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    اااا وموقفُه وموقفُه وموقفُه وموقفُهةُةُةُةُيييي الحداِث الحداِث الحداِث الحداِثالمدرسةُالمدرسةُالمدرسةُالمدرسةُ
    من السنة النبويةمن السنة النبويةمن السنة النبويةمن السنة النبوية

   - دراسة تحليلية نقدية-



 

 

  امللخص
تعد احلداثة حركة جتديد واسعة نشطت يف أعقاب عصر النهضة وأخذت مالحمها األساسية إبان عـصر                

االعتقاد بأن التقدم العلمي، والثقافة املعاصـرة،       األنوار، وكانت احلداثة آنذاك وجهة نظر جديدة مبنية على          
  .يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء املفاهيم الفلسفية والعلمية احلديثة والسائدة

وهي املدرسة اليت سعت إىل نبذ الدين والقطيعة مع املاضي وتطويع كل مناحي احلياة لقـيم احلـضارة                  
  .ها يف شؤون احلياةالغربية، ووجهة نظر
حتمل خاصية التجديد واحلدوث، فإن هذا املعىن غري مراد، فقد أرادوا ا معـىن          " حداثة"وكما أن لفظة    

آخر، فاخلطاب احلداثي املعاصر العريب منه والغريب يوظف معىن احلداثة كلفظة مرادفة للتنـوير والعقالنيـة                
  .ب الفلسفي الغريب املعاصرواملعاصرة وغريها من املفاهيم السائدة يف اخلطا

وتتمثل البذور األوىل للحداثة يف البالد العربية باالتصال املباشر للعرب واملـسلمني بـالغرب األورويب،               
فكان هذا االتصال ممثال يف ظاهرتني؛ احلضور الفرنسي يف مصر ممثال يف احلملة الفرنسية على مصر، وثانيهما                 

ن هذا مبثابة اجلذور األوىل للحداثة العربية، حيث تشكلت احلادثة وتطورت   البعثات التعليمية إىل اخلارج، فكا    
على يد رواد التيار التغرييب، فظهرت نزعات تغريبية حداثية يف العامل اإلسالمي مشاة لتلـك الرتعـات يف                  

  .فة واحلقيقةالغرب واليت نادت بقطع الصلة ائيا مع الدين واعتبار اإلنسان املعيار احلقيقي والوحيد للمعر
فنادوا بتفسري بعض القضايا اإلسالمية تفسريا عقالنيا وحاولوا إخضاع القرآن والسنة النبوية للمقـاييس              
املادية حىت تتالءم مع منهج الغرب وقيم احلضارة احلديثة، اليت رت كثريا من الذين كانوا يروـا املقيـاس       

  .الوحيد لكل مفهوم وتقدم علمي ومعريف
عت احلداثة عرب مسريا التارخيية وزحفها على احلضارات أن جتعل من نفسها النمط احليايت              ولقد استطا 

املعاصر الوحيد للمجتمع الغريب وذلك من خالل مجلة مقومات فلسفية ارتكزت عليها كالذاتية اليت شكلت               
هي مفتاح احلداثة، وذلك من قاعدة احلداثة األوىل، اليت تعين أولية الذات أوال وقبل كل شيء، والعقالنية اليت 

  .خالل عقلنة الفكر اإلنساين بعيدا عن الغيبيات، والعدمية وذلك بنفي أي حقيقة أخالقية أو قيمية
وهكذا نشأة احلداثة واستمرت كحركة عصفت مبختلف البنيات واألفكار العتيقة، حمدثة بذلك تغريات             

  .جذرية يف شىت مستويات الوجود اإلنساين
 هذا فقد تضمن املوقف احلداثي من تكون السنة النبوية وتشكلها رؤية خاصة متثلـت يف                 ويف موضوعنا 

إشكالية املفهوم أو املصطلح، وقضية تدوين السنة النبوية، مث احلديث يف التاريخ، وقد مثلـت               : ثالث قضايا 
  .هذه القضايا الثالث الفصل الثاين من البحث

منهج احملدثني يف نقد األخبار والذي شكل الفصل الثالث، فقد    أما فيما خيص موقف املدرسة احلداثية من        
ضم الكالم عن عدالة الصحابة رضي اهللا عنهم، واحلديث بني النقد الداخلي واخلارجي، مث عالقة املستشرقني               

  .يف تعاملهم مع السنة النبوية مبنهج املدرسة احلداثية، وما ترتب على ذلك يف تعاملهم معها قبوال وردا


