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  :ادليباجة
 :كر الإصاليح يف التارخي الأورويب احلديثالف .1

أأخد الإصالح ادليين كام شهده التارخي الأورويب احلديث يف القرن السادس والتارخي العريب      

ضة حضارية سامه بقدر وافر يف اجرتاح هن ،جرائيااإ يف القرن التاسع عرش مفهوما اترخييا و الإساليم 

ىل أأورواب اإ ى ن يس تفيد منه امجليع. فيعز أأ ميكن  كأثررتبت ملا بعدها ورخست تراهثا  ،واسعة النطاق

جنم عنه عرصا جديدا  ،ادلور الرايدي يف الامتس التغيري عرب الثورة عىل الكنيسة البابوية الاكثوليكية

مرتبطة  مية جديدةوعل  ثقافيةعرف ابلعرص احلديث مل يبلغ ادلين يف املطلق بقدر ما فتح جمالت 

الل تداعياته حفسب بل من خ صار التارخي احلديث يفهم ليس من خالل ادلين ابحلركة الاس تعامرية،

ىل حترير الكنيسة عادليين يف أأورواب اثره احلضارية الالحقة عىل لك الإنسانية فقد انطوى الإصالح أ  و 

ن أأ  ميكن نسان يف صلته الوجودية اليت لالإ  ىل البحث عناإ من سطوهتا عىل احلقيقة والسعي أأكرث 

 فصم عن هللا.نت 

 :احلديثالفكر الإصاليح يف التارخي العريب  .2

صالحا دينيا مع هناية القرن التاسع عرش اإ   الإساليمالعريبالعامل خر دشن أ  ويف جانب       

فقد  ؛صالح حاةل التدين اليت اكن علهيا املسلموناإ ىل اإ المتسوا فيه ادلعوة  ،ومطلع القرن العرشين

 ؛ية والس ياس يةالاجامتع خد الإصالح ادليين بعدا تغيرياي عىل صعيد العقيدة كام عىل صعيد احلياة أأ 

تخلف اليت لزمته صفاد ال أأ من املسمل نسان العريب لإ ىل حترير ااإ حيث امتدت تداعياته ونتاجئه ليس 

رساء معامل ومبادئ دوةل اإ بل أأيضا  ،منذ قرون حفسب عقيدة  حديثة كأفضل حافظ لدلينىل حماوةل اإ

ىل الوقت اإ فقد سامهت التجربة الإصالحية العربية احلديثة يف بعث هنضة شامةل مل تكف  ،ورشيعة

ماكنية العودة  الراهن جهتاد الاجل التفكري وأأ لهيا من اإ عن الإفصاح عن معانهيا وملا تزل تلح عىل اإ

 والترشيع من منطلقات ومرامهيا دومنا حماوةل اس تعادهتا أأو نسخها.

 الإصاليح:الفكر نسان والإنسانية يف لإ ا .3

نسان اذلي ل يكف عن الوعي بذاته مكخلوق برشي لإ اكن حمور الفكر الإصاليح وليزال ا 

نسانية ا ،رائده الأول والأخري تعمري الأرض مبا رحبت نسان يه اليت لإ ولعل التالزم بني الإصالح واإ

نسان وحميطهاإ هلته دامئا أأ  ا الفكر الإصاليح اش تغل علهيلية اليت فال   .ىل العثور عىل خمارج وحلول لالإ

الإصالح يف ىل التجانس والتأألف و اإ عديل رشوطهام ابلقدر اذلي يصل تنسان وحميطه ب لإ يه مقاربة ا

 نه صار حييل أأ عرصان الراهن اذلي يعرف ابلعوملة اكتسب حيوية كبرية من حيث 

 



 

ىل مس توى ع ذولك الربامج واملشاريع اليت تتخ ،عىل الإصالحات يف غري جمال وميدان وفضاء

واحلالت  ن الأوضاعلأ  ؛خالل هبالإ و اأأ صالح الأوضاع وليس الثورة علهيا اإ ادلويل حترص دامئا عىل 

اجملالت اليت  حدأأ ىل ادلين اإ ولعل احلاجة املتجددة  ،رجاء املعمورةأأ القامئة تنطوي عىل ما يقبل اكفة 

 ىل التجديد.اإ و أأ ىل النظر من جديد اإ حتتاج 

شاكلية امللتقى:  اإ

و أأ ن دراسة وحبث الإصالح ادليين يف الك التجربتني ل يعين الوقوف عىل وجوه التشابه اإ   

بفهمها يف أأصولها  يهتا اليت تويحص و صتوكيد التجربة يف خمن ل بل  ،ختالف كام هو سائد يف عادةالا

ماكنية تفهم وجودها التارخيي والبرشي )الإنسا  ( لتعلقها ينوس ياقاهتا وتداعياهتا الأخرية فضال عىل اإ

 ابلإنسان يف صلهتا ابهلل وادلنيا )احلياة ( والاخرة )املوت (.

 :أأهداف امللتقى

 اكدميية لأ حبث موضوع الإصالح ادليين من الناحية العقدية والتارخيية يف نطاق املعاجلة ا

 تقتضهيا املقررات اجلامعية ومناجهها ومقارابهتا العلمية.اليت 

  لإسالميةا الإصاليح ادليين يف التجربتني الأوروبية والعربية مهية الفكرأأ الوقوف عىل قمية و 

كرث من ثقافة أأ ىل توفري فضاء مشرتك صار يعرف اليوم ابملشرتك الإنساين تتقامسه اإ كأفضل مسكل 

 كرث من حضارة.أأ و 

  عادة الاأأ لية جتديد الفكر ادليين يف حياتنا املعارصة وما ميكن أ  براز اإ نسجام ن يوفره ادلين من اإ

نسانية كأفضل سبيل  نسان والإ رساء معامل فضاء عاملي يسع اكفة البرشاإ لالإ  ىل التعايش معا واإ

  ظهار دوره زق والأزمات الصعبة و عىل جتاوز الأوضاع واملأأ  ادليين مدى قدرة مفهوم الإصالحاإ

تارخي مبدلوهل د العقيدة والتواصل مع ال نسان والإنسانية يف جتديلإ عىل يليب حاجة اأأ جرايئ اإ    مكرجع 

 .الكبري

  توكيد حقيقة الاعامتد املتبادل والعالقات البينية بني العلوم والتخصصات واجملالت خاصة

 طالقية.لإ دور التارخي يف احلد من الغلو والاحاكم القميية وا

 

 

 

 

 



 

 :حماور امللتقى
 

 مفهوم املشرتك الإنساين يف اجملال التداويل الراهن. :احملور الأول
 

والأصول  تارخي ال يف الفكر الإصاليح ادليين يف التارخي الأورويب احلديث دراسة :احملور الثاين

 املرتكزات.و 

 تارخي ال يفالفكر الإصاليح ادليين يف العامل العريب الإساليم احلديث دراسة  :احملور الثالث

 .املرتكزاتوالأصول و 
 

املشرتك املعريف بني الإصالح ادليين الأورويب والعريب الإساليم يف العرص  :احملور الرابع

 احلديث.

 يف العرص العريب الإساليمي بني الإصالح ادليين الأورويب و املشرتك القمي احملور اخلامس:

 احلديث.

يم يف العرص العريب الإسال بني الإصالح ادليين الأورويب و املشرتك الرويح احملور السادس:

 احلديث.

صالحية يف الهنضةقمي املشرتك الإنساين عند  :احملور السابع العربية لأوروبية و ا خشصيات اإ

 يف العرص احلديث.ة الإسالمي

صاليح  احملور الثامن:  نساين.اإ حاجة العامل الراهن اىل فكر اإ


