطروحات اليت وفاعليته يف اجملتمع والت
. وقد تبني ([2]2)أمكننا االطالع عليها واليت تناولت خطاب عبده الكالمي والفلسفي وراهنيته اإلصالحية وقومتهما

ختالفات القائمة بينها توصيفًا نقداًي قد يؤديهما لنا أن قراءة هذه التصورات واألطروحات قراءة أتليفية وتوصيف اال
على حنو أقرب ما ميكن إىل الدقة توزيع هذه األطروحات والتصورات انطالقًا من الزاوية اليت نظرت منها إىل هذا 

 اخلطاب وقومته. وعلى هذا النحو أمكننا احلديث عن هذه املنظورات األربعة اليت سنستعرضها تباعاً يف هذا العمل.
 

 منظور من جهة مرجع اخلطاب: القطع مع التقاليد االحنطاطية

                                            
(

2[2]
تناولت شخصية اليت اعتمدانها يف هذا املقال ممثلة ألهم املقارابت والتصورات املتعلقة ابخلطاب الكالمي عند الشيخ عبده. وملا كانت الكتاابت اليت  نرجو حقيقة أن تكون الدراسات     (

مة أو تصور ابرز يف هذا الباب خاصة إذا كان غري قابل األستاذ اإلمام هي من الكثافة حبيث تكاد ال تدخل حتت حصر، فإننا نعتذر مسبقًا إذا تبني أن جمال اطالعنا قد أغفل مقاربة ها
 .لالندراج يف اخلطاطة التصنيفية الرابعية اليت سنقرتح. ونعد ابالستدراك والتحيني كلما سنحت الفرصة
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عثمان أمني يف أطروحته  . فلقد عمل([3]3)متثل أطروحة عثمان أمني يف رأينا أهم مقاربة جتسد هذا املنظور 
كن قط ينكر البعض ذلك يف أايمنا مع أن هذا األمر مل ي»على أن يثبت أن لألستاذ اإلمام "مذهبًا فلسفياً" يف حني 

. ويذهب أمني إىل ([4]4)«موضع شك عند معاصري املفكر، وال عندان حنن اآلن بعد أن أنفقنا يف دراسته السنوات
أن منيز يف حياة حممد عبده العقلية ]بني[ مرحلتني خمتلفتني صدرات على إهلامني خمتلفني: إحدامها »أنه جيب 

إىل دراسة الفلسفة »في املرحلة األوىل انصرف الشيخ عبده . ف([5]5)«"مدرسية" تصورية؛ واألخرى عملية إنسانية
، ومن مثة كان أن «العقلية، فلسفة املشائني اإلسالميني وإىل دراسة الالهوت اإلسالمي التقليدي، أي علم الكالم

 .([6]6)«مجلة النظرات الفلسفية اإلسالمية التقليدية»متكن من الوقوف على 

عن النظر املنطقي »ربة عثمان أمني، فهي اليت انصرف فيها الشيخ حممد عبده أما املرحلة الثانية حسب مقا 
اجلديل اجملرد... وأراد االجتاه إىل خمتلف وجوه النشاط الديين واألخالقي والسياسي، اليت يتصل عن طريقها حبقائق 

بعًا "برامجاطيقياً" )عمليًا( احلياة اتصااًل مباشراً... ومنذ ذلك احلني بدأت فلسفة املصلح أتخذ شيئًا فشيئًا طا
عند الشيخ  ([8]8)اخلطاب الفلسفي املتضمن ابلضرورة للخطاب الكالمي. هكذا نرى أمني ينظر إىل ([7]7)«وإنسانياً 

عبده مبنظار مرجعي، إذ مييز بني مرحلة يستند فيها األستاذ اإلمام إىل الرتاث الكالمي والفلسفي العريب اإلسالمي، 
ا طريقة التأمل املباشر يف الوقائع املعاشة مبختلف نواحيها الدينية والسياسية واالجتماعية واألخالقية، وأخرى يعتمد فيه

 إخل.

ومن الواضح أن عثمان أمني يثمن جيدًا انتقال خطاب التفلسف والكالم عند الشيخ عبده إىل تلك املرحلة  
من املستطاع الوقوف على عناصر هذا »ذهب، فإن التأملية العملية. إذ أنه وإن مل يكن يسعى فيها إىل بناء م

. ويف هذا السياق يقف عثمان أمني عند مواقف عبده املناوئة للتقليد واملقلدين ([9]9)«املذهب يف مؤلفاته وآاثره
. كما يربز دعوة ([10]10)والداعية إىل فتح ابب االجتهاد وحترير الفكر من أسر النصوص البالية والسلطات البائدة

.  وذلك لكي ([11]11)خ إىل اعتماد أدوات املنطق والشجاعة يف التفكري وعدم اخلوف يف احلق من لومة الئمالشي
مذهبًا عقليًا ينطوي على عناصر برمجاتيقية وإنسانية، وموجهاً »ينتهي يف األخري إىل مجلة القول اليت مفادها أن 

. ([12]12)«ع الغالب على آراء حممد عبده املنطقيةابخلصوص إىل تزكية صفات أخالقية، ذلك فيما يبدو هو الطاب
ولئن يتجنب عثمان أمني القول بتأثر األستاذ اإلمام مبرجعيات غربية حديثة، فإنه ال ينفك يالحظ بني الفينة 

                                            
(

3[3]
رائد الفكر املصري اإلمام . مث عرهبا حتت عنوان:  ,mmadieuses MuhaEssai sur ses idées philosophiques et religAbduhصدرت األطروحة بلغتها الفرنسية األصلية حتت عنوان:      (

 .حممد عبده
(

4[4]
 .71، ص. 1965، 2، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط. رائد الفكر املصري اإلمام حممد عبدهعثمان أمني،    (

(
5[5]

 .املرجع نفسه   (
(

6[6]
 .72-71، صص. املرجع نفسه   (

(
7[7]

 .73، ص. املرجع نفسه   (
(

8[8]
املشكالت الدينية والفلسفية ماثلة دوماً »ن حينما يتحدث عثمان أمني عن الفلسفة عند عبده فهو يتحدث يف الوقت نفسه ليس يف املرحلة األوىل فقط، بل حىت يف املرحلة الثانية حيث أ     (

 .83، ص. املرجع نفسه، «أمام عينيه يف حدة متزايدة
(

9[9]
 .83ص.  ،املرجع نفسه   (

(
10[10]

 .78، ص. املرجع نفسه   (
(

11[11]
 .97-84، صص. املرجع نفسه   (

(
12[12]

 .97، ص. املرجع نفسه   (
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واألخرى التشابه القائم بني بعض آراء الشيخ وطروحات بعض فالسفة الغرب احملدثني، مثل برجستون وابسكال 
 .([13]13)سفة القرن الثامن عشر يف فرنساوسبينوزا وفال

إن مقاربة عثمان أمني يف تصوران ال تكاد تربز شيئًا ذا ابل على مستوى حمصلة خطاب الكالم والتفلسف  
عند الشيخ حممد عبده. كل ما ركزت عليه هو التحول املرجعي واملنهجي من دائرة الكالم التقليدي والفلسفة القدمية 

العقلي الواقعي املتحرر ذي املقاصد العملية. أما عن طبيعة ما أفرزه هذا التفكري من طروحات  إىل جمال التفكري
ومواقف وآراء يف شأن املسائل امليتافيزيقية والواقعية اليت اشتغل عليها، فإن قارئ حتليالت أمني ال يكاد يظفر بشيء 

 يذكر يف هذا الباب.

هت إىل متجيد اخلطاب الكالمي لألستاذ اإلمام وتثمني مشروعه ويف حقيقة األمر فإن املقارابت اليت انت 
اإلصالحي قد ذهبت إىل تركيز حتليالهتا أكثر على اجلانب املرجعي لتربز قطيعة هذا اخلطاب مع مسلمات الفكر 

رة. اإلسالمي الذي ساد يف عصور التقهقر واالحنطاط، مستعيدة بشكل أو آبخر ما أبرزته أطروحة عثمان أمني املبك
وذلك إما إببراز النزعة الواقعية يف هذا اخلطاب املناوئة لنزعة اجلمود والتشبث أبفكار املاضي ومعايريه وأحكامه، وإما 

 ابلرتكيز على منزعه العقلي الثائر على ذهنية التقليد واجرتار نصوص السلف.

إىل هنج التحرر من سلطة فكر وقد كان حسن حنفي من الذين قاربوا خطاب عبده الكالمي ومثنوه استنادًا  
" اليت  رسالة التوحيدالسلف وااللتحام ابلواقع التارخيي احلي، وهو هنج األستاذ مجال الدين األفغاين الذي تكرس يف "

 كتبها عبده. يقول حنفي: 
 

ك قوانينه ومرحلته التارخيية ويتميز إبداع األفغاين أبنه حر طليق يتجاوز القياس الفقهي القدمي... إىل االلتحام مع الواقع وإدرا 
" حملمد عبده إلثبات أن علم الكالم رسالة التوحيدبناء على روح اإلسالم وقوته يف التاريخ. وهي الروح اليت بدت يف أول "

) اترخيي خالص خضع للظروف السياسية يف عصره وليس علماً مقدساً 
14[14]

). 
 

