
Kilitbahir  
E Y L Ü L / S E P T E M B E R  2 0 2 0 ,  S A Y I / I S S U E  1 7  

[ S a y f a / P a g e s  1 4 3 – 1 6 8 ]  
https://doi.org/10.5281/zenodo.4033475 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir 
 

 التعامل مع السنة النبو�ة، دراسة وصف�ة تحلیل�ة الحداثة واالتجاهات المتأثرة بها في 

Mohamad Anas SARMINI∗ 

 

Nebevi Sünnete Yaklaşımda Modernite ve Ondan Etkilenen Eğilimler, Betimsel ve 

Analitik Bir Çalışma 

Öz  

Bu çalışma, modernizmin Müslümanların dünyasında getirdiği problemi tasvir etmeyi ve 

bununla birlikte dini metinlere, özellikle de hadislere yönelik ortaya çıkan ilmi yaklaşımları tahlil etmeyi 

hedeflemektedir. Bunun için de sadece geleneksel veya modern yaklaşımlarden bahsedilmemiş, aynı 

zamanda bu ikisinin arasındaki mesafeyi kapatmayı hedefleyen diğer uzlaşmacı yaklaşımlar ele alınmıştır.  

Araştırmalar neticesinde modernizmden etkilenen ve ortaya çıkan ilmi yaklaşımları dört grupta toplamak 

mümkündür. Bunlardan birincisi; Muhammed Abduh'un (ö.1905) temsil ettiği akılcı ve yenilikçi 

yaklaşımıdır. İkincisi; ilmi selefi eğilimin doğduğu ve mezhebe bağlılığı reddeden hukuki yaklaşımdır. Bu 

yönelimi el-Elbânî'nin çalışmalarının (ö.1999) gölgesinde tahlil etmiştik. Üçüncüsü; nasların makasıdını 

araştıran, zannî hadisleri reddeden veya makasıda ters düşmeleri durumunda bunları te’vil eden amaçsal 

yaklaşımdır. Bu eğilimi temsilen Taha Cabir el-Alvani (ö.2016) tercih edilmiştir. Dördüncüsü; değerleri 

önceleyen ve nasları anlamada bu çerçeveden bakan ahlaki değerler yaklaşımıdır. Bunu temsilen de 

Fazlurrahman (ö.1988) tercih edilmiştir. Çalışmada, modernizmin söz konusu alimler üzerindeki etkisini 

tespit etmeye çalışılmıştır. Ayrıca onların sünnetin hüccet değeri, hadislerin tashîh ve tad'îfi, hadisle 

amel etme veya etmeme, hadislerin zahir anlamlarıyla kabul edilmesi veya tevil edilmesi gibi konularında 

modernizme karşı verdikleri cevapları ve geliştirdikleri metotları ortaya koymaya özen gösterilmiştir. 

Sonuç kısmında ise bu yaklaşımlara yönelik genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hadis, Modernite, Akılcılık, Selefilik, Makâsıd, Değerler 

Modernity and the Affected Tendencies in Approach to Sunnah, A Descriptive and 

Analytical Study  

Abstract 

This study aims to depict the dilemma that modernity has brought to the Muslim scholars, and 

to analyze the scientific trends that have emerged influenced by modernity through the issue of dealing 
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with the religious texts, especially the Sunnah. It is not concerned with pure modernist or traditional 

trends; it is interested in the reconciliatory trends that wanted to bridge the gap between modernity and 

traditions. The study shows that the reconciliatory trends can be classified into four types, the first is the 

rational reform trend, which is linked to the school of Muhammad Abdo. The second is the non-sectarian 

legislative trend, which is the Salafi scientific trend has been derived from, Albanian as an example. The 

third is Maqasid trends that searches for the purposes of the religious texts, then rejects Sunnah or 

interprets it if it violates those purposes, Taha Jaber Al-Alwani will be an example. The fourth is the 

ethical value trend that examines the values and proposes ways of understanding according to the 

deductive values FazluRahman is studied as an example. The study focused on the following issues: 

authenticity of Sunnah, correcting and weakening hadith and acceptance of its apparent meanings or 

interpreting it. Then presented in the conclusion a normative evaluation of these trends. 

Keywords: Hadith, Modernity, Rationality, Salafism, Maqasid, Values 

س   ئكصكج

التي نشأت متأثرة  المأزق الذي جلبته الحداثة إلى المسلمین، و�لى تحلیل االتجاهات العلم�ة  تهدف هذه الدراسة إلى تصو�ر  

النص   التعامل مع  مسألة  المسلمین من خالل  أو �الحداثة عند  الحداث�ة  �االتجاهات  ُتعنى  النبو�ة. وهي ال  األحادیث  و�األخص  الدیني 

التوف�ق� �االتجاهات  تهتم  و�نما  رفة،  الصِّ أظهرتالتراث�ة  بینهما.  والتوفیق  والتراث  الحداثة  بین  المسافة  تجسیر  أرادت  التي  أن   ة  الدراسة 

عة أنواع، األول هو االتجاه اإلصالحي العقالني والذي یرت�ط �مدرسة محمد االتجاهات العلم�ة التي تأثرت �الحداثة �مكن تصن�فها في أر� 

م)  1999والذي تفرع عنه االتجاه السلفي العلمي ومثلت الدراسة له �األل�اني (ت  م). والثاني االتجاه التشر�عي الالمذهبي1905عبده (ت

ث. والثالث هو االتجاه المقصدي الذي ی�حث في مقاصد النصوص،   ثم یرد السنن الظن�ة أو یؤولها إذا �انت تخالف تلك المقاصد،  المحدِّ

الق�مي األخالقي الذي ی�حث في الق�م وسبل فهم النصوص من خاللها،   م). والرا�ع االتجاه2016ومثلت الدراسة له �طه جابر العلواني (ت

