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 البحث صلخستم
 

لحداثة اإلسالمية لبناء إنسان جديد يف لشروع ادليركز على دراسة إن ىذا البحث 
رد فعل للواقع احلديث يف عبارة عن اهلل بن بيو. ىذا ادلشروع الفكري  تفكًن طو عبد الرمحن وعبد

العامل الغريب. ظهر الواقع الغريب احلديث الذي يتسم بالسيطرة واذليمنة على الدول النامية أو العامل 
الثالث يف القطاعات االقتصادية والثقافية والقوات ادلسلحة والسياسة االستعمارية. مل يتوقف ظهور 

بالطبع سلالف األمر نية، بل استمر حىت يومنا ىذا. ىذا االستعمار يف احلربٌن العادليتٌن األوىل والثا
ادلسامهة البحث  اقدم ىذيىذه احلقائق ، انطالقا من لروح احلداثة اليت هتدف إىل تنوير الناس. 

النقدية لطو عبد الرمحن وعبد اهلل بن بيو كنقد للواقع الغريب احلديث من خالل القيم اإلنسانية من 
عبد الرمحن والقيم الواردة يف الشريعة اإلسالمية )ادلقاصد اإلسالمية( عند  لطوخال  األخالل قراءة 

 .عبد اهلل بن بيو
البحث نظرية "احلداثات ادلتعددة". ويرى الباحث أن ىذه مقاربة استخدم الباحث يف 

الستخدام يف دراسة اخلطاب الفكري لطو عبد الرمحن وعبد اهلل بن بيو حول لالنظرية مناسبة 
 .عام واحلداثة الغربية بشكل خاصبشكل كبديل للحداثة يف العامل   ااإلسالمية وموقعهم احلداثة

وىذا يرجع إىل احلداثة مع معىن "احلداثة" الذي خيتلف بٌن جتارب حضارة األمة. واستنادًا إىل 
على أن احلوار من التحكيم لباحث ااخلطاب الديين اإلسالمي لطو عبد الرمحن، ديكن مراجع 
للحداثة قد شكل تركيبة جديدة تبلورت يف مصطلح "احلداثة اإلسالمية" كبديل للمفهوم  النقدي

عبد وىكذا كبديل للحداثة.  الغريب للحداثة. كموطئ قدم، يستخدم طو أبو الرمحن نظرية األخال 
إىل تصحيح حقو  اإلنسان الغربية إنو سعى من أجل بناء رلتمع إسالمي حديث، ، اهلل بن بيو
عادة تفو  حقو  اإلنسان يف اإلسالم اليت ختتلف عن حقو  اإلنسان الغربية احلديثة. وحاول إ

الغرض من الشريعة اإلسالمية )ادلقاصد  أوقيمة الوصف عبد اهلل بن بيو أن حقو  اإلنسان يف و 
اىتمام عبد اهلل بن بيو حبقو  اإلنسان اإلسالمية ىو وكان اإلسالمية( ىي من أجل كرامة اإلنسان. 

 .احلديث يف سيا  حقو  اإلنسان الغربية يقد خلطاب الفكر ن
تقييم الحتليل خطاب الفكر اإلنساين حيتاج إىل إعادة إن ، واختصارا دلا تقدم من البيان

من وجهة نظر طو عبد الرمحن وعبد اهلل بن بيو من خالل إعادة بناء اإلنسان اجلديد يف العصر 



بد الرمحن وعبد اهلل بن بيو أن تكون ىذه القيم اإلنسانية إىل الدين. يريد طو عبالرجوع احلديث 
 .كان أم تطبيقياىي النقاط الرئيسية يف مفهوم احلداثة اإلسالمية، نظريًا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 

This research focuses on the study of the Islamic modernity project 

to build a new human in the thought of Thaha Abdurrahman and 

Abdullah bin Bayyah. This project of thought is a reaction to modern 

realities in the Western world. The modern realities of the Western 

world which are marked by domination and hegemony over developing 

or third-world countries are seen in the economic, cultural, armed 

forces, and colonial political sectors. The emergence of colonialism did 

not stop during World War I and II but continues to this day. Of course, 

this is contrary to the spirit of modernism which aims to enlighten 

people. Departing from these facts, this study presents the critical 

contribution of Taha Abdurahman and Abdullah bin Bayyah as a 

critique of modern realities of the Western world through human values 

by reading the ethics (akhlāq) of Thaha Abdurrahman and the values 

contained in Islamic sharia (al-maqāṣid al-Islāmiyyah) in the 

perspective of Abdullah bin Bayyah. 

In the research approach, the researcher uses the theory of 

“multiple modernities.” The researcher sees that this theory is 

appropriate to be used to examine the intellectual discourse of Thaha 

Abdurrahman and Abdullah bin Bayyah about Islamic modernity and 

their position as an alternative to modernity in the world in general and 

Western modernity in particular. This is due to modernity with the 

meaning of “newness” which differs between experiences of 

civilization of the nation. Based on the reference to Thaha 

Abdurrahman’s Islamic religious discourse, the researcher can judge 

that the critical dialogue of modernity has formed a new synthesis that 

has crystallized in the term “Islamic modernity” as an alternative to the 

Western conception of modernity. As a foothold, Thaha Abdurrahman 

uses moral theory as an alternative to modernity. Likewise, Abdullah 

bin Bayyah, in order to build a modern Islamic society, corrected 

Western human rights and tried to bring back the superiority of human 

rights in Islam which is different from modern Western human rights. 

Abdullah bin Bayyah also described those human rights in the 

value/purpose of Islamic sharia (al-maqāṣid al-Islāmiyyah) for human 

dignity. Abdullah bin Bayyah’s interest in Islamic human rights is a 

criticism of modern thought discourse in the context of Western human 

rights. 

In summary, the discourse analysis of humanism thought needs to 

be re-evaluated from the point of view of Thaha Abdurrahman and 



Abdullah bin Bayyah by reconstructing the New Human in the modern 

era by referring to religion. Thaha Abdurrahman and Abdullah bin 

Bayyah want these human values to be the main points in the concept 

of Islamic modernity, both theoretically and practically. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ringkasan 

Penelitian ini berpusat pada kajian proyek modernitas Islam untuk 

membangun manusia baru (New Human) dalam pemikiran Thaha 

Abdurrahman dan Abdullah bin Bayyah. Proyek pemikiran ini merupakan 

reaksi terhadap realitas modern di dunia Barat. Realitas modern Barat yang 

ditandai dengan dominasi dan hegemoni atas negara-negara berkembang atau 

dunia ketiga terlihat pada sektor ekonomi, budaya, kekuatan bersenjata dan 

politik kolonial. Munculnya kolonialisme tidak berhenti pada perang dunia I 

dan II, akan tetapi terus berjalan sampai saat ini. Tentunya, hal ini 

bertentangan dengan spirit modernisme yang bertujuan untuk mencerahkan 

manusia. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini menyajikan kontribusi 

kritis Taha Abdurahman dan Abdullah bin Bayyah sebagai kritik terhadap 

realitas modern Barat melalui nilai-nilai kemanusiaan dengan pembacaan 

etika (akhlāq) Thaha Abdurrahman dan nilai yang terkandung dalam syariah 

Islam (al-maqāṣid al-Islāmiyyah) dalam pandangan Abdullah bin Bayyah. 

Dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan teori “multiple 

modernities”. Peneliti melihat bahwa teori ini tepat digunakan untuk mengkaji  

wacana intelektual Thaha Abdurrahman dan Abdullah bin Bayyah tentang 

modernitas Islam dan posisi keduanya sebagai alternatif modernitas di dunia 

pada umumnya dan modernitas Barat secara khusus, hal ini disebabkan 

modernitas dengan pemaknaan “kebaruan” berbeda antar pengalaman 

peradaban bangsa. Berdasarkan referensi wacana keagamaan Islam Thaha 

Abdurrahman, Peneliti dapat menilai bahwa dialog  kritis modernitas telah 

membentuk sintesis baru yang mengkristal dalam istilah “modernitas Islam” 

sebagai alternatif konsepsi modernnitas Barat. Sebagai pijakan, Thaha 

Aburrahman menggunakan teori akhlak untuk alternatif modernitas tersebut. 

Demikian pula Abdullah bin Bayyah, guna membangun masyarakat modern 

Islam, ia mengkoreksi Hak Asasi Manusia (Human Right) Barat dan mencoba 

menghadirkan kembali keunggulan Hak Asasi Manusia dalam Islam yang 

berbeda dengan HAM Barat modern. Abdullah bin Bayyah juga 

menggambarkan bahwa hak asasi manusia dalam nilai/tujuan syariah Islam 

(al-maqāṣid al-Islāmiyyah) untuk kemulian manusia. Ketertarikan Abdullah 

bin Bayyah terhadap HAM Islam sebagai kritik terhadap wacana pemikiran 

modern dalam konteks HAM Barat. 

Secara ringkas, analisis wacana pemikiran humanisme perlu dievaluasi ulang 

dalam sudut pandang Thaha Abdurrahman dan Abdullah bin Bayyah dengan 

merekonstruksi manusia baru (New Human) di era modern dengan cara 

mengacuan pada agama. Thaha Abdurrahman dan Abdullah bin Bayyah 

menginginkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut menjadi poin utama dalam 

konsep modernitas Islam, baik secara teoritis maupun praksis. 



 كلمة الشكر والتقديم
 

احلمد هلل رب العادلٌن، وصلى اهلل على سيدنا زلمد وآلو وصحبو أمجعٌن ومن تبعو إىل 
 يوم الدين. أما بعد، 

لقد أدتمت كتابة الرسالة حتت إشراف األستاذ الدكتور زلمد أمٌن عبد اهلل والدكتور منًن 
اإلخوان بعد مالزمة متتابعة كان ذلا االثر الطيب يف استكمال ىذه االطروحة من  خالل 
توجيهاهتما وإرشاداهتما، حيث كان ذلما الدور ادلهم يف دعم الباحث لكي يستطيع القيام بالتحليل 

ميق دلوضوع االطروحة "حنو احلداثة اإلسالمية: النزعة اإلنسانية يف فكر طو عبد الرمحن وعبد اهلل الع
بن بيو". لذا، جيب علّي أن أشكر ادلشرفٌن اجلليلٌن على جهدمها وصربمها ومتابعتهما ذلذا العمل 

 العلمي . 
امعة اإلسالمية احلكومية كما أود تقدمي الشكر والتقدير إىل األستاذ الدكتور ادلكٌن رئيس اجل

سونان كايل جاكا يوكياكارتا واألستاذ الدكتور عبد ادلستقيم مدير الدراسات العليا وإىل مجيع 
األساتيذ باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كايل جاكا يوكياكارتا، أسأل اهلل عز وجل أن جيزيهم 

ري إىل زوجيت )لينا دماينيت( مرافقة القلب باخلًن يف الدنيا واآلخرة. أخًنا وليس آخرا، أتوجو بشك
وبنايت )أيال زاكية معصوم، نوال لبيبة معصوم، حنا مسية معصوم، شاىينز عادلة معصوم( أسأل اهلل 
تعاىل أن ينعم عليهم حبسنات يف الدارين. وال أنسى أيضا حسن التعظيم ألمي )مرشدة( وأيب 

ين بأمهية العلوم و األم )سللص(  اّلذْين عّرف )معصوم زلفوظ( وجدي من األب )زلفوظ( وجدي من
 وادلعارف الدينية يف سبيل الرشاد.      