لإلمام  األعمال الكاملةدراسته اليت صّدر هبا اجلزء األول من "أما املقاربة الوجيزة الذي صاغها حممد عمارة يف  
" فقد ركزت على الناحية األخرى، انحية املنزع العقلي. وقد اعترب عمارة أن الرجل عني هدفه من اإلصالح حممد عبده

 الديين يف قولته الشهرية اليت حدد فيها هذا اإلصالح ابعتباره يعين:
 
قليد، وفهم الدين على طريقة سلف هذه األمة قبل ظهور اخلالف، والرجوع يف كسب معارفه إىل حترير الفكر من قيد الت  

 .([15]15) ينابيعها األوىل، واعتباره ضمن موازين العقل البشري
 

                                            
(

13[13]
 .98، 93، 83-81، صص. املرجع نفسه   (

(
14[14]

 .197، ص. املرجع السابق، مجال الدين األفغاين املئوية األوىلحسن حنفي،  (
(

15[15]
 .184-183، صص. 1993، 1، حتقيق وتقدمي حممد عمارة، دار الشروق، بريوت، ط. مد عبدهاألعمال الكاملة لإلمام حم   (
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تقدير األستاذ اإلمام للعقل اإلنساين، ومكانته، وقدرته يف »استنادًا إىل مضمون هذه القولة يستنتج عمارة  
.  وانطالقًا من هذه املكانة اليت ([16]16)«ر والوصول إىل حقائق األشياء يف هذا الكون وهذه احلياةالبحث والنظ

 يتبوؤها العقل يف فكر الشيخ عبده يذهب عمارة إىل أن:
 
يعترب   األستاذ اإلمام يقف... قريبًا جدًا من موقف الفالسفة اإلهليني، ومنهم املعتزلة بني مدارس املتكلمني املسلمني، فهو  

 .([17]17) كل النتائج اليت يصل إليها العقل سبيالً توصل إىل ذات هللا
 

يقارب حممد عمارة إذن موقع الشيخ حممد عبده الفلسفي الكالمي اإلصالحي استنادًا إىل مرجعية التفكري  
 اليت يصرح هبا، فريى أن:

 
لذين اكتفوا ابملوقف "السلفي النصوصي" وعن " متيز هبا عن مواقف "السلفيني" اسلفية عقليةالرجل كان صاحب "  

 .([18]18) "العقالنيني" الذين انطلقوا من منطلق العقل فقط ال غري
 

ينتهي إىل مقاربة تقوميية إجيابية خلطاب عبده الكالمي.  -مثل عثمان أمني متامًا  -وهكذا نرى حممد عمارة  
ة اجملدد املدافع عن التفكري والعقل واالجتهاد يف وجه سيادة وكيف ال واملعيار املرجعي يربز األستاذ اإلمام يف صور 

 اجلمود والتقليد والتشبث ابلنصوص وحرفيتها وما تكرس من أفهام هلا يف عصور االحنطاط. 

مثلت مرجعية العقل كما دعا إىل اعتمادها األستاذ اإلمام مدار تقومي متجيدي خلطابه الالهويت، وقد ذهب  
 ي إىل أنه:الباحث عاطف العراق

 
يكفي الشيخ حممد عبده فخراً أنه كان من خالل كتبه ورسائله مدافعًا عن العقل الذي يعد أشرف ما يف اإلنسان، والذي   

 عن طريقه استطاع مفكران أتويل النصوص الدينية، أتوياًل معربًا عن االجتهاد، وسعة االطالع والرغبة يف اكتشاف احلقيقة
(19[19]). 

 

ية العقل يف خطاب الشيخ حممد عبده، وإن كانت تقطع حسب هؤالء الدارسني بشكل واضح بيد أن مرجع 
 -حسب بعضهم على األقل  -مع تقليدية الفكر اإلسالمي االحنطاطي ومسلكه "النصوصي" املنغلق، فإهنا ال تقطع 

قلي قريب من خط املعتزلة مع الرتاث اإلسالمي برمته. فقد رأينا كيف أن حممد عمارة يذهب إىل أن موقف عبده الع
 الكالمي. وهو ما حاولت أن تثبته الباحثة مىن حسن دايب حينما استنتجت أن اإلمام:

 
                                            

(
16[16]

 .184ص. ، املرجع نفسه   (
(

17[17]
 .185، ص.  املرجع نفسه   (

(
18[18]

 .187، ص.  املرجع نفسه   (
(

19[19]
 .137، ص. 1995، 1دراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط. ، املؤسسة اجلامعية للالعقل والتنوير يف الفكر العريب املعاصرعاطف العراقي،    (

This file was downloaded from QuranicThought.com



بدأ بدعوته العقالنية اليت هي الطريق الذي يربط اإلميان ابلعقل، من فكرة التوحيد والصفات عامة، مارًا بصفة العلم واإلرادة   
العباد وأفعال هللا، واليت حتمل صفتني أساسيتني احلسن والقبح، كما تطرق إىل مسألة خلق القرآن والقدرة واالختيار املتعلقة أبفعال 

والكالم اإلهلي عامة... قابلها عند املعتزلة نفس  املسائل ومت االستدالل عليها بنفس األسلوب وكل هذه املسائل تدور يف فلك 
 .([20]20) إىل إميان يربز دور العقل كيفالذاتية اإلهلية املبنية على إبدال اإلميان بال 

 

خالفًا للدارسني سابقي الذكر  -إن الباحثة وإن فصلت القول يف بعض مضامني اخلطاب الكالمي لإلمام  
فإن مقصدها مل يكن غري إثبات املرجعية "العقالنية" االعتزالية هلذا اخلطاب. ذلك أن إثباهتا للتماثل بني مضامني  -

خطاب املعتزلة ليس مدخاًل إلثبات ال خيلو من تثمني ومتجيد ملرجعية العقل يف متثل القضااي  خطاب عبده وحمتوايت
 اإلميانية.

 

 منظور من جهة مقصود اخلطاب: القوة التعبوية والتحريض على العمل

 إذا كان أصحاب املنظور األول قد صدروا عن تصور يرى أزمة علم الكالم اإلسالمي كامنة يف منزعه السلفي 
النصوصي املتنكر ملرجعيات الواقع والعقل، فإن منطلق النظر إىل خطاب عبده الكالمي يف نطاق هذا املنظور هو 
توصيف أزمة علم الكالم اإلسالمي من جهة ما انتهى إليه من جتريدية عطلت فعله متامًا يف احلياة العملية. وهذا ما 

لذي عقده حول جتديد الفكر الكالمي عند املفكرين نستشفه من املدخل الذي مهد به فهمي جدعان للفصل ا
 .([21]21)" مبفصل هام منهرسالة التوحيداملسلمني احملدثني واملعاصرين والذي خص فيه "

يرى جدعان أن علم الكالم اإلسالمي وإن كان يف بدايته يهدف إىل الدفاع عن العقائد اإلسالمية بواسطة  
 األدلة العقلية، فإن التطور:

 

الدينية اليت أريد هلا أن متثل بشكل أو آبخر، على صعيد النظام  -ه إىل أن يصبح جمموعة من العقائد الفلسفية آل ب 
) املنطقي اجملرد، صورة للمبادئ األساسية اليت ال يكون إنساانً ما مسلماً إال إذا أخذ هبا

22[22]
). 

 

إىل أن يكون علمًا جافًا ال »م ينتهي هذا التطور السليب يف رأي فهمي جدعان هو الذي جعل علم الكال 
. مبعىن آخر ([23]23)«حياة فيه، أو على األقل قد كف عن أن يكون له أي أتثري يف حياة اإلنسان املسلم املشخصة

يف صورته اجملردة املمنطقة، عن أن يقوم بدور »يذهب جدعان إىل أن علم الكالم اإلسالمي الكالسيكي عاجز 
  .([24]24)«لزمنية والروحية لإلنسان املسلمحيوي فعال يف احلياة ا

                                            
(

20[20]
 .1988، يوليو 9، العدد 24، السنة دراسات عربية، جملة «االعتزال عند حممد عبده»مىن حسن دايب،    (

(
21[21]

 .257-191، صص. 1988، 3، الفصل الرابع: التوحيد احملرر، دار الشروق، عمان، ط. أسس التقدم عند مفكري اإلسالمفهمي جدعان،      (
(

22[22]
 .192-191، صص. املرجع نفسه (

(
23[23]

 .192، ص. املرجع نفسه   (
(

24[24]
 .194، ص. املرجع نفسه   (
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راحوا يبحثون عن "علم  »على هذا األساس يرى فهمي جدعان أن املفكرين املسلمني احملدثني واملعاصرين  
، علم كالم يكون فيه للتوحيد وظائف جديدة، ويكون علمًا "حمررًا لإلنسان، -إن أمكن القول  -كالم جديد" 

رسالة . ويذهب جدعان إىل أن الشيخ حممد عبده ف "([25]25)«الشوائب واألكدار وعلمًا صافيًا خالصًا من
ليس مثة شك أن هذه الرسالة متثل أحد أهم اجلهود »" يشكل واحدًا من هؤالء املفكرين اجملددين. ذلك أنه التوحيد

 .([26]26)«قل إهنا أبرزها مجيعاً البنائية اإلجيابية اليت بذهلا حممد عبده يف حياته اليت حفلت بشىت النشاطات، إن مل ن

 يالحظ جدعان أن: 
 

" ليست إال استئنافًا كليًا شاماًل لألفكار الكالمية والفلسفية التقليدية. فأثر رسالة التوحيدالذي يبدو ألول وهلة هو أن " 
أهل السنة التقليدية واضح كل  ابن سيناء واألشاعرة واملعتزلة بنّي يف بعض أقسام "التوحيد" اخلالصة. واإلطار العام ملعتقدات

) الوضوح
27[27]

). 
 