ي علماء هذه االتجاهات وفي شكل استجابتهم لها،  م). واهتمت الدراسة بب�ان تأثیر الحداثة ف1988الدراسة له �فضل الرحمن (تومثلت  

ث أو تر�ه، والقبول �معان�ه الظاهرة أو تأو�له، ثم  خصوصا في المسائل اآلت�ة: حج�ة السنة، وتصح�ح الحدیث وتضع�فه، والعمل �الحدی

 و�ما مع�ار�ا لتلك االتجاهات.قدَّمت في الخاتمة تق

ب ة ئكصفئئح�  الق�م  ،المقاصد ،السلف�ة ،العقالن�ة ،الحداثة ،: الحدیثئك�كصئ

 المقدمة

المسلمین �سببه الذي تع�شه أمة  الكبیر  الحداثة والمأزق  الدراسة إلى تصو�ر  ا، وتحلیل االتجاهات  تتجه هذه 

مل مع النص الدیني و�األخص النصوص النبو�ة. فالدراسة تفترض  الكبرى التي نشأت �أثر من الحداثة ف�ما یتصل �التعا

قد تغلغلت في منهج�ات ال�حث والدرس الحدیثي، حتى ولو لم یتم التصر�ح بذلك أو لم �ظهر �جالء، وتهدف  �أن الحداثة  
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هذه استقراء  إلى  ا  الدراسة  في  الصادرة  الحدیث�ة  اإلسالم�ة  الدراسات  في  الكامنة  الحداث�ة  لدى  المالمح  الماضي  لقرن 

صر، وجمال الدین القاسمي واألل�اني من الشام، وطه جابر  الشخص�ات األنموذج�ة التي تم اخت�ارها، �محمد عبده من م

ا من  االنتقال  َثم  ومن  �اكستان.  من  الرحمن  وفضل  العراق،  من  هذه  العلواني  �جمع  والوصف  التحلیل  إلى  الستقراء 

النقد    فكر�ة متأثرة �الحداثة، وصوال إلى تحدید نقاط التأثیر تلك و�خضاعها إلى  الخصائص في أنساق تعبر عن اتجاهات

و�عادة النظر �غرض تقو�م هذه الحاالت، خصوصا أنها عند �ثیر من ال�احثین ل�ست من أنماط الحداثة التي �سلط علیها  

 ت الصح�حة الحقا. س والنقد، وال ر�ب أن فهم مجر�ات األمور السا�قة مفید في اتخاذ االتجاهاالدر 

وهذا �عني أن الدراسة تست�عد االتجاهات الحداث�ة الصر�حة أو العقالن�ة الم�اشرة، وذلك ألن هناك العدید من  

الحداثیین �حج�ة السنة وتأو�لها ونقدها، ومن   الدراسات التي ناقشت هذه المسائل، وناقشت موقف الحداثة من السنة، وآراء

الفوزان،   صالح  دراسة  الرسولو مذلك  سنة  من  العقالنیین  آ�ادودراسة    1، قف  الخیر  اللیث  أبو  وموقف  ي،  محمد  السنة 

 3،السنة النبو�ةاألخطاء المنهج�ة في �تا�ات العقالنیین المعاصر�ن في  ،  بلخیر را�حودراسة    2، العصرانیین والعقالنیین منها

الرقیبودراسة   صالح  بن  في  ،  سعید  الحدیثة  العقالن�ة  المدرسة  المشكلةمنهج  األحادیث  هذه    4، دراسة  في  والمالحظ 

 الدراسات أنها تتجه إلى النظر الحداثي الصرف أو أنها تخلطه �كل ما یتصل �الحداثة.

ولكن   الدراسات،  لتلك  امتدادا  الدراسة  هذه  ُتعدَّ  أن  االتجاهات  و�مكن  وهو  ف�ه،  تخصصت  آخر  مجال  في 

�الحداثة والتي �غلب على تسمیتها أس آراء توف�ق�ة صادرة عن المتأثرة  أنها  أي  ماء أخرى �اإلصالح والسلف�ة والمقاصد، 

لمین ارتأت تقد�م تنازالت معینة ف�ما یتصل �السنة أمام فلسفة الحداثة، ول�ست �صادرة عن خصوم األمة علماء من المس

تقل  و  ال  وأهمیته  ال�احثین،  من  �ثیر  ف�ه  �شتغل  لم  �كرا  زال  ما  فیها  والحدیث  الحداث�ة  أعدائها.  االتجاهات  تحلیل  عن 

 الصرفة.

�طلق   تشر�ع�ة  فلسف�ة  فكر�ة  منظومة  وجود  أال وهي  فكر�ة،  تار�خ�ة  اعت�ارات  عدة  من  الدراسة  هذه  تنطلق 

التقلی القرن  علیها منظومة الحداثة، وهي تقابل منظومة  المسلمین أواخر  التقائهما في بالد  َتَولَّد عن  السا�قة علیها، وأنه  د 

ر�ة قامت بها منظومة التقلید عشر مأزق مازالت آثاره قائمة لم ُتحل، وأنَّ هذا المأزق قد نتجت عنه عدة مراجعات فكالتاسع  

 المذ�ورة هي میدان هذه الدراسة.   وأن هذه المراجعات قد اتخذت أشكاال واتجاهات متعددة، فاألشكال واألنساق 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحرس الوطني، جهاز اإلرشاد والتوج�ه.في دار هذه الدراسة  ت نشر  1
 م. 2006نشرت هذه الدراسة في الجامعة اإلسالم�ة العالم�ة،  2
 . 152-123م، ص2018، 19شرت هذه الدراسة في مجلة الحضارة اإلسالم�ة، مجلد ن 3
 م. 2011نشرت هذه الدراسة ��حث في مