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 اهـــــــــــــداء

 و 

  شكـــــــــــر



 

 شكر كلمة 
عز وجّل الذي وفقني إلنجاز ھذا العمل  المولىنشكر ھذا العمل  نجازابعد       

قدیر والعرفان كر والتّ أتوجھ بأسمى عبارات الشّ و ،وتجسیده من الممكن إلى الواقع

، ل إلى النور لتقدیمھ في أحسن حلةمن كان لھ الفضل في اخراج ھذا العم إلى كلّ 

الذي قبل اإلشراف علینا " د.قواسمي مراد"المشرف  وأخص بالذكر األستاذ

وأفادنا بنصائحھ  ووفر لنا جل المصادر الرئیسیة لھذا العمل من تونس،

وتوجیھاتھ العلمیة والتي كانت لي خیر زاد في انجاز ھذا العمل فألف شكر لھ 

 على كل ھذا المجھود.

موقاي بالل لزمیلي بجامعة معسكر "تني أن اتقدم بالشكر والتقدیر وال یفو
ً  "مینةوبلفوضیل ی ال  على تشجیعھما ومؤازرتھما لي والتي كانت لي زاداً روحیا

 .وقاتمن في أصعب األیقدر بث

قدیر واالحترام ألساتذة قسم الفلسفة بجامعة عبد الحمید بن وأتقدم بأسمى معاني التّ 

 .صائح والتوجیھات المقدمةعلى النّ  بادیس بمستغانم

 ً فعة تخصص" فكر عربي معاصر" م إلى زمالء الدّ أن أتقدّ  كما ال یفوتني أیضا

لى كل من ساھم في انجاح حترام وإواإلقدیر فلھم منى كامل التّ  كل واحد بإسمھ

 لھم مني كلمة شكر.ھذا العمل 

                                                                      ري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبوبك



  

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھإ
ر في تغیر وطنھا فكّ أھدي ھذا العمل أوالً إلى كل ذات عربیة تُ *  

للوصول إلى مجتمع متقدم یسعد ھذا المجتمع وینشر فیھ ثقافة 

 المحبة والتآنس.

إلى التي أھدتني زھرة عمرھا، وأوقدت بنورھا شمعة حیاتي  إلى  *

 .أمي الغالیة

بر والكفاح وأفنى عمره مني معنى الصّ إلى الذي شدّ بأناملي وعلّ * 

في تعلیمھ لي وكان سنداً لي خاصة في أوقات مرضي والذي یعجز 

 ھ لي بداخلي إلى والدي العزیز حفظھ ا�ّ سان عن وصف ما أكنّ اللّ 

 مھ صرحاً المعاً فوق راسي.وأدا

األقارب و إلى جدي وجدتي نفعنا هللا ببركتھما وإلى كل االخوة* 

 واألحباب 

 إلى روح عمي " عاشور" رحمھ هللا وأسكنھ فسیح جناتھ. * 

 إلى كل ھؤالء أھدي ثمرة جھدي

                                                                   

 فى ـــــــــــــمصط
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 شّظي والغاللة الكث�فةالتّ  �شو�هإذ حدید، اللة والتّ ي الدّ عتبر مفهوم الحداثة مستعّص �ُ       

على القارئ ر وتعذّ ته حتى استعسر مدلوالمن بت شعّ والتي ، التي تكتنفه من الغموض

 خذ من هذا المفهوم موضوعًا لهكل �حث یتّ فأضحى  بها، االمساكو ال�احث االنس�اق معها 

ل مثّ تُ  ها أكثر من ذلكبل انّ  نوعت من أدب، س�اس�ة وتراث...الخدت مجاالته وتتعدّ و�ذلك 

حتراز رس واالى متناولها �الدّ ل�صعب عإذ  التلون والمراوغةذاتها إشكال�ة معرف�ة في  في حدّ 

 .مهما بلغ من الح�طة والحذر

مفهوم أضحى الخوض في ي و التحرّ صعو�ة ال �مكنها أن تمنعنا من هذه الغیر أّن      

ه أضحى شرطًا ، ذلك أنّ آن واحد في وجود�اً معرف�ًا و س�ة إلى العالم االسالمي هاجسًا �النّ 

افضون لها على حد ار�خ یلتقي ف�ه المحمسون للحداثة والرّ للحضور الفاعل في التّ  محدداً 

والحداثة، األنا جدید، والتراث والتراث والتّ  �ة كاألصالة والمعاصرة،في الثنائ�ات الضدّ سواء، 

 واآلخر....الخ.

حضر والحضور الفعلي قي والتّ م والرّ للتقدُّ  األول یرى في الحداثة جسراً  جانبفإذا كان ال    

لتراثه الذي ال �مكن أن  اآلخر ف�ه تدمیراً  جانبالعكس من ذلك یرى اله على ار�خ فإنّ في التّ 

 �ه. �كون إالّ 

ین للهاجس المعرفي والوجودي لإلنسان العر�ي المسلم تِ دَ في خضم هاتین الحالتین المولِّ     

كان عملنا هذا �حثًا في  ،افل عنه أو أن �عرض عن الغوص ف�هال مناص له من أن یتغ

فین عنا�ة واهتمامًا بهذا ثقّ برز المُ أعبد المجید الشرفي �اعت�اره أحد نظر�ة داللة الحداثة عند 

عن ضرورة تحدیث الفكر من بین المدافعین ونس�ة و في الجامعة الت �ارزاً  المفهوم وأستاذاً 

  أو مجتمعًا. كان فكراً  االسالمي في مختلف نواح�ه سواءً 

ساس�ة داخل ت�اینت مالمحه األمتكامل األسس  اً حداث� اً مشروع عدّ ي �ُ فمشروعه الفكر     

لخصوصیتها التي  راسة نظراً المحاوالت الجر�ئة والجدیرة للدّ بین من  هذا المشروع الذي �عدّ 
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خرى المقدم للتراث االسالمي من جهة أ قدإلى تطبیق المناهج الحدیثة من جهة، والنّ سعت 

ومشروع المفكر الجزائري "محمد أركون" فكانت دعوة إلى ضرورة االطالع الواسع  تماش�اً 

راث من هذه المناهج الحدیثة وتطب�قاتها على التّ  االستفادةعاد عن االطالع المبتور و واالبت

ص من تلك یني والذي من شأنه أن یوفر للقارئ المعاصر عناصر جدیدة �غ�ة التخلّ الدّ 

 یني.ص الدّ القراءات األحاد�ة للنّ 

 هذا العمل هي كالتالي: ُ�عالجهاعلى هذا األساس فإن االشكال�ة التي   

أو  لنا، فكیف �مكن بلوغها في نظر الشرفي؟ اً ضرور� اً حضار� اً إذا كانت الحداثة نمط    

 سس التي یراها الشرفي كفیلة لبناء مجتمع حداثي؟ �ع�ارة أخرى ماهي اآلل�ات واأل

  :فهذه االشكال�ة تتفرع إلى جملة من االشكاالت الفرع�ة

 ل الشرفي لهذا المفهوم؟ما الحداثة؟ وما مدلوالتها؟ وكیف أّص  -

 الشرفي  لمشروعه الحداثي؟س كیف أسّ  -

 ما هي اآلفاق التي یراها الشرفي كفیلة لبلوغ مجتمع حداثي ؟ -

لمس یُ د للمنهج المالئم وكذا وعلى اعت�ار أّن الموضوع في غالب األح�ان هو المحدّ    

حلیلي في هذا العمل منهجین اثنین "التّ  رفي مع مشار�ع أخرى، فقد انتهجلشّ ا مشروعلاطع تق

ي المضامین الجزئ�ة المكونة لفكر وتصور عبد حلیلي لتوض�ح وتقّص فالمنهج التّ ، "والمقارن 

 الالت والمفاه�م المشكلة لفكره.المجید الشرفي للحداثة وكذا الوقوف على الدّ 

رفي مع غیره �غ�ة تمییز فكره عن الرؤى أّما المنهج المقارن لمقارنة آراء وأفكار الشّ     

یتقاطع فكره بهم كمحمد أركون ومحمد عابد الجابري ونصر حامد أبو األخرى، الس�ما ممن 

 ز�د.
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 أس�اب ذات�ة وأخرى موضوع�ة. اخت�ار الموضوع  ومن هذا المنطلق كان من دواعي 

 : أ / أس�اب ذات�ة

مور واأل�حاث الجدیدة ومحاولة الخروج عن األ مواض�عالشدید لمثل هذه ال المیلُ  - 1

 .الروتین�ة الكالس�ك�ة

في موضوع  دجِ ، ووُ راساتفیها الدّ  المواض�ع التي تقلُّ مارسة المغامرة في مُ ب حُ  - 2

 .قلیلة"اشكال�ة الحداثة في فكر عبد المجید الشرفي" السبیل لذلك �اعت�ار الدراسات حوله  

 : ب / أس�اب موضوع�ة

 .وضوع لغرض االثراء المعرفي أوالً لهذا الم تناول  - 1

 .راهنيلموضوع نا�ع من أهم�ة هذا الموضوع �اعت�اره موضوع ا راخت�ا  - 2

�مقدمة عامة  ُأس�قتساس�ة أالعمل إلى ثالث فصول  ل�كولمعالجة هذا الموضوع فقد هُ     

أصیل إلى �الحداثة من التّ " ن نو إلى الفصل األول الذي عُ  ولخدُ الو�عدها  العملحول 

قصد منها وأصل هذا المفهوم و"الّدعوة" ال �ُ �ه ال�حث عن الجذور  "فالتأصیل" القصد "عوةالدّ 

مجابهة ومسایرة هذا المفهوم الذي دعا إل�ه عبد المجید  ما الغرضیني كمفهوم وٕانّ الطا�ع الدّ 

ثالث م�احث في  إذ تناول في هذا العمل رفهوم حضاري انساني انتجه الفكمالشرفي ك

لمالمح في منشأها الغر�ي من خالل تناول إلى تأصیل مفهوم الحداثة  جرّ الم�حث األول عُ 

من خالل االشارة إلى مفهوم الحداثة في الّلغة وذلك العامة واألسس الفلسف�ة للحداثة الغر��ة 

واالصطالح و�عدها إلى ابراز المقومات الفلسف�ة األساس�ة للحداثة ممثًال في العقالن�ة 

المحطات الفكر�ة  والوقوف عندار�خ�ة للحداثة �اقات التّ لى ابراز السّ إ ، ثمّ حر�ةوالذات�ة وال

 المهمة لمسارها.
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المفهوم  نظرته لهذاابراز  للحداثة من خاللدعوة الشرفي  تناولتّم اني وفي الم�حث الثّ    

 �ضاً أار�خ�ة، تاله �ة والتّ من والخطّ لة في الزّ الحداثة المتمثّ  صمظاهره، تاله ابراز خصائو 

 ات�ة والفرد�ة.لة في قابل�ة الخطأ والكون�ة والحر�ة الذّ تمثّ المُ و ابراز المحتوى المع�اري للحداثة 

 اه الشرفي في دراستهطرقنا ف�ه إلى المنهج الذي تقفّ ّم التّ هذا الفصل �م�حث ثالث ت ُأنهيو 

 مفهوم لهذا المنهج  المقارن من خالل تحدیدار�خي التّ ال وهو المنهج للفكر االسالمي، أ

لدى الشرفي  على ماه�ة هذا المنهج  الوقوفوتطب�قاته لدى المفكر�ن و�عدها  تهابراز سماو 

 ابراز وماهیتة وخصائصه. ةحاولمو 

أساس المشروع الحداثي عند الشرفي من خالل  ب" ن نو عُ الذي اني الفصل الثّ في ا أمّ     

رفي لحداثي عند الشّ لمشروع ااسس أبراز إل صّص " فقد خُ حدیثراث: مفصل�ة التّ اشكال�ة التّ 

رفي وهو نقد العقل االسالمي الذي برز المعالم ال�ارزة في تصور الشّ لة في أحد أوالمتمثّ 

ّم سالة، وقبلها تافعي من خالل الرّ صول الفقه الشّ س ألتطرق ف�ه إلى نقد العقل المؤسّ 

رفي من خالل مدخل مفاه�مي ا الشّ لهي یدعوا عوة التّ إلى ابراز مشروع�ة هذه الدّ  طرق التّ 

ظر ف�ه فكان من راث أو اعادة النّ حدیث، تال ذلك نقد التّ لتّ ل عوةس�اب هذه الدّ وٕابراز أ

رفي لى نقده لدى الشّ راث في الّلغة واالصطالح و�عدها إالضروري ابراز وض�ط مفهوم التّ 

 الحدیثة. لى تبني القراءة الحداث�ة الجدیدة المنتشي �المناهجعوة إوالدّ 

ظر عادة النّ راث وإ نتجة لهذا التّ ین�ة المُ سة الدّ خر محطة في هذا الفصل كانت نقد المؤسّ أ  

قلیدي والحدیث یها التّ في شقّ  انقده لىطرق إلى مفهومها وإ في مصداقیتها وذلك من خالل التّ 

 .المعاصر

فقد تطّرق ف�ه " الشرفيحدیثي عند آفاق المشروع التّ الفصل الثالث المعنون ب" في أّما     

لى عوة إل نقطة هي الدّ فكانت أوّ عه، رفي لمشرو ها الشّ ى المستقبل�ة التي یرا إبراز الرؤ  إلى

ن تجسیده على أرض الواقع فكان م دّ بُ ها �اعت�ارها مفهوم حداثي هام الالعلمنة واالنخراط فی
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ثم إلى في الفضاء الغر�ي، وٕالى بدا�اتها غوي واالصطالحي ها اللّ لولمن الوقوف عند مد دّ بُ ال

رفي صطلح لدى الشّ لى تب�ان داللة هذا المُ إ جرّ ة الفكر االسالمي، و�عدها عُ وثقبذورها داخل بُ 

عر�ج براز بذورها داخل هذا الفكر االسالمي ثم التّ إ خالل تقد�م مفهومه الخاص لها ثمّ من 

عنصر موالي وهو موقف رق إلى تجاوز هاته المعوقات، تاله بل الطّ عن معوقاتها وسُ 

لى عوة إسامح والدّ لة في: الحر�ة والتّ م الحدیثة التي افرزتها الحداثة والمتمثّ رفي من الق�ّ الشّ 

رفي لمشروعه ساءلة الشّ لنقد ومُ  صاً والعنصر األخیر كان مخّص المساواة بین الجنسین 

رفي فیها الشّ خفق لب التي أات والمثاحدیثي وذلك من خالل الوقوف على �عض المط�ّ التّ 

فیها  ستخلصأُ مة عامة هذا العمل بخات تمروحات مضادة لهذا المشروع، وخُ طقد�م أُ وذلك بت

جا�ة على االشكال�ة الجوهر�ة وتّمت اإل لة لهذا المشروعشكّ ة المُ فكار المهمّ ء واألار برز األأ

المصادر والمراجع  همّ أ و  غراف�هارطة ببو خفي األخیر  ضعووُ  هذا العمل،التي كانت دینامك�ة 

 لهذا العمل.

فلم ُیوجد وال مذكرة صر�حة تناولت هذه المسألة سوى ا�قة راسات السّ الدّ  ا ف�ما یخّص أمّ    

عنون ب"الحداثة مُ ونسي "ع�سى جایلي"  مقال منشور في مركز مؤمنون �ال حدود لل�احث التّ 

والذي تناول ف�ه داللة الحداثة نموذجًا" أرفي في الفكر االسالمي المعاصر عبد المجید الشّ 

ز على هذا الكتاب فقط وأشار إلى تلك األسس " إذ ركّ 1عند الشرفي من خالل كتا�ه "لبنات 

إّال أّنه ین�ة وكذا الّدعوة للعلمنة" سة الدّ األر�عة المتمثلة في "نقد العقل ونقد التراث ونقد المؤسّ 

ولم ینطلق من إشكال�ة   �سمح بذلكلم یتوسع في مقاله هذا نظرًا لسعة المقال الذي ال

 محددة.

الّتأس�س إلشكال�ة جوهر�ة حت ورسمت لل�حث معالم محددة من خالل ّض هذه األسس قد و   

ُجّل كتب شملت �انفتاحها على دراسة  األر�عة ولكنها تجاوزتها الّتركیز على األسسلل�حث، و 

خول للعلمنة والتي للدّ  "ع�سى جایلي"دها ال�احث رفي وكذا توس�ع مجال األطر التي حدّ الشّ 
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 و
 

سامح �ة والتّ لة في الحرّ تمثّ اقتصرت على "العلمنة" إلى القّ�م التي أفرزتها الحداثة والمُ 

راسات المواز�ة والمساواة بین الجنسین وغیرها �اإلضافة إلى أّن العمل قد ركّز على الدّ 

 بخالف المقال الذي ركز فقط على قراءة في كتاب.

ف�حاول تجاوزها  انجازهتفق ب�ه و�ین  لة من المشاكلمجُ  العملأكاد�مي یواجه  كل �حثكو 

 مكن تصن�فها إلى ذات�ة وموضوع�ة.غلب علیها �ُ والتّ 

 حال بینه و�ین إنجازه ُبرهة من الّزمن أخرت في انجازه.المرض الذي أ/ ذات�ة: 

واجهة م�اشرة مع مُ  إلى ضطرُّ مما �ُ رفي راسات حول أعمال الشّ الدّ  نقصب/ موضوع�ة: 

 .وهذا �عد حافزا أكثر منه عائق المصدر

صلي البلد األ فيإلى المراسلة  ضطرّ �ُ ن مما رض الوطأجل المصادر ل�ست متواجدة في  -

 بها.من مكات تونس واقتناه

نت ح�انًا هل أأقض أح�انًا فال تدري نافي اآلراء حول دراساته إلى درجة التّ  ربتضا لمس -

 خرى.وهناك مشاكل أ اجتماعي أو فق�ه أو غیره.فكر مع مُ 

" قواسمي مراد الدكتورالمشرف " لكن رغم تلك الصعو�ات و�توفیق من هللا و�توج�ه األستاذ

 الّدراسة طیلة مشوار  هعانته لوإ  هوصبره مع ى هذا العملعلى قبوله االشراف عل ُ�شكرالذي 

 .إل�ه ىصب�ُ م أفضل مما �قدتسع�ًا ل اوز كل هذه الصعب والمحنجت تمّ  درجف�ما �عد التّ 

 



  

 

 الفصل األول
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 ة الفلسف�ة والتار�خ�ة للحداث سساألالم�حث األول: 

كل �حث إّال و�حتوي على مفاه�م تكون �مثا�ة المفات�ح الرئ�س�ة له، �حیث تجعل  إنّ       

ي مفاه�م هذا ال�حث ال�احث والقارئ له �قبل عل�ه و�حاول فهمه، لذلك كان لزامًا علینا تقّص 

أصول ي كتا�ه "" فكما �قول "ال�عقو�ي محمود محاولین فك االنشطار والغموض عنه،

ل ما ین�غي له أن �حلّ  حتى یتمكن ال�احث من فهم ما �قرأ فهما جیداً  هأنّ الخطاب الفلسفي: "

 .1"�قرأ

ي مفهومها علینا من تقّص  دّ " كان البُ هذا ال�حث یدور حول "الحداثة وعلى اعت�ار أنَّ   

واالصطالحي؟  غوي ؟ ما مدلولها اللّ مفهوم و�التالي ما مفهوم الحداثةوال�حث عن جذور هذا ال

 .سنحاول االجا�ة عنه في هذا الفصلهذا ما  ؟وما هي مقوماتها

   شأةالمفهوم والنّ  الحداثة،*  

 (في الداللة الّلغو�ة)مفهوم الحداثة  -1

 : العر��ةة ـغلّ في ال  -أ

الحداثة من  وجدنا أنّ الداللة المعجم�ة للفظ الحداثة  في �حثنا في المعاجم العر��ة عن       

وثًا دُ حُ �حُدُث يء الشّ  ثَ دَ وحَ ، : نق�ض الُقْدمة، والُحُدوثُ م: نق�ُض القدِ والَحدیثُ (َحَدَث) 

راث العر�ي فقد وفي التّ  ،2ْسَتحَدَثهُ وكذلك ا، وَحَداَثًة، وَأْحَدَثُه هو، فهو ُمحَدٌث وَحِدیث

 .، والحدیث �عني  الجدیدة: الجدَّ و�هذا فالحداثة تعني، مقابل ُقدم ثَ دَ استخدمت العرب حَ 

: رِ سْ يء �الكَ الشّ  ثانُ دْ ، حُ و�دایته رِ مْ األَ  لُ وَّ : أَ وهو"ناك مدلول آخر لكلمة الحداثة وه      

حدُث ُحُدوثًا وِحْدثانًا. وقد استخدم هذا المعنى كنا�ة عن مرحلة ، وهو مصدر َحَدَث �َ هُ لُ وَّ أَ 

                                                           
 .73، ص 2009، بن عكنون، الجزائر، 2، دار المطبوعات الجامع�ة، طأصول الخطاب الفلسفي، �عقو�ي محمود - 1
 .796، المجلد األول، دار المعارف، القاهرة، مصر، دس، ص لسان العرب، رابن منظو  - 2
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و�هذا تقول  .ش�ا�هه أي في مرحلة في حداثة سنّ  الن أّنه فعل كذاَقاُل فُ مر، �ُ الش�اب وأول العُ 

ّن وُحد ّن وِحْدثاُن السِّ ن وُحْدثاُن السِّ نِّ العرب رجاٌل أحداُث السِّ َث دَ ، والُحْدثاُن جمع حَ ثاُء السِّ

نِّ  الفتيُّ والَحَدُث هو  واألحداث أ�ضًا هي  ازلةأ�ضًا من أحداث الدهر ش�ه النّ ث دَ والحَ  السِّ

 .1األمطار الحداثة في أول السنة

وهي جمع أحادیث خبرًا جدیدًا  الحدیُث فهو الخبر واستحدَث الرُجُل خبرًا أي َوَجدَ ا أمّ      

ث حونقوُل َحِدَث وَحُدث وحْدث وحّدیث و  ُث تحدیثًا، ومنه دِّ ث �ه المحدِّ �معنى ما �حدِّ

 2المحادثُة والتحادُث والتحّدُث والتحدیُث .

وهي تحمل ، َفَحَدَث، وَحَدَث َأمٌر أي وقع، وأحدثه هللا : كون شيء لم �كنوالُحدوثُ      

لف ومحدثات األمور، معنى االبتداع ، ما ابتدعه أهل األهواء من األش�اء التي كان السَّ

، وهي مالم مور"جمع محدثةم ومحدثات األُ اكُ " ا�ّ فقد جاء في الحدیث الصالُح على غیرها.

جُل إذا صلَّع وأحدَث رّ لأ�ضًا أحدَث اكما جاَء  3�كن معروفًا في كتاب وال سنة وال اجماع .

  نا.الرجل كنا�ة عن ارتكا�ه مو�قة الزّ 

 "المعجم الوس�ط"اللة المعجم�ة لمصطلح الحداثة فنجد وفي العصر الحدیث �قي نفس الدّ     

دوثًا وَحَداثًة ، نقول َحَدَث الشيء حُ أهم المعاجم الحدیثة نجد الحداثة: مصدر فعله َحَدثَ وهو 

 .4، �قال أخذ األمر �حداثته أي �أوله وابتدائهالش�اب نق�ض ُقدم، والحداثة هي سنّ �معنى 

 :المعجم�ة لكلمة الحداثة ف�ما یليو�هذا �مكن اجمال معنى الداللة 

والحداثة  ل األمر و�دایته، والحداثة أوَّ والحاضرة الحداثة نق�ض القدم وتعنى الجدَّ  أنّ      

ما یر إلى شِ ، والحداثة تُ مرل الفتي والحداثة وقوع األَ جُ الرَّ دث والحَ ، �ابكنا�ة عن بدا�ة الشّ 
                                                           

 .796، ص مرجع سابقلسان العرب، ، رابن منظو  -  1
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. - 2
 .153، ص 1987، مكت�ة لبنان، بیروت، دط، مح�ط المح�ط، �طرس  ال�ستاني - 3
 .160ص  ،4، طرت�ة الشروق الدول�ة، القاهرة، مص، مكالمعجم الوس�ط، مجمع الّلغة العر��ة - 4
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. والحدیث هو الخبر الجدید ورجل حدث لف الصالحر لم �عرفها السّ اس من أمو ابتدعه النّ 

  .هر نوائ�هكثیر الحدیث وأحداث الدّ 

 :غة األجنب�ةفي اللّ   -ب

فظ من اللَّ  أقدم تار�خ�اً  لغةً  التي تقابل كلمة قد�م) modernحدیث(تعتبر كلمة      

) modern، وكلمة (حدیث أخذ أكثر من داللة زمكان�ةوالتي ت  ∗)modernitéحداثة(

و�رجع الالند ، ي ظهرت في القرن الخامس الم�الديوالت) modernusتین�ة (تقابلها في الالّ 

، كما ر�طه ین�ةفي المساجالت الفلسف�ة والدّ  لى القرن العاشر) إmodernus( استعمال كلمة

م وذلك مع بدا�ة فلسفة القرن السادس عشر 1453في سنة  ∗∗بتار�خ سقوط القسطنطن�ة

 . 1، وهو ما ارت�ط �فلسفة ب�كون ود�كارتحقة لهوالقرون الالّ 

، التي تعنى الحاضر واآلن أو حاالً  )modo() مشتقة من كلمة modernus( وكلمة     

وقد أعتبر وقد استعملت للتحقیب لما هو حاضر وآني ومعاصر مقارنة �الماضي والقد�م، 

حدیث" للمرة األولى في القرن الخامس لفصل الماضي الوثني " استعمال كلمة هابرماس أنّ 

 .2عتراف �ه رسم�ًا االالذي لم  �كن قد مضى زمن طو�ل على عن الحاضر المس�حي 

                                                           
جورج �الندیي" تستعمل لوصف الخصائص المشتركة للبلدان " فالحداثة �حسب "modernistionحدیث " والتّ modernitéهناك فرق بین الحداثة  ∗

�ستخدم لوصف العمل�ات التي بواسطتها جتماع�ة" أّما "التحدیث" فإنه "األكثر تقدمًا على صعید التنم�ة التكنولوج�ة، الس�اس�ة، واالقتصاد�ة، واال
)، افر�ق�ا الشرق، قد�ة المعاصرة(نموذج هابرماسالحداثة والتواصل في الفلسفة النّ محمد نور الدین افا�ة،  من التنم�ة". تكتسب هذه المستو�ات

 . 107، ص 1998، 2المغرب، ط
م، وسمي 1453م وفتحت من قبل الج�ش العثماني االسالمي سنة 330القسطنطن�ة: اسم لمدینة رومان�ة بناها اإلمبراطور البیزنطي قسطنطین  ∗∗

تي " أو مدینة االسالم والط القسطنطن�ة، وسمیت في ما �عد "بإسالم بوللطان العثماني محمد الثاني الذي فتحها (محمد) الفاتح، وتلك حق�ة سقو السّ 
 1، الموسوعة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، طموسوعة الس�اسة). الك�الي عبد الوهاب، ي ما �عد إلى استانبول (اسطنبولتحول اسمها ف

 .  782، ص 1985
 .822، ص 2001، سنة 2، تر خلیل أحمد خلیل، منشورات عو�دات، بیروت، �ار�س، ط2، ج موسوعة الالند الفلسف�ةالالند أندر�ه،  - 1

2 Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité, christian bouchindhomme et rainer rochlitz. 
Suhrkamp verlag , Frenkfurt am main  ، 1985,P44.   
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ار�خ األورو�ي ل مرة في التّ ظهرت ألوّ  "حدیث"في حین �قول جان ماري دومیناك أن كلمة 

على ید شارل بودلیر 1850في العام  لم یبرز إالّ  "الحداثة"مفهوم  في القرن الرا�ع عشر. وأنّ 

 .1وجیرار دونرفال"

، ینيالفلسفي والدّ  منذ القرن السادس عشر في میداني الفكر "حدیث"وقد ازداد استعمال لفظ  

غیر ألجل �معنى حب التّ ، أو"ى االنفتاح والحر�ة والفكر�ةللداللة عل و�كاد �ستعمل ضمن�اً 

 . 2التغیر"

إذ ، في القرن التاسع عشر " فلم �أخذ داللته ومعناه إالَّ modernitéحداثة ا لفظ "أمّ      

مفهوم الحداثة لم �سبق أن استخدم كلفظ �شكله الحالي  أنّ  ∗"أدورنو"الفیلسوف األلمانياعتبر 

 "modernité  ّالشاعر الفرنسي شارل بودلیر مع الفن الطب�عي الفرنسي والس�ما مع  " إال

Charles Baudelaire )1821-1867 ( ّعتبره أغلب و�هذا  .3اسع عشرفي القرن الت�

نصه  فيفها وقد عرّ  .حاول تقد�م ص�اغة نظر�ة الحداثة ل منه أوّ ا الحداثین ألنَّ الدارسین أ�َ 

، هي المؤقت والعابر" �قولهالذي نشره في جر�دة الفیجارو ال�ار�س�ة  )(رسام الح�اة الحدیثة

فقد اعتبر و�ین   4"التي تتغیر في كل فصل من الفصول وهي الجمال الموجود في الموضة

ها تتضمن أنّ  ها زائلة إالّ ، ورغم أنّ �اتتتضمن الثّ ها أنّ  الموضة" رغم كونها عابرة إالَّ " أنّ 

عناصر أبد�ة و�هذا أص�حت الحداثة تمتلك هذه الصفة التي تجمع بین العابر والهارب 

 واآلني و�ین الخالد والثابت واألبدي. 

                                                           
1 - J.M.Domenac, Approches de la modernité, P18. 

 .822، ص سابق ، مرجعموسوعة الالند الفلسف�ة، الالند أندر�ه - 2
-1903یلسوف وعالم اجتماعي، وعالم موس�قي ألماني(" فTheodor Ludwig Wiesengrund Adorno" تیودور لودف�غ فیزنغروند أدورنو ∗

اب مع ) من أسرة راق�ة معروفة بتجارتها للخمور وٕادمانها علیها، قدم أطروحته عن هوسرل لنیل شهادة الدكتوراه من جامعة فرانكفورت، له كت1969
معجم الفالسفة (الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، جورج طراب�شي،  ).1970ظر�ة الجمال�ة ()، النّ 1947ماكس هوركها�مر "جدل�ة األنوار (

 .47، ص 2006، 3)، دار الطل�عة، بیروت، لبنان، طالالهوتیون، المتصوفون 
 .16ص ، 2002، 1تر جورج تامر، دار الّنهار للنشر، بیروت،  ط، الحداثة وخطابها الس�اسي، یورغن هابرماس - 3
 .141، ص 1997، تر انور مغیث، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، دط، نقد الحداثة، اآلن تور�ن - 4
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  صطالح�ةالداللة اال - 2

العسیر كل العسر من "ه إّال أنّ  )modernitéالحداثة (رغم االنتشار الواسع لمصطلح       

فتحي ورشیدة  –ر وعلى حد تعبیلها واحد ال �مكن حصر تعر�ف إذ  1تطو�ق معنى الحداثة"

حول عر�فات واختلفت وهذا راجع التسامها �التّ فلقد تعددت التّ  2الحداثة معضلة"" –التر�كي 

و�حد تعبیر ال�احث  3"الحداثة مشروع غیر مكتمل أنّ "وعدم الث�ات كما یرى هابرماس

بل یختلف تعر�فها في كل  ،ه ال یوجد تعر�ف ثابت للحداثةنَّ أالمغر�ي " محمد عابد الجابري 

ما هناك حداثات تختلف من وٕانّ  –كل�ة عالم�ة  -زمان ومكان " فل�ست هناك حداثة مطلقة  

روطة و�ع�ارة أخرى الحداثة ظاهرة تار�خ�ة وهي ككل الظواهر التار�خ�ة مشوقت ألخر 

طور، فهي تختلف إذن من مكان �ظروفها، محدود زمن�ة ترسمها الصیرورة على خط التّ 

  4"ألخر من تجر�ة تار�خ�ة ألخرى، الحداثة في أورو�ا غیرها في الصین غیرها في ال�ا�ان

 ولهذا سنورد �عض التعر�فات نوردها كاآلتي :

ها ل�ست مفهومًا أنّ  ")Jean Baudrillard  )1929 – 2007 جان بودر�ار"�عرفها       

ما هي ص�غة ممیزة للحضارة تعارض ، وٕانّ و اجتماع�ًا �حصر المعنىسسیولوج�ًا أو س�اس�ا أ

، فأمام التنوع الجغرافي م�ع الثقافات السا�قة والتقلید�ةها تعارض جقلید أي أنّ ص�غة التّ 

مشعة عالم�ًا انطالقًا من والرمزي لهذه الثقافات تفرض الحداثة نفسها وكأنها واحدة متجانسة 

، ار�خي �أكمله وٕالى تبدیل الذهن�ةو�تضمن هذا المفهوم إجماًال االشارة إلى تطور ت 5"الغرب

 وفي هذا التعر�ف نلمس ثالث سمات وهي :

                                                           
 .123، ص 2009، 1، الش�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، بیروت، طمدارات الحداثةمحمد سب�ال،  - 1
 .11، ص 1992، مركز االنماء القومي، دط، بیروت، لبنان، فلسفة الحداثةفتحي التر�كي ورشیدة التر�كي،  - 2

967.-, n° 413, Octobre, 1981, pp950CritiqueLa modernité, un projet inachevé,   ,Jürgen Habermas -3  
 . 16، صالتراث والحداثة، الجابري محمد عابد - 4
 .272، ص نفسه المرجع ،نقد الحداثة اآلن تور�ن،  - 5
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، فهي ل�ست محصورة في إذ ل�س هناك وجه واحد للحداثة ،مول�ةالشّ : المستوى األول* 

ال كافة مستو�ات الحداثة مفهوم حضاري شمولي �ط" جانب ح�اتي أو فكري واحد ألنّ 

و�شمل  اب �عمُّ . فهي ال تقتصر على جانب واحد كاألدب مثًال بل هو خط1"الوجود االنساني

 .كانت فكر�ة أو صناع�ة أو غیرها، اجتماع�ة ً نسانكافة جوانب ح�اة اال

الحداثة  نَّ إ"�قوله  ∗هابرماسك ما یؤكد عل�ه ، وذلقلید: الحداثة تقابل التّ الثاني * المستوى 

تعبر دائمًا عن وعي عصر ما �حدد نفسه (...) و�فهم ذاته كنتیجة انتقال من القد�م إلى 

ل�ة انتقال�ة ، فهي في جوهرها عمهي االنفصال والقط�عة مع الماضي الحداثة ألنّ  2الحدیث" 

"فالقط�عة  قلیديالخرافي التّ فكیر على القط�عة مع التّ فالحداثة تعتمد  ،حولتشتمل على التّ 

والتأس�س �فكر ، 3التي بلورتها الحداثة في عالقتها �الثقافات الوسط�ة والثقافات القد�مة"

 .مغایر كما كان سا�قا أساسه التغییر

وفي هذا ، ار�خ األورو�ي في نشأتها وتطورهاها مرت�طة �التّ نّ : تمتاز �أ* المستوى الثالث

 الحداثة ارت�طت �المسار التار�خي للمجتمعات األورو��ة معتبراً  الصدد یؤكد هشام شرابي أنَّ 

�ة بدأت في أورو�ا منذ النهضة لة علم�ة تار�خوهي محصِّ  )...(رو�یتها و ظاهرة تتمیز �أاه "ا�َّ 

دا�ة حضاري الذي بلغته المجتمعات الغر��ة بِ النمط الَّ عتبر الحداثة و�هذا تُ  4صالح"واإل

 .عدیدة وشاملة في جم�ع المستو�ات عشر والذي كان نتیجة لتطوراتمنتصف القرن التاسع 

 لى المستو�ات الثالث مثًال : ضافة إإوهناك ممیزات أخرى تتصف بها الحداثة 

                                                           
 .7، ص  2000، 1ط، ، دار تو�قال، الدار الب�ضاء، المغربالحداثة وما �عد الحداثة، محمد سب�ال - 1
م، �عد مع ماركیوز وهوركها�مر وأدورنو من ابرز ممثلي 1929فیلسوف وعالم اجتماع ألماني ولد  "Jürgen Habermasیورغن هابرماس"  ∗

) 1962: البن�ة السلوك�ة للح�اة العامة(یدلیرغ"و"فرانكفورت"، من مؤلفاتهفرانكفورت وخیر ممثل لهم، درس الفلسفة وعلم االجتماع في جامعتي "ها
 .687، مرجع سابق، ص معجم الفالسفةجورج طراب�شي، ). 1971) وجوه فلسف�ة وس�اس�ة ( 1968لعلم ()، التقن�ة وا1963النظر�ة والممارسة (

 .17، ص ، مرجع سابقالحداثة وخطابها الس�اسيیورغن هابرماس،  - 2
 .58، ص 2003، قراءات في أعمال العروي والجابري، إفر�ق�ا، الشرق، الفكر الفلسفي في المغربكمال عبد اللطیف،  - 3
 .22ص ، 2000، 4، ترجمة ماهر شر�ع، دار نلسن، السو�د، طالنظام األبوي واشكال�ة تخلف المجتمع العر�يهشام شرابي،  - 4
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م لمي احدى الق�ّ ، فقد أضحى ال�عد العافرض نفسها �قوة كوجه مشع عالم�اً * الحداثة ت

ة من بین هذه األش�اء تفرض السمع�ة ال�صر�، فالتكنولوج�ا والوسائل الجوهر�ة للحداثة

لقد صارت كل المجتمعات مصرفة �األشكال الجد�ة عل�ه اآلن تور�ن " ، وهذا ما أكدّ نفسها

لنا جم�عًا ی�قى فقط أن نعرف هل نحن ، قارب الحداثة تحمّ نتاج واالستهالك واالتصالإلل

 . 1مالحون أم مارون �حملون أمتعة "

فقدرتها الكاملة على تصح�ح نفسها وقدرتها "سمة تتمیز بها الحداثة  وهي أهمّ : اتي* الّنقد الذّ 

فهي   2"على النضج الذاتي ومواجهة مشكالت لم �كن یخطر ب�ال وفقا لبرنامجها األصلي

، وذلك بتصح�ح أخطاءه نسان نفسه من جدید و�صورة دائمةنتاج تراكم تار�خي یبني ف�ه اال

، و�هذا فالحداثة هي ثورة على الفكر الذي في سبیل إعادة �عث وجوده الواعي وتسخیر العقل

ل والمحرك والمنشط للفعل الثقافي، یجعل االنسان جزء منفعًال من الطب�عة ل�كون هو الفاع

 .ف�ة على تصح�ح مسارها ونقد ذاتهاالحداثة تمتلك القدرة الكا نَّ ومنه یتضح أ

  روح وواقعالحداثة   -3

�محاولة للتمیز بین ما هو واقع الحداثة وما هو روح  ∗""طه عبد الرحمنلقد قام        

الواقع المعاصر للفكر الحداثي قد یبدو ماد�ًا، لكن ما هو روح  الحداثة، حیث یرى أنّ 

من  واحداً  ل�س واقع الحداثة إالّ ی�قى منفتحًا على اال�مان �قول "ه سالحداثة وجوهرها فإنَّ 

ر الروح الحداث�ة ... قع الحداثي غیالتطب�قات الممكنة لروحها فیلزم أن �كون الوا جل�ات أوالتّ 

واقع الحداثة في مجتمعات الغرب ال �عدو كونه تطب�قًا واحدًا من االمكانات  لقد اتضح أنّ 
                                                           

 .267، ص نفسه المرجع ،نقد الحداثةاآلن تور�ن،  - 1
دار الطل�عة للط�اعة والنشر، بیروت، (هیدجر، ل�في ستراوس، م�شال فوكو)، موت االنسان في الخطاب الفلسفي المعاصرعبد الرزاق الداوي،  - 2
 .43، ص 1992، 1ط
م، درس الفلسفة في المغرب وفرنسا وتخصص في فلسفة اللغة والمنطق، له انتاج غز�ر 1944طه عبد الرحمن فیلسوف مغر�ي معاصر ولد سنة  ∗

العمل الدیني وتجدید العقل، فقه الفلسفة، سؤال األخالق، روح أغل�ه �اللغة العر��ة، من أهم كت�ه: اللسان والمیزان، تجدید المنهج في تقو�م التراث، 
، الش�كة العر��ة لأل�حاث أعالم الفكر العر�يالحداثة، الحق االسالمي في االختالف الفكري، الحق العر�ي في االختالف الفلسفي" السید ولد أ�اه، 

  . 71م، ص  2010، 1ط والنشر، بیروت، لبنان،
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هذا بل تعدو الصواب وٕان قلنا �أنَّ  ددة والمختلفة التي تحملها روحها...طب�ق�ة المتعالتّ 

ختلفة حتى كادت شكاًال مُ خذ في المجتمعات العر��ة أتَّ هو نفسه الحداثي الخاص التطبیق ا

 1أن تكون لكل مجتمع منها حداثته الخاصة �ه".

م�ادئ روح الحداثة ثالث ( مبدأ الرشد، مبدأ النقد، الشمول ) وهي م�ادئ  وهو یرى أنّ     

تأس�س حداثة أن ی�حث وتوجد تطب�قاتها االسالم�ة �غ�ة قد وجدت تطب�قاتها لكن علینا 

  2حداثة غیر اسالم�ة فكذلك ین�غي أن تكون هناك حداثة اسالم�ة "ما أن هناك اسالم�ة " فك

 األسس الفلسف�ة للحداثة  *

الحظ من خالل المسیرة إذ �ُ " قامت علیهاأساس�ة م�ادئ وثوابت لقد تمیزت الحداثة �    

الحداثة أن هناك ثوابت تشد االنت�اه، وذلك في نمط تكو�ن الحداثة ونمط عملها حول معضلة 

 غلب الدارسین في ثالث مقومات وهي : جملها أ یُ  3وزحفها على الحضارات المجاورة "

 محور�ة اإلنسان ( الذات�ة ). – 1

 .�اره مصدر المعرفة ( العقالن�ة )العقل الحسي �اعت – 2

 .الحر�ة – 3

، العدم�ةالعلمنة و جانب ذلك مفاه�م أخرى (هذه أهم المستو�ات التي قامت علیها الحداثة إلى 

 .)التقدم و المركز�ة

 

 
                                                           

 .30م ، ص 2006، المرآز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، المغرب، المدخل إلى تأس�س الحداثة االسالم�ةطه عبد الرحمن، روح الحداثة،  - 1
 .28ص  ، المرجع نفسه - 2
 .20، مرجع سابق، ص فلسفة الحداثة، رشیدة التر�كي –فتحي التر�كي  - 3



 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  أصیل والّدعوة  الفصل األول: الحداثة، بین التّ 
 

16 
 

 La Subjectivité: الذات�ة   1   

عید جم�ع ، �اعت�اره �ُ ل للحداثةالذي �عتبر األساس األوّ مبدأ الذات�ة أو الفردان�ة       

إلى القط�عة مع التراث الذي  ، سع�اً االنسان�ة وجعله الكفیل �صناعته اتالمعاییر إلى الذّ 

 رادة االنسان وس�طرته.خارجة عن إ ∗خارقة وأفكار طو�او�ة نتج معاییرأ

متعدد  ات�ةالذَّ مصطلح  أنّ "وما �عد الحداثة وقد اعتبر محمد سب�ال في كتا�ه الحداثة     

 مركز�ةوالتي تشیر إلى  Humanismeزعة االنسان�ة الدالالت فهو مرت�ط �ما �سمى �النّ 

 .1وفاعلیتها وحر�تها وشفافیتها وعقالنیتها " ∗∗ات االنسان�ةومرجع�ة الذّ 

أو�ل ه ذلك التّ أنّ ��قوله "" لغه�ف هابرماس مبدأ الّذات�ة استنادًا إلى مقولة "وقد عرّ      

. 2" ًا من االنسان وفي اتجاه االنسانالفلسفي لإلنسان الذي  �فسر و�قّ�م كل�ة الوجود انطالق

 وهي : 3في أر�عة دالالت " لغهابرماس ما �عن�ه "ه�ل وشرح وقد فّص 

 .تهاءادعاوالتي لها الحق في اعطاء ق�مة إل ،: وتعنى القراءة الخاصة جداً ان�ةالفرد – 1

فقط ما تقبل العالم الحدیث یتطلب أن على الفرد أن ی لنقد و�عنى أن مبدأالحق في ا – 2

 .یبدو مبررًا ومقنعاً 

                                                           
) ومعناه " ل�س" Ou) ومعناه المكان، و"أو(Topos"یوطو��ا" وهو مؤلف من لفظین یونانین وهما " طو�اس() من "طو��ا" أو Utopieطو�او�ة ( ∗

" في كتا�ه " Thomas Morusومعناه ( الیوطو��ا ) مال�س في مكان وهو الخ�ال أو المثالي، وأّول من استعمل هذا اللَّفظ هو "طوماس موروس 
De qition rupublice statie deque nouva insile utopia 1816 وهو كتاب �صور مدینة خ�ال�ة ذات نضم مثال�ة تضمن ألفرادها "

دیدة لفرانس�س ب�كون. جمیل وردت في كتب " أطلنطس الج اساس الحر�ة والسعادة، ثم أطلقت على النظام المثالي في المجتمعات االنسان�ة وقد
 .24، ص 1982، دط، بیروت، لبنان ر الكتاب اللبناني،، دا2، جالمعجم الفلسفي، صلی�ا

في النقد واستغالل : الفردان�ة والحق ن مبدأ الذات�ة أر�عة مفاه�م وهياالنسان�ة وحر�تها وفعالیتها على جم�ع المستو�ات ... و�تضم مركز�ة الذات ∗∗
 مقدمات في الحداثة األزمنة الحدیثة .... ینظر إلى. على اعت�ار أن الفلسفة هي التي تمسك �الفكرة التي لها وعي بذاتها هي نتاج العقل والتأمل

 .130، ص 1996، سنة 1بیروت، ط للط�اعة والنشر،  ، دار الطل�عةو�اسر الطائي ، تعر محمد الشیخوما �عد الحداثة
 .24ص مرجع سابق، ، الحداثة وما �عد الحداثة، محمد سب�ال - 1

2 - Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité, p 31. 
 .24ص مرجع سابق، ، الحداثة وما �عد الحداثةمحمد سب�ال،  -  3
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 .بول و�قوم المجتمع �االستجا�ة له، أي أن فعل األفراد مقلالفعاستقالل�ة  – 3

الفلسفة تدرك الفكرة التي  ، عن خصائص العصور الحدیثة أنّ أمل�ة ذاتهاالفلسفة التّ  – 4

 تجتاز وع�ًا بذاتها.

 أهمّ  إذ أنّ "من ذاته وتق�م�ه للعالم الخارجي ات�ة یتأسس على موقف االنسانفمعنى الذَّ    

، ت �فك أغالل االستیهامات السحر�ة، في التفكیر والفعلاها سمحت للذَّ نَّ هي أسمة للحداثة 

 ، ومن ثمّ ع�ة �مفهوم المواطنةال مفهوم الرّ وتحر�ر االنسان من جدل�ة العبد والسید واستبد

فانكفأ عالم اآللهة على ذاته وغاب حضوره في هذا العالم،  .1التحرر من القصور واالتكال�ة "

جبره على ترك الس�ادة له وعل�ه " فثمرة انتصار محله االنسان كذات واع�ة �عد أن أ وحلّ 

الحداثة هي تحر�ر الروح واستقالل�ة الذات ال�شر�ة، وتعامل االنسان مع نفسه كذات واع�ة، 

 .2سیدة، مر�دة وفعالة "

ات�ة كان نتیجة مبدأ الذَّ  أنّ  "لغكتا�ه "فلسفة الحداثة في فكر ه� و�رى محمد الشیخ في     

، فقد كان من النتائج األساس�ة لما قامت له ة�یني طال المؤسسة الدّ االصالح البروستاني الذّ 

 ذه لبدا�ةن هوأ...فكر االنسان وعمله وفعله مات�ة ل�عُ الحركة االصالح�ة إن قام مبدأ الذَّ 

فمع االصالح البروتستاني لدى مارتن لوثر أص�ح اال�مان . 3"تصالح االنسان مع ذاته

واقفا مرت�طًا �قراراتنا العالم المقدس قد أص�ح  الدیني مرت�طًا �التفكیر الشخصي وكأنَّ 

االخت�ار ات وأن قدرتها على التمییز و ، فهذا االصالح قام على تأكید س�ادة الذَّ الشخص�ة

�اع والخضوع ، في حین كان اال�مان التقلیدي قائمًا على ضرورة االتِّ حقًا من حقوقه�اعت�اره 

 ات والتقلید.ة اآلمرة للذَّ للقوَّ 

                                                           
، مجلة الفكر العر�ي المعاصر، مركز االنماء القومي، بیروت، العدد البیولوج�ا الس�اس�ة بین سلطة المعرفة ومعرفة السلطةحسن المصدق،  - 1

 . 34، ص 2008، 142-143
 .214م، ص 1998، 1الدار الب�ضاء، ط -، المركز الثقافي العر�ي، بیروتالماه�ة والعالقة ،علي حرب - 2
 .387، ص 2008، 1وت، لبنان، ط ، الش�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، بیر لغفلسفة الحداثة في فكر ه�، محمد الشیخ - 3
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إذ  "نوار والثورة الفرنس�ةاألَ لعامل عامالن اثنان وهما "و�ضیف هابرماس إلى جانب هذا ا   

یني واألنوار والثورة لدّ االصالح اات�ة هي حداث الناتجة التي فرضت مبدأ الذَّ األَ  " إنَّ �قول

ن تحقق القط�عة المعرف�ة مع كل ما هو خارج نطاق العقل . فاألنوار استطاعت أ1"الفرنس�ة

ا الثورة ، أمَّ ات �الموضوع الخارجية لعالقة الذَّ أو ما وراء الطب�عة وحتى التفسیرات الخراف�

حقوق قق ما �سمى �مفهوم "س�اسي الذي حالفرنس�ة فقد كانت المنحى أو البراكس�س ال

االنسان والدعوة لها خاصة في أورو�ا" من أجل القضاء على كل أشكال اله�منة واالستغالل 

 .  السلطة الدین�ةاالقطاعي التي كانت تفرضها انذآك 

ر من ضمی ه صار �مقدور المفكر في عهد الحداثة أن �فكر بدءً أنّ نستخلص من هذا       

" وذائ�ة حنالنَّ �ة في الحقب الماض�ة منغمرة في "" التي كانت مغی"األنا" و هذه المتكلم "أنا

ات هي مقر ، وهذه الذَّ رة االنسان إلى ذاته كذات مستقلة، فالفكر الحداثي أعاد تشكیل نظف�ه

، �معنى تنصیب الذي تنسب إل�ه الحق�قة لكل شيء ومرجع ال�قین أي هي المركز والمرجع

، وقد تجلى هذا المبدأ في أعمال د�كارت وفاعل ومالكًا للحق�قة اعٍ ككائن مستقل وو االنسان 

" "أنا أفكر إذن أنا موجودي وجه الفلسفة الحدیثة نحو الذات، من خالل مبدأ الكوجیتوالذ

مفكرة مركزًا ومرجعًا لكِل ات ال، فمع هذا المبدأ أص�حت الذَّ صفته الفكر فصار االنسان جوهراً 

  .حق�قة

 Rationalisme: العقالن�ة 2

أو ، وهو انعكاس لمبدأ الذات�ة الثان�ة من ركائز الحداثة�عتبر مبدأ العقالن�ة هو الركیزة      

رة العقل العقالن�ة �معنى اخضاع كل شيء لقد، �عرفها محمد سب�ال �قوله "زعة االنسان�ةالنّ 

                                                           
1 - Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité, P31. 
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ومفهومًا وهكذا �ص�ح كل شيء مفحوصًا  )...(س�اب والعلل التي هي �حث دؤوب عن األ

  1بل محكومًا من طرف العقل"

والتي تنظمها قوانین عقالن�ة ومعقول�ة، �حیث أن بروز ات "ست على الذّ فالعقالن�ة تأسّ   

.  2االنسان كذات یتجلى في قدرته على مقاومته وضغوط العادة والخضوع فقط لحكم العقل "

أي  3ذات�ًا لكنه فاعل�ة فاعلة بذاتها "ل�س جوهرًا موضوع�ًا أو العقل " ف�ما یراه هابرماس أنّ 

العقل لد�ه هنا عقل تواصلي، أداتي وتحرري، وهذه العمل�ات هي" فاعل�ات قائمة  أنَّ 

 .وهذه الفاعل�ة هي ما �شیر إلى معنى العقل لدى هابرماس4ومتوجهة نحو موضوع معین "

عقلنة خل مفهوم العقالن�ة (�معنى د" هو من أ∗" لیبنزأنَّ لى اعت�ار و�ذهب ال�عض إ   

لكل شيء سب�ًا " ) وذلك من خالل إعالنه للمبدأ القائل �أنّ الطب�عة أو العالم الخارجي

، و�التالي أص�ح العقل مصدرًا للصدق، وأساسًا للحق�قة والمعرفة المنهج�ة، ووحده 5"معقوالً 

الطب�عة وعلى االنسان  القادر على اكتشاف القوانین التي تسمح لإلنسان �الس�طرة على

 : ما یليعقالن�ة ال وقد ترتب عن اال�مان �مبدأ أ�ضًا.

وذلك �فصل العلم عن التصورات الدین�ة واالیدولوج�ة  :الفكر العلميعقلنة  – 2-1

. فهذه 6والس�اس�ة، واعتماد العقل البرهاني والتجر�ب، وترك كل ما ال �كون مقبوًال ببرهان"

العقلنة بدأت �الدفاع عن العلوم العر��ة والیونان�ة من قبل علماء حار�وا الكن�سة وتقالیدها، 

                                                           
 .36، مرجع سابق، ص الحداثة وما �عد الحداثةمحمد سب�ال،  - 1
 .131، ص بیروت –منشورات االختالف، لبنان  –، الدار العر��ة للعلوم اسئلة الحداثة ورهاناتها، عز الدین الخطابي - 2
 .138ص ، 2007، 1قراءة في الفكر الغر�ي المعاصر، منشورات االختالف، الجزائر، ط، من النسق الى الذاتعمر مهیبل،  - 3
 .379-378، مرجع سابق، ص المعرفة والمصلحةیورغن هابرماس،  - 4
ومهندس ومؤرخ ودبلوماسي، ولد في الیتبنزع وتوفي في فیلسوف وعالم ر�اضي والهوتي وك�م�ائي  ) 1716-1646وتفر�د فلهلم لبنیز (غ - ∗

رسالة في مبدأ التشخ�ص ) وله رسائل أخرى مهمة منها: ( رسالة في فنون، وكتب في السا�عة من عمره (هانوفر، نال شهادة ال�كالور�وس في ال
تأمالت المعرفة والحق�قة واألفكار. ینظر إلى جرورج )، عقیدة الآلهوت �منطق كخترع جدید طب�عة االعتراف ردًا على الملحدین وفي الدفاع عن

 .534، مرجع سابق، ص معجم الفالسفةطراب�شي، 
 .40، ص1، ط2006الجزائر،  –منشورات االختالف، لبنان  -، الدار العر��ة للعلوم ناشرون الحداثة في فكر محمد أركون  ،فارح مسرحي - 5
 .29، مرجع سابق، ص الحداثةفلسفة  ،رشیدة التر�كي –فتحي التر�كي  - 6
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موذج ، وقد أدت هذه العقلنة إلى ق�ام النَّ ملة مع كو�رن�ك و غالیلو ود�كارتوتواصلت هذه الح

التصورات  العلم انفصل عن الر�اضي كمق�اس أوحد لعلمو�ة الفكر ولمنهج�ة التفكیر، أي أنّ 

 الدین�ة واالیدولوج�ة والس�اس�ة واعتمد العقل البرهاني سب�ًال لذلك .

والمقصود بها دراسة الظاهرة الس�اس�ة دراسة موضوع�ة  :عقلنة الفكر الس�اسي -2-2

حول كتا�ه الس�اسة وفق نقطتي  ∗"م�ك�افیليبذاتها، وذلك ما تجلى بدا�ة من "مستقلة 

 : تمثلتا فيانفصال 

االنفصال عن میتافیز�قا التفكیر في تدبیر شؤون الدولة، واعت�ار الظاهرة الس�اس�ة كواقع  –أ 

 .1مارسات الس�اس�ة "میجب تحلیله وفهمه، الستخراج قواعد عامة لل

االنفصال عن االیدیولوج�ات الدین�ة، من خالل اعت�ار السلطة الس�اس�ة اجتماع�ة قبل  –ب 

" نزع القداسة عن  –سب�ال  –، أي بتعبیر مشروع�ة متعال�ةأن تستند إلى كل شيء وال یجب 

. وهذا ما 2"الخیرات والسلط والرموز المجال الس�اسي �اعت�اره مجاال دنیو�ًا للصراع حول

تجلى مع الدولة الد�مقراط�ة العلمان�ة الحدیثة، القائمة على الم�ادئ الوضع�ة التي بلورها 

�صورة عامة كالحر�ة، المساواة، والمواطنة، االرادة لتنو�ر عقد االجتماعي، وفالسفة افالسفة ال

 العامة.

وقد بدأت هذه العقلنة بإعادة قراءة التار�خ الغر�ي قراءة   :القول التار�خيعقلنة  – 2-3

ل، لكن النهضة غمع عصر األنوار و�التحدید مع ه� واع�ة ومؤسسة، والتي لم تتجلى إالّ 

 األورو��ة مهدت لها وفق نقطتین : 
                                                           

م، عني �الس�اسة ، وكانت 1527م اشتغل �األمور الحر��ة والشؤون العسكر�ة، توفي 1469م�ك�افیلي ، مفكر س�اسي ومؤرخ ا�طالي، ولد  - ∗
األخالق�ة، له عدة كتب نظراته الس�اس�ة تتمركز حول ك�ف�ة الحصول على السلطة ( الحكم والمحافظة علیها ) وهذا �غض النظر عن االعت�ارات 

م، ص 1984، بیروت، 1، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، طموسوعة الفلسفةأهمها : األمیر و المقاالت، تار�خ فیرنتسه. عبد الرحمن بدوي، 
463. 