وعلى الرغم من هذا الطغيان للمضامني العقائدية التقليدية، وعلى الرغم من اعرتاف جدعان مبحدودية العقل  
" ورغم بيانه أن صاحبها التزم يف مبحث التوحيد بطرق ما طرقه املتكلمون القدامى من قضااي الرسالةيف خطاب "
 ذات، الصفات، الفعل، إخل(، فإنه يؤكد أن عبده، وإن التزم هبذا كله، فإنه :ومسائل )ال

 

مل يقف عنده، وإمنا أابن عن مضامني متعددة يف املبدأ الرئيسي هلذا كله، مبدأ التوحيد، فمبدأ التوحيد ذو فاعليات خمتلفة  
) بعضها نفسي وبعضها اجتماعي وبعضها أخالقي وبعضها متديين

28[28]
). 

 

مثل التوحيد، لدى حممد عبده، طاقة حمررة من »لى هذا النحو ميضي الباحث فهمي جدعان يف بيان كيف وع 
الفتنة بكل صورها وأشكاهلا... أي تطهري العقول من األوهام الفاسدة والعقائد »فهو أواًل اجتثاث جلذور «. الطراز األول

 وهو اثنياً:«. اخلرافية واالرتفاع ابإلنسان إىل أمسى مراتب الكرامة
 

احلرية إىل اإلنسان وإطالق إرادته من القيود اليت كانت تكبلها... هبذا حترر اإلنسان من عبودية كل موجود ما خال هللا.  
 -وهذا يتضمن أن "التوحيد" يعين تقرير املساواة بني الناس ورد التفاوت والتفاضل بينهم إىل عقوهلم ومعارفهم وفضائلهم 

) وإىل عملهم الفعلي اخلالص -قي على املستوى األخال
29[29]

). 
 

يعين اثلثًا »". فريى أن التوحيد الرسالةوميضي جدعان يف الكشف عن معامل "التوحيد احملرر" الذي تصوغه " 
كما يعين «. حراًب على التقليد... وهذا يعين بدوره إيقاظ العقل من سباته وختليصه من هيمنة "سدنة هياكل الوهم"

                                            
(

25[25]
 .195، ص. املرجع نفسه   (

(
26[26]

 .203، ص. املرجع نفسه   (
(

27[27]
 .204-203، صص. املرجع نفسه (

(
28[28]

 .206، ص. املرجع نفسه (
(

29[29]
 .ع نفسهاملرج (
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. تلك هي ([30]30)«رد الكثرة إىل الوحدة، والتنابذ والفرقة والتخالف إىل االحتاد واأللفة والتجمع»عًا التوحيد راب
" واليت اعتربها ركائز عملية حتريرية رسالة التوحيداملعاين األربعة اليت اجتهد فهمي جدعان يف استخراجها من "
م جديد" فاعل نفسيًا واجتماعيًا وأخالقيًا ومتدينيًا، أدخلت اخلطاب الكالمي عند األستاذ اإلمام يف نطاق "علم كال

 أي قاطع مع البنية التجريدية غري الفاعلة اليت سادت علم الكالم اإلسالمي التقليدي.

إن هذا املنظور الذي يقارب خطاب عبده الكالمي من جهة اخنراطه يف املقصد العملي ويثمنه من تلك  
ية ابعتبارها معياراً للحكم هو ذات املنظور الذي يعتمده علي زيعور معترباً أن لألستاذ الزاوية مستبعداً مضامينه التقليد

 .([31]31)«يف علم الكالم املنغرس للمجتمع لإلصالح»اإلمام الرغبة 

"، تقليدية طروحاهتا رسالة التوحيدعلى االزدواجية الوامسة لـ" -مثل جدعان متامًا  -ويقف علي زيعور  
ة والتباسها ابلطابع العملي اإلصالحي من جهة اثنية. ويذهب زيعور ذات مذهب جدعان يف العقائدية من جه

 ". إذ:الرسالةجعل التحريض على العمل مناط القيمة اإلجيابية لـ"
 

م، " عماًل جديداً أو كبرياً... ولكن قيمة ذلك العمل، وإن رأيناه مألوفًا مبذواًل يف أسواق علم الكالرسالة التوحيدليست " 
تكمن يف أنه... يرسخ ويركز، يف أنه انتقل إىل الصعيد التطبيقي وانغرس، وأنه تدعم بسلطة عبده والتيار االجتهادي 

) والنداءات لإلصالح والصالح
32[32]

). 
 

 على هذا النحو ينتهي زيعور إىل القول: 
 

أو ملبدأ التوحيد. فهنا اجتاف حممد عبده بكلمة واثقة من نفسها، إن حممد عبده يُعترب جمددًا يف النظر لعلم الكالم  
وأضاف: اجتاف ما راكمه املعتزلة واألشاعرة والكالميون املتأخرون منطلقًا من موقف البن سينا، وأضاف لفهمهم لذلك 

) فهماً وظيفياً املبدأ 
33[33]

). 
 

العملي كرية تعطي إن مل يكن عبده جمددًا ابرزًا يف النظر الكالمي فإنه أعاد احلظوة ملواقف ف»وهكذا  
 .([34]34)«النصيب األوفر يف سريورة األمة ابجتاه االشرئبابوالعيين 

 

الشمولية وسلبية النزعة املدرسية  منظور من جهة مضامني اخلطاب: إعادة إنتاج القدمي بني إجيابية النزعة
 والتنكب عن مكتسبات احلداثة الفكرية

 
                                            

(
30[30]

 .207، ص. املرجع نفسه   (
(

31[31]
 .60، ص. 1988، 1، دار الطليعة، بريوت، ط. اخلطاب الرتبوي والفلسفي عند حممد عبدهعلي زيعور،    (

(
32[32]

 .61، ص. املرجع نفسه (
(

33[33]
 . واإلبراز من أصل النص.60، ص. املرجع نفسه (

(
34[34]

 ن أصل النص.. واإلبراز م61، ص. املرجع نفسه   (
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طروحة سوربونية متميزة للباحث التونسي حممد احلداد يفصلها أساس هذا املنظور عندان مرة أخرى أ سيكون 
. ومتيز هذه األطروحة يرجع يف تصوران إىل جهد صاحبها يف ([35]35)عن أطروحة عثمان أمني أكثر من نصف قرن

ل التأسيس لقراءة جديدة تستفيد من آخر نتائج العلوم اللسانية واألنرتوبولوجية والسوسيولوجية ومناهجها يف حتلي
اخلطاب ومقاربة الفكر. ويهمنا من هذه األطروحة يف هذا املقام فصلها الثاين املوسوم بـ"املسالك إىل الرتاث" الذي 

 حلل فيه الباحث اخلطاب الكالمي الفلسفي للشيخ حممد عبده وما تضمنه من رؤى.

ملعامل املقاربة املتميزة اليت  -ولو موجز إجيازًا نرجو أال يكون خماًل  -وجند أنفسنا جمربين على تقدمي عرض  
إعادة »وآخر عن « إعادة تشكيل اخلطاب الديين»يقدمها احلداد يف هذا الفصل الذي وزعه بني حديث عن 

 ([36]36)وأمهية هذه املقاربة كامنة يف أهنا فككت مضامني اخلطاب وعينت مصادره«. تشكيل الرؤية الدينية
هل احلداد فصله ابحلديث عن املدونة املعتمدة يف مقاربة خطاب عبده وجعلتها قاعدة للتقومي واحلكم. وقد است

الكالمي ابنيًا مشروع قراءته اجلديدة على قاعدة إعادة االعتبار لنص مهمش من نصوص حممد عبده الشاب، هو 
العقائد عبارة عن حاشية على شرح جالل الدين الدوراين لكتاب عضد الدين اإلجيي املعروف بـ"

رسالة أهم كتاابت عبده الدينية، وقيمته تفوق عندان قيمة "». وقد اعترب احلداد هذا النص ([37]37)"العضدية
 .([38]38)«" وإن كان أقل شهرة منهاالتوحيد

أو نص  -" احلاشيةسعى حممد احلداد إىل االستدالل على هذه القيمة البالغة اليت يكتسبها نص " 
هذا النص الذي ضمنه عبده خالصة مطالعاته الشخصية وما تلقاه عن  يف نظره. ففي -"التعليقات" كما فضل ومسه 
 12تتعدد املرجعيات... وتتوزع على خمتلف األمكنة والتيارات، فهناك ذكر ملا يقل عن »األفغاين وما درسه ابألزهر 

انعكس  . وقد([39]39)«تتميز املصطلحات الواردة فيه بطابع فلسفي واضح»من جهة أخرى «. علماً  23مذهبًا و
أن الفاعل النحوي يتحدد »هذا التعدد يف مصادر األفكار )املرجعيات( يف مستوى بنية الرتاكيب النحوية للنص، إذ 

. األمر الذي يوصل احلداد إىل نتيجة ([40]40)«يف الغالب اترخيياً، مبعىن أن اآلراء املعروضة ترتبط أبمساء اترخيية
إضفاء نوع من "التارخيية" على النص، مبعىن ربط اآلراء مبرجعيات ميكن »إىل مفادها أن هذه اخلاصية الرتكيبية تتجه 

" على خلفية ما تضمنه من احلاشية. يؤسس حممد احلداد تقوميه اإلجيايب لنص "([41]41)«حتديدها مكانيًا وزمانياً 
عند تعليقات الشيخ  استيعاب شامل و"اترخيي" للرتاث الكالمي والفلسفي العريب اإلسالمي. ويقف يف هذا السياق

