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  حات ومفـاهيمأوال مصطل

 مفهوم الفكر   .4

�أو��� �رؤ�ة �تحصيل ���دف �ال���ء ��� �ا��اطر�والعقل �إعمال �عملية ��ع�� �مجردة الفكر�عبارة

  . عنھ،�و�ع���أيضا�التفكر�والتأمل،�و���خاصية�يتم�����ا���سان�دون�ال�ائنات��خرى 

� �املحيط �القاموس ��� ����ء" :فكر"للف��وز�اديوجاء �النظر��� �بواسطة� والتفك�� 1إعمال فيھ

العقل�و�نفرد���سان�عن�ع��ه�من�ال�ائنات���ذه�القدرة،�فا��يوان�م�ما�اك�سب�من�م�ارات�وفنون�

  .والتفك����دراكسيظل�عاجزا�عن�

�الفكر�بقولھ �ا��رجا�ي �مج�ول : "وعرف �إ�� ي �لتؤّدِ �معلومة �أمور �عملية��."الفكر�تْرت�ب �أن أي

��معارف�سابقة�تصلھ�إ���ف�م�وإدراك�وضعيات�جديدة،�وجاء�ع��ناءب���سانالتفك����ادفة�يقوم���ا�

�ء،�وترت�ب�ما��علم�ليصل�بھ�إ���مج�ول : بمع�� "فكر" "امل��م�الوسيط" مثلھ���
َّ

  ..إعمال�العقل����ال��

� �عن��أساساتفالفكر�من �تفرقھ �أ�مية �وال �لھ �وظيفة �ال �العاقل �وال�ائن �ال�شري، العقل

 .الفضاء�ال��يق�املحيط�بھ�إلدراكلة�امل�مة�ال�ائنات��خرى��غ����ذه�الوسي

والفكرة����الصورة�الذ�نية�ال���يأخذ�ا���ص�ما�عن�" الفكرة"واشتق�من�لفظ�الفكر��لمة�

ھ�سعقلھ�وحد��أمر�مع�ن،�ف�س���مجازا�فكرة،�فحينما�تحدث�إ�سانا�عن�الر�يع�فإن�أول�فكرة�تخت�

وال�سيم�العليم�والشمس�الساطعة�والفراشات��لئةاملتأل���مشا�د�السماء�الزرقاء�الصافية�و�ز�ار�

  .ال���ي�ن��ا�للتخيل�ولتجسيد�صورة�ما�من�الصور �وأساليبھالراقصة،�ول�ل�فكر�صوره�ا��اصة�

و�ع���بدا�ة�عملية��شغيل�وإعمال�العقل�من�خالل�" التفك��"ومن�الفكر�اشتقت�أيضا��لمة�

�م�ا�واس�يعا��ا،�و���عمليات�معقدة��عتمد�ع���النظر�والتأمل����ظا�رة�ما،�من�أجل�التوصل�إ���ف

  . الر�ط�والت�سيق�والتقر�ب�واملقارنة�ب�ن�امل�ونات�السابقة�ثم�البناء

� �الفكر�بأنھ ��عر�ف �جاء �واملعاصرة �ا��ديثة �املعاجم �:"و�� �بھ �يقوم �الذي من����سانالفعل

،�فما�يدرك���سان�"املعقوالتأجل�إدراك��شياء�ال���تحيط�بھ،�وال���ت�ون����عالم�املحسوسات�و 

سوى�العوالم�ال���يرا�ا�و�شعر�بوجود�ا،�وُعّرف�أيضا�بأنھ�إعمال�العقل����املعلوم�للوصول�إ���معرفة�

  ..املج�ول�والغامض�امل��م�كما�تم�قولھ�سابقا

�و�وعاء�العقل�و�و�الوسيلة�الوحيدة�لل�ائن�ال�شري��ستعمل�ا�إلعمال�العقل�وإمعاُن��الفكرُ و 

�ووسيلة� ��رضية،�ف�و�أداة�من�ج�ة �من�املخلوقات �كغ��ه ��عت���عاجزا النظر����املحيط،�وال���بدو��ا

�م � ل��ت�ب �ذ�ن ��� ب �ترسَّ �باستمرار��و ���سانا �ف��ا �العقل �وإعمال �الفكر، �أف�ار�بفعل إعمال��من

                                                           

  .458،�مؤسسة�الرسالة،�ب��وت،�لبنان،�صالقاموس�املحيط،�الف��وز�ادي -1

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/40825


 

5 

 

،�فال�1السمع،�والبصر،�والفؤاد: ألدوات�املعرفة�الثالثة�امل�مة�والضرور�ة�الكتمال�عملية�التفك���و��

�النظر� �عن �وال�غ�� �الناس، �ب�ن �التخاطب �ع�� �الفكر�القائم �من �املراد �لف�م �السمع �حاسة فكر�بدون

ملراد�تقر�بھ�للفكر،�وال�غ���أيضا�الصور�و�لوان�و�ش�ال�املع��ة�من�ج���ا�ع����يئة�املحيط�ا�إلدراك

� �الظوا�ر�املحيطة �الستعاب �و�نفعال ��حساس ��ية��باإل�سانعن ���ص��ا �وقد �كيانھ، ��� وإدراج�ا

  ."مسئوالإن�السمع�والبصر�والفؤاد��ل�أوالئك��ان�عنھ�:" الكر�مة�ال���يقول�ف��ا�هللا�عز�وجل�

رغم�ما�بي��ا�من�بون�شاسع،�إذ�أن�العقل�وقد�يختلط�لدى�البعض�مع���الفكر�بمع���العقل،�

� �هللا �خص�ا �ال�� ��دراكية �القوى �مجموعة �بفضل ��و��دراك �ال�ائنات��باإل�سانإنما �من �غ��ه دون

  .�شاركية�مع��خر�نبالوجود�وقيمة�ا��ياة�وأ�مية�ال�الو��وتتضمن�

�التخيل،� �ع�� �القدرة �وتمنحھ �ال��ص ���ا �ينفرد �ال�� �امللكة �تلك �بأنھ �أيضا �العقل وُ�عرف

�املشاعر� �ومعا��ة �وال��ت�ب �والتقدير، �وأفعال�و�نفعاالتوالتمي��، �مواقف �إ�� �ال��اية ��� �تؤدي �ال�� ،

  .معينة،�وسلو�ات�متم��ة

فظ�لألشياء�ال����عرض�أمامھ�و�قبل�ا،�ولذلك�سميت�ف�و�بمع���املنع�و�مساك�والضبط�وا��

�املآثم �عن �صاح��ا �تمنع �عقاال�أل��ا �ا��ول �وعرفھ��2ز�اة �وال��، �و�نانية �شرور�ا��رص ��� والوقوع

عن�فعل�الشر،�بل�وتقاس�قوة�العقل�من����سانآخرون�بقول�م�أن�العقل�ُس���عقال�ألنھ�يح�س�

،�والتوصل�إ����ختيارات�العملية�3ا�����والشر�وا��سن�والقبيح�خالل�قدرة���سان�ع���التمي���ب�ن

و�قال�الرجل�العاقل�أي�ا��امع�ألمره�ورأيھ،�وعقل�البع���أي�جمع�قوائمھ�وغ���ا�من�معا�ي�. املوفقة

 .  اللغة�ال���أفردت�ل�ذا�املصط��

غامضة��املتفاعل�فيما�يحيط�بھ�من�عناصر ���سا�يوقد�عرف��عض�السلف�صاحب�الفكر� 

كة�تامة،�ودر�ة��افية،�وتجاِرب�وثيقة،�وَحْدٌس�:" �ستد���البحث�والنظر�و�معان�فقالوا
َ
لھ����العلم�َمل

�رأي �وسداد ر،
ْ

�ِفك �ونفاذ �تبصرة، �وقوة �ثاقب، ْ�م
َ
�وف  ."صائب،

َ
�ا��افظ �الرجَل �وَ�ِصفون �فيقولون 4، ، :

ر�الصائب"
ْ

  ."صاحب�الذ�ن�ا��اذق،�والِفك

��� �القول ��سطنا ��وم�ما ��� �ا��دال �فإن ��خرى� ،الدين ،الفلسفةاملوضوع �العلوم ومختلف

  .حول�ما�ية�العقل�وصفاتھ�س�بقى�سار�ة�بدون�حسم 

  

                                                           

،�ا��زء�)فكر(م،�مادة�1991/ -ه1411السالم�محمد��ارون،�عن�دار�ا��يل،�الطبعة��و��� ،�تحقيق�عبدس�اللغةمقاي� - 1

  .446الرا�ع�ص

  .22،�ص�2011،��ردن،�والتوز�ع،�دار�النفا�س�لل�شر�،�مباحث����العقلمحمد��عيم�ياس�ن�- 2

  .170وص. 24محمد��عيم�ياس�ن،�املرجع�نفسھ،�ص - 3

�مر �- 4 �ال��ابة�ا��افظ �من �السابق�ن �وأقوال �وسنة �كتاب �من �الدين �علوم �استجمع �من �ع�� �تطلق �والعلم �الدين ��� تبة

  .املذا�ب�والفرق �أ��ابوالتا�ع�ن،�واختالفات�الفق�اء�واملتحدث�ن�من�

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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  الفكر اإلنساني   .5

ر�
ْ

ري�لإل�سان����َجميع�ميادين�املْعِرفة�والعلوم��شمل�ع������سا�يمف�وم�الفك
ْ

املْوروث�الفك

�والطب� ��ا��ساب ة، طبيقيَّ �والتَّ ة جر��يَّ �التَّ �العلوم �يدخل �َمن ��ناك �أنَّ �ع�� ظري، �النَّ عيد �الصَّ ع��

�وغ���ا �واملواصالت �والنقل �املي�اني�ا �وعلم �والف��ياء �ع���1والفضاء �ف�شتمل �الفكر، �مف�وم �داخل ،

�� شاط
َّ
�ا��ضارة�ال� �بل قافة

َّ
�الث �مف�وم �ع�� تمل

ْ
ر�ل�ش

ْ
�الفك ر�عن

ْ
�الفك �مف�وم �يخرج �بما ة ��عامَّ �سا�ي

 .أحيانا�أخرى 

وقد�وردت�العديد�من�مشتقات�الفكر����القرآن�الكر�م����عدة�مواضع،�بصيغة�الفعل�كقولھ�

�َجبَ  �ٰ
َ

�َع� ُقْرآَن
ْ
�ال ا

َ
ذ

ٰ
�َ� َنا

ْ
نَزل

َ
ْو�أ

َ
�ل ��عا�� �كقولھ �وتتفكرون، َيِة�يتفكرون

ْ
ش

َ
�خ ْن �ّمِ ًعا َتَصّدِ �مُّ اِشًعا

َ
�خ ْيَتُھ

َ
َرأ

َّ
�ل ٍل

ُروَن 
َّ

ك
َ

�َيَتف ُ�ْم
َّ
َعل

َ
�ل اِس �ِللنَّ ْضِرُ�َ�ا

َ
�ن اُل

َ
ْمث

َ ْ
�� َك

ْ
�َوِتل ِھ�ۚ

َّ
��2"الل �وقولھ �يتفكرون:"، �لعل�م �القصص �3"فاقصص

،�وقولھ�5"كرونإن����ذلك�اليات�لقوم�يتف:" وقولھ��عا����4"و���أنفس�م�أفال�يتفكرون" وقولھ�عز�وجل�

ْم�:"  50عز�وجل����سورة���عام��ية�
ُ

ك
َ
وُل�ل

ُ
ق

َ
�أ

َ
ْيَب�َوال

َ
غ

ْ
ُم�ال

َ
ْعل

َ
�أ

َ
ِھ�َوال

َّ
َزاِئُن�الل

َ
ْم�ِعنِدي�خ

ُ
ك

َ
وُل�ل

ُ
ق

َ
�أ

َّ
ل�ال

ُ
ق

 
َ

ال
َ
ف

َ
َبِص�ُ��ۚ�أ

ْ
ْعَ�ٰ��َوال

َ ْ
ْل�َ�ْل�َ�ْسَتِوي��

ُ
�ۚ�ق َّ�

َ
�َما�ُيوَ�ٰ��ِإ�

َّ
ِبُع�ِإال تَّ

َ
ٌك�ِإْن�أ

َ
ي�َمل ِ

ّ
ُروَن �ِإ�

َّ
ك

َ
َتف

َ
َر� :"،�وقولھ��عا��"ت

َّ
ك

َ
ُھ�ف ِإنَّ

َر�فقتل�كيف�قدر دَّ
َ
   "6َوق

ُقوُموا�:"قال�عز�وجل�  لتفكرعملية�ا�الفكر�وتندرج�ضمن�مجال�
َ
ْن�ت

َ
�أ ْم�ِبَواِحَدٍة

ُ
ك

ُ
ِعظ

َ
َما�أ ْل�ِإنَّ

ُ
ق

ٍة  ْم�ِمْن�ِجنَّ
ُ

ُروا�َما�ِبَصاِحِبك
َّ

ك
َ

َتف
َ
�ت مَّ

ُ
َراَدى�ث

ُ
َ���َوف

ْ
ِھ�َمث

َّ
تحمل�دعوة�وا��ة�وصر�حة�للتفك���من�أجل� 7"ِلل

إدراك�ا��قائق�ال�امنة،�والوقوف�ع���ال��ا��ن�الساطعة،�ال���تدل�ع���نبوة�الرسول�محمد�ص���هللا�

 .عليھ�وسلم

ِق :"وقال�هللا��عا���
ْ
ل

َ
ُروَن�ِ���خ

َّ
ك

َ
��ُجُنوِ�ِ�ْم�َوَ�َتف

َ
ُعوًدا�َوَع�

ُ
َھ�ِقَياًما�َوق

َّ
ُروَن�الل

ُ
ك

ْ
ِذيَن�َيذ

َّ
َمَواِت��ال السَّ

ارِ  �النَّ اَب
َ

�َعذ ِقَنا
َ
�ف َك

َ
�ُسْبَحان

ً
�َباِطال ا

َ
�َ�ذ ْقَت

َ
ل

َ
�خ �َما َنا �َر�َّ ْرِض

َ ْ
�ا��لق�8"َو� �التفكر��� �إ�� �يدعو�املؤمن�ن ،

�عظيمة،� �وخالئق �م��زات �من �السماوات �تحملھ �ما ��� �والتأمل �التفكر�السليم �و�مجرد ���م، املحيط

 . ��كمة�من�ا��لق�ستل�م�املؤمن�الع��ة�من�ا��ياة�وا

                                                           

،�مادة�)دون�تار�خب(،�إستانبول،�تركيا،�املكتبة��سالميةامل��م�املف�رس�أللفاظ�القرآن�الكر�م،��،البا�� محمد�فؤاد�عبد - 1

  .525،�ص)فكر(

  .21سورة�ا��شر��ية��- 2

  .176سورة��عراف��ية��- 3

  .21سورة�الذار�ات��ية��- 4
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  18سورة�املدثر،��ية��- 6

  .46سورة�سبأ��ية��- 7

  .191سورة�آل�عمران،��ية��- 8
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وتناول�علماء�املسلم�ن�و�صوليون�موضوع�الفكر�بالشرح�والتوضيح�ع���مر�العصور�وت�يان� 

�الغزا��،اوإمام� �حامد �كأ�ي �املسلم�ن �فالسفة �كث��ا ��ؤالء �من �و�شط �الناس، �ع�� �منھ �اس�ش�ل ما

  .ا��رم�ن�أبو�املعا���ا��و����وابن�رشد�وغ���م

  . ��م�عبد�الرحمن�ال�واك���ومحمد�عبده�وطھ�جابر�العلوا�يوأما�العلماء�املعاصرون�فم

�لفكر�بقولھ �وشامال ��سيطا ��عر�فا �قدم ��خ���الذي �القوى�: "�ذا �تردد �لعملية الفكر�اسم

العاقلة�املفكرة�داخل���سان،�لطلب�املعا�ي�املج�ولة�من��مور�املعلومة�،�أو�الوصول�إ����ْح�ام،�أو�

  ".ال�سب�ب�ن��شياء

  :ومما�سبق�يمكن�القول 

�معارف� �اك�ساب �إ�� �الوصول ���دف �املعارف �من �مجموعة ��� �النظر�والتأمل الفكر��و�إعمال

  .جديدة

  .�و�ثمرة�عملية�التفك��،�ذلك�ا���د�الوا���وال�ادف�الذي�يقوم�بھ���سان الفكر

ا�و�خرة،�عملية�التفكر�عقلية��ستخدم�ف��ا��ل�الوسائل�املساعدة�للوصول�إ���حقيقة�الدني

  ...سواء�وسائل�حسية�أو�مجردة

ي�ون�الفكر�أحيانا�مرادف�للنظر،�و�و�إعمال�العقل�����مور�املختلفة�للوصول�إ���أمر�جديد�

� �قولھ ��� �املع�� ���ذا �الكر�م �القرآن ��� �هللا �ذكره �وقد �قبل، �من �غ���مدرك ْرِض�:" �ان
َ ْ
�� ��ِ� �ِس�ُ�وا ْل

ُ
ق

 
َ

�
ْ

�ا�
َ
�َبَدأ

َ
ْيف

َ
ُروا�ك

ُ
انظ

َ
َق ف

ْ
َياُت�": ،�وقولھ�عز�وجل�1"ل

ْ
����ِ

ْ
غ

ُ
�َوَما�� ْرِض�ۚ

َ ْ
َماَواِت�َو� ا�ِ���السَّ

َ
ُروا�َماذ

ُ
ِل�انظ

ُ
ق

ِمُنوَن 
ْ

�ُيؤ
َّ

ْوٍم�ال
َ
ُر�َعن�ق

ُ
ذ   .2"َوالنُّ

  

 الفكر اإلسالمي .6
�الديانات��و�سالم ����ت ��عدما �جمعاء �لل�شر�ة �عز�وجل �هللا �جعلھ �الذي �ا��الد �و�الدين

� �السلم��المو�سالسابقة، �لغة �و�ع�� �وسلم، �عليھ �هللا �ص�� �محمد �الن�� �بھ �عرف �الذي �و�الدين

�فاإلسالم،�وأما�شرعا�و�ذعانالظا�رة�والباطنة،�و�ع���أيضا�ا��لوص���فاتو�مان�وا��لوص�من�

� �وجل �عز �هللا �توحيد ��و�يمان�و �لھ �أصول�ا��و�نقيادوال�سليم �وتضمن��ا �انزل�ا �ال�� لشر�عتھ

  .3لفةاملخت

                                                           

  .20سورة�العنكبوت��ية��- 1

  .101 �ية�س�سورة�يو �- 2

  .وما��عد�ا�17،�املرجع�السابق،�ص�سالميعبد�الفتاح�طبارة،�روح�الدين��- 3
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�والديانات��و�سالم �الشرا�ع �من �التلقي �بنفي �أتباعھ �الكفر�يلزم �وضد �الشرك �مقابل ��� يقع

�الطر�ق� �عن �حادت �وال�� �واملوسو�ة، ��املسيحية �السابقة �السماو�ة �الديانات �ذلك ��� �بما املختلفة

  . القو�م

�عن�لفظة�مركبة��شأت�حديثا��سالميوالفكر� �من�ال�1و�عبارة �مجموعة فالسفة�،من�طرف

مرجعية�وقاعدة�انطالق�لت��يح��وضاع�القائمة�ال�����سالميواملفكر�ن�الذين�يتخذون�من�الدين�

� �العر�ي �العالم �مجمل�ا�و�سالميصار��ع�ش�ا ��� �تتصف �وال�� �العر�ية، �بواك���عصر�ال��ضة �منذ ،

  .بالضعف�والر�ود�والتق�قر

ل���توجھ�لعالم�الشرق،�الذي�يدين�باإلسالم�كما�بلور��ؤالء��ذا�الفكر�للرد�ع����نتقادات�ا

� �تفوق �والت��ر�وال��ز�ع����90ب�سبة �با��مود ��سالم �وتصنف �والتخلف �با���ل �وتصفھ باملائة،

  .املواكبة�ا��ضار�ة،�ومعاداة�ا��داثة

��سالمي�و�نتاج�العقل�النا�������املجتمع�" الشيخ�محمد�الب���بقولھ���سالميو�عرف�الفكر�

  .2"لقران�والسنة�وس��ة�السلف�الصا�����ظل�ا

بأنھ�ذلك�املجال�املعر���الذي�تدور�حولھ�مجموع���سالميو�جمع�الدارسون�ع����عر�ف�الفكر�

،�و�و�نتاج�التأمل�العق���املن�ثق�عن�"�سالمي"تأمالت�ونظرات�املفكر�ن�املنتم�ن�إ���املجال�املوصوف�بـ

ة�مع�قيم��سالم�ومعاي��ه�ومقاصده،�وت�ون�مرجعيتھ�مؤسسة�نظرة��سالم�العامة�للوجود،�واملتوافق

  .ع���القرآن�الكر�م�والسنة�النبو�ة

� �املتم���و�و �ا��قل ��ذا �ضمن �آخر�للدخول �شرط �املعرف�ن ��عض �الفكر�"و�ش��ط مواكبة

،�وتحقيق�التوافق�ب�ن�العقل�والنقل،�و���مسألة�شغلت�بال�الكث���من�"للشر�عة��سالمية��سالمي

  . 3ملفكر�ن�املسلم�ن�وكتبوا�ف��ا�عشرات�املئات�من�الرسائل�و�سفارا

� �آخرون �إ���"واعت��ه �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �هللا �رسول �مبعث �منذ �فكر�املسلم�ن �أنتجھ �ما �ل

  .4"اليوم،����املعرفة�ال�ونية�العامة�املتصلة�با��الق�سبحانھ�و�عا���والعالم�و��سان

لم�ينطلق�من�فراغ�وإنما�استل�م�من�أوضاع���سالمين�الفكر�و�شدد�أ��اب��ذا�الفكر�من�أ

،�و���ا��قبة�ال���سبقت�ظ�ور��سالم����شبھ�ا��ز�رة�العر�ية،�كما�استل�م�من�املحيط�"ا��ا�لية"

والفار����وال�ندي،�مختلف�الوضعيات�الفاسدة�ال����انت�رائجة�آنذاك،�و����عل��ا� الروما�ي�وال�يلي��

  .حة�ملا�يجب�أن�ت�ون�عليھ�ا��ياة�السليمةاملنطلقات�ال��ي

                                                           

  25،�ص2009لل�شر�والتوز�ع،�عمان��ردن،��املأمون ،�دار�الفكر��سالمي����مواج�ة�الفكر�الغر�يفؤاد�محسن�الراوي،��- -1

  . 24،�صاملرجع�نفسھفؤاد�محسن�الراوي،��- -2

  .وا����املوضوع�ابن�تيمية�من�خالل�كتابھ،�درء��عارض�العقل�والنقلمن�الذين�كتب�-3

  .41،�ص1994،�فرجي�يا،��سالمي،�املع�د�العال���للفكر��سالميتجديد�الفكر�محسن�عبد�ا��ميد،��-4
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ع���العرب�كب��ا�فقد�أخرج�م�من�حالة�السبات�والبداوة�ا���حالة���سالميو�ان�فضل�الفكر�

  1.التحضر�والر��،�فشغلوا�الدنيا�وأخرجوا�غ���م�من�ظلمات�ا���ل�ا���نور�ا��كمة�والعقل�وا��ق

س�شرق�ن،�لعدم�ال��ام�ا�املعاي����سالمية����كتابات�امل��سالميو�عد�خارجا�عن�دائرة�الفكر�

�توصف� �ال�� �الكتابات �ح�� �ذلك �من �وال��س�ث�� ��سالمية، �للشر�عة �العامة �واملقاصد �النصوص ف�م

  .باالعتدال�واملوضوعية

�را �ال�� �ا��ديثة �املفا�يم �من ��و�مجموعة �الفكر��سالمي �أن �القول �استعمال�ا،�وخالصة ج

يمثل�مجموع�،�و�و�للرّد�ع���ا��طاب�القومي�العر�ي�برز�زمن�اليقظة�العر�ية،�خاصة����عصر�ال��ضة

�علوم� ��عالقة �يتعلق �النظر�فيما �إعمال �إ�� �تدفعھ �وال�� �ال�شري، �العقل �تخاطب �ال�� املوضوعات

�التجر��ية� �العلوم �بقضايا �و�جتماعية، �ا��ضار�ة �و�تجا�ات �والقيم �العقيدة �وقضايا الشر�عة

�والع �املستوردةوا��داثة �القيم �من �وغ���ا �عقدية� صرنة �خليفة �ع�� �مؤسسة �نظر�إسالمية �وج�ة من

 .ثابتة����مسارات�القرآن�الكر�م�والسنة�النبو�ة�واج��ادات�أجيال�الفق�اء�والفالسفة�املسلم�ن

  

 ثانيا الفكر اإلسالمي بين التجديد واالجتهاد
ال���يطرح�ا�رواده�سواء����القديم�أو��ي�سالمناقش�الكث���من�املفكر�ن�اليوم،�قضايا�الفكر�

�للتجديد�و�ج��اد،�مختلف�ن����حدود�ما�يصل� ���ا��ديث،�و�ميل��عض�م�إ���إخضاع��ذه�القضايا

للبحث�واملساءلة،���سالميإليھ�مجال�الفكر�والعقل�الناقد،�الذي�ي��ر�بھ��ؤالء�عملية�إخضاع�الفكر�

�الفكر� ���سالميمعت��ين �ال��اث �ولإلحاطة���سا�ي�يالمس �الفرعية، �القضايا �من �جملة ��� الوض��

  .باملوضوع�يجب�علينا�تحديد�معن���التجديد�و�ج��اد�ع���ضوء�التعر�فات�الفق�ية�وال��اثية

  التجديد .3

� ��و �لغة �"التجديد �املع�ود �من �انقطع �ما �الفاعلية��وإعادتھوصل �من �السابقة �حالتھ ا��

�أدركتھ�عناصر�الب�2والن�� �الفساد،��عدما �"،�و�عرفھ�آخرون�بأنھ�"��وعوامل " تصي���ال���ء�جديدا

  .3فالتجديد��و�وجود����ء�ع���حالة�ما�ثم�طرأ�عليھ�ما�أباله�وأفسده

و�و�. 4"إحياء�ما�انطمس�من�معالم�الس�ن�و�شر�ا�ب�ن�الناس�والعمل���ا"وأما�اصطالحا�ف�و�

�الد ��� �املحركة ��يجابية �للقوى ��عث �عملية �الفكر�بتعب���حدا�ي �أن �املسلمون �و�عتقد �والشر�عة، ين

  .قابل�للتجديد�والبعث،����صور�أك���جالء�عما��ان�عليھ����مراحل�الضعف�والتق�قر��سالمي

                                                           

  .12،�ص2002،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة،�فضل�علماء�املسلم�ن�ع���ا��ضارة�الغر�يةعز�الدين�فراج،��-1

  .84جدد،�ا��زء�الرا�ع،�ص: ابن�منظور�،�لسان�العرب،�مادة - 2

  .16،�ص1424،�دار�بن�ا��وزي،�السعودية،�،�التجديد����الفكر��سالميعدنان�محمد�أمامة�-3

  .16،�صاملرجع�السابقعدنان�محمد�أمامة،��-4
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�أف�ار� �من �بھ �علق �مما ��سالم �تنقية �بأنھ �التجديد �املودودي �أبو��ع�� ��عرف �املع�� ��ذا و��

يوسف�القرضاوي�بأنھ�محاولة�العودة�باإلسالم�إ���يوم� �سالميا��ا�لية،�ب�نما�صوره�الداعية�واملفكر�

  .�1شأ�وظ�ر

تعاقبة�من�ج�ود�الرجال�واملتنور�ن�امل��اكمات�ع���العصور�جملة�الالتجديد�قد�خلفت�عملية�و 

الناس�و�غي���أوضاع�م�الثقافية�والفكر�ة�والدي�ية�و�جتماعية،�و�س�ند�املسلمون��إصالحامل��رة����

ا��ديث�الذي�رواه�أبو��ر�رة�ر����هللا�عنھ�عن�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم�أنھ������ذا��مر�إ��

ومما�يمكن�است�باطھ�من��ذا�" إن�هللا�يبعث�ل�ذه��مة�ع���رأس��ل�مائة�سنة�من�يجدد�ل�ا�دي��ا"قال

أن��مة��سالمية�س�نحرف�أحيانا�عن��عض�معالم�الس�ن�ال��يحة�وستغ���مجرا�ا،�وأن� ا��ديث

�س�ستمر�بانتظام �التجديد �فتألف� �ذا �املسلم�ن �ع�� �الع�د �ال�يطول �ح�� �سنة، �مائة ��ل �رأس ع��

  . قلو��م�طرق�الضالل�والفساد�والبعد�عن�الصراط�املستقيم

�انفرد� �قد ��سالم �ألن �و�ائن، �ثابت ��سالم ��� �فكر�ة �وقيمة �كفلسفة �التجديد �أن كما

�ال ��خرى ��ديان �بقية �عن �متعددة �من�بخصائص �قبل�ا �ما �ألغت ��سالم �رسالة �أن �م��ا �سبقتھ، ��

،�أعطت�للناس�جميعا�ال�لمة��خ��ة�من�هللا�عز�وجل�خالق�2أديان�و���ت�شرا�ع�ا،ف���ديانة�خالدة

اليوم�:" الذي�بلغ�الرشد،�قال��عا����ي��سا���وان،�بحيث�لم��عد�ما�قبل�ا�مالئما�لطبيعة�التطور�

  .3"عليكم��عم���ورض�ت�لكم��سالم�دينا�أكملت�لكم�دينكم�وأتممت

�أن �ع��� كما �الناس �جميع �إ�� �موج�ة �ف�� �شرا�ع �من �قبل�ا �ما ����ت �قد ��سالمية الرسالة

  .4"قل�يا�أ��ا�الناس�إ�ي�رسول�هللا�إليكم�جميعا:" اختالف�ب�ئا��م�وظروف�م�ا��ياتية،�قال�هللا��عا��

وقد�اد����ل�قوٍم�" ددين،�قال�ا��افظ�ابن�كث���وقد�اختلف�الناس�ع����زمنة����تحديد�املج

�العلِم�من��ل�طائفة�و�ل�صنف�من�أصناف�
َ
�حملة ���إمام�م�أنھ�املراد���ذا�ا��ديث�والظا�ر�أنھ��عمُّ

وال�يلزم�أن�ي�ون����رأس��ل�مئة�سنة�واحد�"وقال�ابن���ر�العسقال�ي����كتاب�الفتح�املب�ن�،�"العلماء

  "صال�ا������ل�ا������ٍص�واحٍد فقط،�وال�يلزم�أن�جميع�خ

�الفكر� �دعاة �برر �بأمة���سالميوقد �أملت �ال�� �املعالم �من �بجملة �الدين ��� �التجديد ضرورات

  :�سالم�م��ا

  .القعود�عن�أسباب�التقدم�العل���والتخلف�عن�إدراك�حركة�اليقظة��ور�ية

  .�ختالف�والصراع�القائم�ب�ن�الدول��سالمية�قديما�وحديثا

                                                           

  18،�صاملرجع�نفسھعدنان�محمد�أمامة،��-1

  .21،�صاملرجع�نفسھعدنان�محمد�أمامة،��-2

  .03سورة�املائدة،��ية��-3

  .158سورة��عراف،��ية��-4
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�غ����  �ا��ديدة �القيم �من �جملة �وحملھ ��سالم �بالد �ع�� �وت�البھ �ا��ديث ستعمار�الغر�ي

  ....املألوفة

 : االجتهاد .4

��و� �ج��اد �شاق"لغة �فعل ��� �ا���د �ا���د�: فيقال" بذل �بذل �أي �الر��، �حمل ��� اج��د

�بأنھ �العلماء �عرفھ �فقد �اصطالحا �وأما �حمل�ا، ��� �إدراك: "واملشقة ��� �ا���د �الشرعية��بذل �ح�ام

،�وا���د�املبذول�ل�س�من�جانب�استقراء��ح�ام�"وا��كمة�م��ا�وأدل��اومعرف��ا�من�حيث�مشروعي��ا�

بتفاصيل�ا�وما�كتبھ��ولون�والسابقون�ف��ا،�وت�بعھ������حاطةاملتعلقة�بقضايا��ج��اد�فحسب�بل��و�

�للباحث �إر�اقا ��ش�ل �قد �مما �واملصنفات، �التآليف �بأنھ. واملج��د�مختلف �آخرون استفراغ�"وعرفھ

�و�جماع� �النبو�ة �والسنة �الكر�م ��القرآن ��ساسية �مصادر�ا �من �الشرعية ��ح�ام �إدراك ��� الُوسع

�وغ���ا �عالقة�"والقياس �ل�ا �نقطة �أية �ورائھ �من �ال�يرى �حدا �املج��د �بلوغ �يرمز�إ�� �الوسع �واستفراغ ،

  .شرحا�أو��عليقا�بموضوع�بحثھ�فيضيف�ا�إ���عملھ�بحثا�أو 

� �أتباعھ ��سالم �يدعو ��إ��و �التقليد، �ونبذ �العقل �وإعمال �ا���ة��فاإلسالم�ج��اد دين

،�وقد�ذم�القرآن�الكر�م����مواطن�كث���ال�وى�والظن�القائم�ع���سوء�املعرفة�وعدم�اكتمال�1وال���ان

ر�بحال�أقوام�وردوا�"��علمبل�اتبع�الذين�ظلموا�أ�واء�م��غ�:" الصورة����عقول�الناس،�قال��عا��
ّ

،�وذك

موارد�ال�الك�واندحروا����سوء�ا��اتمة،�وكيف�أ��م��انوا�كث��ي�اللوم�ألنفس�م�بتعطيل��عمة�العقل�

  .."وقالوا�لو�كنا��سمع�أو��عقل�ما�كنا����أ��اب�السع��:" والتفك��،�قال�هللا��عا��

�ع� �وحث ��سالم �ل�ا �دعا �ال�� �العقل �حر�ة �دليل �بقداسة�و�ج��اد �واملساس ��عطيل�ا �عدم ��

   .2،�الذي�يوصل�ملعرفة�ا��كمة�و�بداية�النظر�العق���الرأي�ج��اد����و  .التفك��

��و�� �وا��م�ور �ا�س �بن �مالك ��مام �فمذ�ب ��ج��اد �وجوب ��� �الفق�اء �اختلف وقد

العلماء�وجوب��ومذ�ب�مالك�وجم�ور "حيث�يقول�"إرشاد�الفحول "الوجوب،وقد�نقلھ�القرا������كتابھ�

  ".�ج��اد�وإبطال�التقليد

وحدد�العلماء�شروط�املج��د�م��ا���لية�والكفاءة�العلمية�واملعرفة�باألح�ام�الشرعية،�والعلم�

� �مواضيع �ومعرفة �بالسنة �والعلم �العر�ية ���جماعباللغة �القياس �الشر�عة��وإدراكومعرفة مقاصد

� �ع�� �الوا�� �و�طالع �الفق�أصول �سالمية، �مواطن �ومعرفة �وفروعھ،���جماعھ، �ومسائلھ �الفقھ ��

شرط�املف����ونھ�م�لفا�:" وقد�فصل�ا�ابن�صالح����أدب�الفتيا�بقولھ�. 3و�طالع�ع���أحوال�العصر

                                                           

  .260عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 1

  .123ص. 1966مصر�.مصطفى�عبد�الرازق،�تم�يد�تار�خ�الفلسفة��سالمية،�مطبعة���نة�التاليف�وال��جمة�وال�شر�- 2

  .100لسابق،�صمحمد�أبو�ز�رة�،�تار�خ�املذا�ب��سالمية،�املرجع�ا�- 3
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�رص�ن� �الذ�ن، �سليم �النفس، �فقيھ �املروءة، �وخوارم �الفسق �أسباب �عن �مت���ا �مأمونا �وثقة مسلما

  ".متيقظاالفكر،���يح�التصرف�و�ست�باط،�

يواكب�التطور�و�حقق�مبدأ��ستمرار�ة�للدين��ألنھ �سالميو�عد��ج��اد�م�ما�جدا����الفكر�

�التغي�� �لقاعدة �و�ستجيب �الكر�مة��1سالمي، ��ية �عل��ا �نصت �ح���:" ال�� �بقوم �ال��غ���ما �هللا إن

  ".�2غ��وا�ما�بأنفس�م

�أصول  �بقاء �عل��ا �يتوقف �إسالمية �فر�ضة �يواكب��و�ج��اد �العطار�والثمار�ملا �دائمة الشر�عة

  3املعطيات�واملستجدات�ع���مر�العصور�والزمان

�حكم� �فيھ �ل�س �ما ��ل ��� ��ج��اد �مجال �و�صوليون �الفق�اء �حدد �فقد �التجديد �مثل ومثلھ

  .4شر���قط���الثبوت

الن���ص���هللا�بدءا�باج��اد��5وقد�عرف��ج��اد�ع���مر�العصور�تطورا�كب��ا�ومر�بأدوار�عديدة

عليھ�وسلم����مسائل�لم�ي��ل�ف��ا�نص،�واج��اد�ال��ابة�من��عده�و�داية�اختالف�م����طرق��ج��اد�

�العراق،� �كفق�اء �الرأي �ع�� ��عتماد �إ�� ��عض�م �فمال �النصوص، �ف�م ��� �اختالف�م ��س�ب وأدواتھ

  . 7و��ة��و�إجماعال��ابة�تفق�عليھ�اما�رأى�آخرون�أن�،�و 6وتمسك�آخرون�باألثر�كفق�اء�املدينة

  

  ثالثا خصائص الفكر اإلسالمي

  الربانية .6
�فكرا ��ونھ �الفكر��سالمي ��� �بالر�انية �العامل�ن،��و�قصد �رب �هللا �من �ومبادئھ �أصولھ �ستمد

�أن�يائھ �طر�ق �عن �لعباده، �هللا �أنزل�ا �ال�� �الدين �بمعالم �الفكر�ف�،8مل��ما ��عاليم �عن �بذلك ت�تفي

وال��ع��� ،ال���تم���العقائد��خرى �املوضوعية عدممعالم�الذاتية�و�نطباعية�و وى�و صفات�ال���سالمي

ح�امھ�وجو�ر�الت�ليف�الشر��،�بل�إن�الدعوة�إ���أذلك�كبت�حر�ة�التفك���والنظر����مضام�ن�الدين�و 

                                                           

  .70،�ص�2013،�ترجمة�أسامة�ن�يل،�املركز�القومي�لل��جمة،�القا�رة�،�حركة��صالح����ال��اث��سالميشارل�سان�برو،��-1

  11سورة�الرعد��ية��-2

3 -�� �القا�رة، �وال�شر�والتوز�ع، �مصر�للطباعة ���ضة �شركة �ا��ضار�ة، �وا��صوصية �الفكري ��بداع �عمارة ،�2007محمد

  25ص

اسالم�يقصد�بقطع�الثبوت�أي�حكم�فق���قطعت��س�تھ�إ���الشارع��القران�الكر�م�والسنة�النبو�ة،�مقت�س�من�موقع��-4

  275845فتوى�رقم��و�ب

   08صاملرجع�السابق،�محمد�أبو�ز�رة،�تار�خ�املذا�ب��سالمية،��- 5

  . 34ص�املرجع�السابقمحمد�أبو�ز�رة،��- 6

  .36ص�لسابقاملرجع�امحمد�أبو�ز�رة،��- 7

  .88،�صاملرجع�السابقفؤاد�محسن�الراوي،��-8
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�هللا التفكر�والتفقھ �ا�� �الطر�ق �معالم �لتلمس �واجبة ��سالمية �الشر�عة ��� �الن’، �ُجعلت صوص�نما

  .. القطعية�كمعالم��ادية�للفكر�ال�شري�ح���ال�ي�يھ�وسط�ال�ساؤالت�غ���املجدية

فصفة�الر�انية�تر�ح�نفوس�املؤمن�ن�وتر�ط�م�بصالبة�وقوة�بخالق�م�وخالق�السماوات�و�رض،�

الذي�تجلت�قدرتھ�ور�و��تھ�����ل�مظا�ر�ا��ياة،�وال�ي�ون�ذلك�إال�ملعبود�بحق�ا�سم�بصفات�الكمال�

  .������ز�ال�شر�وأعوا��م�ع���تحصيل�ا��العلم�والقدرة�والقيامة�و�رادةال

م�انتھ،�وم��ا�ت�بلور�ا��صائص��خرى�ال���يتم��� فالر�انية�خاصية��ستمد�م��ا�الفكر��سالمي

�وثيقا �ارتباطا �ترتبط �وال�� �ي�ش��ا� ��ا، �ال�� �الوضعية �الفلسفية �التصورات �من �وال��ستمد �بي��ا، فيما

  .1ر�ال�شري����ش���املجاالتالفك

�واليوم��و�سالم �با� ��يمان �خالل �من �املنكرات �وتجنب �ا����ات �بفعل �الناس �حياة ير�ط

�فالدنيا� �املجتمع، ��� �عناصر�صا��ة �ي�ونوا �أن �وا��رص �املختلفة �بواجبا��م �للقيام �وتحف���م �خر،

و�لقوا�ما�قدموا��حصد�ف��ا�الناس�أعمال�مو���مزرع��ا�ال���ي�باآلخرةمرتبطة���سالميبال�سبة�للفكر�

�َن�:" ،�قال�هللا�عز�وجل����2ا��ياة�الدنيا ِ
َ

َعامل
ْ
�ال ِھ�َرّبِ

َّ
ُسِ�ي�َوَمْحَياي�َوَمَماِ�ي�ِلل

ُ
�َصالِ�ي�َو� ْل�ِإنَّ

ُ
ال�) 162(ق

ْسِلِم�َن�
ُ ْ
ُل�امل وَّ

َ
ا�أ

َ
ن

َ
ِمْرُت�َوأ

ُ
ِلَك�أ

َ
ُھ�َوِ�ذ

َ
ِر�َك�ل

َ
    3")163(ش

  الشمولية .7
�شمو  �ا��ياة�ع�� �مجاالت �ل�ل �الفكر��سالمي �ال�شري �ول �الس�� �يقتصر�الفكر�ومنا�� �وال ،

�حياة �نظام �لي�ون �يؤ�لھ �ا��ياة �مجاالت �ل�ل ��سالم �وشمول �والشعائر، �العبادة �جوانب �ع�� �فقط

�مجاال بامتياز ��� �الناس �وحاجات �بمتطلبات �يفي ��ت، �العقيدة �و�قتصاد �والقانون والفن�والسياسة

وسائر�متطلبات�ا��ياة�املجتمعية،�ا��رب�والسلم�والن�اح�والبيع�والزواج�والطالق�والتجارة،�والر�اضة�و 

  .4الفكر��سالمي،�و�قدم�تصورات�مناسبة�لتأط���اعن��ا�ف�ذه�املجاالت�جميعا��

�ف �من �ما �جانب �من �نظر�الناس�ا��ياةجوانب ��� �تاف�ا ��ان �الفكر��سالمي،�م�ما �إال�وتناولھ ،

،�وا��ق�من�الباطل،�والصدق�من�الكذب،�والطيب�سقيما�����من�الشر،�وال��يح�من�الوأو���ف��ا�

  .من�ا��ب�ث،�والغث�من�السم�ن

�أو�ملة� �بدين �تمي���بي��م �دون �آدم �ب�� �من �الناس �عديدة �مرات ��� �الكر�م �القرآن �خاطب وقد

���خلق�م�ومنح�م�الفرصة�للتقرب�من�سبل�النجاة�وطر� ق�ا��ق�وا����،�معينة�بحكم��و��م�عبيد

  ،�"غرك�بر�ك�الكر�م يا�أ��ا���سان�ما:" قال��عا���

                                                           

  .88ص�املرجع�السابق،فؤاد�محسن�الراوي،��-1

  . 629،�ص1986،�دار�املعرفة،�ب��وت�لبنان،�01أحمد�أم�ن،�الت�امل�����سالم،�مجلد�- 2

  .اآلیات من سورة األنعام - 3
  .102،�صاملرجع�نفسھفؤاد�محسن�الراوي،� -4
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القواعد�والقوان�ن�والنظم�ال���تنظم�حياة�الفرد�و�سرة�واملجتمع�مختلف�قصد�بالشمولية��و 

فقد� ،وصفوا�بر�بان�الليل�وفرسان�ال��ارالذين���ابة�رسول�هللا�خ���من�جسد��ذا�املبدأ�و�مة،�و 

�الشمولية �با�جسدوا �لر�ط �اللبق ��جتماعية �والت�اليف �الشعائر�التعبدية �ت�اليف �و�ان�ب�ن املختلفة،

�و�ب�ص���هللا�عليھ�وسلمالرسول����ذلك�قدو��م� �ومتنوعة�ف�ان�الزوج ،�جمع�ب�ن�وظائف�عديدة

  .الفذة��ص�تھ�ا��كيم�واملص���والعابد�الناسك�و�ل�ا�وظائف�تجسدت����و والن���والقائد�

�ا �فإن �عليھ�ولذلك �هللا �ص�� �الن�� ���ص �من ��سالم �شمولية �صفات ��ستمد لفكر��سالمي

وسلم�حيث�جسد����ذاتھ�الكر�مة��ل�معالم�الدين�ال��يح�وفق�مقتضيات�الشر�عة�ومقاصد�الدين�

  . دون�أن��غفل�جوانب���سانية�فيھ

  الواقعية .8
� �حياة �وممارسة �بناء �أجل �من ��و�موجود �ملا ��س�ناد �الواقعية �مع�ا��سان��ع�� �والتفاعل ،

�خاصية �والواقعية ��عد، �ع��ا �يكشف �لم �ال�� �وانتظار�التغي��ات �بالغيب �السل�� ��رتباط من� دون

،�وتحرك���سان�س�ند�إ���ما��و�موجود�من�قيم�واستعدادات�فطر�ة���� ،�سالميخصائص�الفكر�

  .راتھ�القيام���ادون�ت�ليفھ�بأشياء�ال�يقدر�عل��ا�وال��سعھ�قد1فيھ�قيم��يجابية

صالة�من�فالعبادة�وال���تتمثل����تجسيد�شعائر�الدين����الواقع��ستطيع��ل�الناس�ممارس��ا،�

����الديانات��خرى،� �لكث���من�الشعائر�املثالية�ال������ز�ال�شر�عن�أدا��ا أو�قد�وصوم�و��،�خالفا

�ا �وحب �و�نجاب �فالزواج �نفسھ، ��� �والوجود ��غرائز�البقاء �أك���الغرائز�تصطدم �من �و�نفاق ملال

�ال� �ح�� �لإل�سان، �القصوى �وضرور��ا �وأقر�بوجود�ا �الفكر��سالمي �اح��م�ا �ال�� ���سان ��� الفطر�ة

يجنح�إ���الكبت�والر�بنة�و�عطيل�استعمار�ا��ياة�والضرب�ف��ا�طوال�وعرضا،�و�ذا�خالفا�ملا�سلكتھ�

َن�:" ه�الغرائز�الفطر�ة����ب���ال�شر،�قال�هللا��عا��املسيحية�والنحل��خرى�ال����عسفت����ف�م��ذ ُزّ�ِ

 
َ

�
ْ

�َوا� ِة ِفضَّ
ْ
�َوال َ�ِب

َّ
�الذ �ِمْن َرِة

َ
ْنط

َ
ق

ُ ْ
َناِط�ِ��امل

َ
ق

ْ
�َوال َبِن�َن

ْ
�َوال َساِء ِ

ّ
�ال� �ِمْن َ�َواِت

َّ
�الش �ُحبُّ اِس َمِة�ِللنَّ َسوَّ

ُ ْ
�امل ْيِل

�ال َ�َياِة
ْ

�ا� �َمَتاُع ِلَك
َ
�ذ َ�ْرِث

ْ
�َوا� َعاِم

ْ
�
َ
آِب َو�

َ ْ
�امل �ُحْسُن �ِعْنَدُه ُھ

َّ
�َوالل َيا

ْ
ن �2"دُّ ،� �ب�ل�ورفع �املؤمن�ن �عن ا��رج

  ".وسع�ا�إال ي�لف�هللا�نفسا� ال"عنوانھ�واقعية�

وقد�تب�ن�مع�مرور�الزمن�وحدوث�التفاعل�ب�ن�ا��ماعات�ال�شر�ة�والنصوص�الدي�ية��سالمية�

�وال�خالف� ���سان�أن�ال�خالف�ب�ن�النص�الدي���والرؤ�ة�العقلية، �الواقع�الطبي���وفطرة �ب�ن أيضا

  .3و��ن�العلم�الشر���وقواعده�ال�لية�ال��يحة

                                                           

  107،�صاملرجع�نفسھالراوي،�فؤاد�محسن��-1

  .14سورة آل عمران األیة  - 2
  .للمز�د�من�البحث����املوضوع�تراجع�كتب�العقيدة�والفلسفة�ال���تناولت�قضية�عالقة�العقل�بالنص�-3
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ومع��ةوجوداملوضوعية�امل�قائق�ا�الفكر��سالمي�ل�ونھ�يتعامل�مع����أبرز�صفات��الواقعيةف

� �ال�مع �املش�ود، �الالواقع �الصور �املعقلية �جردة، ��ديرة، �وحفاظ �الك�نة �ي����ا �مثالال�� يات�وال�مع

  .���ء��عكس�ولو�جزء��سيطا�مما�تدعو�إليھقابل�ا����حياة�الناس�يال� خيالية

�صالة�فكرة�،�و�جمع�ب�ن�فال�خ������علم�لم�ينفع�صاحبھ�ير�ط�العلم�بالعمل�سالمي�فكر�فال

  .طموحات�الناس�وأحالم�م�وآمال�م،�و فال�خ������قوم�ي���بون��عيدا�عن�قضايا�أم��م�املعاصرةروح�و 

�والف �كر��سالمي ��سبح �ال �أو�ام ��� �بأتباعھ �ا��يال، �املثالية�وامليتولوجيا �أجواء ��� ق ِ
ّ
وال�يحل

���الواقع،�كما�صنع�الفارا�ي����مدي�تھ�الفاضلة�وأفالطون�����اال�وجود�ل�ع���الناس�صورا�فيفرض�

� �ا��يالية، �جم�ور�تھ �وآمنوا �أحسنوا ��م �إن �بدخول�ا �عباده �هللا �وعد �ال�� �ا��نة �وصف�ا�فح�� واتقوا

ل�م�ووصف�أطوار�ا��ياة�وتقلب�الناس����رحلة��نتقال�إ����خرة�حيث�مستقر�م�ال��ا�ي�الذي�خلقوا�

  .ألجلھ

�والفرد�ع��� الر�انيةو  املثاليةفالفكر��سالمي�إذا�رغم�أنھ�ي�شد�تحقيق� ���سلوكيات�املجتمع

� �سواء �واق�� فكر ف�وحد �الفالسفةتمني كما ال �و كما الواقع مع يتعامل، �بھ �و�حلم �الناس  الف ،اه

�و  �لاجتي �الناس � مشكالتفطرة �مستو�ا��ا�القائمةا��ياة �والش�وات� �لاجتي وال ،بمختلف الرغبات

ال�امنة����الناس�وال�يحرر�ا�كما�تفعل��ديان��خرى�وامللل�الكث��ة�ال���أباحت�الزنا�وا��مر�والدعارة�

  .دعة�للت�تل�والز�د��جباري ولم�ي��ر�عل��ا�بالر�بنة�والغصب�وال

�والنفسية�� وال �العقلية �م�وناتھ �ب�ل ���سان �يطرحھ �ما �واقعية �من �الفكر��سالمي س�ث��

�وساعة� �للعبادة �ساعة ��ساعة، �ساعة �قولھ �وسلم، �عليھ �هللا �ص�� �الن�� �عن �و�� �والبدنية والفكر�ة

  .للنفس�والبدن��ستقوي���ا�و�طرح�عنھ�آسن�امللل�وكئ�ب�السابق

 ينطلقش���أنواع�ا�و�شعبا��ا،�ل� مشكالتو  ،من�تناقضات�فيھ ماكر��ستوعب���سان�ب�ل�ف

  .بھ�نحو�الر���واملثالية�امل�شودة

 التوازن والوسطية .9

املسلم�إ������سان�عت���جو�ر�من�جوا�ر�الدين،�ال�يجنح����ظلھ���سالميالتوازن����الفكر�

� �مع�ن �الت��مل��و جانب �و�نطلق �أخرى، �املؤمن�ن�جوانب �حياة ��� �املتحكمة �القضايا �أبرز �من وازن

والش�ادة،�فاملؤمن�مطالب�بالع�ش��يجا�ي� واملتمثل����التوازن�ب�ن�الدين�والدنيا،�و��ن�عالم�الغيب

  .والعمل�لآلخرة��حسانوالتفاعل����ا��ياة�الدنيا�دون�أن��غفل�

��ع �بالتا�� �ر�ھ �والرجاء،و�عبد �ا��وف �ب�ن �املسلم �و�قوم�فيتوازن �والر�بانية، �التطرف �عن
ً
يدا

� ��� �و�توازن ��خرى، �ل��وانب �إ�مال �دون �مع�ن �مجال ��� �مختلف���نفاقبواجبھ �إشباع ��� و�توازن
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وكذلك�:" تجسيد�الوسطية����م��اج�ا��ياة�مصدقا�قولھ��عا�����إ�أ�ش�واتھ�وغرائزه،�و��دف��ذا�املبد

  ...1"��ون�الرسول�عليكم�ش�يداجعلناكم�أمة�وسطا�لت�ونوا�ش�داء�ع���الناس�و 

و�رى�البعض�أن�التوازن�قيمة�فطر�ة�مرتبطة�با��لق����حد�ذاتھ�لذلك�نوه�القرآن�الكر�م���ا�

،�و�دون��ذه�ا��اصية�ال�امة�النفرط�عقد�ال�ون�2"ترى����خلق�الرحمن�من�تفاوت ما:"���قولھ��عا���

�وج �الف��ياء �علماء �أث�ت �وقد �وم�وناتھ، �أجزاؤه �ال�ون�ولتمزقت �شؤون ��� �تتحكم �دقيقة �قوان�ن ود

وتنظم�ديمومتھ�بالش�ل�الذي��و�عليھ�اليوم،�ومن�العلماء�من�اس�ند�إ����ذه�ا��اصية����الوصول�إ���

تقدير�معرفة�ا��الق�عز�وجل�واملدبر�لشؤون��ذا�ال�ون�بحكمتھ�وقوتھ�وعلمھ�الواسع،�إذ�ال��ستقيم�

ون�الشاسع�دون�وجود�قوة�تدبر�شؤونھ�وتنظم�ص��ورتھ�العاقل�وجود�مثل��ذا�ال����سان���ذ�ن�

وحركيتھ�املستقيمة�واملنتظمة،�وقدروا�أن��ذه�القوة�يجب�أن�ت�ون�مفردة����ذا��ا�حرة����قرارا��ا�غ���

   ".لو��ان�ف��ما�آل�ة�إال�هللا�لفسدتا:" مسلو�ة��رادة�وذات�حكمة�بليغة،�قال��عا���

ع���البقاء�ع���مسافة�واحدة�ب�ن�الوسطية� ة�والتوازن الوسطيو�حرص�املسلم�بفضل�قيم���

�سالم�عن�غ��ه�من�الشرا�ع��اتم�����رك��ة�أ�م�وتمثل�الوسطية��،�فال�إفراط�وال�تفر�طم�ونات�ال���ء

املؤمن�ن�استقامة��ال��ودية�واملسيحية،�ف���تضبط�،�والديانات�السماو�ة�السابقة�والقوان�ن�الوضعية

مآلھ�الفل����تحقيق�ما�ة�الوسطية�يصاخالف�خيو�ل�ن����.املوصل�للنجاة��روج�عن�ا��طوعدم�ا�

� �وقد �النف���، �و�من �الطمأن�نة �من ���سان، �السمحيصبو�إليھ �با��نفية ��سالم �شر�عة اء�جاءت

  .����ل����ءوالوسطية�و�عتدال،�

والتوسط��،ومتناقض�ن�التعادل�ب�ن�طرف�ن�متقابل�ن�أو�متضادينالوسطية�تحقيق�كما�يقصد�ب

حيث�ال�يط���أحد�ما�ع����خر،�وال�يأخذ�أحد�ما�ا��ق�،�وعدم�امليالن�ألحد�ما�دون��خر،�ببي��ما

�بالتأث��� ��خر�و�نفرد �تحقيق�أك���من �الصورة ��ذه �وضوح �يحقق �وخ���مثال ��خر، �دون �الناس ع��

ْم��ُ :" التوازن�����نفاق�قال��عا��
َ
ُقوا�ل

َ
ف

ْ
ن

َ
ا�أ

َ
ِذيَن�ِإذ

َّ
َواًماَوال

َ
ِلَك�ق

َ
اَن�َبْ�َن�ذ

َ
ُ�وا�َو�

ُ
ْم�َيْق�

َ
وا�َول

ُ
نوه�عز�و ،�3"ْسِرف

وجل�بأن�صفة�التوازن�عظيمة�وال�تخص��وكب��رض�فقط�الذي��ع�ش�فيھ�امل�لفون�بل����سنة�

�َ�اَن :" �ونية�قال��عا��� ِ
ْ

َعَ�ا�َوَوَضَع�امل
َ
َماَء�َرف وال�شطط� �إفراط�وال�تفر�ط،�وال�غلو�وال�تقص��،فال . 4"َوالسَّ

  .���الفكر��سالمي

                                                           

  143سورة�البقرة�،��ية��-1

  04سورة�امللك،��ية��-2

  .67سورة�الفرقان��ية��- 3

  .07سورة�الرحمن��ية��- 4
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 الثبات .10
الفكر��سالمي�فكر�ثابت�من�حيث��سس�ال���يقوم�عل��ا،�و���العقيدة�الر�انية،�ومنظومة�

وقواعد��عتقاد�والتصور��سالمي��ل�ا�مفا�يم�ثابتة�عميقة�أصيلة�ضار�ة��.القيم�و�خالق��سالمية

.. ملسلم،�فالتصور�عن�هللا،�و��سان،�وال�ون،�وا��ياةاو���أعماق�نفس�.. ���جذور�الفطرة���سانية

ثابت�ال�.. ثابت�ال�يتغ��،�ودور���سان����ا��ياة�وخالفتھ�ف��ا�ثابت�ال�يتغ��،�ورجوعھ�إ���ر�ھ����ال��اية

ثابتة�ال�تتغ��،�و�التا���ف�و�فكر�را���ا��ذور،�ثابت�ثبات�.. يتغ��،�وشر�عة�هللا����إقامة�ا��ق�والعدل

 .�ذا�الوجودلائق��صيلة�ا��ق

و�التا���ف�و�ال�يقف�عند�حدود��رض،�أو�ا���س�أو�اللون�أو�اللغة�أو�القوم�و��و�ع���اطالع�

�والديانات �الثقافات �جميع �وكذا ��رضية، �والتصورات �املنا�� �جميع �ف�ًما�.. ع�� �يف�م�ا �كيف ليعرف

 .إ���صراط�هللا�املستقيم.. م�وُ�رشد��يًحا،�و�يِزُ��ا�بم��ان��سالم،�ثم�ينطلق�ُيوجھ�وُ�عل

�و  �صفتان �والثبات �باأل�واء��أساس�تانالر�انية �الفكر��سالمي �فال�تتغ���م�ونات ال�تنفصالن،

واملواقف�ال�شر�ة�كشأن�الفكر�ال�شري،�الذي�ال��عرف�الثبات�و�ستقرار،�باختالف��مزجة�و��واء�

  .ال�شر�ة

 �� �املصادر�و�صول ��و�ثبات �الدين،�فالثبات �ومقاصد �النبو�ة �والسنة �الكر�م ��القرآن و��،

 
ً
�ثابتا

ً
  .1وال���تنعكس�ع���الفكر��سالمي�فتجعلھ�فكرا

�الفكر��سالمي ��� �الثبات �أك���تجليات �ع���: ومن �وقيامتھ �و�عا��، �سبحانھ �هللا �وجود حقيقة

�من ��� �موجودات �من �فيھ �بما �ال�ون �وأن �ف��ا، �ومن �ف��ا �بما �الدنيا �شأ��ا��ا��ياة ��علم ��عا��، خلقھ

و�علم�بداي��ا�وا��كمة�من�خلق�ا،�و�علم�توقيت�زوال�ا�و�غ���حال�ا،�من�أ�سط�ا��سيمات�غ���املجردة�

�علمھ� �عن �من�ئا ��عا�� �قال �واملجرات، �و�فالك �والنجوم �وال�واكب �والبحار�واملحيطات �ا��بال إ��

ُم�َما��: "الدقيق�بأحوال�املخلوقات�كيفما��ان�ش�ل�ا�ووضع�ا�
َ
�ُ�َو�َوَ�ْعل

َّ
ُمَ�ا�ِإال

َ
ْيِب�ال�َ�ْعل

َ
غ

ْ
اِتُح�ال

َ
َوِعْنَدُه�َمف

ٍب�َوال 
ْ
ْرِض�َوال�َرط

َ
َماِت��

ُ
ل
ُ
ٍة�ِ���ظ ُمَ�ا�َوال�َحبَّ

َ
�َ�ْعل

َّ
ٍة�ِإال

َ
�ِمْن�َوَرق

ُ
ْسُقط

َ
َبْحِر�َوَما��

ْ
�َوال ِ�ّ�َ

ْ
�ِ���ِكَتاٍب��ِ���ال

َّ
َياِ�ٍس�ِإال

   .2"ُمِب�ٍن 

�أ �الشرع�ومن�الثابت�أيضا �مظا�ر���سالمير�ان��يمان�و�سالم�ال���حدد�ا �عد�كذلك�من

وال���ال�يمكن�ممارسة��ذا�الدين�دو��ا،�وال�يص���ممارسة�التغي���عل��ا،�وقد���سالمي���الفكر��إثبات

داء����ا��ديث�ال��يح�الذي�رواه�مسلم��عن�عمر�قال�ب�نما�نحن�جلوس�عند�رسول�هللا�ص���هللا�

�وس �اثر�السفر�وال�عليھ �عليھ �الشعر�ال�يرى �سواد �شديد �الثياب �بياض �شديد �رجل �علينا �طلع �اذ لم

                                                           

�عا�-1 �السفيا�ي، �محمد �بن ��سالميةبد �الشر�عة ��� �والشمول �الثبات �املكرمة، �مكة �املنارة، �مكتبة ��شر�وتوز�ع ،1988�،

  .110ص

  .59سورة���عام��يو��- 2
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�عرفھ�منا�احد�فاسند�ركب�يھ�ا���ركب�يھ�ووضع�كفيھ�ع���فخذيھ�وقال�يا�محمد�أخ���ي�عن��سالم�

وتقيم��فقال�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم��سالم�ان��ش�د�ان�ال�الھ���هللا�وأن�محمدا�رسول�هللا

�س�يال �لھ�.. قال�صدقت" الصالة�وتؤ�ي�الز�اة�وتصوم�رمضان�وت���الب�ت�ان�استطعت�إليھ ف��بنا

��خر� �واليوم �ورسلھ �وكتبھ �ومالئكتھ �با� �تؤمن �أن �قال ��يمان �عن �فأخ���ي �قال �و�صدقھ، �سألھ

  .وتؤمن�بالقدر�خ��ه�وشره

أنك�تراه�فإن�لم�تكن�تراه�فإنھ�يراك�قال�ان��عبد�هللا�ك��حسانقال�صدقت�قال�فأخ���ي�عن�

  .. .إ���آخر�ا��ديث

و�اإلضافة�إ����ذه�ا��صائص��ساسية��ناك�خصائص�أخرى�ال�تقل�أ�مية�يتفرد���ا�الفكر�

  :�سالمي�م��ا

   المثالية

�الضوابط�تحقيق�إ���الشر�عة�خالل�ا�من��س���عظيمة�قيمة��سالمي الفكر��� املثالية

�واملفكرون�الفالسفة�عنھ�كتب�ما�أما�والقدوة،�الفضيلة�مقامات�لتبلغ�لل�شر�ة�تقدم�ا�ال���والصور 

�يرى �ال �الذي�ا��امح،�ا��يال�من�بمالمح�مشبع�اف��اضيا�عاملا�ي�ون �أن��عدو �ال �التار�خ�مع�� �ع��

�الذي�الفارا�ي�العر�ي�الفيلسوف�املسار �ل�ذا�أسسوا�الذين��ؤالء�ومن�الواقع،�أرض����لتطبيقھ�الطر�ق

�غ�� �واقعيا�لك��ا�الفاضلة،�املدينة�عن�كتب�ما����أفالطون،�القديم�اليونان�بفيلسوف�التأثر �شديد��ان

  .ل��دوث�قابلة

�وسموه�الروحية���سان�بحياة�يتعلق����ء��ل����املثالية�تحقيق�إ���يطمح��سالمي�والفكر 

�..قبل�من�يصل�ا�لم�ال���ع،و�بدا�والتحضر �والر�����سنة�درجات�إ���للوصول �والرو���املادي

�الفطر�ة�مطالبھ�و��ن�ج�ة�من�وا��سد�الروح�ب�ن�التوازن �وتحقيقھ���سان�لسمو �تجسيد����واملثالية

�الناس�ف�ل�والعقيدة،�والقومية�واللغة واللون �ا���س�عن��عيًدا�وحاجاتھ،�املجتمع�ومطالب�الفردية

 ...واملثالية�الكمال�مدارج�ع���تحقيقھ�من�يتمكنون  بما�إال �بي��م،�اختالف�وال �تمايز �فال �واحد�أصل�م

 اإليجابية
ف��� أن بد ال خالصتھ أن بمع�� إيجا�ي، فكر �سالمي الفكر

ُ
 ممكنة، �غي��ية إيجابية ن�يجة إ�� ت

م، و��سان املنحط، الواقع إ�� ينظر �و فإذا
َّ
 ال ف��م، ما �ل وُ�درك ..ال�شر من �دمية والبقايا املحط

 انحدر م�ما إيجابية حركة �و بل ..اليأس مشارف وعند �ليم، �دراك حدود عند يقف لفكرا تجعل

 و�ناك إل��ا، يصل أن �سالمي للفكر يمكن “إيجابية حركة” دوًما �ناك ��سان، سقط وم�ما الواقع،

 .ضل�ف نحو وِحلم وص�� أناة �� ��سان وتنقل التغي��، طر�ق ع�� خطوات تخطو “عمل خطة”

 الحرية
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 قيام إ�� تتغ�� لن ال�� �سس تلك ..�عا�� هللا أراد�ا ال�� �سس ع�� الفكر �ذا ثبات ومع

 والتقليد والقولبة النمطية من حر فكر �و بل .�سالمي �طار داخل حر فكر ف�و ذلك مع الساعة،

د ال وتبدع لُتضيف العقل طاقات إطالق إ�� يدعو �و بل وا��مود،
ّ
 �َسَعة فسيح فكر ف�و ! تجُمدو  لُتقِل

 و�نم��ا وُ�عمّر�ا �رض �� �س�� أن ��سان أمر سبحانھ هللا إن بل ..�لھ ال�ون  و�سعة �سالمي، �طار

 سواء �رض �� العمارة درجات أق��� وتحقيق مجال، �ل �� و�ك�شاف للبناء و�نطلق سن��ا، و�ك�شف

�� �بداع أو والتطو�ر �ك�شاف أو و�دارة التنظيم أو وال�ش�يد البناء ��  �طار �� يتحرك لكن ..والرُّ

 إ�سان ل�ل الر�ا�ي والعدل ا��ق تقيم ر�انية خالفة �رض �� ��سان خالفة و�ر�د يحقق الذي �سالمي

 .�رض �ل ��

  الوضوح

�فھأ�دا����وا���ومنا��ھ،�وسائلھ����وا���والوضوح،�ةيجابيباإل  �سالمي�الفكر  ي�سم

 ���واملتمثلة�فلسفتھ ا�م���ستمدو �عل��ا��عتمد ال���املصادر �من�وضوحھ��ستقي�،ومقاصده�وغاياتھ

�اللف �ع��يھ�ال �وا�� بحفظھ�العزة�رب��ع�د�الذي �عا���هللا�كتاب الكر�م�القرآنف�والسنة،�الكتاب

�اللغوي ��يانالب�حيث�من�قوتھ�العصور �من�عصر ��ل����العلمية�ا��ماعات�لدى�ث�ت�وقد الغموض،و 

�وداللة�و��ة�ب�يان�وم��زة وا��ة�جلية ف���النبو�ة سّنةال وكذلك العلمية،�ا���ة�وقوة�واملقاصد

�ع���الدارسون �وأجمع�وسلم،�عليھ�هللا�ص���الن���مرو�ات�من�كث�� ����ز�د�الذي�والكذب،�التدل�س�رغم

  .ا��كمةو �و���از �القوة�هللا�كتاب�صفات�من�وجمعت�وعلو�ا،�وتفوق�ا�قو��ا

�الفلسفات��� والر�ب�والشك غموضال يقابلھ��سالمي،�الفكر �بھ�يتم�� �الذي�الوضوح��ذا      

����للسبح�معتنق��ا�تدفع�ال���القديمة،�أو �ا��ديثة سواء��خرى  و�يدلوجيات�واملعتقدات�و�ف�ار 

  .وغايا��ا�مقاصد�ا مستوى �ع���أو �وسائل�ا�مستوى �ع���إن�والتيھ،�و�رتباك�وال��دد�الشك�أتون 

  موافقة الفطرة   

�نحل�م�باختالف�آدم�ب������هللا�بثھ�ال�����سان����العميقة�النوازع�تلك�بالفطرة�و�قصد 

�إليھ،�تدعو�م�وما�فطر��م�عل��م�تنطوي �ما�وفق�مرارا�الناس�الكر�م�القرآن�خاطب�وقد�ومباد��م،

�نفوس�منھ�ت��كب�ما��ز���اليق�ن�علم��علم الذي�ا��الق�ص�يعة�من�جزء��و �ا��لق��ذا�وأن�ال �كيف

  .احتياجات�من�تتطلبھ�وما�وأمزج��م�ا��لق

  رابعا الفرق االسالمية وأثرها في الفكر اإلسالمي

�ودي�ية�سياسية�عديدة�اختالفات�والسالم�الصالة�عليھ�الن���وفاة��عد�املسلمون �عرف

�يج��دون �الناس�من�كغ���م��شر ��مو �ع��م�هللا�ر����ال��ابة�ب�ن��ختالف�وقع�وقد�وفكر�ة،

  .املختلفة�والقيم���واء�وت�نازع�م�و�ص�بون 
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�ص���قولھ�تفس�� �����اختالف�م�بي��م،��ع�ش�و�و �الن���حياة����عديدة�شؤون����اختلفوا�ولقد

��عض�فف�م�،"قر�ضة�ب������إال �العصر �يصل�ن�فال ��خر �واليوم�با��يؤمن��ان�من�:"وسلم�عليھ�هللا

�ب���تفتح�ح���صالة�أداء�عن�فامتنعوا�قر�ضة،�ب������العصر �صالة�وجوب�ع���كالمھ�بةال��ا

�فصلوا�العصر،�صالة�تفو��م�ال �ح���القر�ة��ذه�فتح����إلسراع�م�دعوة�آخرون�اعت���ا�ب�نما�قر�ضة،

  .كذلك�أخرى �شؤون����واختلفوا�الطر�ق،���

�الدي�ية�الشؤون����والتباين��ختالف�من�املسلم�ن�أمر �إليھ�آل�ملا�الدارس�ن�أغلب�و�س�ند

�بضع�إ���ستف��ق ��مة�أن����وسلم،�عليھ�هللا�ص���الن���عن�املروي�املش�ور �ا��ديث�إ���والسياسية

  .1فرقة�وسبع�ن

 أهل السنة والجماعة .1

،�ال���أمر�ا�هللا�"جماعة�املسلم�ن"مصط���السنة��ساق����مقابل�البدعة،�والسنة�لفظ�معناه�

ِھ�َجِميًعا�" ،�لقولھ��عا��2تمّسك�بكتابھ�ومن���ن�يھ�ص���هللا�عليھ�وسلم�عا���بال
َّ
ِصُموا�ِبَحْبِل�الل

َ
َواْعت

�"�عا��� وقولھ،��3"وال�تفرقوا ْم�َواْصِ�ُ�وا�ِإنَّ
ُ

َ�َب�ِر�ُحك
ْ

ذ
َ
وا�َوت

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت

َ
ُعوا�ف َ

از
َ
ن

َ
�ت

َ
ُھ�َوال

َ
�َوَرُسول

َ
ھ

َّ
ِطيُعوا�الل

َ
َوأ

اِبِر�َن  �َمَع�الصَّ
َ
ھ

َّ
  4"الل

��الشيعة� ��سالمية �الفرق �من �والز�غ ���واء �أ�ل �ظ�ور ��س�ب �املصط�� ��ذا �استعمل وقد

  .رج�والقدر�ة�واملع��لة�وا���مية�وغ���اواملرجئة�وا��وا

و�س�ند�الذين��عتقدون�����ذا�املصط���ع���ا��ديث�املش�ور�املروي�عن�الن���ص���هللا�عليھ�

�فيھ �قال �والذي �عل��ا�:" وسلم �عضوا ��عدي �من �امل�دي�ن �الراشدين �ا��لفاء �وسنة ��سن�� عليكم

  5."بالنواجذ

�أسا �ع�� �وا��ماعة �السنة �أ�ل �من�� �يحقق�و�قوم �ال�� �ال��يحة، �النبو�ة �السنة �إتباع س

اتباع�ا�النجاح�والفوز����الدنيا�و����خرة،�و�حقق�السالمة�والتوفيق��عيدا�عن�املمارسات�ا��اطئة�

والضالة�ال���يرتك��ا�الناس،�و�جسد�حديث�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم،�الذي�رواه�ال��ا�ي�العر�اض�

لسفة�أ�ل�السنة�وا��ماعة����مواج�ة�ا��ياة�وتطورا��ا�و�عقيدا��ا�بن�سار�ة�التمي���بوضوح�وجالء�ف

                                                           

  ..95،�صاملرجع�نفسھعبد�ا��ليم�محمود،��-1

  .294م،�ص2012ه�1433،�مكتبة�و�بة،�القا�رة،�تار�خ�ا��ضارة��سالمية�والفكر��سالميشل���أبو�ز�د،��-2

  103سورة�آل�عمران 3

  �46نفال���ية��سورة -  4

�التمي���-5 �سار�ة �بن �العر�اض �ال��ا�ي �رواه �م��ا�:"قال ا��ديث �وجلت �موعـظة �وسلم �علية �هللا �ص�� �هللا �رسول وعـظـنا

م�بتقوى�هللا،�والسمع�والطاعة�وإن�تأمر�أوصيك:(كأ��ا�موعـظة�مودع�فـأوصنا،قال! يا�رسول�هللا:القلوب،�وذرفت�م��ا�الدموع،فـقـلـنا

عليكم�عبد،�فإنھ�من��عــش�منكم�فس��ى�اخـتـالفـا�كث�ً�ا،�فعـليكم��سن���وسنة�ا��فاء�الراشدين�امل�دي�ن�عـضوا�عـل��ا�بالـنـواجـذ،�

  . حديث�حسن���يح�:وقال]2676:رقم[وال��مذي�] 4607:رقم[رواه�أبو�داود�". واياكم�ومـحدثات��مور،�فإن��ل�بدعة�ضاللھ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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أوصيكم�بتقوى�هللا�والسمع�والطاعة�وإن�تو���عليكم�عبد�ح����،�فإنھ�: "املختلفة،�ومما�جاء�فيھ

�منكم� �ذلك �أدرك �فمن �ضاللة، �فإ��ا ��مور �ومحدثات �وإياكم �كث��ا �اختالفا �يرى �منكم، ��عش من

  ."امل�دي�ن�عضوا�عل��ا�بالنواجذ ا��لفاء�الراشدين فعليھ��سن���وسنة

�ف�م� �واحد، �وكتا��م �واحد، �ودي��م �واحد �ونب��م �واحد �ر��م �واحد، �جسد ��ل�م فاملسلمون

ا�الفضاء�الفسيح،�الذي��شمل�تحتھ��ل�من�نطق�بالش�ادت�ن�وعمل�معنيون��ل�م�باالنضواء�تحت��ذ

  .بمقتضا�ما

�شيًعا� ���مة �ُيصِ�ّ �ذلك �ألن �الدين، ��� �و�ف��اق �والتنازع ��ختالف �عن �عز�وجل �هللا �ن�� وقد

�ِمْ�ُ�ْم "وأحزاًبا�متفرق�ن،�قال��عا���
َ

ْست
َ
وا�ِشَيًعا�ل

ُ
ان

َ
وا�ِديَ�ُ�ْم�َو�

ُ
ق رَّ

َ
ِذيَن�ف

َّ
�ال ���ِإنَّ

َ
ْمُرُ�ْم�ِإ�

َ
َما�أ

َّ
ْ�ٍء�ِإن

َ
�����ِ

 
َ

ون
ُ
َعل

ْ
وا�َيف

ُ
ان

َ
ُ�ُ�ْم�ِبَما�� ِبّ

َ
�ُي� مَّ

ُ
ِھ�ث

َّ
وا�" وقال�أيضا�وقولھ�ا��ق�عز�و�عا��،�1"الل

ُ
ان

َ
وا�ِديَ�ُ�ْم�َو�

ُ
ق رَّ

َ
ِذيَن�ف

َّ
ِمَن�ال

 
َ

ِرُحون
َ
ْ�ِ�ْم�ف

َ
د

َ
�ِحْزٍب�ِبَما�ل لُّ

ُ
  .2"ِشَيًعا��

�والتعامالت� �الفقھ �شؤون ��� �واملج��دين �العلماء �ب�ن �ا��الف �املذموم ��ختالف ��شمل وال

  ،�سالمي���الدين��اليومية�وال���تمثل�وج�ا�من�وجوه�الرحمة�والتناغم

اختالف�العلماء�رحمة�:" وُعد��ختالف�خاصة����الفروع�وسيلة�للت�س���كما�يقول�أحد�الفق�اء�

  . 3وعند�آخر�ن�عّدوه�من�محاسن�الشر�عة"��م�ا���الرفق�أم�يل��لق�وف��ة����ا��ق�وطر�ق�

�لي� �الشروط �من �جملة �لھ �الفق�اء �اش��ط �وقد �السا�غ، �ا��الف �البعض ���يحا�و�سميھ ون

  ���4املسائل�الظنية�وعدم�الشذوذ�و�ختالفالعلمية��و��ليةم��ا�سالمة�القصد�

فم��م�من�قال�ا��ماعة����جماعة�املسلم�ن�الذين�" ا��ماعة"واختلف�الفق�اء����مع���عبارة�

�بناء �ع�� �عملوا �حيث �وا��نب��، �والشاف�� �واملال�ي �ا��نفي �املذ�ب ��ر�عة، �املذا�ب �تحت �ينضوون

��ؤالء� �ب�ن ��ختالف �أن �كما �املسلم، �عقيدة �م��ا �ت�ش�ل �ال�� �والصلبة �ال��يحة ��يمانية القاعدة

ما�"�ئمة�والفق�اء�لم�يحصل����أمور��عتقاد،�وإنما�اختلفوا�����ح�ام�الفرعية،�وم��م�من�قال����

� �ال�شو�ھ �عن ��عيدة �وديانة �عقائد �من �الناس �عامة �لق"والتلب�سعليھ �ت��يال �سورة�، ��� ��عا�� ولھ

ْم�َوصَّ "��عام�
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ُ
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ُ
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  .،�والصراط�املستقيم��و�س�يل�الوسطية�و�عتدال�فال�تفر�ط�فيھ�وال�إفراط"5ِبِھ�ل

                                                           

  .�159ية�. سورة���عام�-1

  .�32ية�. سورة�املؤمنون �-2

ه����مجلة�املعيار،�جامعة��م���عبد�القدر،�543،�ملحات����الفكر�املقاصدي�عند�القا����ابن�عر�ينوار�بن�الش��،��- 3

  .33،�قسنطينة،�ص12�،2006العدد

�20�،2010،����مجلة�املعيار،�جامعة��م���عبد�القدر،�العدد�وقواعدها��الف�الفق���مف�ومھ�ضوابطھ�محمد�سما��،��- 4

  .259.260قسنطينة،�ص

  .153،��ية���عامسورة��-5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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و�رى�أ�ل�السنة�أن�ر�ائز��سالم����تلك�ال���ذكر�ا�ا��ديث�الذي�رواه�أبو��ر�رة�ر����هللا�

 
ً
 . عنھ،�و���ال���ُيب���عل��ا��سالم،�و�فعل�ا��عت�����سان�مسلما

الفقھ،�ف�و�ذلك�العلم�الذي�ُوضع�لتفس���أمور�الدين�وقضاياه�الغامضة،�ف�و�مب��� وأما�أصول 

ق�حول�ا�العلماء�م��ا�القرآن�الكر�م�والسنة�النبو�ة�و�جماع�والقياس،�كما�تقار�ت�ع���أسس�ثابتة�اتف

�بالقواعد� �البعض �عند �عرفت �قواعد �ل�ا �ووضعوا ��سس ��ذه �مع �التعامل �كيفية �حول آراؤ�م

  .الشرعية

وقد�روت�الكتب�الستة�ال��يحة�جل�ما�جاءت�بھ�السنة�النبو�ة�فضال�عن�املسانيد��خرى�

���يح �مسلم البخاري  و�� �داود وس�ن و��يح � وس�ن أ�ي �وس�ن �ماجة،��ال��مذيال�سا�ي، �ابن وس�ن

  . 1وغ���ا ومسند��مام�أحمد�بن�حنبل

  الشيعة وفرقها .2

�غلب� �وقد �واملجموعة، �الفرد �ع�� �اللفظ �و�طلق �وأنصاره، �الرجل �أتباع ��ع�� �اللغة ��� الشيعة

�ا�ي�طالب�وذر�تھ�من��عده �منظور�أن�الشيعة��م�أتباع�الرجل�. 2ع����ل�من�تو���ع���بن وقال�ابن

  3".الفرقة�من�الناس"وأنصاره،�وجمع�ا�ِشَيٌع،�وأشياع�وأصل�ال�لمة�

�نحو� ��� �الكر�م �القرآن ��� �الشيعة �لفظ �ورد ��عا��12وقد �قولھ �م��ا �فرقوا�:"موضع �الذين إن

للفظ����السنة�النبو�ة�وغ���ا�من��يات�الكر�مات،�كما�ورد�ا4"دي��م�و�انوا�شيعا�لست�م��م�������ء

���ا��ديث�املش�ور�الذي�ذكر�فيھ�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�ما�ي�ون�من�شأن�ذو�ا��و�صرة�التمي���

�وسلم �عليھ �هللا �ص�� �للن�� �قال �عدلت: "الذي �أراك �ما �السالم �عليھ �الن�� �فيھ �فقال �لھ�"؟؟ سيكون

  ".شيعة�يتعمقون����الدين�ح���يخرجوا�منھ

�فإ��ا�تطلق�ع����ل�من�تو����مام�ع���بن�أ�ي�طالب،�وفضلھ�عن�غ��ه�وأمـا�الشيعة�اصط
ً
الحا

من���ابة�رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم،�سواء�����مامة�و�ستخالف��عد�وفاة�الن���أو����التلقي�

  .6واختالف�املصل�ن��سالمي�ن،�وفق�ما�ذكره�أبو�ا��سن��شعري����كتابھ�مقاالت�5لشرا�ع�الدين

                                                           

1- � �العوا، �سليم �املسلم�نمحمد ��خوان �ا�� �ا��وارج �من ��سالمية �الفكر�ة �وال�شر،�املدارس �لألبحاث �العر�ية �الشبكة ،

  .293ص�،2016ب��وت،�

  .47،ص3،�ا��زءالقاموس�املحيط،املصدر�السابق،�الف��وز�ادي  -2

  .21السنة،�ال�ور�باكستان،�ص�ترجمان إدارة،�����02ظ���،�الشيعة�وا�ل�الب�ت،�ط�إحسان - 3

  .159 �ية ��عامسورة��-4

  .27،�ص1979،�دار��ثار�للطباعة،�ب��وت�،�لبنان،�ص02محمد�حس�ن�الز�ن،�الشيعة����التار�خ،�الطبعة�- 5

6-�� ��شعري أبو�ا��سن �املصل�ن، �واختالف ��سالمي�ن �مقاالت �لبنان، �صيدا، �وال�شر، �للطباعة �العصر�ة �املكتبة ،1990�،

  . 65ص
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�بإمامتھ�وأ �وقالوا �عليا �شا�عوا �من �با��م �للشيعة ��عر�فھ ��� �زاد �فقد �الش�رستا�ي ��مام ما

 
ً
�ووصية

ً
،�واعتقدوا�يقينا�أن��مامـة�ال�تخـرج�مـن�أوالده�وذر�تھ�من��1وخالفتھ�نصا

ً
�وإما�خفيا

ً
إما�جليا

  .�2عده،�وإن�خرجـت�فبظلـم�مـن�غيـره�أو�بتقية�من�عنده

ار�خ�أول�مرة�ع���ما�قالھ�املحققون����وثيقة�التحكيم�التار�خية�ال���وورد�لفظ�الشيعة����الت

وقعت�ب�ن�أنصار�ع���بن�أ�ي�طالب�ر����هللا�عنھ�ومعاو�ة�بن�أ�ي�سفيان�ر����هللا�حيث�ذكر�نص�

   3..."�ذا�ما�اتفق�عليھ�ع���بن�أ�ي�طالب�ومعاو�ة�بن�أ�ي�سفيان�وشيع��ما:" �تفاق�

� �املحققون �صنف ��ون �سالميوقد �إ��فرق �بأن��الشيعة �يقول �فاألشعري �كب��ة، �أصناف ثالثة

،�و�و�نفس�التص�يف�الذي�سلكھ�ابن�تيمية�والز�دية،�4 )�مامية(الغالة،�الروافض�:فرق�الشيعة�ثالث

حيث�صنف�الشيعة�إ���ثالث�درجات،�أقبح�ا�الفرقة�الغالية،�و�م�الذين�يجعلون�لع���بن�أ�ي�طالب�

�من��لو�ية،�و�
ً
�الذين��م����ش�ئا �ص���هللا�عليھ�وسلم،�وأما �م�ان�الن���محمد �ن�يا �أحيانا عت��ونھ

،�حيث��عتقدون�بإمامة�ع���بن�5الدرجة�الثانية�ف�م�الرافضة،�الذين�يصط���ع����سمي��م�باإلمامية

�ضلوا� �ال��ابة �وأن �صراحة �ذلك �ع�� �نص �قد �الن�� �وأن �سائر�ال��ابة، �عن �وتفضيلھ �طالب أ�ي

  .6داء�بھب��ك�م��قت

�طالب،� �ا�ي �بن �ا��س�ن �بن �ع�� �بن �لز�د �ين�سبون �الذين �الز�دية، �ف�م �الثالث �القسم وأما

� �سنة �امللك �عبد �بن ��شام �خالفة �ظ�ر��� �للفكر�ه121والذي �الشيعة �فرق �أقرب ��عدون �والذين ،

� �بكر�الصديق �أ�ي �ع��
ً
�عليا �يفضلون �ف�م �السليم، �ب��ة�وعمر�الفاروقالساالمي ��عتقدون �ولكن ،

  .7إمام��ما�وعدال��ما�و�تولو��ما

و��سب��عض�العلماء�واملؤرخ�ن�عقائد�الشيعة�لطوائف�وملل�خارج�الدائرة��سالمية��ال��ود�

  .،��الغيبة�والرجعة�والبداء�وغ���ا8والفرس

�أ�ي� �بن �ع�� �لذر�ة �باإلمامة �القول �فرق�م �بمختلف �الشيعة �ف��ا ��ش��ك �ال�� ��راء �أبرز ومن

ا��الفة،�الذي�دأب�أ�ل�السنة�و�قية�الفرق��سالمية��خرى�ع���املطالبة�بھ،��طالب�ورفض�مصط��

                                                           

�ع���أن�الشيعة��عتقد����أن�خالفة�ع���بن�ا�ي�طالب�للن���منصوص�ع��ا����الكتاب�والسنة�النبو�ة،�وأدل��ا�م��ما�قد��-  1

  .  ،�خالفا�لعلماء�الشيعة�وأئم��مإدراك�ااس�وقد����زون�عن�ت�ون�وا��ة�جلية�يدرك�ا�عوام�الن

  .89املصدر�السابق،�صمقاالت��سالمي�ن،،��شعري أبو�ا��سن��-2

�مجلد�- 3 �ونقد، �عرض ��ثناعشر�ة، ��مامية �الشيعة �مذ�ب �أصول �القفاري، �هللا �عبد �لل�شر�والتوز�ع،�01بن �دار�الرضا ،

  .44ص�،�2010،�ا����ة�،�مصر،�04الطبعة�

  .162،�ص1967،�تحقيق�محمد�سيد�كيال�ي،�مطبعة�مصطفى�البا�ي�واوالده،��مصر،�01الش�رستا�ي،�امللل�والنحل،�ج�- 4

  .147،�ص����2008ظ���،�الشيعة�وال�شيع،�دار�ابن�حزم،�القا�رة،��إحسان - 5

  .89ص�نفسھ،رجع�امل -6

  .136،�صنفسھ�رجعامل -7

  ...96..94السابق،�ص��ص��بن�عبد�هللا�القفاري،�املرجع�- 8
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�وقد� �ال�شر، �باج��ادات �غ���مناطة ��مامة �مسألة �الشيعة �و�عد ��سالمية، �الشر�عة �مقاصد لتحقيق

  .1اءر�ط�ا�الشارع�باإلمام�املجت���وامل�دي�الغائب�الذي�خصھ�هللا�بحراسة�الدين�واستكمال�رسالة��ن�ي

��ن�ياء �من �أفضل ��ئمة �أن �الشيعة ��عض ��عتقد �ال��ابة2كما ��� �بالطعن �و�تعرضون ،3�

ر����هللا�ع��م�و���أم�املؤمن�ن�عا�شة�زوج�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم،�وقد�كّرس��ذا�التوجھ�العدا�ي�

  .4البغيض�فق�اؤ�م�وعلماؤ�م��ال�لي���وابن�بابو�ھ�الق���وغ���ما

  همالخوارج ومعتقدات  -  .3

� �فرقة �أول �ا��وارج �فرقة ��حداث�إسالمية�عد �مسرح �ع�� �الباحث�ن�5ظ�رت �أغلب �و�رى ،

�و�أول�زعيم�ل��وارج�باالس�ناد�إ���واقعة�مم��ة�روا�ا�" ذو�ا��و�صرة�التمي��"واملؤرخ�ن�أن���صية�

���ص���هللا�مؤرخو�الس��،�فأثناء�تقسيم�الغنائم�ب�ن�املسلم�ن��عد�إحدى�الغزوات،�بادر��ذا�الرجل�الن

فقال�لھ�الن���ص���هللا�عليھ�" اعدل�يا�محمد�فإنك�لم��عدل:" عليھ�وسلم�وشده�من�م��ره�قائال�لھ�

  "؟؟6و�حك�ومن��عدل�إن�لم�أعدل:" وسلم�

ب�نما�الن���ص���هللا�عليھ�  قال أ�ي�سعيد وقد�جاء������يح�البخاري�قصة��ذه�ا��ادثة،�فعن

و�لك�ومن�"فقال�" اعدل�يا�رسول�هللا"فقال� �و�صرة�التمي��،عبد�هللا�بن�ذي�ا� وسلم�يقسم،�جاء

�أعدل �لم �إذا �ا��طاب قال" �عدل �عنقھ" عمر�بن �أضرب �" دع�� �يحقر� دعھ"قال �أ��ابا �لھ فإن

  7"من�الدين�كما�يمرق�الس�م�من�الرمية يمرقون  أحدكم�صالتھ�مع�صال��م�وصيامھ�مع�صيام�م

��ال��صية�التار�خية�الغامضة�عبد�هللا�بن�سبأ�و�رجع��عض�الدارس�ن��شأة��ذه�الفرقة�إ�

�الس��� �كتب �التآمري �ودوره �بذكره �و��ت �كث��ة �مرات �والدراسات ��بحاث �تناولتھ �الذي ال��ودي،

  .8واملغازي�والطبقات

�ع�� �خرجت �ودي�ية �سياسية �فرقة �طالب" وا��وارج �أ�ي �بن �عدة�" ع�� ��� �عنھ �هللا ر���

شديدا�و�غضا،�و�انوا�من�أتباعھ����صف�ن،�فلما�زلت���م�أقدام�ا��د�مناسبات،�و�انوا�يكّنون�لھ�كر�ا�

  .ه40والعقل�تمادوا����عناده�وخصومتھ�وقتالھ،ح���أز�قوا�روحھ�ر����هللا�عنھ�سنة

                                                           

  .43محمد�حس�ن�الز�ن،�املرجع�السابق،�ص�- 1

  .26صاملرجع�السابق،�����ظ���،�الشيعة�وا�ل�الب�ت،��إحسان - 2

  .170،�صاملرجع�نفسھ����ظ���،��إحسان - 3

  .190صاملصدر�السابق،�الش�رستا�ي��- 4

  .290،�صاملرجع�السابقشل���أبو�ز�د،��-5

  .145،�ص.2003،��سكندر�ةب�ن��عتدال�والغلو،�دار�املعرفة�ا��امعية،���سالميبد�القادر،�مالمح�الفكر�محمد�أحمد�ع�- 6

،�دار�الطليعة�للطباعة�وال�شر،�03نايف�معروف،�ا��وارج����العصر��موي،��شأ��م�تار�خ�م�عقائد�م�وأد��م،�الطبعة�- 7

  . 13،�ص1981ب��وت،�

  .35،�صنايف�معروف،�املرجع�نفسھ - 8
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وا��وارج�ال��عدون�أنفس�م�خارج�ن�عن�الدين�بل�خارج�ن�من�أجل�الدين،�ومن�أجل�إقامة�

،�وقاموا�بقتل�"�مر�باملعروف�والن���عن�املنكر" دوا�مبدأشرع�هللا����اعتقاد�م،�كما�يرون�أ��م�جّس 

 
ً
�أو�علنا

ً
  .املخالف�ن�سرا

�م��ا ��سميات �عدة �عل��م �أطلقت مة،� ا��وراج،: وقد
ّ

�واملحك �واملارقة، �والشراة، وا��رور�ة،

  .وغ���ا�من�ال�سميات�ال���ترتبط�بمواقف�وقفو�ا�أو�بأف�ار��شرو�ا�ب�ن�الناس�1و�زارقة

�أغلب ��و�ان �طائفة �من �والقيام،�" القراء"ا��وارج �الصالة �كث��ي �الكر�م، �للقرآن ا��افظ�ن

�خرج ع�� با�عوا �وملا �عفان، �بن �عثمان �مقتل ��عد �طالب �أ�ي �الشامي� معاو�ة بن �ج�شھ ��

�عند� ملالقاة �ا���شان �والتقى �عثمان �قتلة �من ��نتقام �يتم �ح�� �بيعتھ �معاو�ة �رفض علي�س�ب

�أن �معاو�ة �ج�ش �برفع��صف�ن،�اد �يقوموا �أن �ا���ش �أفراد �ع�� �بن �عمرو �فاق��ح �ع�� �أمام ي��زم

�وانت��� �القتال �فتوقف �هللا، �لكتاب ��حت�ام �ا��صم�ن �من �طلبوا �ثم �الرماح، �أسنة �ع�� املصاحف

  .2بحادثة�التحكيم�املش�ورة

�و  �ووقوع�ع�� �من�التحكيم �إ���العراق�فخرج�إثنمكيدة�خصمھ����أتباعھ�وعند��ن��اء ا�عادوا

معاو�ة�بن�أ�ي�سفيان،�معت��ين�أن�تحكيم� ب�نھ�و��ن التحكيم فكرة واعشر�ألف�رجل�من�ج�شھ�رفض

� �قد �هللا �فكتاب �الدين، �عن �واملروق �التج�� �من �ضر�ا ��سالم �فيھ �حكم �نزاع ��� �أمر�" حكم"رجال ��

مو�����يوأ� اصو�قصدون�معاو�ة�وأنصاره،�ومن�ثم�ال�يجوز�تحكيم�الرجال�كعمر�بن�الع" البغاة"�ؤالء�

  ".ال�حكم�إال��"املعروف�ورفعوا�شعار�م� فيھ�هللا�عز�وجل،" حكم"�شعري،�فيما�

مة"ومن��نا�ومنذ�ذلك�التار�خ�أطلق�عل��م�لفظ�
ّ

َحِك
ُ
،�وعقب�ع���بن�أ�ي�طالب�ع���عبار��م�"امل

مة�عبد�هللا�بن�و�ب�الراس���� "�لمة�حق�أر�د���ا�باطل:" بقولھ�
ّ

َحِك
ُ
 . زدي�أم��ا�ل�م�،�واختار�امل

  :ومن�أبرز��ف�ار�ال���تم��ت���ا��ذه�الفرقة

��مامة �و�سوس�م�وجوب �هللا �أح�ام �ف��م �يقيم �عادل �إلمام ��نقياد �عل��ا �واجب ��مة �وأن ،

 
ً
  .بأح�ام�الشر�عة��سالمية�السمحة،�وال�يجب�أن�ي�ون��مام�قرشيا

  .�مح���ولو��ان�م��ضرورة�ال��اءة�ممن�يوا���السلطان

��افر، �الكب��ة ��مرتكب �النار�إال ��� �مخلد �تقول�" النجدات"وصاح��ا �ال �فإ��ا �م��م �فرقة و��

  .3بذلك

  .4بخلق�القرآن القول 

  
                                                           

  .118ص�املصدر�السابق،�الش�رستا�ي��- 1

  .167أبو�ا��سن��شعري،�املصدر�السابق،�ص�-2

  .15،�ب��وت�لبنان�دت،�ص02،�دار�الشروق،�تيارات�الفكر��سالميمحمد�عمارة،�. -3

  .210،�صاملرجع�السابقمحمد�سليم�العوا،� -4
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  المعتزلة .4

�فرقة �ال��ري  كالمية �� �الثا�ي �القرن �بداية ��� �بن� ظ�رت �واصل �إ�� �وت�سب �العراق ��

�املؤ  عطاء �حول �بي��ما �خالف ��س�ب �البصري �ا��سن �اع��ل �حيث�الذي �الكب��ة �ومرتكب �العا���، من

،����ح�ن�رأى�واصال�أنھ�ل�س�بمؤمن�وال�ب�افر�وإنما��و�����1ان�ا��سن�البصري�يرى�بأنھ�ل�س��افر

،�و�عد�ا�قال�ا��سن�البصري�اع��لنا�واصل�بن�عطاء�فصار��س���باملع�����وس���2م��لة�ب�ن�امل��لت�ن

  ..مع��لةأ��ابھ�

  :��جملة�من�املسائل���و�مكن�حوصلة�أف�ار�املع��لة��

  .العقل�ع���النقل ���تأس�س�عقائد�م�وتقديم�العقلية ال��عة

  .ال���ال�يقر�ا�العقل �حاديث رفض

  .بالعقل�ولو�لم�يرد�شرع�بذلك هللا معرفة�وجوب

  .�عارض�النص�مع�العقل العقل�ع���النقل�ألنھ�أصل�النص،إذا تقديم

�املع��لة �أش�ر�أعالم �ت الزمخشري  ومن �وا��ليفة� الكشاف، فس��صاحب �ا��احظ، وأبو�عمرو

�ا��بار�وغ���م �عبد �والقا��� �املأمون �فكر�. العبا��� �عل��ا �يقوم �أصول �خمسة �الدارسون �وضع وقد

  :�ع��ال���

  .3و�ع���إثبات�وحدانيِة�هللا�ونفي�املثل�عنھ :التوحيد 1-

�وإنما :العدل 2- �عباده، �ألفعال �خالقا �هللا �ي�ون �أن �النفي �بھ �ا��القون��و�قصد ��م العباد

 .4ألفعال�م�إن�خ��ا�وإن�شرا

�امل��لت�ن 3- �ب�ن �ف��ا :امل��لة �اختلف ��ع��ال، �دعوة �عل��ا �قامت �عقيدة �أ�م �بن� وتمثل واصل

ا��سن�البصري،�إذ��عتقد�املع��لة�أن�الفاسق����الدنيا�ال��س���مؤمنا�وال��س����افرا،�بل� مع عطاء

�ن،�فإن�تاب�تاب�هللا�عليھ،�وإن�مات�مصرا�ع���فسقھ��ان�من�املخلدين��و����م��لة�ب�ن��ات�ن�امل��لت

 5 .ج�نم ���عذاب

�والوعيد 4- ��� :الوعد �الوعيد �إنفاذ �بھ �أ��اب �خرة واملقصود �ال�يقبل� الكبائر ع�� �هللا وأن

  .6النار شفاعة،�وال�يخرج�أحدا�م��م�من ف��م

                                                           

  .43ص�املصدر�السابق،�الش�رستا�ي��- 1

  .193،�صاملرجع�نفسھوا،�محمد�سليم�الع -2
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�املنكر 5- �عن �والن�� �خالل� :�مر�باملعروف ��مر�باملعروف�ومن �وجوب �ع�� �املع��لة �أجمع ھ

�ا��روج� �ووجوب �فسق�م، �ملجرد �واجب �ا��ور �أئمة �فقتال �الدين �لوصايا �تنفيذا �املنكر، �عن والن��

  1عل��م�عند�القدرة�ع���ذلك

 والماتريدية األشاعرة .5

��شاعرة �أن �واملحققون �وا��ماعة �عت���املؤرخون �السنة �أ�ل �مدارس �من ال��� واملاتر�دية

���الدفاع�عن�النصوص�وتوضيح�ا،�وعلم� وعلم�الكالم املنطق باستخدام�أساليب فرق�املع��لة اج�تو 

الكالم�كما�عرفھ�الباحثون��و�علم��عتمد�ع���استعمال��دلة�العقلية�واملنطق�للدفاع�عن�العقيدة�

��غوُّ  �من �وحراستھ �السنة �أ�ل �ومن�� ��خرى �سالمية �الفرق �2ل �أن �خلدون �ابن �و�رى �الكالم�، علم

  .3استعمل�للدفاع�عن�عقيدة�املسلم�ن�السليمة�ودحض�آراء�املبتدعة�واملنحرف�ن

� �إ�� ��سبة �باألشعر�ة ��شعري "وسميت �للمع��لة� "أبو�ا��سن �التصدي �ع�� �عمل و�و�الذي

 4.باستخدام�����عقلية�و�را��ن�منطقية�سعًيا�إلثبات�عقيدة�السلف

� �إ�� املاتر�ديةوأما ��سبة �املاتر�ديأبو�" ف�� ��و  "منصور �عمل �إثبات���خر �الذي �ع�� كذلك

  .والفلسفة،�و�عت���أف�ار�م�قر�بة�للغاية�من�فرق��شاعرة علم�الكالم عقيدة�السلف�باستخدام

  .الس���ان�شارا الفقھ �حناف�وأك���مذا�ب عامة و�ن�سب�إ���املاتر�دية

رق�الضالة�والطوائف�املنحرفة،�وقد�اش��ر�واملاتر�دية��م�الذين�قاموا�بالرد�ع���الف  و�شاعرة

� �م��م �وا��ماعة �السنة �أ�ل �من �لألشعر�ة �بان�سا��م �الفق�اء �حبانالكث���من �ابن صاحب� الفقيھ

ال��يح�املعروف�باسم���يح�ابن�حبان،�وكذلك�الدارقط���صاحب�كتاب�العلل�الواردة�����حاديث�

�وصاحب �باسمھ النبو�ة، �املعروفة �الدارقط��" الس�ن �و"س�ن �صاحب ، �الن�سابوري املستدرك� ا��اكم

� �وكذلك �ال��يح�ن، �البغدادي،"الب��قي"ع�� �وا��طيب �والصغرى، �الك��ى �الس�ن وابن� صاحب

  .�ي�وغ���مو�ابن���ر�العسقال والعز�بن�عبد�السالم، وأبو��عيم��ص��ا�ي،�والقا����عياض، عساكر،

�� �للصفات ��ثبات �أ�ل �من ��عدون �املاتر�دية �أن �تيمية �ابن ��سالم �شيخ �كأ�ل�و�رى ال�ية

السنة�وا��ماعة،�وأ��م�أقرب�إ���أ�ل�السنة�من�با���الطوائف،�ع���أنھ�يفرق�ب�ن�أئم��م�املتقدم�ن�

و��ن�متأخر��م،�فاملتقدم�ن�أقرب�إ���السلف�وأ�ل�السنة،�من�املتأخر�ن�الذين��م�أقرب�إ���ا���مية�

  .5واملع��لة

                                                           

  ...258،�ص...216ص،�املرجع�نفسھ� - 1

  ..13ص...216،�صاملرجع�نفسھ� - 2

  .17ص... 216،�صاملرجع�نفسھ� - 3

  .117،�صاملرجع�السابقعبد�ا��ليم�محمود،��-4

  .90.101،�مكتبة�املعارف،�الر�اط،�دت،�ص�صمجموع�الفتاوى�الك��ى أحمد�بن�تيمية،��-5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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  مصادر الفكر اإلسالمي: خامسا
  :ي�وأصولھ���مصادر�الفكر��سالم  

  القران الكريم .1

�و�املصدر��سا����القط���الثبوت�والقط���الداللة،�الذي��س���ع���ضوئھ�املسلمون،�نزل�بھ�

�القدر �ليلة �وسلم، �عليھ �هللا �ص�� �محمد �الن�� �قلب �ع�� �السالم، �عليھ �مجاالت�1ج��يل �و�شتمل ،

  . 2السابقة�والقصص�العقائد�والعبادات�و�ح�ام�وأخبار�ا��نة�والنار�وأخبار��مم

�تتحدى� �آياتھ �وأن �للعامل�ن، �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �محمد �الن�� �م��زة �يمثل �الكر�م والقرآن

  . 3الناس�����ل�زمان�وم�ان�بأن�يأتوا�بمثلھ�أو��سورة�من�مثلھ،�و�و�أصل��سالم��ك��

� �املنقول �الوحيد �و�و�الكتاب �و���از، �للبيان �الن�� �ع�� �الكر�م �القرآن �بالتواترونزل ،�4عنھ

واملحفوظ����الصدور�والسطور�من��ل�مس�أو�تحر�ف�أو�تز�يف،�و�و�الكتاب�الوحيد�املتعبد�بتالوتھ،�

و�و�آخر�الكتب�السماو�ة،�جمع�من�البالغة�والبيان�والفصاحة�ما���ز�عنھ�البلغاء�والف��اء،�ولفظ�

  .. 5القران�م��ز����حد�ذاتھ�الن�ال�نظ���لھ����كالم�العرب

� �بواسطةوقيل �ل
َّ
�امل� ��ل�� �العز�ز�والنص �هللا �كالم �أنھ �الكر�م �القرآن ��عر�ف ع��� 6الو�� ��

�الن�ي�ن �وخاتم ��سالم �هللا رسول �عبد �بن �العرب محمد �قر  بلغة �واملكتوب�ول��ة �ش،

�امل��ز�ولو املصاحف �� �بتالوتھ �بالتواتر�املتعبد �ال��� �سورة املنقول �ا��الدة ��ل�ية �و�و�امل��زة منھ،

د ��ول  هللا زوَّ �واملصدر �العظيم ��ل�� �امل��اث �و�و �املصطفى �رسولھ ���ا  والشر�عة للعقيدة �عا��

 ".�7سالمية

�م�  �أخرى �مفيدة ��عار�ف �الفق�اء ��عض �و�ضيف �أو�" �ا �منھ �بأقصر�سورة امل��ز�أو�املتحدي

�املبدوء �أو �امل��ف �دف�� �ب�ن �موجود ��و �ما �ملجموع ��سم �أو �بتالوتھ �سورة� املتعبد

  . 8،�و�و�م��زة�الن���محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم"�سورة�الناس واملختوم الفاتحة

                                                           

  .31ص�. 2003ال�والغلو،�دار�املعرفة�ا��امعية،��سكندر�ة،�محمد�أحمد�عبد�القادر،�مالمح�الفكر��سالمي�ب�ن��عتد�- 1

  . 06،�ص2007،�دار�الفجر،�قسنطينة،�قطوف�ال��الن�من�علوم�القرانصونيا�وافق،��-2

  .21،�ص2009،�دار��ن�شار�العر�ي،�من�أجل�نظر�ة�اسالمية�معاصرة����الفكر�والسياسةسالم�املقصودي،��-3

  .22،�ص1964،�دار�الكتب�ب��وت�لبنان،�06الدين��سالمي،�طعبد�الفتاح�طبارة،�روح��- 4

  ..أي�نقلھ�جمع�عظيم�عن�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�إ���جمع�عظيم�آخر،�و�كذا�ح���وصلنا: التواتر

  27-25،�ص�ص��1980شر�وتوز�ع�مؤسسات�عبد�الكر�م�بن�عبد�هللا،�تو�س،�����از�الف������القران،عمر�السالمي،��-5

  و���لغة�معناه�الكالم�ا��في،�وأوحيت�لھ�أي��لمتھ�خفية،�ال�- 6

محمد�سا���،����از�البيا�ي����الرقان�الكر�م،�دراسة�نظر�ة�تطبيقية�����يات�املحكمات،�عالم�الكتب�ا��ديث،��ردن،��- 7

  .107،�ص2007

  .39،�ص1991افية�ب��وت�لبنان�عماد�الدين�احمد�حيدر،�ابو�بكر�الباقال�ي،�ا��از�القران�مؤسسة�الكتب�الثق�- 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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للكتب�السماو�ة��خرى��،�خالفا1وقد�نزل�القرآن�الكر�م�الذي�جعلھ�هللا��داية�لل�شر�ة�جمعاء

�و��ف� �و�نجيل �والتوراة ��الزابور �واحدة �دفعة �ي��ل �ولم �سنة، �وعشر�ن �ثالثة �امتداد �ع�� مفرقا

اَدَك�:" إبرا�يم،�قال�هللا��عا��
َ

ؤ
ُ
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َت� :"تث�يت�قلب�الن�� .1 ّ�ِ
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َناَك� :"���ان�يصنع�ا�قال��عا��الرد�ع���الش��ات�و�راجيف�ال� .2
ْ
�ِجئ

َّ
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َ
َك�ِبَمث

َ
ون

ُ
ت

ْ
�َيأ

َ
َوال

ْفِس�ً�ا
َ
ْحَسَن�ت

َ
�َوأ َ�ِقّ

ْ
  "ِبا�

  .ت�س���حفظھ�واس�يعاب�معانيھ�وأح�امھ�للن���ص���هللا�عليھ�وسلم�وأ��ابھ�الكرام .3

�ا��ديد .4 ��سالمية �العقيدة �ع�� �املسلم�ن �لتعو�يد �الشرعية ��ح�ام �ت��يل ��� ة�التدرج

  . ش�ئا�فش�ئا�ونبذ�عادات�وتقاليد�ا��ا�لية،�ال����انت�را��ة����نفوس�الناس

 .3ال��ول�حسب�ا��اجة�للرد�ع���ما�يحتاجھ�املسلمون�من�قضايا .5

أبو�بكر�وقد�جمع�القران�الكر�م��عد�وفاة�الن���محمد����م��ف�واحد�بأمر�من�ا��ليفة��ول�

صة�حف أم�املؤمن�نال���ة�محفوظة�لدى��،�ظلت�تلكعمر�بن�ا��طاب،�و�عد�وفاة�ا��ليفة�4الصديق

�عمر �ب�ت �الثالث �ا��ليفة �رأى �أن �إ�� �عفان، �بن �القراءات��عثمان ��� �املسلم�ن �ب�ن ��ختالف حدوث

بأن��سمح�لھ�باستخدام�تلك�ال���ة�ال���بحوز��ا،�واملكتو�ة�بل��ة��حفصةالختالف�ل��ا��م،�فسأل�

�ب�قر�ش �أمر�عثمان �ال�� �ال��� �أساس �ذلك�لت�ون �يخالف �ما �أمر�ب��ك �ثم �م��ا، �ب����ا �عفان ن

امل��ف�الذي�اصط���ع����سميتھ�بامل��ف�العثما�ي،�وتوز�ع�����منھ�ع���الشام�والعراق�واليمن�

  .5ومصر�واحتفظ�لنفسھ�ب���ة�منھ

وقد��ان�لكث���من�ال��ابة�فضل�وشرف�كتابة�القران�الكر�م�م��م�ا��لفاء�الراشدون��ر�عة�

�ثا �بن �العوام�وز�د �والز����بن �شعبة �بن �واملغ��ة �يز�د �وابنھ �سفيان �أ�ي �بن �ومعاو�ة �كعب �بن �وأ�ي بت

  .6وغ���م�من�السادة��فاضل

وال��ييف�طيلة�مرافقتھ�لل�شر�ة�����1وقد��ع�د�البارئ�عز�وجل�ع���حفظ�القرآن�من�التحر�ف

���دعا�ا�خالق�ا�للدخول����دينھ����رحل��ا�الطو�لة،�إذ�وال�ر�ب�ف�و�كتاب�هللا�ا��الد�لل�شر�ة�جمعاء�ال

                                                           

  .205محمود�شلتوت،�املرجع�السابق،��- 1

  .35،�ص1973،�دار�املتاب�العر�ي،�ب��وت�لبنان،�09،�طا��از�القران�والبالغة�النبو�ةمصطفى�صادق�الراف��،��-2

  .29،�ص1986،�مكتبة�رحاب،�ا��زائر،�03،�طالت�يان����علوم�القرآنمحمد�ع���الصابو�ي،��-3

  .26مود�شلتوت،�املرجع�السابق،�ص�مح�- 4

  .29،�ص،�املرجع�السابقمحمد�ع���الصابو�ي�-5

  .25محمود�شلتوت،�املرجع�السابق،�ص�- 6
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ْم�َجِميًعا�:" الذي�أنزلھ�ع���الن���محمد�بن�عبد�هللا،�قال��عا��
ُ
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َّ
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َ
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َّ
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َ
ـِھ�َو�

َّ
ِمُن�ِبالل

ْ
ِذي�ُيؤ

َّ
  " 2 ﴾١٥٨﴿ ال

وقد�قام�عدد�كب���من�العلماء�والفق�اء�بدراسة�القرآن�الكر�م�وتفس��ه،�و�عض�م�قام�بكتابة�

� �سمو�ا ��زمنة �ع���مختلف �أخرى �القرآن"تصانيف �تناولت�" أح�ام �ال�� �القرآنية ��يات �ف��ا جمعوا

�الكر�م� �الكتاب ��ذا �من �آخرون �علماء �است�بط �وكذلك �املسلم�ن، �شؤون �تنظم �ال�� �الفق�ية �ح�ام

�ع���الناس����الرجوع�إل��ا
ً
  . 3أح�ام�العبادات�واملعامالت،�وذلك��س��ال

�وا �و�صولي�ن �الفق�اء �من �أخرى �مجموعة �ان��ى �من�وقد �الكر�م �القرآن �عن �للدفاع ملت�لم�ن

�الشأن� ��ذا �ذكر�كب����� �لھ �وممن �العصور، �ع���مختلف �والضالالت �والبدع ���واء �أ��اب ��مات

�مام�الباقال�ي�الذي�ألف�كتاب�التم�يد�يدافع�عن�القرآن�الكر�م�وعقيدة�السلف�باستعمال�اسلوب�

  .��4انتحل�ا�ا��صوم�واملتقولون علم�الكالم�فطرح�أرضا�جملة��قوال�املز�فة�ال�

" �نتصار�ل��ة�نقل�القران�والرد�ع���من�نحلھ�الفساد�بز�ادة�أو�نقصان"كما�كتب�أيضا�

  .5يبطل�فيھ�أقوال�أ�ل�الضالل����أن�القرآن�محرف

و�انت�بالغة�القران�ال���تحدى���ا�العرب�وج�ا�من�أك���وجوه����از����القران�الكر�م�فقد�

ع���أن��و��سقل�ل�ن�اجتمعت�ا��ن�:" ن�يأتوا�بمثلھ�أو��سورة�مثلھ،�قال�هللا��عا���تحدى�العرب�بأ

ثم�تحد�م�بأن�يأتوا��عشر�سور�" 6يأتوا�بمثل��ذا�القرآن�ال�يأتون�بمثلھ�ولو��ان��عض�م�لبعض�ظ���ا

ثلھ�مف��يات�أم�يقولون�اف��اه�قل�فاتوا��عشر�سور�م:" من�مثل�ما����القرآن�الكر�م�فقال�املو���عز�وجل

،�ثم�خفف�القرآن�لغة�التحدي�ل�م�إمعانا����"7وادعوا�من�استطعتم�من�دون�هللا�إن�كنتم�صادق�ن

  "8فاتوا��سورة�من�مثلھ�وادعوا�ش�داءكم�من�دون�هللا�ان�كنتم�صادق�ن:" ���از�فقال�عز�وجل�

� �الل��دباءواعتد �و�نائھ �باسلو�ھ �وان��روا �الكر�م �بالقرآن �مر�العصور �ووزنھ�ع�� �امل��ز، غوي

� �و�الغتھ ��واحتوائھوايقاعھ �شاع �ال�� �واللغة ��دب �أغراض ��ل �البلغاء��استعمال�اع�� �طرف من

                                                                                                                                                                                     

  .27،�ص�نفسھمحمود�شلتوت،�املرجع��- 1

  .158سورة��عراف��ية��- 2

،�و�تقان����علوم�القرآن�)�ـ�671: �املتو�(من�أ�م�الكتابات�ال���تناولت��ذا�املوضوع،�ا��امع�ألح�ام�القرآن،�للقرط����-3

  ).�ـ�370: املتو��(،�و�أح�ام�القرآن�ل��صاص�)�ـ�911: املتو��(��الل�الدين�السيوطي�

  .112،�ص1983فت���أحمد�عامر،�بالغة�القران�الكر�م�ب�ن�الفن�والتار�خ،�م�شأة�املعارف�بالسكندر�ة،�مصر،��- 4

  .112فت���أحمد�عامر،�املرجع�السابق،�ص�- 5

  .88،��ية��سراءسورة��- 6

  13سورة��ود��ية��- 7

  23سورة�البقرة��ية��- 8
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�منھ�1وغ���ا�و�يجاز �ال�ش�يھ�و�ستعارة� ���علم��ألفما��أجودومن��واملحا��ة����أسلو�ا،�فاتخذوا

  .2القران�إ��از ع���ه�الت�يان����علم�البيان�املطلع�651البالغة�كتاب�بن�الزمل�ا�ي�

  :إعجاز القران الكريم

و���خاصية�من�أك���خصائص�القران��3لھ�وإثباتھ���اللغة�معناه��سبة�ال��ز�إ���الغ�������از 

  . القران�الكر�م،�وقد�كتب�ف��ا�العلماء�واملفسرون�عشرات�الكتب�و�سفار�واملقاالت

كما�ذكرنا�آنفا،��4ھ�وسلم�للعامل�نوال�يزال�القرآن�الكر�م�يمثل�م��زة�الن���محمد�ص���هللا�علي

آنفا،�وما�تزال�آياتھ�تتحدى�ال�شر�ة�����ل�زمان�وم�ان،�تحد�لغوي�وعل���وأد�ي�وتحد����ما��عرض�من�

ورود�سياقات��عب��ية�كث��ة���� قضايا�اجتماعية�وأح�ام�شرعية،�ومن�أبرز�وجوه����از����كتاب�هللا

�أحي �وتومئ �مباشرة، ��ش���أحيانا �الكر�م �دقيقة�القرآن �علمية �لقضايا �غ���مباشرة �بطر�قة �أخرى انا

ح��ت�العلماء�وأ�ل��ختصاص،�خاصة����زمن�التطور�التكنولو���الذي�ش�دتھ�ال�شر�ة�منذ�القرن�

،�5الثامن�عشر�امليالدي،�ومن�أبرز��ذه�القضايا�نذكر�مثال��عاقب�الليل�وال��ار�حركة�الشمس�والقمر�

وال�ونية،�أطوار�ا��ن�ن����بطن�أمھ،�ا��بال���رضيةنية،�ا��اذبية��مواج�البحر�ة�السطحية�والباط

  ..والظوا�ر�الطبيعية�امل�ونة�ل�ا،�الغالف�ا��وي�نزول��مطار�وحدوث�الصواعق�والعواصف�وغ���ا

  : القران  واإلعجاز الكوني

�بفكر�� �العالقة �القضايا �من �جملة �عن �مجاال�للشك �ال�ي��ك �بما �الكر�م �القرآن �سان�أجاب

،�ومص���ال�شر�ة��عد�ان��اء�6وال���ح��تھ�مع�مرور�الزمن�وال���م��ا�بداية�ا��لق،�و�شأة�ال�ون�ووحدتھ

�القاصرة� �لعقول�م �فا�� �تحد ��� �جميعا �الناس �القرآن �خاطب �وقد ��رض، ��وكب �سطح �ع�� ا��ياة

��ولو  �رسم�ا �ال�� �واملسارات �القيود �ز�ف �من �التحرر �ضرورة �إ�� �عقول�م �وا��ياة�ومن��ا �ال�ون �عن ن

وما��ان�معھ�:" وا��لق�وا��الق�عز�وجل،�فقال�هللا�مخاطبا�قيم�املنطق�ال���ركبت����العقل�ال�شري�

�خلق �بما �إلھ ��ل �لذ�ب �إذا �إلھ �"من �أيضا �و�قول �لفسدتا:" ، �هللا �إال �آل�ة �ف��ما �فال�ون�"لو��ان ،

  .  وجود�إرادة�واحدة�قادرة�عاملة�ايجابيةبانتظامھ�وتناسقھ�ودوام�جر�انھ����مسارات�محددة�يؤكد�ع���

  : القران منظومة أخالق متكاملة

احتوى�القرآن�الكر�م�ع���جملة�كب��ة�من�القيم��حالقية�والفكر�ة�والدي�ية�ال���ت��ابط�مع�

�عض�ا�البعض�ل�ش�ل�نموذجا�مجتمعيا�فر�دا�ومتم��ا،�نواتھ�فرد�مسلم�ايجا�ي����مساراتھ�وعالقاتھ�

                                                           

  ..32عبد�الفتاج�طبارة،�املرجع�السابق،�ص�- 1

  .262فت���أحمد�عامر،�ص�- 2

  .32عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 3

  .21،�ص2009ار��ن�شار�العر�ي،�،�دمعاصرة����الفكر�والسياسة�إسالميةمن�أجل�نظر�ة�سالم�املقصودي،��-4

  .53عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 5

  .51عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 6
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الناس،�وقد�استطاعت�املنظومة�القيمية��سالمية�ال���ساق�ا�القرآن�الكر�م�ودعا�أتباعھ�إ����غ��ه�من�

اعتناق�ا�أن�تحقق�ما���زت�عنھ�التجارب�ال�شر�ة�السابقة�سواء����ا��ضارات�البدائية�أو�ا��ضارات�

ي�س���دوما�إ���املتعاقبة����ظل�الديانات�السماو�ة�املنقرضة،�أو����ظل�اج��ادات�العقل�ال�شري�الذ

� �السعادة �ف��ا �تتحقق �ال�� �الفاضلة، �املدينة �صورة �وتطم�ن����سانيةتجسيد �الناس �نفوس و��دأ

�والالعدل �وال�مجية �والط�ش �الز�ف �و��ن �بي��ا �تحول �خارقة �ضمانات �أن�. لوجود �إ�� �مرده �ذلك و�ل

�عند�هللا�الع��� ��ذا�خالق��ل����ء�والعالم�بھ�و �العظيمالقرآن�الكر�م�م��ل�من �أن �احتياجاتھ،�كما

  .1القرآن�سالم�من��ل�ما��ع��ي�عقول�ال�شر�من�ضعف�وقصر�وتناقض�وخطأ

وقد�أشار��عض�املفسر�ن�إ����عض�صور����از�ال���وردت����القرآن�الكر�م�تصور�ببالغة�

�كقولھ� �ا��ا�لية، �أعراف �ونبذ ���ا �لالستمساك �والدعوة �الفاضلة ��خالق �قيمة �وايجاز�مفحم فر�دة

   2"خذ�العفو�وامر�بالعرف�وأعرض�عن�ا��ا�ل�ن:" �عا��

وقد���ز�املس�شرقون�واملتقولون�ع���مر�العصور����إثبات����ء�ي��ون�من�خاللھ�للطعن����

لبعض�السور،���بتدا�يالقرآن�الكر�م،�خاصة�����يات�امل�شا��ات�وآيات�ا��دود�و�ح�ام�وا��روف�

القرآن�الكر�م�من��إضعافلبعض�املس�شرق�ن�يبحثون����كيفية�حيث�ش�لت��اتھ��خ��ة�مادة�دسمة�

  .3خالل�ومن�خالل�القول�بأ��ا�اخ��اع�الن���محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم

  السنة النبوية   .2

وقد�وردت��ذه� الس��ة،�والطر�ق�الب�ن�والس�يل�الوا��،:���اللغة�العر�ية�" السنة"�ع����لمة�

�  :"ر�قة�املتبعة،�قال�هللا��عا��بمع���الط القرآن�الكر�م العبارة���
َ
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ُ
ة �ُسنَّ �ع���5"ِل�َن َمَضْت �أيضا �تدلق �كما �املستقيمة، �املحمودة �الطر�قة �ع�� �السنة ��لمة �وتطلق ،

من�سن�:"الطر�ق�املذموم�الذي�يرسمھ�أ��اب���واء�وأ�ل�الز�غ،�كقول�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�

. وال�ينقص�من�أجور�م����ء. ����سالم�سنة�حسنة،�فعمل���ا��عده،�كتب�لھ�مثل�أجر�من�عمل���ا

�من�و  �وال�ينقص ���ا، �عمل �وزر�من �مثل �عليھ �كتب ��عده، ���ا �فعمل �س�ئة، �سنة ��سالم ��� �سن من

  .6"أوزار�م����ء

                                                           

  199سورة��عراف،��ية��- 1

  .51عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 2

  .100محمد�الغزا��،�مع�هللا،�املرجع�السالبق،�ص�- 3

  .77ية�� �سورة��سراء - 4

  .38،��ية�سورة��نفال - 5

  .أخرجھ�مسلم������يحھ�- 6
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�للفكر� �املصدر�الثا�ي �النبو�ة �السنة �أحاديث�سالميو�عد �وتتضمن �الن����1، �وأفعال وأقوال

وتص�يف�ا�وتنقي��ا��ص���هللا�عليھ�وسلم،�طيلة�ف��ة�حياتھ�عليھ�السالم،�وقد�اعت���املسلمون�بجمع�ا

�حديث� �جمع �كب����� �بقسط �سا�موا �الذين �ومن �و��واء، �الفرق �أ��اب �وضع�ا �ال�� ��حاديث من

  .البخاري�ومسلم�و�ن�ماجة�وال�سا�ي�والدارمي�وغ���م: الن���عليھ�السالم

ل�،�وم��ا�قو 2"الطر�قة"وتمثل�السنة�النبو�ة�أصال�من�أصول�أدلة��ح�ام�الشرعية،�و�ع���لغة�

�من�:" الن�� �ينقص �غ���أن �من ��عده ���ا �عمل �وأجر�من �أجر�ا �فلھ �حسنة �سنة ��سالم ��� �سن من

  .3..."أجور�م����ء

�واقوالھ�وتقار�ره� �من�اعمالھ وتضم�السنة�العبادات�املنقولة�عن�الن���عليھ�السالم�واملندوب

  .ص���هللا�عليھ�وسلم

�مصادر�ال�شر�ع �ومصدر�من �شر��، �دليل �ال��يحة ��ح�ام��4سالمي والسنة �م��ا �تؤخذ ،

الشرعية،�وأما�أفعال�الرسول�عليھ�السالم�ال���لم�يأمر�املسلم�ن���ا،�فان��عض�ا�ي�ون�خاصا�بھ�مثل�

وجوب�قيام�الليل�والصيام،�و�عد�دليال�لالست�ناس�الكتمال�درجة�التعبدال���يقتفي�أثر�ا�املسلمون،�

  .لزم���ا�عامة�املسلم�ن�مثلما�يقول�جم�ور�الفق�اءوإدراك�مراتب�الصالح�والقرب�من�هللا،�وال�ي

�عليھ�وسلم،� �ص���هللا �ث�ت�و���عن�الن�� �ا��ديث�النبوي�إذا �أجمع�املسلمون�ع���أن وقد

ْم�َعْنُھ�:" ،�قال��عا����5ان���ة����الدين�ووجب�اتباعھ�والرجوع�إليھ
ُ
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6."  

كب��ة����ف�م�معا�ي�القرآن�الكر�م�واستكمال�جوانب�ا��ياة�الشرعية��م�انةول��ديث�النبوي�

�200آية�م��ا���6000سالمية�ورسم�ا��دود�والت�اليف�الشرعية،�فقد�اشتمل�القرآن�الكر�م�ع���نحو�

  .حديث���يح�����ح�ام�الشرعية�4000ل�ا��ديث�النبوي�ع���نحو�آية�����ح�ام�ب�نما�اشتم

�النبو�ة� �السنة �فجاءت �يفصل�ا �لم �عز�وجل �لكنھ �العز�ز�الط�ارة �كتابھ ��� �هللا �أوجب فقد

�وأر�ا��ا،�ونفس�ال���ء�عن�الصالة�والصوم�وا����والز�اة،�ترك� �وواجبا��ا �شروط�ا وفصلت�وشرحت

  .7و�ة��ي�تفصل�����ذه�العبادات�و���شروط�ا�وأر�ا��ا�ومبطل��االقرآن�الكر�م�املجال�للسنة�النب

                                                           

  .456عبد�الفتاح�كبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 1

  .187،�ص01�،1995احمد�عمران،�القراءة�املعاصرة�للقران�الكر�م����امل��ان،�دار�النفا�س�ب��وت�لبنان،�ط�- 2

  حديث���يح،�رواه�مسلم�-3

  .257دار�الكتاب�العر�ي،�ب��وت�لبنان،�دت،�ص�،دعوة��سالمسيد�سابق،��-4

  .456عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص��- 5

  .07 �ية ا��شر،�سورة�- 6

  .457عبد�الفتاح�طبارة،�املرجع�السابق،�ص�- 7
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و�شكك��عض�املس�شرق�ن������ية�السنة�النبو�ة��س�ب�اختالف��حاديث�ووجود�الضعيف�

�عليھ� �هللا �ص�� �الن�� �عزوف �أن �البعض �و�رى �والرواة، �املحققون �لھ �أّرخ �ممن �ضم��ا �من واملوضوع

�عد �ع�� �لدليل �السنة �كتابة �عن �وأمر�بكتابة�وسلم، �ا��ديث �كتابة �عن �الرسول �ن�� �فقد ���ي��ا م

  ،��1القرآن�الكر�م

املطامع��أ��ابو���ر��ؤالء�مزاعم�م�بوجود�أحاديث�كث��ة�دخلت�ع���السنة�النبو�ة�والف�ا�

�فئة��و��واء �وظ�ور �عنھ، �هللا �ر��� �عفان �بن �عثمان �مقتل ��عد �املسلم�ن �اختالف ��عد خاصة

  .2الشام�بأرضسفيان�والتنو�ھ��أ�يلالنتصار�ملعاو�ة�بن���حاديثشرات�الوضاع�ن�الذين�كتبوا�ع

�ال��يحة� ��حاديث �ب�ن �ليفرقوا �واملحققون �العلماء �ضبط�ا �أقسام �إ�� �ا��ديث و�نقسم

فمن�حيث�ال���دأب�أ�ل���واء�والباطل�ع���وضع�ا�لالنتصار�لفرق�م�الضالة،�و�حاديث�املوضوعة،�

  : �ناك��3سنادطرق�

�و�ا��ديث�الذي�رواه�بلفظھ�جمع�عن�جمع�ال�ي��م�تواطؤ�م�ع���الكذب�: �ديث�املتواترا�

واملتواتر��و��"من�كذب�ع���متعمدا�فلي�بوأ�مقعده�من�النار:" مثل�حديث�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�

���ع�يتواطئواالذي�رواه�جماعة��ستحيل����العادة�أن� ا��ديث أع���درجات�ا��ديث���ة�وثبوتا�و�و

 .الكذب،�عن�مثل�م�من�أول��سناد�إ���آخره

 :و�و�نوع�ن�

 .تواتر����اللفظ�و�و�اتفاق�الرواة�ع���لفظ�ا��ديث�ومعناه

 .تواتر����املعنوى�و�و�ما�اختلف�الرواة����لفظھ،�لكن�معناه�واحد

  �و�ا��ديث�الذي�ابتدأ�بآحاد�وانت���بجمع�متواتر: ا��ديث�املش�ور 

�العز�ز �ا��: ا��ديث �إ����و �يصل �أن �إ�� �اثن�ن �عن �اثن�ن �عن �اثنان �رواه �الذي ديث

َ��املخ��ون�ازداد�ا��ديث�أو�ا�����السند منت��
ُ
،�وس���ا��ديث�عز�زا�ألنھ�قوي�برواية�الثا�ي،�و�لما�ك�

  قوة،�

مصط��ات�جماعة�علم�ا��ديث،��و�ا��ديث�الذي�ُ�عرف� ا��ديث��حاد���:  ا��ديث��حاد

�ف: "بأنھ �توجد �لم �شروطما �أو�أك�� يھ �واحدا �الراوي �أ�ان �مذ�ب"املتواترسواء �وع�� �فإ��م� ، ا��م�ور

والقول�إذا����أن�خ���الواحد�الثقة���ة�. يقولون�بظّنية�خ����حاد،�خاصة����قضايا��ح�ام�والعقائد

ال�من�����الشرع�يلزم�العمل���ا�و�فيد�الظن�وال�يفيد�العلم،�وأن�وجوب�العمل�بھ�عرفناه�بالشرع�

  "بالعقل
                                                           

  .188احمد�عمران،�القراءة�املعاصرة�للقران�الكر�م����امل��ان،�املرجع�السابق،�ص�- 1

  .192جع�نفسھ،�صاحمد�عمران،�املر  - 2

�سناد�لغة�بمع���إمالة�ال���ء�إ���ال���ء�ح����عتمد�عليھ،�و�أ�ي�أيضا�بمع���رفع�القول�إ���قائلھ�و�س�تھ�إليھ،�وإعانة��- 3

  .الغ����املر�ض�بتمكينھ�من�التو�ؤ�ع���املسند�ونحوه،�وأما�اصطالحا�فقد�عرفھ�علماء�ا��ديث�بأنھ�الطر�ق�املوصل�إ���م�ن�ا��ديث
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�السرخ��� �هللا: " وقال ��مصار�رحم�م �فق�اء �أمر�: قال ��� �بھ �للعمل ���ة �العدل خ���الواحد

  . الدين�وال�يث�ت�بھ�علم�اليق�ن

�حاد�و�و�"   يث�ت�بخ���الواحد�علم�اليق�ن،�وذكر��مام�الشو�ا�ي: وقال��عض�أ�ل�ا��ديث

حيث�ذكر�أن�خ�����1ف�الظا�ر�ون�م��م�ابن�حزموخال" خ���ال�يفيد�بنفسھ�العلم�و�ذا�قول�ا��م�ور 

  .الواحد�العدل�عن�مثلھ�إ���رسول�هللا�ص���هللا�عليھ�وسلم�يوجب�العلم�والعمل�معا

  :وأما�من�حيث�ال��ة،�فقد�قسمھ�العلماء�إ��

   .2ا��ديث�الضعيف،�و ا��ديث�ا��سن،�ا��ديث�ال��يح

 اإلنتاج العلمي والثقـافي اإلسالمي   .3

� أضافھ�املفكرون�املسلمون�انطالقا�من�الدين��سالمي�وشر�عتھ�السمحاء�و�قصد�بھ��ل�ما

سواء�شرحا�او��عليقا�او�اضافة����جميع�ضروب�العلم�واملعرفة،�و�س�ث���من�ذلك�كالم�املس�شرق�ن�

 .�سالميفال�يدخل����الفكر�

ى�والثقافات�وتزخر�مؤلفات�كتب�أ�ل�السنة�وا��ماعة�بال��اء�والغ���فاق�أيا�من�الفرق��خر 

  .املتنوعة�والديانات�املختلفة،�لتنوع�ا�وشمولي��ا�مختلف�جوانب�ا��ياة�الدنيو�ة�و�خرو�ة

وشملت��ذه�املؤلفات�علوم�التفس���وعلوم�القرآن�والفقھ�والعقائد�وعلوم�ا��ديث�وال��اجم�

دارس�وسيلة�لإلحاطة�والفلسفة�والتار�خ�والس���واملغازي�والرقائق�وكتب�السياسة�الشرعية،�وال�يجد�ال

�ذكر��عض� �ع�� �املطبوعة ��ذه �نقتصر��� �وسوف �املجاالت �جميع ��� �املسلمون �الفق�اء �كتبھ �ما ب�ل

  .مجاالت�التص�يف�مقتصر�ن�ع���ذكر�أمثلة�عن��ل�صنف

ففي�مجال�التفس���الذي��عت���علماأساسيا����الدين��سالمي�يبحث����دراسة�معا�ي�القرآن�

�دالل�� �حيث �من �أبو�جر�ر الكر�م �املجال ��ذا ��� �برز �م��ا، �املراد �املعا�ي �وابن�ه310الط��ي �اوكشف ،

  .وغ���م��ه774ن�كث���واب�ه671والقرطب��ه538والزمخشري��ه450واملاوردي��ه406فورك�

كما�أبدع�املسلمون����علوم�القرآن�و�و�العلم�الذي�يدرس��بحاث�املتعلقة�بالقرآن�من�حيث�

�وآياتھ،�ومعرفة�امل�ي�واملد�ي،�والنا���وامل�سوخ،� �سوره معرفة�أسباب�ال��ول،�وجمع�القرآن�وترت�بھ

�أبو� �املجال ��ذا ��� �البارز�ن �العلماء �ومن �وال�شابھ، �واملحكم �بكتابھ �علوم�"بكر�السيوطي ��� �تقان

 "أح�ام�القرآن"،�وأبو�بكر�ا��صاص�بكتابھ�"القرآن

و���مجال�علم�ا��ديث�و�و�العلم�الذي�يدرس�ما�ورد�إلينا�عن�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�من�

�لصورة� �وتجسيدا �التعبد ���سن �تحقيقا �س�تھ، �اتباع �وحسن �أثره �القتفاء �أو�تقر�ر، �أو�فعل، قول،

�يحتل�امل �مؤلفھ �أن ��� �وال�ر�ب �العلم ��ذا ��� �املؤلف�ن �أ�م �ومن �الف�م، �ا��سن �العقيدة �السليم ؤمن

                                                           

  353محمد�أبو�ز�رة،�املرجع�السابق،�ص - 1

  .للطالب�مراجعة�كتب�أوصل�الفقھ�وعلوم�ا��ديث�لالس��ادة�- 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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� �البخاري �إسماعيل �بن �محمد �هللا ��و�أبو�عبد �ا��ديث �كتب ��� ��256الر�ادة �صاحب ��يح�"�ـ،

�"البخاري  �الن�سابوري �ا���اج �بن �ومسلم ��ه261، �مسلم"صاحب �جر�ر�الط��ي�"��يح �بن �ومحمد ،

  ..وغ���م"�ذيب��ثار�"صاحب�

�ه385ومن�الس�ن�ما�وضعت�لدراسة�ال��ابة�وفضائل�م�مثلما�قام�بھ�أبو�ا��سن�الدارقط��

،�وم��ا�ما�تناول�دراسة���ة��حاديث�الواردة�ال���جمع�ا�ا��فاظ�والرواة�"فضائل�ال��ابة"صاحب�

علل��خبار�ومعرفة�"ه،�و�795البن�رجب�ا��نب���"شرح�علل�ال��مذي"ع���مر�العصور�والرد�عل��ا�م��ا�

ليح���بن�عبد�هللا�الش�ري،�كما�تناول�صنف�آخر�من�صنوف�علم�ا��ديث�شرح��حاديث�"رواة��ثار

�م��ا� �العلماء �بأقوال �وتصدير�ا �الشرعية، ��ح�ام �من ���ا �يتعلق �وما �ومقاصد�ا �معان��ا �و�يان النبو�ة

�البخاري " ���يح �شرح �الباري ���ر�ال" فتح �ابن ���يح�ل��افظ �لشرح �الساري �وإرشاد عسقال�ي،

  .ه�923البخاري،ألحمد�بن�محمد�بن�أ�ى�بكر�ش�اب�الدين�

�و�و� �أال �قبل �من �معروفا �يكن �لم �ودقيق �جديد �علم ��� �املسلمون �العلماء �تف�ن علوم�"كما

ثارا�و�و�علم�ي�ناول�س���حياة��عالم�والنخب�الدي�ية�والفكر�ة�والعلمية�ممن�تر�وا�آ" ال��اجم�والرجال

�و�طلق� �املختلفة، �ع���العصور ��سالمي �والدي�� �والسيا��� �الفق�� ��نتاج �فنون �من �فن ��� وسا�موا

عليھ�أيضا�علم�ا��رح�والتعديل،�و�شرح�بالدليل�الثابت�ودون�مداراة�أي�تجاوز�أو�تدل�س�أو�كذب�أو�

�� �ابن �املضمار، ��ذا ��� �التآليف �أبرز �ومن �العلمية �النصوص �من �نص �ع�� صاحب��ه630ث���اف��اء

  ".أسماء�املدلس�ن"بكتابھ��ه911،�وجالل�الدين�السيوطي�"أسد�الغابة����معرفة�ال��ابة"كتاب�

علم�أصول�"ولعل�من�أبرز�العلوم�وأجل�ا�ال���خدمت�ا��ياة��جتماعية�والفكر�ة�للمسلم�ن�

صوليون�وكيفية�نيل�و�و�العلم�الذي�يبحث�عن�أدلة�الفقھ��جمالية�ال���وضع�ا�الفق�اء�و� "الفقھ

� �بانھ �اخرون �ب�نھ �كما �م��ا، �و�ج��اد�"�ستفادة �املذا�ب �أ��اب �وضع�ا �ال�� �القواعد مجموعة

،�وقد�ك��ت�مؤلفات�املسلم�ن�����ذا�العلم�و�شعبت�مجاالت�"والفتوى����است�باط��ح�ام�الشرعية

� �ح�ام�"،�لإلمام�الشاف��،�و"لةالرسا"البحث�ب�شعب��غراض�الفق�ية�املطلو�ة،�ومن�أبرو�ا�كتاب

�751،�البن�قيم�ا��وز�ة"إعالم�املوقع�ن�عن�رب�العامل�ن"ه�و�456ل�ن�حزم��ندل����"���أصول��ح�ام

  .ه�728البن�تيمية�" رفع�املالم�عن��ئمة��عالم"ه،�و

�سالم��وألف�املسلمون�منذ�العصور�املبكرة����الس���واملغازي�و���تآليفتناولت�دراسة�ان�شار 

�ا��اق� �ابن �س��ة �م��ا �التار�خ، �علم �ل�شأة �خصبة �أرضية �و�انت �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �الن�� وغزوات

�و ��شام �ابن �والس��"وس��ة �املغازي �اختصار ��� �"الدرر �ال�� �عبد �املختوم،��463ل�ن �والرحيق ه،

  .للمباركفور�وغ���ا

ف��ا،�والتار�خ��و�علم�يدرس�أحوال��و�عد�علم�التار�خ�من�أبرز�العلوم�ال���أبدع�علماء��سالم

الناس�وال�شر�عموما�والطوائف�وامللل�والنحل�والعادات�والتقاليد�والتحوالت�السياسية�وقيام�الدول�
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�من� �انطالقا �تار�خ�م �كتبوا ��و�� �القرون �مؤر�� �وأغلب �املاضية، ��مم �وأعمال �ا��ضارات وسقوط

ء�ا��ليقة،�ومن�أبرز�املؤلفات�����ذا�الباب�نجد�أبوحنيفة�تار�خ��ن�ياء�والرسل،�أو�ما�اصط���عليھ�بد

صاحب��حاطة��ه�776ـ،�صاحب�كتاب��خبار�الطوال،�وابن�ا��طيب��282أحمد�بن�داود�الدينوري�

�صاحب�البداية�وال��اية،�وابن��ث�������774أخبار�غرناطة،�و�أبو�الفداء�إسماعيل�بن�عمر�بن�كث�� �ـ

  .��التار�خ،�وابن�خلدون�والذ����وغ���م�ـ،�صاحب�ال�امل���630

  

  المجددون في الفكر اإلسالمي: سادسا
ع���تواصلھ�ع���السنوات�الطو�لة�ال���تفصل�مبعث�الن���محمد�عليھ���سالميحافظ�الفكر�

السالم�عن�القرون�الالحقة،�وقد�اشتغل�كث���من�الباحث�ن�����ذا�الشأن�وأطلقوا��سمية�مجدد�ع���

�أثر�الن���العلماء�الذي وقدموا�مختلف�التوج��ات�للشعوب�و�مم�ال���ص���هللا�عليھ�وسلم�ن�اقتفوا

،�وقد�ألف�����ذا�املوضوع�الكث���من�الفق�اء�والعلماء�وفق��ديھ�وضمن�مقاصد�الدين�عاشوا�ضم��ا

���� �تحدثوا �الذين �أوائل �و�من �للنقاش، �القضية ��ذه �خالل�ا �من �طرحوا �وأسفارا �مباحث و�صوليون

� �الز�ري �ش�اب �ابن ��ول��ه124تاملسألة �القرن �العز�ز�مجدد �عبد ��مر�بن �اعت���ا��ليفة حيث

� �السب�ي �الدين �تاج �ونظم �وكتب��ه771تال��ري، �زمانھ، �ح�� �باملجددين �خالل�ا �من �يتغ�� قصيدة

تحفة�"،�وكتب�أيضا�"التن�ئة�بمن�يبعثھ�هللا�ع���رأس��ل�مائة"الذي��ه852تجالل�الدين�السيوطي�

  ".مل�تدين�بأخبار�املجددينا

�والسياسية� �والدي�ية �العلمية �النخب �ضّمّنا ��عالم �ألسماء �بطرح �املطبوعة ��ذه ��� �قمنا وقد

ال����ان��ل�ا�شأن�بارز����تجديد�الدين�و�عث�الشر�عة�ع���مّر�العصور،�ممن�بذلوا�الوسع�����غي���

نوا�من�الرعاة�أو�من�الرعية،واعتمادا�ع���أوضاع�الناس�املزر�ة،�وإعاد��م�إ���جادة�الصواب�سواء��ا

  :التآليف�ال���اطلعنا�عل��ا�����ذا�املوضوع،�و�مكن�ذكر��ذه�ال��صيات

��ول  � القرن �أن �الشأن ��ذا ��� �الباحثون �أجمع ��موي ال��ري �العز�ز� عمر�بن ا��ليفة عبد

99-101� �مجدد ��و�أول �ا��قه �وأعاد �بدع �من �وأبطل �س�ن �من �أحيا �بما �ورفع�لإلسالم، �أل��ا��ا وق

  .الظلم�عن�الناس�وعن�الرعية

ومن��ئمة�وأعالم�الذين�عاصروه�نذكر�ا��سن�البصري�ابن�ش�اب�الز�ري�محمد�بن�س��ين�

 .عكرمة�وطاوس�بن�ك�سان�والشع���وغ���م

  ه�150لفقيھ�املحدث�أبو�حنيفة�النعمان�ال��ري�ا القرن�الثا�ي
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� ��مام�الليث �القرن �مالك،-ومن��ئمة�����ذا �مام�الشاف���و����ومعروف�الكر��،��1مام

  .بن�مع�ن�وسز�د�بن��ارون�ومعروف�الكرخس�وغ���م

  ) ه241-164( الفقيھ�املحدث�أحمد�بن�حنبلالقرن�الثالث�ال��ري�

م،وال�سا�ي�وابن�سر�ج�ومن��عالم����زمانھ�ا��وارزمي،��مام�البخاري،�الكندي،��مام�مسل

�الرسل� �التفس���وتار�خ �صاحب �سر�ج،وأبو�جر�ر�الط��ي �ابن �وأبو�بكر�الرازي، وابو�جعفر�الطحاوي

 .وامللوك

  ه�ت�324مام�أبو�ا��سن��شعري القرن�الرا�ع�ال��ري�

�املاتر�دي،�الفارا�ي،�إخوان�الصفا،الن�سابوري،�أبو�حيان� زمانھ�أبو�جعفر�الطحاوي،�أعالمومن�

  .التوحيدي

  2ه505-450شيخ��سالم�أبو�حامد�محمد�الغّزا�� القرن�ا��امس�ال��ري 

 .ا��و���إمام�ا��رم�ن�و  املاوردي،�ابن�حزم، 4الب��و�ي،3املعاصر�ن�لھ�الباقال�ي،�ابن�س�نا، ومن

  ه660- 577ن�السادس�ال��ري�العز�بن�عبد�السالم�القر 

�ابن� �املؤمن، �عبد �بن �يوسف �الطرطو���، �بكر �أبو �لھ �املعاصر�ن ومن

�ا��اجب �وابن �الرازي، �وفخر�الدين ،� �والزمخشري �ا��وزي، �أبو�الفرج  طفيل،الس�روردي،الشاط��،

 الفيلسوف�أبو�الوليد�أحمد�بن�رشدـ

  ه751-691 القرن�السا�ع�ال��ري�ابن�قيم�ا��وز�ة

ومن�املعاصر�ن�لھ�القرط��،�ابن��ث��،�ابن�الفارض،�ابن�عر�ي،�ابن�ا��اجب،�ابن�البيطار،�

�الطو���،و�ن� �نص���الدين �الرومي، �الدين �سبع�ن،جالل �أص�بعة،ابن �أ�ي �ابن �الشاذ��، أبو�ا��سن

  .عطاء�هللا�السكندري،�والشيخ�بن�تيمية،�و�ابو�ا��اق�الشاط��

  ه808-732ي،�العالمة�واملؤرخ�ابن�خلدون�القرن�الثامن�ال��ر 

عاصر�العديد�من�الفق�اء�والعلماء��ابن�منظور،والبلقي���ومحمد�بن�يوسف�السنو����ومحمد�

  .الفاتح

برز�فيھ�عدة�علماء�وزعماء�ونخب�سا�موا�����عث�الدين�وا��ياة����القرن�التاسع�ال��ري�

�م��م ��سالمية �البالد �ر�وع ���ر�العسقال�ي كث���من �ابن ��صو�� �الوز�ر،� الفقيھ �ابن والقلقشندي،

  .،واملقر�زي،�والسيوطي�وطاش�ك��ي�زادة

  ه974-900لعثما�ي�سليمان�القانو�يالسلطان�االقرن�العاشر�ال��ري�
                                                           

  .لل��رة�باملدينة�املنورة�93ين�سب�املذ�ب�املال�ي�إ����مام�مالك�بن�ا�س�ر����هللا�عنھ�الذي�ولد�سنة� -1

  . 1975،�ب��وت�،�أبو�حامد�الغزا���دار�العودة،�نوا�غ�العربجموعة�من�املؤلف�نم -2

  .371،�املرجع�السابق،�ص،�التفك���الفلسفي�����سالمعبد�ا��ليم�محمود�-3

  ..227،�صاملرجع�نفسھعبد�ا��ليم�محمود،��-4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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  .السر�ندي�واحمد�املنصور�الذ��� احمدو عاصره�شمس�الدين�الرم���

���م��م�ابرا�يم�ال�ورا�ي�وعبد��القرن�ا��ادي�عشر�ال��ري 
ُ

برز�فيھ�كذلك�زعماء�ومفكرون�ك

  .البا���الزرقا�ي�وو���هللا�الد�لوي�ومحمد�بن�اسماعيل�الصنعا�ي�اليم��

محمد�ع���موعد�مع�عدة�حر�ات�فكر�ة�ودي�ية�م��ا�حركة�ثا�ي�عشر�ال��ري�القرن�الو�ان�

وا��ركة�السنوسية�ه�مؤسس�ا��ركة�الو�ابية����نجد�وا��ز�رة�العر�ية،�1206-1115بن�عبد�الو�اب

�وامل�دو�ة����السودان�وغ���ا،�و  �وا��ة�������شمال�افر�قيا �ابرز��عالم�الذين��ان�ل�م�بصمات من

مرت����الز�يدي�ومحمد�الصا���الفال�ي�التو�����والشو�ا�ي������ذه�الف��ة�سية�للمسلم�نا��ياة�السيا

  .غ���م،و ���ال�ند�صاحب�التفس���ونادر�خان�شاه

ومنذ�ا��ملة�الفر�سية�ع���مصر�بدأ�املشرق�يتأثر��عوامل�الفكر�الغر�ي�وزاد��ش�تھ�وتباي�ت�

فقھ�والفكر��سالمي�ومتطلبات�ا��داثة�الغر�ية�نظرتھ�لشؤون�الدين�و�صالح�ب�ن�متطلبات�تجديد�ال

� � �أبواب �وفتحت �املسلم�ن ��زمت �ال�� �واملجددون�القرن �العلماء �من �ثلة �ف��ز �جديدة �تحديات ع��

�ومن� ��سالمية ��مة �مقومات �ع�� �وا��فاظ �الغرب �ملجا��ة �و��� �قوة �من �يمل�ون �ما �ب�ل �عاطوا

محمد�بن�ع���الشو�ا�ي،�عاصره�من��عالم�الذي��م1897  – 1838الدين��فغا�ي��ؤالء�الشيخ�جمال

  .وغ���م�ومحمد�عبده ن�العطار،�أحمد�خان،الشيخ�حس

  

  الدولة العثمانية وقضايا التجديد واإلصالح:سابعا
��س��� �من �وأول �املسلم�ن �خالفة �باسم �كث��ة �عر�ية �أرا��� �تحكم �العثمانية �الدولة �انت

لكن�اللقب�لم�يث�ت�لھ�بصورة��)م1388-1360(" مراد��ول "با��الفة�من��تراك�السلطان�العثما�ي�

�د �السلطان �نحا �كما �وقطعية، ��ول "ائمة �بدار��)م1429-1413(" محمد �عاصمتھ �وصف �حيث نحوه،

  .  دون�أن��غ������مسار�السلطة�ش�ئا1ا��الفة��سالمية

�و�أول�من�لقب�نفسھ�خليفة����أول�" سليم��ول "و�ر���جل�املؤرخ�ن�أن�السلطان�العثما�ي�

� �يوم �بحلب �جمعة �فيم29/08/1516صالة �ولقب �بـ، ��عد �الشر�ف�ن"ا �ا��رم�ن �و�ذكر�املؤرخ�2"خادم ،

املؤرخ�املصري�املعاصر�لفتح�القا�رة�ع���يد�سليم��ول،�لم�" ابن�إياس"أن�" إسماعيل�يا��"املعاصر�

�ذا�القول�معت��ا�1"�ارل�برو�لمان"و�ؤ�د�املس�شرق��ملا�ي��،3يذكر��ذه�املسألة�ومر�عل��ا�مرور�الكرام

                                                           

  .61،�ص�2003،�مكتبة�العبي�ان،�الر�اض،�الدولة�العثمانية����التار�خ��سالمي�ا��ديثإسماعيل�أحمد�يا��،��-1

  . 1988،�م�شورات�مؤسسة�فيصل�للتمو�ن،�اسطنبول،�تركيا�لة�العثمانيةتار�خ�الدو يلمازأوزتونا،��-2

  .61،�صاملرجع�السابقإسماعيل�أحمد�يا��،��-3

ْ�ن�
َ

أبو�"يؤكدان�ع���أن�السلطان�سليم�استلم�مفاتيح�الكعبة�من�شر�ف�مكة�" سعيد�أوزوتوك"و" أحمد�آق�كندوز "لكن�املؤرخ

�و�نفسھ��–" ابن�عياض"�ليفة�املتو�ل�رمز�ة�ا��الفة،�وقد�ذكرا�أن�املؤرخ�املصري�املعاصر����جامع�أيا�صوفيا�واستلم�من�ا�" ال���ات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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�السل �بھ �قام �ما �أن �ا��ليفة ���ص �نقل �من ��ول �سليم �الثالث"طان �هللا �ع�� إ���" املتو�ل

  .2القسطنطي�ية�واستالمھ�مفاتيح�الكعبة،�من�باب��سطورة�ال�غ��

�صار� �عشر، �السادس �القرن �منذ �ولي�يا �ا��زائر�وتو�س �شمل ��عدما �العثما�ي �ا��كم غ���أن

�القانو  �وسليمان ��ول �كسليم �الكبار �السالط�ن �طموح �الدولة�يجسد �ع�� �و�ضفي �وغ���ما، �ي

�ا��غرا��� �يث���البعد ��انوا،�ولم ��سالمية�الراعية�لشؤون�املسلم�ن�حيثما �م��اطور�ة�صورة�الدولة

من�عزم�ورغبة�السالط�ن����تجسيد��ذا�الطموح،�ألن�السالط�ن�العثماني�ن��انوا��عتقدون�أن�سلطة�

  .3كفي�أن��ذه�البالد�متصلة�برا�بالدولة�العثمانيةا��الفة�تطال�ا�عن��عد�باسم��سالم�خاصة،�و�

ب�ن��اكب�� تار�خيا�وسياسيا�وفق�يا�وقد�أثارت�مسألة�حمل�الدولة�العثمانية�لقب�ا��الفة�جدال�

العلماء�واملؤرخ�ن�والفق�اء�حول�جدوى��ذا�اللقب�ومشروعيتھ،�و�عد�من�املسائل�الك��ى�ال���أسالت�

كب���ب�ن�فق�اء�املسلم�ن�وعلما��م،�تباي�ت�آراؤ�م�ب�باين�النحل�وامللل��الكث���من�ا�����ودار�حول�ا�جدل

  . ال���ي�تمون�إل��ا،�كما�تقاطعت�حول�ا�رؤى�الكث���من�العلماء�والفق�اء�والباحث�ن،�قديما�وحديثا

�خارجية�ملؤامرات���ية�سنة�600 ز�اء�املسلم�ن�بالد�حكمت�ال���العثمانية�ا��الفة �انت�لقد

�وإيجابا�سلبا�صنعتھ�الذي�تار�خ�ا�حلقات����يدور �والنقاش�حول�ا�ا��ديث�يزال�وال �ديدة،ع�وداخلية

�ا��الفة�مل�انة�وإدراك�أ�ميتھ�ع���دليل��مر ��ذا����النقاش�واستمرار �ا��اضر،�يومنا�إ���مستمرا

  .عال���اسالمي�وفكري �سيا����كموقع

�الغبار �طبقة�ونفض�التار�خ�حقائق�نطاقالس��مم�د�وغ�� �طو�ال  املسلم�ن�أمام�لطر�قا�يزال�وال 

�املؤرخون �صنع�ا�ال���وامل�ائد�املؤامرات���م�وإدراك �قيقةا� ملعرفة ا��صوم�دوائر �صنعتھ�الذي

�ال���الطاحنة�وا��روب�والصراعات�التناقضات�من�جملة�إ���وأحالو�ا�املنطقة�تار�خ����واملس�شرقون 

�ال��ضة�دعوات�ع����املة�سنة�200 م����رغم�طالق�ن�مشروع�وعطلت�واليا�س،��خضر �ع���أتت

  .�سالمي�والبعث�العر�ية�القومية

�ف��ة�خالل�السيا�����صالح�قضايا�أبرز �من��امة�قضية�العثمانية�ا��الفة�موضوع�ش�ل�وقد

�ال��كية�ا��الفة�ومحار�ة�العصيان�العالن�الو�ابيون �ذ�ب�ففيما�عشر،�والتاسع�عشر �الثامن�القرن 

                                                                                                                                                                                     

أحمد�آق�: وما��عد�ا،�يذكر��ذه�ا��وادث�امل�مة،�انظر�19ا��زء�الثالث�ص�" بدا�ع�الز�ور "���كتابھ��-ابن�إياس�بناء�ع���عنوان�الكتاب�

  .214 ص،��املرجع�السابقكندوز�و�سعيد�أوزتورك،�

مس�شرق�أملا�ي�مش�ور�اعت���بدراسة�الثقافات�الشرقية�من�تار�خ�ولغات�وآداب�ترك�العديد�) 1956-1868(�ارل�برو�لمان��- 1

����من�املؤلفات�ال���ال�تزال�مرجعا�م�ما�لطلبة�العلوم���سانية����مختلف�أنحاء�العالم�وترجم��عض�ا�إ���العر�ية،�انظر�ترجمتھ�الوافية

 . .98ص��1993،�دار�العلم�للمالي�ن،�ب��وت،�لبنان،��3،�طموسوعة�املس�شرق�نعبد�الرحمن�بدوي،�

2 -�� �برو�لمان، �وحضار��م�ارل �العثمانيون �ط�تراك �ب��وت��3، �للمالي�ن، �دار�العلم �ومن���البعلب�ي، �فارس �أم�ن �تر�ن�يھ ،

 .156ص. 1961لبنان��

،�دار�02،�ج�ر�ي�عصر��م��اطور�ة�الع�د�ال���ي����تو�س�وا��زائرقراءة�جديدة����تار�خ�املغرب�الع،)عبد�الكر�م(غالب��- 3

 .125ص.1996الغرب��سالمي،�
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�ب�ن�املساواة�واعالن�ا��قوق �ومنح�العر�ية�البالد�احتالل�عن�للكف�يدعو��ا�آخرون�راح�،���مية

 ا��الفة�بقايا�من�يمكن�ما�إنقاذ�آخرون�وحاول �العثمانية،�الدولة�ارا�������وال��كية�العر�ية�العناصر 

�تح��ا�تنضوي �ال���والشعوب�الدول �اواصر �بتفكيك�اسقاط�ا�ع���الغرب�عمل�ال���"املر�ض�الرجل"

��ذا�تب���من�ع���مثال�وخ�� �،1والعراق�والشام�ولي�يا�ومصر �واملغرب�وتو�س�ل��زائر �وقع�كما�واحتالل�ا

   .�سالمية�ا��امعة�اطار �����فغا�ي�الدين�جمال�املن��

�كث��ة�وقا�ع��ناك�ان�بل�ملصر �نابوليون �بز�ارة�تبددا لم�العر�ية�ال��ضة�أن�املؤرخ�ن��عض �رى و 

�1730-1703 الثالث�احمد�السلطان�زمن�العثمانية،�الدولة�����انت��و���ر�اصات� �ان�تؤكد

�كب��ا،�زخما�1807-1789 الثالث�سليم�السلطان�زمن�واك�س�ت1754-1730 �ول �محمود�والسلطان

  2الفر�سية�الثورة�أف�ار  �سللت��عدما

��صالح�مظا�ر �فإن�ا��ديثة،�ةالف�� �����سالمي�العالم�تقود�العثمانية��م��اطور�ة��انت�وملا

لتمُس 
ُ
لتمس�كما��ور�ي،�العالم�مع�صدام�ا�أثناء�ومبادرا��ا�خططا��امو �مشار�ع�ا����ت

ُ
����املظا�ر �تلك�ت

  .رائدة�إصالحية�محوالت�ش�د�ال�ندي�العالم�أن�كما�ل�ا،�التا�عة�العر�ية�الواليات

�يأملون ��انوا�املفكر�ن،�املس�ن��ين�نم�أو �ا��كم�رجاالت�من��انوا�سواء�– عموما�- واملص��ون 

�حيث�الشرق �بوضعية�و���ل�م�و�ان�وفكر�ا،�اقتصاديا��ور�ية�التحديات�ومواج�ة�بالشرق �ال��وض���

صوا   .حالة�ل�ل�تبعا�املناسب�العالج�لھ�واق��حوا�أمراَضھ���َّ

�النفوس���يئة��ع��وعملوا��صالح،�بضرورة�ناَدْوا�كث��ون�ُمص��ون ��سالمي�العالم����وظ�ر 

�إ����نحطاط�طور �من�الشرق �إلخراج�رائدة�ج�ودا�وقدموا�ا��ديث،�العصر �تحديات�ملواج�ة�والعقول 

   .�سالمية�املقومات�ع���ا��فاظ�مع�ا��ديثة�املدنية�مشارف

�فكرة�ع���باألساس�وقامت�وِوالياِ��ا،�العثمانية��م��اطور�ة�داخل�التيارات��ذه�انطلقت

�القرن �و���.عشر�والسادس�عشر �الرا�ع�القرن�ن�ب�ن�للغرب���ديد�مصدر �وظلت�.لب��نطي�نا�ضد�ا���اد

عْت �عشر �السادس  �العر�ية�البالد�ل�شمل�التيارات�تلك�توسَّ
ً
 �مشرقا

ً
�العثمانية�السلطة��انت�وملا�.ومغر�ا

�.الغرب����ي يجر �ما�ملواكبة��صالح�دعوات�تتوا���أن�بد�ال ��ان�الغرب؛�وجھ�����سالم�راية�تحمل

  .العثماني�ن�ا��لفاء�من�كث�� �أيدي�ع���عسكر�ة�التحديث�بداية��انت�و�كذا

�سلسلة�أصدر �م1793 سنة�و���ا���ش،�تحديث�إ���)م1807 – 1789( الثالث�سليم�اتجھ�فقد

�عسكر�ة�مدارس�بإ�شاء�وا�تم�والواليات،�الضرائب�بإدارة�تتعلق�)جديد�نظامي( باسم�ُعرفْت �أوامر 

  .و�حر�ة

                                                           

  .51،�ص1988،��شر�دار�محمد�ع���ا��امي،�تو�س،�،��س�بداد�وا��ر�ة����فكر�ال��ضةاحمد�السماوي �-1

  .15،�صاملرجع�نفسھاحمد�السماوي،��-2
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�أور�ا�إ����عثات�بإرسال�)م1839 – 1808( الثا�ي�محمود�بادر �با���ش�العناية�جانب�وإ��

درس�ن�إلعداد
ُ
��ساس�الرك��ة�التعليم�اعَتَ��َ �وقد�.العليا�التقنية�املدارس�توسيع�ع���وعمل�والضباط�امل

�مدرسة�إ�شاء�وتم�.التعليم�����زدواجية�وتحققت�ع�ده،�ع���ا��ديثة�املدارس�فتعددْت �.�صالح���

 املجيد�عبد�السلطان�وتا�ع�.ل��راحة�ومدرسة�للطب�الشا�انية�واملدرسة�ا��ر�ية،�للعلوم�جديدة

�سلطة�وفرض��دفا،��دارة�تحديث�واتخذ�ا����ية،�التنظيمات�فأصدر ��صالح�)م1861 – 1839(

�ا��يو�ة�املرافق�جميع�لداخ�وغ���م�املسلمون �فيھ�ي�ساوى �مجتمع�ت�و�ن�وحاول �الواليات�ع���املركز 

  .للدولة

��م��اطور�ة��انت�وإن�وتحدي��ا،�تطو�ر�ا�واس��دفت�ا��ياة�جوانب�شملت��صالحات��ذه�إن

�إال ��صالح�محاوالت�ع���التعرف�يمكن�وال ��ور�ية،�الضغوط�تحت�ال��اجع�من��عا�ي�أصبحت

����وموقع�ا�واملذ���،�العر��،��و���ات�إ���و�النظر �تركيا،�م��ا�مرت�ال���العامة�الظروف�باستحضار 

  .آنذاك�الدو���الصراع

����ا��ديثة،�املدنية�من�الشرق �مع�ي���م�ما�اختيار �إ���)م1883 – 1822( باشا�مدحت�ودعا

�و�قتصادية�والعلمية�الدي�ية�ا��ياة�و��نظيم�الشورى،�أساس�ع���ا��كم�ب�نظيم�يتعلق�ما��ل

  .و�دار�ة

��جتماعية�وا��وانب�والسياسية الدي�ية م��ا�مجاالت�عدة�صالحو� �التجديد�شمل�وقد

  .الثقافيةو ��قتصادية�وا��وانب

�ت��صالحية�ا��ر�ات�أن�القول �يمكن�ال��اية�و�� �إ���والدخول ��سالمي�العالم�يقظة�عن�ع�َّ

�إ���ص��ون امل�فس���للشرق،�امل��دي�و�الواقع��م��يا���بالضغط�ارتبط�وقد�ا��ديث،�العصر �مع��ك

�بإنجازات�ان��روا�املص���ن��عض�أن��ور�ي�الطراز �ع���وسياسيا�اقتصاديا�البالد�وتنظيم�شاملة���ضة

�الغر�ية�املفا�يم�الع���إضفاء�وحاولوا�الشر��،�املجتمع����الغر�ية��ف�ار ��غلغل����وأس�موا�الغرب،

����تحكم��صالح�موضوع�أن��خ�� ����و�الحظ�.خاصة�فلسفة�عن�وع��ت�مغايرة�ظروف����نب�ت�ال��

  .املوضوعية�بالدراسة��عُد �يحظ�ولم��ديولو���والتناول �القومية�ال��عات�دراسة

الدولة�ا��ديثة����فكر�ا��ركة��صالحية�احد�ا�م�املواضيع�البحثية�ال����موضوع�ش�ل وقد

�بأ �ا��ديثة �الدولة �فكرة �أن �يرى �من �ب�ن �ا����، �الكث���من �حول�ا �املفا�يم�اسالت �ع�� �القائمة ر�ا��ا

ا��داثية�لم�تكن�موجودة����مخيلة�حر�ات��صالح����البالد��سالمية�خاصة�املغرب�العر�ي،�فعشية�

���صراع�ا��إل��امرجعية��س�ند��و�صالحية�عرضھ�لالستعمار�الغر�ي�ا��ديث�لم�تجد�النخب�الدي�ية�

�الدي� �امل�ونات �فقدت ��عدما �الفر���� ��حتالل �مع ��تأث���اية �مؤسسات �بفقد �املجتمع ��وقاف��
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�ع��� �ا��صول �ل�ستمر��� �الدي�ية �السياسة �تنفيذ �ع�� �حر�صا �دوما ��ان �الذي �ج�از�ا��كم ومؤسسة

  .   2،�ففقدت�املجموعة�الدي�ية�مرجعي��ا�رغم�ما�لعبتھ�من�أدوار����مقاومة��ستعمار�الفر����.1شرعيتھ

  

  ها على الفكر اإلسالميثامنا النهضة األوروبية وتأثيرات
� �عصر�ال��ضة ������ورو�ية�ان ��ورو�ية �الفكر�ة �ا��ياة �ع�� ��عمق �أثرت �ثقافية عصر�حركة

الفكري����إيطاليا،�وان�شر�إ���بقية�أورو�ا�من�القرن�السادس�عشر،���شعاعالف��ة�ا��ديثة،ح�ن�بدأ�

عر�بنفوذ�ا����الفلسفة�و�دب�والفن�واملوسيقى�والسياسة�
ُ

والعلوم�والدين،�وغ���ذلك�من�جوانب�وش

علماء�عصر�ال��ضة�استخدموا��سلوب���سا�ي����الدراسة،�و�حثوا�عن�الواقعية�. ال�ساؤالت�الفكر�ة

  واملشاعر���سانية����الفن

و�رى�كث��ون�أن��ف�ار�ال���امتاز���ا�عصر�ال��ضة��ان�ل�ا�أصول����فلور�سا����القرن�الثالث�

  .وغ���ما� وفرا�ش�س�و�ب��ار�ا  ات�دان���أليغي��ي عشر،�مثل�كتاب

وحاول��عض�الكتاب�أن�يحدد�بداية�عصر�ال��ضة��ش�ل�دقيق�حيث�اق��ح�أحد�م�أن�نقطة�

للفوز�   برونل�س�ي فيليبو  مع�خصمھ لورنزو�ج���ي عندما�تنافس�العبقري �1401البداية��انت����عام�

  .ب�اتدرائية�فلور�سا ا��اص�ال��ونز�ة�لب�ت�املعمور�ة �عقد�بناء��بواب

�كب��ا �ا��دل �ال�يزال �ذلك �إيطاليا� ومع ��� �وملاذا �عام، ��ش�ل �عصر�ال��ضة �بدأ �أسباب حول

،�حيث�لعبت�أسرة�ميدي����
ً
امل�يمنة�ع���مجتمع�فلور�سا،واعت�����سر دورا�رائدا�و�انت�من� تحديدا

�ال  �عصر�ال��ضة �مولد �م�ان ��عد �فلور�سا �بأن �التار�خ �علماء �م��ا��عض �متعددة �عبقر�ة �رموزا نجا��ا

توس�انا�املدينة�الرمز����اقليم���� ليوناردو�دافي����،�و�وتي�شي��،�ومايكألنجلو،الذين�ولدوا�جميع�م���

  . ومتوثب

� �حيث��1453و�عد�سقوط�القسطنطي�ية�سنة �بانتقال�اورو�ا�من�طور�ا���طور�جديد، ايذانا

�كب���من �عدد ���رة �املخطوطات� إيطاليا إ�� العلماء حدثت �من �الكب��ة �الكنوز �مع�م �حامل�ن ،
ً
خاصة

��عثوالتال �ع�� ��عاونوا �و�ناك �قديمة، �وادوات �والفلسفة �الكالم �علم ��� ��غر�قية الثقافة� يف

وتطو�ر�ا����قالب�جديد��ان�نواة�لل��ضة��ور�ية،�وتحولت�نقمة�سقوط�القسطنطي�ية�من� الالتي�ية

  .و�ال��ز�كيان�أورو�ا�املسيحية�إ����عمة�جلية�ومنحة�جميلة�من��قدار

  :ضة��ور�ية�ال���أثرت�كث��ا����النخب��سالمية�املتأثرة�بالفكر��سالميومن�ابرز�نتائج�ال��

  

                                                           

  .125،�ص�1995ة����املغرب�العر�ي،�س��اس�لل�شر،�تو�س،�املنصف�وناس،�الدولة�واملسألة�الثقافي�- 1

  .124،�ص�املرجع�نفسھاملنصف�وناس،��- 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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  .انحالل اإلقطاع وزوال نفوذ الكنيسة

�الكن�سة����أورو�ا،�و�عد� �ا��ديثة�تمثل�املعول��خ���الذي�دّك�ب�يان �انت�ال��ضة��ورو�ية

�ال �الدي�ية �ال�مجية �ع�� �ال�شري �انتصار�العقل �بمثابة �ا��دث �القرون��ذا �خالل �الكن�سة �قاد��ا ��

  الوسطى�

  الك��ى�واك�شاف�الطرق�التجار�ة�العاملية� االكتشافـات الجغرافية

حيث�قلبت�مواز�ن�القوى�الدولية،�وانتقلت�نقاط�العبور�العاملية�والطرق�البحر�ة�وال��ية�من�

الدول�املسيطرة�عليھ�الشرق�إ���الغرب،�ولم��عد�للبحر�املتوسط�م�انة�تذكر�كما��ان�من�قبل��ساعد�

  .ع����سط�نفوذ�ا�ع���العالم

�الذي� �العالم �ع�� �ومفاجئا �جديدا �بابا �ا��ديث �لال�سان �ا��غرافية �الكشوفات �فتحت لقد

�كنوز� �ب�سيم �التغي���املمزوجة �ر�اح �لكن �توصده، �أن �الدي�ية �والتعاليم �ال�اثوليكية �الكن�سة حاولت

  .أقوى�من��عاليم�الكن�سة�ال���ضر�ت��غر�ض�ا��تئطاملايا�و�زتك�وتوابل�الشرق�وعطوره��انت�

و�ان���سان��ورو�ي�ع���موعد�مع�حقائق�علمية�جديدة�يأ�ي�ع���رأس�ا�كرو�ة��وكب��رض�

�من� �والعودة �الغرب �بصوب �الذ�اب �أن ��ناك �الناس �فعرف �و�لباب، ��ذ�ان �ح���ش�لھ �طاملا الذي

رض،�وحرك��ا�الدائمة�وحركة�الر�اح�والبحار�و�مواج�الشرق�ل�س�لھ�سوى�مع���واحد،��و�كرو�ة�� 

والتيارات�البحر�ة�وحركة�ال�واكب�و�براج�والنجوم�و�فالك،�حقائق�صادمة�كسرت�جدار�الكن�سة�

  .ا���ري 

�والتنو�ر� �امل�ضة �عصور �بداية �عشية �الكن�سة �مارستھ �الذي �الدي�� ��ضط�اد �من و�الرغم

و�روى�أن�.أف�ار�م�ا��ر�ئة�فقد��انت��ذه��ف�ار�ت�����يوما��عد�آخر�وإجبار�العلماء�ع���العدول�ع��

الفل�ي��يطا���غاليليو�غالي���الذي�اعتمد�ع���نظر�ات�وأعمال�الفلكي�ن�املسلم�ن�أمثال�ا��سن�بن�

�وضوح� �القمر�ب�ل �سطح �رؤ�ة �من �بدوره �مكنھ �الذي �تطو�ر�ج�از�املنظار�املقرب �من �تمكن ال�يثم

لھ����ش���املراحل�الفلكية�ال���يقطع�ا�خالل�دورانھ�حول��وكب��رض،�وأيقن�بال�شك�ومراقبة�انتقا

�سوى� ��� �والقمر�ما �أو�الشمس ��رض ��وكب �سواء ���سان �عل��ا ��ع�ش �ال�� ��جرام �مجموعة أن

  �واكب�كرو�ة�تدور����أفالك�ا�وفق���

  .نمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية

  .ية الحديثة كفرنسا ألمانيا إيطالياقيام الدول األوروب

  .مما فتحت معها نوافذ المعرفة لالوروبين والالتينية إحياء الدراسات القديمة اإلغريقية
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  زعماء الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر: تاسعا

  :نماذج اإلصالحيين -.1

  1897  – 1838  1  جمال الدين الحسيني األفغاني 1-.1

�البارز  ��عالم �العر�ية�و�أحد �فيعصر�ال��ضة �الدعاة �ن �ع��� وأحد �عمل ��سالمي، للتجديد

� �الشرق ���سالميإ��اض �شعار �رفع �غفوتھ، ��سالمية"من �ا��الفة�"ا��امعة �مؤسسة ��� ممثلة

  .العثمانية،الحتضان�الشعوب��سالمية�تحت�راية�ح�ومة�إسالمية�واحدة

 �� �الشعوب �إلصالح �وسيلة �السياسية �اعت���الثورة ��جن��،�وقد ��حتالل �فنا�ض سالمية،

  . ودافع�عن�ا��ر�ات�التحرر�ة�الوطنية،�ال����ان�������ا�العالم��سالمي�آنذاك

�جر�دة�العروة� �واجتماعيا�وسياسيا،�ووضع�أف�اره��� ودعا��فغا�ي�إ���إصالح�املسلم�ن�دي�يا

� �و�ان �وواجباتھ، �حقوقھ �يتف�م �ح�� ��سالمي �لتنو�ر�الرأي �الكر�م�الوثقى �يأتّمر�بالقرآن �بحكم يحلم

  . أساسھ�العدل�والشورى�ومظا�ره�املجالس�النيابية،�شب��ة�بما��انت��عرفھ�أمم�الغرب

�الفطرة� �قوي �ذكيا ��ان �فقد �والتنو�ر، ��صالح �ركب �لقيادة �أ�لتھ �يتم���بخالل ��فغا�ي �ان

  اللغة�العر�ية،� متقد�القر�حة��علم

والر�اضيات،�و�مكن�اختصار�مشروعھ��صال������ طق،والفلسفة،واملن والتار�خ، الدين، علوم

  :�دفْ�ن

  .�عث�الشرق�وتنقية�عقيدتھ�وت�و�نھ�تر�و�ا�وعلميا  -

  .منا�ضة��حتالل��جن��   -

�وانتقاد� �بھ، �التمسك �وإ�� �الكر�م �القرآن �إ�� �الدعوة �ع�� ��فغا�ي �الدين �جمال �دعوة قامت

�ل �آخر�الزمان �فساد �املسلم�نان�شار�فكرة �والتعلم�. دى �بالعلم �لال�تمام �والدعوة �ال�مم، �تقتل ال��

���ذيب�العلوماإلسالمية�وتجديد�املكتبات،�وتأليف�املصنفات� والتعليم�و�الكتب�واملكتبات،�فضال�عن

  .2ف��ا�بحيث�ت�ون�س�لة�الف�م

فاء�العقول�متمثلة����ص شروط�سعادة��مم" الرّد�ع���الد�ر��ن"���رسالة�" �فغا�ي"و�حدد�

من�أدران�ا��رافة�و�الو�م�الذي�يحول�ب�ن�ا��قيقة�والواقع،�وال�يحصل�إال�بوجود�فئة�داخل��مة�

  .تقوم�بتعليم�وتر�ية��جيال�و�تنو�ر�عقول�ا�باملعارف�ا��قة

،�3لتحر�ر�الفكر��سالمي�من�ا��رافة�و�خذ�بأسباب�املدنية "�فغا�ي"إن�الدعوة�ال���أطلق�ا� 

�ضد�والتحض �خاض�ا �ال�� �و�املعركة �الطبي��، �املذ�ب �و�دعاة �الد�ر��ن �ع�� �الذ�شّنھ ر�و�ال��وم

                                                           

  .59،�دار�الكتاب�العر�ي،�ب��وت�لبنان،�دت،�ص����العصر�ا��ديث��صالحزعماء�احمد�ام�ن،��-1

  .388،�صاملرجع�السابقمحمد�سليم�العوا،� -2

  .97،�ص�املرجع�السابقمحمد�فر�د�وجدي،��-3
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�ستعمارالغر�ي�للعالم��سالمي�جعلت�منھ�مؤسس�إصالح�و�داعيا�إ���التجديد�و�مبّ�نا�مواطنالداء�و�

محمد�"ذه�ومم�دا�لتالميذه���مل�راية��صالح�والتجديد،و�ان�ذلك�بوضوحفي�فكر�تلمي. طالبا�للدواء

  ."محمد�رشيد�رضا"و�عده�عند�" عبده

  :ع���ثالثة�محاور�ك��ى���" �فغا�ي"وقد�اقتصراملن�������صالح�والدعوة�إ���التجديد،�لدى�

  .الذي�ينكر�اتباعھ�الغيب�والدين�و�خرةم�اجمة�املذ�ب�الطبي��،�

  .خاصة�ال��يطا�يمقاومة��ستعمار�الغر�ي

  .ال����ان�يب��ا�املرابطون�واملشعوذون  م�افحة�ا��رافات�و�و�ام،

�1884ومن�أبرز�أعمالھ�إ�شاء�جر�دة�العروة�الوثقى����بار�س،ال���صدر�العدد��ول�م��ا�سنة�

�عيد�احتالل�مصر،�حيث�حمل��فغا�ي����افتتاحي��ا�ع���بر�طانيا�ومشار�ع�ا��ستعمار�ة����املشرق�

� �ال�� �ا��ر�دة ���ذه �ضرعا �بھ ��سالميةالعر�ي،فضاقت �البالد ��ل �تاث���ا �التض�يق�1بلغ �ع�� �فعملت ،

  .2عل��ا�ومحار���ا،�ح���توقفت�عن�الصدور��عد�ثمانية�عشر�عدد

�عل��ا� ��قطار��سالمية �مختلف ��� �الناس �وأقبل ��سالمي �العالم ��� �املجلة �ص�ت �ذاع وقد

واضط�دت�وغرمت��ل�من�يخالف��بالقراءة�والتدبر،�لكن�ا���ومة�ال��يطانية�أقفلت�ا��ر�دة�وطارد��ا

  .ا���ومة�بقراء��ا�و�شر�اف�ار�ا

�عبده �محمد �ذكرا �أش�ر�م �و�عيان، �واملوظف�ن �العلماء �من �ثلة ��فغا�ي �يدي �ع�� ،�3تتلمذ

�لم� �ما �مصر�الكنانة ��� �ووجد �الداء، �م�امن �إ�� �عقول�م �وتن��ت �مشاعر�الكث���م��م �اس�يقظت حيث

��ستانة ��� �بھ �ا��ال  يحظ �عاصمة �أف�اره �مع �للتفاعل �ا�����والقابلية �من �نفي��4صالحيةفة، �لكنھ ،

�واملعصية1879 سنة �الفو��� �ع�� �التحر�ض �ب��مة �ع��� ، �الرد ��� �رسالتھ �كتب �و�ناك �ال�ند إ��

  �ان�يرى�أال��عارض�ب�ن�حقائق�العلم�و�ليات�الدين��سالمي�كما��.5الد�ر��ن

ھ�من�غ���رسميات����مق��ة�املشايخ�بالقرب�من��شان�،�فأمر�بدفن1897  مارس�9وافتھ�املنية����

  ...طاش����تركيا

  

                                                           

،�املرجع�السابق،�العروة�الوثقى...فرضت�بر�طانيا����مصر�وال�ند�غرامة�مالية�ع���قراء�العروة�الوثقى،�انظر�جمال�الدين��-1

  .321ص�

  .1977سنة��38مجلة�الثقافة�العدد��-2

  .68ص�املرجع�السابق،�،�أم�ناحمد��-3

�الفكري�ب�ن�الفكرة��سالمية�واابو�ا��سن�ع���الندوي،��-4 ،�دار�ال�دى�ع�ن�لفكرة�الغر�ية�����قطار��سالميةالصراع

  .86،�ص2006مليلة،�ا��زائر،�

  .،�دار�الش�اب�للطباعة�وال�شر،�باتنة�ا��زائر،�دتالثائر�جمال�الدين��فغا�ي�ورسالة�الرد�ع���الد�ر��نمحمد�عبده،��-5
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  : 1)م1905 1834(اإلمام محمد عبده   1.-2

م����أسرة�محافظة�1849لد�محمد�عبده����قر�ة�محلة�نصر�بمحافظة�البح��ة�بمصر�سنة�وُ 

� �منذ �الطغيان �ضد �وقفوا �الذين �ورجال�ا ��عيدة،�ع���بقيم�ا �� �ع�ود ��شأتھ �و و�انت ��� قو�ة��شأة

ف�ان�ال�يقبل�ذال�وال�يجاور�طاغية،�بالعلم�و�دب�اختلطت�ف��ا�معا�ي�الرجولة�والعزة�وقوة�الشكيمة�

قل����بر�ك�أي�أبناء�:" ،�و�ان�شيخھ�جمال�الدين��فغا�ي�يمازحھ�فيقول ��وةخاصة�من�أ�ل�املال�وال

  . 2"ھ�فرعون إنھ�يدخل�ع�ّ��كأن:" ،�و�قول�عنھ�ا��ديوي�عباس"امللوك�أنت؟؟

منذ�عام�ونصف�تقر�با،�" ا��امع��حمدي"حينما�بدأ�ي��دد�ع���يافعا�و�ان�محمد�عبده�شابا�

�املتون� �ع�� ��عتمد ��انت �ال�� �الدراسية، �والنظم �الدراسية �املقررات �من �و�متعاض �امللل �يص�بھ و�دأ

  . 3راسة�واتجھ�إ���الزراعة���العرض،�ف��ك�الد�و�قناعوالشروح�ا��الية�من�العلوم،�وتفتقد�الوضوح�

��ز�ر ��� �بالدراسة �والتحق �أخوالھ، �عند �ليقيم �انتقل �الزمن �من �ح�ن ��عد ��انت� ثم حيث

�4تقتصر�ع���علوم�الدين�ومحشوة�بمظا�ر�التقليد�وا��مودحيث�،�تتصف�بالشدة�و�ر�اق�والكثافة

�و�شعار�القديمة �والقواعد �املتون �وحفظ ،� �لقد �العلوم �توقفت �عصره �دون��� �ظوا�ر��شياء عند

� �شعار�تلك�املرحلة،�البحث�والتمحيص، �يدرس�����ز�ر�ح���و�ان�ا��فظ�والنقل �محمد�عبده و�قي

م،�ثم�اتصل�بالشيخ�حسن�الطو�ل�الذي��انت�لھ�معرفة�بالر�اضيات�1877نال�ش�ادة�العاملية�سنة�

�وعل �والفلسفة �املنطق ��� �و�بحث �يدرس �عنده �فجلس �والسياسة، �الرومان�والفلسفة �من �القدماء وم

  .،�ليوسع�مداركھ�و�نفتح�ع���ثقافات�الشعوب��خرى و�غر�ق�وال�ند�وفارس

��� �دّرس �بل ��ز�ر، ��� �بالتدر�س �يكتف �لم �العاملية �ش�ادة �نيلھ مدرسة� و���دار�العلوم و�عد

 .التنو�ري �،�ال���أسس�ا�من�قبل�رفاعة�رافع�الط�طاوي �5لسن

و�ان��سا�م�ب�ن�الفينة�و�خرى���� و�انت�دروسھ��شمل�املنطق�والفلسفة�والتوحيد،�والتار�خ،

���رام �جر�دة �م��ا �املصر�ة، �ا��رائد �من �عدد ��� �اتخذالكتابة �إ����، �القارئ �ليدعو�و�وجھ �من���ا من

  . .م�امن�الضعف�والداء����مصر

�ا��ديوي  اتخذ �مساملة �بمصر�أسلوب �عبده �الرأي�محمد �برنامجھ�بادئ �تنفيذ �من �ليتمكن ،

�فُع�ن �محكمة� �صال�� ��� �مس�شاًرا �ع�ن �ثم �عابدين، �ثم �الزقاز�ق، �ثم �ب��ا، �محكمة ��� �أ�لًيا قاضًيا

  .م�1895ست�ناف�سنة�

                                                           

  . 1975ب��وت���مام�محمد�عبدّه،�دار�العودة،�،�نوا�غ�العرب،مجموعة�من�املؤلف�ن -1

  .13ص. 2005عبده،�مكتبة��سكندرة،�مصر،��املن����صال���لإلمام�محمدمحمد�عمارة،��-2

  .33،�ص1965،�القا�رة،�02،�مكتبة��نجلومصر�ة،�طرائد�الفكر�املصري،��مام�محمد�عبدهعثمان�أم�ن،��-3

  .101،�ص�املرجع�السابقاحمد�ام�ن،��-4

  .252ص� املرجع�السابقاحمد�ام�ن،��-5

https://web.archive.org/web/20100922083653/http:/www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article14.shtml
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�توفيقوع �ا��ديوي و��
ُ
�ت � ندما ����1892سنة �متحمًسا �و�ان �م�انھ، �عباس �ا��ديوي �تو�� م

� �إصالح �ع�� �تقوم �ال�� ��صالحية �بخطتھ �إقناعھ �عبده �محمد �استطاع ��حتالل، مؤسسة�منا�ضة

�الشرعية �واملحاكم �و�وقاف �عام�1ز�ر �و�� ، 1899 � �مرسوم �صدر �ا��ديوي مل�ي عباس� وقعھ

�الشي حل�� �للديار�املصر�ةبتعي�ن
ً
�مفتيا �عبده �محمد ��ان�خ �ما �غاية �إليھ �بال�سبة �املرتبة �و�ان�تلك ،

  . .يرقب،�لك��ا�لم�تجسد��ل�طموحاتھ����التغي���من�أجل�ال��اق�بأم�أورو�ا�الغر�ية

و�ان�منصب��فتاء�يضاف�ملن��شغل�وظيفة�مشيخة�ا��امع��ز�ر����السابق�و��ذا�املرسوم�

عن�منصب�شيخة�ا��امع��ز�ر،�وصار�الشيخ�محمد�عبده�أول�مفت�مستقل�استقل�منصب��فتاء�

�للديار�املصر�ة�ست�سنوات��املة�ح��� ملصر�مع�ن�من�قبل�ا��ديوي�عباس�حل��،
ً
وظل�الشيخ�مفتيا

  .2م 1905 وفاتھ�عام

لبدع�دعا�إ���تحر�ر�الفكر�من�قيود�التقليد�وتط����العقيدة�من�او تأثر�كث��ا�بآراء��فغا�ي،�وقد�

� �الزائفة، �والضالالت �مر�العصور �ع�� �املسلمون �توار��ا �بأصول�ال�� �ا���ل �إ�� �املسلم�ن �أزمة وأرجع

العقيدة،�واعت���أن�إصالح�أحوال�املسلم�ن�الداخلية��و�الوسيلة�الوحيدة�للوقوف����وجھ��ستعمار�

  . 3لقضائيةالغر�ي�البغيض،�و�دأ��ستعل�مواقعھ����اصالح�مؤسسات�الدولة�التعليمية�وا

يملك�من�تاث���ونفوذ،�����ابمثابة�إصالح�ألحوال�املسلم�ن�عامة،�مل�عد��اعت���أن�إصالح��ز�ر 

  .مواج�ة�التيارات�الغر�ية،�والدفاع�عن�ديار��سالم

  :نماذج التنويريين -.2

�التنو�ر� �كما ��ورك�ايمر، �ماركس �كتاب ��� ��عر�فھ �فلسفية"جاء �التنو�ر�وشذرات �"جدل �و�،

و�ان�برنامج�التنو�ر�ع���نفسھ�وآرئھ�ومعتقداتھ،� ،من�عقدة�ا��وف�وجعلھ�سيدا���سانتحر�ر��حركة

،�وفد��بت�ر�اح�التنو�ر�ع���العالم��سالمي�من�أورو�ا����4اعتقاده���دف�ا���فك�ال��ر�عن�العالم

  :منذ�القرن�الثامن�عشر،�و�ان�من�أبرز�من�تأثر���ا

  )م1873 – 1801(رفـاعة الطهطاوي   2-.1

� �سنة ��� �الط�طاوي �رافع �رفاعة �إ���1801/ولد �و�سب �مصر، �بصعيد �سو�اج �محافظة ��� م

�الشرع� �علوم �الكتاب ��� �درس �القر�ة �و�� �ال�سب، �شر�فة ��صل �كر�مة �أسرة ��� ��شأ قر�تھ،وقد

ووجد�من�أسرة�. وا��ساب��ولية�فحفظ�القرآن�الكر�م،�ثم�رجع�إ���موطنھ�ط�طا��عد�أن�تو���والده

                                                           

  .229ص� احمد�ام�ن،�املرجع�السابق�-1

  .316ص��املرجع�نفسھ،احمد�ام�ن،��-2

  .280،�ص�املرجع�نفسھاحمد�ام�ن،��-3

�ط - 4 �املتحدة، �ا��ديد �دار�الكتاب �كتورة، �جورج �ترجمة �فلسفية، �التنو�ر�وشذرات �جدل ��ورك�ايمر، �1ماركس ،2006�،

  .23ص
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الھ�ا�تماما�كب��ا�حيث��انت�زاخرة�بالشيوخ�والعلماء�فحفظ�ع���أيد��م�املتون�ال����انت�متداولة�أخو 

  .����ذا�العصر،�وقرأ�عل��م�ش�ئا�من�الفقھ�والنحو

��
َّ
�تو� �سنوات �بخمس �و�عد�ا �باألز�ر، �للدراسة �للقا�رة �رحل �عمره �من �عشرة �السادسة و��

�تالتدر�س�فيھ�وتوثقت�صلتھ�بمشيخ رفاعة�يدِرّس�باألز�ر�ملدة�عام�ن،�ثم�ق�����عد�ما�عام�ن�ھ،�وظلَّ

سھ�محمد�ع��،و���سنة� ����ا���ش�الذى�أسَّ
ً
�وواعظا

ً
ارسل����سفر�إ���فر�سا�ضمن��عثة��1826إماما

� �الفر�سية �ا��ر�ية �السفينة �م�ن �ع�� �ع�ّ� �محمد �" الترو�ت"أرسل�ا �ا��ديثة �العلوم و�عد�.. لدراسة

م�مخطوطة�كتابھ�الذي�نال��عد�ذلك�ش�رة�سنوات�خمٍس�حافلة،�أدى�رف اعة�امتحان�ال��جمة،�وقدَّ

ِ�يِص�َباِر�ز: واسعة
ْ

�
َ
ِليُص�ِ�ْبِر�ِز��ِ��ت

ْ
خ

َ
  .ت

انتقل�رفاعة�الط�طاوي��1833م�عاد�الط�طاوي�إ���مصر�من��عثتھ،�و���سنة�1832و���سنة�

� �الطو�جية �مدرسة �إ�� �الطب �مدرسة �) املدفعية(من �ض) طره(بمنطقة ��عمل�إحدى ��ي �القا�رة وا��

�للعلوم�ال�ندسية�والفنون�العسكر�ة
ً
  .م��جما

ال���صدر�عدد�ا�" الوقا�ع�املصر�ة"ثم��غ��تإ���"�خبار"و�عت���الط�طاوي�أول�م�����ل��يفة�

� �سنة ��� �التعليم�. م1828د�سم�����3ول �ع��
ً
�وإشرافا ،

ً
�وتخطيطا ،

ً
�ترجمة �ي�نامى؛ �رفاعة �ج�د وظل

�أ. وال��افة �الر�اضياتفأ�شأ �مواد �ل��جمة صة �متخِصّ
ً
���سانية،� قساما �والعلوم �الطبيعية، والعلوم

وأ�شأ�املدرسة�الوطنية�املصر�ة�للمحاسبة�تم�يدا�لدراسة��قتصاد،�ومدرسة��دارة�لدراسة�العلوم�

  .السياسية

  :و�انت�ضمن�أعمالھ

  .باللغة�العر�ية استصدار�قرار�تدر�س�العلوم�واملعارف

�من باللغة�العر�ية ة�الوقا�عاملصر�ةجر�د إصدار
ً
 .اللغة�ال��كية بدال

رجمة�الدستور�الفر����
َ
  .ت

�تخليص� �أش�ر�ا �وال��بية، ��جتماع �وعلم �التمدن �قضايا ��� �كتابا، �وعشر�ن �ستة �ترجم كما

بية��بر�ز،�ومن�أبرز�القضايا�ال���ضم��ا�����ذا�التأليف�املطالبة�با��ر�ة�الفردية�وتجسيد�ا��ياة�النيا

ا��قيقة�حيث�يص���الفرد�حرا����اختيار�من�يحكمھ،�معت��ا��ذا�التحول���ر��ساس����أي���ضة�

  .1عصر�ة

�املفيدة،�م��ا� �الط�طاوي�بقية�ايامھ����ت�شئة�الشباب�وكتابة�ال��امج�النافعة�والتاليف ق���

�ِإْسَم  �َب�ِ� ْوِثيِق
َ
َباِر�ِمْصَر�وت

ْ
خ

َ
�أ ��ِ� �ا�َ�ِليل ْوِفيِق

َ
واُر�ت

ْ
ن

َ
��َداِب�أ �َمَناِ�� ��ِ� ِة �اِملْصِر�َّ َباِب

ْ
ل
َ
�� �َمَباِ�ُ� اِعيل،

ِم�ِن�للَبَناِت�والبَن�ِن 
َ
ْرِشُد��

ُ
ة،�وامل   .1873وغ���ا،�إ���أن�تو���سنة... الَعْصِر�َّ

  

                                                           

  .72،�ص1993،�املجلس�الوط���للثقافة�والفنون�ال�و�ت،�فكر�العر�يمعالم�ع���طر�ق�تحديث�المعن�ز�ادة،��-1
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  1908- 1863قـاسم أمين   2-.2

� �أم�ن �قاسم �ولد �والده باألسكندر�ة 1863سنة ��ان �مصر، �صعيد �من �مصر�ة �وأم �تر�ي  ألب

�أم�ن" �بك �" محمد �كردستان �ع�� �تو���واليا �أجداده ��عض �و�ان ���ا، �مصر�واستقراره �إ�� �مجيئھ قبل

�إقليم� �العثما�ي،�فلما�نزحوا� من�قبل�،ية����معظم�اكرد عراقية و���مدينة السليمانيةإدارة السلطان

  .و�و�أمر�شا�ع�ا��طأ�كتبوا�عنھ�أنھ�كردي��صل  ظن��عض�من مصر إ��

ال����انت�تضم�أبناء�الطبقة��رستقراطية،�ثم�" رأس�الت�ن"���مدرسة���بتدا�يتلقى��عليمھ�

� ��� ��� �وسكن �القا�رة، �إ�� �أسرتھ �مع �الثانو�ة�. �رستقراطي" ا��لمية"انتقل �التج���ية �ع�� حصل

� �ع�� �حصل �وم��ا �و�دارة، �ا��قوق �بمدرسة �التحق �ثم �أول��م1881  سنة" الل�سا�س"العامة، و�ان

  .خر�ج��ا

عمل��عد�تخرجھ�ف��ة�قص��ة�باملحاماة،�ثم�سافر�����عثة�دراسية�إ���فر�سا،�و�ناك�انتظم����

،�اتصل�.م1885 استمرت�أر�ع�سنوات�أن���دراستھ�القانونية�بتفوق�سنةمونبلييھ،�و�عد�دراسة� جامعة

  .���بار�س" محمد�عبده"ا��اص�باإلمام�" امل��جم"بجمال�الدين��فغا�ي،�و�ان�

�ما �ع�� �واطلع ���ا �يدرس �سنوات �أر�عة �ف��ا �ق��� �أن ��عد �فر�سا �من �أم�ن �قاسم أنتجھ� عاد

�السياسية �با��ر�ة �وأ��ب �الفر�سيون �أن��املفكرون ��اتب �ل�ل ��سمح �ال�� �الفر�سيون ���ا �ينعم ال��

����صالح،�ورأى�أن�الكث���من�العادات� محمد�عبده يقول�ما�شاء�حيث��شاء،��ان�من�املؤ�دين�لإلمام

حكم�"أو�" أسباب�ونتائج"تحت�عناو�ن� جر�دة�املؤ�د الشا�عة�لم�يكن�أساس�ا�الدين��سالمي،�وكتب���

  ".ومواعظ

�وأديبا�فذا�ومص��ا�اجتماعيا،�اش��ر�بأنھ�زعيم�ا��ركة�ال�سائية����و�ان�قاسم�قاضي ا�و�اتبا

�املصر�ة� �ا��امعة �وإ�شائھ �العدالة �لتحقيق �و�دعوتھ ��جتماعية �ا��ر�ة �عن �اش��ر�بدفاعھ مصر�كما

و�دعايتھ�لل��بية����س�يل�ال��ضة�القومية،�ودعا�لتحر�ر�اللغة�العر�ية�من�الت�لف�وال��ع�فقد��ان�

  .با�مغوارا�ولكن�أحدا�لم�يتفق�معھ�ع���التحرر�من�حر�ات��عراب�فماتت�دعوتھ����رحم�ال�لمةأدي

�املصري� �املجتمع �إلقامة �وتؤدي ����ء، ��ل �أساس ��� �ال�ساء �تر�ية �أن �يرى �أم�ن �قاسم �ان

�ش�رتھ� �وذاعت �املسلمة، �تحر�ر�املرأة �ع�� �فعمل �والبنات، �البن�ن �من �صا��ة �أجياال �وتخرج الصا��

  .قى�باملقابل���وما�كب��ا�فخلطت�دعوتھ�بالدعوة�باالنحالل�والسفور وتل

� 1898  أصدر�سنة �ومواعظ"كتاب �وأخالق �ونتائج � أسباب �بكتاب الذي�" تحر�ر�املرأة"وتبعھ

تحدث�فيھ�عن�ا���اب�و�عدد�الزوجات�والطالق،�وأث�ت�أن�العزلة�ب�ن�املرأة�والرجل�لم�تكن�أساسا�

الزوجات�والطالق�حدودا�يجب�أن�يتقيد���ا�الرجل���ا،�ثم�دعا�لتحر�ر��من�أسس�الشر�عة،�وأن�لتعدد

  . املرأة�لتخرج�للمجتمع�وتلم��شؤون�ا��ياة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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�قاسم �من �ونقد �إحتجاجات �لھ �طلعت ووج�ت � محمد �املرأة�"بكتاب ��� �ا��طاب فصل

،�لكن�قاسم�أم�ن�لم��غ���رؤ�تھ�فواصل�كتاباتھ�"املرأة�املسلمة"بكتاب� ومحمد�فر�د�وجدي "وا���اب

� �بكتابھ �عل��ما �ا��ديدة"ورد �للمر  1901  عام" املرأة �يكفل ��شر�ع �بإقامة �فطالب �ناقديھ، �ع�� أة�ردا

  .حقوق�ا�و�حقوق�املرأة�السياسية�وأ�داه�لصديقھ�سعد�زغلول 

��مام �ملدرسة �املنتم�ن ��صالح �رجال �كأحد �انتمائھ ��غ���من �عبده ولم �باملثل� محمد ايمانھ

�ع���ال�سامح�والسالم�ب�ن�عناصر�الغر� �الفنون�و�عتقد�أن�ا��ياة�مب�ية �ال��ا،�و�ان�يحب ية�والدعوة

  .وم�ونات�املجتمع�الدي�ية�والسياسية�والعرقية

و�و����ا��امسة�و�ر�ع�ن�من�عمره،�ورثاه�عدد� م1908 عام أبر�ل�23 تو������م��لھ�بالقا�رة

  . السيا����املصري�سعد�زغلول�باشا و�عاه�الزعيم وخليل�مطران حافظ�إبرا�يم من�الشعراء�مثل

�نقاشات� �حول�ا �دارت �ال�� �وأخطر�القضايا �أعقد �من �وسفور�ا �وتحر�ر�ا �املرأة �قضية و�عد

�و�رى�املفكر�ا��زائري� �و�سالمية،����القرن�التاسع�عشر�والقرن�العشر�ن، كث��ة�ب�ن�النخب�العر�ية

�بمفرد �ل�ست �املرأة �مش�لة �أن �ن�� �بن ��ما�مالك �والرجل �فاملرأة �معا، �والرجل �املرأة �مش�لة ��� �بل �ا

  .1قطال���سانية

  

  عاشرا معالم الفكر اإلسالمي المعاصر
إن�قراءة�متأنية����كتابات�أ��اب�الفكر��سالمي�ومنظر�ھ�يمكن�بصورة�جلية�إدراك�جملة�

  :من�املعالم�ال���تطبع�الفكر��سالمي�م��ا

  : مي في حياة الناسالدعوة إلقـامة الدين اإلسال .1

�اليت� �السماو�ة ��ديان �من �غ��ه �يخالف ��سالم �أن �ومنظروه �الفكر��سالمي �زعماء �عتقد

����ا��ذا�الدين،�ل�س������ة�وسالمة�معتقداتھ�ال���تتفق�مع�العقل�ال�شري�ومع�ما�توصلت�إليھ�

�سان�����ل�زمان�وم�ان�العلوم�ال�ونية�املعاصرة،�بل�إن�شر�عة�الدين��سالمي�صا��ة�الحتضان��

وتلبية�حاجاتھ�الفطر�ة�ورغباتھ�املختلفة،�كما�أن��ذه�الشر�عة�ضمت�ب�ن�جنبا��ا�الكث���من��ح�ام�

املنظمة�لشؤون�الناس�وعالق��م�ببعض�م�البعض����جميع�املجاالت،�و���ش����حوال�و���ر�املسلمون�

م��ا�النصوص�القرآنية�و�حاديث�النبو�ة�ال��يحة��ذا�الكالم�بكمية�املواد�ال�شر�عية�الكب��ة�ال���ض

�شؤو��م� �مختلف ��� �وتحكيمھ ��سالمية �ا��ياة �من�� �املسلم�ن �اتباع �ضرورة �ع�� �تحدثت ال��

�أوقات� ��� �و�قليمية �الدولية �العالقات �قضايا �إن �بل �والثقافية �والسياسية �و�قتصاية �جتماعية

                                                           

  .114،�ص1985مالك�بن�ن��،�شروط�ال��ضة�،�ندوة�مالك�بن�ن��،�دار�الفكر�دمشق،��- 1

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA&action=editredlink
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
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� �أفرد �قد ��قليات �وشؤون �وا��رب �ال�السلم �عديدة �مقار�ات �ووضع �كث��ا �بحوثا ��سالمي �الفقھ ل�ا

  .نل�سم�ا����غ���ا�من�الشرا�ع

  بعث مفـاهيم الشورى اإلسالمية في تنظيم شؤون السياسة والحكم .2

�لقيم� �تجسيد ��� �ا��قيقية �الديمقراطية �أن �املعاصر�ن �املسلم�ن �املفكر�ن �عت���الكث���من

�.�1سالم�الروحية دين�ا��وار�ودين�التحاور�ب�ن�الناس�جميعا،�وال�حاجة�لتعداد���سالم�أنو�رون��

الكم�الكب���من�من�العبارات�الدالة�ع���ا��وار����القرآن�الكر�م،�الذي��و�توجيھ�مباشر�ومخاطبة�ب�ن�

  . من�ج�ة�ثانية�2هللا�عز�وجل�خالق�الناس�جميعا�و��ن���سان�من�ج�ة�و��ن���سان�و��سان

يصون�أخالق�ا�ومباد��ا�من�الذو�ان����ا��ضارة�املادية��لألمة  بناء مشروع ثقـافي .3

  .3الغر�ية

���أرض�املشرق�وخاصة�فلسط�ن�ال����عت����مقـاومة المشروع الصهيوني االستيطاني .4

���منظرات�الفكر��سالمي�جزء�غاليا�من�بالد��سالم�ال�ي�ب���أبدا�التنازل�عل��ا�م�ما�

  .لم�ن�وأو���القبلت�ن�وثالث�ا��رم�ن�لف��مر�الن�ف��ا�مقدسات�املس

  .ب�ن�املسلم�ن����إطار�اتحاد�الدول�العر�ية�و�سالمية�تحقيق الوحدة .5

���مختلف�مجاالت�ا��ياة�السياسية�و�س��اتيجية�لتحقيق�القدرة��تحقيق الريادة .6

  .ع���مواج�ة�أمم�الغرب�ل��د�من�ت�ال��ا�ع���شعوب�الشرق 

ملساواة�والعدالة�ب�ن�الناس،�م�ما�اختلفتألوا��م�وتجسيد�ا�اإلنسانتحقيق كرامة   .7

ولقد�كرمنا�ب���ادم�وحملنا�م����ال���والبحر�"وديان��م�وأجناس�م،�تجسيدا�لقولھ��عا���

 ".4ورزقنا�م�من�الطيبات�وفضلنا�م�ع���كث���ممن�خلقنا�تفضيال

  

  أحد عشر تحديات الفكر اإلسالمي المعاصر

  .رىالقومية العربية والقوميات األخ .1

� �من �مرور�أز�د �����150رغم �وفشل�ا �العر�ية �البالد ��� �الفكر�القومي �نظر�ات �تبلور �ع�� سنة

�املعاصر� �الفكر��سالمي �وجھ ��� �عقبة ��عد �ال�زالت �لھ، �ت��بص ��انت �الذي �السيا��� �الواقع صناعة

  . وتحديا�يتل�سھ�كث���من�الضعفاء

                                                           

  .123ص. 5�،1981حسن�صعب،��سالم�وتحديات�العصر،�دار�العلم�للمالي�ن،�ب��وت،�لبنان،�ط�- 1

  .233صاملرجع�نفسھ،��حسن�صعب،�- 2

  .65فؤاد�محسن�الراوي،�املرجع�السابق،�ص�-3

  .70 �ية �سراءسورة��-4
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��ف� �من �مجموعة �حملت �سياسية �دعوة �العر�ية �وحدة�والقومية �مقدم��ا ��� ار�السياسية

وا��غرافيا�واملصا���املصا��،�ضمن�دولة�عر�ية��1الشعب�العر�ي�الذي�تجمعھ�اللغة�والثقافة�والتار�خ

  .واحدة�تجمع�العرب�ضمن�حدود�ا�اللغو�ة�من�املحيط�إ���ا��ليج

�ال ��عد �ما �مرحلة ��� �الوسطى �الطبقة �بظ�ور �ارتبطت �الغرب ��� �القومية ��شأة ��انت ثورة�وإذا

الصناعية�وال��ضة�العلمية�الكب��ة�ال���أفرز��ا،�فإن�الفكرة�القومية����البالد�العر�ية�ارتبطت��عناصر�

  .2خارجية�و�انت�عبارة�عن�ردود�أفعال�وأصداء�للصراع�العال���آنذاك

و�انت��ر�اصات��و���للقومية�العر�ية����بالد�الشام،��عد�حملة�محمد�ع���باشا�والتدخل�

�املطالبة��ور  ��� �اقتصرت �جدا �محدودة �آنذاك �العرب �القومي�ن �مطالب �و�انت �ذلك، �تبع �الذي و�ي

باإلصالح�ضمن�التبعية�للدولة�العثمانية،�وتمك�ن�الساكنة�من�استخدام�أوسع�للغة�العر�ية����التعليم�

  .و�دارات�املحلية

طموحا��م�مثل�جمعية��استعمل�دعاة�ا��ر�ات�القومية�آنذاك�ا��معيات�والنوادي�للتعب���عن

� �السور�ة، �العلمية �وا��معية �الفتاة، ��د�يالعر�ية �الع�د،�واملنتدى �وجمعية �القحطانية، �وا��معية ،

  .وغ���ا

�ا��صري� �وساطع �زر�ق �قسطنط�ن �أمثال �من �بارزون �مفكرون �العر�ية �القومية �حركة تزعم

  . وز�ي��رسوزي�وعبد�الرحمن�عزام�ومحمد�عزة�دروزة

وقد��ان�لبعض��ؤالء�كتابات�عديدة�للمسا�مة����التعر�ف�بالفكر�القومي�الذي�ت�نوه�م��م�

���"قائد�السياسية�ا��ديدة�للنقاش�من�خالل�كتابھ�قسطنط�ن�زر�ق�الذي�طرح�جملة�من��ف�ار�والع

،�م��ا�مف�وم�ا��ضارة�ا��ديث�القائم�ع����عد�ا��داثة،�م�سائال�����ن�نفسھ�عن�"معركة�ا��ضارة

�إ�سانية� �حضارة ��� �أم ��شر�ة ���ضارات �متعددة �وجو�ا �تمثل ��� ��ل �القائمة �املختلفة ا��ضارات

  . 3واحدة

ر�ية�مسيحيون�قالوا�أن�الدولة�العثمانية��رمت�وأ�ل�ا�السوس،�و�ان�وراء��شأة�القومية�الع

  .4وأن�ا��الفة�يجب�أن�ت�ون�عر�ية�ول�س�أ��مية

�الشر�ف�حس�نوتجلت�القومية�العر�ية����أوج�ا��عد�اندالع�الثورة�العر�ية�الك��ى�ال���قاد�ا�

� �الت��يك�مكةمن �سياسة �باشرت �ال�� �العثمانية، �السلطنة ��تحاد�1ضد �جمعية �ح�ومة �فرضتھ الذي

                                                           

1 -�� �املطا�ع��أم�نمحمد �لشؤون �العامة �ال�يئة ��سالمية، �البحوث �سلسلة �والعر�ية، ��سالمية �القوميت�ن �مع �الل،

  .27،�ص�1974م��ية،�القا�رة،�

  .290،�ص2007،�دار�الغرب��سالمي،�ب��وت،�لبنان،�03 ،�ا��زءأوراق����التار�خ�وا��ضارةعبد�العز�ز�الدوري،��-2

  .47.278ص�ص�.1981،�ب��وت�لبنان،�4زر�ق،����معركة�ا��ضارة،�دار�العلم�للمالي�ن،�ط�نقسط�نط� - 3

  .27صاملرجع�السابق،�محمد�ام�ن��الل،��- 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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��،�و�ناء�صرح�الدولة�العر�ية�الك��ى�ال���تضم�ا���از�والشام�والعراق،�لكن�آمالھ��تقوضت��عد�وال���

� �بي�و�سنة �سايكس �اتفاقية �و�ر�طانيا �فر�سا �العثمانية��1916عقد ��م��اطور�ة �إرث �قسمت وال��

  ..2و�خاصة�املشرق�العر�ي

بعينات،�ا��ركة�الناصر�ة�جسدت��ذه�الفكرة����ف��ة�أواسط�القرن�العشر�ن�ح�����اية�الس

����الوطن�العر�ي�خصوصا�وال���تم��ت�بقيام�ا��م�ور�ة�العر�ية�
ً
والتيار�البع���الذين��انا��ك���شيوعا

  .وسور�ا�مصر املتحدة�ب�ن�

تجة�عن�تراث�مش��ك�من�اللغة�والثقافة�والتار�خ�و�ؤمن�القوميون�العرب�بالعرو�ة�كعقيدة�نا

  .إضافة�إ���مبدأ�حر�ة��ديان

�دروزة �عزة �محمد �العر�ي �الفكر�القومي �منظري �أبرز �كج�س��3ومن �العرب �أن �يرى ��ان الذي

واحد�ي�شد�الوحدة�السياسية�والتار�خية�منذ�البدء�ومن�أقدم�أزمنة�التار�خ،�وأما�ز�ي��رسوزي�املفكر�

� �شعور�والناشط �ع�� �يقوم ��نتماء �أن �يرى �و�ان �العر�ي، �البعث �حزب �أسس �فقد �البارز السيا���

... فطري�سابق�ع���العقل،�فال�مناص�للفرد�من�انتمائھ�القومي،�القائم�ع����صل�وا���س�ال�شري 

  ".إن�البعث�يقوم�ع���الشعور�القومي�الذي�يتجاوز�العقل�و�ستقر����الغر�زة: "و�ان�يقول�أيضا

��تحاد�وطال �متمثال �الالمركز�ة �سياسة �ت�بع �اتحادية، �دولة �ب�شكيل �العرب ��رسوزي ب

  . الفيدرا���مع��تراك،�و�ان�يفسر���وء�العرب�إ���الفكر�القومي�من�باب�إحياء��سالم

�القومية� �القومية��سالمية�ال����س�ند�ا����خوة�الدي�ية�و�س�ند �فكرة وطرح����مقابل�ذلك

� �ا�� ��ديانالعر�ية �وشائج �من �باالستجابة �أو�� ��رحام �ووشائج ��سالم �من �الصدر��ول �وأن�4تار�خ ،

  .الوحدة��دبية�والثقافية�تجمع�كيان��مة��سالمية�قاطبة

                                                                                                                                                                                     

�الفكري�ب�ن�الفكرة��سالمية�والفكرة�الغر�يابو�ا��سن�ع���الندوي،��-1 دار�ال�دى�ع�ن��ة�����قطار��سالمية،الصراع

  .86،�ص2006مليلة،�ا��زائر،�

  ..309،�ص�2004،�دار�ا��يل،�ب��وت،�الدي������مجتمعات�املسلم�ن����ادصابر�طعيمة،��-2

العر�ية�من�أوكد��سس�لقيام�كيان��مة�ا�ممحمد�عزة�دروزة��ان�قوميا�متفتحا�ع���ا��ضارة�العر�ية�و�سالمية�واعت��� - 3

� ��ف�ار�كتابھ ��ذه �ضمن �وقد �ا��ياة"املوحدة �شؤون ��� �النبو�ة �والسنة �القرآ�ي �"الدستور �لھ، ��كما �مؤلفات �عديدة �املجال الفكري���

�. �سالمي �مأو�� �أن �خالل�ا �ا��ياةمن �شؤون �ملختلف �نظم �من �النبو�ة �والسنة �القرآن �احتواه �والقوة��ا �السعادة �بتحقيق كفيل

����حياة�كتابھ�املذ�ور� ،�و�مثلوا��ضارة
ً
�كب��ا

ً
ؤلف��عد�أن�استو���دراسات�التار�خ�القومي�وقضايا�املجتمع�العر�ي،�حيث�أدرك�املتحوال

  ...أ�مية�التماس�من���القرآن�و�ل��ام�بھ�لتحقيق�أ�داف��مة�العر�ية

ال��ود�"."القرآن�وامل�شرون" ."القرآن�واملرأة"�س�شراق�والت�ش���مثل��تواج�ال���تنوعة�املسالمية�بالصبغة��  ھؤلفاتتم��ت�مو 

مجمع���ةاملجلس��ع���للفنون�و�داب����القا�رة�وعضو عضو�ة�عدة�مناصب�علمية�وسياسية�كدروزة�اعت����،���القرآن�الكر�م�وغ���ا

   .��القا�رةاللغة�العر�ية��

�الل،�مع�القوميت�ن��سالمية�والعر�ية،�سلسلة�البحوث��سالمية،�ال�يئة�العامة�لشؤون�املطا�ع��م��ية،��أم�نمحمد��- 4

  .24،�ص1974القا�رة،�

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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فاللغة�العر�ية����من�الدين�أل��ا�اختار�ا�هللا�للسانھ�وس�بقى�إ���آخر�الزمان،�وإعزاز�العرو�ة�

  . 2اللغة�العر�ية�ع���ا��ياة�والعلم�ومساير��ا�ل�ما�ال�ينكره���جاحدوفضل�. 1من�شعائر��سالم

  تحدي الحداثة   .2

،�وال����ع���الطر�قة�أو�الكيفية،�modeمأخوذ�من��صل�الالتي����modernitéلفظ�ا��داثة�

ا�ولم�يكن�ل�ذا�اللفظ����اللغة�العر�ية�كغ��ه�من�املصط��ات�الوافدة�أي�مدلول�فكري�أو�فلسفي،�ب�نم

� �منذ ��ورو�ية �القوام�س ��1680عرف��ا �الغر�يون��1792ح�� �والفالسفة �اللغو�ون �يتوصل �أن دون

  .3لصيغة�موحدة�ملف�وم�ا��داثة

و�مكن�ت�سيط�مف�وم�ا��داثة�بالقول�أ��ا�توصيف�لقيمة�فلسفية�واجتماعية�أورو�ية،�ارتبط�

�و�ديب،�1821-1867فر�����بودل��ظ�ور�ا�بأعمال�عدة�شعراء�وأدباء�وناشط�ن�سياسي�ن،��الشاعر�ال

�أن� ��� �البعض �و�جزم �والتنو�ر، �ال��ضة ��عد �ملا �ضرور�ة �مرحلة �ا��داثة �أن �يرى ��ان �الذي بالزاك،

ا��ديث�ع��ا��عود�إ���القرن�ا��امس�امليالدي،�مرحلة��نتقال�من�التار�خ�الروما�ي�القديم�إ���التار�خ�

  . 4املسي��

�ب �بالو�� �ا��داثة �آخرون �أن�و�عرف �أجل �من �املا��� �مع �عالقة �تقيم �ال�� �التار�خية املرحلة

  .5نف�م�ذا��ا�باعتبار�ا�ن�يجة�لنوع�من��نتقال�أو�العبور�من�املا����إ���ا��اضر

� �بدأ �ال�� �والتكنولوجيا �ا��داثة �ب�ن �الفالسفة ��عض �مختلف����سانو�ر�ط ��� �ستعمل�ا

،����و�دار�ةال�شاط�العق���العلمية�والتكنولوجية��ا��داثة�ان�شار�ملنتجات:" شؤونھ�اليومية،�بالقول 

   6"تمي���لعديد�من�قطاعات�ا��ياة��جتماعية�و�قتصادية�والسياسية�وا��ياة�العائلية�والدين�واللغة

   6"واللغة

و�فكك�آخرون�مصط���ا��داثة�إ���أ�عاده�البنو�ة�من�حيث�الداللة�اللغو�ة�ف�و��ع���من�ج�ة�

ة�و�ع���رئيو�ع����بتداء�وأول�الظ�ور�والذي��شمل�معا�ي�ا��دة�والطاالزمن�الذي��و�نقيض�القدم،�

كذلك�ا��طاب�الذي�يضم�مع���ا��ديث�واملحادثة�والتحديث�و�ع���كذلك�أيضا�مع���الوجود�الذي�

�وا��وادث �وا��ادث �وا��دث ��ذا�...�ش���ل��دوث �ع�� �لالستدالل ��سوق�ا �أن �يمكن �املقار�ات فأي

  7؟...ث���من�املفكر�ن�والفالسفةاملصط���الذي�أرق�الك
                                                           

  .161ص�املرجع�نفسھ��الل،��أم�نمحمد��- 1

  .09،�ص02�،1960،�طمحمد�ا��ضر�حس�ن،�دراسات����العر�ية�وتار�خ�ا،�املكتب��سالمي،�دمشق�- 2

. 115،�ص2008،�ا��زائر،�1محمد�جديدي،�ا��داثة�وما��عد�ا��داثة����فلسفة�ر��شارد�رور�ي،�الدار�العر�ية�للعلوم،�ط�- 3

  ..13ص

  .41،�ص2009،�دراسة�نقدية،�دار�الطليعة،�ب��وت�لبنان،�ما��عد�ا��داثة�والتنو�رالزواوي��غورة،��-4

  .41،�صھاملرجع�نفسالزواوي��غورة،��-5

  ..13صاملرجع�السابق�محمد�جديدي،��- 6

  ..160ص. رجع�نفسھمحمد�جديدي،�امل�- 7
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ا��داثة�موجة،�والعوم�ضد�ا�مخاطرة،�فماذا�يبقى؟�إما�الغوص�"و�رى�عبد�هللا�العروي�أن�

ح���تمر�املوج�فوق�رؤوسنا�فنظل�حثالة،�وإما��عوم�مع�ا�ب�ل�ما�لدينا�من�قوة�فن�ون�مع�الناج�ن�و���

  .1"أي�رتبة��انت

ا��ديث�واملعاصر،���سالميبحث�عن�ذا��ا����الفكر�و�حمل�فكر�ا��داثة�عدة�قيم�ال�تزال�ت

م��ا�الديمقراطية�حقوق���سان�واملرأة،�و����ذا��طار�فقد�ش�لت��ذه�القطبية�مجال�بحث�جديد،�

� �مس�� �تحت �متعددة �العصر" وكتابات �وتحديات �عن�"�سالم �الكتاب �خالل�ا �من �تحدث ،

�تجس �اعت���ا ��� �ا��داثي�ن �مرغب�ن �الروحية؟الديمقراطية ��سالم �لقيم �الرحمن�2يدا �عبد �و�رى ،

��عمل� �ال�� �الديمقراطية �مع �يتعارض �ال �ا��ق ��سالم �أن �ا��صر، �ال �املثال �س�يل �ع�� ال�واك��

�والتمسك� ��س�بداد �بإماتة �مملوء �القرآن �وان �السياسية �ا��ر�ة �دين ��سالم �وان �العامة، للمص��ة

  .3بالعدل

�املعاصر  �التار�خ �و��الذي�وارتبط �ا��داثة �قيم �بقوة �النف����يحمل �القلق �من �����ء �سنة

� �لإل�سانو�جتما�� �عليھ �اصط�� �أو�ما �العشر�ن" ، �القرن �" ا�سان والقيم���خالق أخضعتحيث

�وال�ساؤالت ���سانية��4للدراسات �القيم �ع�� �املعاصر��شدة �التار�خ �وحمل �م���، �وقت �أي أك���من

طرف�جديد�أنتجھ�العقل�ال�شري�املش��ك�ع���مّر�العصور�واملتمثل�املوروثة�ب�افة�أش�ال�ا�مسنودا�ب

املعاصر،�وضعف�تمسك�ا��ما������ا����سان،�و�انت�الن�يجة�تراجع�القيم�املؤثرة����حياة�"العلم"���

طرقا�جديدة�للتعب���الشاذ�ال�توجد�سوى��و�دب،وسلكت�بالفن��و���اد �باحيةمما�أدى�ا���ان�شار�

 .5أ��ا��ات����مخيال 

�بالعقيدة� �وثيقا �ارتباطا �ترتبط ��سالمية، �الشر�عة ��� ���سان �حقوق �أن �البعض و�عت��

� �والتفك����� �ملخالف��ا �فال�مجال ��إرساء�سالمية، �تحار��ا���نظمةقواعد �ال�� ��س�بدادية الشمولية

� ��عا�� �قولھ �معا�ي �ع�� �مركز�ن �وا��داثة،  : "اللي��الية
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�لإل�سان،� �املطلقة �السيادة �من �ي�بع �طبي��، �حق �فإ��ا �الفكر�الغر�ي، ��� ���سان �حقوق وأما

ية�الدولة�حماية�ا��ر�ات�دون�والذي�ال��علوه�سيادة�وفق�اعتقاد�زعماء��ذا�الفكر،�وجعل�من�مسؤول

  رعاية�الشؤون�مما�يجعل��ذه�ا��قوق�نظر�ة�ال�واقعية

وع���خالف�ذلك�فالفكر��سالمي�يجعل�من�حق�الشعوب�إزالة�الظلم�السيا���،�و�إزالة�أي�

قانون��شري�م�ما�سما�و�أطلق�عليھ�مصط��ات�مزخرفة،�لعدم�جواز�العبودية�لغ���هللا��عالىوأن�من�

  .ا��رة�الكر�مة�حقھ�ا��ياة

الذي�قام�عليھ�مف�وم�حقوق���سان�����سالم،��و�تكر�م� الفلسفي  ومن�الوا���أن��ساس

  .وتحقيق�تقدم�املجتمع�من����ش���املجاالت املجتمع ��سان�بما�يمكنھ�من�القيام�بدوره���

�ا �الديمقراطية �قضية �املوضوع ��ذا ��� �كب��ا �نقاشا �لقيت �ال�� �أك���املسائل ��عت���ا�ومن ل��

ال���ال�مناص�من�ممارس��ا�أفرادا�وجماعات،�و�ؤكد�منظرو����سانالفكر�ا��دا�ي�من�أوكد�حقوق�

الفكر��سالمي�أن�الديمقراطية�باملف�موم�ا��دا�ي�تتصادم�مع�مقاصد�الشر�عة��سالمية،�و��ب���أن�

 �� �السياسية �املنظومة ��� �أسا��� �ركن ��� �ال�� �الشورى �بمضام�ن �الصدد�1سالميةترتبط ��ذا �و�� ،

يصرح�حسن�ال��ا�ي�رحمھ�هللا�أن�الديمقراطية�����سالم�ال��ع���سلطة�الشعب�املطلقة�بل����سلطة�

  .2الشعب�وقفا�ع����ل��ام�بالشر�عة��سالمية

�مبدأ� �ع�� �مع� الرجل ب�ن املساواة أيضا �املساواة ��� ��ساسية �القاعدة �جعل ��سالم واملرأة،

� �ا��سدية��ست�ناء �الطبيعة �الختالف �وفقا �املرأة �وأحيانا �الرجل �لصا�� �فوارق �و�و�وجود املحدود

  . �سرة والظروف��جتماعية�ومسؤولية��ل�م��ما���

  .التطرف الديني والفكري .3

�وا��ماعة� �السنة �وأ�ل �املسلم�ن، �بجاعة �و�عتصام �و�ستقامة ��عتدال �دين �سالم

ا��ھ،�فاأللو�ية�عند�م����ش�مون�بنصوص�الكتاب�سواء�محكمھ�أو�ممتمس�ون�بالكتاب�والسنة�ومل�

�للعبادة��إفراد �املستحق �و�و�الواحد �وخالقھ �ومليكھ �مخلوق ��ل �رب �وأنھ �بتوحيده �العامل�ن �رب هللا

  . 3والتضرع�والدعاء

���ظل�الظروف��جتماعية�والسياسية�والفكر�ة�الصعبة�ال���أملت�باملغرب��سالمي�و�ان�من�

نتائج�ا�ضياع��ندلس�وشيوع�الفو����و�ضطرابات�املختلفة،�ع���جميع��صعدة�وال����ادت��أبرز 

                                                           

،�ص�2017،�املركز�العر�ي�لألبحاث�ودراسة�السياسات،�قطر،�،��سالميون�وقضايا�الدولة�واملواطنةمجموعة�من�املؤلف�ن�-1

403.  

  .403ص��املرجع�نفسھ، -2

  .25ص. 2003محمد�أحمد�عبد�القادر،�مالمح�الفكر��سالمي�ب�ن��عتدال�والغلو،�دار�املعرفة�ا��امعية،��سكندر�ة،��- 3
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� �لبعض، ��عض�م �والتكف���للمسلم�ن �الغلو�والتطرف �ظا�رة �شاعت ��سالمي، �باملجتمع امتد�و �عصف

  .�1ذا�الداء�ح���شمل��عض�العلماء�والفق�اء�أو�ممن�يحسبون�ع����ذه�الفئة

�وا �أخطر�البدع �اعتبار�ا��ياة�ومن �املتدين�ن ��عض �عند �رواجا �لقيت �ال�� �الفكر�ة لضالالت

�سالمية�اليوم�كنوع�سابق�من�ا��ياة�ا��ا�لية�ال���عاش�ا�العرب�قبل��عثة�الن���محمد�عليھ�الصالة�

ا���الر�ط���مس����عضو �.2والسالم�وال���تقت����حسب�زعم��عض�م�ا���الدخول�����سالم�من�جديد

  ..3،�كن�يجة�من�نتائج�الغلو�والتطرفوالتخلف�السيا����ب�ن��سالم

�يحرص� �ال�� �الر�انات �أ�م �من �والعقدية �الفكر�ة �ووحدتھ ��سالمي �املجتمع �تماسك و�مثل

�داخل� �و�خال�� �الدي�� ��نحراف �مسارات �إدراك �أن �إذ �ع��ا �والذود �صيان��ا �ع�� �والعلماء الفق�اء

�ظا�رة�الغلو����املجا ��شارات�املجتمع،�فوجود �عمل��و�من �والكالم����ما�ال�ي�ب���عليھ �العقائدي ل

  .وتحس�ن�مستو�ا��ا�الفكر�ة�والعلمية�و�بداعالبارزة�ال����شغل�املجتمعات�عن�العمل�

��ابر،� �عن ��ابرا ��جيال �وتتوار��ا �العر�ية، �املجتمعات �ترافق �الغلو�والتطرف �مسألة �تزال وال

ن�ن�يجة�خط��ة�من�نتائج�تف����ا���ل�بالدين�من�ج�ة�ومن�ج�ة�ثانية�وتمثل�بال�سبة�لكث���من�الباحث�

�م�ان��ا� �تفقد �ال �ح�� �بجالبي��ا �املحافظة �النخب �وتمسك �الدين �باسم �ا��داثة �ملقاومة �وسيلة �عد

وم��ل��ا��جتماعية،�فقد��انت�الطرق�الصوفية�دوما�باملرصاد����محار�ة�أي�فكر�تجديدي�يقوم�ع���

  .واعت��تھ�مروقا�من�الدين،�وخروجا�عن�ملة�املصطفى�ص���هللا�عليھ�سلم��ج��اد�والنظر 

� وج�ود�العلماء���صالحوطاملا�حار�ت�عناصر�املجتمع�ال����ستل�م�من�الفكر�الصو���حر�ات

  .�سالمي�ناملتنور�ن،�سواء����املغرب�أو����املشرق�

  .الخالفـات المذهبية .4

�التار�خ �املذ�بية �ا��الفات �ظا�رة ��صبغت �والتار�خ ����سا�ي�سالمي داكنة��بألوانكذلك

  .الدي���والتعصب�املذ�����كراهوقاتمة،�فأغلب�املآ����ال���أملت�بال�شر�ة��انت�تحت�قبة�

� لق
ُ

�خ ��� �قال����سانو�صل �للناس، �الواحد ��صل �ع�� �تأس�سا �و�خوة �والعدالة �ستواء

اَن�النَّ : "هللا��عا������القران�الكر�م�
َ
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�والش�وات� �أسر���واء ��� �ووقعوا �مصادر�ا�����والن��، �عن �الناس �ابتعد �مرور�الزمن ومع

�ان�ب�ن�نوح�وآدم�عشرة�قرون�: "و�طماع،�روى�الط��ي����تار�خھ�عن�ابن�عباس�ر����هللا�ع��ما�قال
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���دو��م �والرسل �الن�ي�ن �هللا �فبعث �فاختلفوا �ا��ق، �من �شر�عة �ع�� �ا����� �ل�م �طر�ق �ل�م و�ب�نون

�رف �وآخرون ��سالم، �س�يل �سل�وا �مؤمنون �التوحيد �دعوة �من �الناس، �موقف �و�ان ضوا�وا��ق،

�بھ �وكفروا �الس�يل التوحيد �سواء �عن �دين�"فضلوا �تلقي ��� ��ختالف ��ذا �والعلماء �الفق�اء �وصنف ،

  .التوحيد����خانة��ختالف�املرفوض�الذي���لك�صاحبھ،�و�رديھ����النار��عد�البعث

�فاختالف� �جو�ره، �وقراءة �وار�انھ �وشرائطھ �الت�ليف �مبدأ �ف�م ��� �املؤمن�ن �ب�ن ��ختالف أما

�و���محم �قر�ظة، �ب�� �العصر��� �صالة �كقصة �ع��م، �هللا �ر��� �ال��ابة �ب�ن �حدث �وقد �ومقبول، ود

  .مسألة�معروفة�عند�رواة�الس��

وُحرم��طالع�عليھ� وقد�وقع�ا��الف�ب�ن�ال��ابة�والتا�ع�ن�حينما�اطلع��عض�م�ع���النص،

�أو�موت�أو���رة، �النص،�ولم�اطل فإذا البعض��خر،�لس�ب�أو�آلخر�كعارض�جغرافيا ع��عض�م�ع��

�ع����صل�و�و��باحة،�خالفا�للذي�
ً
يطلع�عليھ�البعض��خر،�فيف���من�لم�يطلع�ع���نص�باملنع�مثال

  .بيده�النص

�ُمَعينة،� �بب�ئة �م��م ��ل �واختص �الناس، �ون ّقِ
َ

�ُيف �شرعوا �الُبلدان ��� �تفرقوا �ملا فال��ابة

�وابن �عمر�باملدينة، �وابن �بمكة، �عباس �ابن ��فاختص
َ

ذ
َ

خ
َ
�وأ �و�كذا، �بالَيَمن، �ومعاذ �بال�وفة، مسعود

�ِمن�أحداث،�دون�أن� الناس�ع��م��ذا�الذي�اجتمع�ل�م،�إ���جانب�ما�أفَتوا�فيھ�بآرا��م�فيما��ان�يِجدُّ

ًرا�عن�رسول�هللا�
َ
ث

َ
ٍم�مَن�الكتاب�-ص���هللا�عليھ�وسلم��- يحفظوا�لھ�أ

ْ
�ُحك   .1أو��علموا�لھ�نصَّ

��الف�ب�ن�سلف��مة����املسائل�ال���ل�س�ف��ا�نص�صر�ح،�أما�بذور�ا و�س�ب�ذلك�وجدت

�القط�� �التقوى� النص �بوفور �ل�م �املش�ود �ال��ابة �زمن �خاصة �فيھ، �خالف �يحدث �أن �يمكن فال

  . والصالح

�يقوم�فيھ� �الفق���الذي ��ختالف�املذموم�والتعصب�للراي�ح������املجال و�رى�الباحثون�أن

قد�سا�م����ان�شار�التطرف��س�ب�تمسك��تباع�بالنص�ا��ر���ورفض�م��الدليل�من�الكتاب�والسنة،

ا��وار�والتاقلم�مع�مخالفي�مذ���م�و���احيان�كث��ة�تتحول�ا��الفات�ا���خصومات�واعمال�عدائية�

  .ومناوشات��سب�ت����مرات�عديدة����قتل��بر�اء�من�الناس�ظلما�وعدوان

�القرن ��� ��ان �الذي �الفق�� �الصراع �التعصب�وعرف �صور �أشد �ال��ر��ن، �والثالث �الثا�ي �ن

للمذا�ب�وأئم��ا،�وتذكر�����ذا�الإلطار�كتب�التار�خ�محنة�أبو�جر�ر�الط��ي�الفقيھ�واملؤرخ�كيف�أن�

خصومھ�من�أتباع�املذ�ب�ا��نب�������غداد�بالغوا����إيذائھ�ومنعھ�من�التدر�س�و�تصال�بالناس،�إ���

  .املسلم�ن�ببغدادحد�منعھ�من�الدفن����مقابر�

                                                           

ة�مقال�اليك���- 1   .موقع�ألوكة. و�يم���الدين�عبد�السالم�البلتا��،�عرض�ل��الف�ب�ن�املدارس�الفق�يَّ
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��سالمي� �الفكر �منظرو �املعاصرة،��ز �الساحة �سيد �والفق�� �الفكري ��ختالف �يزال وال

��خر� �الراي �وقبول �العدالة �تق��� �بضرورة ��تباع ���ا �يلزمون �قناعات �بلورة �واملعاصر�عن ا��ديث

  .وجواز��عدد��راء����املسالة�الواحدة

  .تفكك�ب���املجتمع�و�ش�تھ�وانقسامھ�ا���طوائف�متناحرةوقد��ان�من�أبرز�نتائج��ذه�الظا�رة�

  التوفيق بين األصالة والمعاصرة .5

املعاصرة��لمة�مشتقة�من�العصر�و�ع���ال��امن�والتوافق�مع�العصر�املعاش،�و�فسر�ا��عض�م�

ولوجيا�با��داثة�و�ع���السمة�البارزة�من�تار�خ���سان�ملا��عد�الثورة�الصناعية�واملتم����سيطرة�التكن

�و�عرف� �لال�سان، �والثقافية �و�قتصادية ��جتماعية �ا��ياة �مع �وتداخل�ا �ا��ياة �شؤون �مختلف ع��

�باال�سان،دون� �املحيطة �والتكنولوجية �العلمية �التطورات �بأ��ا �ا��داثة ��جتماعي�ن �العلماء �عض

�املتعد ���سانية �القيم �تلك �خالل �من �عليھ �أفرزتھ �الذي �الداخ�� �للوجھ ��االيجابية�اغفال دة

  .1وال�شاركية�والتفاعل�ا��م��

  :لقد�برزت�ثالثة�مواقف�وتيارات�تجاه�الغرب���

  : التيار المؤيد

�أن� �فعليھ �ا��ضاري �بالركب �وال��اق �التقدم �أراد �إذا �و�سالمي �العر�ي �العالم �أن �يرى و�ان

ر�ة�وا��ضار�ة،�والس���يقبل�ب�ل����ء�يفد�إليھ�من�الغرب،�و�رفض��ل�تراثھ�ومبادئھ�الدي�ية�والفك

��سالمي �وماض��ا �تار�خ�ا �عن �و�سالمية �العر�ية �للمجتمعات �ا��ضاري ��رتباط �فك ،��2.. ملحاولة

،�كما�أن�الفكر�العر�ي�متمكن�من�توفيق�ب�ن��صالة����3الثقافة�العر�يةقيم�ثابتة�والتجديد���صالةو

  . 4افات��خرى والتجديد،�ف�و�فكر�متفتح�وقابل�لالستفادة�من�الثق

�وقيم�ا،� �ا��داثة �و��ن �املوروثة �الثقافة �ب�ن �التعارض �قضية �املثقف�ن �الكث���من �طرح وقد

�العادات� �م��ا �تجاوز�ا، �العر�ي �العقل �ع�� �يجب �منيعة �سدود �املعاصر�تحده �الفكر�العر�ي و�عت��ون

  .5والتقاليد�وا��رافات

  :التيار الرافض

مال�محظورا،�باعتبار�الغرب�العدو�ا��ضاري��ول�للعالم�يرى����تقليد�الغرب�بدعة�وضاللة�وع

��ش�ل� �ال�� �املختلفة �التأث��ات �من �عل��ا �ا��فاظ ��ع�� �عنھ ��سالمية ��مة �فعزل �و�سالمي، العر�ي

                                                           

  .71،�ص1993،�املجلس�الوط���للثقافة�والفنون�ال�و�ت،�معالم�ع���طر�ق�تحديث�الفكر�العر�يمعن�ز�ادة،��-1

-67،�ص�ص�1964،�ودراسات�اخرى،�املكتبة�املصر�ة،�صيدا�لبنان،�ثورة�ع���الفكر�العر�ي�املعاصرم���الدين�محمد،��-2

66.  

  9ص. 1982مواد�ة�العصر،�دار�الشروق،�ب��وت�لبنان،��ز�ي�نجيب�محمود�،�ثقافتنا����- 3

  237،�ص�1983.ـ�ـ��2محمد�عبد�الرحمن�مرحبا،�أصالة�الفكر�العر�ي،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�ط�- 4

  . 69،�صاملرجع�السابقم���الدين�محمد،��-5
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خطرا�عل��ا،�و�رفض�دعاة��ذا�التوجھ�فكرة��كتفاء����التعامل�مع�الغرب�ع���املستوى��قتصادي�

ا�التعاون�يجمل�ب�ن�طياتھ�جملة�القيم�الثقافية�و�جتماعية�وا��ضار�ة،�ال���والسيا����فقط،�ألن��ذ

يروج�ل�ا�الغرب،�وال���ستفرض�ع����مة��سالمية،�وأن�أغلب�النخب�املفكرة�و�يديولوجيات�ال���

يحملو��ا�ال�تصف��زمة�العر�ية�و�سالمية�بصورة�صادقة�وحقيقية،�وأن��ذه��يديولوجيات��انت�

�العالم،�ت �من �امل�م �ا��زء ��ذا �معضلة �وال��عا�� �غ�����يحة، �صورا �و�سالمي �العر�ي �الواقع صور

  .بقدر�ما�تز�د����تخبطھ،����ا���ل�والتخلف�وا��رافة��و�مراض�والصراعات

  التيار التوفيقي

�ا��ديثة�� ون�يدعو�إ���التوفيق�ب�ن��صالة�الدي�ية�والتار�خية،�ومك�سبات�ا��ضارة�الغر�ية

�ذه��خ��ة�مكسبا�إ�سانيا�لم��سا�م����بلورتھ�الرجل��ورو�ي�وحده�بل�اش��كت�ال�شر�ة�جمعاء�ع���

 ..أجيال�ا����صياغ��ا�ع���ال��اكم�ا��ضاري�ملختلف�التجارب���سانية

�والقيم� �و�سالمية �العر�ية �املبادئ �ب�ن �التوفيق �معناه �ل�س �واملعاصرة ��صالة �ب�ن فالتوفيق

العلمانية�امل��دة،�وإنما��ع����خذ�بما�يخدم�املجتمعات�العر�ية�و�سالمية�من�القيم�ا��ية��الغر�ية

�ا��ر�ة�واملسؤولية�الفردية�و�بداع�والتفك���العل���املنطقي�واملن��ية�السليمة�و�يجابية����التفاعل�

  .ب�ن�مختلف�عناصر�املجتمع

   الَعلمانية .6

لّسلطة�الّسياسّية�عن�الّسلطة�الّدي�ّية،وعدم�قيام�ا���ومة�أو����فصُل�ا���ومة�وا  الَعلمانية

�ألسباب� �معّ�ٍن �أو�تقليٍد �أو�ديٍن �معتقٍد �وتبّ�� �عقيدة �اعتناق �ع�� �مواطن��ا �من �أحٍد �بإجبار�أّي الّدولة

  . 1ذاتّية�غ���موضوعّية

�للّدولة،�كما�تكفل�الدولة�ا��ّق����عدم�اعتناق�ديٍن�معّ�ٍن�وعدم�تبّ���ديٍن�معّ�ٍن�كدي ٍن�رس�ٍ�ّ

ؤّسسات�الّدي�ّية
ُ
�ال�شرّ�ة�يجب�أن�ت�ون�غ���خاضعة�لتأث���امل

َ
  .وذلك�مفاده�أن���شطة

إبيقور،�غ���أّ��ا� �عود�جذور�العلمانّية�إ���الفلسفة�اليونانّية�القديمة،�لفالسفة�يونانّي�ن�أمثال

� �يد �ع�� ��وُرّ�ّي، �الّتنو�ر �عصر �خالل �ا��ديث �بمف�وِم�ا �أمثالخرجت ر�ن
ّ

�املفك �من توماس� عدٍد

  .و�لم�جرا�وجون�جاك�روسو � ومونت�سكيو وفولت�� جيفرسون،

�منھ،�و�عد� �الّدين،�بل�تقف�ع���ا��ياِد �ل�ست�ضّد و�رى��عض�الفالسفة�أن�العلمانّية�ذا��ا

  .1851عام�" علمانية"أول�من�نحت�مصط����)1906- 1817( جورج��وليوك  ال�اتب��ن�ل��ي 

ؤون�: "العلمانّية�با��ا ة�املعارف�ال��يطانيةدائر  و�عرف
ّ

حركة�اجتماعّية�تّتجھ�نحو���تمام�بالش

ؤون��خرو�ة
ّ

�من���تمام�بالش
ً

نيوّ�ة�بدال   "الدُّ

                                                           

  . 142،�ص�املرجع�السابقصابر�طعيمة،��-1
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� �القرن ���اية �مع �العالم �اصطبغ �الدول�19وقد �اغلب �تحكم �صارت �ال�� �العلمانية �بالصبغة م

���الشؤون�العامة،�وقد�حذت�النخب��صالحية��الك��ى�ال���استطاعت�أن�تضع�حدا�لتدخل�الكن�سة

���� والتنو�ر�ة�حذو�ا����املطالبة�باالصالح�وتقليص�دور�الدين����ا��ياة�العامة،�وأحدثت�جدال�كب��ا

�عشر� �التاسع �القرن ��� �البلدان ��ذه �عرفت �ال�� �ال��ضة �حركة �إبان �والعراق، �ومصر�والشام تو�س

  .امليالدي

طنية�والعر�ية�بالفكر�العلما�ي،�واعت��تھ�الوسيلة�الوحيدة�الناجعة�وقد�تأثرت�أغلب�النخب�الو 

لتحقيق�التطور�والنمو����البالد�العر�ية�أسوة�بما�حصل����بالد�الغرب،�و����ذا�الصدد�يقول�املفكر�

  .أّن�العلمانية����بمثابة�حّل�للمجتمعات�العر�ية�ال�بل�ضرورة�م��ة جورج�طراب����  السوري

 �� ��ذه �تزال �اجتماعية�وال �فئات �من �العر�ية �البالد ��� �شديدة �معارضة �تلقى ف�ار�واملبادئ

  . وفكر�ة�ودي�ية�عديدة��الزوايا�والطرق�الصوفية�واملحافظ�ن�وغ���ا

  التغريب .7

�بالطا�ع� �املسلم�ن �حياة �صبغ �ا�� ���دف �وف�� �وثقا�� �واجتما�� �سيا��� �تيار�فكري التغر�ب

شأن��صال���ب�ن�ا��داثة�والتغر�ب،�فإذا��انت�ا��داثة��ع���الغر�ي،�و�خلط�الكث���من�امل�تم�ن�بال

با��انب�املادي�ل��ضارة�الغر�ية�و�خذ�بنظم�ا��ياة�املدنية�ف��ا�من�وسائل��عم���ونقل�وغدارة�و�عليم�

فإن�التغر�ب���دف�إ���إحالل�الروح�الغر�ية�امل�شبعة�بالقيم�الك�سية�و�لرحاد�محل�الروح��سالمية�

  .1س���شؤون�املسلم�ن����بالد��سالمال����

و�عد�التغ��ب�من�أبرز�أ�داف�البعثات�الت�ش��ية����الشام،ومن�أول�التيارات�ال���عملت�ع���

،�الذين��انا�ع���1906-1847 الياز���إبرا�يموابنھ��1871- 1800 �2شر�الفكر�التغر����ناصف�الياز��

  .صلة�وثيقة�باإلرساليات��مر�كية��نجيلية

الذي�ا�شا�مدرسة�لتعليم�العر�ية�و�شر�الفكر�القومي�1883-1819كذا��شط�بطرس�ال�ستا�ي�و 

� �مقولة ��يمان"مجسدا �من �الوطن �ز�دان"حب �وجور�� �وثيقة�1861-1914 ، �صلة �ع�� ��ان الذي

  وتار�خ��سالم؟؟،���سالميبالبعثات��مر�كيةو�س�شراقية�ال���أضرت�كث��ا�بالفكر�

                                                           

  ..وما��عد�ا�361،�ص�ق،�املرجع�السابصابر�طعيمة�-1

،�أديب�ولغوي�وشاعر�ومحقق�لبنا�ي�من�اسرة�الياز���ال���نبغ�ف��ا�الكث������الفكر�و�دب،�1871-1800ناصيف�الياز��� - 2

���� �املسا�م�ن �أبرز ��عد �عشر، �التاسع �القرن �خالل �و�دب �وال��جمة �التعليم ��� �العر�ية �اللغة �إدخال �إعادة ���
ً
�كب��ا

ً
�دورا لعب

وترك�السازجس�عدة�مؤلفات�فس�اللغة�والنحو�والصرف�و�دب�ووغ���ا�. إ���العر�ية����العصر�ا��ديث والع�د�القديم �نجيل ةترجم

و���رسالة���� "فصل�ا��طاب����أصول�لغة��عراب"���الصرف�والنحو،�و " نار�القرى����شرح�جوف�الفرا"ومما�ألف�أيضا� .من�العلوم

  ."���مراسالت��دباء�فاك�ة�الندماء"النحو،�و
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�الوجو  �ابرز �الفكر�التغر���ومن ����يع ��� �سا�مت �ال�� �العر�ية �حس�ن� ه �طھ �املصري �ديب

1889-1973� �يقول ��ان �ايضا�:" الذي �يحدثنا �ان �وللقران �واسماعيل �ابرا�يم �عن �تحدثنا �ان للتوراة

  "ولكن�ورود��ذين��سم�ن����التوراة�والقران�ال�يكفي�الثبات�وجود�ما�التار���

�ل��ؤالء�: " م1936افتتح��لية�للعلوم���سانية����مصر�سنة��وقال�اللورد�لو�د�جورج�حينما

�ب�ن� �الوثيقة �العشرة �بفضل �النظر�ال��يطانية �بوج�ة �ي�شبعوا �ح�� �طو�ل �وقت �عل��م �يم��� لن

  ".املعلم�ن�والتالميذ

��� التغر��ية�وسارعوا و�ان�نصارى�الشام�من�أول�من�اتصل�بالبعثات�الت�ش��ية�و�اإلرساليات

�الثقا �إحساس�م�تلقي �لعدم �وذلك �التحرر�ة �العلمانية ����عون ��انوا �كما �و�نجل��ية، �الفر�سية فة

�بالغرب� �إظ�ار�إ��ا��م ��� �أساسا��ا،و�الغوا �تقو�ض �ع�� �انكبوا �بل �العثمانية، �الدولة �تجاه بالوالء

  .1ودعوا�إ����قتداء�بھ�وت�بع�طر�قھ،�وقد�ظ�ر�ذلك�جليا����ال��ف�ال���أسسو�ا�وعملوا�ف��ا

مدرسة�لتدر�س�اللغة�العر�ية�والعلوم�ا��ديثة�ف�ان��م1863وأسس�بطرس�ال�ستا�ي����عام�

� �شعاره ��ان �إذ �والوطنية �العرو�ة �يدعو�إ�� �نصرا�ي �أول ��يمان: "بذلك �من �الوطن �ذكرنا�" حب كما

  .انفا

� �سنة �ا��نان �أصدر���يفة �منصب��م1870كما �تو�� �وقد �سنة �عشرة �ست �استمرت ال��

�� �سميث�ال��جمة ��مر�كي�ن �مع �للتوراة �ال��و�ستان�ية �ال��جمة ��� �مشار�ا �بب��وت �أمر��ا �قنصلية �

  .وفانديك

� �أم�ن �قاسم ��ان �الوظائف�1908 – 1865كما ��� �العمل �من �وتمكي��ا �تحر�ر�املرأة �يدعو�ا�� م

� �كتاب �وكتب �بالغرب، �اقتداء �العامة �" تحر�ر�املرأة"و�عمال �ا��ديدة"و�م1899سنة سنة��"املرأة

  .ضم��ما�كث��ا�من�القيم�التغر��ية�م1900

 – 1889م�وطھ�حس�ن�1963 – 1872وعمل�وفق��ذه�القيم�سعد�زغلول�وأحمد�لطفي�السيد�

  .م�1973

� �الشعر�ا��ا��� �كتابھ ��� �يقول �حس�ن �طھ �وإسماعيل�"و�ان �إبرا�يم �عن �تحدثنا �أن للتوراة

��� ��سم�ن ��ذين �ورود �ولكن �أيضا، �يحدثنا �أن �وجود�ما��وللقرآن �إلثبات �يكفي �ال �والقرآن التوراة

  ".التار���

  :ومن�أبرز�أ�داف�حر�ات�التغر�ب

  .إحياء�ا��ضارات�القديمة����العالم��سالمي�والنفاذ�من�خالل�ا�إ���قيم�ا�ومنطلقا��االالدي�ية

  .محو�الفروق�ب�ن�العالم��سالمي�والعالم�الغر�ي

                                                           

  .القا�رة،�دت،�املكتب��سالمي،��سالميش��ات�التغر�ب����العالم�ا��ندي،��أنور  -1
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�القوميات �ا� الدعوة�إ���تقد�س ��ع��از�بالدين�والنعرات �بديال�عن �لت�ون �و�ع��از���ا �ا�لية

  .وقيمھ�و�شادة�بما�حققتھ�الوطنية�الغر�ية

  .1الدعوة�إ����لتفاف�حول�القيم���سانية،�ونبذ�ما�سوا�ا

  ..وغ���ا�من�التحديات

  

 ?نتهى

                                                           

  .318،�صاملرجع�السابقفؤاد�محسن�الراوي،��- -1
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