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أ

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علیا وعلى والدي أن أعمل " 
سورة النمل " صالحا ترضاه  و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

.19اآلیة 

أقدم خالص شكري و عظیم تقدیري إلى المفكر العظیم زكي المیالد، 
الدكتور أحمد براھیم وإلى أستاذي الجلیل نائب عمادة جامعة مستغانم

الذي اختار لي عنوان بحثي ھذا، و قام على إشرافھ، بالرغم من كثرة 
كما أتقدم بتحیاتي الخالصة إلى الدكتور رئیس . أعمالھ و مسؤولیاتھ

.المشروع، بن جدیة محمد

:و أتقدم بالشكر العمیق ألساتذتي الكرام، أعضاء  لجنة المناقشة

.سم الفلسفة بجامعة مستغانمالدكتور حموم لخضر، رئیس ق

.الدكتور العربي میلود، أستاذ محاضر بجامعة مستغانم

.الدكتورة بن دنیا سعدیة أستاذة محاضرة بجامعة مستغانم

وذلك لتقبلھم بسعة صدرھم لمناقشة ھذا البحث، حیث أسأل هللا سبحانھ 
.و تعالى أن یبارك لھم في عملھم و رزقھم

كل المسؤولین عن جامعة  عبد الحمید بن وأقدم شكري و تقدیري إلى
بادیس، من إداریین و موظفین و أساتذة الذین ھیئوا لنا الظروف 

.الحسنة لمزاولة الدراسة

كما ال یفوتني أن اشكر كل من ساعدني في إنجاز ھذا البحث من بعید
.أو من قریب

و . احوفي األخیر أتقدم بالشكر إلى كل من دعا هللا لي بالتوفیق و النج



ب

إلى رسولنا الكریم وقدوتنا الحسنة ومعلمنا األول حبیب هللا محمد -

.صلى هللا علیھ وسلم

.إلى ورثة األنبیاء، علماء، مفكرین، أساتذة-

.كل من علمني حرفا، وقدم لي نصیحةإلى-

.إلى روح أمي الغالیة رحمھا هللا-

.إلى أسرتي الكریمة-

.إلى زوجي العزیز-

.إلى زمالئي طلبة الفكر العربي المعاصر-

.إلى صدیقاتي وزمالء العمل-



ت

:المقدمــــــــــــــة

 .

.تطویر و التجدید، وتقدیم ما ھو أفضل و أرقى منھواإلضافة علیھ بال

" "

".الحداثة و االجتھاد عند المفكر زكي المیالد" اختیاري على موضوع 

.مستغانم و طرحھ للفكرة 



ث

،

112001

.التجدید

.المفكرین اإلسالمیین

:ھيالمطروحةفاإلشكالیةوعلیھ .وھو اإلسالم

الحداثة و االجتھاد عند زكي المیالد؟

كیف یمكن للعولمة أن تكون مكسبا لنا؟

ما ھي أسباب الركود و الجمود في الفكر اإلسالمي؟ وكیف تنطلق محاولة التجدید فیھ؟



ج

میالد؟وبصیغة أخرى كیف یمكن إیقاظ روح التجدید و االجتھاد في نظر زكي ال

 :

. م، االجتھاد منھج عقلي یدعو إلى اإلبداع و التجدیداإلسال

.التقدم و االزدھار

" . العرب

 "                                                                  .

.                                                             فھو موضوع جدید یطرح على الساحة الفكریة مع المفكر المیالد" الحداثة و االجتھاد"ما أ

.ناھیك عن فكرة االجتھاد المطروحة في المجال الشرعي مع عدة مفكرین أو فكرة التجدید

 .



ح

.                                    على تاریخانیة االجتھاد فسلكنا المنھج التاریخي

 :

.باحث، وقسمنا الفصول إلى مومالحق حول سیرة المفكر و أعمالھ الفكریة

: . : الفصل األولفي ف

: حول المالمح التاریخیة لمفھوم الحداثة في الفكر العربي اإلسالمي، تعرضنا فیھ إلى

الحداثة،

.إسالمي

::المبحث الثانيأما 

.االجتھاد، تاریخھ، علم أصول الفقھ، مفھوم التجدید

. ثة عند زكي المیالدحول إشكالیة الحدا:الفصل الثانيلیكن 

:زكي المیالد وثنائیة اإلسالم و الحداثة، :المبحث األول:مباحث ھي
:

.يمحاولة التجدید في الفكر اإلسالم: المبحث الرابع

:و یحتوي على مبحثین. فیدور حول االجتھاد كمقاربة فكریة:ل الثالث الفصبینما 

تجدید الخطاب اإلسالمي،تفكیك عناصر مفھوم تجدید الخطاب اإلسالمي،:المبحث األول

االجتھاد كرؤیة لتجدید منھج الفكر، االجتھاد مبدأ الحركة :المبحث الثانيتركیب المفھوم،

في اإلسالم، االجتھاد عند المیالد معاني ودالالت، االجتھاد في بعض المسائل مثل قضیة 

.1المرأة، الثقافة

.العولمة–التجدید –الخطاب االسالمي –اإلسالم –االجتھاد –الحداثة : الكلمات المفتاحیة1
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الفصل األول

:المبحث األول-1
.المالمح التاریخیة لمفھوم الحداثة  في الفكر العربي اإلسالمي

مفھوم الحداثة-
بین الحداثة و التحدیث-
الحداثة في الفكر العربي اإلسالمي المعاصر-
محاولة بناء أنموذج إسالمي-

: المبحث الثاني- 2
.مفھوم االجتھاد وتاریخانیاتھ

مفھوم االجتھاد-
تاریخ االجتھاد-
علم أصول الفقھ-
مفھوم التجدید-
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:المبحث األول

.المالمح التاریخیة لمفھوم الحداثة في الفكر العربي اإلسالمي

ما

. المفھوم الذي یعتبر من أھم المفاھیم من حیث الدھشة واإلنسانیة

.في مسیرة العقل الغربي

وفیما تتمثل الحداثة العربیة؟؟)المصطلحات(

)

)التلقي العربيإلى

.ومفارقات

، modernemodernité"حدیث"ففي اللغة الفرنسیة صفة 

modernus

1.و حاالً ، التي تعني اآلن أو مؤخرا أmodoالمیالد وتأتي من كلمة 

حدث،ھي مصدر من الفعل الحداثةأما في اللغة العربیة 

2.وابتداؤه، وال عالقة لھا بالقدیم الموروث 

.20، ص1،2006الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات االختالف،ط" في فكر محمد أركونالحداثة"فرح مسرحي،-  1
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"حدیث"،"حدث"لسان العرب فإن لفظ " في " ابن منظور"وكما بیّنھ 

3.المحدث والحدیث وحدث الشيء، یحدث حدوثا وحداثة

ث -د -حإذن كلمة الحداثة مشتقة في اللغة العربیة من الجذر 

ه

.ترادف الجدة والتجدید

و األدبیةالمساجالت الفلسفیة والدینیة

4.أنھا انفتاح الحریة الفكریة مع األحداث والوقائع المكتشفة

5.التغیرات والتطورات في الوعي، وكذا بالتركیز على فكرة اإلنتاج في التكنولوجیا

 " "

.المحدثین یتمثلون بالمسیحیة

اكتشاف مفاھیم جدیدة تقوم على البداھة، منھا الم

" "

.الالھوت الذي كبّل العقل اإلنساني طیلة العصور القروسطیة

10ص 2009عمر بوساحة، قسم الفلسفة، الجزائر العاصمة /رسالة ماجیستر، اشراف د" البعد الحداثي في فكر مالك بن نبي"عمر بن سلیمان، -  2

11عمر بن سلیمان، المرجع نفسھ  ص -  3

822ص 2000، 2تعریب خلیل أحمد، منشورات عویدات، بیروت ، باریس، ط" الموسوعة الفلسفیة المجلد الثاني"الالند، أندریھ-  4

1وت،طجون لیتشھ، خمسون مفكًرا أساسیا معاصًرا، من البنیویة الى ما بعد الحداثة، ترجمة فاتن البستاني ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیر- 
519ص 2008 5



10

 .

ات 

6. وبنیویة فوكو التفكیكیة

اجمالیاستعمال لھا كان استعماالغیر أن أولالتاسع عشر، 

" "في دراسة لھ تسمى

"""فینومینولوجیا الروح"الذي سبق بودلیر بسنین، في كتابھ 

.خارج ذاتھا 

.وواحد، كما الیمكن فصلھا عن النھضة والتنویر

بومدین بوزید الفكر العربي المعاصر واشكالیة الحداثة ، ضمن مركز دراسات الوحدة العربیة ، قضایا التنویر والنھضة في الفكر العربي -6
21- 31- 19، بیروت ، ص18المعاصر ، العدد 
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-

).الوعي بالزمن(

(مادیة بحتة اوھذا االختالف رافقتھ أبحاث-

).الفیزیاء، اكتشاف قارة أمریكا

-

.ھیجل من حریة الفرد، وحریة اإلبداع

: وعلى ھذا األساس حّددت سمات الحداثة التاریخیة كما یلي

.الوعي بوجود عالم جدید وإعطاء نظرة مخالفة لما كان في العصور الوسطى-1

.)ظھور الفرد الحدیث، والھویة الحدیثة(م جدید للذات إعطاء مفھو-2

3-

.والطبیعة

"7.ب اجتماعيحتى قیام الثورة الفرنسیة، تحولت إلى أسلو

8".كیفیة التفكیر والممارسة

والحداثة بوصفھا نص مفتوح ال

.الحداثة و ما بعد الحداثة و إشكالیة الھویة العالمیة، مركز التنویر"بغورة الزواوي، مقال -  7

39، ص1،1998المركز الثقافي العربي ط" االسالم ، الغرب، وحوار المستقبل"محمد محفوظ، -  8



12

: ختلفةالراھنة التي یعیشھا المجتمع في مستویاتھ الم

.العلمیة، االجتماعیة، السیاسیة والصناعیة

"

9".والتكلس والھروب من الواقع واالبتعاد عن معادالتھ وتحدیاتھ

وھذا یعني أن الحداثة ال یتم استیرادھا من الخارج، بل تنبثق من المجتمع وإبداعاتھ، ك

.بحاجة إلى توفر الشروط الثقافیة واالجتماعیة لبلوغھا

 "

10"معین

.ولھذا تعتبر الحداثة من أكثر المشاریع طرًحا في العصر الراھن

modernitémodernisation

35ص : محمد محفوظ، مرجع سابق-  9

9فتحي تریكي، رشیدة تریكي، فلسفة الحداثة، مركز اإلنماء القومي، بیروت ص-  10
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.عقلي أو ذھني لإلنسان من الكون والعالم

""،

"المفھومین 

) بالمعنى الزمني للكلمة('للتقنیة والمخترعات الحدیثة

11". تغییر جذري في موقف العربي المسلم للكون و الحیاة

12."لھ

.تشیر إلى االنفتاح على التغییر، ولیس االلتزام الراسخ بالتغییر"حداثة"فلفظة 

"

13"من مكان آلخر

.35نقال عن محمد محفوظ، اإلسالم، الغرب وحوار المستقبل، مرجع سابق، ص -  11

.47،ص2010، 1من صدمة الحداثة إلى البحث عن حداثة إسالمیة، مؤسسة االنتشار العربي، بیروت لبنان ط"زكي المیالد، اإلسالم و الحداثة  12

.16،ص 1991محمد عابد الجابري ، التراث و الحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، -  13
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"

14" االنطالق

.السلبیةالجوانب اإلیجابیة لھا على مضامینھا 

15". أنھا تطورت ضد ذاتھا " وجودھا، إن مأساة الحداثة كما یقول تورین

.أقفاص عبودیة جدیدة، ھي عبودیة العقل والعقالنیة واستالب مقومات الوجود اإلنساني

j.f.lyotard

post modernitéla condition

postmoderne 1979عام

.النظریات الماركسیة، الوضعیة، والوجودیة، والبراغماتیة وغیرھا

.تلك االنتقادات المنھجیة التي وجھت إلى مفھوم الحداثة

j.j. rousseau)1712-1778 (

"le contrat social" "ومخاطر الحداثة، في مختلف أعمالھ بدء من 

.222سالم والحداثة، ص محمد أركون، اإل-  14

15 -A.Tourine ,critique de la modernité, fayard, paris, 1993, p241.
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.المنطلق ظھر مفھوم ما بعد الحداثة

16..والصیرورة

الحد"jurgen Habermasسھابرمانفیورغ

post modernitéیرى أن لفظة ما بعد الحداثة ف1981.17في عام" یكتمل

س. تجد ا

.بأن ما بعد الحداثة محاولة إلثراء مرحلة الحداثة ذاتھا وإتمام مشروعھا حتى النھایة

: فالسمات األساسیة التي تنطلق منھا حركة ما بعد الحداثة تتمثل في عدة اتجاھات أھمھا

.كریة الجامدة واإلیدیولوجیات الكبرى المغلقة وتقویض أسسھاھدم األنساق الف-

-

.، وذلك من منطلق االفتراض بعدم وجود مثل ھذه الثنائیة المیتافیزیقیةنالروحي في اإلنسا

-

18.االجتماعیة

.232، ص 1999، الفلسفة والعصر، العدد األول، أكتوبر، "ما بعد الحداثة"عصام عبد هللا، الجذور النیتشویة لـ -  16

17 - Jurgen Habermas, ( la modernité, un projet inachevé),critique, n 413, octobre, 1981, pp 950- 967.
.237، مرجع سابق، ص "الجذور النیتشویة لـ ما بعد الحداثة " عصام عبد هللا، -  18
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...

.والرؤى المجھریة للكون والوجود

.أي تطابق األشیاء والكلمات

19.بمشروعیة القیم المفروضة من فوق في األنظمة والمؤسسات االجتماعیة كافة

ة

. في لحمة واحدةواإلنساني 

.ثم العمل على تنظیم تناقضاتھا وإدماجھا في حركة التطور اإلنساني

ومدلوالتھا، والسبب في ذلك انع

"الحداثة"

" "

وغیرھا من المفاھیم الدخیلة على اللغ

"

.31ص . 21- 19بومدین بوزید، الفكر العربي المعاصر و اشكالیة الحداثة، مرجع سابق، ص ص-  19
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20."أصولھا الیونانیة والوثنیة حدود رؤیتھا لعناصرھا

" ""

"والحضر والحضرة والحاضرة، خالف البادیة وھي المدن والقرى، والریف ... الحضر

بینما

21صلھا بمعنى متحضرأو، 1734سنة خالل استخدام كلمة ظھرت ھذه الكلمة بالفرنسیة 

.المتوحشینوبین أھل الغابات و

 "

22"الظواھر الممیزة للحیاة في ھذا العالم الخاص المتطور الذي بناه اإلنسان المدني

. وال یختلف ھذا المعنى كثیرا عن المعنى الذي أراده ابن خلدون في مقدمتھ

-ال سیما المؤرخون منھم-والكتاب األوربیونلقد استعمل المفكرون 

.

أرنولد بدأ الكالم بینھم عن الحضارات بدالً من الحضارة، مما جعل المؤرخ البریطاني الشھیر 

23.لبشري تاریخ حضارات، وفي الوقت نفسھ یراه تاریخ مجتمعاتیرى أن التاریخ اتوینبي 

."و

96، مرجع سابق، ص عمر كامل مسقاوي-  20

19ص 1993، 1جغرافیا الحضارات، تعریب احمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط- روالن بریتون-  21

20المرجع نفسھ ص-  22

3، ص1،ج1960، 1ارلوند توینبي، مختصر دراسة التاریخ، تعریب فؤاد محمد شبل، اإلدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة ، القاھرة، ط-  23
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ھاا 

24."شري باعتباره نظاما سائدا حاكما حاسمابمجتمع 

) (culture

" "

 "

(...) أشكالھا ومظاھ

 .

25...".إلى عكس ذلك

:لحداثة في الفكر العربي اإلسالمي المعاصرا

...والجدل، من عدة زوایا، من حیث المفھوم، عالقتھا ب

.عصر النھضة العربیة

-"- "

"

.42، ص1،1982محمد فتحي عثمان، القیم الحضاریة في رسالة اإلسالم، الدار السعودیة للنشر و التوزیع، الریاض،ط-  24

.جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي باأللفاظ العربیة و الفرنسیة و االنجلیزیة و الالتینیة،دار الكتاب اللبناني،مادة الحضارة-  25
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 "" "

" "

 ".