ال نبالغ إذا قلنا إن تعليقه املطول عليها ميثل أهم بيان جتديدي »حممد عبده على مسألة "الفرقة الناجية"، مؤكدًا أنه 

                                            
(

35[35]
. وقد أصدر املؤلف طبعة معربة وخمتصرة ومعدلة حتت Essai de critique de la raison théologique. L'exemple de Muhammad Abduhاألطروحة بلغتها األصلية الفرنسية حتمل عنوان:      (

 .املرجع السابق، حممد عبده قراءة جديدة يف خطاب اإلصالح الديين عنوان:
(

36[36]
رجع" يف معىن حمدد الفكر أو آليته يف نستخدم هنا تعبري "مصادر مضامني اخلطاب" وإن جاز استخدام تعبري "مراجع مضامني اخلطاب". والسبب يف ذلك أننا فضلنا استعمال تعبري "م     (

 معىن طرح فكري خمصوص استقى منه عبده بعض األفكار أو التصورات أو اآلراء. املعرفة كما رأينا يف املنظور األول )نص، عقل، واقع...(. أما تعبري "مصدر" فنستخدمه يف
(

37[37]
نظر مثاًل كيف أن حممد عمارة رجح نسبته إىل معلوم أن هذا األثر هو مدار خالف بني الدارسني واحملققني املعاصرين حول نسبته إىل حممد عبده أو إىل أستاذه مجال الدين األفغاين. ا   (

املرجع ، حممد عبده قراءة جديدة يف خطاب اإلصالح الديين. وانظر نقض احلداد لرأي العمارة يف: 231، ص. املرجع السابق، األعمال الكاملة لإلمام الشيخ حممد عبده: األفغاين
 .70-69، صص. السابق

(
38[38]

 .69، ص. املرجع نفسه   (
(

39[39]
 .80، ص. املرجع نفسه   (

(
40[40]

 .86 ، ص.املرجع نفسه   (
(

41[41]
 .املرجع نفسه   (
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. وقد اختزل احلداد هذا البيان يف ([42]42)«لعلم الكالم اإلسالمي، بل للفكر الديين اإلسالمي يف العصر احلديث
 جديد لألرتوذكسية وحصر احلقل وتضييق سلطة النص وإعادة أتسيس علم الكالم. أربعة مقاصد، هي: حتديد

" منها دعوة عبده إىل أن احلاشيةهذه املقاصد استشفها الباحث من مجلة من املعاين استخرجها من نص " 
مفصلة وأن  يبقى ابب االجتهاد يف العقائد مفتوحًا حبكم أن "ما كان عليه الرسول وأصحابه" هي عقائد مل تردان

النصوص حتتمل التعدد يف التأويل وأن سلطتها رهينة التأويل الذي تتخذه ومن مثة فإن الفكر الديين ليس الدين 
مجيع عينه وأن مشروعية التأويل جائزة للجميع. األمر الذي يربر الطموح إىل مشروع تسامح ووفاق بني 

، ([44]44)«مشروع الهوت نقدي "مسكوين"»" أبنه حلاشيةا. من هنا ينتهي احلداد إىل وسم نص "([43]43)الفرق...
هذه البنية الرئيسية خلطاابت الشروح ليوظف بدوره  يف هذا النص يف كونه قد استفاد من»معترباً أن عبقرية عبده تتمثل 

 .([45]45)«املواقف املرجعية ولكن لغري الغاايت املدرسية القدمية

مد احلداد ممثلة للخطاب الكالمي عند عبده الكهل الناضج، فهي نظره " اليت اعتربها حمرسالة التوحيدأما " 
 . ذلك أنه:([46]46)«عرض للعقائد أكثر من كوهنا حبثاً معمقاً يف قضااي الفكر الديين»
 

ال الرسالة ، حيث جند "احلقيقة" مرتبطة آبراء ومواقف مشخصة... فإن "احلقيقة" يف التعليقات ]= احلاشية[على عكس  
حسب اجلدلية األرسطية بل حسب بيداغوجيا تبسيط العقائد فتصبح ملكًا للمجموعة اليت تعتقد أهنا حتتكر الدين تقدم 

) "احلق" والعقل "السليم"
47[47]

). 
 

" يكمن مقصد إيديولوجي يتمثل يف تقدمي الرسالةوهكذا يرى احلداد أن خلف بيداغوجيا التبسيط اليت قامت علها " 
 أحادي. اإلسالم يف صورة نسق

" الرسالة" )مرحلة عبده الشاب( و"احلاشيةيبين حممد احلداد على قاعدة قراءته هذه للخطاب يف أثري " 
 )مرحلة عبده الكهل( استنتاجاً يف غاية اخلطورة، فحواه أن :

 

ية للخطاب الديين هذه الفوارق اليت أشران إليها بني نصني تفصل بينهما سنوات قليلة، تعكس يف رأينا حلظة التحول الرئيس 
رسالة يف اإلسالم، يف انتقاله من اجلدلية الشكالنية للعصر املدرسي، إىل إطالقية املرحلة املعاصرة، هذه املرحلة اليت بدأت بـ"

) " وتتوصل بقوة إىل يومنا هذاالتوحيد
48[48]

). 
 

                                            
(

42[42]
 .80، صص. املرجع نفسه   (

(
43[43]

 .82-80، ص. املرجع نفسه   (
(

44[44]
 .82، ص. املرجع نفسه   (

(
45[45]

 .87، ص. املرجع نفسه   (
(

46[46]
 .82، ص. املرجع نفسه   (

(
47[47]

 .88، ص. املرجع نفسه (
(

48[48]
 .املرجع نفسه (
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ضغط اهلزائم اليت  من هنا ينتهي احلداد إىل احلديث عن سقوط "مشروع عبده إلقامة الهوت نقدي" حتت 
تدفع اخلطاب اإلصالحي إىل التخلي شيئًا فشيئًا عن صرامة املنطق الكالسيكي وروحانية التصوف لتغرقه يف »

 .([49]49)«اإليديولوجية النضالية

أما الفصل الثاين املوسوم بـ"إعادة تشكيل الرؤية الدينية" فقد خصصه حممد احلداد إىل حتليل خطاب عبده  
كربى تدخل يف نطاقها    Thématiqueمستوى "املقاالت" عامدًا إىل توزيعه إىل ستة حماور موضوعاتية  الكالمي على

. وقد أسس الباحث ([50]50)كل املباحث العقدية تقريبًا اليت حواها تراث املتكلمني والفالسفة واملتصوفة املسلمني
ذا املفصل على خلفية التأثري اإلجيايب الذي مارسته مقاربته التقوميية ملضامني اخلطاب الكالمي عند الشيخ عبده يف ه

 " ابخلصوص.احلاشيةالنظرايت الفلسفية والصوفية، وخاصة نظرية ابن سيناء اإلشراقية، على تفكري الرجل يف نص "

حاول ابلذات أن يطرح املسألة بصيغة جديدة »ففي مبحث األلوهية مثاًل يالحظ احلداد أن الشيخ اإلمام  
اجملال جمددًا لرؤيتني خمتلفتني حول األلوهية مها الرؤية الكالمية والرؤية »وذلك بسبب أنه فسح  ،«وحس نقدي

السينوية. كأنه بذلك ينقض قرار التكفري الذي أعلنه الغزايل يف القرن اخلامس اهلجري ويعيد للفلسفة  -األرسطية 
ة أن يساند املوقف التقليدي األشعري فإنه ويذهب احلداد إىل أن عبده وإن اختار يف النهاي«. شرعية وجودها

. وعلى هذا النحو ميضي الباحث يف تثمني اعتماد عبده يف بناء ([51]51)استبطن عن املوقف الفلسفي كل مقدماته
. يف املقابل ال ([52]52)" على مصادر الرتاث الفلسفي العرفاين السنوي ابخلصوصاحلاشيةتصوراته العقدية يف نص "

رسالة حت الفرصة يف إبراز تراجع عبده عن هذا املسلك اإلجيايب "النقدي" يف نص "يرتدد كلما سن
 .([53]53)"التوحيد

هكذا ميكن أن نستخلص عمومًا أن مقاربة حممد احلداد للخطاب الكالمي عند األستاذ اإلمام حممد عبده  
يبدو جليًا من خالل هذه املقاربة أن  اعتمدت ابألساس مضامينه املتعينة ومصادره الرتاثية اليت استقى منها. ولئن

الشيخ عبده مل خيرج يف ما عاجل من مسائل عقدية عن دائرة ما تضمنه الرتاث الكالمي والفلسفي اإلسالمي من 
مقاالت خمتلفة، وأن عمله مل يتعد العرض والرتجيح، فإن احلداد ال خيفي تثمينه للحظة األوىل يف خطاب عبده 

ليت استوعب فيها الرتاث يف مشوليته وأعاد فيها االعتبار ابخلصوص إىل الرتاث العرفاين، األمر الكالمي، تلك اللحظة ا
 الذي دفعه إىل احلديث عن مشروع كالمي "جتديدي" و"نقدي" جمهض يف فكر الشيخ عبده.