 .30المرجع نفسه، ص  - 1
 .64، مرجع سابق، ص الحداثة وما �عد الحداثة ،محمد سب�ال - 2
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 العودة إلى الحضارة الیونان�ة واعت�ارها نقطة انطالق. -

 .ا�ة الوعي �ضرورة الوحدة الغر��ةبد -

تجاوزه بتجاوز األطروحة المس�ح�ة حول التار�خ التي تجعل بدا�ة مولد المس�ح  وهو ما تمّ    

ن وتبنى نظرة جدیدة للتار�خ تعتمد أساسًا على معقول�ة یوصل�ه، ونهایته یتم �عودة المس�ح

عن التقالید عمومًا وعن النقل یتطلب االنفصال "الخیر ومنطقیته، وعقلنة القول التار�خي 

   .1خاصة، وتشخ�ص الواقع الماضي تشخ�صًا یخول لنا فهم الحاضر والعمل على تغییره"

وتفسیره  قراءة النص الدیني وفهمه عقل�ًا،والمقصود من ذلك یني: عقلنة القول الدّ  – 2-4

دخل في جم�ع مستو�اته یني تعنى التّ فالعقلنة في المجال الدّ من خالل معط�ات العصر "

. وقد بدأت هذه العقلنة مع 2بدقة إلصالحه واالبتعاد عن طر�ق المحرفة والغطرسة والتسلط"

هو�س وهیوم وكانط، وقد لعب إلى وثر�ة لتصل هضة واستمرت هذه الثورة اللّ فالسفة النّ 

ص المقدس معنى عقلي �عطي للنّ  ه حاول أنّ " في ذلك دورًا هامًا في ذلك إذ أنّ رس مو طوما"

ذا المنهج تجلى من خالل قلي، وقد أعدم لجرأته. ونجد أ�ضًا هقلیدي النّ ممیز عن المنهج التّ 

وة فالسفة التنو�ر إلى ص المقدس فكان ذلك نتاج دع" من خالل قراءته للنّ كتا�ات "سبینوزا

 ین�ة �حر�ة. حق االنسان في تفكیر المسائل الدّ 

  La libertéالحر�ة  - 3

ین ، وهي ال تقل ق�مة عن القول �األسّ من أهم القّ�م التي افرزتها الحداثةالحر�ة عتبر تُ     

لى العالم فكلما نظرت الحداثة إ ،ة هي الحر�ةات�ة" إذ �مكن القول �أّن الحداث"العقالن�ة والذّ 

نظرة ملؤها العقل واعت�ار للذات فقد عمدت كذلك إلى جعل االرادة ال�شر�ة أساس بناء 

ولة الحدیثة، فالحر�ة في الفكر الحداثي هو جوهر الكائن ال�شري وغا�ة وجوده المجتمع والدّ 
                                                           

 .31، مرجع سابق، ص فلسفة الحداثةرشیدة التر�كي :  –فتحي التر�كي  - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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إذ �عّد شرطًا ضرورًا  وهي شرط لتحقیق الكمال والخلق للذات، بل یتعداه الى أكثر من ذلك

 للحصول على مشروع�ة العقل االخالقي واالجتماعي والس�اسي...

حینما ل من حققوا مبدأ الحر�ة بدا�ة من د�كارت أوّ وروادها ثین دحموقد أعتبر الفالسفة ال

ر�ط كنه الفكر �اإلرادة وأوسطه "لیبنز" الذي عمم مبدأ اإلرادة هذه وجعل من كل كائن مر�د 

وجعل الحر�ة مقدرة االنسان على  كانط الذي جعل االنسان الكائن الحر �امت�از ومنها مع

 .1التشر�ع لنفسه وذلك من دون سند خارجي أو عون موضوعي"

فهذه األفكار كانت �مثا�ة البذور األولى لنشأة المشروع الحداثي الغر�ي والذي كانت    

ذي هو مجتمع الط�قات المفتوحة ال الحر�ة حلبته وذواته، ونشأ بذلك المجتمع الحدیث ال

الطوائف المغلقة والدولة الحدیثة هي الدولة المنسجمة المعقولة، دولة المواطنین األحرار، 

دولة الدستور ال دولة حق الملوك في الملك بخرافة التفو�ض االلهي، فهي دولة حر�ة 

 االعتقاد.

فمثًال كإرادة حرة لها حق تراف اآلخر فمبدأ الحر�ة الذي افرزته الحداثة هو مبدأ �قوم �اع   

االختالف والتواصل و�التغیر الس�اسي واالجتماعي، فالحر�ة هي �مثا�ة الفضاء الذي یتحقق 

في اطار التفاهم واالعت�ار المت�ادل بین حاكم ومحكوم وغیره، فهي ركن أساسي في التحدیث 

 بلغة الوصا�ا .و�دونها �ص�ح التعا�ش 

تطب�ق�ة عمل�ة في مختلف الح�اة ال كما كانت في الماضي ذات ا�عاد فقد أخذت مسألة    

الوعي �الحر�ة ال یجري في عالم الفكر الحر بل في  میتافیز�ق�ة فقد أورد محمد سب�ال قائًال "

المطهرة لفكر الحر�ة وتتفاعل معها وهكذا تتألق حضارة مؤسسات وتنظ�مات ترافق الثقافة 

مؤسسات الحر�ة وتتطور على الدوام من جیل الى جیل ال یتأثر  الحر�ة من ثقافة الحرة ومن

                                                           
 .26، مرجع سابق، ص  فلسفة الحداثة في فكر ھیغلمحمد الشیخ،  - 1
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التفاعل بین نشاط الثقافة وا�قاع المؤسسات فقط، بل یتأثر التحوالت داخل الثقافة وداخل 

 . 1المؤسسات أ�ضًا"

حدید في الفعل ت ف�ه الحر�ة في المجال الس�اسي و�التّ �ضًا ان ابرز مظهر تجلّ ونجد أ

تأسس على مبدأ االقتراع العام والس�ادة الشعب�ة والسلطة الشرع�ة، ولهذا الد�مقراطي. الذي ی

   فهي تتماهى ووعي االنسان وتكر�س فكرة مبدأ احترام حقوق االنسان�ة. 

 الحداثة مشروع تار�خي *

إذ أنها مشروع ال �كتمل  –فتحي ورشیدة التر�كي  –تعتبر الحداثة معضلة �حسب تعبیر  

فهناك من یرجعها إلى فرنسا مع ولى لها واختلفت حول البدا�ات األ لكتا�اتفقد تعددت ا

وذلك مع الكوجیتو ولحظة مركز�ة  ات مع العقل الد�كارتيد�كارت ولحظة التأس�س لمبدأ الذّ 

ولكن هذا المبدأ ، 2، إذن أنا موجود"صناعة الحق�قة حیث �قول د�كارت "أنا أفكراالنسان في 

االنسان من و�الت عانه نال جل نقد الفالسفة �اعت�اره انتهى إلى تشيء االنسان وما 

مس قوامه الحداثة ونعني " بل إّن ما كان �األ غتراب والدمار في القرن العشر�نالحروب واال

 ) أص�ح الیوم عائقًا في حركةها في (األنا أفكر إذن أنا موجودبذلك وعي الذات بنفس

  3التحدیث"

االشكال�ة الس�اس�ة د عل�ه المحمداوي في كتا�ه "ا أكّ وهذا موهناك من یرجعها إلى انجلترا  

 " 4تمثلت ف�ما یليللحداثة " إذ شخص أر�ع لحظات شكلت مالمح الحداثة 

ه مع لوك أص�حت الدولة ع�ارة عن تجمع التأس�س اللبرالي الس�اسي مع لوك: إذ أنّ  -

 تأمینات مت�ادلة بین االفراد ف�ما یتعلق �ممتلكاتهم وممتلكاتهم " 
                                                           

 .81ص ، 2003، دار الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان، بیروت، انبیثاق الوجود بالفعل–باب الحریة ناصیف نصار،  - 1
 .10، ص 1996، 1، تعر محمد الشیخ، دار الطل�عة، بیروت، ط، مقدمات في الحداثةمجموعة مؤلفین - 2
 .10ص  ،، مرجع سابقفلسفة الحداثة، فتحي التر�كي ورشیدة التر�كي - 3
 -، الدار العر��ة للعلوم ناشرون ذجا)ات إلى فلسفة التواصل (هابرماس انمو من فلسفة الذّ  – االشكال�ة الس�اس�ة للحداثة، علي المحمداوي  - 4

 .92ص ، 2011، 1الر�اط،  ط-الجزائر -دار األمان، بیروت -منشورات االختالف
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: حتى قیل �حقه " الطب�عة �قوانینها مخ�أة علمي والفیز�اء الحدیثة مع نیوتنس�س الأالت -

 .1في حلكة الغموض فقال هللا �ا نیوتن أظهر فضاءات جم�ع األفاق "

 .مه هیوم مع الدین وه�منتهالقط�عة  -

التأثیر العفوي تماما لألنان�ة  إذ یرى أنّ یبرالي االقتصادي: مع آدم سمیت "التأس�س الل -

�فترض أن �كون كاف�ا لز�ادة ثروة االمم �شرط أال تتدخل في مجرى االمور بإجراءات 

 .2مخطط لها"

 أنّ "كما یرى هابرماس  بهال ولحظة الوعي غن یردها إلى ألمان�ا مع كانط وه�وهناك م 

وعل�ه  3ه لم �كن �عییها كمسألة فلسف�ة"نّ أت �شكل من أشكالها مع كانط إّال الحداثة تجسد

فهو الفیلسوف األول الذي نما �كل وضوح مفهوما ل "غمع ه� الّ إفالوعي بها لم یتحقق 

 .من وضع الحداثة في مسألة فلسف�ة لوّ ل �حسب هابرماس هو أغفه� .4" اثللحد

حول  وٕان اختلفت الرؤى وتعددت حول الحداثة إّال أننا سنورد مفهوما مشتركاً  عموماً 

ها ظهرت في القرن الخامس م�الدي للتحقیب حول المرحلة اعتبر ال�عض أنّ مساراها، فقد 

، ثم أطلقت على الدراسات التار�خ�ة الروماني القد�م والمس�حي الجدیدالتار�خ�ة بین التار�خ 

العصور الوسطى واألزمنة الحدیثة التي بدأت �اكتشاف أمر�كا من قبل كر�ستوف للتمیز بین 

وظهور اكتشافات ونظر�ات علم�ة جدیدة في م�ادین معرف�ة  .1492كولومبوس وذلك سنة 

-1473وعلم�ة. كظهور الط�اعة واالكتشافات العلم�ة الكبرى، مثل اكتشاف كو�رن�ك (

لفلك وظهور النزعة االنسان�ة التي مجدت ق�م )في مجال ا1642-1564) وغالیلي (1543

، ث الیوناني ونقد الثرات القروسطيالفرد وأعلت من حر�ة االنسان، ودعت الى دراسة الترا

 كما عرفت هذه المرحلة االصالح الدیني بزعامة مارتن لوثر.

                                                           
 .30، ص2009، التنو�ر البر�طاني، التنو�ر الفرنسي، التنو�ر األمر�كي، تر محمود سید أحمد،  الطرق الى الحداثة، غیرترود ه�مفارب - 1
 . 136، ص م1993، 1، دار الطل�عة، ط5تر جورج طراب�شي، ج الفلسفة،تار�خ ،  امیل بر�ه�ه - 2

3 - Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité, P34.  
4 - ibd.p12. 
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 :1فهذه العناصر وغیرها أجملتها " حنة آرندت " ف�ما یلي 

 ي والكلي والعالمي وذلك منذ اكتشاف العالم الجدید .الوعي الجدید �الكون – 1

 ، واإلصالح المضاد وصعود الرأسمال�ة.ینيظهور الفردان�ة من خالل االصالح الدّ  – 2

العقالن�ة التقن�ة من خالل االكتشافات العلم�ة والتي بنیت قدرة االنسان على الس�طرة  – 3

 على الطب�عة وعلى المجتمع والفرد.

جتمع ة تغیرات طرأت على جم�ع مجاالت المعدّ  تجلتفمع هذه العناصر وغیرها 

فنجد هذا التغییر �ام �الثورة على االنظمة القد�مة، ، والقرو�ي في مختلف المستو�اتاألو 

تجسد عند فالسفة األنوار الذین مهدوا للتغییر في ذلك عن طر�ق الخطاب اإلیدیولوجي أو 

-1632والصحف، وتجلى ذلك في كتا�ات جون جاك روسو عن طر�ق كتا�ة المؤلفات 

الذي عرف �الكره الشدید ضد الكن�سة فكانت  1778-1694في بر�طان�ا، وفولتیر  1704

في فرنسا،  1794-1743وكوندرس�ه  1784-1713كتا�اته ساخرة ناقدة الذعة، ودیدرو 

�ع االجتماعي رافضة في هولندا، فكانت آراؤهم نقد�ة تتمیز �الطا 1677-1632وسبینوزا 

كل ما هو قد�م، و�ذلك األفكار القد�مة التي تعود في مصدرها إلى اإلنسان القد�م الذي كان 

�ع�ش في بیئة قد�مة، والذي تأثر بها �الضرورة واستبدال كل ذلك �كل ما هو حدیث وذلك 

أنماط ح�اته،  ط�عا بتحر�ر اإلنسان من كل القیود ل�ستط�ع تجدید أفكاره، و�التالي تجدید كل

ف�عد صراع وقع في المجتمع األورو�ي بین سلطان التفكیر التقلیدي والتفكیر الحدیث استطاع 

أن یثبت وجوده في تلك المجتمعات واستطاع أن یتطور ل�ص�ح المس�طر على الفكر 

 اإلنساني في تلك الفترة وفي كل الفترات المستقبل�ة،

أن الحداثة هذا  حدیث وأص�ح من تراث أورو�ا. إالّ �عني أن الغرب اعتمدوا على التفكیر ال

المفهوم الجدید نشأ في ظروف تار�خ�ة وزمن�ة جعلته یولد و�تطور داخل هذا الس�اق، على 

أنها عرفت القط�عة الجذر�ة مع الفكر التقلیدي، وأخذت معجزة كتلك التي حدثت في األرض 

                                                           
 .44، ص 2009، بیروت، 1، دار الطل�عة، طما �عد الحداثة والتنو�ر، الزواوي �غورة - 1
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ان�ة، فولدت في أورو�ا و�التالي قد ارت�طت الیونان�ة وسمیت في تار�خ الفلسفة �المعجزة الیون

في الماضي، هادفة إلى  �الحضارة الغر��ة داع�ة إلى التجدید والثورة على كل ما كان مزعوماً 

إعادة بناء تلك الحضارة وفق للمعاییر المحدثة  والتي نادت بها الحر�ة، والتي أوالها تحر�ر 

، هو العنصر الفعال إلى التجدید ألنه هو اإلنسان من كل القیود التي كانت مس�طرة عل�ه

 صاحب فكر والفكر هو الذي �قود إلى التحرر.

و�ع�ارة موجزة فإن دینام�ة الحداثة نشأت واستمرت كحركة دینام�ة �قول محمد سب�ال " 

عصفت �التدر�ج �كل البن�ات والدهن�ات العت�قة في إحداث نوع من القط�عة الجذر�ة مع كل 

ؤد�ة إلى بلورة تصور جدید للعالم مختلفا كل�ا عن التصور التقلیدي ومحدثة ما هو تقلیدي وم

سلسلة من الصدمات، یوجزها مؤرخو الفكر في الصدمة الكوسمولوج�ة، والصدمة التیولوج�ة 

 .1والصدمة الس�كولوج�ة وأخیرا الصدمة المعلومات�ة"

المجتمع على أن و�ذلك فإن الحداثة مست كل المجاالت التي تمس اإلنسان كفرد و 

اإلنسان واحد من المجتمع یؤثر و�تأثر �ه، فظهر هذا المصطلح الجدید على ید مجموعة 

هذا المصطلح الجدید كانت بدایته بدا�ة فكر�ة فلسف�ة، نتیجة  من المفكر�ن هم الفالسفة، ألنّ 

، سقوط القسطنطین�ة (بیزنطة) 1440حتم�ات والتي نذكر منها: اكتشاف الط�اعة سنة 

، ألن ما هو معروف أنها كانت ال�الد التي تمركز فیها الفالسفة، واجتمع فیها من 1453

وحكامها إلى مناطق آهلة �األمن لمواصلة جدید الحكماء، �عد سقوط أثینا فهرب الفالسفة 

، فلسفتهم �احثین عن االستقرار، ألن االستقرار ضروري للفلسفة، ومن بینها القسطنطین�ة

یني وامتدت إلى فرنسا في روما في حركة اإلصالح الدّ وكذلك التغیر المفاجئ الذي حدث 

یره خاصة المس�ح�ة من والذي أعلنها  مارتن لوثر، الذي أعاد تصح�ح الدین وٕاعادة تطه

�عض األحكام والسلوكات التي كانت مناف�ة للحضارة، وٕاعادة قراءة اإلنجیل وٕاعادة تفسیره 

:" هناك شيء أفهمتني إ�اه تجر�ة أورو�ا مع هاشم صالح ، وتفك�ك رموزه �قولوتفك�كه

                                                           
 .63ص مرجع سابق،، �عد الحداثةالحداثة وما محمد سب�ال،  - 1 
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و�فتح الحداثة والتقدم وهو أن اإلصالح الدیني سبق اإلصالح الس�اسي �الضرورة و�حتضنه 

   .1له الطر�ق"

على  ه لم �كن راض�اً ین وقد عبر"دانتي" في كتا�ه أنّ حدیث بدأ من الدّ التّ  �عني أنّ 

المس�ح�ة �كتا�ه" الكومید�ا اإلله�ة" وهذا الكتاب ع�ارة عن مسرح�ة بین الفالسفة واألنب�اء، 

ف�حدث خالف بینهم فینتصر الفالسفة، فقد كان "دانتي" یهدف من خالل هذه المسرح�ة إلى 

تحر�ر العقل وهذا ما أثبتته التجر�ة األورو��ة، ثم ظهر "كالفن" ل�قضي على تلك األفكار 

القد�مة التي كانت في القرون المظلمة، حین دعا إلى وجوب احترام الد�انات ف�ما بینها، 

و�هذا كله لم �عد الدین �عیق العقل، و�ذلك خاضت أورو�ا معركة من أجل تجدید العقول 

واألمل في أن هناك رؤ�ة جدیدة بین الدین والعلم، و�ین الدین والمجتمع، أو بین الدین 

مكین القتالع جذور العقل�ة القد�مة، حتى ولو كانت منذ مئات السنین و�كون والس�اسة، والت

ذلك �االعتماد على طرق وجیهة والتي من بینها:"تغییر برامج التعل�م الدیني لدیهم ألنها 

تدرس الدین �طر�قة تقلید�ة قروسط�ة عفا علیها الزمن وهي طر�قة تؤدي إلى زرع األحقاد 

 . 2حد وتعرقل �التالي تشكیل الوحدة الوطن�ة"بین أبناء المجتمع الوا

خصوصا،  1462إلى جانب ذلك االكتشافات الجغراف�ة التي عرفها الغرب خاصة سنة 

ها اللحظة الفاصلة بین القروسط�ة والحدیثة، وهي والتي اعتبرها �عض المؤرخین على أنّ 

جموعة من المتنور�ن سنة طلع لعوالم أخرى والثورة الفرنس�ة التي كانت على ید مبدا�ة التّ 

م الغر��ة، والدعوة إلى مجتمع مغایر كما كان عل�ه م، والتي استطاعت قلب الق�ّ 1789

 سا�قا، مبني على المساواة التامة والقضاء على الط�ق�ة.

إلى جانب كل االكتشافات الجغراف�ة للعالم الجدید أمر�كا والخطوط في إفر�ق�ا وآس�ا، 

، 1498طر�ق الهند عن رأس الرجاء الصالح عام  1524-1462 "فاسكا داغاما"واكتشاف 

                                                           
 .10، ص 2005، سبتمبر 1، دار الطل�عة للط�اعة والنشر، را�طة العقالنیین العرب، بیروت، طمدخل إلى التنو�ر األورو�يهاشم صالح،  - 1 
 .11المرجع نفسه، ص   -2 
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أورو�ا في ذلك الوقت  وقد استعان في ذلك �العرب لیهتدي طر�قه وسط المح�ط الهندي، ألنّ 

كانت تع�ش الفقر والعوز وكان المكتشفون ی�حثون عن الذهب، فأص�ح كر�ستوف 

ألن الذهب ضروري للت�ادالت وجم�ع المستكشفین مفعمین هم أ�ضا بهذا الهوس،  كولوم�س

التجار�ة الدول�ة وهذا دافع جعلهم ی�حثون و�كتشفون مغامرات الكون، فقد كانت نقطة تواصل 

بین عصر النهضة وعصر األنوار، واألنوار هي كما حددها إ�مانو�ل كانط في مقالته ما 

�سبب انعدام األنوار: " �أنها خروج اإلنسان من حالة القصور التي هو علیها بخطأ منه 

القدرة لد�ه على استعمال عقله دون توج�ه من الغیر، وال یرجع هذا القصور إلى عیب في 

  1العقل، ولكن إلى االفتقار في التصم�م وٕالى الشجاعة في استغالله"

الرجل  فهو ال یؤمن إال �العقل والعمل على تشج�ع الذات على الفكر والنقد، فهي تمثل"

دع العمالق الذي ال یؤمن إال �القدرة على المعرفة، والذي ال یتوقف الفاوستي" الرجل المب

عن طلبها، وال یروي ظمأه منها " بل هو في �حث متواصل عن المطلق �منتهى 

 .2في إحدى روا�اته" 1832-1749الع�قر�ة،كما �صور ذلك غوته 

ما �الحظ على الحداثة على طول تار�خها، یرى و�وضوح أن لها �عض السمات قد 

 میزتها عن المراحل التار�خ�ة السا�قة عنها والتي من بینها: 

الحداثة في مفهومها هي خطاب عام وشامل �كل جوانب الح�اة اإلنسان�ة ال�شر�ة، على  -

د انتقلت من الخطاب األدبي عكس ما ادعاه ال�عض على مثلث الجانب األدبي فقط، فق

ومن حلقة التفكیر الفلسفي إلى االتجاهات األخرى، سواء كانت اجتماع�ة أو صناع�ة أو 

اقتصاد�ة أو فكر�ة... إلى غیره من الجوانب األخرى، وهذا ما حدده محمد سب�ال حین 

والمكان  إن كل التحوالت الجذر�ة الكم�ة والك�ف�ة في مفهوم الكون والزمن والحركة قال:"

واإلنسان والمجتمع والتار�خ والنفس والدولة... التي جاءت بها الحركة الشاملة للحداثة 

                                                           
 .2005، جوان 1ملیت، العدد ، تر نع�مة عبد الرحمن، فؤاد مجلة أسس فضاء العقل والحري إ�مانو�ل كانط،  - 1   

 .16، ص1982، تر عادل العوا، دار عو�دات، بیروت، لبنان، من أجل حوار الحضاراتروج�ه غارودي،  - 2   
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التي شكلت العلوم، �ما في ذلك العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة رأس حر�تها، فالحداثة 

 1الفكر�ة هي �مثا�ة الروح في كل هذه الحداثات"

تشجع على  ن إ�مانو�ل كانط قال: "العقالن�ة والعقل هي إحدى شعاراتها حتى أ -

، و�ذلك یجسد اإلنسان م�الدا جدیدا لوجوده اإلنساني إلى جانب الوعي 2استخدام عقلك"

 الفكري لما �ح�ط �ه.

الحداثة هي انفصال بین الماضي أي القد�م والحاضر أو الحدیث، وعرفت على أنها  -

" فالحداثة في  اإلنسان الغر�ي ماع�ة التي قیدتكانت ثورة عن�فة على كل التقالید االجت

جوهرها عمل�ة انتقال�ة تشتمل على التحول من نمط معرفي إلى نمط معرفي آخر یختلف 

عنه جذر�ا، وهي انقطاع عن الطرق التقلید�ة، لفهم الواقع وٕاحالل أنماط معرف�ة وفكر�ة 

 .3جدیدة"

العقل�ة، تذكرنا بزمن الحداثة إنها حركة قبل كل شيء، إنها نوع من النزعة الشكل�ة  -

عندما كان �مكن استخدام ألفظ من قبیل"العقل"، "الطب�عة"، "الحقوق"، "الصدق"، "األخالق"، 

 4"الحر�ة"، "التقدم"

فقد ركزت على األفكار التي جاء بها الفالسفة، والق�ام بنشر هذه األفكار في العالم �أسره، 

ن العقل على الدین، فهي حركة اجتماع�ة فقد اعتقد الفالسفة على أنها تحرر لیرفع من شأ

وحركة عقل�ة، وفق تكامل العالقات االجتماع�ة مع القوى الماد�ة لتدمر النظام القد�م تمهیدا 

 لطر�ق الثورة.

 

                                                           
   .19، مرجع سابق، صالحداثة وما �عد الحداثةمحمد سب�ال،  - 1   
 .25، مرجع سابق ، ص مجلة أسس فضاء العقل والحري إ�مانو�ل كانط،  - 2  
 .39ص ،2000، 4ماهر شر�ع، دار نلسن، السو�د، ط تر ،النظام األبوي واشكال�ة تخلف المجتمع العر�يهشام شرابي،  - 3   
 .08، ص مرجع سابق، الطرق إلى الحداثةغیرترود ه�ملفارب،  - 4  
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أننا نجد ضمن هذه الحركة مثقفین جدد على وعي بوظ�فتهم وقوتهم في مقابل  إالّ 

وهم مجموعة من العقلیین المنظمین والمنسقین الثوار، فقد كانوا  .1الط�قات التقلید�ة الحاكمة

مفكر�ن وكّتاب م�شر�ن ومصلحین عملوا وفق نظام خاص بهم جعلوا البلدان الغر��ة خاصة 

فرنسا و�ر�طان�ا متدفقة الحیو�ة، فاستطاعوا أن یؤثروا في جمهور المستمعین سواء في فرنسا 

اللذان  R. Steleور�تشارد ستیل    J. Addisonون جوز�ف إد�س أو بر�طان�ا، وقد كان 

كتا�ا روایتان بهد توع�ة الشعب وٕاخراجهم من حالة القصور إلى حالة التفكیر واإلبداع 

والشجاعة على استخدام العقل كما ذكر إ�مانو�ل كانط فروایتهما تحت عنوان"الثرثار" و 

أنه أنزل الفلسفة من السماء إلى  في أعماله: "لقد قیل عن سقراط "المشاهد" فقال إد�سون 

األرض بین الناس وأنا طموح ألن أقول عن نفسي أنني أخرجت الفلسفة من األدراج 

 2والمكت�ات، والمدارس والجامعات لتق�م في النوادي والجمع�ات وموائد الش�اب والمقاهي"

 واستحضره في كتا�ه   Jack Resseaus  Jeanوهذا ما قرأ له جان جاك روسو

فقد كان اهتمام  في جنوب فرنسا دي وارن  ترافات عندما كان �ع�ش مع الراع�ة السیدةاع

الحداثة وفالسفتها هو "اإلنسان" وتحر�ره من قیود االستبداد خاصة ما أبدعه ألكسندر بوب 

في بر�طان�ا وهو ذلك المقال الذي كان تحت عنوان "مقال عن اإلنسان" الذي یتمیز 

، معناه أن 3�تضمن "�أن الدراسة المالئمة لل�شر�ة هي اإلنسان"�االختالف عن سا�ق�ه و 

المذهب المادي والعلم ال �ستط�عان التغلغل في أعماق اإلنسان وأسراره، فاهتم بوب �اإلنسان 

وأكد على ضرورة الغوص في �حر النفس اإلنسان�ة، ففي إشارة منه إلى عظمة نیوتن قال:" 

وهذا  4لك هي الموضوع األكثر فائدة ونفعا للعقل ال�شري"إن الطب�عة ال�شر�ة ول�س علم الف

ما یؤكد على أهم�ة الجنس ال�شري في وجوده اإلنساني وقال أ�ضا:" ض�ط الطب�عة الصادقة 

                                                           
 .14ص  ، ، مرجع سابق الطرق إلى الحداثةغیرترود ه�ملفارب،   - 1   
 .15، صالمرجع نفسه -  2   
 .30المرجع نفسه، ص - 3   
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4   
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ومعاییر الصواب والخطأ أعظم شأنا وأهم�ة من حسم مسافة الكواكب وحساب أوقات 

 .1دوراتها"

ثة تمیزت �مجموعة من المفاه�م التي عكست فما تخلص إل�ه كفكرة شاملة على أن الحدا 

واقع اإلنسان الغر�ي وارت�طت �البن�ة الغر��ة، وانطلقت كحركة وفقا لتلك البن�ة فجعلتها 

منطلقها، لتبدع مجموعة في المفاه�م التي كانت تمیزها عن الحركات الفكر�ة األخرى.وكل 

نسان أن �حمل لواء الحر�ة هذا تحت شعار واحد هو تحط�م أو ترم�م القد�م، وعلى اإل

واالخت�ار كحقوق طب�ع�ة له، فهي حركة صادرة عن روح اإلنسان وطب�عته، ومن أجل 

معرفة ذاته وروحه، وجوده والتعمق في ذلك لكي ال تصیر ال�شر�ة كقط�عا من الحمقى، وهذا 

اإلنسان�ة  ، والعلوم2�عد أن �صیر ال�شر�ة قط�عا من الحمقى" ما عبر عنه إ�مانو�ل كانط : "

جسدت ما دعت إل�ه الحداثة والحداثیون والولوج داخل أعماق اإلنسان، أو إلى أعماق الفرد 

زعة الفرد�ة، أو أنها حداثة الفرد�ة، فما هو معلوم أنها ضر�ت الواحد، وكأنها تنادي �النّ 

، ین عن الدولة وعن كل شيءین عبر الثورة ضد الكن�سة والمناداة �فصل الدّ قدس�ة الدّ 

وٕاحالل محلها العلمنة الّالئك�ة في مكان ذلك. لتشمل كل االتجاهات األخرى االجتماع�ة 

من األنماط  والتقن�ة واألدب�ة والثقاف�ة و�هذا تص�ح شمول�ة أو عالم�ة، التي تعني أن نمطاً 

 .3الذي �عبر عن خصوص�ة ثقاف�ة لبلد و�یئة اجتماع�ة معینة یوسع و�عمم ل�شمل الجم�ع

 وهذا مخطط لمراحل نشوء الحداثة :

 للتمیز بین العصر المس�حي والوثني القد�م.                     

 في فرنسا مع تشارلز ( الحر�ة الس�اس�ة ).                     

                                                           
 .30ص  ، ، مرجع سابق الطرق إلى الحداثةغیرترود ه�ملفارب،   - 1   
 .25مرجع سابق، ص ، مجلة أسس فضاء العقل والحري إ�مانو�ل كانط،   2  
 .09، ص 1،2002الجامع�ة، اإلسكندر�ة مصر، ط، دار المعارف العقل والعقالن�ة النقد�ةع�اس محمد حسین سل�مان،   -3  

 م5رن الق

 
 م8القرن 
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 .مع محاولة إح�اء الكتا�ات الفلسف�ة الیونان�ة                      

الدیني مع لوثر وكو�رنكوس حركات االصالح ( عصر النهضة )                    

 وغالیلي .

(االنوار) مع الفلسفة الد�كارت�ة، التأس�س مقوالت التحرر والتقدم  

 والقط�عة مع التراث.

�أزمة الحداثة والقط�عة مع  عصر الحداثة كفلسفة مع هیجل والوعي

 و تبلور المفهوم مع بودلیر . الماضي

 جدول
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  المنطلقات واألسس، �حث الثاني: الحداثة عند الشرفيالم

حدید والتأصیل العت�ارها ة التّ تعتبر مسألة الحداثة في الفكر العر�ي المعاصر عص�ّ    

-1789( تجلت مع حملة نابلیون في أواخر القرن الثامن عشر جاءت في شكل صدمة  

" حینما اعتبر أن غزوة نابلیون بونابرت على ) وهذا �حسب تعبیر "ألبرت حوراني 1801

ألّنه لم  ∗مصر �مثا�ة البدا�ة لدخول الحداثة  للمشرق العر�ي االسالمي ولو �شكل ضمني

، صدمة ودهشة �العتاد العسكري والوسائل التقن�ة والحدیثة والعلم�ة الخارقة �شر لها صراحة

للعادة محددة للحداثة العر��ة. هاته الصدمة وما جرت معها من تأثیرات في طراز التفكیر 

 والح�اة كانت تحمل نوعین من الصدمة 

لنس�ة للغرب : صدمة االستعمار �عدما كان العرب �مثلون نقطة القوة والغل�ة �اأولهما

و�غزو نابلیون لمصر انقلبت المعادلة ولم �عد الرجل المر�ض قادرا على ال�قاء قي مركز�ة 

 القوة .

فقد كانت بذلك حملة نابلیون �االنفتاح على اآلثار الثقاف�ة ": صدمة ثقاف�ة وذلك وثانیهما 

عرب والمشارقة �مثا�ة " الماس الكهر�ائي الذي المس عقول المستشرقین خاصة المصر�ن وال

الذي  –فتحي التر�كي  –و�حد تعبیر  1"الذي ف�ه یوقظ دون أن �صعق و�میتإلى الحد 

مسها شيء أرعدته شرارة  سقراط م�مون إذ شبهه �السمكة الرعادة إذا ما الشبهها �المثل"

رو�ا العلم�ة . فقد كانت هذه الحملة �مثا�ة إصالح العرب مع منجزات أو 2"كهر�ائ�ة

، فقد جّر نابلیون في ن ذهول لدى المصر�ن إّ�ان الحملة، وما خلفته ما الحدیثةومخترعاته

                                                           
ما حتى أدون�س �شیر إلى أن الحداثة ل�س لها تأصیل داخل الثقافة العر��ة االسالم�ة وٕانما جاءت في شكل صدمة بدأت مع غزوة نابلیون وٕالى  ∗

 1971، 2، طصدمة الحداثة"، دار الطل�عة، بیروت، "الثابث والمتحول، از التفكیر والح�اة.أنظر ألدون�ستركه الحضور الفرنسي من تأثیر في طر 
 .35ص 

 .13، ص، بیروت، دس1مؤسسة العر��ة للدراسات والتوز�ع، ج، الاألعمال الكاملة ( رفاعة الطهطاوي )، محمد عمارة - 1
 .16، ص 1985، الدار التونس�ة للط�اعة والنشر، تونس، أفالطون والد�الكتك�ة، فتحي التر�كي - 2
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الثورة هذه الحملة مجموعة من العلماء والمهندسین وغیرهم وسعت إلى نشر ق�م وأفكار 

 .الفرنس�ة وفالسفة التنو�ر

" ليعصر النهضة العر��ة التي س�قوم "محمد عفحملة نابلیون كانت �مثا�ة البذور األولى ل

 یها على الّلحاق �العالم المتقدمعلى نقل األمة العر��ة من الركود والتخلف إلى مرحلة �عمل ف

اول إدخال مصر في العصور الحدیثة، و�تعبیر ماركس فمع إصالحات هذا األخیر ح

، فأسس دولة مستقلة وحكومة ثابتة.1"خل رأسًا حق�قًا محل قمامة قشب�ةالرجل الوحید الي أ"

ج�شًا حدیث العدة و�نى أسطوًال قو�ًا وأصلح االقتصاد وأنشأ المستشف�ات وأقام وكون 

 المصانع....

فكانت حملة نابلیون على مصر وٕاصالحات محمد على الفكر�ة والثقاف�ة أثر �الغ في 

نفس الكثیر من المستور�ن فأت�ح للعدید من هم �االحتكاك �أورو�ا وأن یتعلموا لغتهم وأن 

لنجاة فكانوا �مثا�ة الحاملین لمسؤول�ة هذا العبئ ومحاولة ال�حث عن أس�اب ا�ق�موا بها، 

، هذا االحتكاك أدى إلى تدبدب الوعي داخل الوسط العر�ي ومحاولة اللحاق بركب الغرب

، ونبهتهم إلى الحق�قة المرة لهذا التخلف �حث عن أس�اب تقدم غیرهم وتخلفهمودفعهم إلى ال

، وعن عصرهم المزدوج "عن ماضیهم الحضاري المرجعيأخرهم في شتي المجاالت والى ت

" لل�حث فتولدت ت�ارات مختلفة "اصالح�ة" و"لبیرال�ة" وأخرى "علمان�ة  2ومدّنیته الجدیدة "

أن نقسهم إلى قسمین �حسب تعبیر عن سبل التقدم والخروج من دائرة التخلف. ونستط�ع 

، وجبهة ونشر مخطوطاته للّتعرف عل�هتراث جبهة تحقق ال"هشام صالح" إلى جبهتین "

وكلهم �حملون في   3"الحدیث عن طر�ق الترجمة والتلخ�صالّتعرف على الفكر األورو�ي 

                                                           
 .176، ص 9871، جو�ل�ة 115، سلسلة كتب عالم المعرفة، الكو�ت، العدد معالم على طر�ق تجدید الفكر العر�ي ،ز�ادةمعن  - 1
  .39، ص 2009، 1، مركز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، طمن النهضة إلى الحداثة، عبد اإلله بلقز�ز - 2
 .63 ، ص، مرجع سابقمدخل إلى التنو�ر األورو�ي، هاشم صالح - 3
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سالم�ة من هذا الركود العمل على خروج األمة العر��ة اإلأفكارهم شغل التأخر ومحاولة 

 والجمود ومن وضع�ة االنحطاط التي تع�شه.

لماذا تقدم غیرنا حافز لهذه الدعوات سؤال التقدم "�مثا�ة الفكان سؤال شكیب أرسالن 

 االسالم�ة ؟ دیثة دون فقدان هو�تنا العر��ة و الحضارة الح وكیف ننخرط في وتأخرنا نحن؟".

ذین حاولوا أن فأص�ح هذا السؤال موضوعًا شاغًال أل�حاث الكثیر من المفكر�ن العرب اللّ  

، وقد ت�اینت تساؤالتهم ق بركب التقدمو�التالي محاولة الّلحا�كشفوا عن سبب هذا الركود 

األصالة الختالفات بینهم و�ین المفاه�م (، رغم أن اةوأرائهم التي ت�حث في جوهر هذه القض�

ب منذ أوائل ، التراث والحداثة ...) التي طرحت نفسها على هؤالء المفكر�ن العر والمعاصرة

  . 1"ب �قطع الشك �ال�قینالقرن التاسع عشر "لم �ظفر بجوا

، فقط أردنا أن نشیر ألة ألّنها ل�ست موضوعنا المركزي وال نر�د أن نطیل في هذه المس 

إلى أّن الحداثة العر��ة ل�س لها تأصیل عر�ي ُقح كما تجلى مع الحداثة الغر��ة �مفاه�مها 

لم تقتحم الفكر والمجتمع الحداثة في ال�الد العر��ة سسها وأس�ابها، و�تعبیر الشرفي "وق�مها وأ

أي أّنها جاءت  2" للتطور الذي أدى إلیها في الغرب والمؤسسات �فضل تطور ذاتي مماثل

فقد عرفها العرب في كل صدمة وانبهار �الغرب ومنجزاته، "ودخلت للصرح العر�ي في ش

الد ال�شكل صدمة حین أفاقوا على نابلیون �غزو مصر ثم القوى االمبر�ال�ة األورو��ة تحتل 

، حینها شعروا �الخصوص �أّن هذا االحتالل من نوع جدید العر��ة الواحدة تلوى األخرى 

ول�س كسا�ق�ه (...) إذ �حمل معه حضارة جدیدة وأنماط حر��ة واقتصاد�ة وتنظ�م�ة وثقاف�ة 

 . فزعزع ك�انهم واطمئنانهم وأقنعهم �ضرورة رد الفعل لحما�ة هذا الك�ان .3" عهد لهم بها ال

                                                           
 .9، ص 7119، سنة 1، دار الشروق، بیروت، طتجدید الفكر العر�ي، زكي نجیب محمود - 1
 .29، ص ، المصدر السابقاالسالم والحداثة، عبد المجید الشرفي - 2
 .30، ص المصدر نفسه - 3
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وما محاوالت العدید من المفكر�ن العرب منذ االصالحیین في عصر النهضة إلى غا�ة   

أّما  –تقلید  –المفكر�ن المعاصر�ن ما هي إّال محاوالت للتوفیق إن لم نقل سلف�ة المرجع 

. فالحداثة الغر��ة قد  1"(التوفیق) أو توجهها للمستقبل أو الوقوف بینهماللماضي  �انق�ادها"

ا و�نفس الغرب لظروف وأس�اب وحق�ة تار�خ�ة وهذه األس�اب لن تتكرر نفسه ظهرت في

 .الظروف فهي غر��ة المنشأ

و�عتبر المفكر التونسي األستاذ عبد المجید الشرفي أحد ابرز المفكر�ن الحاملین للواء  

 ، والذي سعىاالسالمي و�حمل مشروعًا حداث�اً في جل كتا�اتهالحداثة داخل الصرح العر�ي 

إسالمي یتماشي مع  إلى توض�حه وٕابرازه في جل كتا�اته محاوًال بناء مشروع تنو�ري 

فما هو مفهوم الشرفي لهذا المصطلح وما هي دالاللته داخل مشروعة  .رمقتض�ات العص

 الفكري؟ 

 الحداثة، المفهوم واالرهاصات * 

 الحداثة عند الشرفيمعنى  -أ 

ل�ست مفهومًا �أّنها " -الجزء األول  -كتا�ه "لبنات الشرفي مفهوم الحداثة في حّدد    

، بل هي نمط حضاري تتمیز �ه أو تار�خ�ًا �مكن االختالف حوله إجرائ�ًا اجتماع�ًا أو س�اس�اً 

، أي ادي والعلمي واالجتماعي والس�اسيالبلدان األكثر تقدمًا في مجال النمو التقني واالقتص

في أورو�ا ثم في هي النَّمط الحضاري الغر�ي كما تحقق منذ القرن السا�ع عشر للم�الد 

، نشأ في الغرب ثم أص�ح هضة األورو��ة. أي أّن الحداثة نمط نشأ من النّ 2" أمر�كا فال�ا�ان

، بل �طال جل مستو�ات صور في وجه واحد من جوانب الح�اةكون�ًا وهذا الّنمط ل�س مح

، أكّد عل�ه هشام شرابي ت�ط �الغرب أو �التار�خ األورو�يوهذا الّنمط الحضاري المر الح�اة. 

                                                           
 .25  ص ،1989، سنة 1ط ،العر��ة، بیروتمركز دراسات الوحدة  ،اشكال�ات الفكر العر�ي المعاصر، محمد عابد الجابري  - 1
 .20، ص 2011، سنة 2، دار الجنوب، تونس ط) في المنهج وتطب�قه1، لبنات (عبد المجید الشرفي - 2
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، و�هذا فهي ُتعّد ار التار�خي للمجتمعات األورو��ة�قوله أّن الحداثة الغر��ة ارت�طت �المس

نمط حضاري بلغته المجتمعات األورو��ة بدا�ة من نصف القرن التاسع عشر نتیجة لتطورت 

الحضارات والثقافات التي س�قتها، ولم تنشأ من  . استفادت من كلین مختلفةادعّدة في م�

، مثلما أّن م�ة ألنها هي التي س�قتها م�اشرة، أي أّنها استفادت حتى من الحضارة االسالفراغ

الحضارة االسالم�ة استفادت من الحضارة الیونان�ة ومن حضارات الشرق األدنى كالحضارة 

. فهذا حضارة ال�ابل�ة في العراق وغیرهاحضارة األشور�ة في الشام والالفرعون�ة في مصر وال

عّبر عل�ه  وهذا ما مط الحضاري هو دورة من الدورات التي عرفها تار�خ ال�شر�ة.النّ 

أّن الحضارة الغر��ة لم تنشأ من فراغ بل ان�عثت من تراث حضاري قسطنطین زر�ق �قوله "

   .1س�قتها في مضمار الحضارة "أصیل تفاوتت في تكو�نه شعوب عدیدة 

هو مفهوم  مستعمل اإلسالم والحداثة " �أنَّها "ا التعر�ف نفسه یذكره في كتا�ه "ونجد هذ 

 اللة على الممیزات المشتركة بین البلدان األكثر تقدمًا في مجال النمو التكنولوجيللدّ 

�أّنها نمط حضاري تتسم �ه و�خص میزة لهذا الحداثة " 2"والس�اسي واالقتصادي واالجتماعي

 3"ار �عكس المجتمعات التقلید�ةالمجتمعات الحداث�ة التي تتسم �قدرتها على االبداع واالبتك

ضاري مخصوص " بتعر�فه للحداثة �أّنها نمط حوهذا المفهوم نفسه نجده لدى "بورد�ار

 .تعر�ف قد أوردناه في الفصل األولوهذا ال 4"یخالف النمط التقلیدي

، "فهي ال تع�ش العر��ة االسالم�ة تنتمي للماضي التعر�ف یرى الشرفي أن الحضارةو�هذا 

، فهي مجمل المنجزات المعنو�ة والماد�ةفالحضارة هي  5حضارة بل ثقافة عر��ة اسالم�ة "

                                                           
 .346 -345، ص 1964، دار العلم للمالیین، بیروت، في معركة الحضارة، زر�ق قسطنطین - 1
 .24، 1991 ،، تونس 2ط، الدار التونس�ة للنشر، اإلسالم والحداثة، عبد المجید الشرفي - 2
 25، ص المصدر نفسه - 3

 moudernite. -Jaen baudrillard . -4  
 108، ص 2011، ، دار الجنوب، تونسالثورة والحداثة واالسالم، عبد المجید الشرفي - 5
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، وكذلك منهاج ن�ع والتقدم المعرفي واالكتشافاتتشمل مختلف االختراعات العلم�ة والتص

 " تبلورت في عصر األنوار �الخصوص في مقدمتها "العقالن�ة م التيالتفكیر والق�ّ 

هي التي أدت إلى التقدم العلمي والتقني وكانت الركیزة  -العقالن�ة  –فهذه األخیرة 

، و�دونها ال �مكن فهم التنظ�مات ألدب�ة والفكر�ة منذ عصر التنو�رالفلسف�ة لجم�ع الحركات ا

حدیثة وعوضت بها النظام التي قامت علیها الدول ال الس�اس�ة واالدرا�ة حتى البیروقراط�ة

 .االقطاعي

إن  ال یختص بها جنس دون أخر وأنها إذن العقالن�ة ملكة انسان�ة وعلى اعت�ار أنّ  

�مكن أن تنشر في غیره من أقصاع انتشرت في الغرب لظروف معینة، فإنها �قول الشرفي "

 ، وهذا ما �سمح یؤكد أن هناكالمالئمةت الفرصة وتوفرت الظروف األرض متى سمح

تقالید االسالم�ة ، وال �ستثنى من ذلك المجتمعات ذات الطاقات للتغیر كامنة في كل مجتمع

 . 1"على وجه الخصوص

  إرهاصاتها  -ب  

ولیل�ة وٕانما تت�ع إرهاصات في  اعتبر الشرفي أّن هذا الّنمط الحضاري لم یولد بین یوم      

، وفي انتشار الفلسفة الرشد�ة �أورو�ا، وفي رق العر�ي إّ�ان الحروب الصلیب�ةاالتصال �المش"

ازدهار الجمهور�ات اال�طال�ة ت�عًا الستئثارها �التجارة ال�حر�ة في حوض ال�حر األب�ض 

امل نفسها التي ذكرها في كتا�ه ، وهذه العو وعوامل أخرى  2المتوسط وفي التزاید السكاني" 

الشرفي صاحب مشروع  " وهذا دلیل على أنّ في كتا�ه "االسالم والحداثة "لبنات" أكّد علیها

 أصیل �حاول ابرازه .

                                                           
 .29، ص ، مصدر سابقاالسالم والحداثة، عبد المجید الشرفي - 1
 .24، ص ، المصدر السابق، االسالم والحداثةفي. وأ�ضًا عبد المجید الشر 20، ص المصدر السابق، )1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 2
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الشرفي كإرهاصات للحداثة الغر��ة رّكز عبد المجید كل هذه العوامل وغیرها والتي حددها 

 فیها على ثالث عوامل أساس�ة وهي كاالتي : 

، لما منتصف القرن الخامس عشر�اعة في ) للطّ Gutenber اكتشاف قوتنبرغ ( " – 1

 ترتب عن هذا االكتشاف من شیوع القراءة لدى فئات اجتماع�ة ما انفّك عددها في ازد�اد.

قوله �سلطة الكتاب المقدس وحده  م وخاصة1517) سنة Lutherأطروحات لوثر ( – 2

)Sola scriptura  كة ، فكانت حر ساطة الكهنوت في الكن�سة لتأو�له) دون الحاجة إلى و

 .حرر من ر�قة الكن�سةي مؤذنه �التّ االصالح البروتستان

رة الكواكب حول نفسها وحول م لدو 1562) سنة Copernicرن�ك (اكتشاف كو� – 3

، فأحدث هذا االكتشاف ثورة معرف�ة حق�ق�ة وانقال�ًا في نظرة االنسان إلى نفسه وٕالى الشمس

ل�ه فجر التار�خ �أّنه محور والوهم الذي عاش عالكون إذ فقد االنسان بذلك مكانته المركز�ة 

 .1"الكون 

حداث فهذه العوامل مّكنت من ایجاد مسار محدد للحضارة الغر��ة وفتحت مصرعیها أل   

) وأمثالهما ثم لفلسفة  Descartes) ود�كارت ( Newtonهامة كظهور نظر�ات نیوتن (

) في نّصه على Montesquieuلثامن عشر و�الخصوص مع مونسكیو (التنو�ر في القرن ا

) في العقد االجتماعي والذي �فضله تم  Rousseauمبدأ التفر�ق بین السلط و روسو ( 

وكسر القید الذي كانت الكن�سة تفرضه على  2"إلى وضع المواطنع�ة احول من وضع الرّ التّ 

الكن�سة بین التي كانت مجسدتها المجتمع و�تجاوز هذا القید تم تجاوز العالقة العمود�ة 

، إذ جعل كل شيء عالقة أفق�ة، السید.... وحّلت محّلها الرب، الكون، االبن، العبد، الرجل"

  ساؤل والتمح�ص. موضع التّ 

                                                           
 .21-20، ص ، المصدر السابق)1لبنات ( ،عبد المجید الشرفي - 1
 .21 صالمصدر السابق،  - 2
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وٕاذا كانت هناك صفة جامعة �مكن على ضوئها فهم المسار العام للحداثة �قول الشرفي "

االنسان قد�مًا است�عاب ، كان منتهى أمل شك الجرأة على كسر حدود المعرفة فهي بدون 

، بینما زالت في نطاق جر�حالتوفیق والتّ علوم القدماء واالستظهار بها مع الشرح والتعلیل و 

، وهذا هو منهج  1الحداثة المناطق المحّرمة التي �سّلم بها االنسان من دون �حث وتمح�ص"

كرر متحرر ر مسلب ومالشرفي في جل كتا�اته إذ یؤكد على ضرورة انتاج عقل مبدع غی

ال المناهج ، فالمعرفة القد�مة لم تعد قادرة وال تصلح الستعاب طموحات العقل و من كل القیود

 مح�ص والتدقیق.قد والتّ المواض�ع الجدیدة أضحت في میزان النّ  نّ القد�مة كفیلة بذلك أل

امتالكها أو اس من فالكن�سة في القرون الوسطى كانت تحتكر الكتاب المقّدس وتمنع الن     

، إلى جانب ذلك كانت تتحكم في مصیرهم بب�ع صكوك الغفران للعامة فتدخل االطالع علیها

أن  دّ ، فلم �كن للّناس من بُ ار من تراه غیر ذلكمن تشاء ممن تراه مؤمنًا للجنة وتودع النّ 

 .رهمسة �فكرون مكانهم و�قررون مصی، فكان رجال الكن��ال قیود�طرحوا أسئلتهم �كل جرأة و 

" على الكن�سة وعلى الوضع الذي كان سائدًا وعلى المعرفة غیر أن تمرد "مارتن لوثر    

، مّكن هذا للتمردین وضع هذا االنسان داخل هذا الكون  ظرة حول الكون وحولغیر تلك النّ 

" تكون �الرغ�ة في المعرفة هي المعرفة، هذه بواب أمام المتعطشین إلى المعرفةمن فتح أ

 مؤكدًا بذلك الشرفي على العالقة الوطیدة 2" غ�ة في التغیر، وتلك سمة الحداثةم الرّ التي تدع

 .   ریبین حب المعرفة وٕارادة التغ

 

 

 
                                                           

 .21، ص، المصدر السابق)1لبنات ( ،عبد المجید الشرفي - 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
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 خصائص زمن الحداثة  *

الشرفي قد أكّد على العالقة الوطیدة بین حب المعرفة وٕارادة عبد المجید  كنا قد ذكرنا �أنّ     

، وهذا الّزمن له صلة متینة منو�ذكرنا للتغیر فقد نلمس الزّ ، ر وهي تلك سمة الحداثةالتغی

 .منتر�ط الحداثة والوعي �الزّ 

تغیر  ، ولعّل أهمّ م وغیرت المفاه�م ونظرة اإلنسان لهذا الكون ت قلبت كل الق�ّ فالحداثة لما حلّ 

صائص ثالث لهذا رفي ثالث خیجمل الشّ  –زمن الحداثة  –: الّزمن تجلى �قول الشرفي هو

 : زمن وهي كاآلتيال

  منالزّ  الخاص�ة األولى: 

أّن زمن الحداثة زمن مق�س ومق�س �ه أّنه زمن مجرد �قاس �استمرار �الثواني واأل�ام "      

، وفي الوقت نفسه تقاس �ه مختلف األنشطة ساب�ع والشهور والسنوات والقرون واأل

وأ�امهم �شرق الشمس وغرو�ها، و�ؤرخون اتهم اس ینظمون أوق، فقد�مًا كان النّ 1االجتماع�ة "

قة بین قلیدي تصور تفرضه العالمن التّ كالفالح مثًال فقد كان تصوره للزّ ،�المناس�ات والكوارث

نًا بتعاقب صور للفالح مرت�ط ارت�اطًا متی، فقد كان هذا التّ الفصول وطول الیوم وقصره

الحداثة أص�ح أكثر دقة  زمن إنّ ولهذا ف ، الفصول وتعاقب األ�ام، وهو قر�ب من الطب�عة

 . 2"من المجرد المقاس الثواني والدقائق والشهور والسنةتجلى في الزّ وض�طًا "

 31ب�غ بون " والذي دّق ناموسها ألّول مرة في ساعة "من مع  االحتفاء تّم �اكتشاف الزّ هذا 

الماضي  م حینها أعن رسم�ا فتح حق�ة جدیدة أكثر دقة وانض�اط منقطعة مع1859ماي 

 القد�م.

                                                           
 .22، ص  ، المصدر السابق)1لبنات ( ،عبد المجید الشرفي - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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وتار�خ  من أص�حت تعرف نفسك و�عرفك الّناس من خالل تار�خ الم�الدو�فضل هذا الزّ 

 فكل ذلك یتمّ  امتهان المهنة وموعد بث نشرة األخ�ار وتار�خ زواجك وغیرها. تخرجك وتار�خ

 هر والسنة.   اعة فهو �الیوم والشّ ق�قة والسّ �الدّ 

 ـــــــــــــــــــــة الخاص�ة الثان�ة: الخطــیــــــــ

فالزَّمن في المنظومة القد�مة كان زمنًا دائر�ًا ُینظر إل�ه بوصفه دورة تنطلق من نقطة       

من ، فالقدماء كانوا یتداولون هذا الزّ لتعود إلیها حتمًا، فقد كان معمول بهذا الّزمن محددة

، فخالفًا إلیها حتمًا ینطلق من نقطة و�عود" أي أنَّ الّزمن الدائري و�تعبیر العامة "الدن�ا دوارة

و�توالي الملوك الّزمن الحدیث لم �عد زمنًا دائر�ًا بتعاقب الفصول والسنوات صور فإنَّ "لهذا التّ 

قبلها ، ولم �عد كذلك �حتوي على فترة تأس�س�ة ذهب�ة تغمر بنورها ظلمات ما واألمراء والوالة

  1موذج المعروف في الد�انات التوحید�ة الثالث "، وهو االنوتنفتح على أفق أخرى مرتقب

من ینقسم إلى ثالثة أطوار: من أو المفاه�م التقلید�ة تعتبر أّن الزّ وهذا المفهوم التقلیدي للزّ     

ور �كل معان�ه، ثم ما �عد ة وهو عصر النّ ، وهو عصر الظلمات ثم عصر النبوّ "ما قبل النبّوة

المسلمین وكذا المس�حیین ، وهذا التصور قائم لدى ورذلك النّ ، وف�ه ابتعاد تدر�جي عن النبوة

، فقد �الغ في تكر�س تصور معین للّزمن ماو�ة تأثیرفقد كان لهذه األد�ان السّ ، 2"والیهود

، ها قسمة من الضاللفرضت على المؤمنین دحض حق�ة الماضي بوصفها حق�ة جاهل�ة وأنّ 

لحظة فترة الّدعوة (، وتجید �سبب ال�عد عن التعال�م االله�ة لم والطغ�انانتشر فیها الظّ 

والمساواة ، تعتبر البدیل القادر على اقامة العدل �ارها البدیل األمثل لتلك الفترة) �اعتسالةالرّ 

نسان ما انفك وعاد إلى الصراعات والحروب وذلك ونشر المح�ة بین الناس، غیر أّن اإل

 .ن�ة، لتكتمل بذلك الدائرةیعال�م الدّ البتعاده عن التّ 

                                                           
 .23، ص ، المصدر السابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 .125، ص 2011، محاورة لكلثوم السعفي حمدة، دار الجنوب، تونس، ، الحداثة واالسالمالثورة، عبد المجید الشرفي - 2
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حسب خّطي" یتطور في ظل الحداثة التي عوضته بزمن "صور لم �عد ممكن فهذا التّ     

قلیدي مركزًا على الماضي ، لكن إن كان الفكر التّ خط الماضي فالحاضر فالمستقبل

 على المستقبل القر�ب منهالحداثة  مركزة  أس�س�ة فإنّ و�الخصوص على اح�اء الفترة التّ 

ضفي على المعاصرة من المزا�ا ما یجعلها ، تسعى إلى أن تتكفل �ه تكفًال مسؤوًال وتُ وال�عید

زمنًا أي أص�ح زمن المستقبل �امت�از، "  1المرجع في ق�اس الماضي علیها ق�اسًا نرجس�ًا "

و�عد هذه الفترة التأس�س�ة �ع�ش الیهود في انتظار ظهور المس�ح  2ینفتح على الجدید اآلتي"

تظار ق�ام الساعة والمسلمون في انعالماتها " والنصارى في انتظار عودة المس�ح وترّصد

 .ي انتشار الفساد في األرض وغیرهالة فالمتمثّ  3" وتّوفر أشراطها

فهذه األزمة الثالث نجدها في االسالم واضحة حیث تظل األنظار دومًا مشدودة إلى   

حول الحدیث  ینسها رجال الدّ لعّل التأو�الت التي كرّ ، و حظة الذهب�ة وهي الفترة النبو�ةاللّ 

ص ، رغم أّن النّ هي التي رسخت هذا في المخ�ال اإلسالمي ∗"القائل "َخیُر النَّاس َقْرِني

                                                           
 . .23، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، المجید الشرفيعبد  - 1
  .25ص  مرجع سابق، ،التحوالت الفكر�ة الكبرى للحداثةمحمد سب�ال،  - 2
، 2008، سنة 1، تر ابراه�م �حي الشهابي، دار الفكر، بیروت، طمستقبل االسالم في الغرب والشرق ، مراد هوفمان و عبد المجید الشرفي - 3

 . 13ص 
 رواه الحاكم والطبراني (قال الحافظ المناوي رحمه هللا :ىقرني الذین أنا فیهم، ثم الذین یلونهم، ثم الذن یلونهم، واآلخرون أراذل"خیر الناس  ∗
أي عصري من االقتران في األمر الذي یجمعهم �عني أصحابي أو من رآني ومن كان ح�ًا في عهدي ومدتهم من ال�عث  )قرني(أهل  )خیر الناس(
أي �قر�ون منهم وهم التا�عون  )ثم الذین یلونهم(والقرن األمة من الناس سمیت قرنًا لتقدمها على التي �عدها  :حو مئة وعشر�ن سنة قال الزمخشري ن

ألسنتها ورفعت الفالسفة  أت�اع التا�عین وهم إلى حدود العشر�ن ومائتین ثم ظهرت البدع وأطلقت المعتزلة )ثم الذین یلونهم(وهم من مئة إلى تسعین 
تسبق شهادة أحدهم �مینه و�مینه (جمع قوم  )ثم یجيء أقوام(رؤوسها وامتحن أهل العلم �القول بخلق القرآن ولم یزل األمر في نقص إلى اآلن 

دة مشغوفون بترو�جها �حلفون على ما هم قوم حراص على الشها :قال الب�ضاوي كالكرماني .أي في حالین ال في حالة واحدة ألنه دور )شهادته
 �شهدون �ه تارة �حدثون قبل أن �شهدوا وتارة �عكسون واحتج �ه من رّد شهادة من حلف معها والجمهور على خالفه وقض�ة الحدیث أن كًال من

خالف كما  ؟القرون الثالثة أفضل مما �عده لكن هل األفضل�ة �النظر لألفراد أو المجموع
 http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefID=4528..�أتي

فقد كان التصور مبن�ًا على موقف االعجاب والحنین للسلف وللماضي والتأفق من الحاضر ، ومن المعاصر�ن فهؤالء اللذین عاشوا بین فجر  -
عاعها على العالم ، كان كل واحد یتصور الجیل الذي س�قه أفضل من االسالم والقرن الرا�ع ، أي فترة تجس�م ملحمة االسالم وازدهار حضارتها واش

"  األغاني لصاح�هجیله هو و�رى األوضاع سائرة نحو التدهور المستمر ، بل انها بلغت من التدهور حدًا ال مز�د عل�ه ، وهذا ما جاء في كتاب " 

 . 23، ص 17، ج1983الثقافة، بیروت، سنة  دار " أبو الفرج األصفهاني
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وحثَّ على العمل من  القرآني قام أساسًا ضد الماضي ورسم صورة ایجاب�ة على المستقبل

 ، یتحدد كماله �الفوز �الجّنة.أجل غد أفضل

على ذلك الحوار  ، ولعّل ما یدلّ قد�س الماضيفرفض ع�ادة األوثان وع�ادة اآل�اء وت   

ي َقْد َجاَءِني ِمْن { ، فقد قال إبراه�م ألب�ه لذي دار بین سیدنا ابراه�م وأب�هالقرآني ا َ�ا َأَبِت ِإنِّ

َقاَل َأَراِغب َأْنَت َعْن آِلَهِتي  {ل�ه أ�اه . فرد ع1} اْلِعْلم َما َلْم َ�ْأِتك َفاتَِّ�ْعِني َأْهِدك ِصَراًطا َسِو��ا

  .2} َ�ا ِإْبَراِه�م َلِئْن َلْم َتْنَتِه َألَْرُجَمنك َواْهُجْرِني َمِل��ا

ص القرآني على فاآل�ة األولى تشیر للمستقبل واآل�ة الثان�ة تشیر للماضي، و�ؤكد النّ   

، وتجلى ذلك مع ما فعله ابراه�م ومعبرةأفضل�ة المستقبل على الماضي وذلك برسم قاطعة 

  ∗فكانت النتیجة أن رّد تلك اآللهة " جذاذاً   3}َفَراَغ َعَلْیِهْم َضْرً�ا ِ�اْلَ�ِمینِ {�آلهة قومه 

  .4} َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبیًرا َلُهْم َلَعلَُّهْم ِإَلْ�ِه َیْرِجُعونَ {

في المستقبل بوصفه األفضل، فاإلنسان وجد معن التّ ظر و فهذه األمثلة وغیرها توجب النّ   

، وما الماضي إّال درس نتعلم منه وأفضل، �سعى دومًا لبلوغ الكمال جل مستقبل واعدمن أ

على ذلك بوجوب ضرورة اعمال  ، والقرآن �حثُّ سه وال نعبد ألهتهنقدّ  أخطاء سا�قینا یجب أالّ 

، فقدمت تجارب القوم السا�قة السا�قینتجارب قًا من ظر ف�ه انطالً فكیر والنّ العقل والتدبیر والتّ 

 {للتفكیر والتدبیر وللعبرة  كعاد وثمود ولوط ... و�ختم القرآن أن هاته التجارب ما هي إالّ 

   5.} َوَما َ�ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ  ۖ◌ َوِتْلَك اْألَْمَثاُل َنْضِرُ�َها ِللنَّاِس 

 
                                                           

 .43، اآل�ة مر�م - 1
 .19مر�م ، اآل�ة   - 2
 .93الصافات اآل�ة  - 3
 تفسیر ین كثیر " { فجعلهم جذاذا} أي حطامًا كسرها كلها . ∗
 .58األنب�اء اآل�ة  - 4
 .43العنكبوت اآل�ة  - 5
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 الخاص�ة الثالثة: التار�خ�ة 

، ومعنى ذلك أّن االنسان 1ار�خ�ة"التّ "الخاص�ة الثالثة التي یتمیز بها زمن الحداثة هي      

ار�خ�ة بتفسیر یلعب ف�ه المفارق ، فر�ط األحداث التّ ى عن التفسیرات المتعال�ة للّزمنقد تخل

 الدور المحوري المحرك والمتحكم ف�ما یؤول إل�ه كل حدث.

من األسطوري أي التخلي عن الزّ األسطور�ة التدّخل في مصیره "نات لم �عد لآللهة والكائ    

واعت�ار صیرورة المجتمع مندرجة تحت نطاق ظروف تار�خ�ة إن لم تكن خاضعة لالخت�ار 

  2"ةفهي ال تستعصي على التحلیل وفهم األس�اب والنتائج دون االضطرار إلى تفاسیر غیب�

ومثلما ه وتحدده وتفسره عوامل ملموسة، "حكم، أي مسار تأي أّنه أص�ح صیرورة وسیرورة

ارسة الطا�ع زعت المعرفة والممالطب�عة طا�عها السحري واالح�ائي، فقد ننزع العلم عن 

وٕالى فالسفة   -�شیر الشرفي  –والفضل �عود في ذلك إلى هیجل ، 3"األسطوري عن التار�خ

موضوع �حث ومعرفة ال ، �حیث مع األنوار أص�ح الزمن معطى �مكن أن �كون رالتنو�

هائي " فأهم ما معطى قدر�ًا مسقطًا یواجه االنسان و�عجزه ن بل �سمح له بتحسین اكتماله النّ 

من التار�خي أنَّه زمن مفكر ف�ه ول�س معطى طب�ع�ًا یخضع له االنسان خضوعًا �میز الزّ 

 .4ته ومصالحه "مطلقًا وٕاّنما هو �ستط�ع التأثیر ف�ه عن طر�ق الممارسة وتوجیهه حسب رغب

ب لن �عود ومستقبل ال یدرك وحاضر یتقلّ  من في تدفق سّ�ال وسر�ع بین ماضٍ فالزّ    

، و�التالي فهیجل أكَّد على ضرورة االعالء من ق�مة الّلحظة الّراهنة بوصفها أم أمامنا

 المستقبل.

                                                           
 .23، ص، المصدر السابق)1، لبنات (عبد المجید الشرفي - 1
 .24المصدر نفسه، ص  - 2
 .13، ص 2008،  بیروت، لبنان، 1العرب، ط، دار الطل�عة و را�طة العقالنیین اسالم المجددین، حمزةمحمد  - 3
 ، الصفحة نفسها .المصدر نفسه - 4
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للزَّمن الذي ، عن التصور الجدید الخصوص�ات الثالث رفي عن هذهو�التالي فقد بین الشّ 

ر�انه نحو المستقبل وفي ینظر إل�ه بوصفه زمنًا مق�سًا قا�ًال للض�ط وأنَّه زمن خّطي في ج

 ، وهو كذلك زمن تار�خي قابل للتفسیر والدراسة والفهم.اتصال �ه

كما كان الشأن عند  ، زمن منغلق على نفسهاثة تغیر الزمن ولم �عد زمن واحدفمع الحد

، وله صلة ، بل زمن من صنع اإلنسانزمنا تحدده القوى الفوق ال�شر�ة ، فلم �عدالقدماء

 .للطب�عة ال�شر�ةس�ة ، وهو أمر جدید �النّ متینة �فكره و�ق�اسه له و�تجر�ته

 المحتوى المع�اري للحداثة  *

 الخطأ: قابل�ة  1

لتقلید�ة حینما هبت ر�اح الحداثة على الواقع الغر�ي األورو�ي فإنها خلخلت أُسسه ا      

، قد والتمح�صالكالس�ك�ة وقلبت عل�ه الطاولة وجعلت كل معلم متجّذر في محل التقی�م والنّ 

بناها االنسان حول الطب�عة واآللهة قد فالنظرة الوثوق�ة المسلمة لكل شيء للمعرفة التي كان 

 بل أص�ح من، لم �سلم منها –االنسان  –، بل هو نفسه كوالتار�خ وغیرها لم تعد كذل

الوثوق �ه ، فلم �عد كائنًا معصومًا عن الخطأ وكل ما أنتجه وجب منظورها كائنًا خطاءً 

، بل أص�حت هذه المعارف التي أنتجها هي معرفة نسب�ة و�التالي والتسل�م �ه �شكل مطلق

كائنا غیر معصوم وأنه معرض ، فهذا �عني أنه قد والتمح�ص والخلخلةوجب أن تخضع للنّ 

 رفي ب" قابل�ة الخطأ " ي وقوعه في النسی�ة المعوقة ، وهذا ما �قصده الش، هذا ال�عنللخطأ

�عني الوقوع في النسب�ة  ه معرض للخطأ اله غیر معصوم من الخطأ وأنّ نسان �أنّ فوعي اإل

) على العلوم  Nietzscheالمأخذ الرئ�سي لنیتشه (  –كما هو معروف  –، وهي المعوقة

بینما �ستحیل بلوغ هذه ، ثل أعلى خاطئ هو الموضوع�ةخضع لم، إذ اعتبرها تاالنسان�ة
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، فقابل�ة ابتة التي تحتاج إلیها الح�اة، ولذلك فهي في نظره تحّید المعاییر الثّ الموضوع�ة

    .1"ةقد واالعتراض وال�حث المتضامن عن الحق�قالخطأ إّنما تعني قبول النّ 

ین�ة لتحافظ على قدرتها على ة الدّ ا فیها السنّ كانت �م اً ، أ�ّ ة ثقاف�ةوهذا ما تحتاجه إل�ه كل سنّ 

سان�ات دورًا هاما في ترسیخ الوعي فقد لعبت اللّ  االقناع وعلى مصداقیتها لتتمكن من ال�قاء.

خصیته ص ذاته وقارئه و�شبهذه الحق�قة �حیث قوضت أحاد�ة المعنى وعوضتها بتضافر النّ 

 . ص في تولید المعنىالنّ ، والظروف التار�خ�ة التي نقرأ فیها المتمیزة

علم هذا یذكرنا مثًال �فلسفة "رودولف كارناب" من خالل اشتغاله ب"السمیوط�قا (   

مزي للغة من حیث بنایها "أي من ناح�ة ، فقد اهتم في مرحتله األولى �ال�عد الرّ 2الرموز)

أن المشكلة " والذي اعتبر ا ما تجلى من خالل كتا�ه "البناء المنطقي" وهذالبناء الّلغوي 

" في دائرة قتها مشكالت متعلقة ببناء الّلغة، لكن ا�حاث "ألفر�د تارسكيالفلسف�ة هي في حق�

لى من البناء إ –كارناب  –) سرعان ما وسعت نظرة (علم المعاني)  syntax( السمانط�قا 

 مزي للغة. لي والرّ الالمعاني و�التالي انفتح على ال�عد الدّ 

" �حیین المعرفة هذا المع�ار الذي حدده الشرفي "الوعي �قابل�ة الخطأ ولنحاول الوقوف عند  

" �عود إلى حقل فلسفة العلوم مع "كارل بو�ر و�جعلها ح�ة ومواك�ة  فهذا المبدأ في جوهره

نظرة ما علم�ة ه حتى تكون أنّ "ز بین العلم والمیتافیز�قا الغرض منه یمیوالذي استخدمه للتّ 

ها ستظل قید االحتفاظ حض والتكذیب فإنّ فكلما كانت قابلة للدّ ، 3حض"وجب أن تخضع للدّ 

 حین وتصبو في نها�ة المطاف إلى الغا�ة المرجوة.والتّ 

                                                           
 .25، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 .203. ص 1983، ، مصر2، دار الشروق، طموقف من المیتافیز�قا، زكي نجیب محمود - 2
 .64، ص 2001تر ماهر عبد القادر محمد علي، دار النهضة العر��ة ، دط، بیروت ،  منطق الكشف العلمي،كارل بو�ر،  - 3
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مح�ص تتطور ألن التسل�م �صحة نظر�ة ما وعدم قد والتّ حض والنّ فكل معرفة تخضع للدّ    

الشرفي یرى "  نّ " غیر أت لهذه المعرفة، وهذا هو مغرى "كارل بو�رحض هو مو قابلیتها للدّ 

" فقد فقدت السنن الثقاف�ة اإلنسان قد سقطت في فضاء الحداثة فّ التي كانت تلُ  أّن البداهة

غط بداهتها وص�غتها العفو�ة في عالم تمایزت بناه كلها �عضها على �عض وضعف ف�ه الّض 

  1االجتماعي الذي كان مسلطًا على األفراد "

  : الكون�ة 2

، فالم�ادئ العامة التي أفرزتها الحداثة م التي تفرزها الحداثةالغال�ة على الق�ّ مة وهي السّ     

عة دون سواها من ها لم تخص فئة دون أخرى أو جمامثل العدل والمساواة والحر�ة فإنّ 

 ، رغم أنّ خاص، بل هي م�ادئ تتعدى حدود الزمان والمكان واألشالجماعات األخرى 

 �منع أو ینفي عنها ذلك ال ، فإنّ جاعةكون عن المثال�ة والنّ عد ما تالممارسة لهذه الق�م أ�

 صفة الكون�ة.

ق�مًا مثل الحر�ة والمساواة والعدل تمتد جذورها في ثقافة الغرب وظروفه  إنَّ رفي "�قول الشّ     

التار�خ�ة وال تطبق بنفس الطر�قة داخل المجتمعات الغر��ة وخارجها و�النس�ة األورو�یین 

، وخیر مثال على ذلك ما �حدث تحت األجناس وأت�اع الد�انات األخرى  وٕالى غیرهم من

ق�ة وٕاغماض عین�ه عن المظلمة المسلطة ب أورو�ا الشرّ أعیننا من تعاطف الغرب مع شعو 

 .2على الشعب الفلسطیني بل وم�اركة جالد�ه "

 : الحر�ة والذات�ة والفرد�ة  3

ر لإلنسان في ظل رهانات الحداثة ذلك أّنه مّكنه من اكتشاف نفسه ما توفّ  من أهمّ  وهوّ       

واالبتكار واإلبداع، و�رى ال�احث التونسي دة على الخلق والوقوف على قدراته الّالمحدو 
                                                           

  26، ص ، مصدر سابق) 1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 ، الصفحة نفسها.المصدر نفسه - 2
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" عندما ظهور االنسان المبدع الحدیث هو "مارتن لوثرأّول من مهد ل " أنّ "ع�سى جایلي

، ینعشر بنف�ه القداسة عن رجال الدّ ر المس�ح�ة من سلطة الكن�سة في القرن السادس حرّ 

لناس دون ع عل�ه عامة اوحرر الكتاب المقدس من ق�ضتهم بترجمته للغة األلمان�ة ل�ّطل

اس غلب النّ أ حیث استطاع  1" .وساطة فنحت بذلك مبدأ "الخالص من خالل الكتاب المقدس

من فهمه واكتشافه، ومهدت الطر�ق الكتشاف نفسه �معزل عن المؤسسة الكنس�ة التي كانت 

ارة تس�طر على الناس فتفكر مكانهم وتقرر مصائرهم. واتخذ التصور الجدید لإلنسان في ع�

   د�كارت "أنا أفكر" حینها تجلت فكرة "األنا".

، �قول " �صح لذات�ة في أساس الحداثة  في أر�ع�قول الشرفي محددًا مجاالت الحر�ة ا      

ف المقدس عن تحدید نشأة األخالق المستقلة �انقطاع جدل�ة الحرام وارتكاب المحظور أو �ك

تجذرت الحر�ة الذات�ة في مجال الح�اة الخاصة عبر  نیوي �صواعقه، وهكذارمي الدّ 

، وفي المجتمع عبر المنطقة التي �ضمنها القانون االستقالل األخالقي وتحقیق الذات

، وفي الدولة عبر المشاركة المتساو�ة مح �السعي إلى تحقیق مصالح ذات�ةالخاص الذي �س

عبر  –ابل لمجال الح�اة الخاصة المق –في تكو�ن االرادة الس�اس�ة، وفي الفضاء العمومي 

 .2مسالك التكو�ن المتمثلة في تبني ثقافة مفكر فیها ومدخلنة "

ظري للحداثة الي من خالل هذا العرض اتضحت أدی�ات هذه المسألة للتصور النّ و�التّ    

ح الشرفي ممیزاته والعوامل والخصائص ، وّض ها نمط حضاري تعلق وساد في الغرب�اعت�ار 

بتخط�ه ال�عد  هذه الحداثة المتمثلة في عامل مهم وهو الزمن الذي أثرت ف�ه الحداثةالمتعلقة ب

، ثم عرجنا على المحتوى المع�اري فأضحى زمنًا خط�ًا نحو المستقبل ،والتفسیر األسطوري 

التي حددها الشرفي في ثالث عوامل وهي الوعي �قابل�ة الخطأ وكون�ة الم�ادئ التي دعت 

                                                           
  ، مؤمنون �ال حدود نموذجاالشرفي  –إشكال�ة الحداثة في الفكر العر�ي المعاصر ، ع�سى جایلي - 1
 .27، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، لشرفيعبد المجید ا - 2



 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  أصیل والّدعوة  الفصل األول: الحداثة، بین التّ 
 

50 
 

ولة ع وفي الدّ ات�ة في مجال الح�اة الخاصة وفي المجتملتكرس ف�ه الحر�ة الذّ لیها الحداثة إ

 .وفي الفضاء العمومي

  الشرفي منها مناهج القراءة الجدیدة وموقف: الم�حث الثاني

جدیدة أفرزتها  ∗1الحظ لدى المفكر�ن العرب المحدثین هو انتهاجهم تبنیهم لمناهجما �ُ     

راث�ة، وهذا �غ�ة مواك�ة التطور صوص القرآن�ة والمسائل التّ الحداثة في تعاملهم مع النّ 

وال�حوث العلم�ة، فأركون مثًال ُیلّح على ضرورة تبني هذه المناهج �قوله" (...) اعادة القراءة 

من إلقاء ضوء  لتار�خ اإلسالم والتراث العر�ي، اعتمادًا على أصول�ة ومناهج حدیثة تمكن

   2جدید على التراث، وٕابداع مواقف فكر�ة أكثر ارت�اطًا التزامًا �الفكر العلمي المعاصر"

ولعّل ما یبرر هذا المنحى امكان�ة استفادة العلوم االنسان�ة الغر��ة ومنهجها هو اال�مان �أن 

 العلم هو انتاج انساني �شري ال جنس وال لون وال دین له. 

ذا ال بّد من رصد هذه المناهج وال�حث على س�ماتها لدى المفكر�ن العرب وما من ه انطالقاً 

هو المنهج الذي اقترحه الشرفي لتجاوز المنظومة األصول�ة وأثره في تطب�قات المنظومة 

 االسالم�ة؟

                                                           
" أي هو طر�قة في التفكیر أو طر�قة للحصول على Methode، وهي ترجمة للكلمة الفرنس�ة ": �عني الطر�قة المت�عة أثناء ال�حثلغةً : المنهج – ∗

. و�عرفه د�كارت" ، ص 1983الهیئة العامة لشؤون المطا�ع االمیر�ة ، القاهرة ، دط ، سنة  ، المعجم الفلسفيابراه�م مدكور، ( 1نتیجة في ال�حث
عقلي أعني �المنهج جملة من القواعد السهلة التطبیق إذا ما راعاها الشخص بدقة تجعله ال یتخذ شیئا خاطئا على أنه صح�ح ، وال �ض�ع أي جهد 

، تر محمود الخضري مقال في المنهج، رون�ه د�كارت( 1صح�ح لكل األش�اء التي في قدرته " بل یجعله ینمي معرف�ه خطوة خطوة حصل إلى فهم
 ).25، ص 1968، دط ، ط�اعة القاهرة، القاهرة

" وله عدة معاني فقد تشیر إلى الوسائل التي تستخدم من أجل Methodes" مشتقة من الكلمة الیونان�ة " Methodeمنهج "اصطالحًا :  - 2

عن شيء،  و�عرفه مراد وه�ة في معجمه "المنهج على العموم هو الطر�ق الواضح في التعبیر .شيء معین وقد تعني �ساطة االسلوبالوصول الى 

، دار ق�اء المعجم الفلسفيمراد وه�ة، (أو في عمل شيء أو في تعلم شيء ط�قا لم�ادئ معینة و�نظام معین �غ�ة الوصول إلى غا�ة معینة 

 .)673، ص  2007الحدیثة، القاهرة، دط ، 

، وقائع ندوة همبورغ، الحضارتین العر��ة واألورو��ة)تعقیب على �حث أنطوان فرعون: الدین والعلمنة في أورو�ا (العالقات بین محمد أركون،  - 2
  .1985الدار التونس�ة للنشر، تونس، 



 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  أصیل والّدعوة  الفصل األول: الحداثة، بین التّ 
 

51 
 

 جدیدة وس�ماتهاال لقراءةا -1 

 :  لمنهج  إلى جملة من السمات أهمهایهدف ا 

مبنى من العالقة الثالث�ة بین  وأهم�ة التفكیر ف�ه، وهذا الموقف الوعي �أهم�ة المنهج – 1

 .ینيالمنهج في معالجة النص الدّ  وهذا یؤدي إلى تعدد 1الحق�قة" –المعنى  –ص النّ "

وهناك میزة للمنهج في تطب�ق�ه یؤدي إلى فهم النَّص ومحاورته �عیدًا عن التنظیر وعن 

هذه المناهج من حیث الق�مة والطرافة والقدرة على  االقتصار على مناهج �عینها وقد تتفاوت

ُمساءلة ممكنات النَّص الدالل�ة ولكنَّها في أغلبها تفارق المنهج التقلیدي واإل�ماني الذي یتسم 

 یني.القراءة التقلید�ة للّنص الدّ 

على  أ�ضًا یتسم المنهج �اهتمامه �المناهج البنیو�ة والتفك�ك�ة والتأو�ل�ة الحدیثة و�نفتح  

 الدرس المقارني وعلى االمكان�ات الجدیدة التي یت�حها.

فتمثل هذه القراءات لدى عدد من ممثلي هذا الت�ار تنوعًا واضحًا في مناهج القراءة وأدوات 

، تنوعًا في الیناب�ع الغن�ة والمتنوعة والمختلفة التي تتغذى تحلیل وطب�عة المقار�ات المعتمدةال

 ثیین على األفق التأو�ل�ة المخصوص الذي یتمتع �ه كل قارئ منهم.منها قراءة هؤالء الحدا

وأ�ضًا محاولة  2" لل�حث عن أصول من د�انات الشرق القد�م في القرآنرمنذر صفكمحاولة "

وهذا دلیل على المسالك المنهج�ة  3یوسف الصدیق" ال�حث عن أفق یوناني في الّنص"

ارئ الحدیث. فهذا المنهج في دراسة التأو�ل�ة الحدیثة المتنوعة والغن�ة التي ُ�ّشفها لنفسه الق

 .تفادة منه ودخلنتهل�س تراثًا غر��ًا بل تراث فلسفي وفكري انساني البد من االس

                                                           
 .62، مرجع سابق ، ص اسالم المجددینحمزة ، - 1

 , La bible et l’orient ancien, Paris, l’ harmattan , 1998.. Le coranMondher Safer - 2 
, 2004. ube, paris, l’ais lu le coran, nous n’ avons  jamaYoussef  Seddik  -3  
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 : 1فهذه القراءة التأو�ل�ة الحدیثة انبنت على ثالث 

�أن ثمة عالقة جدل�ة بین المجتمع وق�مته من ناح�ة ومستوى المعرفة السائدة ف�ه  – 1

 ونوعیتها من ناح�ة أخرى.

 .ا یتالءم وظروفه  العامة والخاصةأن القارئ ال ینفك وهو �قرأ یؤول ومنتج المعنى �م – 2

أن المعرفة ال�شر�ة ل�ست معطى جامدًا بل هي ابداع مستمر متدفق تدفق الح�اة متناغم  – 3

ًا كل�ًا مع المناهج ، مثل هذا االدراك یتعارض تعارضركة التار�خ في �طئها أو تسارعهامع ح

 التقلید�ة لتلقي المعرفة القائمة على االست�عاب والحفظ والتبل�غ.

، وخروج مستمر ي عن فكرة التراث الناجز والثابتفالتأو�ل�ة الحدیثة تقتضي ضرورة التخل

 خارج حدود الس�اج المغلق.

د الطالبي  الذي لقد أدت القراءات الحدیثة إلى االنفتاح على األدوات التحلیل�ة كمحم   

انتهج المنهج المقاصدي أو القراءة السهم�ة سب�ًال لقراءة النص الدیني وجوهر هذا المنهج 

) للّنص عبر قراءة حرك�ة له ال تقف   analyse vectorielleاالعتماد اال�ماني للّنص (

 عند حرفه وٕانما تسیر في اتجاهه.

المنهج المقاصدي في تنصیل �قض�ة الرق و�مكن سیر ومالحظة نتائجه أو تطبیق هذا    

على سبیل المثال �اعت�ار أن القرآن لم �حتوي على تحر�م صر�ح للرق �قول الطالبي " فإّن 

، فإّنه یتفق مع اتجاهه أي مع مقاصد الشرع ، فهو فق إلغاء االسترقاق مع حرف الّنصلم یت

، وذلك ألّن إ�طاله وٕالغاءه ر�مهي وٕان لم ترادف أي آ�ة في تحإذن �سیر في االتجاه االسالم

 .2، كان سا�قًا ألوانه "�ة واألساس�ة التي واكبت التنز�لفي الظروف التار�خ

                                                           
 .13 -11، ص ق، مصدر ساب)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 .144، ص  1992، تونس ، سنة  1، ط ع�ال هللا، محمد الطالبي - 2
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" الذي حاور الوحي والنبوة متخذا القرآن مصدرا أو مستندًا المؤرخ "هشام جع�ط كذلك نجد

الطرافة ف�ما  ، والذي خُلص إلى نتائج على قدر كبیر منى المنهج التار�خي واألنثر�ولوجيإل

  1یتصل �ظاهرة الوحي وتار�خ�ة نبوة محمد.

، وانتهى ینيص الدّ " الذي طبق المناهج األدب�ة الحدیثة على النّ كما نجد "نصر حامد أبو ز�د

، وتجلى ذلك من خالل كتا�اته العدیدة یني والت�اسه الثقافيص الدّ إلى القول بتار�خ�ة النّ 

 ∗خاصة في كتا�ه المتعددة.

، والتي كتبها في كتا�اته العدیدة أ�ضًا "محمد أركون" ومشروعه االسالم�ات التطب�ق�ةونجد 

إلى نقد العقل االسالمي  ∗∗التي في أغلبها كتبت �الّلغة الفرنس�ة وترجمت إلى الّلغة العر��ة

" التي ره " أنه كامن في المعطى القرآني، وهي ما یدعوه أركون "بتجر�ة المدینةوالذي �عتب

 .2ت ف�ما �عد �فصل العمل�ات المتا�عة لالجتهاد انموذج المدینة"أص�ح

وم االنسان�ة على الفكر فهذه جملة من القراءات الحدیثة التي سعت إلى تطبیق مناهج العل  

 –المقارن ه المستحدث "، وسنحاول أن نتطرق إلى قراءة الشرفي من خالل منهجاالسالمي

 .قراءة الّنص  وقضا�اهفتاحها على " وك�ف�ة انالتار�خي

 

                                                           
 .1999، در الطل�عة ، بیروت ، لبنان ، سنة  1، ط الوحي والقرآن والنبوةهشام جع�ط ،  - 1
 �عتبر " حامد أبو ز�د " من المفكر�ن المحدثین الذین ذاعت شهرتهم لوفرة �حوثها وتنوعها ، ولما لحقه �سببها من هجوم المؤسسة الدین�ة - ∗

راسة في مفهوم النص ، د، وكتا�ه "  وفلسفة التأو�ل عند ابن عر�يواألزهر آنذاك من اتهامات �الكفر و�الرّدة . له عدة مؤلفات كالفكر االعتزالي 
المنهج  –" هذا األخیر الذي حاول بناء نسقه الفكري المنبني على إعادة ر�ط الدراسات القرآن�ة �الدراسات األدب�ة والنقد�ة . وهذا المنهج  علوم القرآن

 طه حسین وغیرهم.  ، ومحمد عبده، و السا�قة التي بدأها أمین الخولي، وأحمد خلف هللا، وعائشة بنت الشاطئ هو امتداد لل�حوث –األدبي 
، ، بیروت االسالم األخالق والس�اسة .1986، یبروت ،  تار�خ�ة الفكر العر�ي االسالميقام " هشام صالح " بترجمة وتعر�ب جل كتا�اته (  - ∗∗

لى نقد العقل من االجتهاد إ. 1990لندن ،  –نقد واجتهاد  –الفكر االسالمي . 1987بیروت ،  –قراءة علم�ة  –الفكر االسالمي . 1986
. 1999، بیروت ،  الفكر األصولي واستحالة التأصیل.1998، دار الطل�عة ، بیروت ،  قضا�ا نقد العقل الدیني. 1992، بیروت ،  االسالمي

 .)  2001، دار الطل�عة ، بیروت  القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني
 .18لبنان ، ص  ،، تر. هشام صالح، دار الطل�عة، بیروتعقل االسالميمن االجتهاد إلى نقد ال، محمد أركون  - 2
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 المقارن وخصوص�اته لدى الشرفي - المنهج التار�خي  - 2

 المقارن  –ار�خي في ماه�ة  المنهج  الت -أ 

، و�شكل اتجاهًا في ومجدد في الفكر االسالمي الحدیث �عتبر الشرفي ت�ار نقدي      

المسؤول�ة العلم�ة، فكتا�اته خالق�ة قوامها ظر التار�خي الصارم وأال�حث إذ یجمع بین النّ 

ین�ة ) وفي المنهج التار�خي الذي ط�قه في دراسة العلوم الدّ المتعددة (االسالم والحداثة، لبنات

و�هتم �الفكر االسالمي  في كتاب�ه "تحدیث الفكر االسالمي"و"االسالم بین الرسالة والتار�خ"

خرى اهتم �منتجات �اته األوفي كتا 1في عالقته �اآلخر من خالل الردود على النصارى 

، إذ ی�حث في تار�خ الّنص القرآني وفي تار�خ�ة علوم القرآن والقواعد المنجرة الفكر االسالمي

، مثلما ی�حث في تار�خ الحدیث القرآني وما أنتجه من مواقف ورؤى عل�ه وتار�خ�ة التفسیر 

تمد على الحفر في ، و�علنسبي القاري وراء منهج المحدثینالنبوي للكشف عن ال�شري وا

المنظومة األصول�ة إلث�ات تار�خیتها واندراجها ضمن حدود معرف�ة تستجیب ألفق القدامى 

مثلما یدرس اآلثار التي خلفتها البناءات االیدیولوج�ة التي بلورتها العلوم االنسان�ة على 

ص النّ  الوعي الجمعي وخصوصًا ما انتهت إل�ه من الحد من حر�ة المؤمن الذي یتعامل مع

 القرآني وتوج�ه تعامله توجیهًا مخصوصًا.   

 هذا المنهج المقارن الذي ینادي �ه الشرفي یدعوا إلى دراسة التراث وفق اسس علم�ة قوامها 

�عدما كان هو المفّسر لكل الظواهر عت�ار تغییر وضع�ة الّدین الذي "األخذ �عین اال – 1

وره خاضعًا للتفسیر واستقلت عنه العلوم مثلما ، أص�ح بداالجتماع�ة الطب�ع�ة على حد سواء

 2تخلت المؤسسات المجتمع�ة عن تبرراته"

                                                           
 .1984، ، تونس، الجزائرالفكر االسالمي في الرد على النصارى ، عبد المجید الشرفي - 1
 .6، ص  في الشأن الدیني، عبد المجید الشرفي - 2
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یني لقوانین عامة �مكن أن تشترك فیها مختلف الد�انات ، وخاصة اخضاع الفكر الدّ  – 2

الد�انات التوحید�ة واعت�ار القوانین التي تتحكم في هذا الفكر الدیني عمومًا هي قوانین �مكن 

تشمل الفكر الدیني الذي تعرض في نطاق الیهود�ة وفي نطاق المس�ح�ة كذلك لنفس ألن 

 الصعو�ات التي واجهت الفكر االسالمي.

فمن خالل هذا المنهج �حاول الشرفي تعر�ة المصادر المتحكمة في الفكر االسالمي 

ثة من قتض�ات المعرف�ة الحدیوتفك�كها من نسقها األصلي وكلها في نظره تتعارض مع الم

، لنرى كیف أّنه یؤدي إلى ین�ة األخرى ما یوجد في السنن الدّ ، بل �كفي المقارنة �جانب

 سلوك تغلب عل�ه النفاق في كثیر من األح�ان.

فالمصادرات التي تنبني علیها الفكر االسالمي عمومًا والتقن�ات التي ت�سط بواسطتها    

یني الذي �مثل عق�ة في ذهن الكثیر من االحكام هي مصادرات �شر�ة تار�خ�ة ، فالّنص الد

المسلمین هو في الواقع نتیجة تأو�ل معنى قد تبلور هو كذلك عبر التار�خ وفي ظروف 

 .1خصوص�ة 

وهذا المنهج في  2"في قراءة النص الدیني �غ�ة "انتاج دیني – منهجًا تار�خ�ًا مقارناً  –ف�طبِّق 

الدیني واإلنتاج ع فاصًال بین قراءة االنتاج ، فهو �ض�ق�ه ال �ستند إلى النص االسالميتطب

. فهذا الفهم س�مكنه من 3یني، ولكن دون أن �ضع حدود صارمة للنص الدّ االدبي أو الفني

من دون  4تنز�ل ورؤ�ة التأو�ل�ة للّنص االسالمي ضمن فضاء أرحب هو "الفضاء التوحیدي"

 أن �عني ذلك الوقوع في المقارنات الفجة.

 ، ما هي خصائصه ؟وى هذا المنهج�عدما عرفنا فح

                                                           
 .49، ص سابق ، مصدرتحدیث الفكر االسالمي ،عبد المجید الشرفي - 1
 .101، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 2
 .71، ص ، مرجع سابقاسالم المجددینحمزة ، - 3
 .78، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي -  4
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  المقارن  -خصائص المنهج التار�خي  – ب

 :  المقارن الذي اعتمده الشرفي فینهض على -ف�ما یخص خصائص هذا المنهج التار�خي 

 بلورة قراءة تأو�ل�ة حدیثة تعوض ضر�ین من القراءات التي سادت طو�ًال وهما :  – 1

 1النفع�ة التي تعمد إلى االحتجاج �ما یدعم مقالتها فحسب ".: " تمثله القراءة الضرب األول

، كالقراءة التي �قوم بها المصلي في صالته �صفة عفو�ة والتي وهي القراءة األكثر شیوعاً 

ت ، كقراءة الفاتحة في حفالفة وحتى في المناس�ات االجتماع�ةتتم في اشكال التعبد المختل

لّنص دون فهم في ي قراءة تكرار�ة تكتفي بإعادة ما في ا، وهالخطو�ة أو القراءة على الموتى

 .و�ري الشرفي أنها تتسم �البراءة ،كثیر من األح�ان

وهي قراءة فن�ة ت�حث �االعتماد على قراءة التفسیر�ة التقلید�ة ": وتشكله الالضرب الثاني

التي لم تعد تفي  2" ألصلي للنص لغا�ة تقعید مع�ار�تهاختصاصات عدیدة عن المعنى ا

�ن على توج�ه �مقتض�اتها ال�حث والشروط المنهج�ة المتصلة �الّنص لكن رغم حرص المفسر 

، فإنَّه ال مناص من ظهور تأو�الت للّنص تسقط عل�ه مشاغل العصر القراءة وجهة معینة

، إذ أّن كل تأو�ل �سعى إلى أن تكون له المشروع�ة ومفاه�مه وتتصارع مع �عضها ال�عض

 ون غیره.د

فكان دور المفسر�ن الموضوعیین إذن هو العمل على اث�ات استمرار�ة القراءة وطمس 

: والمستند بدوره إلى تصنیف ثنائي الصراعات التأو�ل�ة بإرجاعها إلى نظام الخطأ والصواب

 3.أو الفرق الناج�ة والفرق الضالة األرثودكس�ة والهرطقات
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ذي من سماته االساس�ة المفاضلة بین التأو�الت التي االستفادة من الدرس المقارني ال – 2

، كما أّن القارئ ن ال �قوة الحجة في أغلب األح�انتّم القضاء علیها �قوة السیف والسلطا

وٕاذا كان الموقف  1الحدیث في منظور الشرفي ل�س له أن �حكم لفائدة طرف دون اآلخر.

و�ة بین ات�اع الد�انات حدة والتس ُ�ملي عل�ه التسو�ة بین الفرق في نطاق كل دین على

 ، فإّن موفقه ذلك یدعوه عند المقارنة التي تبن وظائف الّنص في كل حالة.المختلفة

سالمي أو بنصوص توحید�ة ُأخرى �عتبر الشرفي أّن كل قراءة سواء اتصلت �الّنص اال – 3

الجتماع�ة والنفسان�ة هي في الواقع ثمرة عمل�ة جدل�ة بین الّنص وُقّراءه من جهة والُبنى ا"

. وفي ذلك ابتعاد عن التفاسیر التي تقدم هذه 2لقراءة من جهة ثان�ة في األد�ان جم�عًا"

المشاكل الكالم�ة والالهوت�ة وكأنها تستدعي قراءة صح�حة واحدة للنصوص وما عداها هو 

 .راط المستق�م وعن اال�مان الصح�حز�غ عن الص

إذ أن ني عند سحبها على النص القرآني "یالمجراة على الّنص الدّ ظرة ومن نتائج هذه النّ    

تفسیراته ال تغدو أن تكون انتاجًا �شر�ًا �حثًا. ف�سعى إلى الوفاء لذلك الّنص المقدس ولكّنه 

في اآلن نفسه یؤوله و�وظفه و�وجهه حس�ما تقتض�ه الظروف التار�خ�ة ومصالح الفئات التي 

 .3ه األفاق الذهب�ة واألطر الثقاف�ة والمعرف�ة في تلك الظروف" تتنازع التأو�ل وما تسمح �

یني ف�ما تنتجه من ابراز �عض العناصر القارة تكمن أهم�ة الدراسة المقارنة لإلنتاج الدّ  – 4

 في الّنصوص الدین�ة : 

، ة ( الِصالة الجنس�ة داخل االسرة: توظفها إلضفاء المشروع�ة على المؤسسات ال�شر�أوالً 

 نظام الحكم...).
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: ما �مكن أن تؤدي إل�ه القراءة من االستالب وما �مكن أن تكون عامًال مضادًا ثان�اً 

 لالستالب.

: تزامن القراءة الكل�ان�ة التي تّدعي أّنها وحدها الصح�حة وتحدد المعنى في مستوى ثالثاً 

تحجر الحكم  ایدیولوجي وس�اسي ظرفي مع فترات التأزم االجتماعي و�ؤدي طغ�انها إلى

 االجتماعي.

" من تحرر المجتمع من التكرار نتجه القراءات تسعى إلى اكتشاف "ما لم �قل �عد: ما ترا�عاً 

 الذي �عمق التفاوت التار�خي وسلب�اته .

فیت�ح لنا المنهج التار�خي والمقارن في نظر الشرفي رصد الظواهر القارة في الد�انات  

إذ �عتبر أّن االسالم بین الرسالة والتار�خ " التوحید�ة منها كما �ملي ذلك من خالل كتا�ه"

ضوعه لمقتض�ات التنظ�م االسالم لم �شد على سائر الد�انات والمعتقدات من حیث خ

أن اندراج أي رسالة في التار�خ �فرض مرورها بجملة من السیرورات حددها ، ذلك والممارسة

 :  1الشرفي ف�ما یلي

: التمییز عن االخر�ن وٕابراز ما �فصل المسلمین عن غیرهم في مستوى الّل�اس والطعام أوالً 

 وآداب السلوك.

كل : تحو�ل اشكال الع�ادة إلى طقوس موحدة تتعالى عن كل اجتهاد شخص وعن ثان�اً 

 مخالفة ألركانها الثابتة.  

: تحو�ل الّدین إلى مؤسسة عبر تشكل مجموعة من العقائد الملزمة والتي مآلها التحجر ثالثاً 

 والجمود �فعل الزمن.
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فقدرة المنهج المقارن ومیزته من منظور الشرفي هي " قدرته على تحدید ما هو وفي عضو�ًا 

هو غیر وفي لها وغیر منسجم  �فة ومالوظ�فة الخطاب األصلي و�نسجم مع تلك الوظ

. خصوصًا وأّنه �عسر على الدارس المتأثر �سنة دین�ة واحدة تحلیلها وتفك�كها ومعرفة 1"معها

 بنیتها وتمییز خصوصیتها الحق�ق�ة من الخصوص�ة الزائفة.

االنبهار �كل عوة الى التجدید في قراءة النص الدیني التي تبناها الشرفي ال تنبني على إّن الدّ 

، یتعامل �كثیر من الرصانة والحذق ، بلین كل ما هو نتاج ال�حوث الحدیثةما هو جدید تثم

: ال �قول �سبق البروتستانت�ة إلى رد الحقول المعرف�ة الجدیدة فمثالً  مع منتجدات المعرفة في

لإلسالم  " معتبرًا أنه �عود الفضلp.bergerبیتر برجر االنسان إلى ذاته كما یذهب ذلك "

 . 2تار�خ�ًا إلى تحمل االنسان مسؤولیته الفرد�ة"

�مة والقراءة التفسیر�ة كما أّنه أ�ضًا ال �قول �القط�عة الجذر�ة بین القراءة التفسیر�ة القد

قد وتوفر معارفها جدیدة بل یرى اختالفًا في النتائج وهذا راجع إلى تبلور مناهج النّ  الحدیثة 

 ال عهد للقدامى بها.

 shnially"و"شنفاليnoldekeنولدكه القرآن�ة على سبیل المثال عند " لترتیب الزمني للسورفا

" ال یبتعد جوهر�ًا عن الترتیب الذي توصل إل�ه المفسرون المسلمون  blachereو�الشیر

مثلما أّن اال�مان لد�ه بنس�ة القراءة ال تعني نس�ة  3القدامى اعتمادا على اس�اب النزول.

فللقراءة ضوا�طها  ،ن أن نقول الّنص كل ما نر�د قولهالمعنى والفوضى الدالل�ة فنحن ال �مك

" القائل بوجود حدود معینة قف الشرفي مع موفق " أمبرتو ا�كو، فیلتقي مو وللتأمل حدوده

 ي ضرب من االسقاط المشوه لمعنى النص.للتأو�ل وال �مكن تخطیها من دون الوقوع ف
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 .ین�ةسلطة المجموعة الدّ  -سلطة الّنص ، ب -د �سلطتین هما : أفكل قراءة تتحدّ 

فللقراءة حدود تشمل في سلطة الّنص ذاته الذي �قاوم ما یتالءم مع طب�عته وتتمثل في ما 

قراءة على أخرى ین�ة من تعدیل وفق أوضاعها الخاصة �حیث تغلب تقوم �ه المجموعة الدّ 

 وتهمش �عض التفسیرات والتأو�الت حتى تص�ح شاذة وتدخل في طي النس�ان.

ص وقرائه هو موقف منهجي ا�ستمولوجي �مكن من فالفاصل الذي �قوم �ه القارئ بین النّ 

 ین�ة وهو �مكن كذلك منص المقدس الذي تمارسه المؤسسة الدّ كسر وصا�ا الخوف على النّ 

، ومن تنسیب القراءة المجراة على النص �صفته محاولة اللهي وتفسرهالفصل بین الكالم ا

 لمالمسة المعنى ال المعنى اطالقًا.

 :آني فیتم وفق ركیزتین لدى الشرفيوف�ما یخص تعاملة مع الّنص القر 

 : قراءة النص في كلیته �عیدا على كل ضروب االسقاط واالنتقائ�ة.األولى

 د�ة للّنص وتجاوز الرؤ�ة الحرف�ة له.: اعتماد القراءة المقاصالثان�ة

فالركیزة األولى فهي تفیدنا في التعامل مع الّنص التأس�سي �صفته كًال متكامًال ال یجوز ف�ه 

أّما الركیزة الثان�ة فتعنى عدم فصل ما �سمى ب" آ�ات  ∗الفصل بین الرسالة المك�ة والمدینة

خي وعن مجمل النص القرآني، االحكام " �عضها عن �عض وعزلها عن س�اقها التار�

مندوب والم�اح والمكروه " مصطلح فقهي یدل على الواجب والأن "األحكام�اعت�ار 
                                                           

األول وال ، وان كانت تخص الع�ادات في المقام موجودة أساسًا في الفترة المك�ة أن التوجیهات ذات الص�غة االخالق�ة والتر�و�ة�قول الشرفي " ∗
مر بإقامة الصالة، األ ، أل�ستي اهتم الوحي بها في تلك الفترة، أي التوحید وال�عث، الجزاء، ورساالت االنب�اء�مكن فصلها عن االغراض الرئ�س�ة ال

ألمانة وحفظ العهد و�صون ا، و�رعا�ة لرحمة و�االحسان و�التقوى والشكر، والصالحات و�النواصي �الحق و�الصبرعمل ا�الصداقة وٕایتاء الزكاة، و �و 
 ، أل�س كل ذي مما اهتم �ه الوحي في الفترة المك�ة.تاء ذي القر�ى وابن السبیل حقهما، و�أیوٕاطعام الیت�م والمسكین واإلسیر ، و�فك الرقابالفروج

نا والفسق والكذب والنم�مة وال�غضاء وحب المال مثلما نهى عن القتل وعن الظلم واالعتداء والطغ�ان واالستك�ار وك�ائر االثم والفواحش والزّ 
 والتطفیف ، والمن والغمز والّلمز وقهر الیت�م ....الخ. 

ة والجهاد في انها كلها �مثا�ة المعالم على السبیل التي ین�غي على المسلم أن یت�عها أو مسلكها ال فرق بینها و�ین ما یتعلق �الصوم والحج والقبیل
االسالم بین الرسالة ، عبد المجید الشرفي الطالق والسرقة وغیرها من التوجیهات التي اهتم بها الوحي في الفترة المدن�ة .أنظرسبیل هللا والنكاح و 

   .56، ص مصدر سابق ،والتار�خ
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تهتم في الرسالة المحمد�ة من منظوره "، وهذه التمیزات یرى الشرفي ال أساس لها والمحظور

قاعدة �ما هو خیر وما هو شر في الّلحظة التي وقعت فیها النازلة ف�كون ما ترشد إل�ه 

ال عین على المسلم أن �ستن�طها منها، و لمعاییر السلوك المستق�م واألخالق الفاضلة التي یت

، بل ال�حث �حرفیتها في نوع من ع�ادة الّنص یتم ذلك االستن�اط على أساس سل�م �التمسك

، وحده و�كون ضمیر المسلم لمقصد منها حتى تكون الع�ادة هللعن روحها ومغزاها ومراعاة ا

 . 1"في مدى االستجا�ة للتوجه االلهي الحكم األول واألخیر هو

فهذا المنهج التأو�لي الذي تبناه الشرفي و�دعو إل�ه له انعكاسات م�اشرة على وضع�ة المسلم 

في العصر الحدیث فهو ما ینتج الحفاظ على مصداق�ة رسالة االسالم على اختالف اوضاع 

ة الحرف�ة للنَّص القرآني تلك التي تتعارض تعارضًا المسلمین و�ؤدي كذلك إلى تجاوز القراء

 یني الحدیث.كل�ًا مع الوعي الدّ 

أن یرى في كل لى المسلم الحدیث الذي لن �ضره "فهذه القراءة الجدیدة ستنعكس دون شك ع

هذا الذي سینتمي إلى الذهن�ة المیث�ة رموزًا وأمثاًال ال حقائق تار�خ�ة مثلما ال �ضره أن یرى 

سوى أثر  -وهي قلیلة جدًا  -رض من تفاصیل الع�ادات والمعامالت متى وجدت ف�ما ف

لمقتض�ات االجتماع في عصر الرسول (ص) وفي البیئة الحجاز�ة ال�س�طة في طرق ع�شها 

ثة منها في مشارق األرض وفي العالقات بین أفرادها دون غیرها من البیئات والس�ما الحدی

 .2" ومغار�ها

ظرة الوثوق�ة التي قترح هو دعوة لدراسة الفكر االسالمي إلى التخلي عن النّ فهذا المنهج الم

تمیز القراءة التقلید�ة وللتواضع في تقد�م الحلول التي یرتبها المشاكل التي �طرحها الّنص 

، فهذا المّنهج هو سبیل إلى تجنب ى الضمیر المؤمن الحيالمقدس والنصوص الحافة �ه عل
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مختلف الفرق والمذاهب و�سلطتها الناطقون �اسم  تطاط التي سلّ مل�ة التوظیف واإلسقع

ص القرآني االسالم على القرآن وسبیل  أ�ضًا إلى التخلص من القراءة األحاد�ة االتجاه للنّ 

 .1والعودة إلى ثراء هذا الّنص قبل انغالق التأو�ل وتكلسه"

تفك�كًا دق�قًا للمنظومة الدین�ة وقد  ار�خ�ة التي یدعوا إلیها الشرفي تقتضيفهذه القراءة التّ     

 ، وك�ف�ة طرق قراءته وتدبره.دًا صارمًا للعلوم التي أحاطت �هشكل القرآن نواتها ونق

بو ز�د إلى الدراسة التار�خ�ة لغرض اكتشاف تار�خ�ة النص و�غرض أوهي نفس دعوة 

معط�ات المناهج اكتشاف البنى العم�قة للنصوص التراث�ة وذلك �استعمال ما توصلت إل�ه 

إن قدرنا الیوم هو االنفتاح سان�ة واالجتماع�ة �قول ابوز�د "الحدیثة في مجال الدراسات االن

على جم�ع مصادر المعرفة حتى مع ذلك الوافد من الغرب والتي تضعنا �استمرار أمام 

، ومن الضروري كذلك استثمار هذه الصدمة خالفًا لما حدث مع مفكري مةموقف الصد

 .  2لنهضة الذین غفلوا عن ك�ف�ة التعامل مع الراهن "عصر ا

هذا العمل الدؤوب للفهم المتواصل ولتحیین الرسالة هو جوهر الزاو�ة للفكر االسالمي  

، فتمثل هذه القراءة على الشرفي في كتا�اته العدیدة لجدیدة الذي یدعو إل�ه عبد المجید

للقرآن ضرورة فهم أفضل للظرف�ة التار�خ�ة التي تشكلت في س�اقها هي المكانة المخصوصة 

 في المنظومة التشر�ع�ة بدل أفكار محور�ة الّنص القرآني ومكانته لدى المسلم.
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 .19، ص 2000، سنة 5المركز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، ط – دراسة في علوم القرآن –مفهوم النص ، نصر حامد أبو ز�د - 2



  

 

 الفصل الثاين

 



: أساس المشروع التحدیثي عند الشرفي من خالل الفصل الثاني
 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  اشكال�ة التراث: مفصل�ة التحدیث 

 

64 
 

خالل عوة إلى تحدیث الفكر االسالمي من لدّ حدیثي لرفي في مشروعه التّ طلق الشّ ین     

، إذ ولمعتنق�هم�ة المنسو�ة لإلسالم ، فالصورة السوداء والظالتطبیق المناهج الحدیثة عل�ه

غیر من ، یجب أن تُ ه مثًال ت�ار أصولي متشدد متطرفالتعسف�ة �أنّ ینعتون �شتى األوصاف 

هج التي خالل دراسة الخطاب القرآني على ضوء المناهج التأو�ل�ة وغیرها من مختلف المنا

  .توصل لها الفكر االنساني

الخطاب نَّ ، نظرًا ألد والر�ب�سودها التردّ قد ین�ة ار�خ�ة الدّ راسات التّ مثل هذه الدّ لكن     

وهذا ما �عكس انقسام المثقفین  .قد�سالتّ  ونوع منقلیدي الذي �سود الساحة یتمتع بهی�ة التّ 

ل معرفة " �حتكرون تار�خ�ًا ك... صولي، فق�ه تقلیدي"كمثقف أالعرب إلى عدید التوجهات 

 حد أن یناقشهم.عن االسالم وال �سمحون أل

أزمات مختلفة إن على صعید الفكر أو  دخلت الحضارة العر��ة فيأفهذه الظروف وغیرها 

غلق �اب االجتهاد والدخول في عصر التكرار واالجترار واالنحطاط  الواقع، أضف إلى ذلك

لتي دخل وعل�ه وجب التفكیر للخروج من هذا الوضع وهذه الورطة ا، حق�ة العثمان�ةمع ال

البن الدن والظواهري ظرة الض�قة والمتعص�ة الن� فیها العرب المسلمون ومحاولة تجاوز 

مفكر ف�ه لمعالجة ، وٕاقصاء جانب الالّ من األشكال الض�قة و حرام وغیرهاوحركة داعش و�وك

 الظاهرة.

ار�خ�ة والثقاف�ة التي تمت بداخلها بلورة القانون االسالمي في دراسة الظروف التّ  لذا وجب   

إلى مز�ة المتعال�ة للقرآن ین�ة الرّ لدّ غة اك�ف�ة تحول اللّ ، ودراسة الثاني والثالث الهجري القرنین 

 .تهج الفقهاء األوائل هذه العمل�ةولوج�ا س�اسة لخدمة الدولة األمو�ة والع�اس�ة وكیف انیأید
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عوة المحمد�ة وكذا سیر واستقراء حركة الدّ  التار�خيفهذه القراءة على ضوء المنهج   

من تحر�ر الوعي االسالمي وتخل�صه من األفكار الخاطئة،  ننا�مكّ  ،وغیرهائمة الصحا�ة واأل

 .بدل األسطوري في أذهان المسلمین الوعي التار�خي �غ�ة تنامي

"اإلسالم والحداثة"،  "،سالميولعّل محاولة الشرفي في أعماله العدیدة "تحدیث الفكر اإل   

المحاوالت الّرام�ة لتطبیق المنهج من بین عمال وغیرها من األ "سالم بین الرسالة والتار�خاإل"

" هشام جع�ط"و"محمد الشرفي"و "محمد الطالبيمحاوالت " على غرار ار�خي المقارن، التّ 

ین�ة في براز الظاهرة الدّ للمنهج التار�خي هو "إالغرض من هذا التطبیق إذ  .التي أسلفنا ذكرها

وعلى  1" -ي الفهم األحاديأ- ینصور الماهوي للدّ تار�خیتها وس�اقها االجتماعي ورفض التّ 

ي األیدیولوج�ا المتعص�ة كونها ار�خ�ة هو تفادي الوقوع فاعت�ار أّن مسعى هذه المقار�ة التّ 

 2"دید من النتائج الوخ�مة والخطیرةعلیها الع ظر في المسلمات التي تنبنيعادة النّ ال تخشى إ "

   ساس واقع تار�خي واٍه.ها قائمة على أنّ أرغم 

هي ما؟ و الشرفي إل�ه احدیث الذي یدعو مشروع�ة التّ  : ما مدىنتساءل هذاانطالقًا من 

وما هي أبرز اإلشكال�ات والقضا�ا التي جعلها الشرفي منطلقًا في ؟ عوةهذه الدّ مبررات 

 التأس�س لمشروعه التحدیثي؟

 إلى تب�ان ، من خالل التطّرق في هذا الفصلهذه األسئلة وغیرها نحاول اإلجا�ة علیها    

ركیز على جملة القضا�ا التي أثارها في والتّ ، الّدعوة التي أراد الشرفي ابرازهامشروع�ة 

حدیثي، بناًء على موقفه من العقل األصولي ومن التراث وكذا من تأس�س مشروعه التّ 

 ین�ة.المؤسسة الدّ 

                                                           
 .106 ، ص2010، بیروت، 1، الش�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، طأعالم الفكر العر�يالسید ولد أ�اه،  - 1
 .22، ص 2011، ، تونس1دار الجنوب، ط – في قراءة النصوص –) 2لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 2
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 ي مشروع�ة تحدیث الفكر االسالمي : فالم�حث األول

 مفاه�مي مدخل* 

 :سالمي على موقفینللفكر اإلالشرفي  ةقراء تنبني   

�فرق  فین "تحدیث الفهم للدّ و ین تحدیث الدّ حدیث" و بین "الحداثة والتّ میز بین "التّ : أولهما

نمط حضاري نشأ في الغرب منذ حوالي قرنین ثم انتشر " "الحداثةالشرفي بینهما إذ �عتبر 

لس�احة والكتب والمواصالت السر�عة والتجارة واحتى صار كون�ًا �انتشار االستعمار 

ي أو فرض عدد مط الحضار " هو محولة توخي هذا النّ حدیثوالمنشورات عمومًا، بینما "التّ 

ر الوحید المتاح أو ها الخ�اا عن اقتناع �أنّ ا �اعت�اره األفضل وٕامّ ، إمّ من مقوماته وعناصره

 .1"شر ال بد منه

نطال�ه �أن ین ال �مكن أن ، فالدّ ین و االسالم والفكر االسالميوالتدّ  ∗ینو�فصل بین الدّ     

نا له وتعاملنا معه یتغیر و�تطور، ولذا كان الحدیث عن "الفكر یتغیر أو یتطور ولكن فهم

ه نّ أل بین المفهومین الخطاب والفكر، وال �فرق المتعلق بهذا الفكر "االسالمي" وعن "الخطاب

سه هو الفكر متجل�ًا في العلوم االسالم�ة المختلفة �ما فیها الخطاب االسالمي نف �عتبر أنّ 

وهذا التصور ال  .2"التفسیر والحدیث وعلم الكالم والفقه واألصول وحتى التصوف واألخالق

، إذ �عتبرون أن فهمنا للّدین ل من �متلك ثقافة اصول�ة تقلید�ةكالسلفیون عمومًا و قر �ه �ُ 

                                                           
 .87، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 Dictionnaire encyclopédique,Laتعني جمع أو ر�ط (و  Religionمشتق من الكلمة الالتین�ة  Religionالدین  - ∗

rousse,p1323 داین القوم جل ومعناه الحكم القاضي ،وأدان استقرض وأخذ ِبَدْین، وتدّین وتالدّ�ان و هو من أسماء هللا عز و ین من : الدّ لغة) و
لعرب لسان اابن منظور، والجمع أد�ان و �قال دان �كذا وتدین �ه فهو دین و متدین، ودینت الرجل تدینا اذوكلته إلى دینه ( ،وداینوا أخذوا �الدین

 ،معجم الفلسفة من المؤلفین،: الدین مجموعة معتقدات وممارسات هدفها عالقة اإلنسان بإله أو �مقدس (ما اصطالحاً ) أ1044،ص3المح�ط،ج

 .56ص د(س)، ،20ط الجزائر، التوز�ع،المیزان للنشر و  ،أهم المصطلحات وأشهر األعالم
 .11، ص سابق، مصدر تحدیث الفكر االسالمي، عبد المجید الشرفي - 2
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أهل الكتاب في القرن الثالث هجري، وهذا غیر نحن المعاصرون هو فهم الجیل األول وفهم 

 . صح�ح

ار�خ�ة حینما فصل " في قراءته التّ صور هو نفسه تصور "نصر حامد أبو ز�دوهذا التّ    

تمس كینونة االنسان ووجوده ین هو حق�قة جوهر�ة الدّ  ، فاعتبر أنّ ینيین عن الخطاب الدّ الدّ 

لها مان الآلنهائي ها حق�قة جوهر�ة فهي مرت�طة �الزّ وهي مسألة غیر قابلة للنقاش وألنّ 

 .  "تجسیدات مختلفة منذ اآلف السنین

السائد داخل هذه  نّ ، إذ یرى أسالميحدیثي للفكر اإلتّ ح الشرفي في بدا�ة مشروعه الیوّض    

االسالم  �عتبرون أنّ  –سالميفي الفكر اإل –الذین �كتبون في هذه الشؤون  أنّ هو الثقافة 

ا أن ترفض ، وٕامّ سلماً مُ ا أن تقبل ما هو سائدًا في هذا الفكر فتعتبر شیئًا ، فإمّ شیئًا جاهزاً 

 .ك تتكلم عن خارج االسالمجزًء قل�ًال ف�قال أنّ 

" اعت�اره "واجب حیوي كذا و  1"أمر مستعجلحدیث "عن مشروع�ة التّ ولهذا فضرورة الحدیث 
2. 

ى كالفكر المس�حي ین�ة األخر اعت�ار الفكر االسالمي هو كغیره من األفكار الدّ : وثانیهما

 3�انات التوحید�ة الثالث"بین الدّ  ار�خ�ة الموجودة، وهذا نظرًا إلى العالقات التّ والفكر الیهودي

سالم خصوص�ة إلل ، إذ أنّ ال یختلف عن المس�ح�ة والیهود�ة االسالم لكن هذا ال �عني أنّ 

 التي لوالها لذاب في الد�انات األخرى.

كن أن تشترك فیها مختلف الد�انات، وخصوصًا یني یخضع لقوانین عامة �مفالفكر الدّ 

�انات الثالث �غض لى هذه الدّ إ س�ة، فهي ضرور�ة �النّ ، كظاهرة الطقوسالد�انات التوحید�ة
                                                           

 .10ص  ،، مصدر سابقتحدیث الفكر االسالميعبد المجید الشرفي،  - 1
    .13، ص 2011، تونس، 1، دار الجنوب، ط) في قراءة النصوص2لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 2
 .10، ص ، مصدر سابقتحدیث الفكر اإلسالميعبد المجید الشرفي،  - 3
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فالطقوس تختلف ولكن موقف المؤمن . "رق األقصى كالبوذ�ة وغیرهاات الشّ ظر عن د�انالنّ 

  1."ه اختالف في األشكال فقطتجاهها ال یختلف جذر�ًا ونوعها إذ أنّ 

أمر مستعجل واعت�اره أ�ضًا حدیث اعت�ار التّ شرفي إلى تحدیث الفكر االسالمي و شیر الإذن �ُ 

 مبرراتها؟عوة ؟ وما الدّ واجب حیوي فما هي مشروع�ة هذه 

 عوة وأس�ابها مشروع�ة الدّ  *

للتار�خ ول�س موقفًا استقراء جة تحلیل و یحدیث هي نتضرورة التَّ  رفي أنّ ر الشّ عتب�       

المعاصر�ن من  �عض هو أنّ حدیث التي تدعوه لهذا التّ س�اب من بین األ ، وأنّ ایدیولوج�اً 

 ولعّل من مظاهر هذه األخیرة أن تجد أناساً  2"المفكر�ن �ع�شون "ازدواج�ة في الشخص�ة

دون �یر من ناح�ة ، فهم ینالق�م التي �قتضیها الدّ  همِّ ال یتحرجون من خرق أَ و  شكل�اً محافظون 

 ، لذا فانّ �فكرون بنمط قد�م، وهذه ل�ست حالة صح�ةمن ناح�ة أخرى أن �ع�شوا عصرهم و 

 .األمر مستعجل

یرى  -منذ منتصف القرن التاسع عشر الحدیثة لى تار�خ األفكار االصالح�ة و�العودة إ     

ءة مازالت هذه القرا، فالقراءة الحرف�ة للنَّص القرآنيها كلها ركزت على تجاوز أنَّ  –الشرفي 

 ،3"بنيالتّ خلي عن والتّ لى الكفالة عوة إلى ضرورة العودة إكالدّ ًال "فمث، فاعلة إلى یومنا هذا

رآني ص القالنَّ  ألنَّ  ص القرآنيمبتور للنَّ بل تحلیل تحلیل حرفي نتیجة حلیل هو فهذا التّ 

 سبذین ل�س لهم أ�اء ومجهولوا النّ س�ة للّ ولكن �النّ  4}ِآلَ�اِئِهماْدُعوُهْم {صر�ح حینما �قول 

                                                           
 .12، ص  ، مصدر سابقالفكر اإلسالميتحدیث عبد المجید الشرفي،  - 1
 .13، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 2
 .8:37، دقیقة 2011-11-19، لقاء اجراه "فرج شوشان" بتاریخ لقاء تلفزیوني لبرنامج مسارات في قناة تونس الوطنیةعبد المجید الشرفي،  - 3
 .5األحزاب، اآلیة  - 4
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یِن َوَمَواِل�ُكمَفِإْخَوانُ { ، وهذا هو المغیب تمامًا. فهل وجب العودة إلى مؤسسة الوالء 1}ُكْم ِفي الدِّ

 أن �كون شخصًا لمولى أخر؟

ما أقّره الفكر االسالمي في عصر  الذین �فكرون ال �عتبرون إالّ  فهذا مثال على أنّ    

ر الحدیث والمعاصر الذي االنحطاط أو في العصور القد�مة التي تختلف تمامًا عن العص

 .نع�ش ف�ه

ت هذه القراءة م االسالم�ة فهناك ق�مًا واجتهادات تجاوز إلى الق�ّ  ینما حینما نعود و�   

ونسي حینما بن عاشور في القانون الوضعي التّ  الفاضل، مثل ما قام �ه الحرف�ة والمبتورة

وعدم منه واعت�ارًا للمصلحة العامة " فذلك اجتهاد التبني في حق�ة "بورقی�ة سنَّ وافق على 

   سالمي.لى تحدیث الفكر اإلعوة إ. فهذا یبرر من جملة ضرورة الدّ 2ص�حرف�ة النَّ قیید التّ 

ص، وهذا ما جوا فهم النّ أّن الفقهاء واألصولیون عمومًا قد سیّ  –رفي الشّ  –�شیر  أ�ضاً    

وا�ط د هؤالء إلى وضع العدید من الّض هِ أدى إلى إلت�اسه في األذهان �الموروث الفقهي، فعَ 

مفهومًا امل من الّنص، فهذا األخیر ُ�عتبر در�ج ملزمة عند كامل تععلى التّ التي أص�حت 

الذي أص�حت الّنصوص معه ال  فضفاضًا وغیر دقیق َو�وظف توظ�فات مختلفة، إلى الحدّ 

مور متفق تفهم إّال من خالل الموروث الفقهي، وٕان اختلفوا في مسائل عدیدة فاختالفهم في أُ 

الیجوز، وسیجوا وضعوا ما یجوز االختالف ف�ه وما ها، والذین على امكان�ة االختالف فی

لتسیج الذي حصل ص �الضرورة هذا اما سیجوه �حكم اجتهادي وال ی�قى النّ هذا الخالف "إنّ 

  3قلیدي"سالمي التّ في نطاق الفكر اإل

                                                           
 .5األحزاب، اآلیة  - 1
 .449ص  ،2001 ،، االردن2، تحقیق محمد الطاهر الم�ساوي، دار النفائس للنشر والتوز�ع، طمقاصد الشر�عةمحمد الطاهر بن عاشور،  - 2
 .13، مصدر سابق، ص تحدیث الفكر االسالميعید المجید الشرفي،  - 3
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حكام فقه�ة أكثر من مصدر استن�اط األحكام، فالحكم موجود أص أداة لتبر�ر فأضحى النّ    

ي الكتسا�ه سمة متعال�ة، وٕاضفاء صفي الواقع لكن الفق�ه ی�حث عن مسند له، عن مسند ن

ص القرآني كغیره النّ  ة عل�ه ف�غدوا فاعًال اجتماع�ًا، وهذا أمر طب�عي على اعت�ار أنّ شرع�ّ 

بي أص القرآني �حد تعبیر علي بن ًال لعدید من التأو�الت، فالنّ ین�ة قا�صوص الدّ من النّ 

 .1جال"ما ینطق �ه الرّ ط مسطور بین دفتین ال ینطق، إنّ طالب "خ

عموم أّن العبرة �"ص والمتمثلة في فت تعامل الفقهاء مع النّ ة ك�ّ وهناك مقولة أصول�ة مهمّ    

ار�خي، فیتم وهو قول �قطع الّنص من س�اقه ومن اطاره التّ  2الّلفظ ال بخصوص السبب"

ور�ما هذا األمر یندرج في اطار ال�حث عن اضفاء �اق، اطالق الحكم من دون مراعاة السّ 

 صوص على األحكام الفقه�ة.مشروع�ة للنّ 

ر صوص عبفقد سعى الفقهاء إلى جعل أحكامهم مستوع�ة لجم�ع الواقع من نسیج فهم النّ    

لوك االجتماعي، واتضح سة لض�ط السّ المنظومة األصول�ة، وغرض ذلك كّله جعل الفقه مؤسّ 

أداء  لتفاصیالع�ادات وتقنینها في حین أّن  خالل اهتمام الفقهاء �ظاهرة ذلك �الخصوص من

قر الحقًا ت. فاألج�ال األولى لم تكن ملزمة بها كما اس3ص القرآني"الع�ادات لم تض�ط في النّ 

 في الفقه االسالمي.

بر قوس عرزوه من أشكال الع�ادات والطّ هذا ما جعل الفقهاء ی�حثون عن تأصیل ما أف   

خ�ار كبیرة وسعوا إلى ض�ط الفقه ورخصة في ضوا�ط للسلوك في كل مظاهر أادیث و اح

الیوم�ة، مذكر مثًال ما ورد عن ابن �اس واألكل والشراب وغیرها من أشكال الح�اة الح�اة كاللّ 

بي أنه قال "ه�ط علي جبر�ل وعل�ه ِطْنقسة متخّلل بها، فقلت ع�اس رضي هللا عنه عن النّ 

                                                           
 .394، 1989وت، ، دار إح�اء التراث العر�ي، دط، بیر 2، جالكامل في التار�خ، ابن األثیر - 1
 108ص  مفهوم النص،نصر حامد ابو ز�د،  - 2
 .61، مصدر سابق، ص االسالم بین الرسالة والتار�خعبد المجید الشرفي،  - 3
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هللا أمر المالئكة أن تتخّلل في السماء  نزلت إلي في مثل هذا الّزي؟ فقال إنّ �اجبر�ل ما 

 . 1كتخلل أبي �كر في األرض"

فمثل هذه األخ�ار تندرج ضمن محاولة الفقهاء كنمط الح�اة االجتماع�ة في ا�سط    

ي جزئ�اتها وهو ما �حیل إلى مثل هذا االسالم �حیل إلى نوع من التملص من المسؤول�ة، أ

المسؤول�ة الفرد�ة، و�ركز على المصلحة العامة ووحدتها حتى في تفاصیل الح�اة الیوم�ة، 

إّال ف�ما �ضف�ه یجد مشرعیتها بذلك �ص�ح كل "أعمال االنسان مؤسساته االجتماع�ة، ال

في حین أّن ذلك لم �كن معموًال �ه في الفترات األولى من اإلسالم،  2ین من معنى"علیها الدّ 

فاألج�ال األولى لم �فرضوا تصرفاتهم التي ارتضوها من �عدهم، عكس الفقهاء الذین جعلوا 

وات�اعهم ملزمة مما جعل الفقه "ماضو�ا" ال یتا�ع تغیر واقعه، اخت�ارات الصحا�ة والتا�عین 

 أدى إلى الجمود.

وٕالى افراغ الع�ادات من  3فاق"قنین ئودي إلى صورة حتم�ة "إلى ضروب من النّ التّ فهذا    

وحي لتص�ح مجرد مظهر اجتماعي الهدف منه االنتماء إلى المجموعة فتص�ح جوهرها الرُّ 

الصالة والصوم والحج وغیرها من الع�ادات مجرد "فلكلوري" فال یتحقق الهدف األسمى من 

فس، لكن هذا الجانب أهمل وانصب االهتمام نحو ائر وتقو�ة النّ الع�ادات وهو تقو�م الضم

الحكم ین�ة، ومنه القول �مقولة قد�مة "ال�عد االجتماعي للّتدین وحفظ تماسك المجموعة الدّ 

   .4"رتولى السرائ�الظاهر هللا ی

 .ما یبرر من تحدیث الفكر االسالميفهذه األس�اب وغیرها هي من بین ما یبرر ما جملة 

                                                           
 .126، مرجع سابق، ص اسالم الفقهاءنادر حّمامي،  - 1
 .28، مصدر سابق، ص تحدیث الفكر االسالميعبد المجید الشرفي،  - 2
 126، مرجع سابق، ص اسالم الفقهاءنادر حّمامي،  - 3
 .127المرجع نفسه، ص  - 4
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 : نقد العقل االسالمي نيالم�حث الثا

 العقل االسالمي نقد في مفهوم  - 1

، على س�ة للشرفيسالمي ومحاولة نقده �النّ بدراسة العقل اإلسنهتم في هذا الم�حث    

ا ، أمّ 1"�ًا �المفكر "محمد أركون" واعت�اره "مدخًال للحداثةساس كل تحدیث وهذا تأسّ اعت�اره أ

لمعرفة في مختلف حقول المجال أو األدوات المنتجة لقل فالمقصود منه أو المقصود �ه الع

 سالم�ة من فقه وتفسیر وغیره .المعرفة اإل

، سالميفي أدب�ات ونقد التراث اإل ه قد أخذ موقع الصدارةفالحدیث عن العقل نجد أنّ 

ق�ق�ة صح�حة تنطلق جدیدة حه من المفروض في كلِّ انطالقة فكر�ة یرى "أنّ مثًال الجابري ف

قد شرط ضروري ، فالنّ 2"هذا �عني أساسًا نقد العقل وعندما نقول نقد القد�م فإنّ  ،من نقد القد�م

وعل�ه فهو مدخل للحداثة و�شكل الخطوة األولى  .3"ري لتأس�س كل ما هو جدید معرف�اً وجوه

 .4"ها لكي یدخل المسلمون في الحداثةالتي ال بد من

�قدر  ، بل هو نقد �قوم على فض المعارف واألفكارقد التقلیدي القد�مقد ل�س النّ فهذا النّ  

صوص والتجارب لسبر ، فهو قراءة في النّ ما ی�حث في قبل�ات المعرفة، وشروط امكان الفكر

، قراءة المعلوم وفحصه والحكم عل�هه ال �كتفي �، إنّ امكاناتها، واستنطاقها عن مجهوالتها

 .5"مجهول والمغیب والمست�عدستقصي الوٕاّنما �

                                                           
 .198ص  ،، مرجع سابقالحداثة في فكر محمد أركون ، فارح مسرحي - 1
 .159، ص 1981، ، مركز االنماء القومي، بیروت12، العدد )ر�س التراث (الفكر العر�ي المعاصإعادة تأس، محمد عابد الجابري  - 2
 . 112، ص  2000، 1، المركز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، بیروت، طالخطاب والتأو�ل، نصر حامد أبو ز�د - 3
 .331، ص 1998، 1، تر هاشم صالح، دار الطل�عة، بیروت، طقضا�ا نقد العقل الدیني، محمد أركون  - 4
 .201، ص 1995، 2، ط، الدار الب�ضاء، بیروت، المركز الثقافي العر�ينقد النص، على حرب - 5
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الحركات الفكر�ة التي سارت في أفق التساؤالت في  نّ ألى اعت�ار إ "أدون�سفقد ذهب "  

ها لم تنجح في أن علي عبد الرازق" أنّ " و "طه حسینص  والتي مهد لها "نقدها للعقل أو النّ 

، لمصالحة معهمن ا، وانتهت إلى نوع ص وهذا العقلتؤسس لتساؤالت جدیدة تتصل بهذا النّ 

" انموذج لهذا األفق المحدود الذي لمفكر المغر�ي محمد عابد الجابري ابل �عتبر أدون�س "

 .1"سالمي الحدیثلفكر العر�ي واإلانح�س ف�ه ا

 ؟     فما المقصود بنقد العقل االسالمي

عقًال ث أركون على العقل االسالمي أو نقد العقل االسالمي فهو ال �قصد �ه حینما تحدّ  

كامن في ه "ما �قصد منه أنّ نّ ، وإ تمییز لدى المسلمین عن غیرهمخصوص�ًا أو قا�ًال لل

ثقة هذا الفكر، وهذا العقل له ، فمفهوم العقل حسب أركون  موجود داخل بو 2"المعطى القرآني

، هو نفسه الذي استخدمه محمد عبده الحسن ال�صري ل�ستار�خ، فالعقل الذي استخدمه "

، وعقل طه طه حسین د عبده ل�س هو نفسه الذي استخدمهالذي كان لدى  محموالعقل 

 .3"ل الذي استخدمه أنا شخص�ًا الیومحسین ل�س هو العق

شیئًا ل�س ه "نّ في بیئة معینة تط�عها �طا�عها أل وعل�ه وجب تنز�ل العقل في كل األحوال

، د، فللعقل تار�خیته أ�ضاً ما هو شيء محسوس ومؤطر �شكل جینّ مجردًا قا�عًا في الهواء وإ 

نظمة ألوكل واحد من هذه العقول المذكورة مرت�طة �البیئة والمجتمع والحالة التطور�ة ل

 .4"المعرف�ة السائدة في زمن كل مفكرالثقاف�ة و 

                                                           
 . 8، ص 1990، دار الساقي، لندن، االسالم والحداثة، ادون�س - 1
 .18ص  ، مرجع سابق،من االجتهاد إلى نقد العقل االسالمي، محمد أركون  - 2
 .190، ص 2001 ،1دار الساقي، بیروت، ط، ، تر هاشم صالح، رهانات المعنى وارادات اله�منةاالسالم.اورو�ا.الغرب، محمد أركون  - 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
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ن لي وفي الواقع الذي تكوّ فهذه الخلف�ة المعرف�ة دفعت �الشرفي إلى تنز�ل العقل األصو   

افعي تحدیدًا لما له واهتم �الشّ أس�اب اشتغاله على نحو دون اآلخر، ه كفیل بتب�ان نّ ، ألف�ه

" م األصولعلإل�ه نظرة تمجید�ة بوصفه واضع " ني الذي ینظرمن اعت�ار في المذهب السّ 

عصب المذهبي لمذهب من المذاهب الفقه�ة مجید في واقع غلب عل�ه التّ فتنز�ل هذا التّ 

 .الخامس م�الدياألر�عة منذ القرن 

و�علمه في تتلمذ على یده عدد من األعالم الذین تأثروا �شخصیته  إضافة إلى كونه فقیهاً 

، فقد اشتهر �صفته أصول�ًا وعرف �المنهج الذي ألحكام واقتصروا على تقیید مذه�هاستن�اط ا

 دعا إل�ه في رسالته.

-767الة الشافعي (رس اهنّ ، إشعاع�عتبر مؤلفه محل اجماع وإ اركون "�قول محمد 

ها بدا�ة ال�حث عن أقوم الطرق ، أي أنّ لعمل�ة التأصیل تعتبر ابتداءً  ، فرسالته1)"م820

... و�هذا تعتبر رسالة الشرع�ة واألصول التي تتفرع عنهااالستدالل�ة للر�ط بین األحكام 

 .2صول الفقه "افعي المحاولة األولى لتأس�س ما ازدهر �عده بتسم�ة أُ الشّ 

ظر ، ثم �حاول النّ س�ابهارفي ال�حث عن أالشافعي س�حاول الشّ هرة التي زاع بها الشّ فهذه 

لى اهنة وإ ار�خ�ة الرّ س�ة للمقتض�ات المعرف�ة والتّ في جوهر أوصول�ة الشافعي وتحیینها �النّ 

 .ریني المعاصمتطل�ات الضمیر الدّ 

                                                           
 .66ص مرجع سابق، ، تار�خ�ة الفكر العر�ي االسالمي، محمد أركون  - 1
 .7ص مرجع سابق، ، الفكر االصولي واستحالة التأصیل، محمد أركون  - 2



: أساس المشروع التحدیثي عند الشرفي من خالل الفصل الثاني
 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  اشكال�ة التراث: مفصل�ة التحدیث 

 

75 
 

ا �الحرص قلید واالجترار وٕامّ فالوفاء الحق لمقاصد االسالم ولع�قر�ة علمائه ال �كون �التّ "

وموجهًا لسلوك الفرد ین صالحًا لكل زمان ومكان على المحافظة على ما �ه ی�قي الدّ 

 .1"والجماعة نحو الخیر رغم اختالف الظروف وتبدل  األحوال

 نقد العقل األصولي للشافعي  - 2

لى اقوال ف�عتبره الشافعي وهذا استنادًا إ ؟ل الشرفي عن واضع علم األصولیتساء    

لى مؤسس إبیرًا فكل مذهب �سندون األولو�ة ولعبت ف�ه االعت�ارات المذهب�ة دورًا ك، القدماء

 :�غلب عل�ه التعصب المذهبي فمثالً فهذا التمجید یرى الشرفي  ،مذهبهم و�مجده

ل من صنف في هذا العلم أوّ  اس على أنّ اتفق النّ ) "1210-1149�قول فخر الدین الرازي (

وشرح  مز �عض اقسامه من �عضر افعي وهو الذي رتب أبوا�ه و الشّ  –أي أصول الفقه  –

افعي إلى علم األصول كتسم�ة نس�ة الشّ  وأعلم أنّ و�قول أ�ضًا " "مراتبها في القوة والضعف

 ".مد الفراهديأرسطوطال�س إلى علم المنطق وكن�سة الخلیل بن أح

في أصول افعي یتكلمون في أصول یتكلمون اس قبل االمام الشّ كان النّ "ثم �ضیف قائًال 

، ولكن ما كان لهم قانون كلي یرجعون إل�ه في معرفة دالئل الفقه و�ستدلون و�عترضون 

افعي علم أصول الفقه ووضع للخلق الشر�عة وفي ك�ف�ة معارضتها وترج�حها فاستن�ط الشّ 

 .2مراتب أدلة الشرع "قانونًا كل�ًا یرجع إل�ه في معرفة 

افعي ف�ه الشّ  ل من كتبوكان أوّ في مقدمته یتحدث عن أصول الفقه "" ونجد "ابن خلدون 

م فیها في األوامر والنواهي والب�ان والخبر ، تكلّ ، املى ف�ه رسالته الشهیرةرضي هللا عنه تعالى

                                                           
 .133، ص ، مصدر سابق)1لبنات ( ،عبد المجید الشرفي -  1
 . 13، ص 1979، 1، تحقیق احمد محمد شاكر، المكت�ة  العلم�ة، یبروت، طالرسالة، الشافعي -نقًال عن  –عبد المجید الشرفي  - 2
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وحققوا تلك القواعد ، ف�ه فقهاء الحن�فة، ثم كتب سخ وحكم العلة المنصوص من الق�اسوالن

 .1ووسعوا القول فیها "

أ�ا الوفا األفغاني �قول في مقدمة تحق�ق�ه " لكن هناك مذاهب ترى غیر ذلك، فها هو

، فهو إمام االئمة وسراج األمة أبو ف في علم األصولل من صنّ ألصول السرخسي "وأوّ 

 ."رأي "لهطرق االستن�اط في "كتاب ال، حیث بین عمان رضي هللا عنهحن�فة النّ 

ینس�ه إلى ابي جعفر فًا  أولو�ة ائمة الش�عة جد آ�ة هللا السید حسن الصدر مثبتوكذلك ن

بو جعفر ه وفتح �ا�ه وفتق مسائله االمام أس أصول الفقل من أسّ اعلم أن أوّ �اقر �قوله "

 ".محمد ال�اقر، ثم من �عده ابنه االمام حج

 .حالة من التعصب المذهبيها تمثل رفي �أنّ فهذه المواقف �عتبرها الشّ 

رت�طت نشأتها �ظهور أحكام صدرت علم أصول الفقه �حسب الشرفي ا ومن المعلوم أنّ 

قصاع االسالم�ة اثر اتساع العالقات االجتماع�ة في مختلف األ، قصد تنظ�م ینسم الدّ بإ

 وحدوث مشكالت لم یرد فیها نص قرآني صر�ح.حركة الفتوح 

واالجتهاد"  ن االحكام �حسب ما یؤ�دهم إل�ه "الرأيوالعلماء �ستنطقو فكان الحكام والقضاة 

ث فیها المشكلة فتعددت واختلفت " الجاري �ه العمل في المنطقة التي تحدّ وحسب "العرف

لیها �قوم علیها سس ثابتة ومتفق ع، فأدى هذا إلى الحاجة إلى وضع أُ الرؤى حول الفقهاء

لفقه استجا�ة لهذه الخاص�ة وتأس�سًا لفلسفة التشر�ع فكان علم أصول ا ،استن�اط األحكام

و�عود الفضل في بلورة هذا االتجاه في  2االسالمي ال مجرد قواعد مفصلة تطبق تطب�قًا آل�ًا.

لى الشافعي في رسالته الشهیرة ق بین عناصره في منظومة متكاملة إمنهج االستن�اط والتأل
                                                           

، الفصل التاسع، 2002، بیروت، ، صیدا، تحقیق درو�ش الجو�دي، المكت�ة العصر�ةمقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،  - 1
 .426ال�اب السادس، ص 
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  1"على سبیل الحق ف�ه داللة موجودة فق�ه حكم الزم أوكل ما نزل �مسلم ه "أهم مبدأ أقرّ  ولعلّ 

ها فكانت �مثا�ة المسلمة استقر فیها الضمیر االسالمي قبولها بدون نقاش ولم تعامل على أنّ 

 قاعدة �شر�ة یجوز علیها الصواب كما یجوز علیها الخطأ.

تقتضیها ظروف حكام الحالل والحرام والم�اح كما ألشاط ال�شري فضرورة اخضاع النّ 

، �اً العصر، حیث كان االنسان �ع�ش في عالم مقدس یرى ف�ه لزامًا یبرر سلوكه تبر�را دین

فال یجب "اعماله دون االستناد إلى الّدین  ضفاء المشروع�ة علىمقدوره ا ولم �كن یتصور أنّ 

نظومة قافي وأن تكون المأن �حتفظ المسلمون �أصول الشافعي ما عاشوا في نفس االطار الثّ 

األصول�ة التقلید�ة محل اعادة نظر عندما تغیر هذا االطار وتغیرت نظرة االنسان المسلم 

 .2إلى العالم تحت وطأة الحداثة "

. س: القرآن والسنة واالجماع والق�اند عامة االصولیین سنن أر�عة وهيفأصول الفقه ع

 و�رادفه االجماع .

المحدثین العرب الذین عبروا عن آراءهم  دلیل �أحد المفكر�نرفي إلى التّ و�ذهب الشّ 

 : هم ینقسمون إلى قسمین كبیر�نالمتعلقة �المنظومة األصول�ة �أنّ 

الشر�عة لجم�ع ر عنها الشافعي والقاض�ة �شمول احكام مة التي عبّ قسم ال ینكر المسلّ  -أ 

تتطلب " عدیدة "نوازللموروثة وحدوث هم الحظوا جمود األحكام الفقه�ة ا، إّال أنّ م�ادین الح�اة

طر�قة التقلید�ة استن�اط أس�س�ة ونقد الصوص التّ " أخرى للنّ أحكامًا جدیدة فدعوا إلى "قراءة

 .األحكام

                                                           
 .444، ص 1979، 2، طالرسالة، الشافعي - 1
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 للمسلم الحر�ة المطلقة في سنِّ  قسم آخر یتنكر لتلك المسلمة أصًال و�رى أنّ  -ب 

 .1ینالعتماد على الدّ لى تبر�رها �اة إار�خ�ة دونما الحاجالقوانین المالئمة ألوضاعه التّ 

نحو عشر�ن سنة " واعتبره منجمًا شاهدًا على أنّ  ∗آنوتساءل الطاهر حداد عن نزول القر 

من ح�اة الرسول (ص) في تأس�س االسالم كفت بل أوجبت نسخ نصوص بنصوص وأحكام 

والقرون ، فكیف بنا إذا وقفنا �اإلسالم الخالد أمام األج�ال زل�ةاأل�أحكام اعت�ارًا لهذه السنة 

 . ؟انقطاع ونحن ال نتبدل وال نتغیر المتعاق�ة �عد �ال

خلى عن عوة إلى التّ ، والدّ ص ووظ�فته والثورة على القراءةلى مراجعة ماه�ة النّ فهذه دعوة إ

 .ص الثابت الحاوي لكل الحقائقمبدأ النّ 

حول الفكر االسالمي الحدیث في  ور أولىن نجد لها بذأ قد�ة �مكنهذه المحاوالت النّ و 

ئفه ووظاص وحدوده ص والتي مثلت بدا�ة زعزعة حق�قة المسلمات التي ض�طت ماه�ة النّ النّ 

ي" في دعوته قتوفیق صدلى العصر الحدیث، كمحاولة "وطّلت �ظاللها �أحداث امتدت إ

ر�ة التي بناها ظظر في النَّ لى اعادة النّ عوات إفهي احدى الدّ  2"هاالسالم هو القرآن وحد"
                                                           

 .151المصدر نفسه، ص  - 1
ألحكامه �حسب أن القرآن لم یبوب ص لب�ان س�اسة االعالم التشر�ع�ة، �قوله "وفي هذا یرى الطاهر حداد في مقدمة كتا�ه في التمهید المخص ∗

ت من قبل ، ال أنها فصول وضع�عته نتیجة ما في الح�اة من تطورالموضوع طبق األصول النظر�ة في تدو�ن الم�ادئ والكتب و�ذلك كانت شر 

 .القر�ب، وهذا من أهم أس�اب انتشاره المدهش في الزمن لحمل الح�اة على قبولها

، ونحو عشر�ن سنة برة عن جوهر معناها وأخص میزاتهاطول �قدر ما فیها من األطوار المعإن الح�اة طو�لة العمر جدًا و�قدر ما فیها من ال"

، فكیف بنا إذا وقفنا زل�ةم �أحكام اعت�ارًا لهذه السنة األمن ح�اة الرسول (ص) في تأس�س االسالم كفت بل أوجبت نسخ نصوص بنصوص وأحكا

 ؟.انقطاع ونحن ال نتبدل وال نتغیر �ال �اإلسالم الخالد أمام األج�ال والقرون المتعاق�ة �عد

م وجاء من أجله یجب أن نعتبر الفرق الكبیر البین ما آتى �ه االسالرة  أدق  أوضح ما ار�د أن أقول "یؤكد الطاهر حداد على قوله إذ �قول: و�ع�ا
دل والمساواة بین الناس وما هو في معنى هذه األصول ، فی�قى خالدًا بخلوده كعقیدة التوحید ومكارم األخالق وٕاقامة قسطاس العوهو جوهره ومعناه

حكام اقرار بله دون أن تكون غرضًا من أغراضه، فما �ضع لها من األو�ین ما وجده من األحوال العارضة لل�شر�ة والنفس�ات الراسخة في الجاهل�ة ق
د واالماة وتعدد جم�عًا ما �ضیر االسالم وذلك كمسائل العبی ، ذهبت أحكامها معها ول�س في ذهابها�ًال �اٍق ما �قیت هي فإذا ذهبتلها أو تعد

 .22، ص ، تونسامراتنا في الشر�عة والمجتمع، الطاهر حداد. أنظر مكن اعت�اره حتى كجزء من االسالم، مما ال �الزوجات ونحوهما
 .1907،  9، ج ، مجلة المناراالسالم هو القرآن وحده، ق صدقيمحمد توفی - 2
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لى جانب القرآن نصوص ص ل�شمل جوانب إص والقاض�ة بتوس�ع النّ صولیین للنّ الفقهاء واأل

 السنة.

هذه الخطوة جّرت علیها جملة المحافظین من تصادم وعنف في لهجاتها على اعت�ارها  

سا�قًا  أي كانهذا الرّ  ولو أنّ ص "مغایرة للتأو�الت المعتادة لدیهم ومن یتشبث �حرف�ة النّ 

في  ∗"حمد أمینأوهذا الموقف نفسه المنجر على "  1ثاره"أوانه لما أثاره من ردود الفعل ما أل

 .كتا�ه یوم االسالم

اقع المسلمین بین ه نشأ تدر�ج�ًا �حكم تحول و و�العودة إلى علم األصول ف�عتبر الشرفي أنّ  

ا والفترة الیومي من قضا�، حیث كان الرسول (ص) الحكم في كل ما �طرحه الفترة النبو�ة

قد هّون قر�هم من الفترة النبو�ة وتشا�ه القضا�ا التي تطرح  ، غیر أنّ التي تلت وفاته م�اشرة

عن واقع  كلما ازداد واقع المسلمین �عداً  ، لكن الوضع ازداد تعقیداً علیهم تجاوز هذه الصعو�ة

، واعتناق االسالم االسالم�ة �الفتوحاترقعة ال�الد ضافة إلى توس�ع ، وهذا �اإلفترة النبوة

�ة وت�اینت اآلراء فكثرت االجتهادات الفرد، رث حضاري مختلفاجناس متعددة تحمل اِ 

حكام لى تحدید ضوا�ط معینة من شأنها أن تساعد على تجاوز اختالف االفكانت الحاجة إ

 واآلراء.

                                                           
 . 1931، ص ، تونسالِحداد على امرأة الحداد، الصالح بن مرادمحمد  - 1
ستغرقها الوحي تغیرت الظروف التي استدعت �عض االحكام ثم تغیرت الظروف فتغیرت �عض افي الثالث والعشر�ن التي �قول أحمد أمین " - ∗

، فتحتاج إلى نهي كالذي قال رسول هللا (ص) " تتغیر الظروفألة تحتاج إلى أمر و األحكام ثم تغیرت الظروف فتغیرت األحكام، بل ر�ما كانت المس
 ".یتكم عن ز�ارة القبور أال فزروهاكنت قد نه

ها �عض اآل�ات منسوخ ص على أنّ ، وقد اضطر المفسرون إلى النّ ف�ما حكم یخالف حكم اآل�ة األخرى ر�ما كان السبب في أن �عض اآل�ات 
وعشر�ن سنة في ح�اة النبي (ص) فما �الك إذا اختلفت السنون ومّر أكثر من ألف عام وتغیرت  و�عضها ناسخ فإذا اخذت هذا في ظروف ثالث

، وواجه مالت لم تكن معروفة كالسلم ونحوهالظروف �الفتح الواسع وتغیرت البیئات من حارة إلى �اردة ومن بداوة �س�طة إلى مدینة معقدة وٕالى معا
بي النّ  نّ أنة الغر��ة ومعتقداتها وتراكیبها، أال �ظن الناظر رس والروم والهند ومصر وفي الحدیث... المدیالمسلمون في القد�م مدینات  كمدینات الف
 .ت عل�ه آ�ات كثیرة من آ�ات النسخ(ص) لو كان ح�ًا وواجه هذه الظروف لنزل

، القاهرة، سنة یوم االسالم، جتهاد المغلق " أنظر أحمد أمینالمة االسالم�ة من تشر�ع مرن �قابل هذه الح�اة الجدیدة �ا الكر�م الرح�م لم ُیخل األوهللا
 . 45-44، ص 1978
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لم  أفرز محاوالت تقننین ما ین �صفة تدر�ج�ة إلى مؤسسة قدفإن تحول الدّ و�ع�ارة أدق "  

ة على نحو �عرفه �ه ، ونهض بهذه المهمّ خالق�ة عامةأاألصل سوى توجیهات  �كن في

 .1المؤرخون معرفة دق�قة "

، لى القرآن الكر�م�فرضه واقعهم من قضا�ا وٕالجائهم إفمحاوالت الفقهاء ایجاد حلول لما 

التقنین الجاف الذي �مكن تفهمه ق�اسًا إلى لى في نظره قد حادوا �آ�ات األحكام إهم غیر أنّ 

ما ورد في  ، فمثالً استن�اطهم حكم القصاص في القتلى واقع تلك الفترة و�ستدل بذلك �ك�ف�ة

 َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْ�ُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِ�اْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِ�اْلَعْبدِ {سورة ال�قرة 

ِلَك َواْألُنَثٰى ِ�اْألُنَثٰى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخ�ِه َشْيٌء َفاتَِّ�اٌع ِ�اْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْ�ِه ِبِإْحَساٍن ذَٰ 

ِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِل�مٌ  �ُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدٰى َ�ْعَد ذَٰ   .2}َتْخِفیٌف مِّن رَّ

ها تر�طها �ق�م تحّد من تتعلق �القصاص في القتلى ولكنّ فهذه اآل�ة تضع قاعدة عامة   

حمة ما كان بوسع الفقهاء خفیف والرّ تطب�قها هي ق�م العفو وات�اع المعروف واالحسان والتّ 

، و�ذلك حصل ها تستعصي على التقنین�طوها من القرآن ألنّ اقحامها في األحكام التي استن

تالءم وطب�عة األحكام ال�شر�ة الجافة التي ال ص الشامل إلى فهم یاالنحراف عن مقصد النّ 

فلم یجد الفقهاء ما یتعلق �القصاص في  3دخل فیها لمثل تلك الق�م واالعت�ارات االخالق�ة.

َوَكَتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ النَّْفَس {راث الخروج سوى آ�ة المائدة الخاصة �ما كتب الیهود في التّ 

نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن ِ�النَّْفِس َواْلَعْیَن �ِ  نَّ ِ�السِّ اْلَعْیِن َواْألَنَف ِ�اْألَنِف َواْألُُذَن ِ�اْألُُذِن َوالسِّ

ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  َق ِ�ِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل للااَُّ َفُأولَٰ فرسخوا بذلك فهمًا   4}َتَصدَّ

 .مبتوراً 

                                                           
 .137، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 .178البقرة، اآلیة  - 2
 .138المصدر نفسه، ص  - 3
 .45المائدة، اآلیة  - 4
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عوة إلى ظر عن الدّ وحتى عندما تكون آ�ات األحكام صر�حة و�قطع النّ الشرفي "�قول   

 لسائد في فترة نشوء الفقه و�عد استقراراالفهم  ، فإنَّ ت�طة بها والمالزمة لتلك األحكامم المر الق�ّ 

أي حكم تفصیلي لم یرد لفض مشكل قائم زمن الوحي ولتوج�ه المسلمین نحو الحلول  أنّ 

ما هو حكم یتعین تطب�قه نّ إ العادلة التي تضمن كرامة األفراد وسالمة المجتمعات فحسب و 

فلم �كن هناك  1" ات حتى وٕان أدى األمر إلى التعسفظر عن الظروف والمال�س�قطع النّ 

 .صوق النّ سبیل إلى تطب�قه حسب منط

صوص القرآن�ة فهذا المثال وغیره هو في نموذج لما أدى و�ؤدي إل�ه الفهم القانوني للنّ  

ها ما ال ، إلى تحمیلفي القصاص في القتلىین�ة والدّ من تقصیر لها �طرح أ�عادها األخالق�ة 

ة سا�قة في القصاص في مّ وارد فیها على سبیل االخ�ار على أُ تتحمل وتعم�م الحكم ال

 الخروج.

بب في فرض هذا الفهم على ضمائر المؤمنین وتأو�ل القرآن تأو�ًال متعلقًا یركز فما السّ 

 ص ومجمل هدایته؟االهتمام على عدد محدود من اآل�ات المبتورة اح�انًا دون سائر النّ 

هج ثم أن البیئة ین إلى مؤسسة كان �قضي هذا المنحى وهذا النّ بب هو تحول الدّ السّ   

 ، معنى ذلك أنّ موذج من الفهمن توفر سوى هذا النّ �ة التي حصل فیها هذا الفهم لم تكار�خالتّ 

ًا وال یثیر في �طب�ع كان �عتبر أمراً تستند إلى مبررات دین�ة م�اشرة "التنظ�مات االجتماع�ة 

 .2"ین الذي ینتسبون إل�هاس أي اشكال مهما اختلفوا في مستوى العقائد ومهما كان الدّ النّ 

الظروف التي أحاطت بنشأة علم األصول ال �مكن أن یتم دون تنز�له في البیئة  ففهم 

وتحولت إلى مؤسسات دین�ة قائمة سالم كثرت فیها األد�ان التي س�قت اإل التار�خ�ة التي

                                                           
 .138، ص، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 .139، ص السابق المصدر - 2
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فنحن هنا بإزاء فهم تار�خي للرسالة المحمد�ة حددته عوامل مشتركة بین ات�اع مختلف "

، التجارة والرعي والصنائع ال�س�طةتقار�ة تقوم على الزراعة و األد�ان في ظروف مع�ش�ة م

كما حدده مستوى الوعي بتمّیز اإلسالم ودفعه ال�شر�ة قاط�ة إلى درجات أسمى من الحر�ة 

 . 1والمسؤول�ة"

كان مت�عًا  �حكم العقل�ة السائدة ، بل عن أهل عصره اح�ة فالشافعي لم �شدّ من هذه النّ  

ظر عن االختالفات ، �قطع النّ ین عموماً بین الفقهاء خصوصًا والمسلمما كان محل اجماع 

ومعاصر�ه ه لم �كن هو ، �اعت�ار أنّ نهم ف�ما دون المستوى من المعرفةالتي كانت بی

" فهم حر�صون أن تكون سلوكاتهم مطا�قة للمشیئة اإلله�ة یتصورون امكان�ة خالفها

یهم إل�ه اجتهادهم لما یترتب عنه من اضفاء ومنسجمًا مع التعال�م القرآن�ة �حسب ما یؤد

ص�غة القداسة على ما هو في حق�قة األمر تأو�ل �شري صرف من بین التأو�الت التي 

 .2ص التأس�سي"�سمح بها النّ 

: إذا كان األمر كذلك وكل الدالئل تشیر إلى أن مسار الفكر یتساءل الشرفي �قوله -

اه. عند األج�ال األولى من المسلمین لهذا االتجاالسالمي قد خضع �الفعل عند الشافعي و 

 فف�ما یتمثل ابداع الشافعي ؟

ص عه الشافعي هو ما ف�ه الموقف السائد من النّ أهم مظهر ابد إذن �عتبر الشرفي أنّ 

صه ص�اغة نظر�ة عبر عنها ین وتأو�ل لنصو القرآني �ما �حتوي عل�ه من فهم لوظ�فة الدّ 

ل�ه إذا ، وعسبیل الحق ف�ه داللة موجودةالزم أو على  حكم �قوله "كل ما نزل �مسلم فق�ه
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ف�ه �االجتهاد اللة على سبیل الحق ، وٕاذا لم �كن ف�ه �غ�ة طلب الدّ كان ف�ه �غ�ة حكم ات�اعه

 .1"واالجتهاد �الق�اس

فعال الع�اد ال تخرج كونها عن الحالل أو الحرام أو المندوب د لألحكام وجعل كل أفقعّ  

 بین الحالل والم�اح ف�ما �قع المكروه بین الم�اح والحرام. و�قع المندوب

ه وازل فإنّ كل النّ اآل�ات القرآن�ة المتضمنة لألحكام محدودة العدد وال تشمل  ونظرًا إلى أنّ 

س�ة إلى منزلة الكالم االلهي مضطرًا إلى قبول أحادیث اآلحاد كما ورد فیها ارتقى �النّ 

واستند إلى االجماع ف�ما لم �أت ف�ه قرآن أو سنة أو ف�ما �حتاج تفص�الت لم یذكرها القرآن 

فیهما إلى ترج�ح تأو�ل على اآلخر ثم شرع التحلیل والتحر�م �الق�اس على معنى الحالل 

 .2والحرام المنصوص في الكتاب والسنة "

ر ، فقبلها الضمیالثالث ال سبیل إلى مناقشهافأص�ح هذا المبدأ مسلمًا �ه منذ القرن  

دون  3"قتضیها وانضم خاللها إلى میدان "الغیر مفكر ف�هاالسالمي �اعت�ار أن االسالم �

ار�خ�ة التي وضع فیها ذلك المبدأ هي التي فرضته وان اختالف العصر المرحلة التّ  وعي �أنّ 

 . كن أن یؤدي إلى إقرار مبدأ مغایرار�خ�ة وتطور العقل�ات �موالظروف التّ 

ه الشافعي للترتیب التفاضلي ألصول الفقه مع حصرها في أر�ع �عد أقرّ فهذا المبدأ وما  

أمر بدیهي �النس�ة إلى من نشأ على قبول هذه المنظومة والتسل�م بها دون نقاش لألسس 

 التي قامت علیها.

اس�ة رّسخت مبدأ ر�ط أفعال لطة الس�ّ ، فالسّ مر لم �كن كذلك في حق�ة الشافعيلكن األ 

ه لم �كن حتى في ، بل انّ م �كن موجود قبل الشافعي، ذلك أن هذا المبدأ له�ةاس �أحكام فقالنّ 
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" بین "أهل الحدیثو " تأرجح بین مدرستین كبیرتین هما "أهل الرأي، بل كان محل عصره

فلم تكن المسلمة التي تقتضي أن �كون لكل نازلة حكم الزم مسلمة صر�حة رافض وقابل "

، �قدر ما كانت مسلمة ضمن�ة یبتعد عنها الواقع افعيقبل الشّ عنها تعبیرًا دق�قًا معبرًا 

 .1"ممارسة حینًا و�قتر�ان حینًا آخروال

ولة الع�اس�ة وحرص خلفائها على أن تكون �عد ق�ام الدّ  فلم یتضح القول بهذا المبدأ إالّ  

على  التشر�عات فیها ذات مسند اسالمي �عدما كانت س�اس�ة لدى الخلفاء األمو�ین القائمة

 دخل في كل ما �مس لمجال الدیني إالّ مبدأ ترك الحبل على الغارب في هذا المبدأ وعدم التّ 

 ما كان �مس مصالحهم �صورة م�اشرة.

ة الفصل بین العقل االسالمي والبیئة التار�خ�ة التي نشأ في ه ال �مكن البتّ یتبن أنّ  و�ذلك 

عال�م القرآن�ة ، لقد تأثرت �التّ والثقافي واالقتصاديیني ، منها الدّ ها م�اشرة �عوامل متعددةظلّ 

، و�ما ورثه عن العصر الجاهلي و�ما اصطحبته المجموعات التي و�البیئة �الخصوص

ظام االجتماعي لمجتمع زراعي ، و�ما فرضه النّ سالم معها من عادات وتقالیداعتنقت اال

 .2"منرعوي كان قائمًا في ذلك الزّ 

وغیرها أص�ح من الضروري نقد العقل االسالمي ومراجعة مسلماته فلهذه األس�اب  

، و�ما �طرحه من قضا�ا متشع�ة تعجز منظومة اهنوآل�ات اشتغاله في ضوء الواقع الرّ 

 أصول�ة بنیت في القرن الثاني هجري على ایجاد الحلول المالئمة لها.

یر �فتقر إلى التدقیق ظیر الشافعي تنظاألساس �كون من الطب�عي اعت�ار تنفعلى هذا  

غزالي وكتب أصول الفقه " لالمام ال، ككتاب "المستصفىالتفصیل والترتیب المنطقي الصارمو 
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من أهم القضا�ا  ن یبلور عدداً كران فضله فقد استطاع أن ال یجب نُ ولكامة "المتأخرة �صفة ع

هج نمأمثلة كثیرة للین �االعتماد على التي تعترض المتصدي الستن�اط االحكام الفقه�ة وان ب

  .1" الذي یتعین توخ�ه في ممارسة نصوص  الكتاب والسنة

صوص القرآن�ة �حتاج إلى معاییر عمل على مییز بین العام والخاص من النّ فالتّ  

ة والنهي الذي قصد منه هي الذي قصد منه التخییر في السنّ توض�حها وكذا الشأن بین النّ 

والق�اس التي ستطور ف�ما �عد متأثرة �المنطق الیوناني كما أن طرق االستدالل  التحر�م.

 .2في حاجة إلى من یرسي معالمها و�ثبت دعائمها " تكان

ه وضع هذه القوانین الكل�ة واستطاع ان یلتقط المؤشرات افعي ألنّ هنا تكمن ع�قر�ة الشّ  

حقون كون الالّ المتناثرة في عصره وعند سا�ق�ه لیؤلف بینها و�شید صرحًا أصول�ًا شامخًا س�

 .له عالة عل�ه

ه ال ضیر من أن یتبین الیوم �عد مرور أكثر من أنّ  –یرى الشرفي  –فعلى هذا األساس  

على هذا الجانب أو ذاك من اثنا عشر قرنًا �عد وفاته ثغرات منهج�ة أو أن نكون راضین 

طحنته طحنًا وتركته ، فتلك سنة الح�اة ال تعرف الث�ات والجمود ومن لم �سایر تطورها تفكیره

 على هامش التار�خ.

ذین �قلدون ه �عتبر أن المآخذ المسجلة في المشروع �عتبرها مآخذ على اللّ غیر أنّ  

بین عصره وعصرهم وظرفه وظروفه أكثر مما افعي تقلیدًا أعمى رغم الفوارق الشاسعة الشّ 

 هي مآخذ على الشافعي نفسه.
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 جهة العلم الخبر نّ إقول "عندما یؤكد الشافعي قوله إذ � الشرفي إلى مراجعة الّرسالة یذهب

من وسائل المعرفة أمر ط�عي جدًا ار وتقدمها على ما سواها افعي على ثقة في األخ�الشّ  فإنّ 

 .  1في عصره"

قة التي قطعتها العلوم لكن العیب كل العیب من یجهل الیوم أو یتجاهل الخطوات العمال

فع ، التي كشفت �التجر�ة واالخت�ار والبراهین عن الدوامنهافس ، خاصة علم النّ االنسان�ة

س�اب الخطأ الذي ر االنسان عن ذاته وعن غیره وعن أخ�االمتعددة الكامنة وراء عمل�ة أ

ظر جذر�ًا في �عترى الخبر عن حسن ن�ة وعن غیر قصد مما �حمل حمًال على اعادة النّ 

 مفهوم الصدق والكذب كما كان یتصوره القدامى.

افعي �صفته جهة العلم لى ازاحة الخبر من المرت�ة األولى التي أوالها الشّ الي إ�التّ  و�دعو 

نحن رفي "هج �قول الشّ غم من خطورة هذا النّ على الرّ لى المعرفة ال�قین�ة الثابتة.أو السبیل إ

 ، لكن فيعن منهج الشافعي في هذا المضمار تائج الخطیرة المترت�ة عن العدولمدركون للنّ 

   2تقدر�ه األفضل مواجهة المشكل بجرأة ونزاهة أفضل من التعامي عنه "

  3:ذي قسمهم �حسب التكلیف إلى قسمیناس والیتطرف الشرفي إلى تمییز الشافعي للنّ 

 .المكلفون في غیرهم –أنفسهم    ب المكلفون في  –أ 
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ا أمّ  1"رج غیره ممن تركها�حن ف�ه الكفا�ة لم م مَ هإذا قام بها من خاصتالمكلفون في أنفسهم "

والذي  2"والذي ال �سع �الغًا غیر مغلوب على عقله جهله " المكلفون في غیرهم وهم العامة

 ."ین �الضرورةالمغلوب من الدّ أطلق عل�ه اسم "

، أي �عدم تساوي كلیفظرة الفقه�ة القائلة بتفاوت التّ وعلى هذا األساس انبنت النّ     

والوصا�ا وتشكلت على اساسه هیئة شبیهة �الكن�سة �ما أنها ترى المسلمین في الحقوق 

 ین�ة.نفسها وتراها السلطة كما یراها عموم الناس مؤهلة أكثر من غیرها لتأو�ل النصوص الدّ 

، على الرغم من اختالف الذهن�ات غرض منها اقامة الضوا�ط والقواعدفهذه الهیئة كان ال   

، لكن هذه الضوا�ط والقواعد ض�قت اتسمت �انتشار األم�ةصة في بیئة ومستو�اتهم وخا

 غالق �اب االجتهاد.  ، مما أدى إلى صومعته وإ لت الفكروكبّ 

روا هذه هم برّ أنّ " الشافعي وسائر المفسر�ن  أنّ  –�قول الشرفي  –لكن الغر�ب في هذا كله 

ما كانت موجودة  اهتمامات علیهاالوظ�فة التي یتوالها الفقهاء �آ�ة لم یراعوا س�اقها واسقطوا 

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَینِفُروا َكافًَّة { في سورة التو�ة �ضرب مثال ف�ما وردو  .3"البتة زمن الوحي

یِن َوِلُینِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ْنُهْم َطاِئَفٌة لَِّیَتَفقَُّهوا ِفي الدِّ ِإَلْیِهْم َلَعلَُّهْم  َفَلْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

 .4}َ�ْحَذُرونَ 
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الحكام المتعلقة ه في الّدین ل�س �أ�ة حال ما كان �قوم �ه الفقهاء من استن�اط ا"فالتفقّ 

دفاع عن ، غایته االستنفار الذي �حض عل�ه القرآن للّ ما هو كاالنذارنّ �ظاهر األعمال وإ 

 .1االسالم في وجه أعدائه من المشركین یومئذ"

لي الذي بلوره الشافعي تمثل في التي �مكن أن تسجل على هذا المنهج األصو خذ فالمآ

ظام حصر الم�احث الفقه�ة في جزئ�ات الع�ادات وعدد محدود من المعامالت واقتصار النّ "

�ة من نكاح وطالق وارث وما االسالمي على البث في مسائل األحوال الشخص صيالقصا

ن الجنا�ات. وان نشأت على هامش القضاء مؤسسات ، وفي ید القاضي في ما سواها مإلیها

اسة وذوي النفوذ ال تراعي التوجیهات القرآن�ة واألخالق�ة االسالم�ة �قدر ما تراعي مصالح الس

قا�ة على ذوي األنساب أو الزعامة على الق�ائل ، مثل دیوان المظالم النّ والجاه وأهواءهم

 .2والعشائر"

افعي االصولي ن نتمسك �منهج الشّ من غیر المعقول الیوم أ هفهذا التحلیل �حتم علینا أنّ  

ما كان ف�ه  فوجب التأكید على أنّ ا یبدو لنا مالئمًا لروح العصر "�مكتفي بتطع�مه وأن ن

صولي �شري تار�خي وثیق الصلة �ظروف أ افعي مت�عًا ومبدعًا على السواء كان بناءالشّ 

   3على عّالته ".جاء ف�ه القرن الثاني وال یتصور اآلن أن نحتفظ �م 

الظروف التار�خ�ة مشابهة  فرسالة الشافعي منظومة اصول�ة صالحة إذا ما كانت 

تحت وطأة الثورات الصناع�ة والتقن�ة  جذر�اً  أن تغیر هذه الظروف تغیراً  ، إالّ لظروفه

المجتمع�ة وفي الوسائل  االعالم�ة وما �شهده العالم من تحوالت في انماط المع�شة وفي الق�م

، فلم �عد �مقدور المؤمن في ظر في تلك المنظومة ونقدها�حتم علینا اعادة النّ المعرف�ة، 
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من كفیل فالزّ  1"قدماء ومن خالل نظرتهم إلى الكون عصرنا أن �قرأ كتا�ه عبر معاییر ال

 یتهما.اق، وتلك تجاوزًا ال أمل ف�ه من أن �ستردا اشعاعهما ومصدبتجاوز هذه

وعل�ه فنقد العقل االسالمي هو األساس الذي نمر من خالله إلى نقد المحتوى الذي انتجه 

الكثیر من هذا المنتج قد أضحى لعوامل كثیرة �منزلة المقدس ال  أنّ  على مدى قرون خاصةً 

، وقد ار�خفي القّ�م االسالم�ة عبر التّ  �مكن المساس من خالل ما اكتس�ه من سلطة مفارقة

ب ممارسة فكر�ة، ومنها ظهور في عصرنا واتخذ اشكاًال متعددة منها التعّص  بلغ ذروته

 ة.�الحركات التطرف�ة التي تعتمد قراءات مخصوصة لإلسالم ظاهرة عین
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 الم�حث الثالث: نقد التراث 

، وهذا التنوع رات العر�ي االسالميالتلقد تنوعت وتعددت المشار�ع التي حاولت دراسة   

هو محاولة اعادة والهدف منها ، ف مناهج ال�حث وتعدد القراءات�األساس إلى اختالعائد 

الي مجابهة التطور ، و�التّ �طرق حداث�ة وجدیدة �غ�ة تحقیق قفزةسالمي قراءة التراث اإل

 حاق �ه.الغر�ي ومحاولة اللّ 

قراءة تراثنا اعادة  �العمل على الّ أزمة االبداع ال �مكن تجاوزها إ نّ أفهاهو الجابري �عتبر "   

الل وأبو ز�د یؤكد على ضرورة إدراك ال�عد التار�خي للتراث من خ 1"قراءة نقد�ة معاصرة

 .2"ار�خيراث �ضعه في س�اقه التّ انجاز وعي علمي �التّ "

الي ، و�التّ راث ونقدهاعادة قراءة التّ رفي حاول الكتا�ة في هذا المجال ومحاولته بدوره الشّ     

؟ وعن استراتج�ة وعن مدلوالته داخل فضاء الفكر اإلسالمي؟ مفهوم هذا الّتراثنتساءل عن 

 ؟.رفي في نقده لهذا التراثالشّ 

غوي واالصطالحي وعن ماهیته �ه اللّ راث في شقّ لى مدلول التّ هذا ما س�حیلنا إلى أن نتطرق إ

 رفي وهذا هو محور �حثنا في هذا الم�حث.لدى الشّ 

 في مفهوم التراث - 1

لدى المفكر�ن العرب �مكانة قافة العر��ة راث �الدراسات داخل فضاء الثّ لقد حظي التّ     

" في الّلغة العر��ة لم �عرف في �عرف قبل في العصور تداول كلمة "تراث، إذ أن كبیرة

، بل �مكن اعت�ار المضامین التي تحملها هذه ة �قدر ما عرفه في القرن العشر�نالماض�

                                                           
 .62، ص 1989، 1، مركز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، طاشكال�ات الفكر العر�ي المعاصر، محمد عابد الجابري  - 1
 .14، ص ، مرجع سابقالنص، السلطة والحق�قة ،نصر حامد ابو ز�د - 2
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. 1"الیوم نحن عرب القرن العشر�ن، لم تكن تحملها في أي وقت مضى نناالكلمة في أذها

 ؟ًا؟ وما هو مدلوله عند الشرفيفماذا نعني �التراث لغة واصطالح

 التراث: لغة 1 – 1

، صّنفه من صفات هللا التراث في ابن منظور من الجذر "ورث"، َوَرَث الَواِرثُ  لفظ   

، جل لور�ثه: ما یخلفه الرّ مالُه ومجده ورثُه َعنُه ِورثًا، وراثًة ومیراث. والّتراث تعالى(...)َوَرَثهُ 

   . 2اء ف�ه بدل الواو"والتّ 

، ث مرادف لِإلرث والورِث والمیراث، و�طلق على ما یرثه اإلنسان من مال وحسبرافالتّ    

و�ین اإلرث على خاصین �المال هما وقد فرق �عض القدامى بین الورث والمیراث على أنّ 

" استعماًال التراث فهو أقل المصادر من فعل "ورث ا لفظ، أمّ ه خاص �الحسبأنّ  أساس

 .3وتداوًال عند العرب الذین جمعت منهم الّلغة العر��ة "

 4}َوَتْأُكُلوَن التَُّراَث َأْكًال لَّم�ا{" في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى وقد وردت كلمة "تراث   

حیث كان العرب في الجاهل�ة �أكلون  فالمقصود من هذه اآل�ة تأكلون المیراث أكًال شدیداً 

، أي �أخذون نصیبهم ونصیب غیرهم ممن شعاً ساء واألوالد الصغار أكًال شرهًا جمیراث النّ 

 .5"حول له وال قوة ال

، یبتعد القرآني لكلمة تراثن واالستعمال غو�یعر�فین اللّ كال من التّ  فالمالحظ هنا یرى أنّ     

، رغم أن طى لها في الخطاب العر�ي المعاصربها عن الموروث الثقافي والفكري المع

في كتا�ه فصل  بن رشد مثالً تراث" كانفس مدلول كلمة "یب غیر القدامى استعملوا تراك
                                                           

 .21، ص سابق ، مرجعالتراث والحداثة، محمد عابد الجابري  - 1
 .907، ص ، مرجع سابقلسان العربابن منظور،  - 2
 .26، ص 1993 ،1، دار الطل�عة، بیروت، طالحداثة والتراثعبد المجید بوقر�ة،  - 3
 .19الفجر، اآلیة  - 4
 .16، ص 1988، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، (دط)، ميالتراث العر�ي االسالحسین محمد سلمان،  - 5



: أساس المشروع التحدیثي عند الشرفي من خالل الفصل الثاني
 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  اشكال�ة التراث: مفصل�ة التحدیث 

 

92 
 

لك ... ه یجب علینا أن نستعین على ما نحن �سب�ه �ما قاله من تقدمنا في ذأنّ المقال یري "

 .1"منه إلى التراثاشارة 

راث فعلینا أن إذا ما أردنا أن نقدم قراءة من داخل الّلغة لمفهوم التّ وفي هذا �قول أبو ز�د "    

كه إلى ما یتر  ه ال �شیر إلى التداول القرآني إالّ تتخلى فورًا عن الجذر الّلغوي "ورث" ألنّ 

 .2"الشخص المیت من مال فیورث عنه

 اصطالحاً  التراث: 2 – 1

ماد�ات ومعنو�ات أ�ًا كان  لف للخلف منما خلفه السّ "هو  راثصطالحي للتّ المعنى اإل   

، فهو �شمل ما تراكم من الغابرة من انتاج فكري وحضاري ، أي كل ما تركته األج�ال نوعها

 .3"ب وفنون وعلوم لدى شعب من الشعوبخالل األزمنة من عادات وتجار 

هو مجموعة العقائد والتشر�عات والمعارف المعبر اإلسالمي لدى الجابري "راث العر�ي فالتّ    

) ون الثالث األولى للهجرةالقر دو�ن (عنها في لغة تحملها وتؤطرها والمتكونة في عصر التّ 

وامتداداته التي توقفت آخر تموجاتها مع ق�ام االمبراطور�ة العثمان�ة في القرن العاشر 

 عبي وتراثالتراث الشّ ، كات المنس�ة والهامش�ةعر�ف التراثهذا التّ ه �ستثني في ، لكنّ 4هجري"

راث هو كل التّ �عرفه �قوله "" ما نجد "حسن حنفيف� .5"األقل�ات أو ما �سمى "المسكوت عنه

                                                           
، ص 1982، ، الشركة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر، (دط)فصل المقال وتقر�ر ما بین الشر�عة والحكمة من االتصال ،بو الولید ابن رشدا - 1

28 . 
 . 16، ص ، مرجع سابق، الحق�قةالنص، السلطة، نصر حامد ابو ز�د - 2
 .16، ص رجع سابق، مالتراث العر�ي االسالمي، حسین محمد سلمان - 3
 .24، ص ، مرجع سابقالتراث والحداثة، محمد عابد الجابري  - 4
 .44، ص م�شال فوكو في الفكر العر�ي المعاصر، الزواوي �غورة - 5
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هو  سالميراث اإلعر�ف التّ ف�كون بهذا التّ  1"من الماضي داخل الحضارة السائدة ما وصلنا

 سالم�ة.كل ما انتج في ظل الحضارة اإل

 : موقفین اساسینرفي الشّ راث یرصد لتّ ه لفي تعر�ف .التراث عند الشرفينقد  * 

ین�ة سواًء كانت في اآلثار المكتو�ة التي تتعلق �المواض�ع الدّ التراث هو جملة  : أنّ أولهما

قوس والعادات . دون أن �شمل ذلك الطّ 2میدان التفسیر أو الحدیث أو أصول الفقه ذاته "

 .عب�ةوالتقالید الشّ 

عر�ف شب�ه بتعر�ف الجابري الذي استثنى هو اآلخر هذه الجوانب الهامش�ة من فهذا التّ 

 العادات وتراث األقل�ات والطقوس.

أي أّنه  ∗"رآني و�نطلق منه في جم�ع الحاالتص الق: هذا التراث یتمحور حول هذا النّ ثانیهما

ث �شري محض ه ترا، معنى هذا أنّ القرآنلى هامش نص تأس�س مقدس هو معطى تكون ع

ار�خ�ة ومصالح روف التّ ، یؤول و�وظف و�وجه حس�ما تقتض�ه الظّ أنتجه العقل االسالمي

الفئات التي تتنازع التأو�ل وما تسمح �ه اآلفاق الذهن�ة واألطر الثقاف�ة والمعرف�ة في تلك 

 .الظروف

تقلید�ة جامدة فال المعرفة لم تعد  ، و�ما أنّ تغیرالواقع قد  ، �ما أنّ �مثل هذا مدخًال لنقده     

�ق ال یوجد طر الشرفي " إذن من اعادة قراءتة في ضوء المعارف الجدیدة ومناهجها. �قول بدّ 

سالمي من الماضو�ة المعرقلة التي یتخ�ط فیها في كل آخر إلى تخلص الفكر العر�ي اإل

                                                           
 .11، ص 1987، 3القاهرة، ط ،، مكت�ة االنجلو مصر�ةالتراث والحداثة، حسن حنفي - 1
 .115، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 2
جالل ، وهي متوقفة على العلم �كتاب هللا تعالى" أنظر ین�ةالعلوم الشرع�ة والمعارف الدّ " فكل كمال دیني أو دنیوي عاجلي أو أجلي مفتقر إلى  ∗

 .175، ص 1973 ،، المكت�ة الثقاف�ة، بیروتاالتقان في علوم القرآنالدین السیوطي، 
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ه وتمثله على ر الحدیث في مضانّ طالع الم�اشر على الفكین عبر اإلماله عالقة �الدّ 

 .1حق�قته"

مت الحداثة رفي هو �الض�ط عنصر من أهم العناصر التي قا" كما �سمیها الشّ "فالماضو�ة   

الحاضر الذي سیذهب مستق�ًال نتج عنها ، �اعت�ارها الماضي مجرد حلقة على أنقاضه

 ، هو مركز اهتمام الحداثة".أفضل

الذي اعتمده في رفي یجرنا إلى الوقوف على المنهج عند الشّ راث فالحدیث عن نقد التّ    

ل و�طبق ، لذلك نراه ینزّ امهن األسس التي ینبني علیها نتائجه واحك، كي یتبیّ قراءة هذا التراث

ین السیوطي كي یتبین " لجالل الدّ قراءته أو هذا المنهج على كتاب "اإلتقان في علوم القرآن

 راث ونقده.من قبله في قراءة التّ  عن كثب مالمح المنهج المعتمد

یوطي مصنف جامع انتقل بتصنیف مختلف المعارف التي كان �مكن ین السّ فجالل الدّ    

 التي یتعین اتقانها عنده هي عندهفعلوم القرآن القرن العاشر أن �طلع علیها "العالم من 

ى تدو�نه وترتی�ه ومعرفة ص من ك�ف�ة الوحي �ه وتنز�له إلجملة المعلومات المتعلقة بهذا النّ "

مك�ه ومدن�ه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقیده وما إلى ذلك من المعارف 

ة الضرور�ة ألي فهم سل�م وسلوك غو�ة والفقه�ة وال�الغ�صول�ة والكالم�ة اللّ ار�خ�ة واألالتّ 

 .2مستق�م"

المفسر الكالس�كي وثقافة العالم  ه �مثل أحسن تمثیل ثقافةهنا تبرز أهم�ة االتقان في أنّ    

 ین�ة كلها ومحورها.القرآن هو قطب العلوم الدّ  المسلم على أساس أنّ 

                                                           
 .61، ص 2011، 1، دار الجنوب، طوالمجتمع) في الثقافة 3لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
، 1990، 2التونس�ة للنشر، طالدار یني، ص الدّ ، في قراءة النّ عبد المجید الشرفي، في قراءة التراث الدیني "االتقان في علوم القرآن" انموذجا - 2

 .15ص 
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یني عمومًا من حیث خصوصیته ص الدّ رفي من ضرورة الوعي �طب�عة النّ ینطلق الشّ    

هذا  ، و�عتمد لدرك هذه الخصوص�ة مدخًال أنثر�ولوج�ًا ذلك أنّ صوصوتمیزه عن �اقي النّ 

على تجاوز ومصیره وموته و�مثل قدرته "نسان ص یؤسس إلضفاء المعنى على ح�اة اإلالنّ 

قع وتر�طها طب�عة البیولوج�ة ببناء عوالم معنو�ة موضوع�ة تستوعب مختلف مظاهر الوا

 .1"ب�عضها �عضا أخالق�اً 

وتفضیله ، وهو االنتصار لكتاب مقدس ما قلید�ةكما �شیر إلى مبدأ ثابت في الثقافات التّ     

، فیجد مبرراته قلید�ةعلى �ق�ة الكتب وهذه میزة اتسم بها موقف المؤمن في المجتمعات التّ 

، ولوقوع تحت وطأة نظام ى ثقافة اآلخر ودینهفي الجهل �الكتب األخرى ل�ضیق االطالع عل

، وكذا �قوم وال �سمح �الخروج عنه أو تجاوزه ،عي صارم یتسم �االنغالق على نفسهاجتما

 ولة الرسمي المهمین على كل نواحي الح�اة.ا لعدم مزاحمة األد�ان االخرى لدین الدّ بهذ

ذلك بخطوة ثابتة ، أي كتاب االتقان و�عقب ل الشرفي األثر المدروسفي هذه البیئة ینزّ     

، لما وجد ین اإلسالميلقي العفوي للدّ خاصة �الثقافة االسالم�ة ف�عود إلى مرحلة ما �عد  التّ 

ضمن القوالب المعرف�ة �سبب صعو�ة اقتحام نصهم المؤسس "ون انفسهم في حیرة المسلم

فع�ة الم�اشرة وفي نطاق الحرص على وحدة األمة وتماسك عقائد ذات الغا�ات االجرائ�ة والنّ 

ص نفسه ذي الدالالت . ولر�ما كان ذلك عائدًا إلى طب�عة النّ 2المجموعة وانسجام سلوكها "

 .غني �الرموز والصور والمعانية الالعم�قة المتعدد

د احتدم ف�ه ، وهو واقع معقّ صكما لم �غفل الواقع أو البیئة الس�اس�ة التي تنزل فیها النّ     

، إذ ن لحسم المسائل لمصلحتهم الذات�ةلطة ولم �كن أطراف الصراع مخیر�الصراع حول السّ 

 .لطةأحق�ة كل طرف �السّ ص المؤسس قصد التدلیل على م علیهم العودة إلى النّ حتّ تُ 
                                                           

 .102، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 .116المصدر نفسه، ص  - 2
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، التي ت�حث عن االستقرار والرسوخ ا المعطى األخیر فعائد إلى السنة الثقاف�ة السالم�ةأمّ    

نة الثقاف�ة على نفسها �ما یترتب عن بدا�ة انغالق السّ رفي "وهو استقرار یرى ف�ه الشّ 

تم �الفعل منذ ، وهو ما كفیراالنغالق من اقصاء لكل رأي مخالف قد یذهب إلى حد التّ 

بینها حدود نهائ�ة أو ش�ه اكتمال التدو�ن واستأثرت الفرق والمذاهب بخصائص ممیزة 

 .ینيص الدّ مهید �كشف مالمح الواقع التار�خي �أ�عاده المختلفة للنّ فهذا التّ  .1"نهائ�ة

، وما حّف �ه من عوامل عدیدة ضوء على الكتاب المدروس وما حولهرفي الف�سلط الشّ    

اءة تسل�طًا �سهل الولوج إلى عالمه واالقتراب منه قصد فهمه والغرض من ذلك تب�ان منهج قر 

 : صیین اثنین، والذي طرق ف�ه نراثهذا التّ 

 ".نزل من القرآن على لسان الصحا�ة فماوع العاشر ": الذي �شمل على النُّ ص األولالنّ 

   2واألر�عین المتعلق �الناسخ والمنسوخ."ص الثاني فقد ورد ضمن النوع السا�ع ا النّ أمّ 

 : هامتینصین یبدي الشرفي مالحظتین في تحلیله لهذین النّ 

فاألول یهتم �أقوال جاءت على لسان "، صین متعلقان �الوحي: كال من النّ المالحظة األولى

وكیف سخ اني یهتم �ظاهرة النّ والثّ  الصحا�ة فكرسها الوحي وأص�حت بذلك جزءا من القرآن.

 .3دو�ن"كانت �عض اآل�ات ضمن القرآن ثم تثبت ف�ه عند الجمع والتّ 

صین قر�بین من �عضهما في بناًء على هاتین المالحظة كان من المفروض أن �كون النّ    

وع السا�ع وع العاشر والثاني في النّ ، األول في النّ أنهما كانا مت�اعدینیوطي إّال ترتیب السّ 

                                                           
 .117ص  ،، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 .118، ص المصدر نفسه  - 2
 .16مرجع سابق، ص  ، في قراءة النص الدیني،عبد المجید الشرفي، في قراءة التراث الدیني "االتقان في علوم القرآن" انموذجا - 3
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م�احث االتقان ا م�احث عدیدة ومتنوعة مما یترتب عنه الجزم �أن واألر�عون و�فصل بینهم

 ال تخضع لمنطق التدرج.

جمع المادة التي تخدم األغراض الفقه�ة أي ابرزها " ، لعلّ ه یخضع لترتی�ات أخرى نّ أبل    

معرفة األحكام على حساب ال�حوث النظر�ة الصرف وما تقتض�ه من منهج صارم في 

 .1واالستنتاج"العرض واالستدالل 

لهذا جاءت مادة الكتاب تراكمًا لمعلومات یتعین على المفسر حفظها وقبولها على     

خصي في مدى انسجامها أو �ه الشّ أفكیر فیها وأعمال ر عّالتها دون أن �طلب منه البتة التّ 

  ار�خ�ة من ناح�ة أخرى.وللحق�قة التّ ص القرآني من ناح�ة مالءمتها لمقاصد النّ 

نهج المحدثین �الخصوص على قل ومصین هو طغ�ان النّ : حول هذین النّ ظة الثان�ةالمالح

والذي �عمد إلى جمع كل األخ�ار على اختالفها وتعارضها اح�انًا دون تمح�ص أو  2"المادة

تدقیق رغم أنها تكتسي في �عض األح�ان خطورة �الغة خاصة في مسألة الوحي، فنحن �أزاء 

نفسهم �التفر�ط رغم معارضتها ألیوطي وال أسالفه ولم �سمح للسّ أخ�ار دونت عن الصحا�ة 

" فسياالش�اع النّ وهي طر�قة حسب الشرفي تؤدي إلى "، لبینة للصور الشائع عند المسلمینا

  .قناع عبر الحجج واألدلة العقل�ةدون االهتمام �اإل

قة في هذه األخ�ار لثّ نا مدعون إلى عدم ا�أنّ رفي إلى القول "و�ناًء على هذا یدعوا الشّ    

، وال �مكن �حال تفضیل �عضها عن ال�عض اآلخر وتصح�ح األخ�ار مع المفاه�م كّلها

                                                           
 .119، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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جم�عًا إلى  بل ال بد من اخضاعها 1"اب األخ�ار التي تدعمها أو العكسالشاسعة على حس

 .مس�ار العقل وتدق�قه

هللا المنزل على رسوله عن ، أي كالم یوطي یتبنى المفهوم السائد للوحيفإذا كان السّ     

إذا "، النبي وصدقه في نقل ما یوحى إل�ه" وهو مفهوم �سلم �أمانة "جبر�لطر�ق مالك الوحي

ه ال یتردد في نقل أخ�ار تناقضه وتختلف معه اختالفًا بین�ًا دون كان یتبنى هذا المفهوم فإنّ 

 .2"د علیها أو نقدهاأن �كلف نفسه عناء للرّ 

أحدكم قد  " عبد هللا بن عمر بن الخطاب " ل�قولنّ �مثال �قوله "حینما �قولرفي ل الشّ �ستدّ    

أم  –أو أن تقول عائشة ، قد ذهب منه قرآن كبیر "ما كلهكله وما یدر�ه  أخذت القرآن

آ�ة ، فلما كتب عثمان  200" كانت سورة األحزاب تقرأ في زمن النبي (ص)  –المؤمنین 

، ثم أن تذكر أسقط قرا�ة ثلثیهاآ�ة ) أي أنه  73المصاحف لم نقدر منها إّال ما هو اآلن (

 ة أخرى وهي جهد بیت أبي یونس آ�ة كانت في مصحف عائشة قبل أن �غیر عثمانامرأ 

جاهدوا كما عن آ�ة " مثلما �سأل عمر ابن الخطاب عبد الرحمان بن عوفالمصاحف 

 .3ها " اسقطت ف�ما أسقط القرآن "جاهدتم أول مرة " فیجی�ه أنّ 

 : تقراءه لهذه الظاهرة یرصد موقفینفي اس

 قدي للسیوطي وأمثاله من المصنفین في عصور الجمود واالنغالق.انعدام الحس النّ  – 1

ثیر یاث�ات هذه الشواهد على أن عمل�ة جمع القرآن لم یخل من الثوابت لم �كن لان  – 2

 .أذهانهم

                                                           
 .119، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 .19مرجع سابق، ص  ، في قراءة النص الدیني،عبد المجید الشرفي، في قراءة التراث الدیني "االتقان في علوم القرآن" انموذجا - 2
 .121، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 3
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فیها فترة الجمود واالنغالق التي �مثل السیوطي انموذجًا �ارزًا  و�هذا �ستنتج الشرفي أنّ     

ین قد ركائز الدّ  م �أنَّ " الذي سلّ ین أمیل إلى "الكسل المعرفي، ف�ات علماء الدّ قدال تؤمن �النّ 

داعي ف�ه  ، الاالسالم أضحى معطى ناجز سالة اكتملت نهائ�ًا و�أنّ الرّ  ، و�أنّ قامت واستقرت

 .الجتهاد أو إلعمال عقل

 : هذا عائد إلى سبین رئ�سین في هذا یرى الشرفي أنّ 

 ، وهذا عائد إلى السیوطي نفسه.ما تستط�ع االجا�ة عنه نا ال نلقى من األسئلة إالّ : أنّ أولهما

القرآن المثبت في الصحف هو  : عائد إلى الضمیر االسالمي وما رسخ ف�ه من أنّ ثانیهما

 . 1الذكر الذي اخبر عنه هللا تعالى في أكثر من موضع في القرآن

" الذي �اق الفرقاني�السّ ذه األخ�ار ف�ما �مكن أن نسّم�ه "ه �مكن تنز�ل هو�هذا یرى أنّ   

�االتهامات المت�ادلة بتحر�ف  البیئة اإلسالم�ة تعجّ خ�ار، عندما كانت ه هذه األفي ظلّ نشأت 

 ة والش�عة.القرآن خاصة بین السنّ 

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ {�قوله  ْلَنا الذِّ َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجیٌد ِفي َلْوٍح "{، آ�ة البروج 2}ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

، عالمة كتا�ه المقدس، كافیتان في ضأنه المؤمن على فهذین ال یبرر غیرهما 3}مَّْحُفوظٍ 

 الس�ما وان االجماع قد اتفقد عل�ه.

قوله عن  ر�ة صحة هذه األخ�ار �ما �قوله "القاضي عبد الج�ار مثالً الشرفي إلى مقا یدعو  

قصان وقالوا إنه كان على عهد رسول هللا (ص) �ادة والنّ أنهم جوزا في القرآن الزّ " الرافضین

وأنه قد ز�د  ،وا إن سورة األحزاب كلها محل حملبیننا وحتى قالاف ما هو موجود قد�مًا أضع

                                                           
 .121، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 .9الحجر، اآلیة  - 2
 -22-21البروج، اآلیة  - 3



: أساس المشروع التحدیثي عند الشرفي من خالل الفصل الثاني
 إشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي  اشكال�ة التراث: مفصل�ة التحدیث 

 

100 
 

" فهذه التهم المت�ادلة بین الش�عة والسنة من شأنها أن �حرف ف�ه ونقص وغیر وحرف

 1القرآن.

و�ة دو�ن وجعلتها مشالروا�ات �مكن أن تدل على احداث معینة واكبت عمل�ه الجمع والتّ  هفهذ

 .النقائص أي عمل�ة �شر�ةب�عض 

ف�ما نزل من القرآن على لسان �عض الصحا�ة " النوع العاشر " ص الثاني وهوا النّ أمّ    

عوض أن یدرجه في الم�احث المتعلقة �ك�ف�ة الوحي حیث أن یوطي ف�عتبر الشرفي أن السّ 

 فإذا �الرسول –وعمر بن الخطاب �الخصوص  –األمر یتصل �أقوال ینطقها الصحا�ة 

 .اه �عتبره نوعًا من اس�اب النزولی�غلها كما هي �صفته قرآنًا نر 

َلُه {هللا جعل الحق على لسان عمر وقل�ه " وهذا الحدیث یذكر �اآل�ة  إنّ إذ �فتتحه �حدیث " َنزَّ

وُح اْألَِمیُن َعَلٰى َقْلِ�َك {الخطاب فیها للرسول وكذلك �آ�ة . ف2}َعَلٰى َقْلِ�كَ  ِلَتُكوَن ِمَن َنَزَل ِ�ِه الرُّ

 .3}اْلُمنِذِر�نَ 

، إذ هو ا الحدیث من بلبلة في ذهن المؤمنالسیوطي شعر عن ما سیترتب عن هذ نّ وكأ   

اح�ة الشكل�ة على سوي بین الرسول وعمر في نزول الحق على قلب هذا وذلك من النّ �

فتكون " القرآنان عمر یرى الرأي فیزل �ه كله �أردافه. �قول مجاهد "، فإذا �ه �عدّ األقل

 .4"رأي عمر والقرآن ال قوله والقرآنالمطا�قة بین 

                                                           
 .6، ص 1، جمناهج السنة النبو�ة" والیهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضون حرفوا القرآن " انظر ابن ت�م�ة ،  - 1
 .97البقرة، اآلیة  - 2
 .194-193الشعراء، اآلیة  - 3
 .123، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 4
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في اتخاذ مقام ، األولى حاالت وافق عمر ر�ه أو وافقه ر�هص هناك ثالث و�حسب النّ     

خصوص ، والثالثة ب، والثان�ة المتعلقة �آ�ة الحجاب∗"ابراه�م مصلى في "حادثة أسرى بدر

نُكنَّ {، �قول عمر اآل�ة المتعلقة بنساء النبي  .1}َعَسٰى َر�ُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُیْبِدَلُه َأْزَواًجا َخْیًرا مِّ

ا�عة حیث قال عمر لما نزلت آ�ة �ستطرد الشرفي في التحلیل و�رى أن هناك روا�ة ر    

نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّن ِطینٍ {  .3}َأْحَسُن اْلَخاِلِقینَ َفَتَ�اَرَك للااَُّ {، 2}َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

ِ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِر�َل {ن عمر قال روا�ة منفردة أكما یثبت السیوطي     َمن َكاَن َعُدو�ا هللَِّّ

 .فنزلت كذلك 4}َوِم�َكاَل َفِإنَّ للااََّ َعُدوٌّ لِّْلَكاِفِر�نَ 

ا سمع ما قیل في أمر عائشة قال ه لم" فإنّ �سعد بن معاذا األخ�ار األخرى فتعلقت "أمّ    

َذا ُبْهَتاٌن َعِظ�مٌ { مرأة قالت یوم أحد "یتخذ هللا من ع�اده ا، ثم �فنزلت كذلك 5}ُسْ�َحاَنَك هَٰ

وكذا مصعب بن عمر یوم أحد  .6}َوَ�تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداءَ {الشهداء، فنزل القرآن على ما قالت 

ُسُل َأَفِإن مَّاَت َأْو  َوَما{ء و�قولفإنه كان �حمل اللواّ أ�ضًا  ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ

 فلم تنزل هذه اآل�ة یومئذ حتى نزلت �عد. 7}ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلٰى أَْعَقاِ�ُكمْ 

بین هذا الذي جاء على لسان الصحا�ة " هام یر�ط ف�ه "بتذنیبالسیوطي یختم فعلى هذا    

غیر مصحح  -كالنبي وجبر�ل والمالئكة والع�اد -فكرسه القرآن وما ورد على لسان غیر هللا 

فهاتین المسلمتین أو الحالتین توضع مسألة الحد الفاصل بإضافته إلیهم وال محكي �القول "

                                                           
" ما كان لني أن �كون له أسرى  8من سورة االنفال  67اعترض عمر على اسر القرشین مخالفا لما ارتآه الرسول في �ادئ األمر فنزلت اآل�ة  - ∗

، بیروت، اس�اب النزول، وا�ة الرا�عة للواحدي الن�سابوري " الر حتى یثخن في األرض تر�دون عرض الدن�ا وهللا یر�د اآلخرة واله عز�ز حك�م". أنظر 
 . 160، ص 1978

 .5التحریم، اآلیة  - 1
 .12المؤمنون، اآلیة  - 2
 .14المؤمنون، اآلیة  - 3
 .98البقرة، اآلیة  - 4
 .16النور، اآلیة  - 5
 .140آل عمران، اآلیة  - 6
 .144آل عمران، اآلیة  - 7
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والكالم الكالم المفارق ، خاصة مسألة الصلة بین ن كالم هللا وكالم غیره من ال�شربی

 ال�شري.

، أن التراث ل�س ناجزًا لسیوطيبناًء على هذه المعط�ات �ستخلص الشرفي من قراءته ل   

ظر، فإن ذلك لن یز�د الثقافة التي تعتبره على عادة النّ قد وإ منته�ا وفوق النّ نا إذا اعتبرناه "نّ أل

 . 1"�ة مآلها االندثار ال محالةمنته حو إال تهم�شًا فتص�ح هذه بدورها ثقافةهذا النّ 

رفي في مقارنته للتراث بدًأ بتنز�له في حظات الثالث التي �عتمدها الشّ فتكتمل بذلك اللّ    

، مرورًا قاف�ة والالهوت�ة واالنثبولوج�ةار�خ�ة �مختلف ا�عادها السوسیوج�ة والثّ بیئیته التّ 

، وصوًال �المساواة بین األخ�ار جم�عاً نا ص نفسه ومحاولة فهمه فهما مقار �االقتراب من النّ 

ص وا�عاده الدالل�ة منطق هذا النّ إلى لحظة االستخالص و�ناء االستنتاجات العامة حول 

�االطالع الواسع ال المبتور  على التراث  ال یتأتى إالّ رفي أنه "یرى الشّ هذا في . و المختلفة

خلص من القراءة تعینه على التّ  والذي من شأنه أن یوفر للقارى المعاصر عناصر 2"الدیني

و�ل على غرار هذا النص فجعل تكلس التأص القرآني وعلى العودة األحاد�ة التجاه النّ 

 والعالقة . 

و�ذلك �مثل نقد التراث ركیزة أساس�ة في المشروع الحداثي عند عبد المجید الشرفي ذلك      

من عادات  االسالم التار�خي وما كّرسهار عن �اعت�اره الكفیل الوحید بنفض ما تراكم من غ�

حكم ، أضحت الیوم �اة والموت والوجودوتقالید وأفكار وآراء وأحكام فقه�ة وتصورات للح�

 " .مفكر ف�هالالّ قادم من المقدسات أو "التّ 

                                                           
 .126، ص ، مصدر سابق)1لبنات (عبد المجید الشرفي،  - 1
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2
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بیئته ًال في جه منزّ اك العقل الذي انتدر راث هو اكتشاف له وتحلیله وإ د التّ نق كما أنّ      

أمام حقائق عار�ة �عیدًا عن  وذلك كفیل �أن �ضعنا، ین�ة واالجتماع�ةالس�اس�ة والدّ الثقاف�ة و 

مجید التي ارتقت �ه إلى منزلة المفارق المتعالي الكائن فوق التار�خ وفوق قد�س والتّ التّ  هاالت

�أكلون و�شر�ون الذین انتجوه هم �شر مثلنا لهم نفس الوظائف البیولوج�ة  ، في حین أنّ قدالنّ 

رس ، و�هذا فنحن بتأو�لنا للتراث �الدّ ، فمنهم من �صیب ومنهم من یخطىءو�جتهدون 

ا �ه نواجه عالمًا نا ن�حث عمّ نّ ، إذ أ�ضاً أبهاجس برغماتي كونون ما نحن مسحلیل إنّ والتّ 

 .ارعًا متشع�ًا ونبني مستقبل أفضلمتس

قد یجعلنا غیر أن هذا النّ  ،نقد التراث مشروعیته لدى الشرفي فهذه األس�اب وغیرها �ستمد    

، وهذا محور �حثنا في ین�ةلى المؤسسة التي انتجته وهي المؤسسة الدّ نسلط الضوء ع

 الم�حث القادم.

   ین�ة: نقد المؤسسة الدّ الم�حث الرا�ع

هن " ك�ف�ة ص�اغة هذا المفهوم في فإنه یت�ادر إلى الذّ  –مؤسسة دین�ة  –حینما نذكر   

غ�اب كن�سة اسالم�ة ذات مرتب�ة ظاهرة ومعترف بها تشتمل على أشخاص �قومون بدور 

في االسالم  عن طر�قهم مع العلم أنّ  ور�ه وال تؤدي الطقوس الدین�ة إالّ الوساطة بین العبد 

وعل�ه �طرح هذا  ،ال یوجد كهنوت أو أكلیروس كما هو موجود داخل الكن�سة الكاثول�ك�ة

، خاصة إذا اقترن �اإلسالم واستفهام داخل الفضاء اإلسالمي المفهوم أو المصطلح اعتراضاً 

 .بدعوى أن هذا األخیر ال یتوفر على هذه المؤسسة

ها تمثل حاجة كل دین من أجل ترسیخ م�ادئها وتحو�لیها لكن عبد المجید الشرفي یرى أنّ  

فوجدها (...) ال عالقة لها �التار�خ "إلى مجرد فكرة نظر�ة  ینإلى ممارسة حتى ال یتحول الدّ 

ین مجرد ین في واقع الح�اة حتى ال �كون الدّ ضرورة تار�خ�ة تفرضها مقتض�ات تجس�م الدّ 
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یبي ظرة لدى المفكر اللّ . ونجد نفس النّ 1"ظر�ات أو مذهب من المذاهبن النّ نظر�ة م

" وما المفهوم من خالل اشارته "إلى مفهوم الجامعى هذا لالذي یدعوا إ ""الصادق النیهوم

   2.فالجامع في االسالم ص�غ من ص�غ السلطة الجماع�ة، �حمله من وظائف ودالالت متعددة

 لمؤسسة الدین�ة التقلید�ة ونقدهافي تكو�ن ا* 

صة في المرحلة المدن�ة من ، خاةبوّ لمؤسسة في نشأتها إلى زمن النّ تعود بذور هذه ا

حیث وضعت �عض القواعد والضوا�ط التي تحدد صالت القرا�ة" أو ما نسم�ه الیوم  ،عوةالدّ 

، وتوز�ع ا ذلك ومن القضاء بین المتنازعیناألحوال الشخص�ة من زواج وطالق وارث وٕالى م

 .3للثروة عن طر�ق الزكاة والصدقات والغن�مة "

لصدیق وعمر بن أبي �كر اواستمر هذا الوضع في عهد الخل�فتین األول والثاني "

، في موائمة وسالسة تسمح �التكیف مع أحوال األمة الخطاب" وفي جزء من خالفة عثمان

 واالجتهاد وفي اطالق االحكام .

غیر أن هناك معط�ات جدیدة قد حصلت وأص�حت الحاجة ملحة للجم�ع بین الوظائف 

ین ومقاومة یخ تعال�م الدّ ین�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة في مؤسسة الخالفة لترسالدّ 

الذي ضم عناصر من شعوب غیر ظاهرة الرّدة والس�طرة على رقعة المجتمع االسالمي 

ة كي �سیر �األمور نحو ین�سة الدّ في ق�ضة المؤسّ نیوي یني والدّ ... فاتحد الدّ عر��ة

 .ضمحل هامش المرونة الذي كان قائم، و�االستقرار

                                                           
 .71، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 .11، ص1995، دمشق، 2" سلسلة كتاب الناقد، طمن سرق الجامع وأین ذهب یوم الجمعةسر "االسالم في األ، الصادق النیهوم - 2
 72، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، المجید الشرفيعبد  - 3
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التي حفت �مقتل عثمان وأحدثت رجة وخلخلت المجتمع " لكن مع فترة "الفتنة الكبرى   

م المسلمین . وأحدثت شرخًا بل�غًا ما زالت آثاره ملموسة حتى الیوم هذا في انقسا1االسالمي

، فاستقر األمر إلى معاو�ة وتحولت الخالفة إلى ملك وراثي هذا ما إلى سنة وش�عة وخوارج

" في مسألة في كتا�ه "االسالم وأصول الحكم ًا تار�خ�ة �قول "علي عبد الرازق"ولّد أحقاد

، و�رئ من ها المسلمون فین االسالمي برئ من تلك الخالفة التي یتعار الدّ  نّ فة "إالحكم والخال

والخالفة ل�ست في شيء من الخطط ، وقوة زرغ�ة وره�ة ومن عه�أوا حولها من كل ما

في علوم االجتماع  رى مم األخاأل �قوان �ساأ�منع المسلمین ین في الدّ  الدین�ة (...) وال شيء

، وأن ینسوا قواعد العتیق الذي ذلوا واستكانوا إل�هظام ن یهدموا ذلك النّ والس�اسة كلها، وأ

ملكهم ونظام حكومتهم على احدث ما أنتجت العقول ال�شر�ة وأمتن ما دلت تجارب األمم 

 .2ه خیر أصول الحكم "على أنّ 

ولة رفي أن هناك حدث تمثل في انفصال الدّ ات یرى الشّ �الذّ ار�خي ففي هذا الحدث التّ  

" تكمن ها عن األسس التي میزت الخالفة "الراشد�ةول االسالم�ة من �عداألمو�ة وسائر الدّ 

أي طیلة التار�خ االسالمي "سالم �الص�غة التي شاعت ین�ة في اإلسة الدّ بوادر نشأة المؤسّ 

، الس�اس�ة منزلة اجتماع�ة متمیزة عن األمور في تبور فئة من المسلمین ثم اقصاؤها

وازل الطارئة واألوضاع ین وتأو�ل القرآن �حسب النّ �اعت�ارها المؤهلة أكثر من غیرها لفهم الدّ 

 3، ونعني بها فئة العلماء"الجدیدة

                                                           
 .187، ص ، مصدر سابقاالسالم والحداثة، عبد المجید الشرفي - 1
 .103، ص 1925، 3، مط�عة مصر، القاهرة، طاالسالم وأصول الحكم، علي عبد الرازق   - 2
 .73، ص ، مصدر سابق)1لبنات (، يعبد المجید الشرف - 3
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"تراجمة هللا وقد تعددت التسامي لهؤالء الفئة من مفكر آلخر فاعتبرهم محمد شحرور   

 2قاموا بوظ�فة حراسة اال�مان القو�م "شرطة عقائد�ة" اعتبرهم علي حربو  1أحكامه"ومفسروا 

 .3بینما أركون اعتبرهم "متصرفون في شؤون المقدس"

، في حین كان أغلب هؤالء العلماء من هذا االطار استأثرت العرب السلطةوفي   

ة معنو�ة في نفوس الموالین الذین تم اقصاؤهم من كرسي السلطة فسعوا للحصول على سلط

 ین تعو�ضهم عن السلطة الس�اس�ة التي حرموا منها.اس من خالل االشتغال �علوم الدّ النّ 

ملة الحدیث الذي حفظوه عن أهل كان ح" في مقدمته "في هذا الصدد �قول "ابن خلدون  

، وكذا حملة علم الكالم وكذا أكثر المفسر�ن ولم �قم �حفظ العلوم سالم أكثرهم عجماً اإل

ا العرب الذین أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إلیها عن األعاجم (...) أمّ  وتدو�نه إالّ 

البداوة فشغلتهم الرئاسة في الدولة وحامیتها وأولي س�استها مع ما یلحقهم من األنفة عن 

صار من جملة الصنا�ع والرؤساء أبدا �ستكفون عن الصنائع والمهن وما انتحال العلم حینئذ 

 4إلیها "یجر 

 : أفرز لنا ثالثة أصناف من العلماءفهذا الوضع �حسب الشرفي 

ین�ة �الدراسة والممارسة فشغلوا مختلف : صنف منقطع كل�ًا إلى العلوم الدّ الصنف األول

 .فتاءین�ة المعروفة كالتفسیر والفقه واإلالوظائف الدّ 

                                                           
 .103ص .2000مركز دراسات الوحدة العر��ة، دمشق، ، جدیدة للفقه االسالمينحو أصول محمد شحرور،  - 1
، ص 1997، الدار الب�ضاء، 1، المركز الثقافي العر�ي، طاالستالب واالرتداد" "اإلسالم بین روجي غارودي ونصر حامد أبو ز�د"علي حرب،  - 2

116. 
 .28ص مرجع سابق، ، الفكر األصوليمحمد أركون،  - 3
، الفصل الثالث واألر�عون، في أن حملة العلم في االسالم اكثرهم لعجم ، مصدر سابق، ، ال�اب السادس المقدمة، الرحمن بن خلدون  عبد - 4

 .541ص
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ذین السلطة الس�اس�ة أو اللّ صنف العلماء الذین وضعوا الید في الید مع الصنف الثاني: 

، نذكر منها موقف ابن حزم االندلسي ك السلطة لخدمة مصالحهم المشتركةیدرون في فل

لصالح الحكام مقابل حینما كان قائمًا ضد فقهاء المالك�ة اللذین كانوا ال یتحرجون من خدمة 

 منصب مقرب.

المصنفین األولین فإنهم  : فیتمثل العلماء الذین تلقوا التكو�ن نفسه معالصنف الثالث

ینتمون إلى حركات المعارضة و�رون أن المثل األعلى الذي �حملون �ه ال یتحقق �االنخراط 

ظام القد�م وهؤالء �الخصوص علماء الش�عة والخوارج وزعماء العشیرات من الفرق في النّ 

 .1االسالم�ة 

سالم لم تكن ین�ة في اإلالدّ سة المؤسّ  أنّ ار�خي یرى الشرفي "هذا العرض التّ بناًء على  

ا كانت هواحدة أو متجانسة مطلقًا ولكن التناقضات التي تشفها تناقضات ثانو�ة إذ أنّ 

مرار مل تتمتع �ه فاع عن منزلتها وضمان استمن ذلك الدّ  2"متضامنة على أكثر من صعید

ح بین جم�ع ضامن كان قائمًا رغم اختالف المصالفإن التّ و�ع�ارة أخرى "، من سلطة معنو�ة

یف والغل�ة أو سلطة المال أو سلطة المعرفة ، سواء كانت سلطة السّ ن �سلطةالذین یتمتعو 

ا التناقض فقد كان قائمًا بین هؤالء جم�عًا من جهة و�ین سائر الفئات االجتماع�ة من جهة أمّ 

  3أخرى "

كرسها الفقهاء من ین�ة في تلك الفترة قد عكست الط�ق�ة التي سة الدّ المؤسّ  ف�ستنتج أنّ  

، لطةییق على من لم ینل حظه من السّ خالل مبدأ التكلیف بتوس�ع تكلیف السلطان والتض

 یتجلى ذلك في العقو�ات خاصة.

                                                           
 .75، ص مصدر سابق، )1لبنات (، عبد المجید الشرفي - 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3
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الوضع نفس  على الجرم نفسه وال �عاقب الشر�ف عاقب عقاب الحرّ فالعبد مثًال ال �ُ     

، فلم �كن �سمح لعلوم االجتهاد واالختالفممارسة وحتى  1"العقاب على نفس الجرم

لطة ین�ة إذ تضع الید في ید السّ سة الدّ ، كانت المؤسّ ین �غیر الّطاعة والخضوع والتقلیدالمسلم

ها لغا�ة تطبیق ، غیر أنّ سالمي األمثل في الحكمنموذج اإلها ال تدعم األعلى وعي تام �أنّ 

 الوضع�ة التي آلت إلیها.، كانت راض�ة �المنزلة لفرع�ة والحفاظ على ارث السّ م الشّ األحكا

ین لتستمد منه ولة الدّ ین�ة �ق�م العصر وقبولها �أن تستغل الدّ سة الدّ لكن رغم تأثر المؤسّ      

، وأهم هذه المفارقات أنها ة من المفارقات لم تستطع تجاوزهامشروعیتها فقد كانت تع�ش جمل

خلق ألفراد أي اخراجهم من تعمل على تهذیب اعوة االسالم�ة الذي "كانت �صفتها جهاز الدّ 

 .متث�ة �مثل أعلى هو الخالفة 2"جدید

ها في الوقت ذاته ال تستط�ع أن ، لكنّ ولة في خدمة الشرعي تكون ف�ه الدّ ظام الذأي النّ    

ول ي تتحكم في ق�ام الدّ قة للنوام�س التقع ال �مكن تغییره إال �معجزة خار اولة و الدّ  تنكر أنّ 

سالمي من أخطار ة فهي حر�صة على ص�انة الك�ان اإلهذه المعجز ، وفي انتظار وانه�ارها

إذا استحضرنا واقع  ، ال ندرك أهمیته إالّ عبت بذلك دورًا حاسمًا  ایجاب�اً التفكك واالنحالل ول

قعة التار�خ�ة و�الت التي تتقاسم الرّ االنقسام والتشتت والتنافر الذي ط�ع أو وسم االمارات والدّ 

 ار�خ.عبر التّ 

نظمة القائمة مقابل تطب�قها ین�ة واع�ة �أنها حین تدعم األسة الدّ فقد كانت المؤسّ       

في تلتقي ف�ه بل لغرض ظر سالمي تدعم ُنظما مستجی�ة لألنموذج اإل رع�ة اللألحكام الشّ 

رع لطان�ة التي تطبق الشّ ولة السّ الدّ  أنّ "، وفي هذا �قول العروي مصالحها مع مصالحهم

واالستقرار إي إلى غا�ة احة طبیق إلى الرّ ها تهدف من وراء ذلك التّ فة ألنّ حرف�ًا ل�ست خال
                                                           

 .219، ص ، ال�اب التاسع في أحكام الجرائم1966، القاهرة، 3، طاألحكام السلطان�ةالماوردي،  - 1
 .103. ص 1983 ،2، الدار الب�ضاء، طمفهوم الدولةعبد هللا العروي،  - 2
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نیو�ة المحققة إلى مقصد دّ ا الخالفة فهي الحكم الذي یهدف من وراء المصلحة ال، أمّ دنیو�ة

بر عنها الرسول (ص) في ، أي إلى ما �سم�ه الفقهاء وغیرهم مكارم األخالق كما عالشر�عة

   .1"حدیث شر�ف

، وهذا ما حدى �ابن خلدون ولة كان هو األقوى كر أن منطق الدّ ال ننو  وحري بنا أن نقرّ    

إلى وظ�فة العلماء في عصره على "التجمیل �مكانتهم في مجالس في فصل من مقدمته 

ء لمكانتهم لدى فقهاء المالك�ة "وفي هذا �قول " لتجمیل الفقهاالملك" وكذا "ابن حزم االندلسي

جمیل ما لما یتلمح من التّ ینئذ اكرامًا لذواتهم وٕانّ ولة ح�كن ایثارهم في الدّ  " ولمابن خلدون 

، ولم �كن لهم فیها من الحل والعقد شيء مجالس الملك لتعظم الرتب الشرع�ة�مكانتهم في 

ما هي ألهل القدرة عل�ه ، إذ حق�قة الحل والعقد وٕانّ ، فحصر رسي ال حق�قة وراءهحصروهوٕان 

 .2"عل�ه فال حل له و ال عقد عل�هله فمن ال قدرة 

ین ترجع إلى خلوهم من العصب�ة ي منزلة علماء الدّ فعلى هذا یرى ابن خلدون أن تدنّ     

الفقهاء في  اعلم أنّ هاء و�مخالفة أعمالهم ال أقوالهم، ف�قول "وٕالى سبب آخر یتعلق �سلوك الفق

واًال في ك�ف�ة األعمال  في الع�ادات لوا الشر�عة أقما حمّ األغلب لهذا العهد وما احتفت �ه انّ 

ونها على ما �حتاج إلى العمل بها هذه غا�ة أكابرهم وال القضاء في المعامالت ینّص وك�ف�ة 

 .3"�أقل منها في �عض األحول یتصفون إالّ 

اتسمت بتقبل التعبئة للحكم وابتعاد "ین�ة المؤسسة الدّ  رفي أنّ بناًء على هذا یرى الشّ    

والمجتمع عن مكارم األخالق مادامت محافظة على ارث السلف الصالح وحامله الساسة 
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شعلة األمل المرتقب في أن تحصل الهجرة و�عود العصر الذهبي الذي تنشر ف�ه الفضلة 

 1."ة والخالفة الراشد�ةعلى األرض كما انتشرت في عصر النبوّ 

أو �آخر في تعاظم دور األول�اء ین�ة قد أسهمت �شكل رفي أن المؤسسة الدّ كما یرى الشّ    

والصالحین الذین استمدوا مشروعیتهم من غ�اب سلطة العلماء الذین اكتفوا �الحواضر وتركوا 

معتقدات الوثن�ة إلى هذه فسمح ذلك بتسر�ب الكثیر من الخرافات وال" المجال للبوادي مهمالً 

 .2األذهان "، حیث الفقر والجهل وس�طرة المعتقدات األسطور�ة على البوادي

 المعاصرة نقد المؤسسة الدین�ة  *

ها قد تغیرت �ظهور عوامل رفي أنّ ین�ة المعاصرة فیرى الشّ لمؤسسة الدّ س�ة ل�النّ ا أمّ       

مارسات تار�خ�ة جدیدة طرحها الواقع المختلف كل�ًا عما كان عل�ه في الماضي و�غفل م

حوالت التي شهدها العصر الحدیث التّ ه لمن العسر تت�ع تلك ، و�رى أنّ فرضت هذا التغییر

تالف د�اناتهم وثقافتهم في كل المجاالت والتي غیرت مجرى ح�اة األفراد والجماعات �اخ

 : وامل كان لها انعكاس م�اشر أهمها، لعّل أبرز هذه العوأجناسهم

الحدود ولة الوطن�ة ذات ، أي ظهور الدّ ینيلحدیثة وتدخلها في المجال الدّ ولة ابروز الدّ  – 1

ولة البیروقراط�ة األخطو�ط�ة التي لم تعد مشموالتها تقتصر على الجغراف�ة المرسومة والدّ 

�م�ادین االقتصاد لالعت�اء ، بل تجاوزت هذه المهام مان األمن الداخلي والخارجي وحسبض

عا�ة ولة الحدیثة وسائل تأثیر ود، وكل ما هو متعلق �ح�اة المواطن ولهذه الدّ حةعلم والّص والتّ 

وراق�ة وتوج�ه واشراف وارشاد مغایرة على ما كان في الممالك واإلمبراطور�ات القد�مة. فلهذا 
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سة ین�ة والتضییق من مجال استقالل�ة المؤسّ ولة الحدیثة التدخل في الشؤون الدّ تحتم على الدّ 

 .1"ین�ةالدّ 

�الوثوق�ة وقد جعلت بروز معقول�ة جدیدة تدعوا إلى القطع مع ذهن�ة الماضي المتسمة  – 2

، فترتب عن هذه المعقول�ة ر�نهذه المعقول�ة من كل شيء موضع تساءل و�حث مستم

خص الذي �ستوعب العالم مهما كان المیدان الذي �شتغل �ه فلم �عد ذلك الشّ  الحدیثة أنّ 

قد والسؤال و�حاول ، وذلك یخضع تلك المعرفة للنّ لمعرفة الجاهزة في میدان اختصاصها

 .ما �ستجیب لتقدم المعرفة ال�شر�ةا �تجاوزه

و�ع�ارة أخرى فقد تقلص مجال المحرمات في المستوى المعرفي وترك التسل�م مكانة     

 .ة وهذه االرادة الجامحة في الفهمللحیرة وٕارادة الفهم مهما غال ثمن الخیر 

یوم مثل ق�مة الها لم تكن �ما تعرف �ه ، بل إنّ ق�م جدیدة لم تكن معهودة من قبل ظهور – 3

ًا ، فالحر�ة في القد�م كانت ضد العبود�ة، وكانت كذلك عند علماء الكالم �حثالحر�ة والمساواة

منها حر�ة المعتقد وحر�ة ها أص�حت الیوم حر�ات خاصة فعاله. ولكنّ یتعلق بخلق اإلنسان أل

أو س�اس�ة  صارتا من مكونات الضمیر الحدیث �عسر على أ�ة سلطة دین�ةهما "عبیر، ألنّ التّ 

  .ین�ةسة الدّ لطة التي تمارسها المؤسّ الي تحد من السّ و�التّ  2فحققها أو تجاهلها "

قلیدي إلى قس�م التّ ون�ة وتعارض التّ ، فهي تتنافى مع منزلة المرأة الدّ ا ق�مة المساواةأمّ     

حقوقهم  النق�اد بتفاوتاعة واخاصة وعامة أو نخ�ة مؤهلة للق�ادة ورعاة محكوم علیهم �الطّ 

ات القضاء على فهي ق�مة حداث�ة �اعت�ار نتیجة ارت�اطها �الوعي العام و�حركوواج�اتهم، "

ها من أهم الم�ادئ المع�ار�ة التي أفرزتها الحداثة والتي ، على اعت�ار أنّ االقطاع والعبود�ة
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م تكتشف ، وهاته الم�ادئ ل�ة إلى جانب مبدأي العدل والحر�ةتصبو إلى تحقیق الكون�ة العالم

مان والمكان لتخّص �قوم أو فئة من الناس دون غیرهم، بل هي م�ادئ تتعدى حدود الزّ 

 .1واألشخاص"

ین�ة لم تعد سة الدّ ، فالمؤسّ دیدة تؤدي دور التعدیل االجتماعيق�ام مؤسسات مجتمع�ة ع – 4

ع�ة ، بل ظهرت مؤسسات مجتمعال في التعدیل االجتماعي للح�اةمنفردة بتأد�ة دورها الف

ظمات عدیدة أص�حت تضا�قها في االضطالع بهذه المهمة مثل االحزاب والجمع�ات والمن

عل�م على ، وانتشار التّ ع�ة التقلید�ة وشیوع نظام األسرة، كانحالل الروا�ط االجتماوغیرها

 .غل خارج البیتواقتحام المرأة میدان الشّ نطاق واسع 

لو أخذ بیدها إلى مجتمع  األح�اء ووجهت �قوله "قاسم أمین یؤكد على ذلك  في هذا نجدو    

عز�متها إلى مجاراتهم في األعمال الحیو�ة واستعملت مداركها وقواها العقل�ة والجسم�ة 

لصارت نفسًا حّ�ة فّعالة تنتج �قدر ما تستهلك ال كما هي الیوم عالة ال تع�ش إّال �عمل 

 .2زد�اد الثروة العامة والثروات العقل�ة "غیرها، ولكان ذلك خیرًا لوطنها لما ینتج عنه من ا

یجب أن ال �قوله "هو األخر یؤكد على هذین المبدأین حول المرأة  وكذا نجد الطاهر حداد   

ن�قى هكذا في الظالم، وال �كون هذا إّال إذا حاسبنا هذا الماضي الطو�ل العر�ض، وقّدرنا 

وتفوز، وال فوز ألمة ی�قى نصفها عاطًال حق�قة موقفنا الحاضر �اعت�ارنا أمة تر�د أن تح�ا 

عاقرًا، وال �مكن الخروج من هذا الحال إّال بتعل�م المرأة مع تقدیر أهم�ة مركزها العمراني 

 .3االجتماعي في األمة عندما نضع مناهج هذا التعلم"
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ضغط قا�ة والر�اف نحو الحواضر الكبرى حیت تقل الرّ زوح من األإلى جانب ذلك هناك النّ 

 ین�ة تع�ش وضعًا قلقًا أو �حد تعبیرسة الدّ فأص�حت المؤسّ  ،س�ابجتماعي وغیرها من األاال

 .1نظمة الس�اس�ة أو فاقدة للمصداق�ة "ألا منظومة على ذاتها أو تا�عة لصارت إمّ "الشرفي 

 :ین�ة اآلن وهي كاآلتيسة الدّ المؤسّ رفي سمات ثالث میزت حالة وعل�ه یلخص الشّ 

 ات.الذّ  االنطواء على – 1

 �ع�ة لألنظمة القطر�ة.التّ  – 2

 .فقدان المصداق�ة – 3

ین�ة سالم�ة قد أحدثت في المؤسسة الدّ ر�عة التي حدثت في المجتمعات اإلسّ فالتغیرات ال   

، وتتخلى مستمر ت�حث عن الحلول التوف�ق�ة جعلها في حالة دفاع" نوعًا من الخوف والهلع 

فسر عدم تسامحها في أغلب هذا � 2"تلو اآلخر �عد معارك �ائسةقلید�ة الواحد عن مواقفها التّ 

" وٕالى تحر�م العدید األمر في �عض األقطار إلى حرق "ألف لیلة ولیلة ، بل وصلاألح�ان

 نما.یمن خصائص الحضارة الحدیثة كالتلفزة والس

ل�ة ، ولد ظهور حركات اسالم�ة أصو نطواء المؤسسة الرسم�ة على نفسهاهذا أدى إلى ا   

فاع عنه، و�روز علماء ین ونشره والدّ سة تزاید علیها في التشبث �الدّ على هامش هذه المؤسّ 

 ین و�حشدون األنصار.كالم جدد یتكلمون �اسم الدّ 

، فظاهرة شاملة التي كانت مخولة لها نسب�ةوفقدانها لالستقالل�ة الّ ولة القطر�ة الدّ  ا ت�ع�ةأمّ    

ین األفغاني "فكرة جامعة اكلة فكرة جمال الدّ الحدیثة على شول العر��ة واإلسالم�ة الدّ 
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العدید من دو�الت فّصل  ، �ما أنّ �ةول ال تستند إلى مشروع�ة تار�خفهذه الدّ  " اسالم�ة

، ع�ة صنادیق االقتراع الحر النز�ه، وال تستند إلى مشرو خر�طتها االستعمار لتحقیق مصالحه

 ل�قائها واستمرارها.لهذا فهي �حاجة إلى مشروع�ة دین�ة 

ها دأبت س�اب ذلك �كمن في أنّ مصداق�ة فأهم أین�ة للسة الدّ �فقدان المؤسّ  وف�ما یخّص     

  1"ئها �معانیها ودالالتها ومقاصدهاعلى اعت�ار ظاهرة الع�ادات والمعامالت أكثر من اقتنا

فوس متفاوتة على النّ قهر�ة أو اكراه�ة تفرض نفسها بدرجة ین�ة لها خاص�ة فالمؤسسة الدّ 

 .كثر من حاجتها إلى القوة الماد�ة، فهي �حاجة إلى سلطة أدب�ة ومعنو�ة أوعلى الضمائر

لة ین�ة بین األمس والیوم من التوصل إلى جمسة الدّ إذن مكنت هذه القراءة لوضع المؤسّ    

 : من االستنتاجات الهامة أبرزها

، فهذه حاجة ملحة حتى تحافظ على هو�ته ن�ةین �صفة عامة إلى مؤسسة دیحاجة الدّ : أوالً 

و�منعها من االندثار أو الذو�ان في هو�ات أخرى خاصة في عالم مفتوح تهزه تحوالت 

 اجتماع�ة وثقاف�ة وس�اس�ة واقتصاد�ة مروعة.

سالم �صفة خاصة ، هذا ما ینطبق على اإلین هو اساس ه�كلة اجتماع�ة جدیدةكل د: ثان�اً 

م یؤخذ �عین االعت�ار عوامل ار�خي لإلسالم ال �مكن أن �كون ناجعًا ما لطور التّ فلفهم التّ 

ین�ة سة الدّ ظام االجتماعي الذي احتكت �ه المؤسّ قافة السائدة وخصائص النّ ، مثل الثّ مهمة

 وعملت على تك�فه.

 ظر في وظ�فتها وسلوكها وتراجع مجال عملهاین�ة الیوم أن تعید النّ سة الدّ : على المؤسّ ثالثاً 

، سالمي على جم�ع األصعدةلعالم اإلنظرًا إلى التحوالت التي �شهدها العالم �ما في ذلك ا

صائص المعرفة الحدیثة كي وذلك �أن تحاول إنتاج خطاب منسجم �ضع في الحس�ان خ
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و�أن تسعى إلى أن تكون سلطة أدب�ة فاعلة  "ًال صالحًا لكل زمان ومكانم فعسال�كون اإل

، ال أن تكون خاء والكرامةلمسلمین إلى مز�د من العدل والمساواة واإلعندما تتبنى حاجات ا

اسة توظفها حسب مشیئتها �عد أن جعلت منها في كثیر من األح�ان من أذناب السّ  ذن�اً 

 .1"الدولة ه�كًال رسم�ًا �سیره موظفون لدى

في العصر  ین�ة في ظل تعدد اآلراء والقناعات والمواقفسة الدّ : یتحكم على المؤسّ را�عاً 

ار�خ�ة التي نشأت في ظلها الحدیث أن تتبنى الحوار ال أن تحتكر المعنى وتنفي العوامل التّ 

ذلك أن استرجاع "، س رغم �شر�تها الصرفةأحكام جاهزة عدیدة ارتقت إلى منزلة المقدّ 

 .2"لحلول التقلید�ة التي سارت علیهاشبث �اتین�ة لمصداقیتها ال �كون �السة الدّ المؤسّ 

، لذلك راوح فاعلیته بین السلب واإلیجابین�ة فاعًال دائما تتسة الدّ إذن فقد كان دور المؤسّ     

سة ین�ة في مشروع�ة الحداثي منزلة عظ�مة ألهم�ة هذه المؤسّ سة الدّ مسألة نقد المؤسّ  تأخذ

نجد نا أص�حنا ، لدرجة أنّ سبب تشتت اآلراء وتعدد المرجع�اتاهن االسالمي الواهن �في الرّ 

  فهذا وهابي وهذا مالكي وذاك ا�اضي .....).رجع�ة دین�ة داخل االسرة نفسها (أكثر م

، فل�س عصبمز�د من الشتات والتّ إلى  ن استمرت لن تؤدي إالّ وأمام هذه الوضع�ة التي إ

ارها حسب ما �قتض�ه واقع ل أوتن تراجع مقوالتها وتعدّ أین�ة سوى سة الدّ أمام هذه المؤسّ 

 .الحداثة
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سالم�ة في هاتین الحقبتین األخیرتین، تار�خ مشروع عوب العر��ة اإلتار�خ الشُّ  �عدُّ       

خطر مشكلة تواجه العرب والمسلمین هي ال تزال أَ أّنُه إذ "ه لم �كتمل �عد، تحدیثي شامل، لكنَّ 

سالم�ة ن رغم انخراط األقطار العر��ة اإللك 1العصر �كل ما للكلمة من معنى" مشكلة دخول

ولة الحدیثین لمجتمع والدّ في مخاض الحداثة بدرجات متفاوتة رغم ذلك لم تفلح في تشكیل ا

 تار�خ�ة تقتضیها الحداثة. ∗یرورةفي خضم ص

الفشل وهذا راجع �حسب أركون إلى  سالمي �حو�هوع الحداثي العر�ي اإللكن هذا المشر    

"فالمجتمع نتیجة أزماته وفقره وهمومه  جتماع�ة للمعرفة، أو غ�ابها ش�ه الكليطر االنقص األُ 

، مما �قتضي توخي الح�طة والحذر في 2قدي"لم �عد �ستط�ع أن �فتح صدره للفكر الحر والنّ 

 .مقار�ة الحداثة

التغییر، وعل�ه فص�اغة فكر س�اسي واجتماعي فانكشاف هذه األزمة یخلق الحاجة إلى     

حدیث هو التكملة التي ال غنى عنها في أي مشروع حداثي، إذ ال �مكن تحدیث العقل 

طر الس�اس�ة واالجتماع�ة التي توفیر األُ  االسالمي وٕاعادة القراءة للتراث اإلسالمي، إّال إذا تمّ 

فكر�ة واالجتماع�ة ال �مكن توفیر األرض�ة تسمح بذلك "فبدون تعز�ز ق�م الحداثة الس�اس�ة وال

  .3المناس�ة لتوطین ونشر ق�م ال�حث العلمي في �الدنا"

 رفي لتحدیث المجتمع اإلسالمي؟روط الكفیلة التي یراها الشّ �م؟ وما هي الشّ فما هي هذه القّ 

 

 

                                                           
 .196، مرجع سابق، ص اإلسالم والحداثةمحمد أركون،  - 1
الحداثة وما عبد الوهاب المسیري و فتحي التر�كي، تغییر منظم متالحق لظاهرة ما، وتحولها إلى ظاهرة أخرى. أنظر إلى  Processالصیرورة   ∗

 .354، ص 2012، 2للنشر التوز�ع، الجزائر، ط، دار الوعي �عد الحداثة
 .172، مرجع سابق، ص قضا�ا في نقد العقل الدینيمحمد أركون،  - 2
 .46ص ، 1999، أفر�ق�ا الشرق، المغرب الحداثة والتار�خ،كمال عبد الّلطیف،  - 3
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 لعلمنةالم�حث األول: الدعوة ل

"علمان�ة"حدیث االستعمال في الّلغة العر��ة "فلفظ بدا�ًة ال ُبد من التنو�ه أّن مصطلح       

، شأنه وتنوع في الّداللة عاني تشظي� ، فهذا المصطلح1الكلمة دخیل على معاجمنا العر��ة"

فهي األخرى شهدت تموجات وتعدد  2ها معضلة"شأن الحداثة ذلك بتعبیر فتحي التر�كي "أنّ 

جرمان�ة، بل أنجلوسكسون�ة أو فرانكفون�ة أو كانت  نفسها سواءً في المعنى داخل القوام�س 

شّكل معضلة وصعو�ة في وظیف المنط�ع �المزاج العر�ي االسالمي �ُ مسألة التّ في حتى 

حدید، فهاهو الجابري �قول "...�مكن القول إجماًال أّنه ما من شعار من شعارات الفكر التّ 

وعل�ه الحكم بتعدد  3العلمان�ة" فاهم كشعارالعر�ي كان وما یزال ُمدعاة الّل�س وسوء التّ 

قل، ثم غموض رجمة وتفاوت أصلها في كفاءة النّ وض�اب�ة التّ ، المرجع�ة المأخوذة منها

لهذا أو ثقاف�ًا أو علم�ًا دق�قًا...الخ. المجال الموظف ف�ه سواًء كان س�اس�ًا أو اجتماع�ًا 

 .الكشف عن المال�سات التي تح�ط بهاسنحاول دراستها �غ�ة 

عودة إلى منا�عها األولى في أورو�ا وٕالى أجواءها لكن الحدیث عن هذا المفهوم یجرنا للّ      

ین�ة والنزاعات الس�اس�ة التي نخرت في العصور الوسطى المس�ح�ة حیث كانت الحروب الدّ 

لصرح العر�ي لهذا سنشیر إلى مدلوله الّلغوي واالصطالحي وٕالى بذوره داخل اأورو�ا، 

   ه.إلى موفق الشرفي من اإلسالمي ثم

 

 

 

                                                           
 .51ص  ،1989، 2، مكت�ة رحاب، الجزائر، طاإلسالم والعلمان�ة وجها لوجهیوسف القرضاوي،  - 1
 .11، مرجع سابق، ص فلسفة الحداثةفتحي ورشیدة التر�كي،  - 2
 .102، ص2004، 3، مركز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، طوجهة نظرمحمد عابد الجابري،  - 3
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 اللة والمفهوم العلمنة، الدّ * 

 :لغة – 1

على وجه الّدقة  اً ل�س معلومف" دلیلعّد مفهوم العلمان�ة مشكًال مستعصي الض�ط والتّ �ُ        

خلت ع�ارة الِعلمان�ة على الّلغة العر��ة، وكیف انتشرت في اآلداب الس�اسة كیف د

مع وجود �عض المعاني والمصطلحات الموصوفة  1العر��ة المعاصرة"واالجتماع�ة والتار�خ�ة 

لكن اشهر استعمال لها كان من�ة والدنیو�ة والالدین�ة...مان�ة والزّ �طر�قة قر��ة كالمدن�ة والزّ 

�صغتین " الَعلمان�ة والِعلمان�ة "فلقد كان ق�اس المصدر هو الَعالم�ة أو العالمان�ة ... ولكن 

مع أّن األصل الصح�ح  2یوع واالنتشار"لمان�ة وهي التي قدر لها الشّ �ة العِ �صورة غیر الق�اس

ارسین ، على نق�ض ما یراه �عض الدّ هو �المعنى األول نس�ة إلى الَعالم ول�س �معنى العلم

  .3"لظاهرة العلمان�ة

تأتي �فتح و�ذهب " ابراه�م مدكور إلى اعت�ار (الَعلمان�ة) مشتقة من العالم، لذلك الَعلمان�ة 

 .4لطة المدن�ة"وح�ة والسّ لطة الرّ العین، وذلك تفرقة بین السّ 

" التي عقدت عام ∗فمصطلح الَعلمان�ة دخل إلى الّلغات األورو��ة من خالل معاهدة "وستفالي

م والمراد منها "اخراج األراضي التي كانت خاضعة لس�طرة الكن�سة من سلطة 1648

                                                           
 .17، ص 1998، 2، مركز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، طالعلمان�ة من منظور مختلفعز�ز العظمة،  - 1
 .17، ص  2003،  1، دار الشروق، القاهرة، طالشر�عة االسالم�ة والعلمان�ة الغر��ةمحمد عمارة،  - 2
العلمان�ة والسجاالت الكبرى في الفكر العر�ي ضمن مؤلف جماعي،  العلمان�ة والتسامح أو(العالقة المستحیلة)الحاج أوحمنه دواق،  - 3

 .277، ص  2015،  1لبنان، ط -ار الروافد الثقاف�ة ناشرون، الجزائرد -، دار ابن الند�م للنشر والتوز�عالمعاصر
 .425، ص 1957الهیئة المصر�ة للكتاب، القاهرة، دط،  معجم العلوم االجتماعي،ابراه�م مدكور،  - 4
 عقدت من أجل وضع حّد لتلك الحروب الدین�ة التي كانت أورو�ا مسرحًا لها، بین الكاثول�ك والبروتستانت. - ∗
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السلطات الس�اس�ة، ونصب المادة الثان�ة من تلك المعاهدة الكن�سة، ووضعها تحت س�طرة 

 .1على إقصاء الكن�سة من السلطة الس�اس�ة"

 :2نرصدها كاآلتيفي المعجم الغر�ي  لهذا المدلولتوجد هناك ترجمات مختلفة ومتعددة 

 الِعلمان�ة (�كسر العین) نس�ة للعلم. –أ 

 الَعلمان�ة (�فتح العین) نس�ة الَعالم. –ب 

 ها هي الح�اة الدن�ا وال یوجد سواها.الدنیو�ة، إي اال�مان �أنّ  –ج 

 من�ة، �معنى أّن كل الظواهر مرت�طة �الّزمان و�الّدن�ا وال عالقة لها �أ�ة ما ورائ�ات.الزّ  –د 

"الئك�ة" خصوصًا في المغرب ولبنان دون �انًا كلمة "الئ�ك" أو "الئكي" وتستخدم اح –ه 

 تغییر. 

ین األفغاني في رسالته "الرّد على الّدهر�ین" معنى آخر "الّدهر�ة" عند جمال الدّ وأخذت    

كنقاش العلماء المكتفین �الّزماني في تفسیر الطب�عة وظواهرها، فاستخدم عدة مضامین 

ْنَ�ا َنُموُت َوَنْحَ�ا َوَما {استنادًا إلى اآل�ة الكر�مة  ْهُر َوَقاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَ�اُتَنا الدُّ ُیْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ

ِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َ�ُظنُّونَ    .3}َوَما َلُهم ِبذَٰ

 ها واقعة في ت�ه من المنظور العر�ي.فهذه المطا�قات والمقار�ات نستنتج أنّ 

 لى تب�ان معانیها في س�اقها الغر�ي فنجد:  ولكن حینما نذهب إ

                                                           
، 2009-2008، ماجستیر، كل�ة العلوم االنسان�ة واالجتماع�ة، جامعة الجزائر، موسم العلمان�ة في الفلسفة الغر��ة الحدیثةمحرز بوشین،  - 1

  .82ص 
2 - La rousse pratique.Larousse Italie .juin 2003. P 348. 

 .24الجاثیة، اآلیة  - 3
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االنجلیز�ة، فهي مشتقة من الكلمة الآلتین�ة  Sécularismeالعلمان�ة ترجمة لكلمة 

Soeculurm وفي القرون الوسطى كانت تعني 1"الجیل" "القرن" أو التي تعني "العصر" أو ،

و معجم " فقد أورد واحد من أهم المعاجم المتخصصة، وه عالم" أو "الدن�ا" مقابل الكن�سة"ال

فه توماس فورد هولت ثالث مواد لها صلة �مصطلح العلمان�ة، علم االجتماع المعاصر لمؤل

، secular society، ومجتمع علماني sécularisation، وعلمنة secularهي: علماني 

نق�ض -ینيغیر الدّ –غیر الروحي –نیوي أّن كلمة علماني لها عدة معان: الدّ و�ّین المعجم 

ن�ة في أحوال ثالثة، في س�اق الوصف عر�ف نالحظ أّنه �عرض العلمافهذا التّ  2المقدس"

�ة تعل�م�ة تر�و�ة، لمرك�ة المتصلة بها، كوظ�فة تثق�فواالنط�اع بها، وفي نطاق العمل�ات ا

ا�قة، فتكون عمل�ة تشكل وصفًا وخصائص للفرد، ومنه وكامتداد عام نتیجة العمل�ة السّ 

 األفراد جم�عًا.

، أو المكان " التي تعني العالمMundus" مرادفة لكلمة "Soeculurm" مصطلحو    

اني �المكان، �كون بذلك معناه الّلغوي الحضور المكاني مان والثّ فاالستخدام األول متصل �الزَّ 

" عمومًا في البلدان البروتستانت�ة التصالها �الّلغة secularismeماني، وقد اعتمدت "والزّ 

  .3االنجلیز�ة

ة من الكلمة ئك�ة والمشتقّ ومعناها في الّلغة الفرنس�ة الالّ   Laïcitéنجد أ�ضًا مصطلح 

أي عامة الّناس في تمیزهم على  "Laïkos" اس ومن الصفةالذي �عني النّ  Laosالیونان�ة 

 .4االكلیروس"

 

                                                           
 .53، ص 2002، 1، دار الشروق، القاهرة، ط1، مجالجزئ�ة والعلمان�ة الشاملةالعلمان�ة عبد الوهاب المسیري،  - 1
 .10، ص 1996، 3، تر هاشم صالح، دار الساقي، لندن، طالعلمنة والدینمحمد أركون،  - 2
 .280، مرجع سابق ص العلمان�ة والتسامحالحاج أوحمنه دواق،  - 3
 .90، مرجع سابق، ص العلمنة والدینمحمد أركون،  - 4
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 اصطالحاً  – 2

س�ة لي هي تراوحت تعر�فات العلمان�ة من مفكر آلخر فهاهو أركون �قول "الَعلمنة �النّ       

فالمالحظ ، 1لتوصل إلى الحق�قة"وح، وهي تناضل من أجل امتالك الحق�قة أو اللرّ  موقف

قل النّ  م �كل تفاصیله والثاني إلى التزامه یرصد موقفین، األول إزاء العالعر�ف أنّ على هذا التّ 

وح، ى الرّ رجمة ففضل مسمّ أركون مشرف على التّ  �كلمة الروح (العقل) على اعت�ار أنّ 

ه، حتى ال یترك فسحة یتخللها عبر الموقف اإلنسان كله ق�الة العالم كلّ  وح  وعيفالرّ 

 العلماني وجود�ا. 

عل�م العام الفرنسي منذ حوالي ثالثین عامًا وعلى أنا عضو كامل في التّ ) ...(كون "أ�قول    

س�ة لي س علماني �مارس العلمنة في تعلمه ودروسه، وهذا �شكل �النّ عید فأنا مدرّ هذا الّص 

لى تلك الممارسة عًا، وقد انتهى �ه األمر أخیرًا إنوعًا من اإلنتماء والممارسة الیوم�ة في آن م

هي وقبل كل شيء احدى مكتس�ات وفتوحات وتلك القناعة الفكر�ة التي تقول �أّن العلمنة 

 .2وح ال�شر�ة"الرّ 

وتطورها منذ عصر لمان�ة فكرة مرت�طة �التار�خ األورو�ي في نشأتها أو الع لمنةفالعَ    

ت النهضة والصراعات التي كانت تدور بین رجال الكن�سة وأهل العلم والفكر والتي انته

فقد استعمل بهذا "اسي والعلمي.نیو�ة، وخاصة في الجانبین الس�ّ ین عن األمور الدّ �فصل الدّ 

 رع�ة لممتلكات الكن�سة لصالحى المصادرة الشّ نعمنو�ر �المعنى عند مفكري عصر التّ 

ین�ة الي فهي تحول المؤسسات الدّ (...) و�التّ  ولةین عن الدّ لدّ ات�سط ل�ص�ح فصل  ولة، ثمّ الدّ 

 .3"من�ةوممتلكاتها إلى ملك�ة علمان�ة، وٕالى خدمة األمور الزّ 

                                                           
 .160، ص 2000، 1، سلسلة حوارات القرن الجدید، دار الفكر، سور�ا، طالَعلمان�ة تحت المجهرعبد الوهاب المسیري وعز�ز العظمة،  - 1
 .70ص  ،مرجع سابقالعلمان�ة الجزئ�ة والعلمان�ة الشاملة، عبد الوهاب المسیري،  - 2
 .356، مرجع سابق، ص �عد الحداثةالحداثة وما عبد الوهاب المسیري و فتحي التر�كي،  - 3
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فأص�حت العلمنة تشیر إلى توجه فكري وعلمي أكثر منه أیدیولوجي، فل�ست العلمنة رفضًا  

 للّدین وال نف�ًا لدوره في المجتمع.

فقد المجتمعات األورو��ة في منشئها "الي فمفهوم العلمان�ة �صورة عامة مرت�ط �و�التّ     

واستقر في صورة محددة في أدب�ات یني في أورو�ا �اسي الدّ راع السّ لت في دائرة الّص تشكّ 

و�هذا  1ین�ة"لطة الدّ لطة الس�اس�ة والسّ إقامة الفصل بین السّ  نيفلسفة األنوار، حیث كان �ع

وح�ة والناتج عن أزمة لطة الرّ من�ة والسّ لطة الزّ حدث تار�خي قاد إلى الفصل بین السّ فهو "

 .2المشروع�ة التي عاشتها أورو�ا طیلة قرن"

لطة ین�ة والسّ لطة الدّ ولة والكن�سة، بین السّ أضحى الغرب األورو�ي قد فصل بین الدّ بهذا     

اعط �سة، أي العودة إلى قول المس�ح "صه من ق�ضة الكنالكنس�ة وذلك كمخرج لتقدمه وتملّ 

هو  –من�ة والروح�ة الزّ  –الي فالفصل بین السلطتین و�التّ  3ما لق�صر لق�صر، وما هلل هلل"

 روح المس�ح�ة األولى.عودة إلى 

والذي دار في القرون هذا �اختصار عن بد�ات هذا المفهوم داخل الفضاء الغر�ي     

زاعات الس�اس�ة أدى إلى الفصل بین ه من و�الت الحروب الصلیب�ة والنّ الوسطى وما جرّ 

داخل هذه الشعوب وما جره من تنامي في مختلف  لد تقدماً وحي فوّ یني والرّ المجالین الدّ 

 المجاالت.

�عض المفكر�ن العرب إلى تبني هذا الطرح �غ�ة اقامة نهضة مماثلة األمر الذي حدى ب   

م كدعوات شبلي شمیل و�عقوب صروف وفرح أنطوان وسالمة التقدّ  مثل الغرب لتحقیق

قدم التّ  هم �حملون همّ كلّ موسى ولو�س عوض وقاسم أمین وعلى عبد الرازق وغیرهم و 

                                                           
، مر�ا العلمان�ة مفاه�م ملت�سة، ضمن كتاب جماعي التفكیر في العلمان�ة مطابق لحاجة تار�خ�ة في ح�اتنا الس�اس�ةكمال عبد الّلطیف، - 1

 .76،ص 2008،  1الكتاب، القاهرة، ط
2 - Burhan Ghalioun. Islam et politique . la modernité trahie. Alger. Casbah.1997.p122. 

 .34، ص 1990، 1، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، طحوار المشرق والمغربحسن حنفي ومحمد عابد الجابري،  - 3
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حث عن البدا�ات األولى لمفهوم  العلمنة داخل ومحاولة الّلحاق �الغرب. فهذا یدعونا إلى ال�ّ 

 الفضاء العر�ي االسالمي.

 الفضاء العر�ي اإلسالميالعلمنة في  - 3

مضمونة  رسالم هو مخاطرة غیلحدیث عن علمان�ة في اإلا أنّ  �عتبر "جورج طراب�شي"    

جم، تائج، ألّن العلمان�ة ترادف عند ال�عض الكفر الصر�ح الذي �ستوجب القتل أو الرّ النّ 

ن�ا" �حسب تعبیر حسن ولة والدُّ ز بین "الدّ ّن االسالم ال نستط�ع ف�ه أن نمیودلیل هؤالء هو أ

 .1لقرآن وال في األحادیث النبو�ة"اكلمة " دولة لم ترد ال في  البنا رغم أنّ 

هذا المفهوم في الفضاء �ات اقیق عن بدالعلمان�ة یجرنا إلى ال�حث الدّ فالحدیث عن    

سالمي إذ یرى أحد لمفكر�ن التونسین "العفیف األخضر" في إحدى مقاالته یرى أّن العر�ي اإل

مارس جم�ع األد�ان في أمن في ظّلها تُ ین" ألّنه "العلمان�ة ل�ست ضّد الّدین بل في خدمة الدّ 

هو من الّدین وما هو من  النبي (ص) قد حرص على تمییز دقیق بین ماوآمان. فیرى أّن 

خیل" عندما أخطأ رأ�ه فقال للّناس أنتم أعلم �شؤون دن�اكم ن�ا، ففي واقعة الّنخیل "تأبیر النّ الدّ 

ي والّنقل والعلم والحساب والفیز�اء والفلك وما ماثل هي من شؤون رع والرّ (...) فقواعد الزّ 

   ق�ات الّدین ومثال�اته الّرف�ع.ت من أمور الّدین إّال �قدر ما تحكمها أخالن�ا، ول�سالدّ 

نیوي وذلك خطئ و�صیب في سلوكه الدّ ه �شر یُ فالقرآن یؤكد على أّن الرسول (ص) على أنّ 

  الكهف . ت عل�ه اآل�ة"قل إّنما أنا �شر مثلكم یوحى إلي"ما دلّ 

ومع العلماء بذور العلمنة قد تجلت في الفكر المعتزلي  أنّ  هناك من یذهب إلىو     

خت�ار" والذي جعل ة االنسان وفقًا لقولهم "مبدأ اإلن فالمعتزلة أبرزت ق�میالطب�عیین التجر�بی

                                                           
لعقالنین العرب، بیروت، ، دار الساقي، را�طة ا1، ط عن الد�مقراط�ة والعلمان�ة والحداثة والممانعة العر��ة 1هرطقاتجورج طراب�شي،  - 1

 .20، ص 2006
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كي ت أكثر هذه البذور مع الدستور الترّ وتجلّ  .1العامل ال�شري هو الفاعل والمؤثر في التار�خ

ولة على أّن الدّ  نصَّ ع اإلطاحة بنظام الخالفة العثمان�ة مالذي أعلنه مصطفى كمال 

 علمان�ة، ل�س لها دین رسمي لكن مع االلتزام �المحافظة على األد�ان وعدم الّلمس �حر�اتها.

العلمان�ة تجلت مع بدا�ات العصر الحدیث مع الحملة  ارسین �عتبرون أنّ لكن أغلب الدّ     

الفرنس�ة ومشروع محمد علي فظهر فكر لبیرالي مع هذا االستعمار األورو�ي مع شبلي 

أّول مرة أستعمل  شمیل وفرح انطوان وسالمة موسى وغیرهم، و�عتبر كمال عبد الّلطیف أنّ 

ي حصل بین فرح جال الذّ الل السّ فیها مصطلح "العلمان�ة" في نها�ة القرن العشر�ن من خ

 .2أنطوان ومحمد عبده على صفحات كل من مجلة "الجامعة" وجر�دة "المنار"

ظیر من �ة منقطعة النّ نیت �الفشل لما لقیته من ندّ مُ قد العلمان�ة هناك من �عتبر أّن  لكنّ    

ى سالم أدّ فاإل، قبل المسلمین هذا من جهة ومن جهة أخرى لضعف هذا الخطاب العلماني

نى الخطاب العلماني جال مُ قلید�ة، في خضم هذا السّ سات التّ دور المشرع والمبرر للمؤسّ 

جیب محفوظ والحكم �الرّدة نیل من كقتل فرح فودة ومحاولة النّ �الفشل، بل ولّد محن وضحا�ا 

سالمیین موافقهم اإلش�ع للعدید من المفكر�ن الذین ال �شاطرون على نصر حامد أبو ز�د والتّ 

ة دین لهم ألّنهم یرون أّنها اساءة لهم. هذا ما یؤكد على ضعف الحجّ فأص�حوا جالّ وآرائهم، 

 استبدلوا حجة القوة �قوة الحجة. لدى االسالمیون وٕاالّ 

وجزر  ه من شدّ سالمي وما لحقالفضاء العر�ي اإل هذا �اختصار عن بد�ات العلمنة في    

بره تكالجابري مثًال �ع بذٍ انفهذا المفهوم وّلد تعّدد له بین مرحّب أو داخل هذا الفضاء، 

مسألة العلمان�ة في من قاموس الفكر العر�ي إذ �قول "إّن  ف وجب است�عادهمصطلح مز�ّ 

مان�ة من قاموس الفكر لفة (...) ومن الواجب است�عاد شعار العالعالم العر�ي مسألة مز�ّ 
                                                           

 . 91، مرجع سابق ص العلمان�ة مفاه�م ملت�سة، ضمن مؤلف العلمانیون العرب أص�حوا هدفًا للش�اب ال�ائس التمذهبمحمود اسماعیل،  - 1
مرجع العلمان�ة مفاه�م ملت�سة، ، ضمن كتاب جماعي التفكیر في العلمان�ة مطابق لحاجة تار�خ�ة في ح�اتنا الس�اس�ةكمال عبد الّلطیف، - 2

 . 78سابق، ص 
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، بل حینما نفهما نتمثلها تت�ح لنا بذلك ما نفعله فهي بینما یرها أركون مفیدة جداً  1العر�ي"

  2ن نفعله"ألها ونهضمها ونس�طر على تعال�مها وما تت�ح لنا "مفیدة جدًا ونستط�ع أن نتمثّ 

داخل الفضاء العر�ي یرى الشرفي هذا المفهوم ؟ وما السبیل إلى تبني هذا المفهوم فكیف 

 اإلسالمي؟.

 لم�حث الثاني: ضرورة العلمنةا

 في مفهوم العلمنة عن الشرفي - 1

" إذ Peter Bergerبیتر بیرجي دیده لمفهوم العلمنة إلى تعر�ف "�عتمد الشرفي في تح     

"السیرورة التي بها تخرج قطاعات تا�عة للمجتمع والثقافة عن سلطة هي العلمنة  یرى أنّ 

ل�ست لوحدها عل�م�ة منها ولة ومؤسساتها كالمؤسسة التّ فالدّ  3ین�ة"موز الدّ سات والرّ المؤسّ 

ا یؤدي ال محالة استقالة قافة هذالمعن�ة من الخروج عن سلطة الّدین، بل حتى المجتمع والثّ 

نیوي على حساب الجانب فهي تطو�ر الجانب الدّ خرى كالعلوم والفلسفة والفنون...مجاالت أ

ازد�اد عدد األفراد والمجموعات ال�شر�ة التي تتمثل العالم م في المقدس أو الّدیني، وتتجسّ 

 ین�ة.م الدّ اتها الخاصة دون الرجوع إلى التأو�الت والق�ّ وح�

فهي ظاهرة سوسیولوج�ة عامة لكل المجتمعات ال�شر�ة ول�ست أیدیولوج�ا خاصة      

مییز بین التّ سالم�ة و�هذا وجب �ة و�راد فرضها على المجتمعات اإل�المجتمعات المس�ح

ان�ة تفید تها، والثّ افاألولى تعني الظاهرة ذ sécularism و Sécularisation"ع�ارتین 

فالعلمان�ة ل�ست مرادفًا لإللحاد وال "، الّدعوة إلى انتشارها على حساب الّدین خصوصاً 

                                                           
 .39، مرجع سابق، ص  حوار المشرق والمغربحسن حنفي ومحمد عابد الجابري،  - 1
 .200، مرجع سابق، ص اإلسالم والحداثةمحمد أركون،  - 2
 . 56مصدر سابق، ص  )،1لبنات(عبد المجید الشرفي،  -  3
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انسحبت  لمعادات الّدین، بل اقرار �أّن الرموز الّدین�ة التي كانت موجودة كما في الّثقافة قد

 .1�فعل الّتطور الّتار�خي لتحل محّللها مبررات دنیو�ة �حثة "

واح للصراع مع الكن�سة، ثم أص�حت فقد ظهرت في الغرب المس�حي نتیجة �عض النّ    

. تمع آلخرجن اختلفت تلو�ناتها وأشكالها من مالمعاصرة وإ ظاهرة شاملة لكل المجتمعات 

عم�قًا فلن تتمكن المجتمعات االسالم�ة من تجنب االنخراط ف�ه وعلى اعت�ارها ت�ارًا تار�خ�ًا 

 .رغم ما تتعرض له من رفض على المستوى الّنظري 

 ر�عة فإنّ ها تطبق الشّ التي تّدعي أنّ  -یرى الشرفي–فالمجتمعات المعاصرة االسالم�ة    

مثًال: قتصاد�ة فیها تخضع في تنظ�مها لقوانین وضع�ة خالصة فاالالح�اة االجتماع�ة و 

، األدب�ة، كقوانین الطرقات والطیران المدني والمالحة والبناء والملك�ة �أنواعها (العقار�ة

حة والوظ�فة العموم�ة عل�م �مختلف درجاته، والّص والخاصة �األوراق المال�ة...) واإلدارة والتّ 

وغیرها  والشركات والمحاس�ة والضرائب والجنس�ة، فضًال عن الجمع�ات واألحزاب الس�اس�ة

ا منعدمة تمامًا في المنظومة الفقه�ة، أو متعلقة فیها �أشكال بدائ�ة �س�طة فهذه القوانین إمّ 

لذلك اضطر المسؤولون عن هذا القطاعات الحیو�ة اضطرارًا إلى سّن  2من المعامالت"

التشر�عات الوضع�ة المالئمة حسب معاییر دول�ة ال أثر یذكر فیها لالنتماءات الّدین�ة 

 لمذهب�ة والعرق�ة.وا

فالعلمان�ة حسب الشرفي هي ظاهرة سوسولوج�ة ل�ست ضّد الّدین ولكّنها ضّد أنواع      

معینة من الّتدین الذي یوظف الّدین لما ل�س من طب�عته أو وظ�فته، فهي من هذا الجانب 

ه سامي �اإلنسان وتحقیق كرامته وحر�تفي خدمة الّتدین الصادق العمیق الذي هدفه التّ 

 ومسؤولیته.  

                                                           
 .124، العلمان�ة مفاه�م ملت�سة، مرجع سابق، ص ظاهرة سوسیوج�ة ل�ست ضد الّدینالعلمان�ة عبد المجید الشرفي،  - 1
 .75-74، مصدر سابق، ص ص مستقبل االسالم في الغرب والشرق عبد المجید الشرفي و مراد هوفمان،  - 2
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و�التالي إذا كانت العلمنة ثمثل سیرورة تجر�ب�ة �مكن تبینها في المجتمعات المصنعة سواًء 

فكیف تمثل العلمنة في واقع المجتمعات  ،كانت في أورو�ا أو أمر�كا أو البلدان االشتراك�ة

العر��ة التي لم تبلغ نفس المستوى من التصن�ع؟ وعل�ه وجب ال�حث عن األس�اب والعوامل 

 الكامنة وراء تبنى هذه الظاهرة. أو ما السبیل لبلوغها؟

 العلمنة في العالم اإلسالميبذور  – 2

المي إلى تظافر جملة من سي اإلفي ولوجها داخل الفضاء العر�تعود هذه الظاهرة      

سالم�ة عر��ة اإلفهناك عوامل مختلفة تتداخل فیها. فالعلمنة في المجتمعات ال ،األس�اب

وى الحدیثة هي إلى حّد ما نتیجة تغر�ب هذه المجتمعات، أو هي حصیلة نفس القِ 

 ت �المجتمعات الغر��ة إلى ما هي عل�ه اآلن.االجتماع�ة والثقاف�ة التي أدّ 

�عوامل تفسیرها ب الشرفي ال �كتفي �العودة إلى ال�حث عن جذور هذه الظاهرة فإنّ ف   

وال بّد لنجاح عمل�ة البّد للبذرة من تر�ة مالئمة لتثبت وتنمو وتثمر "ذلك أّنه خارج�ة فحسب 

رع من أن �كون للعضو المزروع والجسم المتقبل خصائص مشتركة، وذلك لو لم تكن الزّ 

ة اإلسالم�ة مه�أة سلفًا للعلمنة لما كان لكل المؤثرات الغر��ة مجتمعة أن المجتمعات العر��

 . 1تنجح في تغیرها"

من خالل فهم جدید لإلسالم سالم قد تخلى عن قنوات االتصال �المقدس إلفیرى أّن ا    

مفارقًا، فل�س له الیهود مثًال إلهًا فإ خاصة الیهود�ة والمس�ح�ة،�انات التي س�قته �مقارنته �الدّ 

في الصفة شيء مثله، فال زوج له وال ولد وال مجتمع لألر�اب �ح�ط �ه وٕان فرض على 

حر�ة، فهذا اإلله ع�اده القرابین فهو ل�س رهینًا لها وهو أساسًا في مأمن من األعمال السّ 

 ار�خ ال في الكون "ففي قصة بدا�ة الخلق سفر التكو�ن التي�فعل كل هذه األعمال في التّ 

تضمنت �التأكید عناصر من المیثولوج�ا المتعلقة بنشأة الكون في �الد الّرافدین تؤكد عدم 
                                                           

 .58، مصدر سابق، ص )1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1
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التواصل بین هللا واإلنسان و�ین اإلنسان وسائر الخلف الذي یلخص �معنى مأمن المس�ح�ة 

شموًال �اقتصاره لشعب اسرائیل و�العهد الذي  و�ذلك فصفة الكون�ة قد بدت أقلّ  1المیثولوج�ة"

 بینهما بإقصاء كل الشعوب األخرى.تم 

سحاق و�عقوب فهذا إإله "الكتاب المقدس" إله إبراه�م أ�ضًا مفارقًا  ح�ةإله المس�كذا و     

ثلیث ووساطة جسید في عقیدة التّ اإلله في حاجة ماسة إلى وس�ط من خالل تطو�ر فكرة التّ 

     .مر�م في الكاثول�ك�ة

سالم قد فإّن اإلله في اإلفإذا كان إله الیهود إلهًا مفارقًا شأنه في ذلك اإلله في المس�ح�ة     

سالم قد حصر الوساطة بین العبد ورّ�ه في ب قنوات اإلتصال �المقدس وأّن اإلقطع على أغل

ا وتحول هذ ظرة الطو�او�ة للعالم تجاوز تلك الهالة السحر�ة أو النّ القرآن الكر�م وحده، أي 

 نسان.حیث �ظهر فعل اإل 2ار�خ الدنیوي"العالم إلى "حقل التّ 

عن أن تكون عائقًا في طر�ق العلمنة، ت�عد سالم مفارقة هللا المطلقة في اإلوعل�ه فإّن     

ساعد على ظهورها وتمكن عندما تته�أ الظروف ها على العكس من ذلك عامل هام �ُ إنّ 

 نى العمل�ة للمجتمع.البُ الموضوع�ة من إقامة عالقة جدل�ة مع 

نى ، �مع3رفي قا�ًال للتطور نحو العلمنة هو "معقول�ة الشر�عة"اني الذي یراه الشّ الجانب الثّ  -

مان ج الزّ ر سة على نظام كوني خاأّن األحكام والم�ادئ األخالق�ة في االسالم "ل�ست مؤسّ 

حرفها یجعل من الخالق آثمًا، ت �معنى أنّ  4ها أوامر ملموسة من لدن هللا الحي بّلغها النبي"إنّ 

على حاله وهو ما شجع الفقهاء واألصولیین على القبول  غیر أّن نظام الكون رغم ذلك �ظلّ 

                                                           
 .60ق، ص، مصدر ساب)1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1
 .61المصدر نفسه، ص  - 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4
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�القوانین الوضع�ة، ول�س استن�اط مبدأ االستصالح أو االستحسان وقبول العرف في األحكام 

 الفقه�ة إًال دل�ًال قاطعًا على ذلك.

شر�ع العقلنة وٕالى التخلص من التفكیر األسطوري لم �قف عند میدان التّ عي إلى فهذا السّ     

فحسب، بل تجلى في نواحى أخرى من ح�اة المسلمین، ببروز مفكر�ن وفالسفة ومتكلمین 

وشعراء أمثال الجاحظ وابن مسكو�ه والتوحیدي والمعري یخوضون في مسائل تتعارض أح�انًا 

ن �ستخدمون علوم الیونان دون أن �ضیر ذلك العقیدة وأط�اء ور�اضیی مع تعال�م اإلسالم.

 في شيء.

"الوساطة بین المتنبي  صر�ح في مؤلفهفقد ورد على لسان الجرجاني الجرأة �التّ     

روا في أدب�ات جملة عن أفكار ال تّتفق مع وخصومه" في معرض حدیثه عن شعراء عبّ 

ألّن مق�اس  1عر"عن الشّ الّدین �معزل سالم�ة، بل تعارض الّدین صراحة قائًال "و ة اإلالسنّ 

ه ال الجودة عنده فني خالص في مجال الفنون واآلداب. معنى هذا أّن الجرجاني �عتبر أنّ 

 �مكن تطبیق معاییر دین�ة على انتاج فني.

شاط العلمي الذي كان �مارس في كنف علوم الیونان ولم تكد األمر نفسه ینطبق على النّ     

اعت�ارات دین�ة كتشر�ح الحیوانات والجثث اآلدم�ة دون أن �سيء إلى عقیدتهم تعترض سبله 

 في شيء.

حیث �كون عل�ه المسلم  عّد كخیر دلیل على مانجد كذلك ابن خلدون في مقدمته والذي �ُ     

أقام ف�ه قوانین اجتماع�ة وضع�ة ل�كشف عن السیر الموضوعي للمجتمعات ال�شر�ة وعن 

 اإلنسان الماد�ة منها والفكر�ة. نشاطر مختلف مظاه

                                                           
 . 64، تحقیق محمد أبو الفضل ابراه�م، دار القلم، بیروت، ص الوساطة بین المتنبي وخصومهعلي عبد العز�ز الجرجاني،  - 1
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سالم اإل فهذه األمثلة وغیرها على سبیل المثال ال الحصر خیر دلیل على البرهنة على أنّ 

عر�ف یر بل �ساعد على �عض أشكال العلمان�ة، وهذا ینطبق على التّ جدینًا وممارسة دین�ة ی

طة المؤسسات والرموز المقدم سلفًا �أّنه خروج قطاعات تا�عة للمجتمع والثقافة عن سل

   .1"الدین�ة

فاإلسالم سوف لن یخسر شیئًا حین یتخلص من المسار ال �ضر �العقیدة في شيء "فهذا    

ذهن�ة التحلیل والتحر�م ومن أحكام الفقهاء، على غرار استغنائه إلى غیر رجعة استغناًء غیر 

 .2�الّدین"مأسوف عل�ه عن أحكامهم في الّرق، فهي أحكام �شر�ة اضطلعت 

رفي لم �كن كذلك دائمًا على هذا الّنحو، ذلك أّن اإلنسان نّزاع غیر أّن األمر في نظر الشّ    

ا هللا ف�ه من الحر�ة واألمانة قد�س والسحر�ة رغم المسؤول�ة التي أودعهإلى األسطرة والتّ 

ن یولي دائمًا عبیر، فهذا اإلنسان جاز التّ " ومواجهته الم�اشرة هلل إ72-33ب سورة األحزا"

 حري على الكون.إلى إضفاء الطا�ع السّ 

ار�خي االعتماد على األسطرة وانتشار األول�اء والصالحین في كل فقد كرّس اإلسالم التّ    

لمحرومون من تقلد اوكذا  3مات"اأقصاع األرض یثبتون مشروعیتهم من خالل "ما �سمى الكر 

الّدین استغلوه و�الغوا في استغالله حتى زمام الحكم والمنسو�ین إلى المشتغلین �أمور 

ه �عض ل الخل�فة إلى شخص مقّدس مثل آلهة وثن�ة حتى أنّ المعارض كذلك. بذلك تحوّ 

ن وصل �ه األمر إلى الّنقش في أعلى مدخل قصر الخالفة "السلطان ظلُّ یالسالطین العثمانی

 . 4هللا في األرض"

 قاط:�ة فإّنه تتبدى للقارئ جملة من النّ جال حول العلمانوعل�ه فرغم هذا الشّد والسّ 

                                                           
 .63، مصدر سابق، ص )1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1
 .71، مصدر سابق، ص مستقبل االسالم في الغرب والشرق عبد المجید الشرفي و مراد هوفمان،  - 2
 .64مصدر سابق، ص  )،1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها . - 4
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ها لئن كانت تعبیرًا عن قوى أّنه مهما �كن موقفنا من العلمنة رافضًا أو تأییدًا یبدو لنا أنّ  – 1

سوسیولوج�ة �عیدة الغور، ل�س للسلطات الس�اس�ة وال إلرادة األفراد علیها نفوذ محدود، فهي 

 .1في مجال التوحید الخاص"أ�ضًا تعبیر عّما أنجزه الضمیر الّدیني 

�قت قد س إّال أن جذورهى للقارئ أ�ضًا أّن مفهوم العلمنة رغم أّنه مفهوم مستحدث یتبدّ  – 2

اهرة كون�ة ل�ست حكرًا على الغرب وحده بل تؤثر في كل وجوده بزمن طو�ل، كما أّنها ظ

درجة التأثیر ال  المجتمعات �ال استثناء، غیر أّن الذي یختلف من مجتمع آلخر اختالفه في

 أكثر.

الذي  �عمد الشرفي إلى حقائق أثبتتها دراسات دق�قة وهي دراسة علم االجتماع الّدیني – 3

ة في القطاع اهرة وتأثیرها في اإلنسان في الغرب تبین مثًال أّن الفئات المماثلیتت�ع الظّ 

ال یزال هشًا ضع�فًا في أثرًا �العلمنة في الغرب، و�ما أّن هذا القطاع الصناعي هي األكثر ت

 .عدداً  أثیر س�كون أقلّ المجتمعات اإلسالم�ة فإن التّ 

أّن هناك الكثیر من العوامل تساعد �استمرار على تغذ�ة ظاهرة  -یرى الشرفي–غیر أّنه    

الن في هذه المجتمعات و�دفعان �قوة العلمنة في ال�الد اإلسالم�ة أبرزها عاملین اثنین �فعّ 

 سق وهما:ة سر�عة النّ في اتجاه علمن

ماذج الغر��ة عبر وسائل االعالم واالتصال وتنوع االتصال بین العامل األّول: هو انتشار النّ 

الشعوب عن طر�ق الم�ادالت التجار�ة والمواصالت والتجارة واألسفار، مما �سهل مرور 

 م الدنیو�ة.العناصر الثقاف�ة والق�ّ 

تجلى و�برز یومًا �عد یوم، وهو خلل المرتكزات الّرمز�ة العامل الثاني: هو نتاج الخلل الذي ی

یني، ولعّل أهّم هذه المرتكزات هو المعتمدة في أنماط الع�ش التقلید�ة ذات الطا�ع الدّ 

                                                           
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 1



 ید الشرفي إشكال�ة الحداثة عند عبد المج الفصل الثالث: أفاق المشروع الحداثي عند الشرفي 
 

133 
 

التي تعّد بوا�ة زز مكانة للمدرسة الحدیثة "المدرسة القرآن�ة" والتي أضحى اختفاءها تدر�ج�ًا �ع

ومحتو�اته على فهم  عل�مي الحدیث �مناهجهظام التّ إذ �سهم النّ  1ة للمعرفة الحدیثة"حق�ق�

ائدة، كما �عزز الثقة في قلید�ة السّ قافة التّ العالم على أسس جدیدة مغایرة لما كانت تمل�ه الثّ 

 ات والكون.الّنفس و�ملؤها احساسًا �المسؤول�ة تجاه الذّ 

م حیث االحاالت على فسیر لفهم العالظام الحدیث �مّد الش�اب �ضروب جدیدة من التّ فهذا النّ 

ار�خ�ة وال�شر�ة والبیولوج�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة یر متینة، فنتج وعي �العوامل التّ الّدین غ

 فس�ة والسوسیولوج�ة.والنّ 

�كن یتخیل أن �صلها اإلنسان  طور واالنفتاح على آفاق المعرفة ال�شر�ة التي لمفهذا التّ    

د �انحصار المس�ح�ة في المس�ح�ة التي عرفتها البلدان التي عرفت و�ندّ من ینتقد م أفرز فئة

ى هذا إلى �مس�حیتها، وكذا �انحسار اإلسالم في البلدان التي عرفت تقلید�ًا بإسالمها. أدّ 

فوس المتدینة بل قاد بهم إلى اعت�ارها ر لدى النّ ص حّیز الّدین، فوّلد حیرة وتزمّ تضییق وتقلّ 

م�االت في یرى الالّ  والمتمعن للواقع االسالمي حال�اً  2اك ضّد اإلسالم."مؤامرة حق�ق�ة تح

�اب العقیدة التي أدركت الش�اب، أن اإلسالم ممثًال في ثقافته وحضارته قد أص�ح في نظر 

 الآلأدر�ن مجرد عامل اندراج اجتماعي.

لكّنها غیر مبررة إّال نسب�ًا إن وجب لكي نتكلم عن  -یرى الشرفي–فهذه الحیرة مشروعة    

اعت�ار اإلسالم البّد من البرهنة على أسلمته "�معنى االلتزام الشخصي الواعي في مستوى 

 المجتمعات العر��ة التقلید�ة". 

   معوقات العلمنة وسبل تطو�رها – 3

                                                           
 .66مصدر سابق، ص  )،1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1
 – 64، ص 1981، 7، مجلة الدراسات االسالم�ة والمس�ح�ة، العدد االسالم والغرب �عیدًا عن المواجهة والغموض والمرك�اتالطالبي، محمد  - 2
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ض لحمالت عدائ�ة شعواء من العلمنة في خضم هذا السجال فهي تتعرّ  یرى الشرفي أنّ      

ع ذلك ت�قى د اإلسالم، غیر أّنه مها تهدّ ین �شعرون �أنّ ى الجهات خاصة من هؤالء الذّ شتّ 

ل فهي ظاهرة تقتضي تحمّ  1سالم"ها شرًا على اإلالعلمنة ل�ست كلّ  نّ أس�اب األمل موصولة أل

 ومسؤولیته عن حما�ة مصالحه الروح�ة والماد�ة.نسان بنفسه مصیره اإل

ّد الشرفي الشعارات المعاد�ة للعلمنة والرائجة في األوساط اإلسالم�ة إلى عوامل أر�عة و�رُ 

 :2كبرى 

الظّن �أّن الشر�عة هي الفقه، بینما الشر�عة اإله�ة، وتّدل على الطر�ق الذي یجب  :أولها

على المسلم سلوكه وعلى االتجاه السل�م في السلوك، أّما الفقه ف�شري �حث، وهو ثمرة 

، فهو برّمته �حتمل الخطأ والصواب، وقد تأثر اعدو استن�اط األحكام �حسب مجموعة من الق

 التي ظهر فیها. ار�خ�ة�الظروف التّ 

هو امتداد العقل�ة الماض�ة في الحاضر، واالنشداد إلى مثل أعلى ُ�فترض أّنه موجود  ثانیها:

هبي و�الخصوص قبل فترة االنحالل والوقوع في براثن االستعمار في عصر اإلسالم الذّ 

 م السائدة في الغرب.األجنبي، والتأثر �الق�ّ 

إلى الحكم بإسمه، في انتشار المواقف الّرافضة للعلمان�ة،  اعینهو مصلحة الحّكام والسّ  ثالثًا:

ص من المحاس�ة، وفي د�مومة االستبداد بذر�عة حراسة فتلك هي الوسیلة األنجع في التخلّ 

 الّدین والذود عن ثوائ�ه ومقدساته.

 نى االقتصاد�ة في افراز الوعي �ضرورة التناغموهو عامل رئ�سي فهو عدم مساعدة البُ  را�عًا:

صن�ع، وغ�ا�ه غ�ا�ًا تامًا أح�انًا عائقًا قطاع التّ  طبیق. ف�مثل بذلك ضعفظر�ة والتّ النّ بین 

            عور �الحاجة للعلمنة. كبیرًا في وجه الشّ 
                                                           

 .68مصدر سابق، ص  )،1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1
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ة من اإلرادة العامة للشعوب إلى قوانین وضع�ة مستمدّ  فالعلمنة ما هي سوى الحاجة    

لكن هناك ثالث م�ادین مازالت تستعصي على العلمنة وترتكز  ،وذلك في مختلف الم�ادین

حولها المعارضة �اسم الّدین وهي "األسرة والس�اسة وعدد من المخالفات أو الجرائم التي 

تعتبر لفیف من رجال الّدین أّنه ال مجال لسن عقو�ات على مرتكبیها غیر التي أثبتها الفقهاء 

 .1وال اجتهاد فیها إلى یوم الق�امة"في القد�م على أّنها "حدود هللا" 

سالم�ة اإلهن�ات التطور للذّ  ،حدا وتظافراس�ة لمسألة الحدود فهناك عامالن اثنان اتّ ف�النّ    

نعت "�حقوق من جهة والضغوط العالم�ة المفروضة عل�ه لتبني ق�م متعارف علیها تُ 

التخلي عن العقو�ات الجسد�ة لى إ دىأموذجین تحاد هذین النّ إفمن جهة أخرى،  2نسان"اإل

 .المتعلقة �الكرامة االنسان�ة خصوصًا "عقو�ة االعدام"

ضح أّن ار�خ�ة المقاصد�ة لتّ صوص المتعلقة ب"الحدود" القراءة التّ قت على النّ �ّ فلو طُ     

القراءة الحرف�ة هي المسؤولة عن الص�غة األخالق�ة التي أضفیت على عدد اآل�ات 

ل�ست األكثر وفاًء لروح الرسالة المحمد�ة، فینطبق ذلك على عقو�ة القتل  هاواألحادیث، ولكنّ 

 .نا والسرقة والردةمثلما ینطبق على عقو�ة الزّ 

اقة إلى م خرقًا ساخرًا في الكثیر من البلدان الغر��ة التي كانت س�ّ فالخروقات لهذه الق�ّ     

األنظمة  دي عشر من سبتمبر فإنّ حقوق اإلنسان وتبجج �احترامها والس�ما منذ تفجیرات الحا

 3الغر��ة لم تنفك أن تكیل �مك�الین:

مك�ال یهم المواطن األصلي والرجل المس�حي األب�ض عمومًا، ومك�ال ینطبق على    

م هذه الق�ّ إّال أن عدم احترام اآلخر�ن (الیهود، والمسلمین والملونین والمستعمر�ن،...الخ). 

                                                           
 .75المصدر نفسه، ص  - 1
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مییز عن "اإلرهاب" أو غیرها من التعّالت ال ُ�غني ضحا�ا هذا التّ والحقوق بذر�عة مقاومة 

 ضرورة احترامها ف�ما بینهم وٕازاء غیرهم.

ار�خ سّ�اقین للّتسامح تجاه المخالفین لهم في العقیدة فإّن فإذا كان المسلمون عبر التّ   

امتدادًا وتطو�رًا لسلوكهم عندما كانت لهم  احترامهم لحقوق االنسان الحدیثة لن �كون إالّ 

 الغل�ة الحضار�ة.  

ر�عة وٕالى مقاومة العلمان�ة العر��ة عن االسالم فإن أصحاب هذه عوات إلى تطبیق الشّ فالدّ   

ساء في كل الّدعوة ل�ست إّال امتدادًا واستمرار امت�ازات التي یتمتع بها الرجال عن النّ 

 ذا إلى "األحوال الشخص�ة" .المجتمعات الحدیثة یجرنا ه

ظام وتغیره تغیرًا جذر�ًا هو المع�ار األساس لمدى انخراط المسلمین في فالثورة على هذا النّ    

عصرهم، وال س�ما ف�ما وصل إل�ه العلم الحدیث في شأن الفروق بین الرجل والمرأة وللتخلص 

�غة صر�حة، المرأة �صل دون وعي وتذهب ضحیته من االستالب الذي یذهب ضحیته الرج

�قول الشرفي "من األفكار الشائعة في اعت�ار منزلة المرأة  تها وجسدها.ثو حینما تختزل في أن

، تعود العر��ة على وجه الخصوص ون�ة في المجتمعات االسالم�ة عمومًا والمجتمعاتالدّ 

جتماع�ة إلى �عض ما اختص �ه اإلسالم من تعال�م وأحكام عطلت مساهمتها في الح�اة اال

وجعلتها تحت سلطة الرجل أ�ًا كان أم وزجًا وأحكمت ح�سها في البیت لتكون أداة متعة 

 1وٕانجاب وخدمة"

فیوظف المسلمون هذا االختزال كسالح لمواجهة ما تتعرض له الجال�ات االسالم�ة     

المعالم المهاجرة من تهم�ش في الغرب ومرهمًا مسكنًا لعالج األدواء االجتماع�ة وفقدان 

الیوم لمجتمع جدیر ، ذلك أّنه ال وجود اجین وغیرهمالمرجع�ة لدى جیوش العاطلین والنّ 

لو " ، �قول قاسم أمین في هذا الصدد�الح�اة الكر�مة �سمح بتعطیل نصف طاقته االجتماع�ة
                                                           

 .225 سابق،، مصدر )1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1



 ید الشرفي إشكال�ة الحداثة عند عبد المج الفصل الثالث: أفاق المشروع الحداثي عند الشرفي 
 

137 
 

أخذ بیدها إلى مجتمع  األح�اء ووجهت عز�متها إلى مجاراتهم في األعمال الحیو�ة 

اركها وقواها العقل�ة والجسم�ة لصارت نفسًا حّ�ة فّعالة تنتج �قدر ما تستهلك ال واستعملت مد

كما هي الیوم عالة ال تع�ش إّال �عمل غیرها، ولكان ذلك خیرًا لوطنها لما ینتج عنه من 

  .1"الثروة العامة والثروات العقل�ة ازد�اد

"و�عتبر  علیهن الحجاب فرضوكذا ال یتصور مجتمع �حصر بناته ونساؤه بین جدران و�    

و�فصل بین الجنسین فصًال مرض�ًا وال مكانة لخصوص�ة  2تغط�ة شعرها من صم�م حر�تها"

 ساء في العمل في الحقل العمومي، وسنّ مزعومة ال تساوى مساواة مطلق�ة بین الرجال والنّ 

 واج وشروطه، وفي الطالق واإلرث وسائر الواج�ات...."الزّ 

ظام الذي فرضته أنماط الح�اة النّ  سالم ل�س إالّ التقلیدي لموسوم خطًأ �اإلاألسرة فنظام    

�م منبن�ة على التراتب االجتماعي، من بین ابرز واإلنتاج الَقبل�ة والزراع�ة وما أفرزته من ق

مسك �مؤسسة المهر �اعت�ار ما یدفعه الرجل �مثا�ة األمثلة المعبر عنها عن تلك الق�م التّ 

ه ال حّق لها هي �االستمتاع أو كسلعة تشترى وت�اع وتنتقل الستمتاعه ب�ضعها" وكأنّ الثمن 

 من ملك�ة األب إلى ملك�ة الزوج.

ظام الس�اسي فمسألة اإلمامة عند الش�عة عنوان المعارضة للنظام الذي استتب اثر أّما النّ     

منذ الحكم الصفوي في وفاة الرسول من جهة وتعبیر عن قومته الفارس�ة خصوصًا والس�ما 

ایرن، والخالفة عند أهل السنة حتى عندما أص�حت صور�ة وصار النفوذ الحق�قي بید "أمراء 

ظام رغم تبدل ما �فسر الحنین إلى هذا النّ ، وهذا 3االست�الء" رمز لوحدة األمة االسالم�ة

االسالمي، أحوال العمران و�روز األنظمة القطر�ة والدول القوم�ة في كل أرجاء العالم 

 فالمسألة المحور�ة "نظام األسرة والنظام الس�اسي" هي مسألة المشروع�ة".
                                                           

 21، ص  تحر�ر المرأةقاسم أمین ،  - 1
 44، ص االسالم الس�اسيعبد المجید الشرفي،  - 2
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كما أدت شرعنة العالقات الجنس�ة على أساس دیني وظ�ف�ة اجتماع�ة تعدیل�ة ال تخلو    

من ایجاب�ات، وآلت في المقابل �االنحطاط �المرأة إلى منزلة دون�ة، فإن شرعنة العالقة بین 

یني نفسه وفرت للمسلمین في فترة ما أس�اب القوة، والمحكومین على األساس الدّ الحكام 

ولكّنها آلت في المقابل إلى إقامة نظام استبدادي مطلق قائم على الغل�ة والقهر. عل�ه لم تعد 

ین�ة ظامین األسري والس�اسي التقلیدي السلب�ة مقبولة، وعوضت المشروع�ة الدّ انعكاسات النّ 

یل�ة قائمة على أساس التعاقد لحر بین األطر االجتماع�ة وعلى التمث خرى مشروع�ة أ�

 .الد�مقراط�ة

نسان مصیره بنفسه مسؤولیته عن هي ظاهرة تقتضي على تحمل اإل"لمنة وعل�ه فالع   

سالم اخت�ارًا واع�ًا عن األفضل أن نجد مؤمنین اختاروا اإلحما�ة مصالحه الروح�ة والماد�ة و 

  .1"نجد مؤمنین یتمسكون �ه �حثًا عن مجرد الطمأنینة دون قناعة وال وعيقناعة من أن 

نسان مسؤولیته أمر ایجابي لكن الخطر �كمن في خطر انقالب الوعي إلحمل لفهذا التّ     

ما هو مالحظ على س�مات یني المخصوص إلى وعي س�اسي ل�س من قبیل الوهم وهذا الدّ 

وتونس وغیرها من االقطار سالم�ة التي لفتت االنظار إلیها مؤخرًا في مصر لحركات اإل

    العر��ة.

تي تمر بها المرحلة ال نّ طور ألعن هذا التّ  مسؤوالً سالم �صفته ل�س اإل أنّ  إالّ      

حوالت السر�عة رغم أن �عض سالم�ة مرحلة انتقال�ة تتالحق فیها التّ المجتمعات العر��ة اإل

الس�اس�ة مسؤولة �قدر كبیر عن اثارة �عض هذه التطلعات في النفوس من هنا األنظمة 

ین ألّن قنوات االحتجاج افضون �الدّ تكمن الصعو�ات والمآزق الس�اس�ة، إذ �حتمي الرّ 

 ین لغا�ة دینو�ة .�مقراطي قد سّدت ثّم ألّن األنظمة القائمة قدمت المثال على استخدام الدّ الدّ 

                                                           
 .68مصدر سابق، ص  )،1لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1



 ید الشرفي إشكال�ة الحداثة عند عبد المج الفصل الثالث: أفاق المشروع الحداثي عند الشرفي 
 

139 
 

وجه لن ینقلب یوم تفرض اله�اكل االجتماع�ة هذا التّ  ر إلى أنّ ولكن الشيء �شی   

ن تهمش الت�ارات أواالقتصاد�ة والثقاف�ة المتعددة الس�اس�ة واالیدیولوج�ة التي لن تلبث 

هبي من منظور تار�خي أكثر منه سالم الذّ تنّزل إذ ذاك �الرجوع إلى عصر اإلاألصول�ة وسی

، بل أسس أمة ناشئة على أوامراً أسطوري و�كتشف كذلك أّن الرسول لم �سند إلى نفسه ملكًا 

  .1قواعد أخالق�ة أكثر منها س�اس�ة في المعنى الضیق

وفي خضم فعل العلمنة في المجتمعات العر��ة االسالم�ة والذي �عّد تحد�ًا لإلسالم    

�انات األخرى فهو �ع�ش كغیره من الدّ فقد قسمًا كبیرًا من ق�مة تفسیر الكون  التقلیدي، الذي

 وضعًا قلقًا.

المسلم مطالب الیوم أكثر من أي وقت مضى  ل�ة مفادها أنّ ؤ إلى رؤ�ة تفا الي یدعوو�التّ    

لم �ل معان�ه وم�ادئه العم�قة في ضوء التغیرات الجدیدة التي تأوّ �ن فهمه لإلسالم و �أّن �حیّ 

تعدها األمة االسالم�ة �قول الشرفي "فلنراهن على أّن المسلم وهو �ع�ش مع القرآن وضعًا 

 ،ن من تحین الرسالة القرآن�ة من جدید �حسب مقتض�ات الحداثةستمرًا س�مكّ من التأو�ل مُ 

صیب الشعور الدیني �المعنى العمیق �ُ وسیلتقي متجاوزًا تقل�ات التار�خ وما تفرزه من تحر�ف 

ل لغیر سعادة ال�شر، فل�س من شأن منطق االسالم وهو تعبیر عن ، الذي ینزّ سالملإل

 .2قي ال�شر�ة"حول دون رُ اله�ة أن �ُ إلالعنا�ة ا
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 .70المصدر نفسه، ص  - 2
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 الم�حث الثاني: موقف الشرفي من الق�م الحدیثة 

 جدید وتنهيها تخشى التّ ات والث�ات إذ أنّ م التقلید�ة على المحافظة على الذّ تنبني الق�ّ      

عدد، غیر أّن العصر الحدیث الذي اخترقته الحداثة عن االبتداع وتنفر من االختالف والتّ 

 م القد�مة لعلّ م جدیدة قامت على نق�ض الق�ّ شار ق�ّ تناّتسم �ا واقتصاد�اً  ق�ًا واجتماع�اً أخال

 أهمها  المساواة والحر�ة والتسامح ...

اس�ة التي تلتزم األنظمة ذهب�ة والس�ّ مین�ة والد�ة الدّ عدّ م من مكونات التّ فلقد صارت هذه الق�ّ "

م المتصلة �الحر�ة وخصوصًا الق�ّ  الحدیثة برعایتها طوعًا أو كراه�ة بل و�الخصوص ألنّ 

تا من الق�م التي تؤمن بها قطاعات واسعة من المجتمع فكیر وحر�ة المعتقد أص�حلتّ احر�ة 

أو س�اس�ة قمعها ة سلطة �عسر على أ�ّ میر الحدیث راسخًا وصارتا من مكونات الّض  إ�ماناً 

 . 1أو تجاهلها"

م ا الشّك ف�ه أّن الثورة االتصال�ة التي صار العالم �شهدها �شكل متزاید جعلت الق�ّ وممّ   

"فالعالم أص�ح قر�ة صغیرة �فعل الحدیثة تتجاوز الحدود الجغراف�ة لها وتكتسب �عدًا كون�ًا، 

تخترق المنظومات التقلید�ة وتعرض نفسها بواسطة هذه م الحدیثة لق�ّ افأضحت هذا التطور" 

ها صارت تتجه إلى الفرد �عد أن كانت تتجه إلى سمة تتمیز بها أنّ  الوسائل الحدیثة لعّل أهمّ 

 المجموعات.

لحًا في ین�ة مطل�ًا مُ فكیر والحر�ة الدّ سامح وحر�ة التّ ة والتّ ا م الحدیثة كق�م المساو فهذه الق�ّ    

ني الحدیث، فل�ست ترفًا یدعوا إل�ه �عض المثقفین ثقافة غر��ة بل ضرورة وواحد میر الّدیالّض 

 زمة للمعاصرة.من المقتض�ات الالّ 
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 تتعارض مع منطق تحدیث الفكر سالم صالح لكل زمان ومكان" مقولة الولعّل مقولة "اإل   

ومن تم تحدید ار�خ سالم وعالقته �التّ أّنها في تحدید وتحین لمفهوم اإل سالمي ذلكاإل

سالة العناصر التي من شأنها أن تكون ق�مًا خالدة ال تشكل عق�ة في محاولة تحیین الرّ 

یني الحدیث إلى وتعبیرها أ�ضًا عن نزعة الضمیر الدّ واستجا�ة للمقتض�ات المعرف�ة من جهة 

  .1م الحدیثة من جهة أخرى"یني والق�ّ الموائمة بین مورثه الدّ 

سالم�ة مجتمعات تع�ش عوة إلى أن تكون المجتمعات اإلهذه الدّ ومما الشك ف�ه أّن   

الحداثة الفعل�ة ال الحداثة المبتورة التي تكتفي �االستهالك المادي منها ال تتعداه "كما هو 

كیز على شروط لتحققها لعّل وهي دعوة تقتضي الترّ  2سالم الخلیجي"فط أو اإلشأن اسالم النّ 

وما موقفه  م؟من هذه الق�ّ  يالشرفكیف یرى والمساواة بین الجنسین" فسامح أبرزها "الحر�ة والتّ 

 منها؟

 ر�ةــــــــــــــــالح – 1

مسلم في دها مكس�ًا انسان�ًا كون�ًا ال غنى للُ�عتبر تبني مفهوم الحر�ة بجوهرها وتعدّ      

رفي "ق�مة لم تكن موجودة في القد�م �المعنى الذي عتبرها الشّ العصر الحدیث عنها، فقد ا 

حدهما میتافیز�قي كالمي، حر�ة تطلق عل�ه اآلن، فالحر�ة في القد�م كان لها معن�ان، أ

المفهومین نسان أو عدم حر�ته في خلق أفعاله، ثم الحر�ة في مقابل العبود�ة وكال هذین اإل

نسان صرنا والذي على أساسه �كون اإلي عللحر�ة في القد�م ل�س هو المفهوم الذي ساد ف

 . 3متمتعًا �حقوق طب�ع�ة منها الحر�ة"

                                                           
 .110مرجع سابق، ص اسالم المجددین،حمزة ،  - 1
 111المرجع نفسه، ص  - 2
العدد  ، مجلة بتفكرون، ملف العدد (التسامح والحر�ة)، مؤمنون �ال حدود،التسامح والحر�ة، حوار مع عبد المجید الشرفي، حّمادي زو�ب - 3
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أي حر�ته ال في أن �عتقد فقط ف�ما �شاء لكن أن �قول ما �شاء وأن �فعل ما �شاء وال حّد 

في معتقده وفي قوله وفي فعله ال �مس حر�ة اآلخر�ن لهذه الحر�ة إّال حر�ة اآلخر�ن فما دام 

 فحر�ته مطلقة.

فالحدیث �المعنى الحدیث لهذه الق�مة الحدیثة التي لم �كن �فكر فیها القدماء ولم �كونوا    

اعة ال الحر�ة، فقد كانت الطّ "قادر�ن على قبولها، ذلك أّن المفهوم الذي ساد في القد�م هو 

ام وجة لزوجها واجب علیها في كل الحاالت، وأّن طاعة اإلمالمقوالت الفقه�ة تعتبر طاعة الزّ 

اعة هذا له صلة �التركی�ة االجتماع�ة ومفهوم الطّ  1طاعة الحاكم ضرور�ة خوفًا من الفتنة"

 فاالنسجام في نطاق المجتمع كان أهّم �كثیر من ق�مة الفرد في حّد ذاته. 

سالم قد تّم االنح�از �ه نحو هذه المقتض�ات االجتماع�ة وتغلیبها و�رى الشرفي أّن اإل   

ز على الفرد�ة نظرًا إلى ظروف تار�خ�ة، لكن في األصل الرسالة المحمد�ة تركّ على الحر�ة 

خص�ة "فاإلسالم هو الّدین الوحید من بین �ة الشّ الفرد وتعطي أهم�ة لهذه الحرّ وتخاطب  الفرد

�انات الذي أ�طل الوساطة بین هللا و�ین االنسان، فالمسؤول�ة مرت�طة �الوعي و�مستوى الدّ 

�ستغرب أن �حاول المسلم العادي أن یلقي الّلوم على غیره، بینما الخطاب الثقافة، فال 

القرآني یتوجه إل�ه �صفته فردًا حرًا ال �صفته رقمًا في مجموعة أو بندقًا تحركه الس�اسة أو 

مسؤول�ة نسان اإلتحمل ی سول حرص على أنختم النبوة " فالرّ وهذا ما تجسد مع  2نوع آخر"

ت�اره سواًء آمن أو كفر (...) حّر في تنظ�م ح�اته الفرد�ة والجماع�ة كاملة وهو حّر في اخ

بوة ل�قضي رفي "هكذا �كون محمد بن عبد هللا قد ختم النّ �قول الشّ  حو الذي یرض�هعلى النّ 

نسان مع ابناء جنسه في كنف ح المجال للمستقبل الذي یبن�ه اإلكرار واالجترار ول�فتعلى التّ 
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عائم المتینة ق، هكذا �كون قد أرسى الدّ والمسؤول�ة الفرد�ة والتضامن الخالّ ات�ة الحر�ة الذّ 

 .1ألخالق�ة كون�ة �حق"

ظام القبلي ومقتض�ات االنسجام ّن طب�عة النّ فهذه الحر�ة قد تّم االنح�از عنها فلم تحترم أل   

متعددة االجتماعي في المجتمعات قبل الحدیثة كانت تمنع من ذلك، وأس�اب هذا المنع 

وهذه المؤسسات تشمل  المؤسسات المجتمع�ة كانت تستند إلى مبررات دین�ة وكثیرة منها أنّ 

قتصاد�ة إلى العالقات الس�اس�ة إلى اللعالقات ااكل نواحي الح�اة من العالقات الجنس�ة إلى 

 . 2غرار ذلك، فهذه المؤسسات كانت "تحتاج إلى شرعنة أو إلى مشروع�ة"

قة هذه المؤسسات �اعت�ارها مؤسسات تار�خ�ة �شر�ة هذا القناع عن حق� فالحداثة كشفت   

سان سواًء كان شخصًا في حد ذاته نإلفالوعي �حق�قة هذه المؤسسات �عطي حر�ة ل ،ونسب�ة

سامح والمساواة م التّ أو فردًا من مجموعة، �عطي ق�مة لم تكن له في القد�م، حر�ة مرت�طة �ق�ّ 

ین ال یؤمنون "أي حر�ة ین یؤمنون بدین ما والذّ مساواة بین الذّ  فال حر�ة دون مساواة وال

 .3الضمیر وحر�ة المعتقد"

د �شكل متزاید من قبل األصولیین، وهذا �عیق كل نزعة فهذه الق�مة التي أص�حت تهدّ    

قد�م قراءة مغایرة تلك الجماعات األصول�ة، أو لت عتقدت �ها فكیر الحر واالعتقاد �غیر ما للتّ 

في منطوقه فالقرآن صر�ح  ة" والمطال�ة �احترام حق حر�ة المعتقد.لمفهوم "الرِّدة أو حكم الرِّد

ینِ { �ُِّكْم َفَمن َشاَء َفْلُیْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَ�ْكُفْر { وقوله أ�ضاً  4}َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ  5}َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

ة �حر�ة المعتقد إزاء فقد وضعوا قواعد ماسّ  6المعتقد"أس�س لما �سمى ب"حر�ة التّ الي �التّ و "
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المسلمین وغیرهم (...) فاهلل ل�س متعص�ًا بل العلماء، فقهاء األمس والیوم هم 

 .1المتعصبون"

قبیل "من بّدل �ة من �ة لحكم الرّدة من منطق توظیف أحادیث واهفهذه التأو�الت المتعّص    

الفقهاء من خالل المستندات  اإلسقاط�ة الموظفة من قبیلغیر أّن المنهج�ة  2"دینه فأقتلوه

ما �مثل ممارسة سالم من تطبیق حّدة الّردة إنّ إلسم ا�اتقتضي اعت�ار ما �مارس  �ةالّنص

س�اس�ة ال عالقة لها �الّدین في جوهره، كإعدام المفكر السوداني محمد محمود طه بتهمة 

 .1992، واغت�ال فرح فودة 1985الرّدة 

عل�ه فعوض أن ینظر المسلمون إلى حر�ة الحر�ة الّدین�ة، حر�ة الفكر" ففي وجود حكم و     

حر�ة ذات اتجاه واحد،  ین�ة في اإلسالم هي فعالً الرّدة، فإّن حر�ة المعتقد أو الحر�ة الدّ 

ائه ر آبو ز�د ثمن ذلك إذ اعتبر نتیجة اعماله الفكر�ة و أوقد دفع  3الّدخول حر والخروج ممنوع"

فرقة بیته و�ین زوجته ستئناف �القاهرة حكم التّ االسالم وأصدرت محكمة اإلعن  مرتدًا وخارجاً 

 .4فأضطر مجبرًا إلى مغادرة وطنه مع زوجته" .1995یونیو  14بتار�خ 

فكیر هي التي تحمي نفسها وتحمي المجتمع من التآكل ومن التستر على أن أي فحر�ة التّ    

ذلك أّن  5م األخالق�ة"�ة وحما�ة الق�ّ من قبیل الحفاظ على الهوّ  فساد �حتمي �مقوالت زائفة

خصص ضد الجمود عن حقوق قة" وعمادها الحر�ة الفكر�ة قادرة على التّ "مجتمعات الثّ 

ختالف، و�تعبیر الطالبي "هكذا فهمت رسالة اإلسالم، وال أفرض الفكیر وفي ااآلخر�ن في التّ 

ساء الّدعوة من الحر�ة إلى المساواة بین الرجال والنّ ، بل امتدت مثل هذه 6فهمي على أحد"

                                                           
 .28المرجع نفسه، ص  - 1
 .129مصدر سابق، ص  ، االسالم والحداثة،جید الشرفيعبد الم - 2
 .70مرجع سابق، ص االسالم والحر�ة، محمد الشرفي،  - 3
 . 387، ص 1995، القاهرة، 2مكت�ة مدبولي، طالتكفیر في زمن التفكیر"ضد الجهل والز�ف والخرافة"، نصر حامد ابو ز�د،  - 4
 .113مرجع سابق،  اسالم المجددین،حمزة ،  - 5
 190ص ، 1992،  سنة 1ط دار سراس، تونس، ،ع�ال هللالطالبي،  - 6
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و�ین األغن�اء والفقراء و�ین الحكام والمحكومین في الحقوق والواج�ات و�ین الألجناس 

ولذلك فالمالحظ الیوم �عض الظواهر الغر��ة "مثل الذین یتشبثون �حجاب الّنساء، ، والثقافات

نسان وهي حر�ة المرأة أن تل�س ما تشاء وهذي إلى هذه الق�مة التي هي حقوق اإل �ستندون 

 .1ق�مة مرت�طة �الهو�ة فتغط�ة شعرها من صم�م حر�تها"

نسان �اعت�ارها منظومة متكاملة عدم ا�مان �حقوق اإل لكن بهذا المفهوم یخفي في الحق�قة   

 أي یوم أن نطالب من الّرجال أن �غطوا ،ال �مكن أن نفصل فیها بین الحر�ة والمساواة

 ألحدهما دون اآلخر.لكال الطرفین أو الجنسین ال شعورهم فإذ ذاك نحقق المساواة 

لم لم یؤمر الرجال �التبرقع وستر "إذ �قول في هذا الصدد  وقد تناول قاسم أمین فصالً    

جل أضعف من عز�مة ؟ هل اعتبر عز�مة الرّ ساء إذا خافوا الفتنة علیهنوجوههم عن النّ 

جل أعجز من المرأة عن ض�ط نفسه والحكم على هواه، واعتبرت المرأة أقوى مة الرّ المرأة وعز�

ساء مهما كان لهم من جال أن �كشفوا وجوههم ألعین النّ منه في كل ذلك حتى أب�ح للرّ 

ساء من كشف وجههن ألعین الرجال منعًا مطلقًا خوفًا من أن الحسن والجمال، ومنع النّ 

جل ف�سقط في الفتنة �أ�ة امرأة تعرضت له مهما ل الرّ فس من سلطة عقتنفلت زمام هوى النّ 

أینا من هذا ر ؟ إن زعم زاعم صحة هذا االعت�اربلغت من ق�ح الصورة و�شاعة الخلق

جل فلم توضع حینئذ تحت رّقة في كل حال ؟ من الرّ  منه �أن المرأة أكمل استعداداً  اعترافاً 

 .2المعروف " مفلم هذا التكتّ  فإن لم �كن هذا االعت�ار صح�حاً 

امة في الحقوق والواج�ات فهذا ال �ستق�م، ؤمن �المساواة التّ یال طلب حر�ة الّل�اس و أن �أّما 

فهذا یّدل على أّن تطور المجتمعات ال �مكن دائمًا التنبؤ �األشكال التي �سلكها و�الطرق 

 التي �سیر فیها.

                                                           
 .44مصدر سابق، ص االسالم الس�اسي، عبد المجید الشرفي،  - 1
 50، مرجع سابق، ص تحر�ر المرأةقاسم أمین،  - 2
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دین�ة أو بتعّلة االستناد إلى ق�مة ساء المسلمات الیوم بتعلة ه النّ فالحجاب الذي ترتد�   

ل على عدم ا�مان �المساواة سمح للمرأة �الخروج للشارع، وٕالى ة هو في الوقت الذي یدّ الحر�ّ 

الواسع، وهو ما  طاقالفضاء العمومي، بینما لم �كن ق�ًال السماح لها �الخروج عن هذا النّ 

تثبت ذاتها، و�هذا  د الم�سح�ة �أنّ سالم�ة في ال�الد الغر��ة ذات التقالیسمح للجال�ات اإل

فال تكون مضطرة إلى الخضوع ال  1م "المحافظة على الذات"الق�ّ  فیؤكدون على أحدى أهمّ 

 .ب�ةنس�اق نحت امرة األغلإلى المّد الغر�ي وال إلى اال

عبر  ات �مراث�ات الذّ  اهنة تع�ش مرحلة انتقال�ة، إذ أنّ المرحلة الرّ  الشرفي �عتبر أنّ  ید أنّ بَ   

ه اث�ات منقوص، فعندما نثبت ذاتنا ال بهذه الطر�قة التي تشيء فیها المرأة هذه المظاهر لكنّ 

ولكن �اكتساب أدوات المعرفة الحدیثة و�المناعة االقتصاد�ة والعسكر�ة  ∗�ارها عورةت�اع

 ذا السلوك غیر ذي معنى،ین�ة لهواألمن�ة، إذاك �صح االلتجاء إلى مثل هذه المبررات الدّ 

�معنى أن تمر المجتمعات بهذه  Les ruses de l histoire  "2خر "حیل التار�خ"و�تعبیر آ

ساء حجاب المرأة �عد أن ناضلت النّ كن مسطرة منذ جیل، أي العودة إلى المرحلة التي لم ت

 -السنفور والحجاب–ین في كتابها للنزع هذا الحجاب. وما محاوالت الرائدات "كنظیرة ز�ن الدّ 

بین المحاوالت الجّد�ة  من -دة المرأة العر��ة الحدیثةمذكرات رائ–الشعراوي في كتابها وهدى 

 والجر�ئة الآلتي طلبن بتحرر المرأة. 

                                                           
 .224، مصدر سابق، ص االسالم والحداثة عبد المجید الشرفي، - 1
هو�ة المرأة " ب" اإلغراء " واالغراء هذا ینجر عنه ن المخ�ال العر�ي قد ترسخت ف�ه "حینما أشار إلى ا والمتحولكتا�ه الثابت أورده أدون�س في  ∗

وجعل میراث امرأتین میراث رجل واحد،  –النجاسة في �طنها وفي فرجها  –الح�ض  –الفتنة (...) لهذا فقد عوقبت �عشر خصال: شدة النفاس 
وجعلها ناقصة عقل ودین، ال تصلي أ�ام ح�ضها، وال �سلم على النساء، ول�س علیهن جمعة وال جماعة، وال �كون وشهادة امرأتین كشهادة رجل، 

، ، مرجع سابقالثابت والمتحول، ث "أنه قوام علیها" .....ادون�سمنهن نبي، وال تسافر إّال بولي، هذا عدا تفضیل االسالم الرجل على المرأة من حی
 .280-279ص ص 

 .27مرجع سابق،  التسامح والحر�ة،دي زو�ب، حوار مع عبد المجید الشرفي، حّما - 2
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كل حال آیلة للزوال فهذه حیل التار�خ ور�ما تكون مرحلة من مراحل التطور وهي على    

تغیر هذه الظروف فإن الظروف العامة هي التي ساعدتها، ومن لدن المنطق حینما ت ألنّ 

 هذا الظروف ستتغیر.

ق�مة أخرى من ق�م منظومة حقوق اإلنسان، لذا ال �مكن فال �مكننا الفصل بین ق�مة و     

نسان الیوم أن �كون حرًا وأن یؤمن �الحر�ة دون أن تؤمن �المساواة والمواطنة الكاملة وٕاّال لإل

دین، ون لها انعكاس على ظاهرة التّ فهو ال یؤمن �الحر�ة، بل یوظفها لغا�ات أخرى س�ك

دین ، فالتّ 1اعة والتقلید"ین الحدیث ال �مكن أن �كون الّتدین الذي �قوم على االمتثال والطّ فالتدّ 

ة التي خص�ة بین الق�ممزج من الحر�ة الشّ  أي Bricolage"2یخضع لما �سمى "ترم�قا 

ما �الحظ الیوم من ظواهر سالمي وغیر المسلمین، ودلیلها فرضت نفسها على الضمیر اإل

 ها تتأتى من مرجع�ات متناقضة ومختلفة.غر��ة، ألنّ 

رفي في العصر الحالي �ضطر إلیها �اعت�ار أّن الظروف لكن المسلم الیوم في نظر الشُّ    

التي �ع�ش فیها تساعده على الحر�ة الكاملة وعلى المساواة وعلى المواطنة، و�هذا وجب 

  جرة عنها. نم المار�خ�ة العامة والق�ّ �الظروف التّ  الّنظر إلیها �ارت�اطها

 التســــــــــــــــــــــــــــامح – 2

سامح له تار�خ، وهو مرت�ط �ما حصل في أورو�ا من حروب �عتبر الشرفي أّن مفهوم التّ      

على حاجة المجتمعات  امن عشر، وأص�ح یّدلدین�ة، وانتشر �الخصوص في القرن الثّ 

وهذا ما نجده في رسالة "جون األورو��ة إلى أن �قبل أت�اع نحلة دین�ة ما أت�اع نحل أخرى، 

ین�ة المتفجرة في أورو�ا، سامح �قوله "التسامح جاء كرد فعل على الصراعات الدّ لوك" في التّ 

                                                           
 .34، مصدر سابق، ص االسالم الس�اسيعبد المجید الشرفي،  - 1
 .27مرجع سابق، ص  التسامح والحر�ة،، حوار مع عبد المجید الشرفي، حّمادي زو�ب - 2
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الّدعوة والمنادات  إالّ یني في هذه المرحلة التار�خ�ة، ولم �كن من أجل مفكري اإلصالح الدّ 

 .1�التسامح المت�ادل واالعتراف �الحق في االختالف واالعتقاد"

عصب وحسب، ومعناه "على كل حال القبول سامح �ستعمل �الخصوص ضد التّ أّما الیوم فالتّ 

 وهذا موقف ایجابي �عتبره الشرفي. 2�اآلخر"

في نظره، "ففي التسامح اضمار عر�ف �عّده الشرفي سلبي ألّنه غیر كاٍف لكن هذا التّ    

لذلك �فضل مفهوم "االحترام  محلفكرة آساس�ة وهي أّن المتسامح معه أقّل ق�مة من المتسا

  .3المت�ادل"

أنا أحترمك وأحترم آراءك وأطلب منك في المقابل أن تحترمني وأن تحترم آرائي وموقفي،   

وكأننا  4ساوي �الخطأ"تهم عرضة �الهذا االحترام أساسه الطب�عة ال�شر�ة فالناس سواس�ة كل

سامح �قوله" إنني أخالفك رأ�ك ولكنني أدافع حتى الموت نستشف موقف " فولتیر" حول التّ 

 . 5عن حقك في ابدآئه"

فهذا المفهوم �عّد أفضل من التسامح �اعت�ار أّن االحترام یؤدي إلى التساوي في الحقوق    

 وفي الواج�ات، بینما التسامح ق�مة ف�ه أفضل�ة لشق على آخر وهو أفضل من الّالتسامح. 

بذهب الشرفي إلى ال�حث الدقیق لهذا المفهوم و�حاول تقص�ه داخل بوثقة الفكر    

سامح من خالل االشارة إلى ه �مكن أن نلمس بذور وتجسدًا لهذا التّ اإلسالمي إذ یرى أنّ 

افعي التي أسس من خاللها الوسط�ة "رأي صواب �حتمل الخطأ ورأي غیري خطأ مقولة الشّ 

 .�حتمل الصواب"

                                                           
 .52،  2002، 1مدبولي، ط، مكت�ة التسامح والفلسفة والبیئةفر�ال حسن خل�فة،  - 1
 .19، ص مرجع سابق التسامح والحر�ة،، حوار مع عبد المجید الشرفي، حّمادي زو�ب - 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3
 .36ص ، 1996، تونس وتحد�ات العصر، سراس للنشر االسالم ، أمة الوسط،محمد الطالبي - 4
 .13، ص 2009، 1تر هنر�یت عبودي، دار بترا للنشر والتوز�ع، دمشق، ط ، رسالة في التسامح،فولتیر - 5
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فهذه المقولة یري فیها موقفان، أحدهما إیجابي واألخر سلبي، أّما الموقف االیجابي أو ف�ه    

ار�خ االسالمي إذا ما قورن بتار�خ ال�الد المس�ح�ة كان الصحة على اعت�ار أّن التّ جانب من 

سامح إزاء العقائد المخالفة لهم، فلم �فرض المسلمون طیلة تار�خهم متسمًا �كثیر من التّ 

عامل كان �شمل سالم، وهذا التّ خول في اإل�انات األخرى الدّ �صفة مطردة على اقناع الدّ 

 ت الغیر الكتاب�ة كالمجوس�ة مثًال.�اناات�اع الدّ 

ین�ة التي فهذا االعتراف مازالت آثاره موجودة في المجتمعات المعاصرة، أي األقل�ات الدّ   

كان المسلمون متسامحون معها ولم �ضطهدوها �الطر�قة التي اضطهد بها المس�حیون 

 مخالفیهم في العقیدة في أورو�ا.

سامح، كوقف عصب ومن قلة التّ في تار�خنا مظاهر التّ ه توجد فإنّ أّما الموقف السلبي   

"محمد العز�وي" وسلوكه مع المعتزلة التي أوردها "ابن الجوزي" في كتا�ه "المنتظم" في ال�الد 

نالحظ كذلك على الّصعید االجتماعي س�ة إلى حكام آخر�ن، و التي كان �حكمها، وكذلك �النّ 

�كونوا متسامحین مع المخالف في المذهب ال  وجود تعصب مذهبي وحتى الفقهاء انفسهم لم

في الّدین، فالّتسامح موجود لكّن هناك مظاهر عدیدة من الّتعصب فال ین�غي لنا أن نحاسب 

 األقدمین �معاییر عصرنا. 

س�ة إلى المسلمین المعاصر�ن فإّن الشرفي �عتبر أنهم  متعصبون وغیر متسامحین أّما �النّ    

سواء إذا ما قورنوا �غیرهم من الشعوب التي لها سنن دین�ة مس�ح�ة، فالمس�حیون الغر�یون 

كانوا أورو�ین أو أمر�كین متسامحون مع مخالفیهم أكثر من تسامح المسلمین مع غیرهم، أو 

 محالفین لهم في �عض األمور.حتى مع المسلمین ال
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سامح ازاء األخر لدى المسلمین هو أوفر من التسامح مع المسلمین المخالفین، وهذه "فالتّ 

ظر إلى ما كان �قوم �ه الوعي من وظ�فة اجتماع�ة تتمثل في الظاهرة �مكن رصدها �النّ 

  .1توفیر االنسجام االجتماعي"

على الممارسة اإلسالم�ة عبر الّتار�خ ووظفوا هذا فالتسامح یرجع إلى السلوك الذي غلب    

التسامح موجود �شكل �فوق ما هو موجود في المجتمعات المس�ح�ة في خدمة القّ�م الجدیدة 

اهر بن عاشور مثًال الذین كان من بین الذین التي لم �كن یؤمن بها كثیرًا، كموقف الطّ 

ر �حس�ه ضمان لسالمة الجسم االجتماعي یدعون إلى قتل المرتد "الذي غّیر دینه" فهذا �عتب

 ین�غي أن تقّدم في هذا المجال على صدق االعتقاد وعلى عمق هذا االعتقاد.

سالمي في العصر الحدیث كانوا ی�حثون عن تحقیق االنسجام صالحیون في الفكر اإلفاإل   

سامح ذا التّ وما ی�عدهم عن العنف، فقد كانوا متأثر�ن �كل المنظومة التي یدخل في نطاق ه

�اعت�اره ق�مًا من حقوق االنسان الحدیثة، لذا حاولوا أن ی�حثوا عن تحقیق توازن اجتماعي 

سامح ینتج معها ممارسة العنف، ة التّ �حّد من العنف، وهذا توجه سل�م في حّد ذاته ألّن قلّ 

 نف.بذاء العُ وهم كانوا من نُ 

لم �كونوا مؤهلین ذهن�ًا وثقاف�ًا إلعادة  آخر هو أّن الكثیر من االصالحیینلكن هناك أمر    

الّنظر في ما �سمى ثوابت اإلسالم والرّدة من المسائل التي كانت محل اتفاق بین الفقهاء، 

وٕالى كذلك مسألة تطبیق الحدود فهم لم �كونوا مؤهلین إلعادة الّنظر في هذه الّثوابت مما 

فهم من ناح�ة ال �مكن إّال أن �كونوا دعاة للتسامح،  2جعل مواقفهم غیر منسجمة داخل�ا.

و�ًا للحق والعدل خلصوا من اإلرث الذي �عتبرونه محتومن ناح�ة ثان�ة ال �مكن إّال أن یت

 م السام�ة.ولكل الق�ّ 

                                                           
 .21مرجع سابق، ص  التسامح والحر�ة،حّمادي زو�ب ، حوار مع عبد المجید الشرفي،  -1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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ظر في الثوابت غیر ى اعادة النّ لفهذه الموافق �مكن وصفها �التلف�ق�ة ما دامت الجرأة ع   

اقف التي كانت موجودة ال �مكن أن تكون إّال مواقف تلف�ق�ة ودفاع�ة، فهم متوفرة فإّن المو 

كانوا �شعرون �أنهم مهاجمون و�أّن اسالمهم مهدد، ولذلك یردون الفعل وهذا التهدید كان 

ورثوه وتعلموه كانت مهددة �االجماع دین الذي حق�ق�ًا ألّن االسالم الذي نشؤا عل�ه واشكال التّ 

 لتار�خ�ة الحدیثة.الحدیث ولظروف ا

م الحدیثة وٕان كان �شكل جزئي وفي ولى في مجال تبني الق�ّ فهم بذلك قد خطوا الخطوة األ   

الدین�ة القد�مة، كموقف محمد عبده وغیره من الحجاب محال نقد �عض عناصر المنظومة 

، "فموقف هذا األخیر من الحجاب یّدل على ثأثیر الظروف الحدیثة في وعي هذه ∗مثالً 

 .1ین�ة المتفتحة نسب�ًا على مقتض�ات لم تكن موجودة من قبل"خ�ة الدّ النّ 

فمقتض�ات خروج المرأة إلى الشارع ومشاركتها في الح�اة العامة وغیرها هي مقتض�ات    

جدیدة كل الجّدة لم �كن القدماء واعین بها الس�ما أنهم كانوا �ع�شون في مجتمعات عبود�ة 

 .ال تحتاج إلى عمل المرأة

فالمرأة خرجت من البیت �فضل أثار الحروب التي اندلعت في أورو�ا وفرضت على    

ة رأ ه ال �مكن فصل تحر�ر الموفي مجاالت شتى، ألنّ ساء العمل في الحقول وفي المصانع النّ 

جل، فهي ال �مكن أن عن استقاللها االقتصادي مادامت المرأة في حاجة اقتصاد�ة إلى الرّ 

 إذا تحررت ذهن�ًا في توجهها. تكون متحررة إالّ 

                                                           
 ر�را ألس�اب صمته أوردتها كاآلتي: في هذه المسألة سؤل محمد عبده فكان جوا�ه الصمت، و�عده قدمت مجلة "المنار" آنذاك تب ∗
 3أن الجواب عل�ه �ستلزم قراءة الكتاب في حین أّن المفتي منشغل �األعمال.  – 2أن االستفتاء جاء خالفًا للمعهود، �أن وزع على الجمهور.  – 1
تجدید كتا�ه "تحر�ر المرأة". أنظر زكي الم�الد،  أن الفتوى ال �فهمها الناس إال أذا قرأوا الكتاب...فهذا الصمت عّد �ه شر�كًا لقاسم أمین في –

 .19، ص 2001 ،، الدار الب�ضاء، المغرب1، طالتفكیر الدیني في مسألة المرأة
 .22مرجع سابق، ص  التسامح والحر�ة،، حوار مع عبد المجید الشرفي، حّمادي زو�ب - 1
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سامح سامح مع أعداء التّ رفي التّ وأمام تنامي العنف الهائج والهجمات االستئصال�ة �قترح الشّ 

رد انطالقًا من مبدأ قرآني "إدفع �التي هي أحسن فإذا الذي بینك و�ینه عداوة" فاالنس�اق وراء 

البّد في وقت من األوقات من قطع الفعل العنیف ال �مكن أن یولد االعتقاد مضادًا وهكذا 

اع لعدم االنس�اق وراء رد الفعل العنیف، الصلة أو هذه الحلقة الجهنم�ة وتكون �قرار شج

ه هو الذي �مكن أن سامح أفضل منه ألنّ سامح ین�غي أن �كون في مواجهة التّ فدائمًا عدم التّ 

الذي تجر إلى نطاق الالتسامح، نت ك أنّ سامح، بینما إذا ما انسقت إل�ه فإیجره إلى مر�ع التّ 

س�ة للذین یدعون إلى عدمه سامح دائمًا أفضل حتى �النّ فال یجب التسو�ة بین األمر�ن فالتّ 

 . 1عداء الحر�ة" �مكن أن یتبنى مقولة ال حر�ة ألسامح والحر�ة الفمن یتبنى التّ "

 المســـــــــــــــــــــاواة بین الجنسین – 3

تعتبر المساواة بین الجنسین ق�مة حداث�ة �اعت�ارها نتیجة ارت�اطها �الوعي العام      

و�حركات القضاء على االقطاع والعبود�ة على اعت�ار أّنها من أهم الم�ادئ التي أفرزتها 

الحر�ة، وهاته العالم�ة إلى جانب مبدأي العدل و  الحداثة والتي تهدف إلى تحقیق الكون�ة

مان اس دون غیرهم بل هي م�ادئ تتعدى الزّ شف لتخص �قوم أو �فئة من النّ الم�ادئ لم تكت

 .2والمكان واألشخاص"

فأساس هذه المساواة هو تحرر الفرد من الكل�ان�ة االجتماع�ة والمواصفات االجتماع�ة    

المرسخة للتراتب�ة بین فئات المجتمع و�ین األفراد في نطاق الفئة الواحدة، وانتفاء التقس�م 

، 3التقلیدي إلى خاصة وعامة أو إلى نخ�ة مؤهلة للق�ادة ورعاة محكوم علیها �الطاعة

                                                           
 .25المرجع نفسه، ص  - 1
 .24سابق، ص ، مصدر)1لبنات( عبد المجید الشرفي، - 2
االسالم ، أنظر عبد المجید الشرفي، فقد كانت المقوالت التقلید�ة تعتبر الطاعة سواًء للزوجة لزوجها أو المحكوم للحاكم واج�ة خوف مضرة الفتنة  3

 .34، مصدر سابق، صالس�اسي
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جل واالنق�اد بتفاوت حقوقهم وواج�اتهم وفق ترات�ة اجتماع�ة وطب�ع�ة تنبني على أفضل�ة الرّ 

 على المرأة وأفضل�ة المسلم على غیر المسلم وأفضل�ة الحر على العبد.

المساواة فجوهر�ة في فكر الحداثة، فقد صارت المرأة �مقتضاه في أّما عالقة المرأة �ق�مة    

وكذلك ابن  كتا�ه "الس�اسة" ابن رشد في موقفالعصر الحدیث تعمل وتحكم وتنتخب، وهذا 

، �عدما كانت وظ�فتها تقتصر على االنجاب واالهتمام ببیتها، وهذا راجع �حسب عر�ي

الشائعة في اعت�ار  فكار"فمن األ التي كرست هذا الفهمالشرفي إلى المنظومة الفقه�ة التقلید�ة 

سالم�ة عمومًا والمجتمعات العر��ة على وجه المجتمعات اإلون�ة في منزلة المرأة الدّ 

، تعود إلى �عض ما اختص �ه اإلسالم من تعال�م وأحكام عطلت مساهمتها في وصالخص

یت م وزجًا وأحكمت ح�سها في البجل أ�ًا كان أالح�اة االجتماع�ة وجعلتها تحت سلطة الرّ 

یني ما تفرضه على المجتمع ص الدّ ومن الخطأ تحمیل النّ  1"لتكون أداة متعة وٕانجاب وخدمة

یني هي في األصل ثقافة ص الدّ تلك الثقافة السائدة حول المرأة، فهذه الثقافة المنسو�ة للنّ 

فهذا التوجه �فضله أص�حت موروثة من المجتمع العر�ي واإلسالمي قبل الّدعوة المحمد�ة. 

 جل في الحقوق وفي الواج�ات.المرأة تتساوى مع الرّ 

بید أّن مثل هذه المكتس�ات ال تحصل من دون عز�مة على تغییر منطق العالقة     

االجتماع�ة السائدة في المجتمعات التقلید�ة، وهو منطق ینبنى على العالقة التراتب�ة ومبدأ 

 األب". -الحاكم-منوال "هللا الس�ادة المطلقة على غرار

ضفاء المشروع�ة عل�ه من وإ ذلك الذي سارت عل�ه المنظومة الفقه�ة في اتجاه ترسیخه    

 "قت على المرأة ودعمت الفوارق الجسم�ة والطب�ع�ة بینها و�ین الّرجلؤ�ة ض�ّ خالل ر 

ین�ة صوص الدّ النّ لقد ُحكم على المرأة �ال�قاء حب�سة تصورات ذكور�ة تمازجت في تشكلها    

نتجوا منظومة تمیز�ة تقوم على هرم جماعي ي غّذاها الفقهاء في تشر�عاتهم وأ�متخیل جماع
                                                           

 .225مصدر السابق، ص  االسالم والحداثة،عبد المجید الشرفي،  - 1
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ظام أّن الحكمة اإلله�ة اقتضت في تدبیر الكون أن �قوم النّ وفق مسلمة أصول�ة وهي "

ل جل وتحته المرأة ثم یلیها العبد فاألَمة ثم الطفاالجتماعي على شكل هرمي أعاله الرّ 

ت إلى تقس�م لت ترسیخ مقولة تفاوت تكلیف التي أدّ فهذه العالقة التراتب�ة قد خوّ  1والمجنون"

 2ان�ة مكلفة �ات�اع المؤهلین.ین وتأو�له، والثّ المجتمع إلى قسمین، واحدة مؤهلة لفهم الدّ 

ق�مة ون�ة تتعارض مع فهذه األحكام الفقه�ة المتصلة �المرأة والمشروع�ة لوضعیتها الدّ    

ظرة وٕالى الّدعوة المساواة الواجب قبولها بین الجنسین، لذلك یدعوا الشرفي إلى تجاوز هذه النّ 

إلى تجاوز تلك األحكام التي انسجمت مع المنظومات االجتماع�ة التقلید�ة، والقائمة على 

 .3س �المرأة"و سلموي مهو فالخطاب األ، و�هذ مبدأ الذكور�ة ومبدأ الس�ادة الطب�ع�ة للرجل

، مثلتهااالسهامات التي حملت هذه الق�مة و  سائًال تلكسالمي مُ �عود إلى التراث اإلإذ    

سالم�ة، حدیث�ة العر��ة اإلفیرصُد أّن هاته المسألة قد احتلت حیزًا واسعًا في المشار�ع التّ 

ین�ة صوص الدّ وكلها محاوالت تصبو لتجاوز المرجع�ات الفقه�ة التي تسعى إلى تفسیر النّ 

 لذا كان ال بّد من تجاوز هذه التصورات. التي شوهت كنهه خصوصًا في جان�ه االنساني.

وأحمد لطفي السید ف�شیر إلى موقف قاسم أمین في كتاب�ه "تحر�ر المرأة" و"المرأة الجدید"   

اهر حداد في كتا�ه "امرتنا في الشر�عة والمجتمع" وكذا موقف الطّ  "في كتا�ه "المنتخ�ات

المفكر�ن الّذین ترافقت طروحاتهم مع نضال خاضته المرأة نفسها عبر عدد من  وغیرهم من

ین في كتابها "السفور والحجاب" وهدى الرائدات أمثال ملك حفني ناصف ونظیرة ز�ن الدّ 

�شر�ة بن مرات وغیرهن من  شعراوي في كتابها "مذكرات رائدة المرأة العر��ة الحدیثة" وأ�ضاً 

ون إلى تبني هذه الق�مة وٕالى التشبث بوجوب تمتع المرأة بنفس وكلهم یدع المناضالت.

إعفاء المرأة  أنّ الواج�ات التي �قوم بها هو إذ " جل وق�امها بنفسالحقوق التي یتمتع بها الرّ 
                                                           

 .228مصدر سابق، ص  االسالم والحداثة،عبد المجید الشرفي،  - 1
 .26، مصدر سابق، ص االسالم الس�اسيعبد المجید الشرفي،  - 2
 .56المصدر نفسه، ص  - 3
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أهیل لكسب ضرور�ات هذه الح�اة بنفسها وهو السبب الذي جّر من أول واجب علیها وهو التّ 

 .1ض�اع حقوقها"

إلى المساواة بین المرأة  الطاهر حداد في كتا�ه "امرتنا في الشر�عة والمجتمع"وقد دعا   

معتبرًا أّن االسالم ال یتعارض مع مبدأ المساواة االجتماع�ة بینهما إذ �قول "في والرجل 

أّن اإلسالم لم �عطینا حكمًا جازمًا عن جوهر المرأة في ذاتها، ذلك الحكم الذي ال الحق�قة 

وله الّزمن وأطواره �التغییر، ول�س في نصوصه ما هو صر�ح في هذا �مكن أن یتنا

 .2المعنى"

وري القاطع للحفیف للممارسة ضّد المرأة هو فكان خطا�ه ثور�ًا اجتهاد�ًا، فهذا الخطاب الثّ    

ة صالحیون والمتعلقم المحور�ة التي حملها االلد المساواة هي من بین أهم الق�ّ ق�مة حداث�ة توّ 

�فهم الحملة على تعدد الزوجات وعلى طرق ات�اع ساسًا "�األحوال الشخص�ة" التي �فضلها أ

  .3وكذلك على التفاوت بین األبناء والبنات في اإلرث" جوء إلى المحاكمالطالق دون اللّ 

فهذه الق�مة تعكس رفضها رفضًا قاطعًا للحجج المحتشدة والمكررة التي تدور في فلك    

 4"و�أّنه معلم من التعال�م القرآن�ة الصر�حة" جلوالتي نصت علیها الشر�عة للرّ تعدد الزوجات 

ال یجوز �أي حال من األحوال مراجعته مثلما �عكس رفضًا للتشر�عات الُمرسخة لدون�ة ف

مساواة بین الجنسین بدعوى الحق الطب�عي للرجل المرأة والعمل على تأیید كل ضروب الالّ 

 ساء" .جال قوامون على النّ "فالرّ  في القوامة على المرأة

 فیدعوا الشرفي إلى مراجعة ق�مة هذه المساواة وفق أر�ع مستو�ات :و�هذا 

                                                           
 .23، مرجع سابق، ص تحر�ر المرأة، قاسم أمین - 1
 .8،  ص امرأتنا في الشر�عة والمجتمع، الطاهر حداد - 2
 .240مصدر سابق، ص  االسالم والحداثة،، عبد المجید الشرفي - 3
 .115مرجع سابق، ص اسالم الفقهاء،نادر حّمامي،  - 4
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عدد استنادًا إلى اآل�ة ماح بهذا التّ فلقد دأب الفقهاء على السّ  في مسألة تعدد الزوجات، – 1

َساِء َمْثَنٰى َوُثَالَث  َن النِّ َوُرَ�اَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت {َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مِّ

ِلَك َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلوا}  ظر عن أنهم لم �عتبروا الشرط الذي في أّول اآل�ةو�صرف النّ  َأْ�َماُنُكْم ذَٰ

َساِء َمْثَنٰى َفانِكحُ {فاحتفظوا بجوا�ه فقط  }فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحدَةً { َن النِّ وا َما َطاَب َلُكم مِّ

َفِإْن ِخْفُتْم {، فإّن ما جاء إثر ذلك في اآل�ة نفسها مما یخالف ا�سط قواعد الّلغة }َوُثَالَث َوُرَ�اعَ 

َساِء {وما جاء من نفس اآل�ة  }َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً  َوَلْو َوَلن َتْسَتِط�ُعوا َأن َتْعِدُلوا َبْیَن النِّ

ولة إلغاء الرخصة الخاصة التي ص القاطع الذي ورد أن یخول للدّ من شأن هذا النّ  1}َحَرْصُتمْ 

 2ص، ومنع تعدد الزوجات �كل اصنافه"وردت في النّ 

في مسألة منع تعدد الزوجات الصادق النیهوم یبي فهذا التصور نفسه نجده لدى المفكر اللّ    

سالم قد حملت خلطًا في المفهوم بین قوانین القرآن و�ین في اإلالمسألة  إذ یرى أّن هاته

عادات المسلمین، فقد أثار المستشرق (أولمان) فكرة حول هذه الحق�قة في مأساة المرأة 

المسلمة في العصر الحدیث وخلط بین هذین المفهمین، �قوله أّن كل ما �قوم �ه المسلمین 

ئمًا على فكرة تعدد الزوجات، �اعت�ار القرآن مستمد من القرآن �طر�قة ما، وركز اهتمامه دا

ظرة لتعدد الزوجات مثل فكرة الرق ، ولكن هذه النّ ساءالنّ  ) من سورة3یب�حه ط�قًا لآل�ة (

الذي  في نص العهد القد�م والعبد، كانت جزء من ح�اة الناس وكان القرآن �عالجها، فقد ورد

ولم �كن من   3یب�ح ذلك، وحینما جاء القرآن كان ال�عض یتزوج إلى ثمان�ة عشر امرأة"

الحكمة االلغاء فورًا وم�اشر، لكن القرآن عالج هذه المسألة �طر�قة صح�حة، فالمسلم ال 

یتزوج امرأة مسلمة من دون رضاها، وسواء كان �ملك زوجة أو اثنین أو كان عاز�ًا، فشرط 

 موافقة المرأة للخطو�ة ال بد منه وقد تستط�ع الرفض وقت ما تشاء.

                                                           
 .129النساء، اآلیة  - 1
 . 155مصدر سابق، ص  )،3لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 2
 34ص  2002، دار تالة ، لیب�ا ، سنة  الحدیث عن المرأة والد�اناتالصادق النیهوم ،  - 3
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مرأة �الزواج �أي رجل یختاره ولي أمرها، ولذا فقد كانت فكرة التخلص من فقد كانت ترغم ال  

فكرة تعدد الزوجات فرصة مستحیلة، أما �عد أن أص�حت المرأة طرفًا ال بد من الحصول 

على موافقته فإن الطر�ق قد فتح أمامها لكي ترغم الرجل على التخلي على تعدد الزوجات 

دام �ملك امرأة أخرى، وهي حق�قة ال �مكن الجدال  كل�ًة عن طر�ق رفض الزواج �ه ما

 والخصام حولها إذا ما رفضت المرأة أن تستعمل هذا الحق.

وعل�ه فالقرآن صر�ح �شرط الزواج  �أكثر من  واحدة على شرط القدرة على العدل، وهو   

صراحًة القرآني  ، فقد قالها النصّال بنس�ه نادرة تحت أحسن الظروفشرط ال �مكن تحق�قه إ

{َوَلن َتْسَتِط�ُعوا َأن َتْعِدُلوا ثم أشار إلى عظمة الشرط واستحالته {َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة}

َساِء َوَلْو َحَرْصُتمْ  �أكثر من واحدة ل�س مرغو�ًا ف�ه، لذا فوجب على المرأة  فالزواج }َبْیَن النِّ

ملك امرأة أخرى سوف �عرضها للكثیر من الظلم أن موافقتها على الزواج برجل � معرفة 

موافقة المرأة وقدرة الرجل على العدل، یجد أن  ،فإذا اعتبر المرء هذین النقطتینواألخطاء، 

وهذا هو منهج القرآن وعلى نفس النهج أخذ في  1،الطر�ق قد أغلق أمام فكرة تعدد الزوجات

 ق فاإللغاء لم یتم مرة واحدة. إلغاء فكرة الرّ 

هج نفسه ط�قه عمر بن الخطاب في "التعطیل �عمل بنص سهم المؤلفة قلو�هم وهذا النّ    

سالم لم �عد في حاجة إلى تخص�صهم بهذا إل) ألنه رأى أّن ا60من الصدقات (التو�ة 

، فاألمر نفسه ینطبق على تعدد الزوجات في عصرنا، فلم �عد له من مبرر �سوغه 2السهم"

ص�ح هذا التعدد مسًا من كرامتها ومن مبدأ أ ص�حت المرأة تحتلها، بلأ�اعت�ار المكانة التي 

نسان، وٕان نجد فتواى مساومتها �الرجل كما ینص عل�ه صراحة االعالن العالمي لحقوق اإل

 لزواج في واحدة . اعدد وحصر لعلماء سلفیین وغیرهم لهذا التفتح لمنع الحّكام لهذا التّ 

                                                           
 .38نفسه، ص المرجع  - 1
 155مصدر سابق، ص  )،3لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 2
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قرار على غرار حق اخت�ار زوجته، فاإل دون وصا�ة من أحد،في اخت�ار المرأة لزوجها  – 2

�ه ال یتعارض مع أي نّص، بل هناك من  رقبهذا الحق وسن التشر�ع الذي �عترف �ه و�

 .1المذاهب الفقه�ة من ال �شترط الولي في عقد الّنكاح

د�ًا في ها قد تلقى اعتراضًا جرفي، لكنّ نسان في نظر الشّ اإلفهذه مسألة تتالءم وحقوق    

من أهل الكتاب مثلما یجوز للرجل اخت�ار شر�كة ح�اته مسألة اخت�ار المرأة لشر�ك ح�اتها 

من بین الیهود�ات أو النصران�ات. فیجد أّن القرآن قد سكت عن هذه الحالة كذلك، وأن كان 

زواج المسلمة �غیر المسلم �اآل�ة التي تنهى من زواج المؤمنة الفقهاء یبررون تحر�م 

میز بین الرجل والمرأة رغم أّن اآل�ة تقرن بینهما بدون و�بررون التّ ") 240مشرك (ال�قرة �ال

جل وأّن هناك خوفًا من أن یهّود الزوج أو ینّصر میز، �الخصوص أّن المرأة أضعف من الرّ 

 .2"من هذا الزواج أبناءه

ذلك إلى "الخوف من فهذا التبر�ر �عتره الشرفي واه�ًا وال صلة له �الّصحة وٕانّما مرّد   

 التقلید�ة. كما كان شائعًا في كل المجتمعات 3اآلخر"

سالم ونحتت بإسمه نذكر لّراهن ولّد عنف وجرائم ارتكبت �اسم اإلفهذا الخوف الممتد إلى ا   

في مقاطعة  1993سنة  -نظم�ة–تلت واسمها من بین تلك المظاهر مثًال شا�ة ترك�ة قُ 

ها االلزاس الفرنس�ة �عد عّدة جلسات تعذیب على ید أمها وأشقائها وغیرهم من األقارب، ألنّ 

 2001نوفمبر  25في  -لط�فة–خرجت مع شاب غیر مسلم، والمصیر نفسه لقیته شا�ة 

                                                           
 .156مصدر سابق، ص  )،3لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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ر�ع وعشر�ن أ صل مغر�ي في ن�س الفرنس�ة حیث طعنها والدهاأ وهي طال�ة فرنس�ة من

   .1ها كادت أن تتزوج شا�ًا كوستار�ك�ًا"طعنة خنجر ألنّ 

فال �مكن أن تتحقق هذه المساواة إّال إذا كان التفر�ق بین الزوجین  المساواة في الطالق، – 3

بل في الكثیر من األح�ان �حسب  2وج وحده"�حكم قضائي منصف، ال حسب مشیئة الزّ 

الرجعي، و�طّلق ارضاًء لنزواته وال �ع�أ  هواه، فت�قى المرأة على ذمته في حالة الطالق

 �مصیر أبنائه من مطلقته.