  
ويف اخلتام فإن ىذه الرسالة حتتمل الصواب واخلطأ يف الكتابة وادلضمون فأمسح تقوديها للقارئٌن من 

أمري يف كل الوجوه. و أختتم ىذا الشكر باالستعانة باهلل عز وجل كي يشرح يل صدري وييسر يل 
 إدتام ىذه األطروحة.    
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 الباب األول

 التمهيد
 
 خلفية البحث .أ 

ال يتوقف النقاش حوؿ اغبداثة ُب اػبطاب الفكري الفلسفي على حقبة 

تارىبية بعينها أو قطر بعينو، ذلك أف ىذا اؼبفهـو قد عرؼ تعددا واختبلفا ُب الداللة 

بأسره اليت وضع ؽبا منذ أوؿ نشأهتا ُب العامل الغريب إىل أف انتشرت وتبلورت ُب العامل 

نظريا وتطبيقيا. إذ من اؼبفاىيم الرائجة ُب تعريف اغبداثة كوهنا "النهوض بأسباب العقل 

والتقدـ والتحرر"، وأيضا أهنا "فبارسة السيادات الثبلث عن طريق العلم والتقنية: ونعٍت 

بالسيادات الثبلث السيطرة على الطبيعة واجملتمع والذات". وقد تقتصر داللتها على 

 مثل "قطع الصلة بالًتاث" وكذلك يقاؿ إهنا الًتكي  على "العقلنة" وجو معُت

أو"الديبقراطية" أو"حقوؽ اإلنساف" أو "قطع الصلة بالدين" أو "العلمانية". نظرا إىل 

تشعب ىذه اؼبفاىيم اؼبذكورة أعبله، تدؿ على أف اغبداثة بوصفها مفهوما جدليا بُت 

عليها، لذا يقوؿ يورغن ىابرماس ُب رسالتو اليت  اؼبدارس الفلسفية ذات داللة غَت متفق



ٕ 

وال عجب ُب  ٔرد فيها على فرانسوا ليوتارد بأف اغبداثة ىي "مشروع مل يكتمل بعد".

أف تكوف اغبداثة الغربية ـبتلفة ُب مفهومها ألهنا عرفت تعددا ُب فبارستها، وذلك 

ا على ذلك، فاغبداثة متعددة راجع إىل التعددية الثقافية، والسياسية، والتارىبية. تأكيد

: األقطارباختبلؼ اؼبنظور الذي تصنفو بو ـبتلف تفريعاهتا، إذ قبد ؽبا تقسيما باعتبار 

 وغَتىا أمَتكية، وحداثة إقبلي ية، حداثة وأخرى أؼبانية، وحداثة فرنسية، حداثة فهناؾ

 وحداثة سياسية، حداثة مثبل فنجد اجملاالت، باعتبار تصنف وقد الغربية، اغبداثات من

 أشكاؿ ؽبا كاف بل واحدة مرتبة ُب اغبداثة تكن مل لذا،. اجتماعية وحداثة اقتصادية،

 ٕ.متعددة

كما ىبتلف اغبكم على جوىر ىذه اغبداثة، إذ زبتلف فيها األنظار بُت 

مؤيد ومنتقد، فمنهم من يراعي فيها اعبانب اإلهبايب ُب حُت ينبو آخروف على جوانبها 

ما اعبانب اإلهبايب فيكمن ُب كوف اغبداثة ربمل قيما ذات روح تقدمية، السلبية. أ

                                                             
، Maurizio Passerin d’Entreves، )كامربدج: مشروع غَت مكتمل ،يورغن ىابرماس.  ٔ

ٜٜٔٙ ،)ٖٛ. 
Jurgen Habermas, Modernity: An Unfinished Project, (Cambrifge: 

The MIT Press, 1996), 38. 
 

: اؼبدخل إىل تأسيس اغبداثة اإلسبلمية، )الدار البيضاء: اؼبرك  الثقاُب، . طو عبد الرضبن، روح اغبداثة ٕ
ٕٓٓٙ،) ٔٙ-ٔٚ. 
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وانفتاحية، وعاؼبية، وربريرية. أما اعبانب السليب، فهو تناقض واقع اغبداثة مع خطاهبا، 

إذ أسهم التقدـ التكنولوجي وتطور العلـو اغبديثة ُب ب وغ ن عة كولونيالية  سعت عرب 

على دوؿ العامل الثالث وإخضاعها لنموذجها الثقاُب بل اآللة العسكرية إىل السيطرة 

لتخريبها ربت أيدي أوروبا وأمريكا خصوصا ُب اغبرب العاؼبية الثانية اليت شهدت 

استخداـ القنبلة النووية ألوؿ مرة ُب التاريخ. وقد ظهر ىذا التحليل الناقد لواقع اغبداثة  

  ٖالفبلسفة الغربيُت. ُب أواخر الستينات وأوائل السبعينات على أيدي

عبلوة على ما تقدـ ذكره، تسعى اغبداثة بوصفها مبوذجا غربيا إىل بسط 

نفوذىا على كل األسواؽ االقتصادية وحركتها ُب البلداف النامية. ويظهر ىذا الواقع 

العياين ُب أوؿ القرف العشرين من خبلؿ السياسات االقتصادية لدوؿ العامل الغريب ُب 

وأمريكا اليت ازبذت من العوؼبة أيديولوجية تربر هبا حركة االستعمار اعبديد. وكما أوروبا 

ىو معروؼ فإف العوؼبة ربمل ُب خطاهبا التبشَت باالقتصاد الرأظبايل إىل الدوؿ النامية  

كي تكوف السوؽ عاؼبية ربت سقف واحد، فتفتح اغبدود أماـ التجارة اغبرة على 

لعاؼبي. وبالتايل ربكم السيطرة على معظم الدوؿ العاؼبية ـبتلف الدوؿ على اؼبستوى ا

                                                             

 (.ٕٕٕٓمشوئيل نوح أي نشتات، مقارنة اغبضارات وتعدد اغبداثات، )ليدف: بَتؿ،  ٖ .
S.N. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple 

Modernities, (Leiden: Brill, 2002), 2-7.   
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عرب إنشاء االقتصاد اؼبعومل؛ لتكوف النتيجة توسعة اؽبوة بُت الفقراء واألغنياء ونشأة 

 ٗاالضطرابات السياسية داخل الدوؿ ذات البنية االقتصادية اؽبشة.

عية اليت وُب الوقت نفسو، نشأت ُب العامل الغريب وتطورت التيارات الشيو 

هتدؼ إىل ربقيق اؼبساواة بُت طبقات اجملتمع كيبل تتصادـ شرائحو ُب الشؤوف 

االقتصادية ويتوحد الشعب ُب طبقة واحدة. وقد حاولت الشيوعية عندما قبحت ُب 

ربقيق فكرهتا واقعيا ُب االرباد السوفيييت ُب منافسة االقتصاد الرأظبايل، إال أف انتصار 

نة االقتصاد الرأظبايل بعد اهنيار االرباد السوفيييت ضبل ُب طياتو اؼبعسكر الغريب وىيم

ىيمنة ال على مستوى النموذج االقتصادي فحسب، بل على اؼبستوى الثقاُب أيضا، 

فقد كانت الثقافة رديفا لبلقتصاد ليكونا معا مفهـو "العوؼبة"، فمن خبلؿ وسائل 

أو "قرية عاؼبية" حيث يلبس الناس اإلعبلـ أصبح باإلمكاف اغبديث عن ثقافة عاؼبية 

مثل بعض ويأكلوف مثل بعض ويرقصوف مثل بعض مهما اختلفت الدولة اليت ينتموف 

 ٘إليها.

                                                             
غريب، ربديات العوؼبة وآثارىا على العامل العريب، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، العدد السادس،  ؿبمد . ٗ

ٕٚ-ٕٜ. 
 .ٓٔ(، ٕٙٓٓ. عبد اهلل بن بيو، حورا عن بعد حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ، )الرياض: العبيكاف،  ٘
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وإذا كاف اؼبتعارؼ عليو أف اغبداثة الغربية عاؼبية الن عة، تسعى إىل انتشار 

الثقافية  مبوذجها ُب شىت النواحي سواء كانت ُب اؼبنظومة االقتصادية، أو السياسية، أو

اليت ال تنفصل حباؿ عن األخبلؽ وقيمها. فإف اػبطاب األخبلقي وخصوصيتو يبقى 

من اؼبباحث اؼبهمة الكربى اليت شغلت حي ا ىاما ُب النقاش واعبدؿ بُت أعبلـ 

 الفلسفة اغبديثة شرقا وغربا. إذف، فكيف تكوف الثقافة الغربية عاؼبية؟      

فبلسفة األخبلؽ اغبداثيُت قد أغفلوا  ألجل ذلك، يرى طو عبد الرحن أف

قيمة األخبلؽ بل يتناقضوف ُب ربديد مفهومها، ومل يفرقوا بُت األخبلؽ االجتماعية 

والفردية، أو بُت األخبلؽ اؼبنغلقة احملافظة واألخبلؽ اؼبنفتحة التحررية، أو بُت 

 ٙؽ الروحية.األخبلؽ الدينية واألخبلؽ الدنيوية، أو بُت األخبلؽ السلوكية واألخبل

وباعتبار عدـ دقة مفهـو األخبلؽ لدى الغربيُت، فإنو ينبغي علينا أف نرجع إىل مفهـو 

األخبلؽ ُب ثقافتنا. ذلك أنو أوىل بنا أف نعدؿ ُب مقاربتنا األخبلقية اليت تسعى لبناء 

 الكرامة اإلنسانية كي كبًـت اؼبعاين "الذاتية" فضبل على "الغَتية". خصوصا وأف العامل

الغريب قد عرؼ منذ عصر اغبداثة تربيرا غبركة االستغبلؿ واالستعمار الكولونيايل على 

                                                             
داثة: اؼبدخل إىل تأسيس اغبداثة اإلسبلمية، )اؼبغرب: الدار البيضاء، . طو عبد الرضبن، روح اغب ٙ

ٕٓٓٙ ،)ٕٔٗ. 
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وال شك ُب أف اغبركة االستعمارية مثلت ربديا أخبلقيا  ٚالشعوب والثقافات الضعيفة.

ضمن اؼبنظومة اغبداثية الغربية دعت إىل ضرورة مناقشة ىذه السَتورة التارىبية اليت 

 .  عرفها العقل الغريب

تكرس كل ىذه التحديات تباينا على مستوى الكرامة اإلنسانية ُب اجملتمع 

الكوين سواء كانت ُب اجملاؿ االقتصادي أو السياسي أو الثقاُب أو العسكري، ما 

يؤدي إىل سيطرة الدوؿ اؼبتقدمة على البلداف النامية واؽبيمنة عليها. فبل نستغرب إذف 

ونقده للمنظومة الفكرية األخبلقية، فيما يتعلق باألزمة  اىتماـ الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر

اإلنسانية وما يًتتب عليها من قضايا كبو الكرامة اإلنسانية والتعدي على حقوقها. 

فاألزمة اإلنسانية ىي أقرب اؼبصطلحات ُب وصف ىذه التحديات ذات األشكاؿ 

تمع العاؼبي من جوانب اؼبختلفة اليت تواجو بعض البلداف ذات التأثَت على كياف اجمل

      ٛشىت.

                                                             
ٌمنى طرٌف الخولً، جدل األنا واآلخر فً المشروع "التراث والتجدٌد"، ضمن: عبد الحلٌم .  ٚ

(، ٧٩٩١العطٌة )المقدم(، جدل األنا واآلخر: قرآءات فً فكر حسن حنفً، )القاهرة: مكتبة مدبولً الصغٌر، 

٧١5. 
روسو، )بَتوت: دار -مونتسكيو-لوؾ-أنساـ عامر السوداين، فلسفة حقوؽ اإلنساف، ىوب أنظر  . ٛ
على ثبلثة  عامل الغريبالحقوؽ اإلنساف ُب  منظومة شارؿ سيغوندا مونتسكيوقد نظم  .ٕٚٔ(،  ٕٚٔٓالرافيدين، 

حالة اختبلطها واحتكاكها ببعض )مثل القانوف  أقساـ: أوؽبا، قانوف األمم، الذي ينطبق على الشعوب والدوؿ ُب
الدويل(. ثانيها، القانوف السياسي، الذي ينطبق على العبلقات بُت اغبكومة واحملكومُت، وما ينتج عنها من قضايا 
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واعبدير بالذكر ىنا البراط اؼبفكرين اؼبسلمُت ُب اعبدؿ حوؿ الن عة اإلنسانية 

اليت باتت ضرورية ُب بناء الرؤية اغبضارية اعبديدة، بوصفها غاية عاؼبية تتمرك  حوؿ 

ة التمسك بالقيم اإلنسانية، وقد تعددت مقاربات اؼبفكرين اؼبسلمُت حوؿ الن ع

اإلنسانية، ومن ىؤالء اؼبفكرين اؼبسلمُت اؼبهتمُت بدراسة القيم اإلنسانية نذكر طو عبد 

الرضبن وعبد اهلل بن بيو. إذ يهتم ىذاف اؼبفكراف بنظرية القيم اإلنسانية وإف اختلفا ُب 

 مقاربتهما، فقد كانت فلسفية بالنسبة لؤلوؿ وشرعية مقاصدية بالنسبة للثاين.    