قومه واحلقيقة أن حممد احلداد مل يكن أول من قارب اخلطاب الكالمي عند الشيخ عبده من جهة مضامينه و  
على هذا األساس. فقد كان األستاذ التونسي أيضًا عبد اجمليد الشريف قد عقد قبله فصاًل عن علم الكالم يف الفكر  

. ([54]54)" من هذا املنظار ابلذاترسالة التوحيدعن " -من مجلة ما حتدث  -اإلسالمي احلديث حتدث فيه 
التقليدية الثالث اليت هي: االستدالل على العقائد  إلسالمييذكر األستاذ الشريف يف البداية بوظائف علم الكالمي ا

                                            
(

49[49]
 .89 ص. ،املرجع نفسه   (

(
50[50]

 .123-91صص.  ،املرجع نفسهراجع ذلك ابلتفصيل يف:    (
(

51[51]
 .92-91، صص. املرجع نفسه   (

(
52[52]

 .116ص.  ،الفناءو 111، ص. العقل املفطور؛ و102، ص. الفيض والصدور؛ و96، ص. الصفاتانظر ذلك ابلتفصيل مثالً يف مباحث:    (
(

53[53]
 .113و 107و 104و 93انظر مثالً الصفحات:    (

(
54[54]

 .62-39، صص. 1991، 2، فصل "علم الكالم"، الدار التونسية للنشر، تونس، ط. اإلسالم واحلداثةعبد اجمليد الشريف،    (
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اإلسالمية عن طريق العقليات والسمعيات معاً، وإزالة الشكوك اليت من شأهنا أن تعرتي أذهان املؤمنني، والرد على 
 . ([55]55)اعرتاضات املخالفني، سواء كانوا من اإلسالميني أو من أصحاب املذاهب والدايانت األخرى

عد أن يربز الشريف الصلة الوثيقة القائمة يف الفكر اإلسالمي قدميًا بني علم الكالم والفلسفة وكيف أن هذا وب 
 العلم استمد من تراث الفالسفة اليواننيني خاصة جهازه املفاهيمي وأدواته املعرفية، يؤكد أنه:

 

لمحافظة على املقوالت الفلسفية املأخوذة عن من املفروض إذن أن يتجدد علم الكالم بتجدد الفلسفة، وأنه ال جمال ل 
فالسفة اليوانن دون اعتبار الثورة اليت أحدثها ديكارت وسبينوزا وكانط وهيجل وماركس وفرويد وأضراهبم يف املفاهيم 

) واملناهج املعرفية
56[56]

). 
 

ن احلداد قد أكدها بعده "، فانتهى إىل نتائج كارسالة التوحيدانطالقًا من هذا نظر عبد اجمليد الشريف يف " 
" لرسالة. فالشريف قد الحظ يف البداية ضحالة "ا([57]57)وأخرى مثلت مناط اختالف جوهري يف تقومي الباحثني

. كما الحظ غلبة ([58]58)وسطحيتها يف مقابل ثراء حىت مصنفات علم الكالم السين التقليدي ودقتها ومشوليتها
كان يسعى إىل ما  »مام وجتنبه التعرض إىل الكثري من املسائل اخلالفية ألنه النزوع العملي اإلصالحي على الشيخ اإل

 .([59]59)«كان جيمع كلمة املسلمني على أساس القدر األدىن والكايف يف الوقت نفسه

" من جهة الرتاث الكالمي والفلسفي العريب الرسالةغري أن األستاذ الشريف مل يكتف بتقومي مضمون " 
ذلك إىل النظر إليها من منظار الرصيد الفلسفي واملعريف الذي ركمه الفكر األوريب احلديث،  اإلسالمي، بل تعدى

أي من املنظار الرئيسي الذي حاول أن يقارب عربه املؤلفات الكالمية يف الفكر اإلسالمي احلديث كما أشران إىل 
على اجلهاز املفاهيمي الذي اعتمده  ذلك آنفاً. فيالحظ أن اعتماد الشيخ حممد عبده يف استدالالته العقائدية

 األسالف من املتكلمني والفالسفة والذي استمدوه من الرتاث اليوانين إمنا يقوم دلياًل على أن الرجل كان:
 

يف مأمن من "الثلمة األساسية" اليت أحدثتها العلوم والفلسفات احلديثة يف العقل والضمري الغربيني، فغريت نظرة اإلنسان إىل  
ن وقلبت نظامه املعريف رأساً على عقب، ومحلت الفلسفة الدينية وعلم الالهوت املسيحي غصباً عنهما على التأقلم مع الكو 

) الواقع الثقايف اجلديد وجتاوز العديد من مناهج التفسري واالستدالل اليت كانت السائدة
60[60]

). 
 

" ال تعين غري التقوقع الرسالةويرى األستاذ الشريف أن غلبة الصبغة التمجيدية ونزعة الرضا عن النفس على " 
واالنغالق ومسلك سليب يف الدفاع عن النفس يف مواجهة الغزو الثقايف. وإذ يالحظ أن الشيخ عبده يلح يف مواطن 

ن ال نغرت هبذا التأكيد على إطالق سلطان العقل أ»" على قيمة العقل، فإنه حيذر بوجوب الرسالةعديدة من "
                                            

(
55[55]

 .41ص.  ،املرجع نفسه   (
(

56[56]
 .املرجع نفسه (

(
57[57]

 .قة القائمة بني الرجلني املنتميني إىل كلية واحدة. وقد أشار احلداد إىل أنه قد راجع الصيغة املعربة من أطروحتهاستغربنا يف الواقع عدم إحالة احلداد على األستاذ الشريف، رغم العال     (
(

58[58]
 .52ص.  املرجع نفسه     (

(
59[59]

 .53، ص. املرجع نفسه   (
(

60[60]
 .54ص.  ،املرجع نفسه (
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الشيخ عبده ال يذهب ابلعقالنية إىل أقصى نتائجها، بل هو عاش يف »ذلك أن «. فنلحق عبده ابملفكرين العقالنيني
 .([61]61)«ظرف كان يشعر فيه بضرورة مسايرهتا، ولكنه سرعان ما اسرتجع ابليد اليسرى ما أعطاه ابليد اليمىن

إىل تقومي سليب للخطاب الكالمي عند  -خالفًا حملمد احلداد  -ا النحو ينتهي عبد اجمليد الشريف وعلى هذ 
مل تكن سوى تقدمي حملتوى قدمي يف شكل جديد، فلم متثل قط »" رسالة التوحيدالشيخ حممد عبده، ذلك أن "

. صحيح أن األستاذ ([62]62)«ديثة"حتديثًا" لعلم الكالم أو إعادة أتسيس له بناء على مناهج ومعطيات معرفية ح
" الذي استخرج منه احلداد ما اعتربه مشروعًا الهوتيًا نقداًي جتديدايً احلاشيةالشريف مل ينظر يف فصله هذا يف نص "

جمهضاً يف خطاب عبده، غري أنه من البني أن فحوى التقومي السليب سوف لن يتغري عند الشريف لو امتدت دائرة نظره 
"، فإنه كان مثلها بعيداً عن "الثلمة األساسية" اليت الرسالة" الذي وإن كان أكثر ثراء وخصوبة من "شيةاحلاإىل نص "

 أحدثتها العلوم والفلسفات احلديثة يف العقل والضمري الغربيني.

إن الباحثني التونسيني الشريف واحلداد اتفقا على تقومي خطاب عبده الكالمي من جهة ما محله من مضامني  
عينة وانتهيا إىل بعض النتائج املتماثلة ختص سلبية النزعة املدرسية التبسيطية والتسطيحية والرباغماتية ذات املنزع مت

". بيد أن احلداد كان يرى أن هذه النزعة السلبية يكمن يف استيعاب رسالة التوحيدالعملي التوحيدي اليت طبعت "
". أما احلاشيةلكالمي اإلسالمي، وجد ذلك متجسدًا يف نص "شامل و"نقدي" ملختلف روافد الرتاث الفلسفي وا

الشريف فقد ذهب إىل أن البديل اإلجيايب كامن يف بناء كالمي جديد يستوعب أسس احلداثة الفكرية وفتوحاهتا 
 العلمية واملنهجية، وهو ما مل جيد له جتسيداً حقيقياً يف خطاب عبده.

 

 شاملة وتشخيص املفارقةمنظور من جهة نتائج اخلطاب: الرؤية ال

" مفهوم العقلميثل هذا املنظور الرابع املتجسد يف طرح املفكر املغريب عبد هللا العروي الذي تضمنه كتاب " 
حلظة متقدمة ابلنسبة إىل املنظورات الثالثة اليت عرضنا إليها يف املفاصل السابقة من هذا العمل. وذلك ليس ألن  

وهو األهم  -أخراً عن املؤلفات اليت جسدت تلك املنظورات فحسب، بل كذلك " قد صدر متمفهوم العقلكتاب "
ألن املنظور الذي يتمثل عربه العروي اخلطاب الكالمي للشيخ حممد عبده يستوعب مجيع هذه املنظورات  -

 ويتجاوزها يف ذات الوقت.

كالمي عن مشروعه النقدي ال ميكن يف حقيقة األمر أن نفصل منظور عبد هللا العروي إىل خطاب عبده ال 
الثقايف ابعتباره مشروعًا للبحث عن حمددات تردي الواقع احلضاري العريب يف ثنااي األبنية الثقافية السائدة فيه. على 
هذا األساس كان البد للرجل أن يتمثل أواًل الصفة الواقعية هلذا اخلطاب ونزعته اإلصالحية العملية اللتني كانتا عند 

مبا يعيدان إىل جوهر  -أصحاب املنظورين األول والثاين حمل إشادة ومدار متجيد. فالعروي يالحظ الدارسني من 
 أن الشيخ عبده : -أطروحة عثمان أمني وموقف حسن حنفي 

 

                                            
(

61[61]
 .56-55صص.  ،املرجع نفسه   (

(
62[62]

 .56-55. ، صصاملرجع نفسه   (
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قرر أن جييب على كل مسألة طرحت عليه من منظور املصلحة، وإن أدى ذلك إىل عدم االنسجام، أي عدم التقيد مبذهب  
 ألن عدم االنسجام يف الفكر يدل على أنه كان أكثر وفاء لواقع جمتمع فقد وحدته بسبب تصادمه مع الغرباملتكلمني، 

(
63[63]

). 
 

" إال يف رسالة التوحيدال ميكن فهم "»أنه  -مثلما رأى فهمي جدعان وعلي زيعور  -من هنا يرى العروي  
اشرة من مسائل التوحيد واملناظرة العقلية إىل مب». ابعتبار أن عبده مير ([64]64)«إطار الدعوة إىل اإلصالح

حتويل »، ومن مثة فإنه مييل إىل «اجتماعيات ونفسيات الدين، فال حيكم فيما يتعلق ابلسلوك إال ابعتبار املصلحة
مسائل االعتقاد العويصة إىل مشكالت اجتماعية مصلحية قابلة للحل على أساس التجربة البديهية، كل ذلك رفعاً 

 .([65]65)«الضار بتحقيق اإلصالحللخالف 

ليس هذا التوصيف الذي يقدمه العروي خلطاب عبده الكالمي ابعتبار أبعاده الواقعية والعملية واإلصالحية  
ابلتوصيف اجلديد وال ابلتوصيف الذي ميكن أن يكون مدار إشكال وخالف. إمنا مدار اإلشكال واخلالف هو تقومي 

المي. وقد بينا سابقاً كيف اعترب البعض النزعة الواقعية يف هذا اخلطاب عالمة على هذه األبعاد يف خطاب عبده الك
القطع مع تراث االحنطاط واجلمود ومنزع النصوصية الضيقة )املنظور األول(، ورأى البعض اآلخر يف االجتاه 

اب الكالمي ويؤسس خلطاب اإلصالحي العملي عالمة إجيابية دالة على منزع يتجاوز نزوع التجريد والتنظري يف اخلط
تعبوي حمرض على العمل والتغيري )املنظور الثاين(. يف حني رأى صاحبا املنظور الثالث يف ذلك االجتاه عالمة سلبية 
دالة على فقر فكري ونظري أعاق بروز طروحات كالمية جديدة ذات مضامني تنسجم مع التحوالت املعرفية 

 والثقافية احلديثة.

 العروي يف تقوميه هلذا اخلطاب ال إىل منظور املرجع وال إىل منظور املقصد وال إىل منظور مل ينحاز عبد هللا 
املضمون، إمنا اختار منظوراً آخر يستوعبها، هو املنظور املصوب يف اجتاه النتائج العينية امللموسة هلذا اخلطاب اجملسمة 

 يف خيبة املسعى اإلصالحي الذي قصد إليه، يقول العروي:
 

هل حتقق أمل املصلحني؟ ال، كما نعلم مجيعاً. تعثر اإلصالح لسبب ما... البد أن يكون سبب التعثر يف املوقف العام، يف  
املنظار الذي نظر به عبده إىل احلاضر واملاضي، إىل اجملتمع والتاريخ. ومبا أن عبده قال مرارًا أن موقفه يرتكز على العقل، فال 

 لك العقل لنجعل منه مفهوماً إشكالياً، وننزع عنه تلك الصفة البديهية اليت أضفاها عليه الشيخ األستاذمناص لنا من العودة إىل ذ
(

66[66]
). 

 

وهكذا نرى العروي إذ ينطلق من منظور نقدي أيخذ يف االعتبار األول النتيجة/ فشل اإلصالح، فهو ينتهي  
من مجيع أبعاده. فاستناد هذا اخلطاب يف منظور إىل اعتماد منظور شامل ميحص خطاب عبده الكالمي الفلسفي 

العروي إىل مرجعية الواقع واعتماده مرجعية ما أمساه "العقل" جيب أال حيجب حقيقة املضمون الفكري الذي حيدد 

                                            
(

63[63]
 .32-31، صص. 1996، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط. مفهوم العقلعبد هللا العروي،  (

(
64[64]

 .44ص.  ،املرجع نفسه   (
(

65[65]
 .45ص.  ،املرجع نفسه   (

(
66[66]

 .64، ص. املرجع نفسه (
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طبيعة ذاك العقل املعتمد يف متثل الواقع. مث إن املقصد العملي اإلصالحي جيب أال ينظر إليه مبعزل عما آل إليه من 
 ائج عكسية عمقت مظاهر االنتكاس احلضاري يف اجملتمع العريب.نت

، وهو ما مل يكن ممكناً اكتشافه يف «تناقضات عدة يف اختيارات عبده»يكتشف العروي انطالقاً من هذا املنظور الشامل  
 نطاق املنظورات اجلزئية األخرى:

 

د الشامل الذي كان يتمناه. إن جمال فكره هو بني نسق تناقضات ال مع أصول التقليد، بل مع أشكال ونتائج ذلك التجدي 
املتكلمني الذي طلقه، نظرايً على األقل، ونسق الغرب احلديث الذي يستهدف التناغم معه. فهو ابلتايل غري منسجم مع نفسه 

أو من النسق الغريب احلديث ألنه غري مطابق ال هلذا وال لذاك. لكن احلكم عليه خيتلف إذا نظران إليه من منظار الكالم التقليدي 
فقط، حمدودًا )الذي يسميه، كما سنرى، اإلسالم احلقيقي(. يبدو فكره يف احلالة األوىل غامضًا مرتدداً متسرتاً، ويبدو يف الثانية 

)وشتان بني احلكمني
67[67]

). 
 

 ستاذ اإلمام :يتحول عبد هللا العروي إىل جتليات خطاب عبده يف ردوده على فرح أنطون معترباً أن األ 
 

"، بنفس العبارات أحياانً. إال أنه، وهو يطبقها على حالة رسالة التوحيديعتمد يف هذه الردود على املقدمات اليت قررها يف " 
) خمصصة، يضطر إىل الكشف عن كل النتائج، فتبدو املفارقة واضحة ال لبس فيها

68[68]
). 

 

 ني:هي مفارقة يراها الشيخ اإلمام بني حالة جمتمع 
 

يقول إنه مسيحي ويعمل بعكس ما جاء الثاين يقول إنه إسالمي ويطبق يف حياته اليومية ما دعا إليه اإلجنيل... وأحدمها  
يف كتابه املقدس... عكس ما يظن املسلمون والنصارى على السواء، ما يوافق جمتمع العقل والعلم القائم يف الغرب هو ما 

 تمع الذي يعيش فيه املسلم اليوم، أي جمتمع الكسل واجلهل والتوكل، هو ما جاء يف اإلجنيلدعا إليه القرآن، وما يوافق اجمل
(

69[69]
). 

 

بعد أن يوصف العروي املفارقة كما عرب عنها خطاب عبده يشرع يف حتليلها فيعتربها ذاتية ترتبط بـ"العقل  
ل بعدم املطابقة بني العقل واملعقول. هذه الكالمي" أو "عقل املطلق" الذي يعتمده الرجل، مبينًا أن األمر متص

عند هذه النقطة توقف حممد »املطابقة مل تتم يف نظر العروي إال حلظة االنتقال من الفكر القدمي إىل الفكر احلديث، و
اليت عبده. إذا توقفنا معه أحيينا املفارقة على الوجه الذي جتلت به له... علينا إذن أن نفارقه، أن ننتقل من املسألة 

 .([70]70)«جتلت له فيها إىل مسألة أعمق هتم "العقل الكالمي"

                                            
(

67[67]
 .33-32، صص. املرجع نفسه (

(
68[68]

 .50، ص. املرجع نفسه (
(

69[69]
 .53، ص. املرجع نفسه (

(
70[70]

 .63، ص. املرجع نفسه   (
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وهكذا نرى أن عبد هللا العروي حينما نظر إىل مسعى العمل واإلصالح الذي هدف إليه خطاب عبده  
الكالمي من زاوية ما انتهى إليه من فشل وانتكاس وجد أنه ال مفر من متحيص مضمون هذا اخلطاب والتعرف على 

إىل التساؤل عما يعنيه عبده وأمثاله حينما يتكلمون. عن العقل »لعقل الذي دعا إىل اعتماده ممّا دفع العروي طبيعة ا
. مث يزيد يف ([71]71)«هو الوعي املر أن العلة ]علة مجود املسلمني وختلفهم[ غري زائلة بل مقيمة معنا ال تفرقنا البتة

ي مفهوم العقل يف الرتاث الفكري اإلسالمي عامة والرتاث الكالمي منه التدقيق يف طبيعة الدوافع اليت محلته على تقص
 على وجه اخلصوص، قائاًل:

 

هو أين أخذت املفارقة )مفارقة عبده أواًل، العقل أمتىن أن يكون القارئ قد اقتنع أن ما دفعين إىل التساؤل حول مفهوم  
) أقررها ألتعمق فيها وال أقررها ألنفيها يف احلال واثنياً تلك اليت يعيشها يومياً كل واحد منا( مأخذ اجلد.

72[72]
). 