فالمآسي االجتماع�ة الناشئة عن هذه الظاهرة في ال�الد العر��ة االسالم�ة قد آن األوان    

مساو�ًا للرجل ینطبق علیها ما لتطبیق الحلول التي تحفظ كرامة المرأة وحقوقها �صفتها كائنًا 

 سواء.ینطبق عل�ه سواًء �

حكام قد الشرفي الفقهاء االصولیون واإلسالمیون في مسألة األینتإذ  ،رثالمساواة في اإل – 4

التي تمیز المرأة عن الرجل في مسألة الحقوق والواج�ات "إذ یرى أّن مثل هذا �شكل انعدام 

مییز التي كانت موجدة في المجتمعات ما قبل الحدیثة، المساواة ومظهر من مظاهر التّ 

ه وجب االسراع في وأنّ  3وكرسته األحكام الفقه�ة وهذا التمییز في الحقوق والواج�ات"

قرار �المساواة بین الرجل والمرأة إذا ما أراد المسلمون ا التمییز واإلعراض عن مثل هذاأل

 االنخراط في منظومة حقوق االنسان.

م التمیز�ة التي تعطي ظر عن األحكارفي �غض النّ هم في هذه القض�ة یرى الشّ ولكن األ  

 جل، ال تطبق في العدید من الحاالت وتحرم المرأة حرمانًا كامًال منللمرأة نصف حق الرّ 

من الواقع ستنادًا إلى دراسات اجتماع�ة استدل بها ألخیها وذلك ا متع حتى بنصف ماالتّ 

                                                           
، تر غازي أبو عقل، دار بترا للنشر والتوز�ع و االسالم�ةالعلمان�ة على محك األصول�ات الیهود�ة والمس�ح�ة و كارولین فور�ست ف�امیثا قینز،  - 1

  50، ص 2006، سور�ا، 1را�طة العقالنین العرب، ط
 .156مصدر سابق، ص  )،3لبنات(عبد المجید الشرفي،  - 2
 .49مصدر سابق، ص  االسالم الس�اسي،عبد المجید الشرفي،  - 3
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علیها أن  صرف في مالها ول�س، "فالفقهاء یجمعون على أّن المرأة �حق لها التّ االجتماعي

ى واج وفي شتّ تنفقه على زوجها وأسرتها (...) لكنها تتنازل عن نصیبها مقابل تجهیزها للزّ 

.) وهذا راجع �الخصوص إلى شیوع الجهل بین النساء .أنواع الضغط االجتماعي (.

 وكلها تؤكّد وجود ظاهرة حرمان المرأة من اإلرث كالرجل.، 1وحصرهن في البیوت"

ظر عن �ستوقف عند تطبیق احكام هذه اآل�ات في اإلرث، �صرف النّ  بید أّن الشرفي   

الحاالت والس�ما بین  مییز الذي یخص �عضالتطب�قات التي تبتعد عن المساواة وعن التّ 

ر للمرأة نصی�ًا من اإلرث كانت محرومة منه ناث من األبناء، وكذا أّن القرآن وفّ الذكور واإل

  في تطب�قها لدى المسلمین ف�قف عند تطیبق هذه اآل�ات.تمامًا، فهذه اآل�ات شكلت اشكاالً 

{َوإِن َكاَن َرُجٌل ُیوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد  فالحكم المتعلق �الكاللة

ُدُس} ْنُهَما السُّ  فهناك تسو�ة إذن بین الرجال والنساء.  2مِّ

َلْ�َس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها  َ�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل للااَُّ ُ�ْفِت�ُكْم ِفي اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلكَ { �ة بینما في اآل

لَّْم َ�ُكن لََّها َوَلٌد َفِإن َكاَنَتا اْثَنَتْیِن َفَلُهَما الثُُّلَثاِن ِممَّا َتَرَك َوإِن َكاُنوا  ِإنِنْصُف َما َتَرَك َوُهَو َیِرُثَها 

 فهذه اآل�ة ال توجد تسو�ة. 3}ِمْثُل َحظِّ اْألُنَثَیْینِر ِإْخَوًة رَِّجاًال َوِنَساًء َفِللذَّكَ 

�اإلرث أن ما فیها من أحكام تتعلق أن هذه اآل�ات المتعلقة "فیخلص الشرفي إلى اعت�ار    

ولم �قصد منها التشر�ع  لكّل الحاالت التي فیها  4�حاالت مخصوصة حصلت زمن النبي"

ارث هالك فهي حلول ظرف�ة، والّدلیل على ذلك أّنه لو ط�قت كل الحاالت كما هي الستحال 

فوجد   5ن الحساب""كما لو كان هللا س�حانه أو النبي ال�حس ذلك، فهناك ز�ادة في الحساب

فكان الحّل الذي �قال أّن عمر ارتضاه هو ما �سم�ه الفقهاء  .لالمسلمون أنفسهم أمام اشكا
                                                           

 .21مصدر سابق، ص  االسالم والحداثة،عبد المجید الشرفي،  - 1
 .12النساء، اآلیة  - 2
 .176النساء، اآلیة  - 3
 50، مصدر سابق، ص االسالم الس�اسيعبد المجید الشرفي،  - 4
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 5



 ید الشرفي إشكال�ة الحداثة عند عبد المج الفصل الثالث: أفاق المشروع الحداثي عند الشرفي 
 

161 
 

"الَعْوُل" أو الز�ادة ، أي عوض أن تقسم نصیب الورثة على اساس أّن مجموع هذا الموروث 

 . ف�كون الموروث أكثر من الواحد.12عوض  13. فإنك تقسمه على 12على  12�ساوي 

�ه لسبیبن، أوًال من الناح�ة التطب�ق�ة من خالل حاالت موجودة في كتب فهذا التقس�م �حس

 الفقه.

وخلفت بنتین ولهما الثلثان أي  3/12مثًال: امرأة توفیت وخلفت زوجًا، فزوجها له الر�ع هو 

 فلنجمع:  2/12وخلفت والدتها على قید الح�اة ولها السدس أي  8/12

وهو أكبر من التركة التي لورثه هذه  13/12كون المجموع � 2/12+  8/12+  3/12

 .1المرأة حظ فیها

عوض  13، أي حینما نقسم ففي هذه الحالة �كون نصیب الورثة قر��ًا من �عضه ال�عض

 �كون الفارق كبیر ولكن حاالت أو الفارق أكبر. 12

فمثًال إذا ما توفي رجل وخلف زوجة و�نتین وأ�ًا وأمًا، للزوجة الثمن وللبنتین الثلثان ولكل من 

والسدس لكل من األب  16/24ومع الثلثین للبنت  3/24األب واألم السدس نجمع: للزوجة 

  4/24واألم 

 .27/24�كون المجموع  4/24+ 4/24+  16/24+  3/24أي 

ه الطر�قة ال �مكن تطب�قها في اآل�ات المتعلقة �اإلرث تطب�قًا، هو بهذ العولفااللتجاء إلى 

حتى أن عبد هللا بن الع�اس قد أعرض على استعمال العول أي الز�ادة غیر مشروعة أو 

   2التخف�ض من نصیب الورثة"

                                                           
 .51المصدر نفسه، ص  - 1
 .52، مصدر سابق، ص االسالم الس�اسيعبد المجید الشرفي،  - 2



 ید الشرفي إشكال�ة الحداثة عند عبد المج الفصل الثالث: أفاق المشروع الحداثي عند الشرفي 
 

162 
 

فیخلص الشرفي أّن الذي �قال حول أن اآل�ات القرآن�ة صر�حة في ألّنها ال تساوي بین      

والمرأة في اإلرث غیر صح�ح، فهناك فعًال حاالت منصوص علیها ولكن من المؤكد الّرجل 

 نفسها في كّل الحاالت األخرى. أنه ال �مكن تطبیق تلك اآل�ات

سالم�ة واتساع معناها لتشمل ر�عة اإلوهذا ما دفع �الطاهر حداد إلى ما سماه "مرت�ة الشّ     

جل كأصل من �قرر نزول میراث المرأة على الرّ سالم لم اإل أنّ "وعلى  1أطوار الح�اة"

بدلیل أن المرأة ساوت الرجل في �عض الحاالت التي أوردناها سلفًا بل كان حظها  2أصوله"

 أوفر منه في وجه من مسألة میراث األبو�ن مع فقد الولد.

والواج�ات، سالمیون أّنها مصدر فتنة ال كائنًا كامل الحقوق صور الذي ترسخ لدى اإلفالتّ    

فهم �قتصرون على  3وجب رفضه الّنهم ال یرون فیها سوى جنسها وال یرون فیها عقلها"

ون�ة التي كانت جل و�التالي ترسخت أّن المنزلة الدّ ها كائن مثل الرّ ظرة البدن�ة ال على أنّ النّ 

 بن رشد.هي تعبیر عن ارادة اله�ة ول�ست راجعة إلى التر��ة كما بین ذلك اما إنّ في القد�م 

ظرة ال أساس لها �الّدین وال �الطب�عة كما ینوهم هؤالء راسات الحدیثة تؤكد أن هذه النّ فالدّ    

جال في كل شيء وال یزاحمنهم في االستثمار ساء شقائق الرّ الذین ال یردن أن �كن النّ 

 �المجال العمومي وز�ادة.

قلید�ة والتي م والمقوالت التّ الق�ّ م أخرى أنتجتها الحداثة مغایرة تمامًا لتلك وهناك ق�ّ    

تضعضعت في عصرنا �حكم نزع القناع عن تلك األحكام التي عّدت دین�ة وهي تار�خ�ة 

م الحر�ة والتسامح والمساواة بین الجنسین هناك مًا جدیدة على غرار ق�ّ فأرست بذلك ق�ّ  ،�شر�ة

 م أخرى أهمها:ق�ّ 
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یها �اعت�ارها أو المحافظة علیها هو ضمان م التي لو حوفظ علفالق�ّ  *  المقوالت الخمس،

م هي في األصل مقوالت الكتاب "حفظ النفس، النتماء الناس إلى اإلسالم ولكن هذه الق�ّ 

كلها تفید على هذه األمور، أي أنها تركز علیها كما هي  1العقل، الّدین، المال، الِعرض"

 الغیر.

على ما هو موجود سواء كان ماًال، أو عرضًا  م �المحافظةم الحدیثة ال �كتفي لهذه الق�ّ فالق�ّ 

م، فهي عماد أي نظام اجتماعي مستقر م ال تنكر هذه الق�ّ أو غیره، فالمحافظة على هذه الق�ّ 

 وال صلة لها �الكتاب. ضاف إلیها، فقد نشأت مع الحداثةمًا جدیدة تلكن هناك ق�ّ 

حت وصا�ة، أي كان إّال * استقالل�ة الشخص�ة، أي أّن المواطن ال ین�غي أن �كون ت

ما یجب أن وٕانّ  2ع�م أو غیرهم"، ال وصا�ة الحاكم وال وصا�ة رجل دین وال وصا�ة الزّ برضاه

فكیر بنفسه ال �غیره فال یتّكل على اآلخر�ن في كل �ستقل �شخصیته وأن �ساعد على التّ 

 مصیره. شؤونه المعرف�ة وفي كل القرارات التي تهمّ 

راع، وهي ق�مة جدیدة تجاوزت حدود المعرفة السائدة إذ أّن االنسان * ق�مة االبتكار واالخت

م الحدیثة ال یؤمن �أّن هناك حدود ین�غي أن ال یتجاوزها في ما ین�غي عل�ه أن ع �الق�ّ المتش�ّ 

�عرفه أو ال �عرفه، بل هو �حاول دائمًا أن �كشف أن یخترع أن یبتكر هو منتج للمعرفة 

جاهزة وناقل لها �أمانة وهذا أمر أساسي ال حّد النتائج المنجرة ول�س مجرد مستوعب لمعرفة 

 .3عن اإلقتناع �ه"

حو في القد�م وهي العقالن�ة واعتماد * العقالن�ة، فهذه ق�مة كانت موجودة على نفس النّ 

العقل ال�شري في كل مجاالت الح�اة الفرد�ة والجماع�ة، فنحن نع�ش في عصر ما �سمى 
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الحداثة" ولكن ما �عد الحداثة في الحق�قة ال تلغي العقالن�ة ألّن العقل هو خطأ "�ما �عد 

ظر في ما أّداه إل�ة عقله في نسان و�ستط�ع بها أن �عید النّ لملكة الوحیدة التي في متناول اإلا

 1مز�ة"ذلك، "فهو الملكة القادرة على نقد ذاتها وعلى االعتراف �الملكات اإلنسان�ة األخرى الرّ 

ما هو انتماء إلى نوع من ص مقدم على العقل إنّ فإّن انكار العقالن�ة واعت�ار أّن النّ  لذلك

 فكیر ما قبل الحداثي.التّ 

حینما تطرقنا إلى  أشرنا إلیهاوقد  2* العدالة االجتماع�ة، كما تفهم الیوم أنها ق�مة جدیدة،

 مفهوم الزكاة.

بها الحداثة والتي هي أساس الحضارة م التي جاءت وقس على ذلك هناك العدید من الق�ّ    

ال�ة ماد�ة، بل أكثر �ها ظالمة للمسلمین امبر قلیدین �أنّ المعاصرة والتي ینظر إلیها من قبیل التّ 

ال �عترف إّال �منجاتها الماد�ة مفصولة عن نوع�ة التفكیر التي  من ذلك متفسخة اخالق�اً 

  أصلت إلیها.

م هذه هي �شر�ة �الط�ع ل�ست كاملة، ال �مكن أن �طلق هذه الحضارة �اشتمالها على الق�ّ    

ال �صح أن �غض الطرف عن عیو�ها ونقائصها ولكنها "فعلیها صفة الكمال أو المثال�ة، 

إذ أنها  3ّلها واألفق التي تسعى إلى بلوغه"م أص�حت اآلن محّل أمل االنسان�ة كجاءت �ق�ّ 

صینًا أو أمر�ك�ًا أو أفر�ق�ًا وكل من  أص�حت كون�ة على اختالف اجناس ال�شر، سواء كان

�ع�ش على هذه األرض أص�ح �طمح إلى تحقیق االبتكار واالختراع والعقالن�ة والمواطنة 

التي لم �حقق منها القدماء إّال القلیل ولم تكن والد�مقراط�ة والحر�ة والعدالة وأمثالها من القّ�م 

 �عضها تخطر على �الهم �المرة.

                                                           
 .38، مصدر سابق، ص االسالم الس�اسيبد المجید الشرفي، ع - 1
 .37المصدر نفسه، ص  - 2
 .39المصدر نفسه، ص  - 3



 ید الشرفي إشكال�ة الحداثة عند عبد المج الفصل الثالث: أفاق المشروع الحداثي عند الشرفي 
 

165 
 

 مشروع الشرفي، نقد ومساءلةالم�حث الثالث: 

سالمي اإلاوله داخل العالم لت دراستها مشكلة كم�حث تم تنة شكّ تعتبر الحداثة معضل     

ي هذا المفهوم ى تنوع وتعدد وتخ�ط في محاولة تقف، وهو ما یدل علحلیلرس والتّ العر�ي �الدّ 

ها قد طرحت وقته. ألنّ  في اآلن وتب�ان أسسه فهذا یولد و�عكس لنا هاجسًا معرف�ًا وحضار�اً 

شكاالت متعددة فهي في حّد ذاتها اشكال�ة أضفت الكثیر من الص�غة على مفاه�م من قبیل بإ

 التراث، األصالة، المعاصرة...

تشظي في القدرة على الكما أّن تعدد مداخیلها كان له أثر �الغ في استعصاء وز�ادة    

رس مجرد محاولة، فهي ال تمثل المجال �الدّ ، لذلك ت�قى كل دراسة تتناول هذا واالبهام

 صل ال�قین في هذا الموضوع.الف

نا على �قین �أّن ما قدمناه في مختلف فصول هذا الكتاب، �قول عبد المجید الشرفي "وٕانّ    

بله إلى افحامه، في حاجة  صل وال یرمي إلى مخاصمة أحدعي االت�ان �القول الفإذ ال یدّ 

خطأنا على قدر المجهود الذي بذلناه، حتى �كمل ما فاتنا و�صحح  إلى مجهود یبذله القارئ 

وعل�ه وجب أن نبدي مالحظات  1ارك في انتاج المعرفة التي یرتضیها اإلنسان الیوم"و�ش

 أساس�ة نوردها كاآلتي:

أو تقنین  رفي الحداثة حركة تحول، ورفض مستمر لكل استقرار أو ث�ات أو تقلیداعتبر الشّ  -

ها إذن تنفي فهي بهذا المعنى تجاوز مستمر لما أنتجه من مقوالت وما تبن�ه من تصورات إنّ 

ه في دعوتنا إلى تبني رفي أنّ كل ث�ات وأّن كل ث�ات ینفیها. لكن ما هو مآخذ على الشّ 

�أّن  ما نقرعوة إنّ نا من خالل هذه الدّ موذج الغر�ي الحداثي، أنّ الحداثة أو االنخراط في النّ 

 موذج.حاق بهذا النّ الحداثة حالة استقرار وث�ات إذا أردنا اللّ 
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حوالت العم�قة التي أصابت موذج الغر�ي المنشأ األصل هو �األساس سیرورة من التّ هذا النّ 

ي حركة زئ�ق�ة �ستحیل الّلحاق المجاالت الثقاف�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة في الصم�م، فه

 واالمساك بها.

 ل وجعله �مشي على رأسه، فإنّ غابجد�ات الفلسفة درسنا أّن ماركس قد قلب ه�في  -

الشرفي قد حدى نفس هذا المنحى إذ أنه قلب المرجع�ات �انطالقه من الحداثة الغر��ة 

واعت�ارها األصل والمرجع، وهذا ما یجعله في تناقض مع نفسه حینما �شیر إلى أّن "المسلم 

سالة القرآن�ة من ضعًا من الّتأو�ل المستمر س�مكنه من تحیین الرّ عل�ه وهو �ع�ش مع القرآن و 

 و�هذا فهو قلب المرجع وأضحى �مشي على رأسه. 1جدید �حسب مقتض�ات الحداثة"

رفي حینما أكّد على أّن الحداثة "نمط مه الشّ عر�ف الذي قدّ في التّ  نلمس هناك تضار�اً  -

الث�ات واالستقرار والعموم�ات هذا  أكّد على أنّ حضاري" یختص �ه أورو�ا فهذا نجد أّنه قد 

عر�ف، على اعت�ار أّن "نمط" تطلق على وضع مستقر من األش�اء وتثبت �عد أن التّ 

�سیر �استمرار  ودینامكيها تحول مستمر اتضحت معالمه، غیر أّنه في العالم الغر�ي نجد أنّ 

ي في مرحلة "ما �عد الحداثة" فهذه الغرب األورو� على جم�ع األصعدة، والّدلیل على ذلك أنّ 

  مرحلة متقدمة عن الحداثة نفسها.

أن تهدى ولن تهدأ مستق�ًال قد انتجها واقع متعدد  يالتي لم تفوالدینامك�ة یرورة فهذه السّ    

االنخراط في الحداثة  ، فإذا اعتبرنا أنّ سالميظر إلى واقعنا العر�ي اإلاأل�عاد ومختلف �النّ 

س�ة تیجة لن تكون �الضرورة حداثة �النّ ته من نظرة إلى الكون واألش�اء، فالنّ هو تبني ما فرض

صي دسائس هذا االنخراط، فاالنخراط في هذه إلى واقع مختلف و�التالي ال بّد من تقّ 

السیرورة الغر��ة التي خاضها الغرب منذ القرن السادس عشر ولن تؤدي �الضرورة إلى 

 حداثة على الّنمط الغر�ي.
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فالخوض في مسألة الحداثة وجب أن تنطلق أوًال من الّذات من الواقع االسالمي �ماض�ه    

وحاضره و�أ�عاده ودالالته المختلفة وندرك بناؤه وطرائق انتاجه للمعرفة ونظرته لألش�اء 

ابت ر�ي على اعت�اره الثّ حدیث، ال أن ینطلق من واقع غلیتمكن عن رسم طر�ق مالئم للتّ 

 سالمي سح�ًا.الم العر�ي اإلف�سحب إل�ه الع

نجد أّنه قد انتهج منهج الغرب أو الثقافة الغر��ة التي سالمي في نقد الشرفي للواقع اإل  

حققت حداثة، فاألسس التي قامت علیها فلسفته نفسها األسس التي قامت علیها الحداثة 

اشتغاله، ونقد التراث في الغر��ة، وأسست لها نظر�ًا وعلم�ًا (للعقل ونقده بتغییر أسسه وآل�ات 

ین�ة خاصة مع مارتن لوثر وكالفن وغیرهم، كل مجاالته ومحاولة تجاوزه، ثم نقد للمؤسسة الدّ 

بداع ل) مما �سمح لإلنسان �مز�د من اإلنیوي بتحرر الثاني من األوّ یني والدّ ثم الفصل بین الدّ 

ار سیرورة الحداثة ي مسفهذه األسس االهم ففة والثقافة وغیرها من المجاالت. في المعر 

 فق في ذلك؟الشرفي في بناء مشروعه الحداثي، فهل و  الغر��ة تقّفاها

رب بوصفه منقذا من الض�اع والذي ال سبیل إلى وجود غفهذا التوجس واالنجذاب نحو ال   

العالم االسالمي دونه، جعلنا ترسخ هذه العقل�ة الّدون�ة، ولو تأمل عاقل في منتجاتنا و�حث 

ي ال ضفلقد اضحت الحداثة في أذهاننا أنها قد وم هذا المفهوم لتبین "حق�قة الحداثة".حول 

 وال ملجأ لنا من االندماج ف�ه.أمل لنا في الح�اة من دونه 

والواقع أّن االندماج في هذه الحداثة بهذا المفهوم "االنموذج للوجود" هو وجه آخر للسلف�ة    

تصور �عّد مناٍف للحداثة وما تقتض�ه، فبدل تمجید الحداثة لفترة من فترات التار�خ، وهذا ال

وتثمین مكتس�اتها االیجاب�ة فقط، فال بّد من نقدها وتمح�صها كذلك، ألّنها هي األخرى 

ل�ست فوق النقد والتار�خ، فهي مفهوم �شري ا�ضا انتجته سیرورة تار�خ�ة في واقع 

 مخصوص ه�أ لها السبیل للتطور.
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وعاش االنسان في خضمها في ا�شع قد أنتجت أخطر أنواع األسلحة فهذه الحداثة    

الحروب عرفتها ال�شر�ة، وهددت وجود االنسان نفسه �فنائه إلى غیر ذلك من مضاّن هذه 

 عادة تق�میها.ثة، فهذه األخیرة وجب اخضاعها وإ الحدا

الحداثة والمساواة م التي أنتجتها الحداثة مثل ق�مة لقد اعترف الشرفي أّن الم�ادئ والق�ّ  -

والعدل ال تنطبق في الغرب كما في خارجه مستدًال في ذلك �قض�ة فلسطین "اغتصاب 

ه قد ضروري لكنّ وع من النّ ، فهذا النّ 1األراضي الفلسطین�ة الذي یواجه بدعم الغرب وم�اركته"

 وجب تجاوزه ل�طال ق�مًا أخرى وتصورات ورؤى وأفكار...

لفي �فصله عن المفكر الحداثي هو الّنقد، ّو أّن المفكر السّ ما �مكن اإلقرار �ه ه إنّ  -

فكالهما مشدود إلى مرحلة زمن�ة �عینها وكالهما ثابتة في الماضي على اعت�ار أّن الحداثة 

س�ة للغرب الذي اقتحم مرحلة جدیدة "ما�عد الحداثة" وكالهما �النّ  قد صارت من الماضي

 اسطوري غیر أن الفصل هو الّنقد. یؤمثل تلك المرحلة وُ�ضفي علیها طا�ع

هو عالم اجتماع تونسي  رفي، إذ اعتبره مجردللشّ  ∗مراد هوفمانقّدمه �مكن أن نورد نقدًا  -

ال فق�ه ولهذا فسمة السوسیولوج�ا غال�ة على كتابته، وهذا ما �مكن لمسه من خالل تركیزه 

ظل نظام حكومي یتمیز حكم علماني، بل في على "نمط اإلسالم الممارس" في ظل نظام 

و�رى مراد هوفمان أنه �مكن تلمس ذلك من  2حتى �العلمان�ة الفكر�ة وهذه قّمة األدلجة.

خالل تمجیده للثورة الفرنس�ة من خالل تقمصه وتبن�ه لق�م اإلنسان والتسامح الّدیني 
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قید  سة دین�ةتحررًا كامًال من أي مؤسّ والمساواة، وٕاعتاق االنسان �حیث �كون متحررًا 

 .1موذج الوحید في أورو�ا التي صرفت الّدین من الم�ادین العامة"الممارسة العمل�ة، فهذا النّ 

ة االسالم�ة التقلید�ة �عبد المجید الشرفي حینما انتقد المؤسسة الّدیناعتبر مراد هوفمان أّن  -

شرسًا على المفتین إذ بهذه الحملة �شن هجومًا كان مؤدجًا وذو حمولة مس�قة، انتقادًال الذعًا 

ء، فهم مفتقرون إلى التعل�م ونزاعون إلى إعاقة التقدم وأنانیون و�ه�مون والفقهاء والعلما

ولكنه لو ف�ص�ح في غا�ة االنفعال كلما تطرق إلى هذا الموضوع، �السلطة ورجعیون، 

وعوزتهم للتعل�م  هناك كراه�ة لدى الواعظین دونظر لمساجد معینة لوجأحد تفحص 

من �عض كلمات خطب الجمعة  الكثیرأن  التسل�م من وجهة نظره، فهذا دلیل على عتدالواال

  2ال ترقى إلى المؤسسات األكادم�ة.

فهذا  -والتعم�م ل�س من لغة العقالء –لكن الشرفي قد عمم وأطلق حكما الزما واطالق�ًا     

ر�ه، فبدل احتكاكه التعم�م �حسب مراد هوفمان من وراءه قصد فهو بهذا �عّد ضح�ة لتجا

سالمي، یجده قد احتك �علماء الغرب مع أورو�ا إل�العلماء والفقهاء داخل حدود العالم ا

حدة األمر�ك�ة و�فكر �مستوى اكاد�مي عالي والمتجلي �مسجد الّدعوة في توالوال�ات الم

 .3التي تطلق علیها "أروندسمینت" في �ار�س 18المقاطعة 

ه كتا�ه "ل�طمئن قلبي" نقدًا الذعًا لتلمیذه "الشرفي" على اعت�ار أنّ �قدم "محمد الطالبي" في  -

درسه في الجامعة التونس�ة، ونلمس هذا النقد من خالل ما قّدمه الشرفي تحدیدًا حول مفهوم 

"ختم النبوة" والذي قّدم موقفین من الّداخل( وهو ال�قاء أسیرًا في بیت النبوة) والختم من 

احة في أرض هللا الواسعة) �اعت�ار أّن االنسان قد بلغ �ت النبوة والسمن بیالخروج الخارج (

                                                           
 .228، مصدر سابق، صمستقبل اإلسالم بین الرسالة والتار�خعبد المجید الشرفي ومراد هوفمان،  - 1
 .229المصدر نفسه، ص  - 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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هكمًا "هل أّن هذا االنسان قد بلغ سّن مرحلة الّرشد. هذا ما یثیر حف�ظة الطالبي و�قول مت

 1الّرشد؟ أم هل هو فقد رشده؟"

محمد �شّن الطالبي هجومًا على "االنسالخسالم�ة" بتعبیره قاصدًا الشرفي والق�ائلي " -

أركون" بتعبیره ودعاهم إلى "رفع القناع وٕالتزام النزاهة العلم�ة واألخالق�ة والكف عن انسالب 

ومغالطة القرآء المسلمین خاصة، بدعوى التكلم �اسم االسالم في الوقت الذي �ست�طنون ف�ه 

 2لقرآن الكر�م"القطع مع أسسه الرئ�س�ة وأولها ا

  .وحاول مناقشتها أبرزهااثار الطالبي في كتا�ه هذا �عض المسائل  -

 3"التنظیر للوحي كحالة س�كولوج�ة ال شعور�ة برز فیها ما تخمر في دماغ محمد" -

 4التنظیر لعدم بلوغ القرآن البناء" -

 .5التنظیر للقرآن الذي بلغنا كمدونة -

 .6التنظیر الى أن القرآن ل�س �كتاب -

 .7التنظیر إلى أّن االسالم من طقوسه الع�ادات التي تعرض -

غلق �اب النبوة ودس المفتاح تحت ال�اب أو أن روح الرسالة المحمد�ة هي الخروج  -

  8منها.

                                                           
 .84ص  ،2007دار سراس، تونس،  ،،ئن قلبيل�طممحمد الطالبي،  - 1
 .45، ص المرجع السابق - 2
 .47المرجع نفسه، ص  - 3
 .48المرجع نفسه، ص  - 4
 .49المرجع نفسه، ص  - 5
 .61المرجع نفسه، ص  - 6
 .72المرجع نفسه، ص  - 7
 .77المرجع نفسه، ص  - 8
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 .1أي تعاون مع المس�ح�ة لتقو�ض القرآن ألرض�ة العقالن�ة لكل أنواع االنسالخسالم�ة -

وخصوصا عبد المجید الشرفي) (سالخسالمیون كل هذه القضا�ا التي أثارها االنیناقش 

  !و�تساءل إن كانت أطروحاتهم هذه مبن�ة على سفسطة أم على جهل

إّن القض�ة ل�ست قض�ة صداقات أو مجامالت. الصداقات ت�قى، وكذلك المجامالت "و�ؤّكد 

قض�ة في حینها، وهي أساس األخوة ال�شر�ة عمومًا، والمعامالت االجتماع�ة. إّنما القض�ة 

االنسالخسالمیون یتقنعون �قناع اإلسالم و�خادعون،  توض�ح الرؤ�ة، وترك األقنعة والتسّتر

وحیث ل�س ذلك فضیلة، من واجبنا خلع القناع عن وجوههم، حتى نتصّرف معهم �كل أخّوة 

وعن كامل �صیرة، وحتى نجنب أهل القبلة اّلذین یرفضون االنضمام إلى صفوفهم تدل�سهم 

 أن المنسلخ عن اإلسالم �ستدرج و�غوي، لتركناه وشأنه. لكن عندما �ص�ح من (...) فلوال

"الغاو�ن" المغو�ین، یجب التنب�ه إلى غوایته ال حاجة لهم في التقّنع والخداع، إذ اإلسالم 

 .2حر�ة"

ن محمد إق�ال اّلذي انطلق منه ن نقّدم نقدًا للشرفي في مفهوم الصالة إذ اعتبر اأ�مكن  -

لى في بناء تصوره لختم النبّوة (ثم حّرف قوله عن مقصده) لم �حّرض المؤمنین عالشرفي 

�الزع�م بورقی�ة الذي دعا الناس إلى ترك  تأساً زخرف القول یترك الصالة مثلما فعل الشرفي 

یرجح لدینا أن ول�ام ج�مس ل�ستشهد �قوله "بل لجأ (إق�ال) إلى الفیلسوف األمر�كي ، الصوم

) ...( صلون إلى آخر الّزمان، �الرغم مّما قد �أتي �ه العلم من عكس ذلكالناس س�ظلون �

وال�اعث لإلنسان على الصالة نتیجة ضرور�ة لحق�قة هي أن النفس اإلنسان�ة التجر�ب�ة وٕان 

كانت في صح�حها نفسا اجتماع�ة فإّنها ال تستط�ع أن تعثر على نّدها (أي رف�قها األعظم) 

                                                           
 .85المرجع نفسه، ص  - 1
 .34مرجع سابق، ص ، ل�طمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 2
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ومعظم الناس تنطوي صدورهم على ما �شیر إل�ه دواما أو بین حین ) ...(إّال في عالم مثالي

  1"وحین

الصالة التي تستهدف المعرفة تش�ه التأّمل، ومع سه ف�قول عن الصالة " (...) أّما إق�ال نف 

ذلك فالصالة في أسمى مراتبها تز�د كثیرا على التأّمل المجّرد. وهي كالتأّمل أ�ضا في أّنها 

التمثل، ولكّن التمثل في حالة الصالة یتخلى عن سیرته بوصفه �احثا عن فعل من أفعال 

العموم�ات ال�طیئة الخطو، و�سمو فوق التفكیر ل�حّصل الحق�قة ذاتها، لكي �ص�ح شر�كا في 

الح�اة شاعرا بها. ول�س في هذا شيء من الخفاء، فالصالة من حیث هي وسیلة للهدا�ة 

أة شخصیتنا التي تش�ه جز�رة صغیرة، مكانها في الوجود الروحان�ة فعل عادّي تكشف �ه فج

والواقع هو أن الصالة یجب أن ینظر إلیها على أّنها تكملة ) ...( الخضّم األكبر للح�اة

 .2"ضرور�ة للنشاط العقلي لمن یتأّمل في الطب�عة

                                                           
 .108، مرجع سابق، ص تجدید التفكیر الدیني في اإلسالممحمد إق�ال،  - 1
 .111المرجع نفسه، ص  - 2
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�عد ا العمل المعنون ب "اشكال�ة الحداثة عند عبد المجید الشرفي" و في ختام هذ       

كیف لها في البلدان الغر��ة، و ة في مفهوم الحداثة وتشكّ �استعراض الجوانب المهمة واألساس

رفي للحداثة واآلل�ات �عد عرض وتحلیل تصور الشّ االسالمي، و دخلت للفضاء العر�ي 

واألسس التي �قترحها لتمكین المجتمعات االسالم�ة للولوج في عالم الحداثة �مكن استخالص 

   :النتائج التال�ة

، إذ طال كافة مستو�ات بلغته المجتمعات الغر��ةشمولي الحداثة هي مفهوم حضاري  انّ  -

 قلید أي هو انفصال وقط�عة مع الماضي.وهو مفهوم سوسولوجي  �قابل التّ الوجود االنساني 

 تمیزت الحداثة �م�ادئ  وثوابت أفرزتها هذه الحداثة تمثلت في الذات�ة والعقالن�ة والحر�ة -

 .والعلمنة وغیرها من الثوابت واألسس

یني رنًا في قراءة الّنص الدّ رفي منهجًا تار�خ�ًا مقاالحداثة ضرور�ة �قترح الشّ  ا�مانًا منه بـأنّ  -

ظرة الوثوق�ة التي خلي عن النّ �غ�ة "انتاج دیني" وهي دعوة منه لدراسة الفكر االسالمي والتّ 

لتحیین الّرسالة كذا و للفهم المتواصل یؤدي هذا العمل الدؤوب فزت القراءة التقلید�ة، میّ 

 ل زمان ومكان".المحمد�ة حتى تتأتى وتتحقق المقولة الشهیرة "القرآن صالح لك

لى تحدیث الفكر االسالمي من خالل تطبیق المناهج الحدیثة عل�ه یوضح یدعوا الّشرفي إ -

 سه على جملة من القضا�ا واآلل�ات.حدیثي الذي أسّ ف�ه مشروعه التّ 

ولى هذه اآلل�ات نقد العقل االسالمي ومراجعة مسلماتة وآل�ات اشتغاله في ضوء الواقع أ -

ه على 2�طرحة من قضا�ا متشع�ة تعجز منظومة أصول�ة بنیت في القرن ، و�ما اهنالرّ 

مجاراته، وذلك �االشتغال بنقد العقل المؤسس ألصول الفقه من خالل "الرسالة" للشافعي  

دة م علینا اعاحتّ قن�ة...وذلك �ُ ار�خ�ة ووطأة الثورات الصناع�ة والتّ نظرًا لتغیر الظروف التّ 

 .نقدهاظر في تلك المنظومة و النّ 
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من خالله إلى نقد المحتوى الذي  العقل االسالمي نمرُّ بنقد  نّ ثاني آل�ة هي نقد التُّراث، أل -

انتجه على مدى قرون أو اعادة الّنظر ف�ه، فالعقل االسالمي قد انتج فكرًا زمان�ًا ومكان�ًا في 

ن لم �عد �الضرورة تلك القرون األولى في فجر االسالم، و�تغیر الّزمان والواقع وتبدل االنسا

راث صالحًا لواقع مختلف و�یئة مختلفة، وذلك �انتهاجه وتوقفه على منهج ط�قه على هذا التُّ 

�اشتغاله  نبنت علیها نتائجها وأحكامها و�التحدیدن و�وضح األسس التي ابیّ راث لكي یُ هذا التُّ 

 یوطي.ین السّ على كتاب "االتقان" في علوم القرآن لجالل الدّ 

غ�ة ال�حث راث �ُ ین�ة المنتجة لهذا التُّ رفي هي نقد المؤسسة الدّ ز علیها الشّ آل�ة ركّ ثالث  -

 نّ أل اهن وما �شهده من تشعب اآلراء وتعدد المرجع�اتظر للواقع الرّ فیها وفي مصداقیتها �النّ 

ین�ة هي حاجة كل دین من أجل ترسیخ م�ادئها والحفاظ على هو�تها و�هذا فهي سة الدّ المؤسّ 

 رة تار�خ�ة �قتضیها تجس�م الّدین.ضرو 

االجتماع�ة والمعرف�ة طر د على توفیر األُ للدخول للعصر و�لوغ الحداثة واالنخراط فیها یؤكّ  -

رفي �عتبرها د علیها الشّ لیها، فهذه العلمنة التي یؤكّ ي العلمنة والّدعوة إفي تبنّ  لخصهاوالتي یُ 

ال�شر�ة فهي ل�ست خاصة فقط �المجتمعات ظاهرة سوسیولوج�ة عامة لكل المجتمعات 

ما على اعت�ارها نّ راد لها أن تفرض على المجتمعات االسالم�ة وإ لم یُ  المس�ح�ة وهي أ�ضاً 

 ظاهرة انسان�ة شاملة ال منأى للمجتمعات االسالم�ة لالنخراط فیها.

ین معینة ضّد الدّ ّنها ضّد أنواع رفي �عتبرها علمنة ایجاب�ة ألالعلمنة التي یدعوا لها الشّ  -

ادق دین الّص دین و�ذلك فهي تخدم التّ نواع من التّ ضّد أما نّ فهي حس�ه ل�ست ضّد الّدین وإ 

 سامي �اإلنسان وتحقیق كرامته وحر�ته ومسؤولته. العمیق الذي هدفه التّ 

 لت في الحر�ة والتسامح والمساواةلى العلمنة فقد افرزت الحداثة ق�مًا حدیثة تمثّ �اإلضافة إ -

ي افرزتها الحداثة والتي هي أساس الحضارة المعاصرة �م التّ الجنسین وغیرها من القّ بین 

 الخ�ة ماد�ة.�م انسها ق�ّ نّ قلیدین على أین التّ یوالتي ُنظر إلیها من قبل األصول
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أمل االنسان�ة  یو�ها ونقائصها، فهي اآلن أص�حت محلّ م رغم عُ �اشتمالها على هذه الق�ّ  -

جناس ال�شر، فكل ها أص�حت كون�ة رغم اختالف أواألفق التي تسعى إلى بلوغه، إذ أنّ 

م لم والحر�ة والعدالة، ومثل هذه الق�ّ انسان أص�ح �طمح لتحقیق االبتكار والعقالن�ة والمواطنة 

 حقق منها القدماء إّال القلیل ولم تكن تخطر ب�الهم.�ُ 

ه حدیثي للمجتمعات االسالم�ة أنّ رفي للحداثة ومشروعه التّ تصور الشّ ما �مكن قوله حول  -

 نّ أ ن وغیره من المفكر�ن العرب غیرسم �الطا�ع الشمولي في الطرح مثله مثل مشروع أركو اتّ 

الشرفي عالم اجتماع �األساس  الطرح على اعت�ار انّ في ز مشروعه هو الممارسة ما میّ 

ه  واقع والمجتمع، لكن رغم كل هذا فمشرعه "لم �كتمل" ألنّ ن تكون أرضیته الأ فكان البد من

 شید.على أرض الواقع وٕاّنما قدم حلول لم تجسد �عد و�قیت قید التّ  حققلم �ُ 

ه نّ أحسب لمشروعه على مارسة، وهذا ما �ُ ز على المُ فمشرعه الحداثي ینطلق من الواقع و�ركّ 

لى الموضوع�ة في تقفي إرفي قد سعى لكن رغم كل هذا فالشّ  ،كثر منه نظري أواقعي 

اجعة قدم الحلول النّ مشروعه هذا، فهو ال یّدعي أّن مشروعه ذو طا�ع شمولي قطعي �ُ 

زمة لتحدیث المجتمع االسالمي وهذا ما أكّد والقطع�ة بل اعتبرها محاولة لتحقیق الحلول الالّ 

صل وال یرمي ي االت�ان �القول الفإذ ال یّدع (...)وٕاّننا على �قین �أّن ما قدمناه عل�ه �قوله "

بله إلى افحامه، في حاجة إلى مجهود یبذله القارئ على قدر المجهود  إلى مخاصمة أحد

كمل ما فاتنا و�صحح خطأنا و�شارك في انتاج المعرفة التي یرتضیها الذي بذلناه، حتى �ُ 

 .1اإلنسان الیوم"

مارسة والتي سمة �الجد�ة والمُ والممیزة والمتّ ة عد أحد أبرز المشار�ع الحقّ الي فمشروعه �ُ و�التّ 

 غ�ة تحقیق مشروع هادف وٕالى مجتمع حداثي.ت�ع �ُ الدراسة والتّ  تستحقّ 

             
                                                           

 .16مصدر سابق، ص  )،1، لبنات (عبد المجید الشرفي - 1
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 عبد المجید الشرفي

، متحصل 1942جانفي  24عبد المجید الشرفي من موالید صفاقص تونس في    

غة واجازة في اللّ  1959. �كالور�ا لثاني من وسام االستحقاق التر�وي على الصنف ا

 .1982كتوراه دولة ود 1982التبر�ز في �ار�س ، 1963العر��ة 

 برزها: أتقلد عدة وظائف 

 .1968-1963الثانو�ة  استاذ �المعاهد -

 .1986-1969مساعد استاذ بدار المعلمین سوسة  -

 استاذ الحضارة العر��ة والفكر االسالمي بجامعة منونة �كل�ة اآلداب . -

 اطروحة ورسالة وشارك في العدید من لجان االشراف. 50اشرف على  -

 .1977رئ�س قسم الّلغة العر��ة بدار المعلمین تونس،  -

 .1986-1983ر كل�ة اآلداب والعلوم االنسان�ة عمید مدی -

  والعدید من االنجازات آخرها مدیر سلسلة معالم الحداثة الصادر عن دار الجنوب -

 مؤلف أبرزها: 15له العدید من المؤلفات وصلت إلى 

(الفكر االسالمي في الرد على النصارى، تحدیث الفكر االسالمي، الثورة والحداثة 

، في الشأن الّدیني، لبنات االسالم بین الرسالة والتار�خ، القرص المقدسواالسالم، 

 اء ثالث، وغیرها أخر اصداراته مرجع�ات االسالم الس�اسي).ز في أج



  

قائمـــــــة 

املصادر 

 واملراجع
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 المصادر والمراجع

 أ/ المصادر

 لقرآن الكر�م بروا�ة ورش عن نافع* ا

 المصادر �الّلغة العر��ة 

سالمي في الرد على النصارى الى نها�ة القرن اال الفكر عبد المجید الشرفي، -

، الدار التونس�ة للنشر والمؤسسة الوطن�ة للكتاب، تونس الجزائر، دط، الرا�ع عشر

1986. 

، 1، الدار التونس�ة للنشر، تونس، طاالسالم والحداثةعبد المجید الشرفي،  -

1991. 

، 1، دار الطل�عة، بیروت، طاالسالم بین الرسالة والتار�خعبد المجید الشرفي،  -

2001. 

، دار مستقبل االسالم في الغرب والشرق عبد المجید الشرفي ومراد هوفمان،  -

 .2008، 1ط الفكر المعاصر، بیروت، لبنان،

، دار المدار االسالمي، بیروت، تحدیث الفكر االسالميعبد المجید الشرفي،  -

 .2009، 2لبنان، ط

، 2، دار الجنوب، تونس، ط) في المنهج وتطب�قه1لبنات(عبد المجید الشرفي،  -

2011. 

، 1، دار الجنوب، تونس، ط) في قراءة النصوص2لبنات(عبد المجید الشرفي،  -

2011. 
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، 1، دار الجنوب، تونس، ط) في الثقافة والمجتمع3لبنات(المجید الشرفي،  عبد -

2011.  

، التنو�ر للط�اعة والنشر مرجع�ات االسالم الس�اسيعبد المجید الشرفي،  -

 .2014، 1بیروت، ط -لبنان -والتوز�ع، تونس

 عـــــــــب/ المراج

، فصل المقال وتقر�ر ما بین الشر�عة والحكمة من االتصال ،ابو الولید ابن رشد -

 .1982، الجزائر، (دط) ، سنة الشركة الوطن�ة للنشر والتوز�ع

 .1983الثقافة، بیروت، سنة  " داراألغاني"أبو الفرج األصفهاني   -

 ، دار إح�اء التراث العر�ي، دط، بیروت 2، جالكامل في التار�خ، ابن األثیر -

1989. 

 1، ج مناهج السنة النبو�ة، ابن ت�م�ة -

 .1971، 2ط ،"صدمة الحداثة"، دار الطل�عة، بیروت الثابث والمتحول، أدون�س -

 .1990، سنة ، دار الساقي، لندناالسالم والحداثة، ادون�س -

 .1978القاهرة ، مكت�ة النهضة المصر�ة، ، یوم االسالم، أحمد أمین -

، تر انور مغیث، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ، دط، نقد الحداثة، تور�ن اآلن -

 ـ 1997

، سنة 1دار الطل�عة، ط ،5تر جورج طراب�شي، ج تار�خ الفلسفة،،  امیل بر�ه�ه -

 م1993
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، تر نع�مة عبد الرحمن، فؤاد مجلة أسس فضاء العقل والحري إ�مانو�ل كانط،  -

 .2005، جوان 1ملیت، العدد 

، سنة ، المكت�ة الثقاف�ة، بیروتاالتقان في علوم القرآنجالل الدین السیوطي،  -

1973. 

هرطقات عن الد�مقراط�ة والعلمان�ة والحداثة والممانعة 1جورج طراب�شي،  -

 .2006، دار الساقي، را�طة العقالنین العرب، بیروت، 1، طالعر��ة

 .1987، سنة 3، مكت�ة االنجلو مصر�ة، القاهرة، طالتراث والحداثة، حسن حنفي -

، المؤسسة العر��ة حوار المشرق والمغربحسن حنفي ومحمد عابد الجابري،  -

 .1990، 1للدراسات والنشر، ط

، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، التراث العر�ي االسالمي، محمد سلمان -

 .1988، سنة (دط)

، تر عادل العوا، دار عو�دات، من أجل حوار الحضاراتروج�ه غارودي،  -

 .1982بیروت، لبنان، 

، تر محمود الخضري، ط�اعة القاهرة، القاهرة، مقال في المنهج، رون�ه د�كارت -

 .1968، سنة دط

 .1964، ، دار العلم للمالیین، بیروتفي معركة الحضارة، زر�ق قسطنطین -

، سنة 1، دار الشروق، بیروت، طتجدید الفكر العر�ي، زكي نجیب محمود -

1971. 

 .1983 ، مصر 2، دار الشروق، طموقف من المیتافیز�قا، محمودزكي نجیب  -
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، الدار الب�ضاء، 1، طتجدید التفكیر الدیني في مسألة المرأةزكي الم�الد،  -

 .2001المغرب 

 م�شال فوكو في الفكر العر�ي المعاصرالزواوي �غورة ،  -

 .2009، بیروت، 1، دار الطل�عة، طما �عد الحداثة والتنو�ر، الزواوي �غورة -

 .1929، امراتنا بین الشر�عة والمجتمعالطاهر حداد،  -

العلمان�ة على محك األصول�ات الیهود�ة كارولین فور�ست ف�امیثا قینز،  -

را�طة العقالنین عقل، دار بترا للنشر والتوز�ع و  غازي أبو ، تروالمس�ح�ة واالسالم�ة

 .2006، سور�ا، 1العرب، ط

در محمد علي، دار النهضة تر ماهر عبد القا الكشف العلمي،منطق كارل بو�ر،  -

 .2001، العر��ة، دط، بیروت

 .1999، أفر�ق�ا الشرق، المغرب الحداثة والتار�خ،كمال عبد الّلطیف،  -

شم ، تر ها، رهانات المعنى وارادات اله�منةاالسالم.اورو�ا.الغرب، محمد أركون  -

 .2001سنة  ،1صالح، دار الساقي، بیروت، ط

تر هاشم صالح، دار الساقي،  واستحالة التأصیل، الفكر األصوليمحمد أركون،  -

 .1999، 1ط

، تر هاشم صالح، دار الطل�عة، بیروت، قضا�ا نقد العقل الدیني، أركون محمد  -

 .1998، سنة 1ط

، تر. هشام صالح، دار من االجتهاد إلى نقد العقل االسالمي، محمد أركون  -

 .، لبنانبیروت الطل�عة،
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 .1996، 3، تر هاشم صالح، دار الساقي، لندن، طالعلمنة والدینمحمد أركون،  -

تر ع�اس محمود، دار الهدا�ة ، تجدید الفكر الدیني في االسالم، محمد اق�ال -

 .2000، 2للط�اعة والنشر، �اكستان، ط

 .1907سنة ، 9، مجلة المنار، ج االسالم هو القرآن وحده، توفیق صدقمحمد  -

  ،1996االسالم وتحد�ات العصر، سراس للنشر،  .، أمة الوسطمحمد الطالبي -

 .2007دار سراس، تونس،  ،ل�طمئن قلبيمحمد الطالبي،  -

 .1992سنة  ، 1ط ،دار سراس، تونس، ع�ال هللا، محمد الطالبي -

المرآز ، المدخل إلى تأس�س الحداثة االسالم�ةعبد الرحمن، روح الحداثة،  طه -

 .2006الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، المغرب، سنة 

، 1لطل�عة و را�طة العقالنیین العرب، ط، دار ااسالم المجددین، محمد حمزة -

 .2008، بیروت، لبنان

، دار ، تحقیق محمد الطاهر الم�ساوي مقاصد الشر�عة، محمد الطاهر بن عاشور -

 2001سنة ، ، االردن2ئس للنشر والتوز�ع، طالنفا

 .1931، ص ، تونسالِحداد على امرأة الحداد، محمد الصالح بن مراد -

، مركز دراسات الوحدة اشكال�ات الفكر العر�ي المعاصر، محمد عابد الجابري  -

 .1989، سنة 1العر��ة، بیروت، ط

، 12، العدد الفكر العر�ي المعاصر)إعادة تأس�س التراث (، محمد عابد الجابري  -

 .1981، سنة االنماء القومي، بیروتمركز 
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 التراث والحداثةالجابري محمد عابد ،  -

، 3، مركز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، طوجهة نظرمحمد عابد الجابري،  -

2004. 

،  1، دار الشروق، القاهرة، طالشر�عة االسالم�ة والعلمان�ة الغر��ةمحمد عمارة،  -

2003 . 

، المؤسسة العر��ة للدراسات رفاعة الطهطاوي)الكاملة (األعمال محمد عمارة ،  -

 ، بیروت ، دس.1والتوز�ع ، ج

الحداثة والتواصل في الفلسفة النقد�ة المعاصرة(نموذج محمد نور الدین افا�ة،  -

 .1998، سنة 2)، افر�ق�ا الشرق، المغرب، طهابرماس

الب�ضاء، المغرب،  ، دار تو�قال، الدارالحداثة وما �عد الحداثة، سب�المحمد  -

 .2000، سنة الط�عة األولى

مجلة فكر ونقد، الر�اط المغرب،  ،التحوالت الفكر�ة الكبرى للحداثة، محمد سب�ال -

 .1970العدد الثاني، أكتو�ر 

، 1، الش�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، بیروت، طمدارات الحداثةمحمد سب�ال،  -

.2009 

مركز  دراسات وماقشات، -للفقه االسالمينحو أصول جدیدة محمد شحرور،  -

 .2000دراسات الوحدة العر��ة، دمشق، 

، الش�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، لغفلسفة الحداثة في فكر ه�، محمد الشیخ -

 .2008، سنة 1بیروت، لبنان، ط 
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" من سرق الجامع وأین ذهب یوم الجمعةاالسالم في األسر"، الصادق النیهوم -

 .1995، ، دمشق2الناقد، طسلسلة كتاب 

 .2002، سنة ، دار تالة، لیب�االحدیث عن المرأة والد�انات، الصادق النیهوم -

، مركز دراسات الوحدة العر��ة، من النهضة إلى الحداثة، عبد اإلله بلقز�ز -

 .2009، سنة 1بیروت، ط

 .1966، ، القاهرة3، طاألحكام السلطان�ة، الماوردي -

رفة، ، سلسلة كتب عالم المعمعالم على طر�ق تجدید الفكر العر�ي، معن ز�ادة -

 .1987، جو�ل�ة 115، العدد الكو�ت

، دار الطلیعة للطباعة انبیثاق الوجود بالفعل–باب الحریة ناصیف نصار،  -
 .2003والنشر، لبنان، بیروت، 

الب�ضاء، ، المركز الثقافي العر�ي، الدار الخطاب والتأو�ل، ر حامد أبو ز�دنص -

 .  2000، سنة 1بیروت، ط

المركز الثقافي  – دراسة في علوم القرآن –مفهوم النص ، نصر حامد أبو ز�د -

 .2000، سنة 5العر�ي، الدار الب�ضاء، ط

المركز الثقافي العر�ي، الدار  ،، السلطة والحق�قةالنص، نصر حامد ابو ز�د -

 .1995، 1الب�ضاء، ط

مكت�ة التكفیر في زمن التفكیر"ضد الجهل والز�ف والخرافة"، نصر حامد ابو ز�د،  -

 .1995، القاهرة، 2مدبولي، ط

 .1983، سنة 2، الدار الب�ضاء، طمفهوم الدولة، عبد هللا العروي  -
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 .1993، سنة 1، دار الطل�عة، بیروت، طالحداثة والتراث، عبد المجید بوقر�ة -

، دار المعارف الجامع�ة، والعقالن�ة النقد�ةالعقل ع�اس محمد حسین سل�مان،  -

 .2002، 1طاإلسكندر�ة مصر، 

(هیدجر، ل�في موت االنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق الداوي  -

 .1992، 1دار الطل�عة للط�اعة والنشر، بیروت، طستراوس، م�شال فوكو)، 

، دار الوعي �عد الحداثةالحداثة وما عبد الوهاب المسیري و فتحي التر�كي،  -

 .2012، 2للنشر التوز�ع، الجزائر، ط

، سلسلة حوارات القرن الَعلمان�ة تحت المجهرالوهاب المسیري وعز�ز العظمة،  -

 .2000، 1الجدید، دار الفكر، سور�ا، ط

، دار الشروق، 1، مجالعلمان�ة الجزئ�ة والعلمان�ة الشاملةعبد الوهاب المسیري،  -

 .2002، 1القاهرة، ط

منشورات  –، الدار العر��ة للعلوم اسئلة الحداثة ورهاناتها، ین الخطابيعز الدّ  -

 بیروت. –االختالف، لبنان 

، التنو�ر البر�طاني، التنو�ر الفرنسي، الطرق إلى الحداثةغیرترود ه�ملفارب،  -

 .2009التنو�ر األمر�كي، ترجمة محمود سید أحمد،  سبتمبر

، مركز دراسات الوحدة العر��ة، العلمان�ة من منظور مختلفعز�ز العظمة،  -

 .1998، 2بیروت، ط

، تحقیق محمد أبو الوساطة بین المتنبي وخصومهعلي عبد العز�ز الجرجاني،  -

 الفضل ابراه�م، دار القلم، بیروت.
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االستالب واالرتداد" "اإلسالم بین روجي غارودي ونصر حامد أبو علي حرب،  -

 .1997، الدار الب�ضاء، سنة 1الثقافي العر�ي، ط ، المركزز�د"

،  2، ط، المركز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، بیروتصنقد الن، على حرب -

 .1995سنة 

الدار الب�ضاء،  -، المركز الثقافي العر�ي، بیروتالماه�ة والعالقة علي حرب، -

 .1998، 1ط

، سنة 3مصر، القاهرة، ط، مط�عة االسالم وأصول الحكم، علي عبد الرازق  -

1925. 

من فلسفة الذات الى فلسفة  االشكال�ة الس�اس�ة للحداثة، علي المحمداوي  -

، 1منشورات االختالف والدار العر��ة للعلوم ناشرون، الجزائر بیروت، ط التواصل،

2011. 

قراءة في الفكر الغر�ي المعاصر، منشورات  من النسق الى الذات.عمر مهیبل،  -

 2007، 1االختالف، الجزائر، ط

 -، الدار العر��ة للعلوم ناشرون الحداثة في فكر محمد أركون فارح مسرحي،  -

 .2006الجزائر،  –منشورات االختالف، لبنان 

، ، الدار التونس�ة للط�اعة والنشر، تونسأفالطون والد�الكتك�ة، فتحي التر�كي -

1985. 

، مركز االنماء القومي، دط، الحداثة فلسفةفتحي التر�كي ورشیدة التر�كي،  -

 .1992بیروت، لبنان، سنة 
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 .2002، 1، مكت�ة مدبولي، طالتسامح والفلسفة والبیئةحسن خل�فة،  فر�ال -

تر هنر�یت عبودي، دار بترا للنشر والتوز�ع، دمشق،  ، رسالة في التسامح،فولتیر -

 .2009، 1ط

 .للعلم والثقافة، مصرؤسسة هنداوي م، تحر�ر المرأة، قاسم أمین -

، بیروت  1، ط�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، الشأعالم الفكر العر�يالسید ولد أ�اه،  -

2010. 

، سنة 1، المكت�ة  العلم�ة، یبروت، طر، تحقیق احمد محمد شاك، الرسالةالشافعي -

1979. 

سنة ، ر الطل�عة، بیروت، لبنانا، د1، طالوحي والقرآن والنبوة، هشام جع�ط -

1999. 

، دار الطل�عة للط�اعة والنشر، را�طة مدخل إلى التنو�ر األورو�يهاشم صالح،  -

 .2005، سبتمبر 1العقالنیین العرب، بیروت، ط

، ترجمة ماهر النظام األبوي واشكال�ة تخلف المجتمع العر�يهشام شرابي،  -
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- http://www.dralsherif.net/Fatwa.aspx?SectionID=4&RefID=4528. 
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