ج كل من الباحثُت اؼبعرُب ُب إطار رد الفعل على عقبلنية الغرب ويندرج إنتا 

وما آلت إليو من تغييب القيم وتشويو لئلنساف. ونظرا لراىنية تلك القضايا الساخنة، 

دفع اىتماـ الباحث إىل التفكَت ُب حلوؿ للمشكبلت اغبضارية من خبلؿ الرؤية 

بد اهلل بن بيو ُب القيم اإلنسانية الكلية اعبديدة ضمن رؤية كل من طو عبد الرضبن وع

 .    وما يقًتحانو من مشروع ُب اغبداثة اإلسبلمية اؼبختلفة عن اغبداثة الغربية

 

 

  
                                                                                                                                                  

)مثل القانوف الدستور واإلداري(. ثالثها، القانوف اؼبدين، الذي ينظم عبلقة اؼبواطُت ببعضهم )مثل قانوف العقود(. 
 وىذه القانوف الثبلثة تقتضي إىل ضباية البشر ُب معاملتهم وعبلقتهم باآلخرين.    
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 أسئلة البحث .ب 
 حىت اؼبشكبلت ربديد الباحث يريد السابق، البحث خلفية من انطبلقا

 :اآلٌب النحو على البحث ىذا أسئلة تكوف

 وعبد الرضبن عبد طو لدى والن عة اإلنسانية الغربيةبُت اإلسبلـ  التفاعل ىو ما .ٔ
 بيو؟ بن اهلل

 للحداثة نقدنبا عند اإلنسانية الن عة بيو بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو ابتٌت ؼباذا .ٕ
 الغربية؟

 اغبداثة مشروع كبو اإلنسانية الن عة بيو بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو دفع كيف .ٖ
  البديلة؟

 من الحظو ؼبا نظرا السابقة األربعة األسئلة ىذه التطرؽ الباحث اختار

 ٍب اإلنسانية، القيم مقاربة ناحية من اإلسبلمي العامل ُب حضاري خلل ظهور فرضية

 تعاليم بُت اؼبقارنة خبلؿ من اإلنسانية القيم نظرية ُب النظر يعمق أف الباحث حاوؿ

 الرضبن عبد طو عند اإلسبلمية اغبداثة مشروع خصوصية ليربز الغرب وتعاليم اإلسبلـ

 مدى  تبياف إىل الباحث سعى آخر جانب ومن جانب، من ىذا بيو، بن اهلل وعبد

 اغبداثة لتأسيس مدخبل باعتباره اإلسبلمي اجملتمع ُب اإلنسانية القيم انسجاـ

 . اإلسبلمية
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 أهداف البحث  .ج 
 اغبداثة مشروع ُب اإلنسانية القيم نظرية عن الكشف إىل البحث ىذا يرمي

 حياة مشكبلت غبل يطرحاهنا اليت بيو بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو عند اإلسبلمية

 اجملتمع حياة تكوف أف بيو بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو من كل أراد ولئن. اليـو اجملتمع

 أف قبل عليهما ل اما كاف أنو إال اغبداثة، بعد ما عصر ُب الدينية الًتبية على مبنية

 لذا،. اغبداثة بعد ما عصر ُب تؤثر مسارىا ألف اغبداثة مبادئ يراجعا أف إليها يتطرقا

 بالقيم وعبلقتها اغبداثة مفهـو ُب النظر بإعادة فيلسوفا بوصفو الرضبن عبد طو قاـ

 بيو بن اهلل عبد حاوؿ وكذلك. نفسها الغربية اغبداثة روح من تؤخذ اليت اإلنسانية

 بُت العبلقة لتقوًن الغربية اؼبنظومة داخل اإلنسانية الكرامة مفهـو نقد فقيها بوصفو

 نقطة ىي اإلنسانية الن عة أف علينا ىبفى فبل. اغبوار عرب الراىن واإلسبلـ الغرب

 .    الغربية اغبداثة بعد فيما اعبديد اإلنساف بناء ُب األّولية اؼبباحث ُب االنطبلؽ

 فقد. النقدي النهج نفس على الرضبن عبد طو مع بيو بن اهلل عبد ويلتقي

 وإعادة الذاٌب الفكر ذبديد ضرورة ُب أطروحتُت بيو بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو قدـ

 حىت الثوابت توسع بل الًتاث هتدـ ال اليت اغبديثة اؼبفاىيم بُت والتوفيق إنتاجو

 اغبضارة إنتاج على القادر اإلنساين اؼبشًتؾ وتفعل اغبديثة، اؼبستجدات تستوعب
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 التعريف ُب يتمثل للبحث ثاف ىدؼ يكمن وىنا اإلسبلمية الشريعة ؼبقاصد وتستجيب

 ُب باؼبعاصرة األصالة م ج ُب أسلوبو وبياف بيو بن اهلل لعبد العلمي التجديد دبنهجية

 يطرحها اليت األسئلة على ذبيب شاملة فلسفة لوضع اؼبقاصدية النظرية تفعيل إطار

 . العصر

 

 البحثأهمية  .د 
العامل الغريب إىل العامل العريب ُب أوؿ مرة عرب اغبركة  مناغبداثة قد انتقلت 

النهضوية والتنويرية اليت ذبشمت مهمة إصبلح الدين ربت مشروع الفكرة التجديدية 
ـ( ، ٜٚٛٔ-ـٖٛٛٔلدى لببة من العلماء اؼبسلمُت، منهم: صباؿ الدين األفغاين )

ـ( ٕٜٓٔ-ـ٘٘ٛٔبد الرضبن الكواكيب )ـ(، وعٜ٘ٓٔ-ـٜٗٛٔوؿبمد عبده )
ـ( وحسن البنا ٖٜٛٔ-ـٚٚٛٔـ(، وؿبمد إقباؿ )ٖٜ٘ٔ-ـ٘ٙٛٔورشيد رضا )

-ـٜٓٔٔـ(، وعبلؿ الفاسي )ٜٙٙٔ-ـٜٙٓٔـ(، وسيد قطب )ٜٜٗٔ-ـٜٙٓٔ)
ـ(. أي أف اػبصوصية الدينية كانت ٖٜٚٔ-ـٜٚٛٔـ(، والطاىر بن عاشور )ٜٗٚٔ

لتنوير األورويب من الغرب، وحينذاؾ كانت األمة ؿبور ىذه اغبركة رغم اقتباسها روح ا
ُب حاؿ تغَت سريع جراء العوامل الداخلة الطارئة فيها كالعوامل السياسية، والثقافية، 
واالقتصادية. ومن اعبانب اآلخر، ظهرت فكرة صبع سكاف األرض ضمن منظومة 

م على كليات ثقافية موحدة باسم العوؼبة بغاية انصهار األمم ضمن ؾبتمع كوين قائ
أخبلقية تضمن التعايش السلمي بُت ؾبموع مكونات الكوظبوبوليتيك العاؼبي. لذا، 
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تواجو الثقافات اؼبختلفة ربديا بُت االنتماء إىل وحدة النظاـ االجتماعي العاؼبي 
وخصوصيتها الثقافية، حبيث تتحاور الثقافات اؼبتعددة بُت األصالة واغبداثة ُب العصر 

ىذه اعبدلية فيما بُت القرف التاسع عشر والعشرين. وانطبلقا من ىذه اعبديد، وقعت 
اعبدلية الثقافية، سيحتاج اؼبفكروف اؼبسلموف إىل التجديد الديٍت لكي يكوف الدين 

وقد فّصل ع ي ي ؿبمد  ٜبوصفو خطابا ومنظومة قيم مواكبا لسائر الوقائع والتوقعات.
ؼبثقفُت ضمن ؿباوالت اغبركة التجديدية أو اغبوار بُت تيارات اؼبفكرين واألدباء وا

 اإلصبلحية أو النهضوية على أربع تيارات:
اغبركة اإلسبلمية اليت تنبع من اؼبوروث اإلسبلمي األصيل واليت سبتد جذورىا إىل  .ٔ

ألف وأربعمائة عاـ. وقد قادىا مفكرو حركة اإلصبلح الديٍت األخَتة بدًءا من 
(، ورشيد رضا ٜ٘ٓٔ-ٜٗٛٔبده )(، وؿبمد عٜٚٛٔ-ٖٛٛٔاألفغاين )

-ٜٙٓٔ( ، وسيد قطب )ٜٜٗٔ-ٜٙٓٔ(، وحسن البنا )ٖٜ٘ٔ-٘ٙٛٔ)
-ٜٜٛٔ( ، وؿبمد إقباؿ )ٕٜٓٔ-٘٘ٛٔ(، و عبد الرضبن الكواكيب )ٜٙٙٔ
-ٜٓٔٔ(، وعبلؿ الفاسي )ٜٓٗٔ-ٜٛٛٔ(، وعبد اغبميد بن باديس )ٖٜٛٔ
 (.ٖٜٚٔ-ٜٚٛٔ(، والطاىر بن عاشور )ٜٗٚٔ

اليت برزت من اتصاؿ العامل الغريب اغبديث بالعامل اإلسبلمي منذ اغبركة الليربالية  .ٕ
(، ولطفي السيد ٖٚٛٔ-ٔٓٛٔمائيت عاـ. ومن أبرز روادىا: رفاعة الطهطاوي )

(، وعباس ؿبمود العقاد ٖٜٚٔ-ٜٛٛٔ(، وطو حسُت )ٖٜٙٔ-ٕٚٛٔ)

                                                             

  06/03/2013تاريخ التن يل:  . عبد اهلل بن بيو، إثارات ذبديدية ُب حقوؿ األصوؿ،ٜ 
http://binbayyah.net/. .ٔٓ-ٔٔ . 
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(، وأضبد ابن أيب ٜٓٛٔ-ٕٓٛٔ(، وخَت الدين التونسي )ٜٗٙٔ-ٜٛٛٔ)
 (. ٗٚٛٔ-ٖٓٛٔالضياؼ )

ويليها التيارات اؼباركسية اليت بدأت من القرف العشرين، وكاف من روادىا سبلمة  .ٖ
(، ولويس عوض ٜٙٛٔ-ٜٙٛٔ(، وعبد اهلل عناف )ٜٛ٘ٔ-ٚٛٛٔموسى )

(، وعبد الرضبن ٜٚٛٔ-ٕٜٔٔ(، وعبد الرضبن الشرقاوي )ٜٜٓٔ-ٜ٘ٔٔ)
يس (، وعبد العظيم أنٕٛٔٓ-ٖٜٔٔ(، وظبَت أمُت )ٜٚٛٔ-ٕٜٓٔاػبميسي )

(ٜٕٖٔ-ٕٜٓٓ.) 
ٍب نشأت الفكرة القومية العربية سواء الناصرية أو البعثية اليت كانت اشًتاكية  .ٗ

 التوجو، وكاف روادىا: طو حسُت، والعقاد، وخالد ؿبمد خالد. 
يأٌب ىذا البحث ليبُت من خبلؿ ربليل أعماؿ اؼبفكرين البارزين طو عبد 
الرضبن وعبد اهلل بن بيو ومسانبتهما ُب ذبديد الفكر ُب اػبطاب اإلنساين. حيث يرى 
طو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو، وفق قراءة الباحث، بأف اإلسبلـ يبلك منظومة قيمية 

ف واغبياة واليت من شأهنا بناء مبوذج اغبداثة اؼبوجهة تعكس رؤيتو اؼبمي ة لئلنساف والكو 
كبو اإلنسانية صبعاء، حيث ال تتخلى فيها األمة على قيمها وأنساقها اؼبعرفية ولكن 
بانفتاحها على القيم الكونية، ولتعمل على ترقية اإلنساف ُب مواجهة العوؼبة اغبديثة. 

للن عة اإلنسانية كبو اغبداثة من ىنا، قد تطرقت ىذه الدراسة على قراءة جديدة 
 اإلسبلمية بتقوًن القيم األخبلقية اليت اختلطت مفاىيمها باغبداثة الغربية.
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 الدراسات السابقة .ه 
مل يكن الباحث أوؿ من وبلل أعماؿ طو عبد الرضبن ُب نقد اغبداثة الغربية 
وبناء اغبداثة اإلسبلمية، بل سبقو إىل ذلك كتّاب كثَتوف ـبتصوف ُب الدراسات 
والبحوث اؼبطولة حوؿ أفكار طو عبد الرضبن ومع ذلك فإف أغلبها مل يتناوؿ مسألة 

مبل ُب بعض األعماؿ اؼبذكورة. مثل كتاب القيم على كبو تفصيلي، بل كاف التناوؿ ؾب
الباحث إبراىيم مشروح اؼبوسـو بػ"روح اغبداثة: اؼبدخل إىل تأسيس اغبداثة 

لقد اطلع إبراىيم مشروح على فكر طو عبد الرضبن من خبلؿ مؤلفاتو اإلسبلمية". 
ف دوف أف يهتم بالسياؽ اؼبخصوص الذي تدور حولو أفكاره السياسة أو الثقافية اللتا

ينبٍت عليهما فلسفة طو عبد الرضبن. بدأ إبراىيم مشروح ُب قراءتو لفصوؿ كتاب طو 
عبد الرضبن انطبلقا من زاوية اؼبنعطف اللغوي اؼبنطقي. وبعد التحليل، وجد إبراىيم 
مشروح أف اللغة اؼبنطقية اليت أوالىا طو عبد الرضبن أنبية ُب ربليل خطاب الفكر 

اؼببحث اؼبعرُب اؼبسمى ُب اللغات الغربية اإلسبلمي ىبتلف سباما عن 
" أو فقو اللغة، وىذا اؼبنطلق اللغوي ؿبتاج إىل معاعبة إشكالية linguistictionبػ"

    ٓٔالتخلف الفكري وانعداـ اإلبداع الفلسفي ُب اإلسبلـ.
ونظرا إىل اىتمامو باعبانب اللغوي، تبُت لطو عبد الرضبن بعد كشف معٌت 

حيث يعرؼ أىل الغرب أنفسهم بػوصف  الغربية،قائما للحضارة  العقل بكونو جوىرا
أىل "حضارة اللوغوس"، مع أف العقل ليس ذاتا البتة، أو جوىرا قائما ُب نفس 

                                                             
الرضبن: قراءة ُب مشروعو الفكري، )بَتوت: مرك  اغبضارة لتنمية الفكر إبراىيم مشروح، طو عبد .  ٓٔ
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وعليو فإف طو عبد الرضبن  ٔٔاإلنساف بل ىو نشاط وفاعلية هتدؼ لطلب اغبقيقة.
ُب العقل. حبيث  ينقض بأسلوب عميق ىذه النظرية اليت تعترب ىوية اإلنساف كامنة

يقوؿ طو عبد الرضبن أف العقل فعل من األفعاؿ وسلوؾ من السلوكات اؼبتأثرة بالظروؼ 
اؼبكانية وال مانية اؼبتقلبة اؼبتفاوتة. إذف، فكيف يكوف العقل موجها بقيم معينة؟ مع أنو 

 ٕٔمتقلب بتقلب األزمنة واألمكنة.
عبد الرضبن من ومن جهة أخرى اشتغل إبراىيم مشروح على مشروع طو 

إبراىيم  قراءةخبلؿ نقده األخبلقي للحداثة الغربية، وىذه النقطة من أىم اؼبباحث ُب 
مشروح على فكر طو عبد الرضبن لنقض اغبداثة الغربية. فيبلحظ إبراىيم مشروح 
اعًتاض طو عبد الرضبن حوؿ مفهـو اإلنساف بأنو ليس كائنا عاقبل بل ىو كائن 

 إبراىيم مشروح:أخبلقي. ولذلك، يقوؿ 
"فاغبياة البشرية ال تستقيم من غَت أخبلؽ وكل آثار االعوجاج واالكبراؼ ُب اغبياة إمبا 
مرده إىل خلل ما ُب القيم األخبلقية، وىذا ما يسوغ إمكانية وجود النقد األخبلقي 

   ٖٔويقـو دليبل على اغباجة إليو.
لن عة اإلنسانية ُب ، مل وبلل جوانب امشروحمن ىنا يبدو لنا أف إبراىيم 

فكر طو عبد الرضبن ومل يعاين آثارىا ُب الواقع العياين، بل تقتصر قراءة إبراىيم مشروح 
ُب مشروع طو عبد الرضبن على تلخيص أفكاره بصفة عامة دوف التعمق ُب موضوع 

                                                             
 .ٗٔ-ٖٔ. اؼبصدر نفسو،  ٔٔ
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ىذا البحث. لذا، فإف االستفادة من قراءة إبراىيم مشروح ألعماؿ طو عبد الرضبن 
استجبلء مظاىر الفرادة الفكرية والعطاء العلمي ؽبذا الفيلسوؼ من خبلؿ تقتصر على 

تعقب مبلمح مشروعو الفكري، دوف أف يتطرؽ إبراىيم مشروح إىل مبحث الن عة 
 اإلنسانية ُب القراءة الطهائية.    

"طو عبد الرضبن  السبلـ اؼبعنوف بػوكذلك، استفدنا من كتاب بوزبرة عبد 
عموما، إذ بدأ من ماىية اغبداثة  للحداثةف نقد طو عبد الرضبن ونقد اغبداثة" لبيا

ومصَتىا ٍب اغبداثة الغربية اؼبنحرفة من اإلنسانية إىل االستعبلء واؽبيمنة على اآلخرين. 
ٍب بسط بوزبرة فكر طو عبد الرضبن عن اغبضارة اإلسبلمية اليت تدعو إىل اغبوار الثقاُب 

واغبضارة واإلنساف، بعيدا عن االزدرائية واالنتقائية  واغبضاري على أساس ندية الثقافة
واالخت الية النابعة من روح االستعبلء واؽبيمنة الغربية، وبذلك يبكن البحث معا عن 

والغاية من  ٗٔقاعدة االتفاؽ والبناء على أساسها، والعمل على تقليل أسباب اػببلؼ.
سبلـ مرجعا عاؼبيا ُب سبيل تقليل اػببلؼ وفق قراءة عبد الرضبن أف يكوف دين اإل

تقوًن األخبلؽ كي ينبٍت العامل وفق تصور متفق مع ما جاء بو اإلسبلـ ُب وصلو 
طبعا، ال ينازع الباحث ُب ىذه النتيجة اليت تنبع من مشروع طو  ٘ٔاألخبلؽ بالدين.

عبد الرضبن، ألف أساس نقد اغبداثة الغربية ُب فكر طو عبد الرضبن قائم على نقد 
ها ألخبلقي. ولكن، كما ىو اغباؿ مع إبراىيم مشروح، مل يبُت بوزبرة عبد مشروع

السبلـ على وجو التفصيل القراءة الطهائية للن عة اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف بوصفها 
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حائبل دوف تأثَتات العوؼبة اليت تتسم باؽبيمنة واالستعبلء على الثقافات األخرى حىت 
 ساف العامل الثالث.ربولت إىل أداة ىيمنة تستهدؼ إن

وال ينسى الباحث دراسة يوسف بن عدي اؼبوسومة بػ "مشروع اإلبداع 
الفلسفي العريب: قراءة ُب أعماؿ د. طو عبد الرضبن"، وىذا الكتاب مل يتعمق الكاتب 

على قراءة فقو  يًتك طو عبد الرضبن حوؿ القيم اإلنسانية، إذ  أفكارفيو ُب بياف 
فحسب. لقد انطلق يوسف بن عدي من مشروع القراءة  اإلبداع عند عبد الرضبن

التجديدية للًتاث عند طو عبد الرضبن من خبلؿ كتابو الشهَت بػ"ذبديد اؼبنهج ُب تقوًن 
الًتاث". من خبلؿ ىذا الكتاب، انتقد طو عبد الرضبن ؿبمد عابد اعبابري ووصمو 

بل تبدو طرافة اؼبشروع بصاحب النظرة التج يئية للًتاث اإلسبلمي العريب، وُب اؼبقا
الطهائي من خبلؿ تأسيسو ؼبنهج جديد ُب مقاربة الًتاث ظباه بالنظرة التكاملية. وال 
شك ُب أف ىذا اؼبنهج اعبديد يبثل نقطة االنطبلؽ إلبداع اغبداثة اإلسبلمية اليت 
يقًتحها طو عبد الرضبن ُب تقوًن الًتاث. ويبحث يوسف بن عدي عن القيم األخبلقية 

ألهنا من أساسيات مشروع طو عبد القراءة الطهائية للًتاث اإلسبلمي العريب، ُب 
لقد وجد يوسف بن عدي أف مشروع طو عبد الرضبن  ٙٔ الرضبن ُب ؾباؿ نقد حداثة.

يقـو على فكرة مفادىا أف العمل التعارُب بُت اؼبسلم وغَته يقتضي تقوية ذبربتو اإليبانية 
والروحانية حىت تنهض إىل الفعل اػبلقي وتنجح ُب بناء اغبضارة واألمة اؼبسلمة ُب 

ىل البياف الواُب حوؿ دور من ىنا، يتبُت أف يوسف بن عدي مل يصل إ ٚٔالعامل كلو.
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الن عة اإلنسانية داخل منظومة طو عبد الرضبن الفكرية، وإف كاف أشار إليها ؼباما من 
                خبلؿ حديثو عن اغبداثة اإلسبلمية الشمولية اليت تعم األمم واغبضارات.        
بعمق خبلصة القوؿ إف شراح اؼبشروع الطهائي فبن ذكرنا سابقا مل تتطرؽ 

إىل مسألة القيم اإلنسانية بينما انصب اىتمامهم على دراسة مشروع عبد الرضبن 
 اغبداثة اإلسبلمية فقط.  بناءبوصفو مشروعا ُب 

أما الدراسات اؼبتعلقة بأعماؿ عبد اهلل بن بيو فإهنا ؿبدودة جدا. إف 
رغم   وذلكاية دراسات أعماؿ عبد اهلل بن بيو مل تلق على ما يبدو ما يليق هبا من العن

كوف بن بية يعد من كبار العلماء اؼبعاصرين اؼبهتمُت باؼبسألة األخبلقية من منظور 
مقاصد الشريعة اإلسبلمية. وتتمثل إحدى إضافات ىذا البحث التعريف بإشعاع ىذا 

 العامل اعبليل ومعاعبتو للن عة اإلنسانية من منظور مقاصدي. 
ؼبعتنية بفكر عبد اهلل بن بيو فإف على حد معرفة الباحث حوؿ الدراسات ا

ىذه احملاوالت اليت ال يبدو أهنا قد تتقاطع مع موضوع حبثنا ترتك  باألساس حوؿ 
منهجو ُب الفتاوى اؼبعاصرة مثل "منهج ابن بيو ُب الفتوى" الذي قدمو الباحث رمضاف 

ية ُب جامعة أوالدبلة. ىذه الدراسة أطروحة علمية لنيل درجة دكتوراه ُب العلـو اإلسبلم
. ومع األسف الشديد، فإننا مل نوفق ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓأدرار سنة دراسية -أضبد دراية

ُب االطبلع على ىذه الدراسة اؼبتعلقة بأعماؿ عبد اهلل بن بيو، وىو حاؿ أطاريح 
الدكتوراه األخرى اؼبذكورة على شبكة اإلنًتنيت كبو: "اآلراء التجديدية األصولية عند 

بيو"، رسالة دكتوراه للباحث إيهاب ؿبمد اللمعي السامرائي. و  الشيخ عبد اهلل بن
"استثمار اؼبقاصد ُب فقو النوازؿ اؼبعاصرة: الشيخ عبد اهلل بن بيو أمبوذجا للباحث 
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اغبسن بن غبلـ".و "صناعة الفتوى اؼبعاصرة: قراءة ىادئة ُب أدواهتا، وآداهبا 
 لفو قطب مصطفى سانو.وضوابطها، وتنظيمها ُب ضوء الواقع اؼبعاصر" ؼبؤ 

إال أنو من خبلؿ عناوين ىذه الرسائل العلمية اليت قدمها الباحثوف ُب 
اعبامعات العربية اؼبختلفة يظهر جليا أف ؿبتواىا منصب ُب دراسة إشكاليات شرعية 
هتتم بالتحليل الفقهي وقواعده ُب إنتاج الفتاوى الشرعية. وال يبدو أهنا تبحث ُب 

موضوع ىذا البحث. وىو ما سيحتم على الباحث التعامل مع الن عة اإلنسانية 
 النصوص األصلية لعبد اهلل بن بية خصوصا أعمالو ُب مقاصد الشريعة.   

 
 اإلطار النظري .و 

 Multipleاستعمل الباحث ُب اؼبقاربة البحثية دبفهـو تعددية اغبداثة )
Modernities الفكري لطو عبد (، إضافة إىل أف ىذه الدراسة تتعلق باػبطاب

الرضبن وعبد اهلل بن بيو عن اغبداثة اإلسبلمية وموقفهما فيها معا بديبل من اغبداثات 
وقبل الكبلـ ُب ىذا اإلطار النظري، هبب على الباحث أف يطرح  .اؼبتعددة ُب العامل

اليت تعٍت القوؿ بعدـ وجود حداثة واحدة بل حداثات -تعددية اغبداثة  مفهـو
 متعددة.

مفهـو تعددية اغبداثة إىل اعبدؿ الذي أحدثتو النظرية البنيوية الوظيفية يعود 
( ُب أوؿ ظهورىا، Talcott Parsonsلعامل االجتماع األمريكي تالكوت بارسون  )

إذ يرى بارسون  أف اجملتمع اإلنساين يعرؼ عبلقة تضامن عضوي متداخل بُت أفراده 
القيم واؼبعتقدات والرموز اؼبشًتكة اليت بعضهم مع بعض، إذ يشًتؾ ىؤالء األفراد ُب 

توجد داخلو. ولقد بنيت ىذه النظرية احملافظة لتعوض التصور اؼباركسي الصراعي القائم 
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على فكرة حتمية صراع الطبقات على مستوى العبلقات االجتماعية، دبعٌت ىيمنة 
 Shmuelمشوئيل نوح أي نشتات )طبقة معينة على طبقة أخرى. وقد رّد 

Eisenstadt’s )نظرية جديدة وىي تعددية  على نظرية تالكوت بارسون  بإقًتاح
بأف تركيبة اجملتمع ُب نسق القومية غَت ؿبكومة بتفاعبلت  أي نشتاتاغبداثة؛ حيث يرى 

حتمية صراعية أو توافقية، بل كانت ؿبّررة ُب تقنُت وضع الوظيفية االجتماعية. وُب 
وجو واحد ربكم كل األمم والقوميات على كبو الوقت نفسو، ال يوجد ىناؾ عوؼبة ب

دائم، بل لكل أمة شخصيتها ُب تنظيم مؤسساهتا الثقافية والسياسية واالقتصادية؛ ومع 
ذلك، ال يبلغ ىذا االختبلؼ حد االستقبللية التامة، بل تعرؼ ىذه اغبضارات تفاعبل 

 ٛٔفيما بينها لكوهنا ُب حاجة ماسة لبناء اغبضارة اإلنسانية.
ف، فبل ىبفى ُب أف التفاعبلت اغبداثية الغربية مع بقية سكاف األرض  إذ

كانت ذات طابع عنيف، إذ انتهت اغبداثة إىل بروز ضبلة استعمارية عاؼبية، مل تنتو 
فصوؽبا بل امتدت إىل حروب أخرى، عبلوة على اغبرب العسكرية، كاغبرب 

نذ اغبربُت العاؼبيتُت األوىل والثانية؛ التكنولوجية أو اإلعبلمية أو االتصالية أو الثقافية م
سواء كانت ىذه اآلثار على كبو واع وواضح أو متلبسة ومستًتة. ذلك أف تتداخل 
روح اغبداثة الغربية بالثقافات األخرى يؤدي إىل ازدىار اغبداثة فيها على صورة ـبتلفة 

ختبلؼ التجارب اغبضارية لتأثرىا بالقيم احمللية اؼبًتاكمة تارىبيا. لذا، زبتلف اغبداثة با
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وأيضا، دخلت اؼبباحث الدينية على ىذه التفاعبلت اغبداثية الغربية، ويبكن  ٜٔلؤلمم.
أف نعترب أف ؿباورة طو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو للحداثة ُب سياؽ نقدىا انطبلقا 
من مرجعية اػبطاب الديٍت اإلسبلمي قد شكل توليفا جديدا يتبلور ُب مصطلح 

بل عن اغبداثة الغربية قائما على النقد األخبلقي "اغبداثة اإلسبلمية" بوصفها تصورا بدي
عند طو عبد الرضبن. وكذلك يتهيأ عبد اهلل بن بيو إىل بناء اجملتمع اإلسبلمي على 
مستوى اغبقوؽ اإلنسانية ووباوؿ أف يطرح فبي ات التشريع اإلسبلمي ُب تربيتها اليت 

و بأف نشأة حقوؽ اإلنساف زبتلف عن منظمة اغبقوؽ الغربية. فبل ينسى عبد اهلل بن بي
إذ  ٕٓترتبط بالصراع اإليديولوجي بُت القوى األيديولوجية ُب الواليات اؼبتحدة وأوروبا.

يشَت الواقع التارىبي إىل أف ىذا اغباؿ من الصراع العامل الغريب يدؿ بالضرورة على 
          تعدد مسارات اغبداثة، وكوهنا ـبتلفا ُب ضبط داللتها اختبلفا تاما.        

إف أىم ما يبي  تاريخ اغبداثة الغربية كوهنا فعبل متواصبل مل يقف عند زمن 
ؿبدد وال فكر معُت، ولكنها تتطور داخليا حسب مراحل متعددة. من أجل ذلك 

 من خبلؿ ثبلثة أبعاد ىي: يبكن القوؿ إف اغبداثة الغربية تتشكل ُب جوانبها الكثَتة 
تطور الوجود اإلنساين بشكل غَت مسبوؽ نوعا وكما العلمي: حيث -البعد التقٍت . أ

وكيفا، وذلك اقًتانا بالتطور التدرهبي للعلـو والتقنيات وللنمو العقبلين واؼبنهجي 
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لوسائل اإلنتاج وألساليب تسيَتىا وتنظيمها، حىت صارت معو "كأهنا عصر 
 اإلنتاجية".

ؾبردة جامعة  اؼبفهـو السياسي للحداثة: حيث ذبسدت الدولة بوصفها فكرة . ب
وربددت "ُب صيغة الدستور، من خبلؿ الوضع االعتباري للفرد، وربت عنواف 
اؼبلكية اػباصة"، وذلك ما شّكل البنية السياسية للحداثة، إف ىذه الوضعية تعلن 
عن ذباوز لكل األنظمة السابقة، إذ كانت اغبياة السياسية تتحدد ُب شكل 

ت الشخصية واألطر االجتماعية واؼبعرفية تراتبية تؤطرىا وتتحكم فيها العبلقا
 التقليدية. 

اؼبفهـو السيكولوجي: ذلك أنو ُب مواجهة الرؤية اؼبوحدة للعامل ذات اؼبضامُت  . ج
السحرية الدينية والرم ية للمجتمع التقليدي، يقف "العصر اغبديث موسوما 

لشخصية بب وغ مفهـو الفرد بوصفو كائنا وبوز وعيا مستقبل، بنفسيتو ون عاتو ا
  ٕٔومصلحتو اػباصة"، مؤسسا بذلك لرؤية جديدة للذات وللعامل.

إذف، مهما تولدت اغبداثة ُب العامل الغريب فبل تكوف حداثة واحدة بل 
تتطور على مدى عصورىا. كما تقدـ الذكر، يقوؿ حداثات أو تعددية حداثية 

 ىابرماس بأف اغبداثة ىي مشروع غَت مكتمل ُب خطاهبا.        
تنبٍت على اػبطاب االجتماعي ُب تعددية اغبداثة سواء  اليت ه النظرية ىذ

كانت أيديولوجية أـ ثقافية من خبلؿ انتماء اغبضارة الغربية وآثارىا ُب وسط اجملتمع 
. إذ يتوافق ىذا اإلطار النظري مع ىذه الدراسة Eisenstadt’sاغبداثي قدمها 
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غل ُب أذىاف اؼبفكرين اؼبسلمُت عامة العلمية اليت تبحث عن جداؿ اغبداثة ؼبا تش
واىتماـ طو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو على سبيل اػبصوص وموقفهما من واقع 
اغبداثة الذي يعيشو سائر اجملتمع العاؼبي. فبل جـر ُب أف اغبداثة الغربية مناطة باؼبشروع 

العلمي من  األيديولوجي منذ بداية ظهورىا حيث ربتاج إىل ربليلها ونقدىا النقد
 الناحية األيديولوجية والثقافية معا. 

لذا يساىم طو عبد الرضبن بتحليل اػبطاب اغبداثي وفق أفق نقدي، فبدأ 
بالنقد اؼبعرُب لتأسيس ؾبتمع اغبداثة الغربية وواقعها. ولذلك جعل طو عبد الرضبن 
ؼبباحث اإلنساف مرك ا أوليا ُب مفهـو الثقافة الغربية اغبديثة لكي يكشف حقيقة ىذا 

. وكما ىو معروؼ بأف ىوية اإلنساف أو حقيقتو اؼبفهـو من وجهة نظر الفلسفة الغربية
عند الفبلسفة الغربيُت سبي  اإلنساف بوصفو الكائن العاقل، وىذه اؼبلكة العقلية ىي 
اغبد الفاصل بُت اإلنسانية والبهيمية. ومع ذلك، إف نسبة العقل لئلنساف ال تعٍت 

وال ضرر فيو؛ عبلوة بالضرورة أف صبيع أحكامو تبلغ مرتبة اليقُت الذي ال خطأ معو 
على ذلك فإنو إذا كاف للعقل مكانة مرك ية ُب ذات اإلنساف، إال أف ىذا العقل 
مشًتؾ بينو وبُت اغبيواف الذي يستجيب ىو اآلخر لًتاكمية التجربة، وىذه الًتاكمية 
تورث معرفة فيو يتعلم من خبلؽبا االستجابة للمؤثرات اػبارجية بشكل يقارب رد الفعل 

ولذلك اختار طو عبد الرضبن البعد األخبلقي بوصفو مرك ية ربدد ماىية  البشري.
اإلنساف عوض القوؿ بالعقل الذي هبعل أفق اإلنساف مستقبل عن أفق اؼبوجودات 

  ٕٕالبهيمة.
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من ىنا، جعل طو عبد الرضبن مباحث األخبلؽ نقطة االنطبلؽ لنقد 
ما رأى طو عبد الرضبن أف العقل اجملرد اغبداثة الغربية اليت تًتك  على العقبلنية البتة، ك

ال يصل إىل النتيجة الصحيحة إال بعد احملاولة التجريبية اؼبتكررة اليت ال تسلم من 
األخطاء، فماداـ اإلنساف يستعمل العقل اجملرد فإف ذلك سبيل إىل ضياع القيم 

ُب صدر اإلنسانية اغبقيقية؛ ذلك أف القيم تنبٍت على الشعور والعواطف اؼبختلجة 
اإلنساف. كما ىو معروؼ، وىو ما يتناقض مع مبوذج اؼبعرفة الذي كرستو اغبضارة 
الغربية منذ أف نشأت اؼبعرفة اغبديثة اليت تقتضي قطع الصلة بصنفُت من االعتبارات 

أي أنو ال علم ُب اؼبعرفة اليت تأسس  ٖٕال غيب في العقل؛وال أخالق في العلم إذ: 
ذا الفصل إىل غياب القيم اإلنسانية سواء كانت ُب األمور على األخبلؽ، لقد أدى ى

الفكرية أو الطبيعية فضبل عن اإلؽبية وىكذا وقعت اغبداثة الغربية ُب مأزؽ منذ نشأهتا 
إىل وقتنا الراىن. ولكن مهما كاف واقع اغبداثة الغربية مأزوما فبل يعٌت ذلك أف طو عبد 

ثة الغربية، بل إنو جعل روح اغبداثة الغربية ُب الرضبن يرد باعبملة كل ما جاء عن اغبدا
 موقف اغبوار لتحقيقها وتكميلها وتقويبها على هنج األخبلقية اإلسبلمية.        

وكذلك حاوؿ عبد اهلل بن بيو ؿباورة القيم الغربية مقارنا بينها وبُت القيم 
شريعة اإلسبلمية، اإلسبلمية من زاوية نظر مبحث اغبقوؽ اإلنسانية وعبلقتو دبقاصد ال

ويعًتؼ عبد اهلل بن بيو بأف أىل األرض ـبتلفوف ُب اعبنس والعرؽ والدين، ولذلك 
 هبب على اؼبسلمُت أف يتعاملوف باحًتاـ مع اآلخرين، وذلك من خبلؿ ثبلث نقاط: 

 أوال: حق اؼبسلمُت ُب االختبلؼ مع اآلخر.
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إلسبلمية، مع مبلحظة أوجو االتفاؽ ثانيا: أنبية أف يقتبس القانوف العاؼبي من الشريعة ا
واالختبلؼ بُت أحكامها وبُت اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، وليس ىذا االقتباس 
من باب التنازؿ ولكن من باب التعارؼ واالستفادة من اؼبدونة القانونية اإلسبلمية 

 الثرية.
قيم وتعاليم وبُت ثالثا: مبلحظة الفرؽ بُت مستوى الشريعة اإلسبلمية بوصفها مبادئ و 

تطبيقها وفبارستها الفعلية من طرؼ أىل اإلسبلـ، وكما يقوؿ أحد اغبكماء: إف 
الشريعة حق ال شك فيها، لكن فبارسة البشر ىي اليت يلحقها النقص والتقصَت، 

 ٕٗفيجب أف وباسبوا على ذلك ال أف رباسب الشريعة عليها.
اقف قد ضاعت بُت ولكن ُب نفس الوقت، يبدو أف فرص التعارؼ والتث

أمم اجملتمع البشري ُب العامل ألف اػبطاب العوؼبي اؼبهيمن واؼبسيطر يكرس اؼبرك ية 
الثقافية واألخبلقية، بل يقوض ىذا اػبطاب العوؼبي اغبداثي اؽبويات الثقافية اؼبتعددة 
ويضعف ويضيق التعددية األخبلقية ُب أكباء العامل. وال شك أف تلك الظاىرة تدؿ 

لن عة االستعمارية ُب اغبداثة الغربية حىت يصَت تعميم النموذج الثقاُب الغريب ىدفا على ا
 ُٕ٘ب حد ذاتو.

"وباإلضافة إىل العوؼبة بأدواهتا ووسائلها اؼبختلفة أصبح التشكيك يسلك طريقو إىل 
بعض النفوس ُب وجود حقوؽ إنساف ُب اإلسبلـ، وُب بعض األحياف التيئيس من 
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حياة الناس انطبلقا من دراسات ناقصة، ُب بعض األحياف متحاملة  تطبيق الشريعة ُب
 ٕٙعلى اإلسبلـ وعلى من يبارس تطبيق الشريعة أو يدعو إليو."

وليس اغبديث ُب اغبقوؽ اإلنسانية مستحدثا ُب اؼبلة فكم من العلماء 
القدماء كاف ؽبم رؤية ُب ىذا الباب، مثل: الع  بن عبد السبلـ الشافعي، وشهاب 

دين القراُب اؼبالكي، وأبو إسحاؽ الشاطيب، والطاىر بن عاشور التونسي، وصبحي ال
احملمصاين، وعبد اجمليد النجار، وأبو يعرب اؼبرزوقي؛ إذ حبث ىؤالء العلماء اؼبقاصديوف 
واؼبفكروف اؼبعاصروف عن اغبقوؽ اإلنسانية ُب ضوء مقاصد الشريعة اإلسبلمية من 

حفظ الدين، والعقل، والنفس، واؼباؿ، والعرض؛ إذ  خبلؿ الكليات اػبمس اليت ىي
تصب كل من ىذه اػبمسة ُب حبر واحد ىو حقوؽ اإلنساف. من ىذا اؼبنظور، ينتقد 
عبد اهلل بن بيو العوؼبة اليت تولدت من اغبداثة الغربية ُب سياؽ حوار تعدد اغبداثة بنظر 

 مقاصد الشريعة اإلسبلمية.  
                                     

 منهج البحث .ز 
سار الباحث ُب ىذه الدراسة العلمية اؼبعنية بسرب أغوار العبلقة بُت العامل 

اهلل بن بيو  وعبدعلى ضوء أفكار طو عبد الرضبن اغبداثي العريب والغريب ُب اػبطاب 
فيما يتعلق بالقيم اإلنسانية كبو مشروع اغبداثة اإلسبلمية. وكما ىو معروؼ بأف 
اغبديث عن تعدد اغبداثة يشَت من طرؼ إىل ضرورة توضيح وتصنيف اغبداثة من 
منطلق تارىبي لتفهم بروز ىذه الظاىرة ومساراهتا. تتجو نظرية تعدد اغبداثة إىل كشف 

لواقع االجتماعي على األشكاؿ اؼبختلفة من تطور اغبداثات عند التغَت والتحّوؿ ُب ا
                                                             

 . ٕٔ. اؼبصدر نفسو،  ٕٙ
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قد اعتمد الباحث على ىذا اؼبنهج لبياف فكرة طو عبد  لذا، ٕٚأمم العامل الثالث.
 الرضبن وعبد اهلل بن بيو ُب اغبداثة اإلسبلمية وعبلقتها دبنظومة القيم اإلنسانية. 

ى إطار موحد بل تعددت ومل ينحصر ربليل تعدد اغبداثة ُب ىذا العمل عل
جوانب النظر فيو؛ بُت الًتكي  على التنظيمات ومؤسسات اجملتمع )مثل السياسة، 
االقتصاد، النظاـ الرظبي(، كما ترك  على رصد ربوؿ شخصية اجملتمع )مثل وضع 

ربوؿ عبلقات األفراد من اجملتمع احمللي األقليات ومرك ية الببلد لسيطرهتا على غَتىا(، و 
 . ٕٛإىل اجملتمع العاؼبي الكلياعب ئي 

كما رّك  الباحث ُب النقطة الثانية وىي قضية حقوؽ األقليات وصراع 
ما يؤدي كل ذلك إىل اؽبيمنة اإلقليمية بُت القوى العاؼبية الكربى على الدوؿ الفقَتة، و 

وؼبة اآلخرين تستثمر الععلى اؽبيمنة االجتماعية. فاغبداثة الغربية اليت تبٌت على اؽبيمنة 
لتحقق توسعها سواء كاف ُب اجملاالت االقتصادية أو السياسية أو العسكرية اليت تبتعد 
عن القيم اإلنسانية. وىذه الصور بعيد عن القيم اإلنسانية اليت تنبٍت على احًتاـ 

 اإلنساف كاف شرقيا أو غربيا.  
 انطبلقا من البياف السابق، نتوصل إىل أف اغبداثة ىي منتج من منتجات
الثقافة الغربية اليت تؤثر من خبلؽبا على الثقافات األخرى، وتتغلغل دبقتضاىا ُب عاداهتا 

 اليومية ورموزىا الثقافية احمللية كما تقدـ الذكر. 

                                                             
27 . Gerhard Preyer and Michael Sussman, Varieties of Multiple 

Modernities: New Research Design, Vol:33, (Leiden: Brill), 34.  
 .ٕ٘. اؼبصدر نفسو،  ٕٛ



ٕٚ 

لقد تأسست اغبداثة الغربية ُب معرفتها على العقل اجملرد حيث مل يكن 
الكلية مع اؼبعرفة ىناؾ من منبع للمعرفة إال من خبللو. وىذا األساس يتناقض ب

اإلسبلمية اليت مل تًتك  على العقل فحسب بل على القلب أيضا، فهذا األخَت لو 
مكاف مهم ُب حركة اإلنساف وسلوكو وأخبلقو. وألجل ذلك، قد رد طو عبد الرضبن 
القيم األخبلقية اؼبادية مسانبة منو ُب نقد اغبداثة الغربية وكذلك الشأف مع عبد اهلل بن 

مبوذجو اؼبقاصدي الذي يهدؼ إىل تقوًن اغبداثة الغربية. ويربز ردنبا على بيو عرب 
اغبداثة الغربية من خبلؿ الكتب والرسائل اليت كتبها طو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو. 
لذا، فاؼبصادر اليت اعتمدىا الباحث تنقسم إىل قسمُت من مؤلفاهتما: اؼبصادر 

ادر األساسية من مؤلفات طو عبد الرضبن ُب ىذه األساسية واؼبصادر الثانوية. فاؼبص
الدراسة ىي: سؤاؿ العمل: حبث عن األصوؿ العلمية ُب الفكر والعلم )اؼبغرب: الدار 

(، وسؤاؿ األخبلؽ: مسانبة ُب النقد األخبلقي للحداثة الغربية وروح ٕٕٔٓالبيضاء، 
غبداثة اإلسبلمية، (: اؼبدخل إىل تأسيس إٓٓٓاغبداثة، )اؼبغرب: الدار البيضاء، 

(. أما اؼبصادر الثانوية فتعم بقية مؤلفات طو عبد الرضبن ٕٙٓٓ)اؼبغرب: دار البيضاء، 
نفسو اليت تتضمن سؤاؿ اؼبنهج ُب أفق التأسيس ألمبوذج فكري جديد )بَتوت: 

(، وتعددية القيم: ما مداىا؟ وما حدودىا؟ ٕ٘ٔٓاؼبؤسسة العربية للفكر واإلبداع، 
(، وحوارات من أجل اؼبستقبل )بَتوت: الشبكة ٕٔٓٓعي االفتتاحي، )الدرس اعبام

(، وروح الدين من ضيق العلمانية إىل سعة االئتمانية ٕٔٔٓالعربية لؤلحباث والنشر، 
( وغَتىا من مؤلفات طو عبد الرضبن اؼبتعلقة بالقيم ٕٕٔٓ)اؼبغرب: الدار البيضاء، 

 اإلنسانية. 
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اولت مشروعو بالبحث،فنذكر منها: ضبّو أما األعماؿ والدارسات اليت تن
النقاري، منطق تدبَت اإلختبلؼ من خبلؿ أعماؿ طو عبد الرضبن، )بَتوت: الشبكة 

(،و يوسف بن عدي، مشروع اإلبداع الفلسفي ٕٗٔٓالعربية لؤلحباث والنشر، 
العريب: قراءة ُب أعماؿ د. طو عبد الرضبن، )بَتوت: الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، 

(، و بوزبرة عبد السبلـ، طو عبد الرضبن ونقد اغبداثة، )بَتوت: جدواؿ للنشر ٕٕٔٓ
(، وإبراىيم مشروح، طو عبد الرضبن: قراءة ُب مشروعو الفكري، ٕٔٔٓوالتوزيع، 

( واؼبقاالت اليت تتحدث عن ٜٕٓٓ)بَتوت: مرك  اغبضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي، 
 مشروع طو عبد الرضبن. 
بيو فقد ًب اعتماد اؼبؤلفات التالية مصادر أساسية  بنلعبد اهلل أما بالنسبة 

نظرا لعدـ عثور الكاتب على دراسات معمقة ُب فكر عبد اهلل بن بيو استمد الباحث 
مصادره األساسية من أعماؿ عبد اهلل بن بيو ذاتو وىي: حوار عن بعد حقوؽ اإلنساف 

اإلرىاب: التشخيص واغبلوؿ (، ُٕٙٓٓب اإلسبلـ، )الرياض: مكتبة العبيكاف، 
 (. ٕٚٓٓ)الرياض: الشركة لؤلحباث والتطوير، 

انطبلقا من اؼبصادر السابقة، هنج الباحث إىل معاعبة إشكالية البحث 
اعتمادا على تأويل وربليل اؼبراجع واؼبصادر اؼبتعلقة باغبداثة ُب إنتاج اؼبفكرين، وعلى 

ت العلمية اؼبنتشرة ُب اؼبواقع العلمية عرب ضوء اؼبعلومات اليت تتضمن ُب الكتب واجملاال
 اإلنًتنت.   
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 هيكل البحث .ح 
من حرص الباحث على تقدًن دراسة موضوعية يتكامل فيها البعداف 

 الفلسفي واؼبقاصدي الشرعي تشكلت معامل البحث على األبواب التالية وعناصرىا:
تشتمل على خلفية البحث، أسئلة البحث،  اليتالباب األوؿ: اؼبقدمة 

أىداؼ البحث، أنبية البحث، الدارسات السابقة، اإلطار النظري، منهج البحث، 
 وأخَتا ىيكل البحث. 

فيو على السَتة الذاتية لكل من: طو عبد الرضبن  الباحثالباب الثاين: يرك  
غربية واعبمهورية اإلسبلمية لظروؼ السياسية ُب اؼبملكة اؼبوعبد اهلل بن بيو، ٍب تليها ا

اؼبوريتانية، فالظروؼ العلمية ُب اؼبملكة اؼبغربية واعبمهورية اإلسبلمية اؼبوريتانية. وقد بدأ 
 الباحث ُب عرض شخصية طو عبد الرضبن: السَتة الذاتية واػبلفية الفكرية، أحدىا:

 اػبلفية الفكرية،السَتة الذاتية و  مسَتتو علمية، ومؤلفاتو. وكذلك قد كتب الباحث عن
واؼبسَتة العلمية لعبد اهلل بن بية ومؤلفاتو. وذلك أنو ال شك ُب أف السَتة الذاتية 
للمفكر تتعلق باػبلفية الفكرية اليت ينشأ فيها سواء كانت ُب اإلطار السياسي أو 

 العلمي الذين يؤثراف فيما وراء وعيو ألف اؼبفكر ابن زمانو وبيئتو. 
اغبداثة الغربية وإشكاليتها سواء كانت ُب  بالبحثن الباب الثالث: يتضم

اإليديولوجية التقدمية ومبوذج اغبداثة الغربية وال ىبفى فيها مفهـو اغبداثة الغربية أو 
 تقدـ العامل الغريب إىل العامل العريب.  انتقاؿ روح

الباب الرابع: وبتوي على الن عة اإلنسانية بُت اؼبرك ية الفردية واؼبمكنات 
إشكالية اإلنسانية الغربية ودورىا ُب العامل العريب. وال جـر غبضارية اليت انبثقت منها ا

إىل أف لكل من طو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو أطروحات فكرية ذبديدية ُب اإلنسانية 
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وخطاب القيم اإلنسانية من خبلؿ روح النصوص الدينية اإلسبلمية مقارنة باألفكار 
 ربيُت.اإلنسانية لدى الغ

الباب اػبامس: يناقش الباحث فيو اغبداثة اإلسبلمية من تشكل اؼبفهـو إىل 
 تشكل اؼبشروع عند طو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو ُب السياؽ اإلنساين من حيث

حل اخت اؿ الوعي اإلنساين ُب تطورىا وتطبيق الكرامة اإلنسانية ٍب الكرامة اإلنسانية و 
 .مشروع "اغبداثة اإلسبلمية"كبو اجملتمع اؼبعاصر 
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 الباب السادس
 الخاتمة: الحداثة البديلة 

 
عبد الرضبن بناء على ما تقدـ عرضو وربليلو عن فكر كل من طو  

وعبد اهلل بن بيو ُب ؾباؿ الن عة اإلنسانية انطبلقا من رؤية اغبداثة اإلسبلمية توصل 
 النتائج التالية :  الباحث إىل

 قبل ما سنوات من اؼبمتدة ةالفًت  ُب اؼبغرب ُب السياسية العملية إف   -1
 ستعمارالا ربت البلد ىذا فيها كاف اليت الفًتة أي ،اؼبغرب استقبلؿ
 البيئة وما .اغبديث العريب العصرب يسمى اؼب موافق وىو ،الفرنسي

 بيو، بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو فيها ترىّب  اليت العريب اؼبغرب ُب االستعمارية
 االستعمار ىذا أف ُب خفاء وال .واقع اغبداثة الغربية أشكاؿ من شكل إال
 .أوىل بدرجة ثقاُب استعمار ىو بل فحسب، العسكرية باؽبيمنة يتحدد ال

 كما كاف، بل اإلنسانية عبميع الرشد عن دائما يعرب ال وىذا الواقع اغبداثي
 اغبفاظ ُب الغرب طريق بيو، بن اهلل وعبد الرضبن عبد طو أراء من اتضح
 أو الثالث العامل ُب والسياسية والدينية واالجتماعية االقتصادية السيطرة على

 روح عن أيضا سباما ـبتلف اغبديث الغريب الواقع ىذا طبعا،. النامية الدوؿ
 .لئلنساف والنقد الرشد أساس على نظريا تنبٍت اليت اغبداثة

الًتبية ب اغبداثية حلوؿ اؼبشكبلت إىلطو عبد الرضبن وعبد اهلل بن بيو  يرى  -ٕ
الصوفية اليت تتجلى ُب حب اإلنساف للجميع. وإصبلحهما األخبلقية 

وإشكالياهتا يبدأ من ذات اإلنساف نفسو إذا صلح صلحت ػبطاب اغبداثة 
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اغبداثة وإذا فسد فسدت اغبداثة. فإصبلح اغبداثة ترتبط سباما بالقيم 
تمثل بالن عة اإلنسانية اؼبنحرفة، ألجلها ربتاج تاليت  الصوفية األخبلقية

 اغبداثة إىل ذبديد اؼبعٌت لئلنساف اعبديد ُب عصرنا اليـو اؼبسمى بػ"عصر ما
بعد اغبداثة". ومن جانب آخر، هبب أف يكوف اإلنساف صاغبا ُب نفسو 
ومصلحا لغَته. وال ينحصر ىذا اػبطاب ُب بعده احمللي بل ُب األفق العاؼبي 

 دبا ُب ذلك اجملتمع األندونيسي.
يعد ل ـو القيم اإلنسانية واحًتاـ حقوؽ اإلنساف عنصرين مرك يُت ُب الفكر   -ٖ

ن وعبد اهلل بن بيو، وهبما سانبا ُب نقد اغبداثة الغربية اغبداثي لطو عبد الرضب
وتقويبها وإصبلحها. ويلـ  أف يتطرؽ من ىذه اؼبسانبة بناء اغبداثة 
اإلسبلمية على أسس ترسيخ قيم الشريعة اإلسبلمية. يبدو أف كبلنبا يعمل 

. إف اغبداثة الغربية اليت ُب مشروع الفكر اغبداثي "صداـ اغبضارة" حل
ُب النظرية قيًما جديدة ينظر إليها ىذاف اؼبفكراف على أهنا ؾبرد قدمت 

مصطلح يستخدـ كأداة للسيطرة على الثقافات األخرى أو اؽبيمنة على 
الواقع بأهنما يدافعاف عن أنبية القيم اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف ُب و "الغَت". 

غبداثة البديلة، اغبياة اإلنسانية اؼبعاصرة يبُت لنا أهنما يتجهاف كبو فكرة ا
وىي اغبداثة اإلسبلمية اليت تنبٍت على القيم اإلسبلمية. وُب ىذا الصدد، 
تؤكد ىذه الدراسة أطروحة طرحها العديد من الباحثُت ُب العلـو االجتماعية 
والسياسية حوؿ ضرورة "تعدد اغبداثات"، دبعٌت أنو ال ينبغي أف يكوف ىناؾ 

رض على اجملتمعات اؼبختلفة؛ قد شكل أو مفهـو واحد من اغبداثة يُف



ٕٓٛ 

يطالب كل ؾبتمع، دبا فيو اجملتمع اإلسبلمي، دبفهومو اػباص عن اغبداثة 
 اؼبستمدة من قيمو ورؤيتو للعامل.
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 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية
 أ

أرسبلف، شكيب، ؼباذا تأخر اؼبسلموف وؼباذا تقدـ غَتىم، )بَتوت: منشورات دار 
 (دوف السنة مكتبة اغبياة،

أركوف، ؿبمد ، ن عة األنسنة ُب الفكر العريب: جيل مسكويو والتوحيدي، ترصبة: ىاشم 
 (ٜٜٛٔصاحل، )بَتوت: دار الساقى، 

إقباؿ، ؿبمد إقباؿ، ذبديد الفكر الديٍت ُب اإلسبلـ، )بَتوت: دار الكتاب اللبناين، 
ٕٓٔٔ.) 

وت: دار الكتاب العريب، دوف أمُت، أضبد ، زعماء اإلصبلح ُب العصر اغبديث، )بَت 
 السنة( 

 ب
 (.ُٕٕٓٓب كتاب اإليباف، )بَتوت: دار ابن كثَت،  ٖٔالبخاري، اغبديث 

 (ٕٕٓٓبدوي، عبد الرضبن، اإلنساف الكامل ُب اإلسبلـ، )الكويت: وكالة اؼبطبوعة، 
 (.ٕٜٛٔ، اإلنسانية والوجودية، )بَتوت: دار القلم،                   

 بن، حورا عن بعد حوؿ حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ، )الرياض: العبيكاف، بيو، عبد اهلل
ٕٓٓٙ.) 
 (.ٕٕٔٓ، مشاىد من اؼبقاصد، )الرياض: دار وجوه للنشر والتوزيع،                 
 ، إثارات ذبديدية ُب حقوؿ األصوؿ.                
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 (.ٕٚٓٓمكتبة العبيكاف، ، اإلرىاب: التشخيص واغبلوؿ، )الرياض:                 
، خطاب األمن ُب اإلسبلـ وثقافة التسامح والوئاـ، )الرياض: أكاديبية                 

 (.ٜٜٜٔنايف العربية للعلـو األمنية، 
، تبيح اؼبراجع على تأصيل فقو الواقع: التيسَت والتبشَت والتذكَت                 

 والتبصَت. 
 الفتوى وفقو األقلية..، صناعة                 
، مقاصد اؼبعامبلت ومراصد الواقعات، )ديب: مسار للطباعة والنشر،                 

ٕٓٔٛ ) 
 ت

تيم، عطا ؿبمد صاحل و فوزي أضبد، النظم السياسية العربية اؼبعاصرة، )طرابلس: مرك  
 العاؼبي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر،(

 ج
كر اإلسبلمي اؼبعاصر: عبد اجمليد الشرُب أمبوذجا، ُب جابلي، عيسي، اغبداثة ُب الف

 (.ٕٗٔٓاغبداثة: جدؿ الكونية واػبصوصية، )بَتوت: اؼبرك  الثقاُب العريب، 
 (    ٖٜٜٔاعبابري، ؿبمد عابد ، كبن والًتاث، )بَتوت: اؼبرك  الثقاُب العريب، 

َتوت: مرك  دراسات ، الًتاث واغبداثة: دراسات ومناقشات، )ب                      
 (.ٜٜٔٔالوحدة العربية، 

، إشكاليات الفكر العريب اؼبعاصر، )بَتوت: مرك  دراسات                       
 ( ٜٜٓٔالوحدة العربية، 

 (ٜٜٔٔاعبوزية، إبن القيم, إعبلـ اؼبوقعُت, اعب ء الثالث )بَتوت: دار الكتب العلمية, 



ٕٔٔ 

 ح
موقفنا من الًتاث القدًن، )بَتوت: اؼبؤسسة اعبامعية حنفي، حسن، الًتاث والتجديد: 

 .(ٕٜٜٔللدراسات والنشر والتوزيع، 
اغبري، عبد النيب، طو عبد الرضبن وؿبمد عابد اعبابري: صراع اؼبشروعُت على أرض 

 (.ٕٗٔٓاغبكمة الرشدية، )بَتوت: الشبكة العربية ألحباث والنشر، 
 خ

اؼبقاصد الشرعية، )الرياض: مكتبة العبيكاف،  اػبادمي، نور الدين بن اؼبختار ، علم
ٕٓٓٔ.) 

 د
داىش، ؿبمد علي، اؼبغرب العريب اؼبعاصر، )لبناف: الدار العربية للموسوعات، 

ٕٓٔٗ.) 
دايك، توين فاف ، اػبطاب والسلطة، اؼبًتجم: غيداء العلي، )القاىرة: اؼبرك  القومي 

 (.ٕٗٔٓللًتصبة، 
ترصبة: ؿبمود ؿبمد اػبضَتي، )القاىرة: دار الكاتب  ديكارت، رينيو، مقاؿ عن اؼبنهج،
 (.ٜٛٙٔالعريب للطباعة والنشر، 

 ( ٖٜٓٔالدين، أضبد عبده خَت، علم اؼبنطق، )مصر: اؼبطبعة الرضبانية، 
 ر

الرضبن، طو عبد، روح اغبداثة: اؼبدخل إىل تأسيس اغبداثة اإلسبلمية، )اؼبغرب: الدار 
 (.ٕٙٓٓالبيضاء، 

 (.ٕٕٔٓ، سؤاؿ العمل، )اؼبغرب: الدار البيضاء،                



ٕٕٔ 

، سؤاؿ األخبلؽ: مسانبة ُب النقد األخبلقي للحداثة الغربية، )اؼبغرب:                
 (.ٕٓٓٓالدار البيضاء، 

، اللساف واؼبي اف أو التكوثر العقلي، )بَتوت: اؼبرك  الثقاُب العريب،                
ٜٜٔٛ.) 

 (.ٖٜٜٔ، ذبديد اؼبنهج ُب تقوًن الًتاث، )بَتوت: الدار البيضاء،                
 (. ٜٜٛٔ، اللساف واؼبي اف أو التكوثر العقلي، )اؼبغرب: الدار البيضاء،                
، ُب أصوؿ اغبوار وذبديد علم الكبلـ، )اؼبغرب: الدار البيضاء،                

ٕٓٓٓ) 
العمل الديٍت وذبديد العقل، )اؼبغرب: اؼبرك  الثقاُب ُب العريب،  ،               

ٜٜٔٚ .) 
، اغبق العريب ُب االختبلؼ الفلسفي، )اؼبغرب: اؼبرك  الثقاُب العريب،                

ٕٓٓٙ.) 
، اؼبنطق والنحو الصوري، )بَتوت: دار الطليعة للطابعة والنشر،                

ٜٖٔٛ.) 
، ثغور اؼبرابطة: مقاربة ائتمانية لصراع األمة اغبالية، )الرباط: مرك                 

 (.ٕٛٔٓمغارب، 
دين اغبياء: من الفقو االئتماري إىل الفقو االئتماين، )بَتوت: اؼبؤسسة  ،               

 (ٕٚٔٓالعربية للفكر واإلبداع، 
لبناف: الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، من أجل اؼبستقبل، ) حوارات ،               

ٕٓٔٔ .) 



ٕٖٔ 

 
الرزاؽ، عماد الدين إبراىيم عبد ، الن عة اإلنسانية )األنسنة( اعبذور والنشأة، ُب 
األنسنة العربية اؼبعاصرة ورىانات اإلنساف العريب، العريب،)بَتوت: دار الروافد 

 (. ٕٙٔٓالثقافية، 
 رب ُب ؾبلة تاريخ اؼبغربالطيب، دستور صباعة لساف اؼبغاألزرؽ، 

 

  

ريكور، بوؿ، ؿباضرات ُب األيديولوجيا و اليوتوبيا، الًتصبة: فبلح رحيم، )بنغازي: دار 
 (.ٕٕٓٓالكتب الوطنية، 

 ز
 (ٜٕٓٓزىرة، أبو، تاريخ اؼبذاىب اإلسبلمية، )القاىرة: دار الفكر العريب، 

 (ٜٜ٘ٔار البيضاء، زيد، نصر حامد أبو، النص، السلطة، اغبقيقة، )بَتوت: الد
 ع

عبده، ؿبمد، اإلسبلـ بُت العلم واؼبدنية، )القاىرة: كلمات عربية للًتصبة والنفشر، 
ٕٓٔٔ.) 

عريب، إبن، فصوص اغبكم، اؼبعلق واحملقق: أبو العبل عفيفي، )بَتوت: دار الكتاب 
 العريب(.

 (.ٕٕٔٓالعروي، عبد اهلل ، مفهـو اغبرية، )اؼبغرب: اؼبرك  الثقاُب العريب، 
 (.ٜٜٙٔ، ؾبمل تاريخ اؼبغرب، )بَتوت: اؼبرك  الثقاُب العريب،                  
 (.ٕٕٔٓ، مفهـو اإليديولوجي، )بَتوت: اؼبرك  الثقاُب العريب،                  



ٕٔٗ 

 (. ٕٔٓٓ، عبد اهلل، مفهـو العقل، )اؼبغرب:الدار البيضاء،                  
، مهى ؿبمود إبراىيم ، ربليل اػبطاب ُب النقد العريب اغبديث: دراسة مقارنة ُب  العقـو

 النظرية واؼبنهج، رسالة الدكتوراه
 (.ٜٜٔٔعمارة، ؿبمد، تيارات الفكر اإلسبلمي، )القاىرة: دار الشروؽ، 

 غ
الغراب، ؿبمود ؿبمود، اإلنساف الكامل من كبلـ الشيخ األكرب ؿبي الدين ابن العريب، 

(ٜٜٔٓ .) 
حامد، أساس القياس، احملقق: فهد ؿبمد السدحاف )الرياض: مكتبة  الغ ايل، أبو

  (ٖٜٜٔالعبيكاف، 
 س

 (.ٕٚٓٓسبيبل، ؿبمد، ـباضات اغبداثة، )بَتوت: دار اؽبادي، 
عموري،  الكتابة والتشكيل األيدولوجي ُب الرواية العربية اؼبعاصرة،)رسلة  ،السعيد

باتنة، عاـ دراسي -دكتورة ُب كلية اآلداب واللغات جبامعة اغباج ػبضر
ٕٕٓٔ-ٕٖٓٔ) 

السبلـ، بوزبرة عبد، طو عبد الرضبن ونقد اغبداثة، )بَتوت: جدواؿ للنشر والتوزيع، 
ٕٓٔٔ). 

روسو، -مونتسكيو-لوؾ-لسفة حقوؽ اإلنساف، ىوب السوداين، أنساـ عامر ، ف
  (ٕٚٔٓ)بَتوت: دار الرافيدين، 

 ش
 (. ٕ٘ٓٓالشايب، نور الدين ، نيتشو ونقد اغبداثة، )القَتواف: دار اؼبعرفة للنشر، 



ٕٔ٘ 

الشاطيب، أيب اسحاؽ ، اؼبوافقات ُب أصوؿ الفقو، اعب ء الثاين من القسم الثالث، )دار 
 الفكر العريب(

ؿبمد، نقد اغبداثة ُب فكر نيتشو، )بَتوت: الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، الشيخ، 
ٕٓٓٚ.) 

فلسفة اغبداثة ُب فكر ىيغل، )بَتوت: الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، _______
ٕٓٓٛ.) 

 ص
صفية، بد اهلل بن، إيديولوجيا التقدـ و سبثبلت اليوتوبيا ُب الرواية العربية اؼبعاصرة: 

أغسطوس  ٔٓتقبل وأسئلة النص، تونس: مؤمن ببل حدود، سبظهرات اؼبس
ٕٓٔٙ . 

 ط
طيب، أضبد، الًتاث والتجديد: مناقشات وردود، )القاىرة: دار القدس العريب، 

ٕٓٔٙ.) 
 ( ٕٚٔٓ، حديث ُب العلل واؼبقاصد، )القاىرة: دار اؼبعارؼ،              

 
 
 ف

الفارايب، أبو نصر، كتاب األلفاظ اؼبستعملة ُب اؼبنطق، احملقق: ؿبسن مهدي،)بَتوت: 
 (. ٜٛٙٔدار اؼبشرؽ: 

 ل



ٕٔٙ 

الليثي، مدحت ماىر، فقو الواقع ُب الًتاث السياسي اإلسبلمي، )بَتوت: الدار 
 (.ٕٓٔٓالبيضاء، 

 ك
كبو إعادة الكيايل، ماىر ، ؿبمد عابد اعبابري حسنب حنفي: حوار اؼبشرؽ واؼبغرب 

 الفكر القومي العريب، )بَتوت: مكتبة الفكر اعبديد( .
 م

ُب كتاب اإليباف، اجمللد األوؿ )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع،  ٘ٗاؼبسلم، اغبديث 
ٕٓٓٙ.) 

مشروح، إبراىيم ، طو عبد الرضبن: قراءة ُب مشروعو الفكري، )بَتوت: مرك  اغبضارة 
 (.ٜٕٓٓلتنمية الفكر اإلسبلمي، 

 منظور، إبن، لساف العرب، احمللد اغبادي عشر، )بَتوت: دار صادر(.
مسعد، علي الدين ىبلؿ و نيفُت، النظم السياسية العربية قضايا االستمرار والتغيَت، 

 (.ٕٕٓٓ)بَتوت: مرك  دراسات الوحدة العربية، 
 مقلد، ؿبمد يوسف، موريتانيا اغبديثة، )دار الكتاب اللبناين(.

 ن
عبد اجمليد، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، )بَتوت: دار الغرب اإلسبلمي، النجار، 

ٕٓٓٙ) 
 و

الوائلي، عامر عبد زيد، أركيولوجيا األنسنية الغربية، األنسنة العربية اؼبعاصرة ورىانات 
 .(ٕٙٔٓاإلنساف العريب،)بَتوت: دار الروافد الثقافية، 



ٕٔٚ 

 ه
اغبداثة: جدؿ الكونية واػبصوصية، اؽبداجي، ىشاـ، سؤاؿ اغبداثة والتحديث ُب 

 (ٕٗٔٓ)اؼبغرب: الدار البيضاء، 
 ي

يوسف بن عدي، مشروع اإلبداع الفلسفي العريب: قراءة ُب أعماؿ د. طو عبد الرضبن، 
 (.ٕٕٔٓ)بَتوت: الشبكة العربية لؤلحباث والنشر، 

 .ُٕٗٓٓب اللغة العربية وآداهبا، كلية الدراسات العليا اعبامعة األردنية، 
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ٕٔٛ 

 المجلة العلمية
 أ

أغسطس/آب  ٗٔ، إصدار ٔٔاألزمة السورية، تقرير أوضاع نصف شهري رقم 
ٕٓٔٙ. 

-اؼبقداد، ؿبمد أضبد، واقع األمن اعبماعي ُب ظل سياسات التدخل الدويل: العراؽ
، العدد ٕٖواالجتماعية، اجمللد حالة دراسة، ؾبلة دراسات: العلـو اإلنسانية 

ٕ ،ٕٓٓ٘. 
 ب

 .ٗالعدد:  ٕٔٔٓبوكوفا، إيرينا، الن عة اإلنسانية: إىل أين؟، ؾبلة الرسالة، 
 
 ح

حامدي، مبارؾ، إشكالية التحديث ُب مشروع اعبابري الفكري: مقاربة ربليلية نقدية، 
International Journal of Humanities and 

Cultural Studies,   ٕ٘ٔٓء األوؿ، العدد الرابع، السنة اعب 
حسن، عامر، مستقبل األيدولوجي واليوتوبيا ُب الفكر السياسي الغريب اغبديث، )ؾبلة 

 (ٖٗالعلـو السياسية، العدد: 
 
 ع

علي، علي عبد القادر، العدالة االجتماعية وسياسات اإلنفاؽ العاـ ُب دوؿ الثورات 
 .ٕٗٔٓالسنة  ٖ/ٜالعربية، العدد 



ٕٜٔ 

، العوؼبة وقضايا اؼبساواة ُب توزيع الدخل ُب الدوؿ العربية،                         
 api.org-www.arabi، ٕ٘ٓٓالسنة 

مليوف قصة يبنية بُت األمل واؼبعاناة،  ٕٓعودة، سلمى، شريط األخبار ال يكفي: 
توف، اللجنة الدولية للصليب األضبر،  السنة اجمللة اإلنساين العدد الرابع والس

ٕٓٔٛ. 
 س

سعيد، إبن، سوأؿ اغبداثة ُب فكر طو عبد الرضبن: من النقد إىل اإلبداع، اجمللد/العدد: 
 ، اعب ائر.ٕٗٔٓ، ٖٔ

 م
ؿبمد، غريب، ربديات العوؼبة وآثارىا على العامل العريب، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، 

 العدد السادس.
النظرية واؼبنهج، -لسانية لتحليل خطاب اغبياة اليومية-ـبتفر، حفيظة، مقاربة سوسيو

 ..ٕٛٔٓ-ٕٙالعدد  ٘ٔؾبلة العلـو االجتماعية، اجمللد 
 

 السيرة الذاتية
اإلسم الكامل مصلحوف. حصل على شهادة الليسانس ُب شعبة العقيدة والفلسفة من  

. ٍب ناؿ شهادة اؼباجستَت ُب ٕٕٔٓكلية أصوؿ الدين جبامعة األزىر الشريف عاـ 
شعبة الفلسفة واألدياف ُب كلية الدراسات العليا جبامعة سوناف أمبيل اإلسبلمية 

اجملبلت األكاديبية التابعة عبامعة كياىي واشتغل ؿبققا لبعض . ٕ٘ٔٓاغبكومية عا 
اغباج عبد اغبليم موجوكرطو جاوى الشرقية. وُب نفس اعبامعة، كاف مدرسا ُب الدراسة 



ٕٕٓ 

عن منصب رئيس مرك  البحوث  الفلسفية وبعض مواد العلـو الشرعية، ومسئوؿ
       واػبدمات االجتماعية ُب ىذه اعبامعة.
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