 

وقبل أن خيتم العروي الفصل األول من كتابه أين حتدث عن "مفارقة الشيخ حممد عبده"، وقبل أن ينتقل إىل  
قط، ال من جهة أصل ومنبع مقاله ف»احلديث عن "عقل املطلق" يف الفصل الثاين ينبه قارئه إىل أنه ينظر إىل عبده 

ما كنا نرى »، بل نراه يؤكد أن «ولكن أيضًا من جهة أفق أبعد من أفقه هو، جهة ما أمسيته ابملتاح للبشرية مجعاء
 .([73]73)«مفارقة العقل الكالمي لو مل ننظر إىل عبده من منظور مكتسبات الفلسفة الغربية احلديثة

ماهية العقل يف الرتاث الكالمي اإلسالمي. حاول العروي يف الفصل الثاين أن جيلي معامل أطروحته بشأن  
وكان يف حقيقة األمر جمربًا على ذلك حىت يعيد قراءة مفارقة الشيخ عبده من جديد، وعلى حنو مغاير. وحنن بدوران 
جند أنفسنا جمربين على حماولة تقدمي عرض موجز هلذه األطروحة ملتابعة نسق حتليل الرجل خلطاب عبده الكالمي. 

ما جاء فيها متييزه بني الكالم اإلسالمي من حيث هو موقف أويل وبني الكالم اإلسالمي من حيث كونه  ولعل أبرز
 النمط الذي تكرس يف املدارس العقائدية املختلفة واملعروفة اترخيياً. -العلم 

 إن ذاك املوقف األويل الذي يسميه بـ"املوقف االعتزايل" الرتباطه اترخيياً ابملعتزلة: 
 

النص بقوى بشرية صرف. ال فرق بني هذا عقل عدو أن يكون الفهم اإلنساين/ الفردي للنص، أو بعبارة مرادفة هو ال ي 
) املعىن وبني ما تعنيه كلمة رأي أو كلمة أتويل، وهو املعىن األول واملباشر لكلمة عقل

74[74]
). 

 

احظي املوسوعي "العاملي" خري متثيل بيد أن هذا املوقف الكالمي االعتزايل األصلي الذي ميثله املنزع اجل 
الذهنية اليت ميثلها رفضت رفضًا اباًت ال رجعة فيه وابإلمجاع، بل »حسب العروي قد أجهض يف الثقافة اإلسالمية، و

 .([75]75)«نظر إليها كعنوان الزندقة وضعف العزمية والعهارة الفكرية

                                            
(

71[71]
 .64، ص. املرجع نفسه   (

(
72[72]

 .69، ص. املرجع نفسه (
(

73[73]
 .70، ص. املرجع نفسه   (

(
74[74]

 .80، ص. املرجع نفسه (
(

75[75]
 .95، ص. املرجع نفسه   (
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 يف مقابل ذلك سادت ذهنية أخرى: 
 

الفيلسوف والباطين والفقيه واملتصوف، إخل. ومن أهم مميزاهتا أهنا ال تكتفي بتحديد العقل ابملعقول، بل ذهنية... خيضع هلا  
 جتعل الثاين سابقًا عن األول، وهذا املعقول السابق عن العقل، الذي حيل فيه وال يتولد عنه، هو العلم ابملعىن املطلق

(
76[76]

). 
 

ابسم خاص يف كل مذهب: يسمى اخلرب أو احلكمة أو التقليد أو  يعرف» هذا املعقول/ العلم املطلق الذي 
 .([77]77)«مستقل عن طريق حتصيله، وهو كذلك شامل غري متغري» هو« سر اإلمام أو الكشف

يعود العروي يف املفصلني األخريين من الفصل الثاين إىل احلديث عن أساس املفارقة وعن حممد عبده، متوجًا  
ثة استنتاجات: أوالها، إن النقد الذي وجهه أصحاب املذاهب والعلوم اإلسالمية املختلفة حتليالته السابقة بثال

، وإن نقد دعاة «ليس نقدًا ابملعىن الدقيق إذ ال يعدو أن يكون جمرد مزايدة ومطلب تعجيزي»لبعضهم بعضًا 
لها يف ذهنية واحدة... ويشارك إن الفرق اإلسالمية تشرتك ك»اإلصالح املعاصرين يدخل حتت هذا املفهوم. واثنيها 

إن نظرية العلم الناجتة عن الذهنية املذكورة... تؤدي »واثلثها  «.يف هذه الذهنية أيضًا دعاة اإلصالح املعاصرين
 .([78]78)«ابلضرورة إىل حد العقل الفردي ليكون موافقاً ملعقوله، وال جتعل منه أبدا منبع أو منشأ املعقوالت

تذكري هبذه االستنتاجات إىل ما يعتربه املهم، وهو أن معىن العقل كما يستخدمه علماء خيلص العروي بعد ال 
ال يتطابق أبداً مع ما نعنيه اليوم بنفس الكلمة، مع أن املطابقة هي ابلضبط » اإلسالم قدمياً ودعاته املصلحني حديثًا:

[79]79)«ها الكالمما يقتضيه كالم دعاة اإلصالح وهي أساس كل املفارقات اليت أطالوا في
ويعترب أن مثل هذا احلكم  .(

بيان »ينطبق أبوىل على حممد عبده الذي مل يكن علم التوحيد عنده ليتميز عن علم الكالم اإلسالمي التقليدي بغري 
 .([81]81)«علم التوحيد هو علم الكالم، وعلم الكالم هو علم املطلق»، إذ أن ([80]80)«العبارة ووضوح األسلوب

من موقفنا البحثي املقارن بني  -حنن نتتبع العروي يف نتائجه التقوميية خلطاب عبده الكالمي نالحظ و  
من حقيقة فشل مسعى اإلصالح يستوعب على حنو شامل كل العناصر أن منظوره النقدي املنطلق  -قراءات خمتلفة 

وتركيبها على حنو خمتلف. فالعروي ال ينكر ما ذهب  اليت أبرزهتا املنظورات اجلزئية اليت عرضنا هلا سابقاً، لكنه يعيد ترتيبها
إليه عثمان أمني من أن عبده اعتمد مرجعية الواقع وحبث عن املصلحة واملنفعة أواًل، لكن ذلك مل يكن ابلنسبة إليه يعين 

قليد وينتصر قطعًا جذراًي مع الرتاث الكالمي والفلسفي اإلسالمي التقليدي. كما أن العروي يسلم أبن عبده حيارب الت
للعقل ويدعو إىل اعتماده، بيد أن ذلك ال يفيد نقضًا جوهرايً لفكر املقلدين وللمنزع النصوصي كما ذهب حممد عمارة، 
ألن عقل عبده شأنه شأن العقل الذي ساد الثقافة اإلسالمية مرهتن إىل املعقول املطلق الذي يشكل النص جتل من 

 جتلياته.
                                            

(
76[76]

 .96، ص. املرجع نفسه (
(

77[77]
 .97، ص. املرجع نفسه   (

(
78[78]

 .99، ص. املرجع نفسه   (
(

79[79]
 .100-99، صص. املرجع نفسه (

(
80[80]

 .101، ص. املرجع نفسه   (
(

81[81]
 .104، ص. املرجع نفسه   (

This file was downloaded from QuranicThought.com



خالل قراءته الوجيزة واملكثفة لبعض جوانب من الرتاث اإلسالمي على أن حاول العروي أن يستدل من  
األستاذ اإلمام مل يربح قط حدود اآلفاق الذهنية اليت انغلق يف حدودها املتأخرون من رواد الكالم التقليدي، تلك 

يب واجملتمعات اإلسالمية، يقول اآلفاق اليت كثريًا ما يعزى إليها حالة االحنطاط احلضاري اليت ارتدى إليها اجملتمع العر 
 العروي:

 

توخى عبده االنعتاق من التقليد وظن أن ذلك يتحقق مبجرد ختطي املتأخرين والعودة إىل نقطة التفرع واالفرتاق. فعاد ابلضرورة إىل  
ناً عند املعتزلة وبقي  موقف االعتزال. ووجد نفسه أمام اجتاهني: األول يؤدي إىل التعمق يف ذلك املوقف على ضوء تطور كان ممك

كذلك، لكنه حتقق فيما بعد خارج الثقافة اإلسالمية... إال مهه اإلصالحي التعليمي مع ما يكتسبه ذلك اهلم من صفة 
االستعجال جعله يتنكب ذلك االجتاه... ومال عبده إىل االجتاه الثاين الذي حتقق فعاًل يف الثقافة اإلسالمية... وما أن نقد 

نقده به السابقون حىت أجرب على أن يتبع خطوة خطوة التجربة اإلسالمية التقليدية وينتهي ابلتايل إىل ما انتهت إليه،  االعتزال مبا
)أي إرغام العقل على االحنالل يف الالعقل يبدو وكأنه غاية ومتام العقل. فكان حتديده مبعىن اإلحياء ال مبعىن اإلبداع

82[82]
). 

 

ى هذا النحو إىل نقض مقولة قطيعة فكر الشيخ حممد عبده مع فكر االحنطاط ينتهي عبد هللا العروي عل 
وإىل كشف ماهية العقل عنده، املساوي يف احلقيقة لالعقل يف مفهومه احلديث. والعروي إذ يربط هبذه الكيفية 

ليت ألصقت به، فإن العقل/ املرجع املعلن مبحتوايته املتعينة وحيده مبضامينه املخصوصة وجيرده من هالة التمجيد ا
أطروحته املنتهية إىل نتيجة وحدة العقل يف الفكر اإلسالمي تبطل من جهة كل رهان على إجيابية االنفتاح على 
الرتاث الكالمي والفلسفي اإلسالمي يف تعدده على حنو ما رأينا عند الباحث حممد احلداد، وتلتقي جوهرايً من جهة 

هى إليها األستاذ عبد اجمليد الشريف واليت أثبت فيها ابتعاد خطاب عبده الكالمي أخرى مع النتيجة السلبية اليت انت
 عن "ثلمة" الفكر احلداثي.

وإذا كان صحيحًا القول ابلتقارب املوضوعي بني مقاربيت الشريف والعروي يف هذا املستوى، فإن األهم يف  
خلطاب عبده الكالمي يف املدار العقدي الصرف  " مل يطرح التقومي املضموينمفهوم العقلتصوران يبقى أن صاحب "

ومبعزل عن املنزع العملي اإلصالحي ونتائجه املخيبة، مثل هذا التقومي الذي ال يليب أفق انقد "اإليديولوجيا العربية 
ي يف املعاصرة" املهجوس بتفاقم األزمة احلضارية العربية أواًل مسح حملمد احلداد أن يتحدث عن مشروع جتديدي وحتديث

 بعض جوانب هذا اخلطاب.

فالعروي الذي انطلق من مسألة مقصد اإلصالح يف هذا اخلطاب انغمس يف قراءة مضمونه املخصوص عرب  
تقدمي رؤية عامة عن الرتاث الكالمي وماهية العقل فيه. وهو هبذه الكيفية ال يتخطى املنظور اجلزئي الذي ترك املنزع 

وهذا  -توايت هذا اخلطاب واعتربه عالمة سلبية فيه )احلداد والشريف(، بل يتجاوز اإلصالحي بني قوسني يف مقاربة حم
التوحيد  املنظور اجلزئي اآلخر الذي مثن مشروع الكالم العملي اإلصالحي لألستاذ اإلمام الذي شحن مضامني -األهم 

قدية الرتاثية فهمًا وظيفيًا يهدف إىل تغيري التقليدية أببعاد حتررية وأخالقية ومتدينية )فهمي جدعان( ومّحل الطروحات الع
 أوضاع اجملتمع العريب.

                                            
(

82[82]
 .104-103، صص. املرجع نفسه (
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ال أيخذ عبد هللا العروي املقصد اإلصالحي خلطاب عبده الكالمي يف حد ذاته. فخطه النقدي الثقايف  
ذا نرى مقاربته يصدر أواًل عن النتائج االجتماعية امللموسة، مث يبحث عن عواملها يف ثنااي األبنية الثقافية السائدة. هل

التقوميية هلذا اخلطاب متيزت عن غريها أبن ربطت اإلصالح ابلعقل، وحدت العقل مبضامينه املتعينة، لتفهم جمرايت 
 الواقع االجتماعي امللموس على ضوء طبيعة هذا العقل/ حمرك الفعل اهلادف إىل اإلصالح، فتستنتج أنه:

 

إىل حياتنا اليومية نالحظ بدون عناء أن تطبيق ذلك العقل املفرتض لدينا يؤدي  -وهذا ال حيصل إال اندراً  -عندما نلتفت  
يقودان إىل غري أو إىل عكس  -كما نتصوره   -يف الغالب األعم إىل نتائج حمبطة، مبعىن أن املسلك الذي يفرضه علينا العقل 
 اترخينا احلديث: يف احلرب، يف السياسة، يف ما متليه علينا املصلحة البينة الواضحة. واألمثلة على ذلك ال تكاد حتصى يف

) االقتصاد، يف الرتبية، يف احلياة العائلية، إخل...
83[83]

). 
 

اليت هي يف نظره مفارقة املفكرين العرب  -ومن هذه النتائج خيلص العروي إىل إعادة تركيب مفارقة عبده  
. ذلك أن املفارقة كما يشكلها العروي ليست بني على حنو آخر غري الذي تبدت عليه للشيخ -احملدثني بصفة عامة 

، إمنا املفارقة «هيهات أن تكون مفارقة، بل هي عني املوافقة»العقل كما يتمثله املصلح والواقع الذي يتربم منه، فهذه 
العقل هي بني هذا العقل واهلدف اإلصالحي الذي يراد حتقيقه، أي بني العدة الذهنية والواقع االجتماعي. فمثل هذا 

بـ"عقل االسم" يف مقابل "عقل الفعل"  -املنحدر إلينا من املنظومات الرتاثية، الذي يسميه العروي يف األخري 
 احلداثي، ال ميكن أن يكون مرشد إصالح، ألن يف نطاقه:

 

لرغبة، ويف الغالب ال توجد حتمية بني رغبة اإلنسان، الدافع املباشر، والنتيجة. العالقة الثابتة بني سبب أعلى من تلك ا 
حمجوبة عن البشر، وبني النتيجة، ويف هذه احلال ال معىن لطلب اإلصالح مبعىن خمالفة وممانعة تلك العالقة اخلارجة عن 

) جمال التأثري اإلنساين
84[84]

). 
 

هو نقيض عقل الفعل  -عقل املطلق، عقل االسم  -وهكذا فإن العقل الذي متسك به عبده ودعا إليه  
 كن أن يقود إىل حراك اجتماعي إجيايب. إذ:الذي مي

 

يتأصل عقل الفعل يف نقض عقل االسم. وال يكون اإلصالح إنشائيًا إال يف اإلطار األول وخارج اإلطار الثاين. هذا ما  
داء من القرن تؤكده املالحظة بعد أن أقره النظر. احلسم الذي نتكلم عليه قد وقع ابلفعل يف مجيع الثقافات املعروفة لدينا، ابت

) م إىل يومنا هذا 16
85[85]

). 
 
 

                                            
(

83[83]
 .357، ص. املرجع نفسه (

(
84[84]

 .361، ص. املرجع نفسه (
(

85[85]
 .363، ص. املرجع نفسه (
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 خامتة

يالحظ القارئ أن مقالنا هذا مل خيل من طغيان منحى "العرض" مبا تضمنه من نقوالت غري قليلة لقراءات  
معاصرة يف خطاب عبده الفلسفي والكالمي. بيد أن مطمحنا كان أبعد من إجناز عمل استعراضي نقلي، ألنه كان يرمي 

ناه يف البداية بـ"قراءة القراءة" ذات األبعاد التوليفية النقدية. أما العرض الذي كان مستفيضًا أحيااًن فغايته إىل ما ومس
التأسيس لتلك القراءة على قاعدة متينة من الشواهد النصية املبينة جلواهر الطروحات. ولئن وقع اختياران على معيار املنظور 

نفذًا للتأليف/ النقد، فإن ذلك مل مينع أن أتيت بنية عملنا على نسق أشبه ابالنتظام التوزيع وم -بوصفه مدخاًل للقراءة
. إذ يالحظ القارئ كيف انطلقنا من أطروحة عثمان أمني اليت  ([86]86) الكرونولوجي املوافق لتواريخ ظهور هذه القراءات

 " وقد كان آخرهامفهوم العقلالعروي يف "كانت األسبق زمنيًا يف املؤلفات اليت اعتمدان وانتهينا بطرح عبد هللا 

. كما أن ذلك مل مينع أيضًا من أن يتوافق هذا االنتظام شبه الكرونولوجي مع خط االنتقال من منازع التقومي ([87]87)
وحتول اإلجيايب التمجيدي إىل منازع التقومي السليب النقدي، وخط التحول من املنظورات اجلزئية إىل املنظور الشامل، انتقال 

قد ميكن، ببعض التجوز، أن نلحظ فيهما بعض التدرج، إذا ما أخذان بعني االعتبار التقارب املوضوعي بني قراءة عبد 
 اجمليد الشريف وقراءة عبد هللا العروي.

بيد أن املكون الرئيسي يف املشهد التأويلي الذي رمسناه للقراءات املعاصرة يف خطاب عبده الكالمي  
بكل أتكيد النقلة النوعية اليت حدثت مع قراءة عبد هللا العروي. ذلك أن منظور هذه القراءة املتأخرة  والفلسفي يبقى

النقدي الثقايف قد كان على درجة من الشمولية حبيث استوعب موضوعيًا املنظورات اجلزئية اليت سبقته وختطاها. 
االنطالق من واقع فشل املسعى اإلصالحي يف هذا ونعتقد أن الضابط املركزي الذي حكم منظور العروي املتمثل يف 

 اخلطاب كان حامساً يف حتقيق تلك النقلة النوعية.

ابختصار نقول إن قراءة العروي النقدية متثل أكمل قراءة يف خطاب عبده الكالمي والفلسفي إىل حد اآلن  
جديدة قواًل جيايف منطق العلم وسريورة  يف حدود ما اطلعنا عليه. وإذا كان القول ابنغالق هذا اخلطاب عن كل قراءة

الفكر، فإن ذات املنطق يعلمنا أيضًا أن القراءات اجلديدة اجلادة البد أن تنطلق من سابقتها، وذلك إما بنقد جزئي 
هلا يف حماولة للتعميق والتطوير، وإما بنقد شامل يف حماولة للنسف وإعادة البناء. وهذا ما ننتظره من القراءات اليت 

 تطل علينا يف قادم األزمنة.س

  

                                            
(

86[86]
يف النصف األول من القرن العشرين، ال رمبا علينا حىت يستقيم لدينا هذا االنتظام الكرونولوجي أن نتعامل مع موقف حسن حنفي من حيث مضمونه الذي ظهر  يف أطروحة عثمان أمني      (

 (.1999من حيث زمن تصريح حنفي به )
(

87[87]
" فإنه فضل عدم التفاعل مع نتائجه اخلطرية بدعوى أن مفهوم العقلكتاب العروي. وعلى الرغم من أن احلداد يؤكد اطالعه على "نشر حممد احلداد أطروحته يف صيغتها املعربة بعد نشر       (

 .2، هامش 165، ص. املرجع السابق، حممد عبدهاألطروحة كتبت قبل صدوره. انظر: احلداد، 
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