26".المراقبة ال توجد إال في إطار من حیویة الثقافة عندما تكتب تاریخھا بحبر أدائھ الیومي

.بیئة ھذا المفھوم في سیاق خاصتوبین أن یكون ھناك وعي یعمل على 

"

..."االقتصادیةالسیاسیة،

مشاریع نھضویة إصالحیة تجدیدیة تغییریة بمحاولة تبیئة الحداثة ى بلورةلمما دفعھا إ

لكن كیف استطاع مشروع الحداثة العربیة . سالمیةالغربیة في الثقافة العربیة اإل

أن

لحظة سابقة تاریخیا وإجرائیا عن الوعي الحداثي العربي اإلسالمي ؟

.وثقافیة عند المفكر والمثقف العربي المسلم 

فكیف تأثر المفكرون العرب الحداثیون بفالسفة عصر التنویر ؟

.95،مصدر سابق، ص "المصطلحات الرئیسیة في فكر مالك بن نبي"عمر كامل مسقاوي، -  26
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الفرنسیة االجتماعیة والسیاسیة ؟وبأھداف الثورة

لماذا تأ

27وعقالنیتھ ؟ 

رغم كل ھذه الن

28التراث و األصالة 

أمام حدة ما فرض

فارتدوا ناكصین 1967الذي أصاب المثقفین العرب بعد نكسة " العصاب الجماعي"

على

تجاوز الفھم التراثي للتراث، إلى فھم حداثي

ة، حسن بشاني، خطاب الحداثة في الفكر العربي المعاصرو إشكالیة  الخصوصیة و العالمیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة،أطروحة دكتوراه في الفلسف- 
.27لفلسفة، الجزائر، ص ، غیر منشورة موجودة بقسم ا2005/2006إشراف األستاذ عبد الرحمان بوقاف، 27

.91،ص 1991، 1رفاعة الطھطاوي،تخلیص االبریز في تلخیص باریز، موفم للنشر، الجزائر، ط-  28
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29التراث على مستوى ما نسمیھ بالمعاصرة 

--

.الحداثة فرضت على العالم اإلسالمي أن یجد مكانا لھ في التاریخ

:و من ھنا یمكن القول أن الحداثة في الفكر العربي اإلسالمي تأسست على جانبین أساسیین

1-

.الذي بنى ماضي األمة العربیة اإلسالمیة ومازال یصنع حاضرھا ویخطط لمستقبلھا

. فیرتبط باآلخر ومحاولة إیجاد نمط من العالقة معھ من أجل التفاعل مع حداثتھ:أما الثاني-2

أنھا حضارة أنبتت أسسھا وقامت علومھا

30فیھ 

د وقدرتھ الخالقة على اإللھام، ولعل أكثر من عبر

".تجدید الفكر العربي"في كتابھ 

.15محمد عابد الجابري، التراث و الحداثة، مصدر سابق، ص -  29

6، ص2005، 1، طالمركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان–دراسة في علوم القرآن - نصر حامد أبو زید، مفھوم النص-  30
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...) (لذلك فأھمیة النص 

. اإلسالمیة، خاصة تلك العلوم والثقافات المؤسسة لھا

...ص یواكب مستجدات الحداثة، كالحریة، والدیمقراطیة فھم جدید ومعاصر للن

)2010ت(

":

وأھمیة استخدام العقل والنقد للتراث حیث یشیر الجابري إلى ضرورة 31"معطیاتھا وطموحھا

.اإلسالمي والتحاقھ بركب الحداثة

أما العالقة مع اآلخر أو الغرب ك

.   الحداثةسیبنظرة انفتاح ال انغالق، وباستلھام مقای

الطھطاوي كان متیقنا أنھ ال یوجد اختالف كبیر بین مبادئ الشرع اإلسالمي و المبادئ

الحدیثة األمر الذي أدى االخاصة بالقانون الطبیعي الذي أقیمت على مقتضاه دساتیر أورب

32" الشیخ الطھطاوي إلى إعادة تفسیر اإلسالمي في اتجاه التطابق مع المتطلبات الحدیثةب

.11محمد عابد الجابري، التراث و الحداثة، ص -  31

.34، ص 1989إسماعیل راجي الفاروق، نحن والعرب، دار الزیتونة، باتنة، الجزائر، د ط ، -  32
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.مبدعھاالحداثة و 

"

ره أمر اختیالیست في نظر

33".الحضاریة السابقة لھ

ةة

.یارات التي وجدت إسعافاتھا في الحداثة الغربیةالرحمن بدوي، كل ھذه الت

.18الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مصدر سابق، ص-  33
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" "

.األخالقیة التي استطاع الغرب انجازھا بعد عصر أنواره وخالل تطوره  التاریخي

34" بث الحیویة في التاریخ، إنھا تعني الحركة واالنفجار و االنطالق"الحداثة عند أركون ھي 

)التراث وكل األصول(لذا وجب دراسة اإلسالم من الداخل

، ذاتھ یمثل حداثة، لكن الیوم أصبحت تمثل في رأیھ نوعا من التراث 

اإلسالم 

.وإعادة قراءتھا قراءة صحیحة

:الحداثة ومحاولة بناء أنموذج إسالمي

خالل التجارب التراثیة السابقة

الحداثة و القدامة، الحداثیون و المقلدون، المجددون و المقلدون، وفي ظل ھذا: منھا

...أركون ، و علي حرب

.222محمد أركون، االسالم والحداثة، ص -  34
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.التوجھ الثقافي و خلفیة المجتمع

) ("ھشام شرابيوإذا كانت الحداثة كما یرى

) (

35)"علمیة(لفھم الواقع وإحاللھا بأنماط فكریة جدیدة 

ة

36.أفقیة ال عمودیة و نفترض أن تغیب العشیرة أو الطائفة في مجتمع الحداثة

نلالشعور العربي لرالتطھی

ر" أنھ 

37".بنفسھا في الوقت المناس

38.حداثات تختلف من وقت آلخر، ومن مكان آلخر، وبعبارة أخرى الحداثة ظاھرة تاریخیة

ام األمر كذلكوماد

ھشام شرابي ، النظام األبوي و إشكالیة تخلف المجتمع  العربي، نقلھ إلى العربیة ، محمود شریح، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، - 35
.26،ص 1992

36المصدر نفسھ،ص -  36

.189، ص 2005، 5محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ، بیروت،ط-  37

.18المصدر نفسھ، ص -  38
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.في أشواط التاریخاإلنسان و المجتمع 

39.صرالمعا

ا

ا 

خیمدھا بدفع عجلة التاری

40.السیادة و العدالة و المساواة السیاسیة

) نسخ ( 

ت

.تجسیدا لمطلب الحوار و الدیمقراطیة السیاسیة

.5، ص1908شبلي الشمیل، آراء شبلي  الشمیل، مطبعة المعارف، القاھرة ، ط-  39

.21كمال عبد اللطیف، أسئلة النھضة العربیة، التاریخ، الحداثة، التواصل، ص -  40
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: المبحث الثاني

:  مفھوم االجتھــــــــــــاد و تاریخا نیاتـــــــــــــھ-1

االجتھاد كلمة براقة جمیلة، تست

.الكمال، ونھایة ما یبدعھ العقل من اإلتقان

:اللغةصطلح الذي یشیر في ھذا الم

.اجتھد في حمل حبة قمح ونواة تمر

:"أھل األصول:صطالحاالأما في 

41".أو القطع بأن حكم هللا في المسألة كذا

.الفقیھ المستفرغ لوسعھ في تحصیل الحكم الشرعي: ھوفالمجتھدوبناء على ھذا 

اجت:"" "

... د ..ج: 

42".حركة انبناء العقیدة النافعة و القانون التنظیمي العقالني

.311لتوزیع ، الجزائر، صمحمد األمین مختار الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ، الدار السلفیة للنشر و ا-  41

.9، ص1،1993بنسالم حمیش، التشكالت االدیولوجیة في اإلسالم، دار المنتخب العربي للنشر و التوزیع، بیروت لبنان ، ط-  42
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أما الفكر االجتھادي فیم

43. نقطة البدایة نص القرآن نفسھ

)

) إجماع 

تث

44.بالمعرفة

) (

فوھو أضعثم القیاس باإلجماعو نحكم :"الشافعي بین القیاس واالجتھاد

45".ضرورة ألنھ ال یحل القیاس والخبر موجود

:"" كم:"و األصل في االجتھاد قولھ تعالى

"حكما و علما

إذا حكم الحاكم ):"بخاري ومسلم(الصحیحین

"

59أبو یعرب المرزوقي،استلھام ابن خلدون و الفكر االجتھادي ، ص-  43

14، مرجع سابق صبن سالم حمیش، التشكالت االیدیولوجیة في االسالم-  44

.152الشافعي، الرسالة، ص -  45
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:األولنوعان 

:

46.البعض االجتھاد بالرأي

: االجتھاد مقبوال إال إذا توفرت ھذه الشروطال یكون 

ر:-1

:"ألمدياكما یقول 

."الكماالت

أن یكون المجتھد بالغا عاقال، :التكلیف-2

. إدراك مقاصد الشریعة على الوجھ الصحیح

(المجتھد وى وھي شرط قبول فت:العدالة-3

).الكبائر وترك اإلصرار على الصغائر و البعد عن ما فیھ جرم للمروءة

:شروط صحة االجتھاد

أن

:       وھي

.46م، ص2001المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة، الموسوعة اإلسالمیة العامة، القاھرة،  - 46
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ھ ) القرآن(إحاطتھ بمدارك األحكام المثمرة لھا من كتاب هللا -1

مح

.منھا كتقدیم النص على القیاس

2-

.والمحكم والمتشابھ

3-

47.الضعیف

:"القدر الالزم لفھم الكالم من النحو و اللغة، كما یقول الشوكاني-4

...

48".والبیان

:" الشافعياإلماموقال 

49".فرضھ

إن :"-5

50"اللغة، و أصول الفقھالحدیث، و: أعظم علوم االجتھاد یشتمل على ثالثة فنون

:تاریخ االجتھاد-2

:ھيالمراحل التي مر بھا تاریخ االجتھاد في اإلسالم

.جتھاد في زمن النبي صلى هللا علیھ وسلماال:المرحلة األولى-

.313الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ، مرجع سابق ص-  47

.1031، ص 2، ج2000، 1ن، طالشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، دار الفضیلة،بیروت لبنا-  48

.167الشافعي،الرسالة،ص-  49

).2/353(الغزالي، المستصفى-  50



31

ی

.لناسل

ذلك ما ورد من أنھ صلى هللا علیھ وسلم قال كان یجتھد بالقیاس و مثال صلى هللا علیھ وسلم، 

:) : :

: : : : : ألوان

51).وھذا لعلھ نزعة عرق: عرق، قال

.واجتھاد الصحابة في حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم

1-

: (برأیھ واجتھاده، وذلك

.)فیھم بحكم هللا أو بحكم الملك

ال (: -2

هأمره وصالىضتفعمل بعضھم بمق). قریظةیصلین أحد العصر إال في بني 

ولم

قریظةأداء الصالة في بني 

52.الرسول لم یعنف واحد منھم

.في عصر الصحابةاالجتھاد: المرحلة الثانیة-2

.4/684، 5305رواه البخاري، في باب جاء في التعریض، رقم -  51

.68، ص 2010یحي محمد، االجتھاد و التقلید و االتباع و النظر، أفریقیا الشرق ، المغرب، ط -  52
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،مما

). لى هللا علیھ وسلمص(الكریم و ال في سنة رسول هللا 

فاضطر ذلك الصحابة إلى االجتھاد فكانوا یجتمع

،:"ي رحمھ هللا بحیث یقول الشاط،الخمر

53."لمرسلمسندھم فیھ الرجوع إلى المصالح والتمسك باالستدالل ا

.االجتھاد في زمن التابعین:الثالثةالمرحلة -3

)()

).الرأي

، تتمدرسة الحدیث كان

على االعتمادتھتم بالبحث عن علل األحكام، و التشدد في قبول أخبار اآلحاد، وكثر تفقد كان

54.األخذ بالرأي

.وكان من كبار األئمة التابعین في العراق إبراھیم النخعي و الحسن البصري

.عصر المذاھب الفقھیة:المرحلة الرابعة-4

، ي

55.جلیل الطبري آخر المجتھدین اجتھادا مطلقاابنبعد وفاة 

.229العمري، اجتھاد الرسول، ص -  53

.152الوافي المھدي، االجتھاد في الشریعة اإلسالمیة، ص -  54

.27-1/26ابن القیم ، أعالم الموقعین، -  55
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.المرسلةو المصالح انكاالستحسأسماء جدیدة 

" ،الشافعي،لك اأبو حنیفة، م"األربعةوبلغ االجتھاد ذروتھ على أیدي األئمة

56.االجتھادي الخاص بھالذي كان لكل واحد منھم منھجھ 

.عصر التقلید:المرحلة الخامسة-5

.ھـ656وتبدأ ھذه المرحلة من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد سنة 

:"العلماء وجھودھم في ھذه الفترة ثالثة أمور فقال

 :

57".لمذھباالنتصار

.عصر التقلید والجمود:المرحلة السادسة-6

. عشر ھجري

.لقد غلب على الفقھ التقلید، حیث التزم كل فریق من الفقھاء مذھبا معینا

في

.الفكري والثقافي

.االجتھاد في العصر الحاضر:المرحلة السابعة-7

.208-203الوافي المھدي،االجتھاد في الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص --  56

.115األشقر، تاریخ الفقھ، ص./ 114السایس، تاریخ الفقھ، ص -  57
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وتبدأ ھذه المرحلة من أواخر 

.ورابطة علماء المغرب

عدنا إلى كلمة االجتھاد لوجدناھا ولو

58.رصالع

:تعریف علم أصول الفقھ-3

: كلمة مركبة من جزئین ھما

:في اللغةوھي جمع لكلمة أصل ولھا معنیانأصول-1

).المعتمد(ما یبنى علیھ غیره، كما قال أبو الحسن البصري-أ

.منشأ الشيء-ب

:معاني متعددةالھفاالصطالحأما في 

.كقولھم أصل ھذه الكلمة الكتاب والسنة: الدلیل-أ

.الكالم الحقیقةكقولھم األصل في:الرجحان-ب

.كقولھم إباحة المیتة على خالف األصل: القاعدة المستمرة-جـ

-د

.حكم األصل

.235جتھاد في الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص الوافي المھدي، اال-  58
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ویمكن تعریفھ: الفقھ-2

﴾ : : الفقھتعني كلمة :لغویا

: (]28-27سورة طھ، اآلیتان [

.]متفق علیھ[) یفقھھ في الدین

ھو العلم باألحكام الشرعیة، والعملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة، كما عرفھ :اصطالحا

.اإلمام فخر الدین الرازي

:الفرق بین األصولي والفقیھ

األدلة اإلجمالیة لتقریر القواعد : األصولي ینسب إلى األصول، ومجال بحثھ ھو. 1

.األصولیة

، إذ یعمل على استنباط األحكام دلة الجزئیةاأل: الفقیھ ینسب إلى الفقھ، ومجال بحثھ ھو. 2

التفصیلیة اعتمادا على القواعد التي یقررھا األصولي، ومثال ذلك حكم الفقیھ بوجوب الوفاء 

، عمال ]1سورة المائدة، اآلیة [﴾ ...یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ ﴿: بالعقود، لقولھ تعالى

.ا أن األمر للوجوببقاعدة أصولیة مفادھ

:فائدتھ

یعتبر علم أصول الفقھ ، بما یحویھ من قواعد لتنظیم عملیة االجتھاد و االستنباط ، مجاال مھما 

علم أصول الفقھ علم جلیل القدر، إن.لتنظیم الفكر و بناء العقل المسلم ،وفق قواعد منطقیة

:بالغ األھمیة، عظیم النفع، متعدد الفوائد، فمن فوائده ما یأتي

معرفة مناھج المجتھدین في استنباطھم لألحكام، وبذلك تطمئن النفوس إلى األحكام .1

.الشرعیة التي توصل إلیھا المجتھدون

إلى استنباط األحكام الشرعیة من ھو العلم الذي یرسم للمجتھد الطریق الصحیح الموصل.2
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وھذا ییسر للعلماء معرفة حكم الشرع . أدلتھا التفصیلیة، ویزوده باألدوات الالزمة لتحقیق ذلك

.دیمومة صالحیة الشریعة اإلسالمیة: في كل مكان وزمان تحقیقا لمسلمة قطعیة ھي

خالل المباحث التي ھو الوسیلة الناجحة لحفظ الدین من التحریف والتضلیل، وذلك من .3

:یتناولھا، ومنھا

تباین مصادر التشریع األصلیة والتكمیلیة، وضبط مصادر التشریع، وتحدید أنواع األحكام 

.الشرعیة، ودراسة القواعد اللغویة األصولیة

ھو علم یكون لدى دراسة ملكة عقلیة وفقھیة تمكنھ من معرفة المنھج السلیم الذي یتوقف .4

.استنباط األحكامعلیھ االجتھاد و

:تدوینھ

أول من دون علم أصول الفقھ ووضع قواعده في )ھـ204سنة .ت( الشافعيكان اإلمام 

رسالتھ األصولیة، وھي أول ما كتب في ھذا العلم، وذلك في أواخر القرن الثاني الھجري، قال 

ھ بما إن ھذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنیة عن: [ابن خلدون

استفادة المعاني من األلفاظ ال یحتاج إلى أزید مما عندھم من الملكة اللسانیة، وأما القوانین 

التي یحتاج إلیھا في استفادة الحكام خصوصا، فمنھم أخذ معظمھا، وأما األسانید فلم یكونوا 

السلف یحتاجون إلى النظر فیھا لقرب العصر وممارسة النقلة، وخبرتھم بھم، فلما اقرض 

وذھب الصدر األول وانقلبت العلوم كلھا صناعة كما قررناه من قبل احتاج الفقھاء 

والمجتھدون إلى تحصیل ھذه القوانین والقواعد الستفادة األحكام من األدلة، فكتبوھا فنا 

59].أصول الفقھ، وكان أول من كتب فیھ الشافعي رضي هللا عنھ: قائما برأسھ سموه

، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي والمعھد العالمي للفكر اإلسالمي، سلسلة أبحاث طھ جابر العلواني، منھج بحث ومعرفة، أصول الفقھ اإلسالمي- 60
.123م، ص 1995/ھـ1416، الطبعة الثانیة، 1علمیة
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:اإلمام الشافعي على تقعید قواعد علم األصول أھمھاوھناك أسباب ساعدت 

تشبعھ بثروة علمیة عظیمة، روافدھا ما خلفھ الصحابة والتابعون من علم، وكذا فقھ كثیر . 1

.من العلماء، مثل اإلمام مالك، ومحمد بن الحسن الشیباني

.ة وفقھاء العراقشھوده المناظرات والمناقشات التي كانت تدور بین فقھاء المدینة المنور. 2

ضعف اللسان العربي بعدما اختلط العرب بالعجم، وقد نتج عنھ صعوبة في استنباط . 3

.األحكام من أدلتھا

.بروز مسائل جدیدة، یحتاج للفصل فیھا إلى إتباع قواعد معینة ھي من صمیم علم األصول. 4

:طرق التألیف في علم األصول

:ي علم األصول، وھيسلك العلماء ثالثة طرق في التألیف ف

): الشافعیة ( طریقة المتكلمین -1

ھو ما -في منطق ھذه الطریقة -وتھتم بتحریر المسائل و تقریر القواعد، فاألصل أو القاعدة 

.أیده العقل وسانده البرھان، بغض النظر عن مدى موافقة ذلك للفروع المذھبیة أو مخالفتھا

بني علیھ الفقھ، وذلك منھج علماء الكالم، لذا سمیت واألصول في نظر أصحابھا فن مستقل ی

ھذه الطریقة بطریقة المتكلمین، كما اشتھرت أیضا بطریقة الشافعیة، ومن أھم الكتب التي 

:ألفت وفق ھذه الطریقة

.ھ204لإلمام الشافعي، تـوفي الرسالة-

.ھ403الباقالني توفي للقاضي أبي بكر التقریب و اإلرشاد في ترتیب طرق االجتھاد-

.ھ462، لإلمام أبي المظفر السمعاني، تـوفي القواطع-

.ھ463، ألبي الحسن البصري، تـوفي المعتمد-
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.ھ476، لإلمام أبي إسحاق الشیرازي، تـوفي اللمع-

.ھ478، إلمام الحرمین الجو یني، تـوفي البرھان-

.ھ505، ألبي حامد الغزالي، تـوفي المستصفى-

.، للغزاليشفاء الغلیل في بیان مسالك التعلیل-

.، للغزاليالمنخول من تعلیقات األصول-

.ھ606، لفخر الدین الرازي، تـوفي المحصول-

.ھ631لآلمدي، تـوفي اإلحكام في أصول األحكام،-

):الحنفیة(طریقة الفقھاء -2

ة على ضوء الفروع الفقھیة، اتجھ جھد أصحاب ھذه الطریقة إلى تقریر القواعد األصولی

ونجدھم یصوغون قواعد أصولیة تتفق مع االستنباطات الفقھیة لألئمة األحناف، وسمیت 

.بطریقة الفقھاء والحنفیة ألن الید الطولى في تأسیسھا تعود لفقھاء الحنفیة

:وأھم الكتب التي ألفت وفق ھذه الطریقة

.ھ330، للما تریدي، تـوفي مآخذ الشرائع-

.ھ340، لإلمام أبي الحسن الكرخي، تـوفي األصول-

.ھ370، ألبي بكر الجصاص، تـوفي األصول-

.ھ430، ألبي زید الدبوسي، تـوفي تأسیس النظر-

.ھ483، للبزدوي، تـوفي األصول-

.ھ490، للسرخسي، تـوفي األصول-

.ھ684، للقرافي، تـوفي تنقیح الفصول في علم األصول-

.ھ648، للنسفي، تـوفي المنار-
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.ھ772، لإلمام اإلسنوي، تـوفي التمھید في تخریج الفروع على األصول-

: الطریقة الجامعة بین الطریقتین السابقتین-3

وھي تجمع بین مزایا الطریقتین بحیث أنھا تتجھ إلى تقریر القواعد األصولیة وفق ما تقتضیھ 

ى الفروع بمعنى استخراج األحكام الفقھیة من القواعد طریقة الشافعیة، كما تھتم بتطبیقھا عل

.األصولیة

:وأھم الكتب التي ألفت وفق ھذه الطریقة

، الجامع بین أصول البزدوي واإلحكام، لإلمام مظفر الدین الساعاتي، تـوفي بدیع النظام-

.ھ694

.ھ747، لصدر الشریعة عبید هللا بن مسعود البخاري، تـوفي تنقیح األصول-

.ھ771، لإلمام تاج الدین السبكي، تـوفي جمع الجوامع-

.ھ861، لكمال الدین بن الھمام، تـوفي التحریر-

، وعلیھ شرح ھ1119، للعالمة محیي الدین بن عبد الشكور الحنفي، تـوفي مسلم الثبوت-

.، لعبد العلي محمد بن نظام الدین األنصاري"فواتح الرحموت"یسمى 

:الحدیثة في علم األصولالمؤلفات. 4

لقد الفت كتب حدیثة في علم األصول من قبل علماء لھم وزن في مجال لدراسات الشرعیة، 

وقد ظھرت بأسلوب سھل یتجنب كثیرا من التعقیدات تیسیرا للدارسین والباحثین في علم 

تلك األصول، كما تزودھم بمفاتیح أساسیة تمكنھم من فھم أمھات كتب األصول، وأذكر من 

:المؤلفات ما یأتي

.)ھـ1150سنة .ت(، للشوكانيإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول-
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.م1920، للشیخ محمد بن عبد الرحمان المحالوي، تـوفي تسھیل الوصول إلى علم األصول-

.م1927، للشیخ محمد الخضري بك، تـوفي أصول الفقھ-

.م1956خالف، تـوفي ، للشیخ عبد الوھابعلم أصول الفقھ-

.، لزكي الدین شعبانأصول الفقھ اإلسالمي-

.، لعلي حسب هللاأصول التشریع اإلسالمي-

.، لمحمد زكریا البردیسيأصول الفقھ-

.، لمحمد سالم مدكورأصول الفقھ اإلسالمي-

.، لزكریا البريأصول الفقھ اإلسالمي-

.مطلوب، لعبد المجید محمود أصول الفقھ اإلسالمي-

.، لمحمد سعید رمضان البوطيمباحث الكتاب و السنة-

60.، لعبد الفتاح حسني الشیخدراسات في أصول الفقھ-

:أال و ھواإلسالميوفي مقابل االجتھاد نجد مفھوما آخرا ارتكز علیھ الفكر 

:مفھوم التجدید-4

القدیم البالي، فھو :نقیض الخلق، والخلق:لغة والمقصود منھ حسب ما ورد في لسان العرب 

61.خالف القدیم 

 :

: متصلة

.أن الشيء المجدد قد كان في أول األمر موجودا وقائما وللناس بھ عھد-أ 

.بحث حول طرق  التألیف في علم األصول،ستار تایمز أرشیف الطلبات و البحوث الدراسیة-  60

.165العرب، ص ابن منظور، لسان -  61



41

.قدیماأن ھذا الشيء أتت علیھ األیام فأصابھ البلى، وصار-ب

.أن ذلك الشيء قد أعید إلى مثل الحالة التي كان علیھا قبل أن یبلى ویخلق-ج

"

إصالحیةعملیة ...والمحاكاة على غیر بصیرةاإلتباعالفاسد القائم على 

62."فلتةتمیة تخریب

" :

63".على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دینھا

1(  .2(

.علیھ وسلم، أي تمییز األحادیث الصحیحة من غیرھاالكذب عن النبي صلى هللا صلى هللا

. تبیین السنة من البدعة) 4.  إظھار كل سنة وإماتة كل بدعة)3

.وسلم لفظا ومعنا، وعمال

ن

.بمعنى ال یخلوا أي قرن من مجددین. على األقل مجدد على رأس مائة عام

:وبعثھ وإحیائھ ومن ھنا استفاد العلماء بجملة من األحكام منھا

.جدید یكون في الدین بمختلف مجاالتھ ونواحیھالت-

.كما یكون من الجماعاتدالتجدید قد یكون من األفرا-

.شرعیة التجدید في الدین-

.12محمد بن شاكر الشریف، تجدید الخطاب الدیني بین التأصیل و التحریف، ص-  62

.أخرجھ أبو دود بسند صحیح-  63
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.التجدید یعتبر خاصیة من خصائص األمة اإلسالمیة ودلیل على قابلیتھا للتطور-

: الحاجة إلى التجدید المشروع

.فیھ إشارة إلى تجدید أمور ألن. السابقالحدیث-1

-أ

.فھم النصوص

-ب

.اھراألئمة األعالم، وحاجة الناس إلى تبیین حقیقة الظو

-جـ

.شعوب العالم المختلفة لذلك كانت حاجة المسلمین إلى معرفة حدود ذلك المعامالت

. والتكتالت والتحالفات بین الدول ومحاولة تحدید مؤلف من ذلك)التحالفات(ظھور-د

.منظمات وتنظیمات إقلیمیة ودولیةظھور-ت

.حاجة الناس إلى فھم النص من أجل نشر علوم الدین والعمل بھا المسلمون-2

3-.

."مسعود رضي هللا عنھ

64."منھم خلفا، ویجيء قوم یقیسون األمر برأیھم

)"صلى هللا علیھ وسلم(قال الرسول : الفرقة الناجیة) الفرق(حیث-4

ي 

.أخرجھ الدرامي ، نقال عن تجدید الخطاب الدیني-  64
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 :.

یفوجود الفرق المتعددة یدل على التب65."الجماعة: ھم ؟ قال

.مما یدل على الحاجة إلى التجدید

) 1150.ت(اإلمامفي القرن الثالث عشر الھجري، حیث ألف 

" " كتابھ المشھور المسمى 

.األدلة

" ) 1290.ت(

"ل السدید في التجدید و التقلیدالقو

".اإلسالميتجدید أصول الفقھ " حسن الترابي رسالتھ 

، وصححھ األلباني وللحدیث روایات أخرى 3982أخرجھ بن باجة كتاب الفتن رقم -  65
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الفصل الثاني

.زكي المیالد و ثنائیة اإلسالم والحداثة: المبحث األول

.بالعولمةاإلسالم ومدى ارتباطھ  : المبحث الثاني

.أسباب الجمود والركود في الفكر اإلسالمي: المبحث الثالث

.محاولة التجدید في الفكر اإلسالمي: المبحث الرابع



45

:المبحث األول

اإلســالم والحداثـــةزكي المیالد و ثنائیة 

 " :

" .....اإلسالم والغرب"،"التراث والحداثة"،"والمعاصرة 

" "

)محمد أركون.(ولن یتم ذلك إال ببذل مجھود مضاعف

ة

.الحریات والدیمقراطیة

وكیف یمكن لھ أن یتكیف مع روح العصر ولغتھ ؟ 
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...سبحانھ وتعالى 

 ...

.. .ب

:ومنھاعالقة اإلنسان باإلنسان، ونظم االجتماع البشري، في مختلف المیادین 

.والسجیة ، ودونما جبر قانون أو مخافة سلطان 

 ...

ل 

.إحالل ھیمنتھ محل شرائع السماء

.  بین اإلسالم والحداثة 

كانت

66.بالدراسات اإلسالمیة والمتبعین لفكرة الحداثة

1989ندن وذلك سنة ندوة بلقففلقد نظمت مكتبة دار الساقي ومجلة موا

 " "

.143اإلسالم و الحداثة، ص زكي المیالد،-  66
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" "1990

67.حول ھذه الثنائیة االنشغاالت والكتابات ومازالت قائمة حتى اآلن وبدون انقطاع 

) .صدمة االستعمار بغزو نابلیون لمصر(تعرفوا علیھا في شكل صدمة 

" اإلسالم والحداثة "وما توصل إلیھ عبد المجید الشرفي في كتابھ 

.األحیانر من وطأة الماضي المكبلة في كثی

اكما لم تخلو

فبعضھا كان یتسم بالجرأة وبعضھا یسعى إلى الحلول التوفیقیة ،الحداثة ،

ویرتمي،جانب صنف آخر یرفض التجدید برمتھال یصدم المسلمات التقلیدیة إلى 

68.الماضویة و الطوباویة

:كانكشف زكي المیالد عن االتجاھات والكتابات التي قاربت ھذه الثنائیة فمنھا ما و 

ي،بأوروعلى خلفیة أن الحداثة ابتكار غربي -1

یحدد )والحداثةاإلسالم ( بھ وھنا نجد الدكتور عبد المجید الشرفي في كتا. النمط الحضاري لھا

 "

".السیاسي، االقتصادي، و االجتماعي

- .18/07/2009كذلك على موقع النبأ، شبكة االنترنیت، / 100زكي المیالد ، الفكر اإلسالمي قراءات و مراجعات، ص -  67

.، شبكة األنترنیت1/10/2009زكي المیالد، عبد الجید الشرفي و فكرة اإلسالم و الحداثة، الفجر نیوز،-  68
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تفق على خلفیة أن اإلسالم لھ حداثتھ التي ت-2

" "جزائري مصطفى الشریف في كتابھ جوانب أخرى ،فنجد تمسك الباحث ال

.لتأكید المفارقة  و االختالف مع الحداثة الغربیة الحداثة األصیلةبتسمیة ، 1999الصاد سنة 

3-

) اإل( 

2008،،،

،

.الحداثة وما بعد الحداثة 

4-

" ... " طھ عبد الرحمان كتاب الدكتور

69.م2006صدر سنة 

" ویمكن اإلشارة إلى أن ثنائیة اإلسالم والحداثة طرحت من جھة على صیغة 

.م 1998الصادر سنة " تحدیث الفكر اإلسالمي" في جل كتابھ " تحدیث اإلسالم

" " " ل

".الحداثة

:إلىا یفكك عبد المجید الشرفي ھذه اإلشكالیة نومن ھ

:أسلمة الحداثة-1

.145- 144، ص ص2010، 1، االنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط)من أزمة الحداثة إلى حداثة إسالمیة(اإلسالم و الحداثة زكي المیالد، -  69
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ة

.ماثلةم

بالتوفیق بینھا وبین المبادئ اإلسالمیة،

.من الحضارة الغربیة 

70.وأسلمة حتى العلمانیة أو العولمة

 "

الحداثة الكبرى ومكتسباتھا األكثر عطاء ،

71."علھ تتیح لنا أن نف

:تحدیث اإلسالم–2

.ویعارضھ من ال یرى في اإلسالم سوى بعده اإللھي المفارق یمیز بین الدین وفھم الدین،

ا: 

یالحداثة،أو تحدیث اإلسالم،ألن الحداثة ال تتأسلم،وھي عص

بل العمل على المطلوب أسلمة الحداثة،

،بالیا

.155زكي المیالد، اإلسالم و الحداثة ، مصدر سابق، ص-  70

.200مصدر سابق، ص"اإلسالم والحداثة " ،محمد أركون-  71
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، ؟

،

72.عالقة اإلسالم بالعصر المسألة الفكریة في 

" " ویمكن القول أن المشكلة األساسیة في ھذه الثنائیة

خطاب في المجال العربي،بنفسھا وبشرت

73."فھي مفھوم حضاري ینشد تصورا جدیدا للكون والحیاة واإلنسان والمجتمع" .كبیر

" م 1968

74.اإلنسان العربي من أن یجد نفسھ وحسب وإنما تمنعھ كذلك من أن یصنعھا

 )

.ویدعو بالتمسك بزمام الحداثة 

75.) األوروبي 

نأونجد نظرة محمد أركون إلى  اإلسالم والحداثة نظرة مختلفة بحیث یرى 

حداثة بكل حركاتھ التاریخیة ، بینما

.اإلسالم، موقع النبأزكي المیالد، أسلمة الحداثة أم تحدیث-  72

.60ھـ، ص 1406محمد العبد حمود، الحداثة في الفكر العربي المعاصر، بیروت، الكتاب اللبناني، -  73

.63زكي المیالد، اإلسالم والحداثة، مرجع سابق، ص-  74

.101ص ، مصدر سابق، زكي المیالد،الفكر اإلسالمي قراءات ومراجعات-  75
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76.ثاقیة لكن فیما بعد تحول إلى تصور ثابت حركة تاریخیة مندفعة وطاقة تغیریة انب

( ھل كلمة اإلسالم تدل على الدین اإلسالمي فقط ؟ : ویطرح محمد أركون السؤال 

ھنا؟ ھل تدل على شيء أوسع من ذلك ؟ ومن) الدین وأصول الفقھ 

.  المجتمع السائد فیھؤثر على تطور بین اإلسالم كدین واإلسالم كعامل م

،

،، سة في جامعة عربیةالعیش في مجتمع عربي أو الدرا

77.بدقة مصطلحاتھا

،

ة لل

،ودینامیكي

.من تحدید المستقبل

. االجتماعي والسیاسي واالقتصادي ییرغللت

" رب" في حین 

،

.83ص مصدر سابق ، والحداثة،اإلسالم،محمد أركون-  76

.36المصدر نفسھ، ص-  77
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.وسیاسیا وحتى حضاریا

.ھمیة التي یشھدھا العالم المتسارعة والشدیدة األ

" ؤِ ولقد كانت للمفكر زكي المیالد ر

" ا" " 

.دة لعالقات مستقبلیة إیجابیةیتوخى فیھ نظرة جدی،الحاضر والمستقبل

،ثة لیست مفھوما إیدیولوجیا غربیاالحداف"

بالزمن والعصر الذي تعیشھ

78."كما ھو في وعیھ 

ایات 

فتبلیغھا، 

فالقرآن الكریم فیھ تطویر كبیر لنظرة اإلنسان إلى كانت تمثلھ الدیانات السماویة، 

.منھجیة التعامل معھ

 .

79.المودودي اعتبر أن الحداثة خصم شرس لإلسالم التقلیدي، یجب نبذھا

.وذلك محاولة منھم تشویھ اإلسالم باإلسالم مازالت مسكونة بالماضي،

.56- 55ص،- زكي المیالد، تركي علي الربیعو، اإلسالم و الغرب،ص-  78

27.ص2013، 1رونالد بیري، اإلسالم و الحداثة، من خالل كتابات فضل الرحمن ، الشبكة العربیة لألبحاث و النشر، بیروت ،لبنان ، ط-  79
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)

.)الثامن عشر

ت، 

الخ ...اقتصادیة ة،دینیة عرقیة ،عسكری

... اریة،

.والوافد 

،

" أندریاس أبو بكر ریجر " موقف المفكر المسلم ذو األصول الغربیة 

،من أجل الرد على الدعوة القائلةفیتساءل عن دور المسلمین في زمن العولمة ،،ربوالغ

من ھیالمسلم

االلتفاتاإلرھاب واإلرھبیین على الغربیین فرصة 

،

اإلسالموتجنب آفات التكنولوجیا الحدیثة ،فاألوروبیین متى حصل لھم في رأیھ الوعي بأن 
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: ھو طریقة في العیش وأسلوب في الحیاة 

(a way of life)

.قد یستفیدون من تجارب أھل ھذا الدین في توسیع مفاھیمھم 

"ونفس ما ذھب إلیھ المفكر ھشام جعیط

" .أوربا واإلسالم،صدام الثقافة والحداثة"،"اإلسالمیة

بماإن الحداثة

وھشا،لقربھ أو بعده عن كل ھذه القیمالضرورة قراءة اإلسالم وفقا

ض –ي–

تمام كل شيء ،وھي مطمح كل الحضارات ،

م 

.الفن واألدب ، المعرفة ،كرالف

وإنما ، فالحداثة لدى جعیط لیست ھي الزمن التاریخي الذي تحقق خالل تطور السیاق الغربي

.ھي روح العصر ومنطقھ 

الولن یبلغ الوئام بین اإلسالم والغرب دون 

ل " "
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80"  .اآلخر" ـواستیعابھا ل" الذات"المقومات ما یكفي لتوسیع داللة 

.10الغرب ، نحو عالم أفضل، مرجع سابق، ص االسالم و -  80
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:المبحث الثاني

العولمة و مدى ارتباطھا باإلسالم

یرى

.استالبھا

:اك مجموعة من الحقائق كما یشیر زكي المیالدرن ھذا إال بإدولن یكو

1-

2010الذي صدر سنة "اإلسالم والعولمة"كتابھ

خ بوكأنھا ش

"ھي

81."وتحت سیطرتھا، وفي ظل سیادة نظام عالمي للتبادل غیر المتكافئ

" "ر"

82" بل یعني االستمرار فیھ بصورة جدیدة" ما قبل"التعابیر ال یعني القطیعة مع الـ

.34، ص 1997، 4صادق جالل العظم، ما ھي العولمة؟،مجلة الطریق، بیروت ، السنة السادسة وخمسون العدد -  81

.135، ص 1997، ة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیرمحمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاص-  82
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"

83" جدید من وجوھھا المتعددةعن وجھ 

"

ىحدث ھو

".ت ثقافیة مغایرةتشكیالانبثاقجدیدة، أو یتیح اجتماعیةإمكان ومجال، بقدر ما یطلق قوى 

االنشغالالمستجدة حدیثا، وتأخرا في 

"

االھتماماتوحضارة أوسع 

...

.الغرب عن عولمة أخرى، مختلفة في جوھرھا وماھیتھا وفلسفتھا ومقاصدھا عن عولمة 

84." سعى نحو العالمیة، كما یرى برنارد لویس

" "و""" "ولعل فكرة 

تأسست على المفاھیم القرآنیة لھا فاعلیة كبیرة في

.معھ ال أن یقطعھا أو یمنعھا أو یقاومھا

300م، ص2000وآخرون، العرب و العولمة، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة، أسامة أمین الخولي-  83

.36، ص 2010، 1زكي المیالد ، اإلسالم و العولمة، مؤسسة االنتشار العربي، ط -  84
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": وكما یقول أحد المفكرین أنھ 

(le choc de globalization

85".واالجتھاد

المإن المتأمل إلى تلك العالقة بین 

.بینھما

.42، ص1بومدین بوزید، التراث ومجتمعات المعرفة، دار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت لبنان، ط- 85
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:المبحث الثالث

اإلسالمي من مأزق الجمود إلى محاولة التجدیدالفكر 

: یعاني منھ الفكر اإلسالمي فأرجعھا إلى 

1-

النصف

: كبار المصلحین أمثال

-جمال الدین األفغاني

 "

،

86"  .مرحلتھ المعاصرة

،و

یة،صالدكتور السید ھي في النكوفاإلسالمي،كما یضی

.14088م، العدد،2005د، لماذا تأخرت مھمة تجدید الخطاب اإلسالمي ،مجلة عكاظ، مارس زكي المیال-  86
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،ا،كان متقدما على رشید رضا

87. وقطب كان متقدما على عمر عبد الرحمن،قطب

بات اوكم ھي كثیرة تلك الكت

.ولم یواصل في عملیة التجدید،یةاإلسالمي المعاصر لم یستفد من التراكمات الفكریة والثقاف

الحضارة الغربیة،موقد عمل المستغربین من أبناء المسلمین بنشر قی

.خبط فیھ األمة العربیة اإلسالمیةالذي تت

2-

میة،

الدینیة 

.الستكمال دراستھم

 "

... العالم، وجامعة الزیتونة في تونس وغیرھا

.7م، ص1997رضوان السید، سیاسات اإلسالم المعاصر، بیروت دار الكتاب العربي، -  87
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88"  .الدولة الحدیثة ومتطلبات 

3-

الغزو الفكري ،والتأثر بالثقافة األوروبیة،

" المجددون في اإلسالم " نجد أمین الخولي في كتابھ 

" أن 

89" .فإن ذلك یقضي على أوھام شقیت بھا حیاتنا الحدیثة ،الكفار المحاربین

4-،

 ،

 "

90" .والضعف

" لذلك یرى محمد إقبال بأن الخروج من ھذه األزمة 

ض یتمخ

. زكي المیالد، لماذا تأخرت مھمة تجدید الخطاب اإلسالمي، المقال السابق-  88

.163سالم التجدید،ص اإل- نقال عن زكي المیالد-  89

.زكي المیالد، لماذا تأخرت مھمة تجدید الخطاب اإلسالمي، المقال السابق -  90
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الفوز بشخصیتھ في الحیاة الدنیا،

91" .علیھ من صراع بین القیم الدینیة والقیم السیاسیة 

5-

صعود وتفشي األفكار العلمانیة والماركسیة ،العشرین،

،المنتسبین إلى منظومات الفكر اإلسالمي

لة

92.م والحداثة والتنویریخوضون نزاعا إیدیولوجیا للدفاع عن مفاھیم التقد

" والتعصب لمذھب أو رأي أو حقیقة، كما یقول شوقي الزین 

...

93".الوقائع بعقلیة رجعیةھبھ األوھام و یواج

6-،

وشدة ھیمنتھ على األفكار والمعارف اإلسالمیة ،

،علیھ ،فھناك الكثیر من المقومات ا

.35- 34تجدید الفكر الدیني في اإلسالم،نقال عن زكي المیالد،اإلسالم والتجدید،ص-محمد إقبال-  91

.111اإلسالم التجدید،ص- زكي المیالد-  92

.118، ص 2008، 1، إزاحات فكریة، مقاربات في الحداثة و المثقف، الدار العربیة لعلوم ناشرون، طمحمد شوقي الزین-  93
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 " :

".ما ترك السابق الحق شیئا "أو" لیس باإلمكان أبدع مما كان" ، أو مقولة " غیر دلیل أشكل 

س-7

ن

أن اال... ،

جھدھا فيفكل إرادة مستبد تسعى ،متغلبانوالعلم ضدان 

94. حالك الجھل

اإلسالمیةوأبرز مظاھر االستبداد، إسقاط الخالفة 

.في الدولة اإلسالمالخلیفة، وصادر أموالھ، وألغى منصب شیخ 

و 

...د بتحریر المرأةاالمسلمین فقام بتحویل سلطات المحاكم الدینیة إلى محاكم مدنیة ، و ن

.العصر

.145عبد الرحمن الكواكبي ، طبائع االستبداد،ص -  94
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:المبحث الرابع

محاولة التجدید في الفكر اإلسالمي 

.كة العصر الحدیثلیواكب الدین حر

اإلصالحفاألمة اإلسالمیة تحتاج إلى عملیة واسعة من 

،و اقتصادیا

 "

95".المعاصر

" حجة اإلسالم"لقب اإلمام أبو حامد الغزالي رحمھ هللا بـو

" "،مجدد من القرن الخامس الھجري

تلك المكانة بین علماء المسلمین؟

ف

95.94، ص1، ط1996، المكتبة األكادیمیة ، )نقد العقل التقلیدي (السید یاسین ، الكونیة و األصولیة، -  95
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.الثقافي الذي تتخبط فیھتىوحني، والفكري،والتقواالقتصاديذلك التخلف السیاسي،

"(:"ولن یكون ذلك إال بالتجدید الفكري لقولھ تعالى

.والمراد بالحفظ ھو حفظ لفظھ من التبدیل، ومعناه من التحریف.)9اآلیة الحجر

ال ":وحفظ هللا تعالى دینھ

"تزال طائفة من أمتي على الحق ال یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر هللا

المستجدة وفق أصول االستدالل، والربط

:"و

).3اآلیة سورة المائدة"(لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا

:إن عملیة التجدید لیست ولیدة ھذا الزمن حیث

:في التاریخ أمثالن وظھر المجدد

.الخالفة الراشدة بعد الملك الوراثيأعادالذي عمر بن عبد العزیز-1

"الرسالة"اإلمام الشافعي الذي ضبط االستدالل بالنص الشرعي في كتابة-2

3-

.ونبذ الشركالوھاب في تحقیق التوحید

" )911.ت(

" "
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" "المجدین على تحفة المھتدین للسیوطي

96". مفي االسال

1933"

ویضرب لنا ". المجددون في اإلسالم" و مكنتھ ھذه الرؤیة المبكرة من إصدار كتابھ 97".الدین 

.زكي المیالد مثالین عن محاولة أمین الخولي التجدیدیة 

 ""

: ثالث1936

.المصالح الدینیة و الدنیویة

لناس بالعدالة النزیھة،وذالقانون، وتمتیع ا

 .1947 "

"

98.مجتمعاتھا

.1992، المجددون في االسالم، الھیأة المصریة العامة للكتاب، القاھرة أمین الخولي-  96

.أمین الخولي، التجدید في الدین، مجلة الرسالة-  97

.22، ص2004، 1رضوان جودت زیادة، سؤال التجدید في الخطاب اإلسالمي المعاصر، دار المدار اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط- 98
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ف

2008" ... اإل:"ھذه القضیة في كتابھ

:یعتبر أن تجدید وتحدیث الفكر اإلسالمي بحاجة إلى لعناصر التالیة

: ـ إیقاظ روح التجدید1

.الروح

2 :

.یكتسب شجاعة النظر وعزیمة الكشف، وقوة اإلبداع واالبتكار

""وتن: 3

الذيالعلمي

.یةالنقد

.ـ عالقة تجدید الفكر بتقدم الحیاة4

.ـ تعمیق المعرفة بإشكالیة التراث والحداثة على قاعدة االجتھاد في اكتساب علوم العصر5
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الفصل الثالث

.تجدید الخطاب اإلسالمي: المبحث األول-1

.  تفكیك عناصر مفھوم تجدید الخطاب اإلسالمي-

.تركیب المفھوم-

.االجتھاد كرؤیة لتجدید منھج الفكر: المبحث الثاني-2

.االجتھاد مبدأ الحركة في اإلسالم-

.االجتھاد عند المیالد معاني و دالالت-

.االجتھاد في بعض المسائل مثل قضیة المرأة، الثقافة- 



69

:المبحث األول

تجدید الخطاب اإلسالمي

:"فحسب قولھ،مع أوضاع الحیاة العصریةوالمالئمة التناغم 

المالئمةمن مجرد 

" "ھذا ما أقره في كتابھ الشھیر 99."ینتظره

.رؤیة جدیدة عن التجدید

"الدیني في اإلسالم، والذي یعني 

 .

إ

 .

.206، ص1968یر الدیني في اإلسالم، ترجمة عباس محمود، القاھرة، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة، محمد إقبال، تجدید التفك-  99
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100." وبالفكر الذي یقوم بمحاولتھ، وبظروف الحیاة التي عاش فیھا ھذا الفكر

اتھا، دد

.والجاھلیةالحاكمیة كرتي فألنھ كان مھموما ب

"فاعتبر 

101".إحیائھ خالصا محضا على قدر اإلمكان

:اإلسالمي، حیث حددھا في ثالث نقاط

:أوال

.العھد

.عن العلوم والمعارف العقلیةاالنقطاع:ثانیا

102.انقطاع الفكر اإلسالمي عن حیاة الناس، وأصبح فكرا مجردا:ثالثا

 .

ي

.329، ص 1991محمد البھي، الفكر اإلسالمي الحدیث و صلتھ باالستعمار الغربي، القاھرة، مكتبة وھبة، -  100

.23بدون ذكر التاریخ،ص ھل یتجدد؟، تونس ، مكتبة الجدید، ... حسن الترابي، الفكر اإلسالمي-  101

.52، ص1968أبو األعلى المودودي، موجز تاریخ تجدید الدین و إحیائھ، تر محمد كاظم سباق، بیروت، دار الفكر،-  102
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103.افي على حد سواءرواإلسالم الخسالم الواقعيلھا اإل

ا

. یمیلون إلى التوسیع و البسط و االعتدالاإلصالحیینالقبض و التشدد، بینما 

:إلىوالحدیث عن التجدید یقود بالضرورة 

:عناصر مفھوم تجدید الخطاب اإلسالميتفكیك-1

. یعني النھج أو المنھجیة التي من خاللھا نصل إلى التجدید لیتحقق بالفعل:تجدید-1

:الخطاب-2

والمكان 

:اإلسالمي-3

الخطاب 

:والنتائج التي تصل إلیھا زكي المیالد من خالل تفكیك المفھوم ھو أن 

1-

.تكوین المعرفة بأصول ھذه المرجعیة وقواعدھا ومصادرھا

إذا كان التجدید ھو-2

.الذي ھو الخطاب، والثاني اإلطار العام المرجعي والذي ھو اإلسالمي

3-

.9علي شریعتي، األمة و اإلمامة، طھران ، مؤسسة الكتاب الثقافیة، ص -  103
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.فظھ من الركود والجمودبت عنصر المرونة والحركة الذي یحواإلنفالت، والمتغیر یعطي الثا

4-""" "

رخطاب غیر إسالمي، أو ال یتوافق مع اإلسالم، وھذا 

 .

104.مرجعیة إسالمیة وإذا خرج عنھا، خرج عن مجال البحث

:تركیب المفھوم-2

:مفھوم تجدید الخطاب اإلسالمي یتحدد في نسقین

.الموضوعيالنسق الفكري والنسق الفكري الذاتيھما

:

.المرجعیة اإلسالمیة ، بعیدا عن الفكر الغربي، بحیث یحمل ھذا المعنى ثالث عناصر رئیسیة

یجب-1

.)عالقة الخطاب مع ذاتھ(إشكالیة االحتباس في الماضي

2-

.)عالقة الخطاب مع عصره(االنغالق

(اكتشاف مفھوم ال-3

.)مع ذاتھ ومع عصره

:

.ومفارقة عن حالتین

.243زكي المیالد، اإلسالم و التجدید،مرجع سابق،ص-  104
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.و التخلفاالنحطاطحالة الجمود والتحجر، حالة داخلیة متوارثة منذ عصر -أ

.، حالة خارجیة متوارثة من عصور الھزیمة والسیطرة الغربیةبالواالستحالة التبعیة -ب

.تصنع التجدیدال الحداثة، وال تبني التقدم، وقال تخلواالستالب

.ینسحق بھ

العق

105."الفھم البشري المتكون حول الدین

1994"

 "" :

.م2008، الصادر سنة "والتجدید،  كیف یتجدد الفكر اإلسالمي؟ 

یعرض فیھ تلك األعمال و األبحاث التي عالجت مشكلة التجدید في الفكر اإلسالمي، وكیف 

تطورت منذ بدایة القرن العشرین حیث اكتشف زكي المیالد تلك الندرة و القلة في ھذه 

.االھتمامات

للدكتور محمد إقبال، و ھو عبارة عن " تجدید التفكیر الدیني في اإلسالم" منطلقا من كتاب 

م ، صدرت بعد ذلك في 1929- م1928محاضرات ألقاھا إقبال باللغة االنجلیزیة ما بین عامین 

.كتاب اشتھر بھ إقبال فیما بعد

.244زكي المیالد، اإلسالم و التجدید، نفس المرجع،ص -  105
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العثمانیة في تركیا و ولعل تلك األوضاع التي عاشھا العالم اإلسالمي بعد سقوط الخالفة

انبھار المسلمون و نزوعھم نحو حضارة الغرب، ھذا ما أدى بالفیلسوف إقبال إلى طرح 

فكرتھ حول تجدید التفكیر الدیني ، بحثا عن عالقة التأثیرات الغربیة في تشكیل الروح 

حدیثة في االتجاھات ال"العصریة في الفكر اإلسالمي و العالم اإلسالمي و ذلك من خالل كتابھ 

".اإلسالم

، و إعادة النظر إلى التفكیر ج الفكر األوربي نظرة تمحیصیةومن ھنا وجب النظر إلى نتائ"

106" .الدیني في اإلسالم، وبنائھ من جدید إذا لزم األمر كما یقول إقبال

ذلك بفتح لقد حاول إقبال في كتابھ المذكور تقدیم فھما لإلسالم بوصفھ رسالة إنسانیة  و

مناقشات مع المفكرین األوربیین حول قضیة العالقة بین الفلسفة و الدین ، العلم و الدین، 

.مكانة الدین في العلم الحدیث ، و ھذا ما افتقده الفكر اإلسالمي المعاصر

بذل إقبال جھدا كبیرا في الدفاع عن مكانة الدین في العالم الحدیث و أكد على معارضة روح 

فكان بقصد تأكید القطیعة مع العالم القدیم من جھة ، و تأكید التناغم " لفلسفة الیونانیة القرآن ل

مع العالم الحدیث من جھة أخرى، و بالذات مع إشارتھ إلى أن الدین ھو الذي نھض بالثورة 

فإن العقلیة التي أطاحت بالفلسفة الیونانیة القدیمة وبذلك أذن بمیالد العالم الحدیث ، و بالتالي 

الدین الذي ساھم في تشكیل أرضیات میالد العالم الحدیث ، ال یمكن لھ إال أن یكون قادرا على 

مجاراة ھذا العالم ، و التناغم و التفاعل معھ ، وال یصح التبریر على إقصاء مكانة الدین في 

على مواكبة العالم الحدیث تحت عناوین أن الدین ینتمي إلى العالم القدیم ، وأنھ لم یعد قادرا 

107".العصر

.25، ص2008، 1زكي المیالد، اإلسالم و التجدید، كیف یتجدد الفكر اإلسالمي ، المركز الثقافي العربي، ط-  106

.34المصدر نفسھ، ص-  107
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) تجدید الفكر اإلسالمي: (فحین یتحدث محمد عبد الجبار عن عالقتھ بھذا الموضوع في كتابھ

ومنذ وعیت انتمائي العقائدي لإلسالم، المتزامن مع انفتاحي على الواقع : "یقول في مقدمتھ

غل بالي، لسبب السیاسي والفكري للمسلمین والعالم، ومسألة التجدید في الفكر اإلسالمي تش

ملموس، ھو أن أحداث ھذا الواقع متجددة ومتغیرة، فیما نصوص اإلسالم محددة وثابتة، 

األمر الذي یستلزم البحث عن آلیة تضمن مواكبة اإلسالم عبر ھذه النصوص لمستجدات 

108."الواقع ومتغیراتھ

التجدید : "یقول)اإلسالم والتجدید: (وحین یتحدث علي المؤمن عن حقیقة التجدید في كتابھ

الفكري في اإلسالم ھو عملیة تفاعل حیوي داخل فكر قائم، إلعادة اكتشافھ وتطویره، وفقاً 

للفھم الزمني الذي یعي حاجات العصر، ویلبي جمیع حاجات اإلنسان المعاصر، ویھدف في 

كل زمان إلى صیاغة المشروع اإلسالمي الحضاري الذي یشتمل على عملیة استیعاب جمیع 

109." طلبات الحیاةمت

؛ إذ )سؤال التجدید في الخطاب اإلسالمي المعاصر: (وھكذا تحدث رضوان زیادة في كتابھ

أن سؤال التجدید لدى الخطاب اإلسالمي المعاصر الیوم، أصبح بال شك مسألة "رأى 

وجودیة، إنھا مسألة حیاة أو موت، وھذا السؤال علیھ أن ینبع من حاجتنا لتجدید ذاتنا، ولیس 

110."من حاجة اآلخرین لتغییر ذاتنا

وبخالف ھذا الموقف، یرى الدكتور أبو المجد ضرورة المواجھة الصریحة مع عناصر 

الجمود في الفكر اإلسالمي، وفي تقدیره أن خطر الجمود والعقم ھو الخطر األكبر، الذي 

.9، ص1999محمد عبد الجبار ، تجدید الفكر االسالمي ، لندن، الدستوریة للنشر،-  108

.18م، ص 2000المؤمن، االسالم و التجدید، بیروت ، دار الروضة ،علي -  109

.13م، ص2004رضوان زیادة، سؤال التجدید في الخطاب اإلسالمي المعاصر، بیروت، دار المدار اإلسالمي،-  110
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.ل تبعاتھاینبغي التنبھ إلیھ، وتحریك المسلمین وعلمائھم إلى خوض معركة التجدید وتحم

ھذه الصورة التحذیریة التي شرحھا أبو المجد، ھي بعض ما یفسر ندرة الكتابات اإلسالمیة 

المعاصرة ومحدودیتھا خالل تلك الفترة حول تجدید الفكر اإلسالمي، القضیة التي كانت تحوم 

حولھا المخاوف والمحاذیر وااللتباسات، إلى جانب ما أحاط بھا من ضبابیة وغموض على 

.لمستویین المعرفي والمنھجيا

ومع ثمانینات القرن العشرین تغیر ھذا الواقع، وتغیرت معھ صورة العالقة بین الفكر 

وذلك بعد ما شھد الواقع اإلسالمي تطورات وتحوالت وصفتھا . اإلسالمي ومفھوم التجدید

ي لذاتھ، األدبیات اإلسالمیة بالصحوة والیقظة؛ إذ ساھمت في تغییر رؤیة الفكر اإلسالم

وتشكلت لدیھ رؤیة جدیدة إلى العالم، وإلى الواقع من حولھ، مغایرة لتلك الرؤیة التي كان 

علیھا من قبل، ولم یعد مسكوناً بذھنیة الخوف على الھویة، أو جامداً أمام مقولة الغزو 

.الفكري، أو محاصراً لكونھ في موقف الدفاع عن الذات

لحقبة، وفي النصف الثاني منھا تحدیداً، انبعاثاً قویاً لفكرة فقد شھد الفكر اإلسالمي في ھذه ا

التجدید، وتراجعت في المقابل وانكمشت، ولكن لیس بصورة نھائیة، تلك المخاوف والمحاذیر 

التي كانت نشطة وفاعلة في السابق، لكنھا ھذه المرة لم تصمد فحسب، بل لم یعد لھا ذلك 

.التذكر واالعتبار السابق

لحقبة وجد الفكر اإلسالمي نفسھ، وألول مرة منذ زمن طویل، أمام فرصة حیویة ومع ھذه ا

ألن یجرب ویختبر ما لدیھ من أفكار وتصورات وأطروحات، وأنھ بات قریباً من الواقع 

وقد مّكن ھذا الوضع من الكشف عن مناطق الفراغ التي كانت تتسع مع . ومكوناتھ وتعقیداتھ

إلسالمي، وعن مضاعفات االنقطاع الذي كان علیھ الفكر مرور الوقت في بنیة الفكر ا
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اإلسالمي، والفقھ اإلسالمي، عن واقع الحیاة المعاصرة، وبالتالي الحاجة الملحة لبلورة 

األفكار والتصورات واالجتھادات اإلسالمیة التي تواكب الواقع، وتستجیب لھ بصورة عملیة 

إلسالمي یتعرض وباستمرار، لمساءالت وفي ھذا الوضع أیضاً، أخذ الفكر ا. وتطبیقیة

.االتجاھات الفكریة والسیاسیة المغایرة، وإلى نقدھم وحتى إحراجاتھم المقصودة

ھذه األرضیات والتغیرات والمساءالت، ساھمت في بلورة فكرة التجدید داخل الفكر اإلسالمي 

لعقد الذي ظھرت وانبعاثھا، والتي تجلت بصورة أوضح، وبشكل كبیر، مع عقد التسعینات، ا

فیھ أوسع الكتابات واالشتغاالت حول فكرة التجدید اإلسالمي، وسجل فیھ الفكر اإلسالمي 

.تراكماً ھو األكبر من نوعھ في ھذا المجال

الندوات والمؤتمرات والحلقات التي عالجت موضوع الحظھ زكي المیالد من خاللوھذا ما 

التجدید في الفكر اإلسالمي ومساءلة وقضایاه، قد جاءت خالل ھذه الفترة، ما بعد النصف 

تجدید : (الثاني من الثمانینات، وتواصلت مع تسعینات القرن الماضي، ومن ھذه الندوات، ندوة

التي ) تجدید الفكر اإلسالمي: (وندوةم،1987التي عقدت بالمغرب عام ) الفكر اإلسالمي

تالتي عقد) التنمیة في إطار تجدید الفكر اإلسالمي: (م، وندوة1989عقدت في مالطا عام 

.م، وغیرھا1996بالكویت عام 

حظھ كذلك في اھتمام المجالت والدوریات الفكریة، التي خصصت ملفات موسعة الوھذا ما 

الصادرة في لبنان، التي خصصت ) االجتھاد(، كمجلة وألكثر من عدد حول التجدید اإلسالمي

م، وھكذا مجلة 1990ثالثة أعداد متتالیة، وعلى مدار سنة كاملة حول ھذا الموضوع عام 

الصادرة في إیران باللغة العربیة؛ إذ خصصت عددین متتالین حول ھذا ) قضایا إسالمیة(

، وھي المجلة )التجدید(ن م، یضاف إلى ذلك صدور مجلة حملت عنوا1996الموضوع عام 
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.م، عن الجامعة اإلسالمیة العالمیة1997الصادرة في مالیزیا باللغة العربیة عام 

ویتأكد ھذا االنطباع على مستوى النشر والتألیف، فخالل تلك الفترة صدرت ونشرت أكبر 

مجموعة من المؤلفات التي تطرقت لموضوع التجدید في الفكر اإلسالمي، وبالشكل الذي 

ؤرخ لھا بوصفھا حدثاً ثقافیاً في تطور عالقة الفكر اإلسالمي بفكرة ییكون من الممكن أن

للدكتور محمد عمارة، ) تجدید الفكر اإلسالمي عند محمد عبده ومدرستھ: (التجدید، فمنذ كتاب

م، ضمن سلسلة كتاب الھالل، تالحقت المؤلفات، وما زالت تتواصل في 1980الصادر عام 

توقف أو انقطاع، وھذا ما لم یحدث من قبل بھذه الصورة، في تطور عالقة صدورھا دون 

.الفكر اإلسالمي بفكرة التجدید

أمام تطور جدید في عالقة الفكر اإلسالمي بفكرة التجدید، ھذا التطور وجد المیالد نفسھ لھذا

.الذي غدا بحاجة إلى فحص وتحلیل لمعرفة طبیعة سیاقاتھ وأرضیاتھ ومساراتھ

:

یرى المفكر المیالد أن

.

ویعد ظھور ھذا ال
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.

.

فت

.

.

.

انعند ھذا الجیل، الھبنفسزكي المیالدوھذا ما وجده
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. یھاحتكاك بھ، وكون

.

ھیانھ

 .

) : (

. م1994

.

تصدر من أولئك الذین ینتمون إلى ھذا الجیل،

.

 .

 :

-ھ-)(
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" :

واسعة منتشرة في العالم العربي، أن تطرح أفكارھا التغریبی

".111

الكتاب، ویستمر في جمیع أقسامھ وفصولھ، إلى الخاتمة التي رأى فیھا أن ھذه المحاولة جاءت 

 .

 .

.

 :

.10ھـ، ص 1412جمال سلطان، تجدید الفكر اإلسالمي، الریاض، دار الوطن، -  111
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و

.

"""

وجھ الخصوص، إلى وضع نظریة أخالقیة إسالمیة مستمد

".األخالقیة غیر اإلسالمیة

.العقلیة والمعاییر العلمیة المستجدةدینیة لھا سند فكري محرر على شروط المناھج 
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:بحث الثانيالم

االجتھاد كرؤیة لتجدید منھج الفكر

مع

م. النظر العقلي في المجال العملي

112.اإلسالمي

 "

و

113.علم فلسفي و ھو علم أصول الفقھجنابتھ

إلى ثنائیة أخرى تبلورت عند المفكر زكي المیالد في

 .

المقاربات المكتشفة و المبتكرة من داخلھ، فھي ت

.التاریخي و اإلسالمي

:االجتھاد مبدأ الحركة في اإلسالم
.68تاریخ الفلسفة االسالمیة، النادي األدبي بالریاض، ص زكي المیالد، دراسات في -  112

.69المصدر نفسھ، ص -  113
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.المفاھیم التي یجب االرتكاز علیھا من أجل التكیف مع معطیات العصر

" تجدید التفكیر الدیني في اإلسالم" المعاصرة ، حیث أطلق إقبال مقولة في  كتابھ

1929

 "

.أن إغالق باب االجتھاد وضع حدا فعاال لمبدأ الحركة في اإلسالم" اإلسالمفي 

" " فیرى في كتابھ أما المفكر الباكستاني فضل الرحمن

: " إقبال فیقول

. في طول العالم اإلسالمي

لقد انطلق إقبال

؟الشریعة اإلسالمیة قابلة للتطور

ح

:وھي
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1-

.القرآن ومغاالة العقلیین في أفكارھم

اھر ا-2

.دستورا اجتماعیاوالباطن مما حجب النظر حول نواحي اإلسالم بوصفھ 

3-

اوخوف

114.أحكام الفقھ

". االجتھاد"وتبدأ الحركة في بناء اإلسالم في نظر إقبال، في 

المطلق ألن العالم اإلسالمي، أصبح یتأثر ب

.في جمیع نواحیھ

.بالضرورة إلى تجدید األحكام

افإذا ناد الجی

.جدیدا، فلھ ما یبرره

ي ال

تفاالج. 

ة

.قاعدة مقتضیات الزمان والمكان

.41زكي المیالد، اإلسالم و التجدید، مرجع سابق، ص-  114
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أركونونفس ما یدعو إلیھ محمد 

ا"ھ

115".الفقھاء

.والتقوقعاالنغالقلك إال بالنقد الحدیث للعقل والخروج من دائرة ذالمحدودة، ولن یكون

: في المجالینإلسالمیةا

.بالقدر الذي یتصل بسلوك الفرد وتصرفاتھالفردي-1

دا".االجتماعي-2

 ...

اإلسالميوالنظر

116."والمعرفة

:يجتھاد دالالت ومعاناال

باالرتباطیمكن فك 

. وزاویة المعنى العام

.التي تعارف علیھا علماء الفقھ

. 11، ص1993محمد أركون من االجتھاد إلى نقد العقل اإلسالمي، ترجمة ھاشم صالح، بیروت، دار الساقي، -  115

.122- 121لحداثة، مرجع سابق، صزكي المیالد، اإلسالم و ا-  116
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بمنھج التفكیر 

.ھذا ھو الجانب الحیوي والغائب عن مفھوم االجتھاد

ف

. لما تقوم بھ من وظائف نقدیة ومعرفیة وتجدیدیة تلك التي تقوم بھا في النطاق الفكر الغربي

:االجتھاد والتي منھا

إعطاء العقل أقصى درجات الفاعل-1

.واالبتكار والتجدیداالكتشافأن یحقق قدرا من 

وال یصدق االجتھاد إال بعد استكمال. طالحیاصھذا ما تدل علیھ كلمة االجتھاد لغویا وا

.النظر بالطرائق واألدوات المنھجیةوإعمالالبحث 

.والحداثة بما ھي انتصار للعقل وإعالء من شأنھ لكن على أساس إحداث القطیعة مع الدین

ؤ-2

والحداثة ربطت العلم با،تحصیل العلم والمعرفة

117.نشاطا علمیا مزدھرااإلسالمیةالحضارة 

3-

.130- 129زكي المیالد، اإلسالم و الحداثة، مرجع سابق، ص -  117
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ا

.اومنابعھ

4-

الیقبل

.118

الحضارة اإلسالمیة، وھو ال

.

تغیرت، مما یدعو

:

 "

".األمة مجتمعة على الخطأ وذلك باطل

.132المرجع نفسھ، ص -  118
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فأنظر كیف صرح بأن رتبة االجتھاد غیر متعذرة :"وقد علق السیوطي على ھذه العبارة قائال

.وأنھا باقیة إلى زمانھ، وبأنھ یلزم من فقدھا اجتمع األمة على الباطل وھو محال

:من خالل تجدید أصول الفقھاالجتھاد

المحافظة على أصالتھ، وجعلھ ال

:تجدیده

.إلحیاء الفقھإعادة فتح باب االجتھاد الذي ھو وسیلة-

.مواجھة النوازل بفتاوى مواكبة للعصر-

.جعل الفقھ ھو القانون الذي تسیر علیھ حیاة الناس-

.المحافظة على أصالة الفقھ من غیر جمود وال تقلید-

"

بأنھ " من علم األصول

.لتسدیداالتأیید و التقلید الذي الیشھد لھ العقل ب

.أصول الفقھ واضحة علیھ، وكأن ھناك مفارقة بین الفكر اإلسالمي و أصول الفقھ

 " "2013

.ر اإلسالميكال و مؤثرا في ساحة الفحاضرا و فاع
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.قھحاول زكي المیالد أن یكشف عن االتجاھات الجدیدة في ساحة أصول الف

119.والتدریس والتدقیق

:بعض المسائل مثلاالجتھاد في 

:قضایا المرأة-

:الوعي ما یلي

1-

.االجتماعیة

1995المؤتمر العالمي الرابع للمرأة سنة -2

.2013، 1المغرب، ط- ، المركز الثقافي العربي"قراءات تحلیلیة نقدیة لمحاوالت المحدثین"زكي المیالد،تجدید أصول الفقھ -  119
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" المرأة عام ألفین"تحت عنوان 2000سنة 

.تحسین حیاة المرأة وتقدمھا االجتماعي

3-

اھذا م. وإدراك طموحاتھا وتطلعاتھا 

). (البرلمان في أنقرةالمحجبة كنائبة في " قاوقجي"كانت أول إمرأة تدخل البرلمان السیدة

120.والمساواةوھكذا أصبحت المرأة أكثر وعیا وإدراكا لمفاھیم الحریة والعدالة 

:الثقافةنظرة المیالد إلى -

المثقفأن یكونیجب 

.قضیة تشغل اھتمام العلم، وحتى أن المثقفین العرب ال یقرؤون لبعضھم البعض

.ة ال جدران لھا، وال سقوف لھاحدود لھا، والثقاف

.

.م24/09/2004، 966، الحوار المتمدن، العدد"الفكر الدیني و تجدید النظر في قضایا المرأة"مقال زكي المیالد ،-  120
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" "2005

:نظریة في الثقافة، ینطلق من اإلشكالیة 

المركبة ؟ ولماذا بقینا بدون فكرة أو نظریة في الثقافة؟ 

،  فكیف یكون ذلك ؟ّاالجتھادمرجعیتنا ومنظومتنا و تراثنا، وذلك باالستناد على منطق 

وخاضعة لإلتباع 

.

و

التأمل والنظر، من أجل اكتساب قوة االستلھام وفیض المعاني،

.، إذن فالثقافة تنطلق من العلم"و علم آدم األسماء كلھا" من اآلیة الكریمة 

ومن جھة أخرى، إلى أصول اللغة العربیة

وحتى من أجل الحوار الثقافي،.لیس فقط من أجل بناء نظریة في الثقافة. والقوامیس الكبرى

ي

: وھدف إنساني؛ وانطالقاً من قول هللا تعالى 

/
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13./

"ف

"الحضارات

.. وناقشت ركائزھا وآثارھا

""

 ""،

أما 

سیر نحو اآلخر، وسیر اآلخر نحو األول، ھذا إذا صح أن یكون ھناك آخر، 

: ھناك في اإلنسانیة آخر، ذلك أن القرآن الكریم یقوللیس 

.121

 (...):

ا-1

ُد مستویات الحضارات؛ والثقافات المختلفة، ویُحدِّ

.

2-

.

3-.

4-

http://www.kitabat.info/print.php?id=2891 :، الموقعتعارف الحضارات والمفكر زكي المیالد،سلمان عبد االعلى 121
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.

.المناھَج البشریَّةً المختلفةتجریب بعد) القرآن والسنة(العودة إلى الرسالة السماویة -5

،مسألة الفقیھ والمثقففي أما 

.  , قالفھم العمی

حامال

.أو المثقف البعید عن اإلسالم،البعید عن العصر الحاضر

ل

،والشیعي

،

.وداعیا لتجاوزھا والتخلص منھا

:"یقول

122".في وسعنا من طاقة عقلیة و نفسیة، معرفیة و منھجیة

.217، ص2005،سنة 1لبنان،ط –المسألة الثقافیة،المركز الثقافي العربي، بیروت زكي المیالد ،-  122



95

ةــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

:أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث ھي

-

.الحدیثة الكبرى مع كانط و ھیجل وغیرھم من فالسفة األنوار

-

لھویة الحدیثة، كما أنھا سیطرة العقالنیة اقبل، بظھور الفرد الحدیث،و 

.على الطبیعةاإلنسانو سیطرة 

-

.بالجانب المادي

-

.اإلسالمیةبتبیئة الحداثة الغربیة في الثقافة العربیة تجدیدیة

.التمسك بالتراث العربي كان عائقا أمام عملیة التجدید -

ةاإلسالميالتجدید في الفكر -

یو

.الحوادث الجدیدة، و استنتاج الحلول منھا

وتجدید الخطاب الدیني یعني إعادة فھم الدین كما كان السلف الصالح 

،الذي كان علیھإلى دورهالل تجدید الفقھ بإعادتھ البدع و الخرافات التي علقت بھ، وھذا من خ

.من خالل التصدي للمستجدات التي كانت تحدث في كل عصر إنھ االجتھاد
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اإلسالمیةاالجتھاد یرتبط في الحضارة -

.إلى استنباط األحكام الشرعیة من أجل إیجاد حلول لمشكالت العصر

للخر-

" . العربیة

اإلسالم

...بالزمان و المكان

123".و ھو اللفظ الذي أفضلھ ، وال أفضل لفظ الحداثة، فحداثتي من الداخل

-

...

124.ومتجددة، حیاة تثیر اإلشكاالت و تلد المستجدات و تضع الفقھ و الفقھاء أمام التحدیات

الزدھار الفقھي المتمثل في االجتھاد وإن -

 ":

125".الدین مع علماء الدنیا فیظھر المجتھدونعلماء عند ذلك یتنافس...الدنیا فطاحل علماء

.62م، ص2000محاولة فكریة، حلب، فصلت للدراسات و النشر،...وحید تاجا، الخطاب اإلسالمي العاصر-  123

.57، ص2013، 2یروت ، لبنان، طالمصلحة، الشبكة العربیة لألبحاث و النشر، ب-الواقع–النص -أحمد الریسوني، االجتھاد.د-  124

.460، ص2م، ج1985/ھـ1416محمد الحجوي الثعالبي، الفكر السیاسي في تاریخ الفقھ اإلسالمي ، بیروت در الكتب العلمیة، -  125
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الفكریةموجز السیرة

:تنقسم ھذه السیرة الفكریة الموجزة إلى قسمین

.یتحدث عن السیرة الذاتیة: القسم األول

.یتحدث عن المشروع الثقافي: القسم الثاني

السیرة الذاتیة: القسم األول

:زكي عبد هللا أحمد المیالد

.شرق المملكة العربیة السعودیة, محافظة القطیف, م1965/ھـ 1385موالید سنة من

كاتب وباحث في الفكر اإلسالمي , متخصص في الدراسات اإلسالمیة

.واإلسالمیات المعاصرة

.فصلیة فكریة تصدر من بیروت, رئیس تحریر مجلة الكلمة

ؤلفات منحھ اإلتحاد العالمي للمؤلفین باللغة العربیة لقب دكتوراه إبداع على مجموع الم

بموجب خطاب بتاریخ , واألبحاث والكتابات واألعمال الفكریة األخرى

.ھـ23/11/1423م الموافق 25/1/2003

عضویة في جمعیات ومؤسسات
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.الوالیات المتحدة األمریكیة, مستشار أكادیمي في المعھد العالمي للفكر اإلسالمي

.إیران, العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیةعضو الجمعیة العمومیة للمجمع 

األردن, عضو المنتدى العالمي للوسطیة

.عضو اتحاد الكتاب العرب في سوریا

.في أنقره تركیا, عضو الجمعیة التركیة العربیة للعلوم والثقافة والفنون

.كر اإلسالميعضو مجلس أمناء رابطة كتاب التجدید في الف

عضو الھیئة االستشاریة لمشروع طباعة مختارات من التراث اإلسالمي 

.النھضوي الذي تشرف علیھ مكتبة اإلسكندریة في مصر

في الھیئة االستشاریة لمجالت فكریة

:من ھذه المجالت, عضو الھیئة االستشاریة لعدد من المجالت الفكریة العربیة

, مجلة فصلیة متخصصة تعنى بقضایا الفكر واالجتھاد اإلسالمي, الحیاة الطیبةـ1

.تصدر عن معھد الرسول األكرم العالي للشریعة والدراسات اإلسالمیة في بیروت

, مجلة محكمة نصف سنویة تصدر عن معھد إسالم المعرفة بجامعة الجزیرة, تفكرـ2

.السودان

تصدر , مجلة شھریة متخصصة تعنى بالدراسات القرآنیة وحوار األدیان, المعارجـ3

.عن منتدى المعارج لحوار األدیان في بیروت ودمشق

تصدر عن مركز , مجلة فصلیة تعنى بالفكر الدیني المعاصر, نصوص معاصرةـ4

.البحوث المعاصرة في بیروت

المعھد العالمي للفكر یصدرھا , مجلة فكریة فصلیة محكمة, إسالمیة المعرفةـ5
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.من بیروت, اإلسالمي

وبین , مجلة فصلیة للدراسات متخصصة في التقریب بین الجماعات,الحجاجـ6

تصدر باللغة الفرنسیة في بیروت عن المركز اللبناني , وبین الحضارات, الثقافات

.للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة

األعمال الفكریة

:ھي, ریة التي أنجزھا األستاذ زكي المیالد إلى أربعة أقسامتنقسم األعمال الفك

كتابا صدرت في ) 30(والمنشور من ھذه المؤلفات یزید على ,المؤلفات: القسم األول

, الریاض, الجزائر, القاھرة, دمشق, بیروت: (منھا, عواصم ومدن عربیة وإسالمیة عدة

.في أكثر من طبعةوالكثیر من ھذه المؤلفات صدرت , )قم, أبھا, حائل

وقد نالت ھذه المؤلفات عنایة واھتمام الكتاب والباحثین والنقاد والمتابعین للشأن الفكري 

.ولقضایا وشؤون الفكر اإلسالمي المعاصر, والثقافي

یمكن الذھاب , وحسب تسلسلھا الزمني في الصدور, وللتعرف على ھذه المؤلفات كاملة

.إلى زاویة المؤلفات

والمنشور من ھذه المؤلفات یزید عددھا ,المشاركة في مؤلفات جماعیة: يالقسم الثان

, األردن, لبنان, مصر: (منھا, كتابا صدرت في دول عربیة وإسالمیة عدة) 20(على 

, وھي مؤلفات مشتركة, )إیران, السودان, الكویت, السعودیة, الجزائر, العراق, سوریا

سالمیة تم المشاركة فیھا من خالل أوراق وأكثرھا أعمال لندوات ومؤتمرات فكریة وإ

.مكتوبة

یمكن الذھاب , وحسب تسلسلھا الزمني في الصدور, وللتعرف على ھذه المؤلفات كاملة
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.إلى زاویة المؤلفات

المؤلفات التي قام األستاذ زكي المیالد بإعدادھا وھي,المؤلفات المحررة: القسم الثالث

.صدرت في لبنان وسوریا ومصر, وھي حالیا أربعة مؤلفات, وتحریرھا والتقدیم لھا

وھي المؤلفات التي قام األستاذ زكي المیالد بإعداد ,المؤلفات المقدم لھا: القسم الرابع

وذلك ضمن مشروع إعادة , وھي حالیا أربعة مؤلفات, دراسات تقدیمیة مطولة لھا

, إصدار كتب التراث اإلسالمي الحدیث في القرنین الثالث عشر والرابع عشر الھجریین

.والذي تشرف علیھ مكتبة اإلسكندریة في مصر, التاسع عشر والعشرین المیالدیین

مراجعات ومتابعات.. المؤلفات

مراجعة منشورة حول ) 120(من خالل الرصد والمتابعة تبین أن ھناك ما یقارب من

یومیة وأسبوعیة , نشرت في صحف ومجالت ودوریات, مؤلفات األستاذ زكي المیالد

أنجز ھذه , وفي لندن, دولة عربیة وإسالمیة) 15(صادرة في أكثر من , وشھریة وفصلیة

.المراجعات كتاب وباحثون ومثقفون من مختلف الدول العربیة

شرات المواقع اإللكترونیة الثقافیة واإلخباریة وبعض ھذه المراجعات نشرت في ع

إلى جانب برامج إذاعیة , في دول عربیة وإسالمیة وأوروبیة عدة, واالجتماعیة

.وتلفزیونیة قدمت مراجعات حول ھذه المؤلفات

كلیة , وحسب برنامج المقرر الدراسي في جامعة الكوفة بمدینة النجف األشرف العراقیة

, لمرحلة السنة األولى, مادة تاریخ الفكر اإلسالمي, الفكر اإلسالميقسم العقیدة و, الفقھ

في ھذا البرنامج الذي یمتد , )قراءات ومراجعات.. الفكر اإلسالمي(تبین اعتماد كتاب 

.إلى ثالثین أسبوعا یمثل الكتاب ـ حسب عناوین البرنامج ـ ما یزید على عشرین أسبوعا
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من خالل أوراق , جلسات فكریة لمناقشتھاكما أن بعض ھذه المؤلفات خصصت لھا 

الذي نظمت لھ اللجنة , )ھل المثقفون في أزمة؟(من ھذه المؤلفات كتاب , فكریة مكتوبة

عقدت ھذه , جلسة ثقافیة لمناقشتھ, النسائیة في النادي األدبي بحائل شمال السعودیة

.م2009دیسمبر 28ھـ الموافق 1431الجلسة بتاریخ الحادي عشر من شھر محرم 

المقاالت والدراسات

منبرا ) 70(في أكثر من , وعشرات الدراسات, نشر األستاذ زكي المیالد مئات المقاالت

صدرت , ما بین صحیفة ومجلة ودوریة یومیة وأسبوعیة وشھریة فصلیة ونصف سنویة

سلطنة السعودیة، الكویت، قطر، البحرین، : (منھا, في دول عربیة وإسالمیة وغربیة عدة

عمان، الیمن، مصر، لبنان، سوریا، األردن، العراق، المغرب، الجزائر، إیران، مالیزیا، 

).أفغانستان، بریطانیا، أمریكا

, وبعض ھذه المقاالت والدراسات نشرت في مجالت ودوریات متخصصة ومحكمة

.تصدر عن معاھد ومراكز وجامعات

منذ بدایة سنة , زاویة الرأي, مقالة أسبوعیة ینشرھا في صحیفة عكاظ السعودیةولھ

وھي , مقالة) 500(فاق عدد ھذه المقاالت , وبعد عشر سنوات متواصلة, م2003

.وما زالت ھذه المقالة األسبوعیة مستمرة, منشورة في ھذا الموقع زاویة المقاالت

الندوات والمؤتمرات

ذ زكي المیالد في الكثیر من الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسیة شارك األستا

ندوة ومؤتمرا ) 70(فاق عددھا , العربیة واإلسالمیة والدولیة, والفكریة واألكادیمیة

: لبنان: (منھا, عقدت في العدید من العواصم والمدن العربیة واإلسالمیة والغربیة
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تلمسان، وھران، مستغانم، : الجزائر(, )دریةاإلسكن, القاھرة: مصر(, )طرابلس, بیروت

, )الكرك, اربد, المفرق, عمان: األردن(, )دمشق: سوریا(, )الخرطوم: السودان(, )سعیدة

, )الكویت(, )الطائف, األحساء, القطیف, مكة المكرمة, جدة, الریاض: السعودیة(

: مالیزیا(, )نبولاسط: تركیا(, )طھران: إیران(, )الدوحة: قطر(, )المنامة: البحرین(

).شیكاغو, واشنطن: أمریكا(, )لندن: بریطانیا(, )كواالالمبور

ونظمت بعض ھذه الندوات والمؤتمرات والحلقات وعقدت في عدد من الجامعات العربیة 

.والمراكز البحثیة, والمعاھد األكادیمیة

شارك كما, وتولى في كثیر من ھذه الندوات والمؤتمرات والحلقات رئاسة الجلسات

.مرات كثیرة في اللجان الخاصة بصیاغة البیانات الختامیة لھذه الندوات والمؤتمرات

بعض أبحاثھ المقدمة في ھذه الندوات والمؤتمرات درجة امتیاز في تقدیر اللجان ونالت

وأعطیت لھ شھادات شكر , ووصفت بعض أبحاثھ األخرى بالتمیز, العلمیة المحكمة

وذلك في تغطیتھا , واعتبرت بعض الصحف العربیة أبحاثھ بأنھا األكثر أھمیة, وتقدیر

.ألعمال ھذه الندوات والمؤتمرات

كلفھ بإدارتھا المعھد العالمي للفكر , تولى إدارة دورة علمیة حول المنھجیة اإلسالمیةكما

27ـ20خالل الفترة ما بین , عقدت لمدة أسبوع في العاصمة األردنیة عمان, اإلسالمي

حضرھا ثمانیة وعشرون مشاركا من أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات , م1999یولیو 

وحاضر فیھا أساتذة كبار من مصر , ر العربیة واإلسالمیةالعلیا من عدد من األقطا

وحصل المشاركون على شھادات في , واألردن والسعودیة والوالیات المتحدة األمریكیة

.نھایة الدورة
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وبالتعاون , والجدیر باإلشارة أن بعض ھذه المؤتمرات الدولیة عقدت بناء على طلب منھ

).رف الحضاراتتعا(ولمناقشة أطروحتھ المعروفة , معھ

الترجمات

, ترجمت لھ الكثیر من المقاالت والدراسات إلى اللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والفارسیة

وما زالت , یومیة وأسبوعیة وشھریة وفصلیة, نشرت في صحف ومجالت ودوریات

.مقاالتھ ودراساتھ تترجم وتنشر

وھناك ما , إلى اللغة الفارسیةوالنصیب األكبر من ھذه المقاالت والدراسات تم ترجمتھ 

ونشرت في صحف ومجالت , مقالة ودراسة ترجمت إلى ھذه اللغة) 20(یزید على 

.ودوریات یومیة وشھریة وفصلیة

تطوراتھ .. الفكر اإلسالمي(تم ترجمة كتاب , إلى جانب ھذه المقاالت والدراسات

وھي , )لوم السیاسیةالع(ونشر في أربع حلقات مطولة في مجلة , )ومساراتھ المعاصرة

مجلة فصلیة متخصصة تصدر عن جامعة اإلمام الباقر للتعلیم : كما تعرف عن نفسھا

.العالي في مدینة قم اإلیرانیة

, )الكوثر(في مجلة , وفي وقت الحق تم إعادة نشر ھذه الحلقات األربع باللغة الفارسیة

.دینة كابل األفغانیةوھي مجلة فصلیة علمیة تصدر في م, في أربعة أعداد متتالیة

تجدید التفكیر الدیني .. اإلسالم والمرأة(كما ترجم إلى الفارسیة أیضا معظم فصول كتاب 

ونشر على صورة مقاالت متفرقة في عدد من المجالت األسبوعیة , )في مسألة المرأة

.وبالشؤون الفكریة العامة, التي تعنى بشؤون المرأة, والشھریة

في إطار إنجاز رسالة علمیة ) المسألة الحضاریة(ترجمة كتاب باإلضافة إلى ذلك تمت
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.أنجزت ھذه الرسالة في حوزة علمیة نسائیة بمدینة مشھد اإلیرانیة, لمرحلة اللیسانس

ونشرت في بعض المجالت الفكریة , كما ترجمت لھ بعض الكتابات إلى اللغة اإلنجلیزیة

.جانب ترجمات أخرى إلى اللغة الفرنسیةإلى, الصادرة في الوالیات المتحدة األمریكیة

رسائل وأطروحات جامعیة

رسائل وأطروحات , أنجزت حول مؤلفات األستاذ زكي المیالد وأفكاره وأطروحاتھ

:منھا, جامعیة

تناولت ترجمة كتاب , ـ رسالة لیسانس في الدراسات اإلسالمیة باللغة الفارسیة1

جكونھ آینده .. مدنیت: (حملت ھذه الرسالة عنوان, ھوالحدیث عن) المسألة الحضاریة(

, انسیھ كفش كنان: وھي من إعداد الباحثة) مان را در این دنیاي دكر كونھ رقم زنیم

مدینة مشھد , مدرسة السیدة نرجس العلمیة, الدكتورة ھما میرزا وزیري: إشراف

.A4قیاس, صفحة263تقع في , م2005, اإلیرانیة

األطروحة البدیل في .. تعارف الحضارات: (في الفلسفة بعنوانـ رسالة ماجستیر2

, جامعة بغداد, كلیة اآلداب, علي المحمداوي: من إعداد الباحث, )التعامل مع اآلخر

تقع في , م2007أكتوبر 7تمت مناقشتھا بتاریخ , الدكتور نبیل رشاد سعید: إشراف

.A4قیاس, صفحة200

الصور الثقافیة المتبادلة بین العالم : (ثقافیة بعنوانـ رسالة دكتوراه في العلوم ال3

الدكتورة : من إعداد الباحثة, )اإلسالمي والعالم النصراني زمن الحروب الصلیبیة

المعھد العالي للتنشیط , جامعة تونس, الدكتور إبراھیم جدلة: إشراف, سارة حكیمي

, صفحة572تقع في , م2011دیسمبر 6نوقشت بتاریخ , الشبابي والثقافي



106

.A4قیاس

وحمل , تحدد حول نظریة تعارف الحضارات, الباب الرابع واألخیر في ھذه الرسالة

).الصورة الثقافیة لآلخر ونظریة تعارف الحضارات: (عنوان

استشارات علمیة وبحثیة

لكتاب وباحثین , قدم األستاذ زكي المیالد الكثیر من االستشارات العلمیة والبحثیة

وأكثر ھذه االستشارات تناولت , من دول عربیة عدة, وطلبة الماجستیر والدكتوراه

تقدیم مقترحات حول موضوعات للبحث في رسائل جامعیة لمرحلة الماجستیر 

باإلضافة إلى , وتقدیم مالحظات حول البناء المنھجي لھذه الرسائل, والدكتوراه

.مقترحات حول المصادر والمراجع

, مع بعض الباحثین في إنجاز رسائلھم الجامعیة من البدایة إلى النھایةكما تم التعاون

.وأشار ھؤالء إلى ھذا التعاون في رسائلھم المنجزة

شھادات شكر وتقدیر

:منھا, حصل األستاذ زكي المیالد على العدید من الشھادات والدروع التقدیریة

على المشاركة , شكر وتقدیر من مركز الدراسات الثقافیة اإلیرانیة العربیةـ شھادة1

, )كیف نواصل مشروع حوار الحضارات: (وتقدیم ورقة بحث في المؤتمر الدولي

.م2002ینایر 21ـ19في الفترة ما بین , المنعقد بدمشق

ركة في على المشا, ـ درع شكر وتقدیر من مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني2
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, المنعقدة بمكة المكرمة, )الصالونات الثقافیة وتجربتھا في نشر ثقافة الحوار: (ندوة

.م2006مایو 21ـ20في الفترة ما بین 

عن المشاركة , ـ درع شكر وتقدیر من مركز القرآن الكریم بجمعیة الصفا الخیریة3

14بتاریخ , یفالمنعقد في محافظة القط, وتقدیم بحث في الملتقى القرآني السادس

.م2006سبتمبر 

ـ شھادة تقدیر من المعھد العالمي لوحدة األمة اإلسالمیة بالجامعة اإلسالمیة العالمیة 4

وضع المرأة المسلمة (على المشاركة وتقدیم بحث في المؤتمر العالمي عن , بمالیزیا

في , االمنعقد تحت رعایة حرم ملك مالیزی, )حقائق وآفاق: في المجتمعات المعاصرة

.م2007أغسطس 16ـ14الفترة ما بین 

عن المشاركة في حلقة الجمعة , ـ درع من الجامعة اإلسالمیة العالمیة في مالیزیا5

.م2007أغسطس 17وإلقاء محاضرة بتاریخ , الدراسیة في الجامعة

في إطار , ـ تكریم من المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة في طھران6

واختیار مجلة , لسنوي لبعض الشخصیات التقریبیة في العالم اإلسالميتكریمھ ا

, م2008الكلمة كأفضل مجلة ھادفة في وسائل اإلعالم ونشر الفكر الوحدوي لسنة 

وذلك خالل انعقاد المؤتمر الدولي الحادي والعشرین للوحدة , تسلم درعا بھذه المناسبة

.م2008مایو 6ـ4بین في الفترة ما, المنعقد في طھران, اإلسالمیة

, عن المشاركة بمحاضرة, ـ درع شكر وتقدیر من دیوانیة الملتقى الثقافي بالقطیف7

.م2008یونیو 25بتاریخ األربعاء 

دور (على المشاركة في مؤتمر , ـ درع شكر وتقدیر من منتدى الوسطیة في لبنان8
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21ـ20لس ما بین عقد في مدینة طراب, )وسائل اإلعالم في تعزیز ثقافة الوسطیة

.م2009فبرایر 

على مشاركتھ , ـ شھادة تقدیر من المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة9

, الذي عقد في طھران, في أعمال المؤتمر الدولي الثاني والعشرین للوحدة اإلسالمیة

.م2009مارس 15ـ13في الفترة ما بین 

, لتراث والثقافة الدورة الخامسة والعشرینـ شھادة تقدیریة من المھرجان الوطني ل10

بوصفھ عضوا في لجنة المشورة الثقافیة التي وضعت البرنامج الثقافي للمھرجان 

.في الریاض, م2/42010ـ 17/3ھـ الموافق 171431ـ1المنعقد في الفترة ما بین 

ركة على المشا, ـ شھادة شكر وتقدیر من مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني11

في , المنعقدة في الریاض, )الھویة والعولمة في الخطاب الثقافي السعودي: (في ندوة

.م2010یونیو 2ـ1ھـ الموافق 1431جمادى اآلخرة 19ـ18الفترة ما بین 

على المشاركة , ـ شھادة تقدیر من المجمع العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة12

, الذي عقد في طھران, والعشرین للوحدة اإلسالمیةفي أعمال المؤتمر الدولي الرابع 

.م2011فبرایر 21ـ19ما بین 

ـ تكریم في معرض الكتاب القطیفي الذي نظمتھ لجنة التنمیة االجتماعیة األھلیة 13

وتسلم درعا بھذه المناسبة تقدیرا , بالقطیف بالتعاون مع جمعیة المكتبیین بالقطیف

وذلك في برنامج افتتاح المعرض , لحضاراتللعطاء المعرفي وأطروحة تعارف ا

.ھـ1432ذو الحجة 18بتاریخ 

ـ شھادة مشاركة من مدیریة الثقافة اإلسالمیة في وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 14
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مالك بن نبي (على المشاركة في الملتقى الدولي حول , الجزائریة ووالیة تلمسان

عقد في مدینة تلمسان , )لمیالد الجدیدمن شروط النھضة إلى ا.. واستشراف المستقبل

14ـ12في الفترة ما بین , م2011بمناسبة اختیارھا عاصمة الثقافة اإلسالمیة لسنة 

.م2011دیسمبر 

على المشاركة بمحاضرة في , ـ درع شكر وتقدیر من الحوزة العلمیة في القطیف15

أقیم في الفترة ما بین الذي , )بناء الذات وإصالح المجتمع(البرنامج الصیفي الموسوم 

.ھـ1433شعبان 14رجب حتى 25

ـ شھادة شكر من مخبر األبعاد القیمیة ومخبر الفلسفة في جامعة وھران 16

الھویة وحقوق اإلنسان في (على مشاركتھ في الملتقى الدولي الرابع حول , الجزائریة

.2012نوفمبر 20ـ19المنعقد في الفترة ما بین , )الفكر المعاصر

كتب ومؤلفات ترجمت للسیرة الذاتیة

من ھذه , الكتب والمؤلفات التي تحدثت عن السیرة الذاتیة والفكریة لألستاذ زكي المیالد

:الكتب والمؤلفات

: الدمام, أبو بكر عبد هللا محمد الشمري: تألیف. ـ الملحق المفید في تراجم أعالم الخلیج1

.128ص , م2000, الحلقة الثانیة, دار الراوي

: جدة, عبد الجلیل عبد الرحیم طاشكندي: إشراف. ـ موسوعة الشخصیات السعودیة2

.570ص , م2006, مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر

المھرجان : الریاض, عبد الرحمن بن سبیت السبیت: إشراف. ـ المشورة الثقافیة3
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.61ص , م2008, الوطني للتراث والثقافة

المیالد , المدرسي, رؤیة في التجدید واإلبداع الفلسفي الصدرـ الفكر الشیعي المعاصر4

.م2009, دار صفحات: دمشق, تألیف علي عبود المحمداوي. نماذج

المجمع : طھران, محمد الساعدي: تألیف. ـ موسوعة أعالم الدعوة والوحدة واإلصالح5

.411ص , الجزء األول, م2010, العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة

المجمع : طھران, محمد الساعدي: تألیف. ـ المعجم الوسیط فیما یخص الوحدة والتقریب6

.273ص , الجزء األول, م2010, العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة

, علي عبود المحمداوي: تألیف. ـ اإلسالم والغرب من صراع الحضارات إلى تعارفھا7

.133ص , م2010, دار الشؤون الثقافیة العامة: بغداد

صفحة إالكترونیة في موقع المنتدى العالمي للوسطیة في . ـ أعالم الوسطیة8

:التاليرابط الصفحة على العنوان,األردن

http://www.wasatyea.net/FamousDetails.aspx?FamousID=25

وھي موسوعة تعنى بالتراث والنشاط , قسم األعالم. الساحل اإللكترونیةـ موسوعة9

www.alsahel.orgعنوان الموسوعة. اإلنساني في منطقة الساحل الشرقي للسعودیة

المشروع الثقافي: القسم الثاني

المحددة , یشتغل األستاذ زكي المیالد على مشروع ثقافي لھ مالمحھ ومكوناتھ وأبعاده

وقد تشكل ھذا المشروع وتبلور من خالل رفده بالعدید من , والواضحة والممیزة

إلى جانب العدید من المشاركات والنشاطات , المؤلفات والكتابات والدراسات والمقاالت
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باإلضافة إلى حوارات , سیة وفكریة وأكادیمیةفي ندوات ومؤتمرات وحلقات درا

.وتواصالت

:ومن مكونات ھذا المشروع ومالمحھ وأبعاده

, وإعطائھا درجة عالیة من األولویة, واإلعالء من شأنھاالتأكید على قیمة الثقافة: أوال

. واعتمادھا كمنظور في التحلیل والنقد واالستشراف, والتخلق بھا, واالستلھام منھا

مع , قافة ھي تلك الطاقة والقوة والروح التي تبعث على التجدد والتقدم والنھوضفالث

واالھتمام بأبعادھا اإلنسانیة واألخالقیة , التركیز على الجوھر اإلسالمي للثقافة

.والحضاریة

, وھكذا تطوراتھ وتحوالتھ, قضایاه ومسائلھ ومقوالتھ, دراسة الفكر اإلسالمي: ثانیا

ومواكبة العلوم , والتأكید على ضرورة التواصل مع العصر, ھمساراتھ ومسلكیات

والعنایة بقضایا التجدید والتحدیث والتنویر , واالنخراط في حركة العالم, والمعارف

.والذي یتأطر بالمرجعیة اإلسالمیة, المنضبط بالقواعد واألصول العامة

ضایا والظواھر والمشكالت التي تعني النظر إلى الق, العنایة بالمسألة الحضاریة: ثالثا

, الذي یأخذ بعین االعتبار مشكالت التخلف من جھة, على أساس منھج التحلیل الحضاري

فالتخلف بكافة صوره وأنماطھ ھو المشكلة األولى . وضرورات التقدم من جھة أخرى

والنھوض , والتقدم ھو السبیل في التغلب على مشكلة التخلف من جھة, والكبرى في األمة

, وحب المعرفة, وھذا یتطلب التأكید على طلب العلم, جاه التحضر من جھة أخرىبات

كما تعني المسألة , وتقدیر العلماء, والنھوض بالبحث العلمي, وتطویر مؤسسات التعلیم

.الحضاریة استشراف مستقبلنا الحضاري في ھذا العالم
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والتقریب بین المذاھب , والحوار اإلسالمي, االھتمام بقضایا الوحدة اإلسالمیة: رابعا

وأن مصیر , والواجبات العلیا, واعتبار وحدة األمة من الضرورات المقدسة, اإلسالمیة

, فالوحدة ھي مصیر ومستقبل. األمة ومستقبلھا الحضاري یرتبط بوحدتھا وتكاملھا

والعمل على إحیاء كل ما ھو , والتقریب ھو انفتاح وتكامل, والحوار ھو فضیلة وتواصل

.ورفض خطوط االنقسام بكافة صورھا وأنماطھا, في األمةجامع

نظریات وأطروحات

وساھم , تبلورت وتحددت بعض النظریات واألطروحات التي تبناھا األستاذ زكي المیالد

وتبلورت ھذه . كما عرف بھا أیضا, والدفاع عنھا, والتبشیر بھا, في تطویرھا وإنمائھا

ومن خالل دراسات , بعد زمن من النظر والبحث والتفكیرالنظریات واألطروحات 

ومناقشتھا في , وجرى الحدیث عنھا, وأبحاث ظل االشتغال بھا متواصال ومستداما

.ومع العدید من المفكرین والباحثین واألكادیمیین, ندوات ومؤتمرات

:ومن ھذه األطروحات والنظریات

آیة التعارف في القرآن الكریم قال وھي نظریة مستنبطة من. تعارف الحضارات: أوال

فاآلیة ) یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا(تعالى 

باعتباره المفھوم , جاءت لتأسیس مفھوم التعارف في سیاق خطاب موجھ إلى الناس كافة

ل تنوعاتھم وتعددیاتھم بك, الكلي والجامع والشامل الذي یمكن أن یخاطب بھ الناس كافة
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.اللغویة واللسانیة, القومیة والعرقیة, الدینیة والمذھبیة

شعوبا (وإلى مجتمعات وجماعات كبیرة وصغیرة , وألن الخطاب موجھ إلى الناس كافة

االستعمال الذي نتوصل منھ إلى , لذلك جاز لنا استعمالھ في مجال الحضارات, )وقبائل

ألن , أكثر دقة وضبطا من مفھوم حوار الحضاراتوھو , مفھوم تعارف الحضارات

.الحضارات ال تتحاور وإنما تتعارف وتتعاقب

وقد لقیت ھذه النظریة تقبال واھتماما وتداوال واسعا في أوساط الكتاب والباحثین 

ونشرت عنھا الكثیر من المقاالت والدراسات , واألكادیمیین في العالم العربي واإلسالمي

وجرت حولھا مناقشات وحوارات في ندوات , دوریات عربیةفي صحف ومجالت و

وعقدت حولھا محاضرات وندوات , وأنجزت حولھا رسائل وأبحاث جامعیة, ومؤتمرات

.ومؤتمرات عربیة وإسالمیة ودولیة

الصف , وھي تدرس حالیا في كتاب التاریخ المقرر الدراسي في دولة اإلمارات العربیة

.32ص, الجزء األول, الحادي عشر

:ملحق حول
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قائمة الكتابات حول الحداثة واالجتھاد

المقاالت والدراسات

.ـ الحداثة والفكر اإلسالمي من منظور نقدي1

45.-10ھھ، ص1416/ م 1996، ربیع 11، السنة الثالثة، العدد )بیروت(الكلمة 

من داخل مفھوم اإلجھاد ـ المعاصرة في الفكر اإلسالمي تأسس2

/ ھھ1418شعبان 14، السبت 599، مجلة أسبوعیة، السنة الرابعة عشر، العدد)لندن(العالم

33.- 32، ص1997دیسمبر 13

ـ نحو حداثة اسالمیة 3

/ آذار5، الجكعة 8240، صحیفة یومیة، السنة الخامسة والعشرون، العدد)بیروت(السفیر 

14.، ص1999مارس

49.- 32ھھ،1420/ م 2000، شتاء 26، السنة السابعة، العدد)بیروت(الكلمة

)2-1(ـ من الحداثة إلى االجتھاد 5

، 11320م، العدد 2000نوفمبر 4. ھھ 1421شعبان 8،صحیفة یومیة، السبت )دمشق(الثورة

.10ص 

).2-2(ـ من الحداثة إلى االجتھاد 6

، العدد 2000نوفمبر 11. ھھ 1421شعبان 15،صحیفة یومیة، السبت )دمشق(الثورة 

.10، ص 11326

.المعاصر بین الحداثة واالجتھاداإلسالميـ الفكر 7
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- 51م، ص2001العدد الخامس، شتاء الثالثة،، مجلة فصلیة، السنة )بیروت(الحیاة الطیبة 

86—68.

.اإلسالمير ـ االجتھاد وبناء المعاصرة في الفك8

، 35-34، مجلة مجلة تصدر كل شھرین، السنة التاسعة، العدد )طھران(رسالة التقریب

48-19م، ص 2002/ھھ1423خریف 

.ـ الفكر اإلسالمي المعاصر بین الحداثة و االجتھاد9

480.458ھـ، ص 1424/ م 2003، شتاء44.45، العددان 13المعارج، مجلة شھریة، السنة 

حداثة مستقلة ـ من أجل بناء10

م، العدد 2004سبتمبر 1/ ھھ 1425رجب 16، صحیفة یومیة، األربعاء )جدة(عكاظ 

13885

ـ بین حداثة نجلبھا وحداثة نبدعھا11

م، العدد 2004سبتمبر 15/ ھھ 1425شعبان 1، صحیفة یومیة، األربعاء )جدة(عكاظ 

13899

حداثات مغایرة- 12

م، العدد 2004سبتمبر 22/ ھـ 1425شعبان 8عاء ، صحیفة یومیة، األرب)جدة(عكاظ 

13906

من الحداثة إلى االجتھاد- 13

م، العدد 2004سبتمبر 29/ ھـ 1425شعبان 15، صحیفة یومیة، األربعاء )جدة (عكاظ 

13913

رؤیتان حول مفھوم االجتھاد- 14
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م، العدد 2004أكتوبر 06/ ھـ 1425شعبان 22یومیة، األربعاء ، صحیفة)جدة (عكاظ 

13920

نظریة االجتھاد- 15

م،العدد 2004أكتوبر 13/ ھـ 1425شعبان 19، صحیفة یومیة، األربعاء )جدة (عكاظ 

13927

حداثات مغایرة- 16

439م، العدد 2005مارس 22، صحیفة یومیة، الثالثاء )بیروت ( البلد 

بناء حداثة مستقلة من أجل- 17

.م2005افریل 1، صحیفة یومیة،)عمان(الغد 

من صدمة الحداثة إلى صدمة التراث- 18

.م2005یولیو8، صحیفة یومیة، )عمان(الغد 

حداثات مغایرة- 19

.م2005مایو 13، صحیفة یومیة، )عمان(الغد 

مفارقة أم معانقة..التأصیل و الحداثة - 20

م، العدد 2006سبتمبر 6/ ھـ1427شعبان 13میة، األربعاء ، صحیفة یو)جدة(عكاظ 

14620.

االجتھاد الفكري و مقاومة ذھنیة الجمود و التعصب- 21

م، العدد 2006سبتمبر13/ ھـ 1427شعبان 20، صحیفة یومیة، األربعاء )جدة(عكاظ 

14627.

.قواعد تأصیل الحداثة - 22
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.م2005سبتمبر 23، صحیفة یومیة، )عمان(الغد 

.اإلرھابنقلة فكریة تمنع ...من التراث إلى االجتھاد- 23

73..59ھـ، ص 1427/م 2006، ربیع 51، السنة الثالثة عشر، العدد )بیروت(الكلمة  

.و منطق االجتھاداإلسالميتجدید الفكر - 24

.14788م، العدد 2007فبرایر21/ ھـ 1428صفر 3، صحیفة یومیة، األربعاء )جدة(عكاظ 

.بین حداثة نجلبھا و حداثة نبدعھا- 25

م، 2007فبرایر 21/ھـ 1429، مجلة شھریة، العدد العاشر، صفر )طھران(ثقافة التقریب 

.87. 84ص 

.من اجل بناء حداثة مستقلة- 26

مارس / ھـ 1429، مجلة شھریة، العدد الرابع عشر، جمادى الثانیة )طھران(ثقافة التقریب 

.30.33م، ص2008

.االجتھاد الفلسفي- 27

م، العدد 2008نوفمبر 20/ھـ 1429ذو القعدة 22، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15426

.المثقفون و قاموس نعي الحداثة - 28

م، العدد 2008دیسمبر 25/ ھـ 1429ذو الحجة 27، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15461

.الحداثةالعالم العربي و ثنائیة األصولیة و - 29

م، العدد 2009أفریل 2/ ھـ 1430ربیع الثاني 6، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15559.
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.أصولیة منفعلة وحداثة منفعلة- 30

م، العدد 2009أفریل 9/ ھـ 1430ربیع الثاني 13، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15566.

ھل من أفق آخر؟.. ثنائیة األصولیة و الحداثة - 31

م، العدد 2009أفریل 16/ ھـ 1430ربیع الثاني 20، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15573.

.وأنماط الكتابات.. اإلسالم و الحداثة- 32

م، العدد 2009مایو 28/ ھـ 1430جمادى الثانیة 4، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15615 .

.أسلمة الحداثة أم تحدیث االسالم- 33

م، العدد 2009یونیو 4/ ھـ 1430جمادى الثانیة 11، صحیفة یومیة، )دةج(عكاظ 

.15622

.على طریق بناء حداثة في المجال اإلسالمي- 34

م، العدد 2009یونیو 11/ ھـ 1430جمادى الثانیة 18، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15629

.ميطھ عبد الرحمن و التأسیس لحداثة في مجال اإلسال- 35

.15643م، العدد 2009یونیو25/ ھـ 1430رجب2، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

.من واقع الحداثة إلى روح الحداثة- 36

15650م، العدد  2009یولیو 2/ ھـ 1430رجب 9، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

.وما بعد الحداثةاإلسالم- 37
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.15657م، العدد 2009یولیو 9/ ھـ 1430رجب 16، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

اإلسالميرؤیة من المجال ...و ما بعد الحداثةاإلسالم- 38

م، العدد 2009یولیو 16/ ھـ1430رجب 23، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15664.

رؤیة غربیة..و ما بعد الحداثةاإلسالم- 39

م، العدد 2009یولیو 23/ ھـ 1430شعبان 1یومیة، الخمیس ، صحیفة)جدة(عكاظ 

15671.

.)1(و الحداثةاإلسالمو فكرة ..عبد المجید الشرفي- 40

م، العدد 2009أكتوبر 1/ ھـ 1430شوال 12، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15740.

.)2(و فكرة االسالم و الحداثة..عبد المجید الشرفي- 41

م، العدد 2009أكتوبر 8/ ھـ 1430شوال 19صحیفة یومیة، الخمیس ،)جدة(عكاظ 

15748.

.)3(و الحداثةاإلسالمو فكرة ..عبد المجید الشرفي- 42

م، العدد 2009أكتوبر 15/ ھـ 1430شوال 26، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

15755.

.و الحداثة و مابعد الحداثة اإلسالم- 43

،مجلة فصلیة، المجلد السادس، العدد الحادي و العشرون، ربیع )طھران ( ثقافتنا 

126. 99م، ص2010ھـ،1431

.الحداثة المؤمنة- 44
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م، العدد 2013أفریل 18/ ھـ 1434جمادى الثانیة 8، صحیفة یومیة، الخمیس )جدة(عكاظ 

17036.

.مقاربة فكریة جدیدة...الحداثة واالجتھاد- 45

.15.23، العدداألول،ص2013لیة،  دیسمبر ، مجلة فص)سعیدة(تطویر 

:قائمة  المصادر والمراجع 

.القرآن الكریم  و السنة النبویة الشریفة-

:المصادر -
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م، فقرة 1994دار الصفوة للنشر، : بین التأصیل و التجدید، بیروتاإلسالميالفكر -1

).االجتھاد و التجدید(

اإلسالمي وقضایا اإلصالح و التجدید، بیروت، الفكر...من التراث إلى االجتھاد-2

2004المركز الثقافي العربي، 

المركز الثقافي : من أجل بناء نظریة في الثقافة ، بیروت.. المسألة الثقافیة-3

)منطق االجتھاد وفكرة الثقافة(، فقرة2005العربي،

العربي، المركز الثقافي: كیف یتجدد الفكر اإلسالمي، بیروت..اإلسالم و التجدید-4

)تجدید الفكر و منطق(م، فقرة 2008

المثقفون ( م، فقرة2009ھل المثقفون في أزمة؟، بیروت، مؤسسة االنتشار العربي، -5

)و البحث عن الحداثة

بیروت، : من صدمة الحداثة إلى البحث عن حداثة إسالمیة.. اإلسالم و الحداثة-6

م2010مؤسسة االنتشار العربي، 

.2006دار الفكر، ،دمشقتعارف الحضارات، -7

.ستقبل، دار الفكر المعاصر ،بیروت لبنانماإلسالم و الغرب ، الحاضر و ال-8

.2013، 1المغرب، ط- تجدید أصول الفقھ، المركز الثقافي العربي-9

الفكر االسالمي قراءات و مراجعات، الشبكة العربیة لألبحاث و النشر،بیروت  - 10

.1،2012لبنان، ط

.المراجع و الرسائل-
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ح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، الدار العربیة ناشرون، منشورات فار-1

.2006، 1االختالف، ط

/ عمر بن سلیمان، البعد الحداثي في فكرملك بن نبي، رسالة ماجیستر، إشراف د-2

.2009عمر بوساحة، قسم الفلسفة، الجزائر العاصمة 

جون لیشتھ، خمسون مفكرا أساسیا معاصرا، من النبویة إلى ما بعد الحداثة، -3

.1،2008ترجمة فاتن السبتاني، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،ط

بومدین بوزید، الفكر العربي المعاصر وإشكالیة الحداثة، مركز دراسات الوحدة -4

.،بیروت18اصر العدد،العربیة، قضایا التنویر والنھضة في الفكر العربي المع

محمد محفوظ اإلسالم، الغرب، وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي -5

.1،1998ط

.فتحي تریكي، رشیدة تریكي، فلسفة الحداثة، مركز اإلنماء القومي، بیروت-6

، الفلسفة والعصر، العدد "ما بعد الحداثة"عصام عبد هللا، الجذور النتیشویة لـ-7

.1999األول، أكتوبر 

.عمر كامل مسقاوي، المصطلحات الرئیسیة في فكر مالك بن نبي-8

روالن بریتون، جغرافیا الحضارات، تعریب أحمد خلیل، منشورات عویدات، -9

.1993، 1بیروت، باریس، ط

أرلوند توینبي، مختصر دراسة التاریخ، تعریب فؤاد محمد شبل، اإلدارة - 10

.1960، 1الثقافیة في جامعة الدول العربیة، القاھرة، ط

محمد أمین مختار الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ الدار السلفیة للنشر والتوزیع، - 11

.الجزائر
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بن سالم حمیش، التشكالت اإلیدیولوجیة، في اإلسالم، دار المنتخب العربي - 12

1993، 1للنشر، والتوزیع بیروت، لبنان، ط
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:ملخص الدراسة
.یعتبر موضوع الحداثة من المواضیع المھمة الطرح حیث أشبعوھا بحثا ودراسة

لحداثة ا: ونظرا ألھمیة الفكرة المطروحة من طرف المفكر السعودي زكي المیالد والتي ھي

و التمعن و ، لھذا وجدت أنھ موضوعا یستحق البحث والدراسة و االجتھاد كمقاربة فكریة

.النظر فیھ

والھدف من ھذه الدراسة ھو إلقاء الضوء على الحداثة واالجتھاد من حیث المفھوم والتاریخ 

واألھمیة، ومقاربة الحداثة لالجتھاد مرورا بالتجدید لمجاوزة 

.د كرؤیة لتجدید المنھجمرحلة الجمود والركود الفكري وذلك باعتماد االجتھا

لتأثیر وتاریخ المفاھیم بذكر المالمح التاریخیة لمفھوم : فحاولت أن أخصص الفصل األول

.الحداثة في الفكر العربي اإلسالمي، ومفھوم االجتھاد وتاریخانیایھ

م أما الفصل الثاني، فتناولت فیھ إشكالیة الحداثة عند زكي المیالد، بالتعرض إلى ثنائیة اإلسال

والحداثة عند زكي المیالد، والعولمة ومدى ارتباطھا باإلسالم، أسباب الجمود الفكري، 

.محاولة التجدید في الفكر اإلسالمي

وقد حاولت في الفصل الثالث أن أقدم صورة االجتھاد كمقاربة فكریة، عند زكي المیالد 

االجتھاد مبدأ الحركة في تجدید الخطاب اإلسالمي بتفكیك ھذا المفھوم وتركیبھ،: تناولت فیھ

اإلسالم، االجتھاد معاني ودالالت، بعض صور االجتھاد مثل االجتھاد في قضیة المرأة، 

.الثقافة

.مت دراستي بمجموعة من النتائجتوخ

.وهللا ولي التوفیق
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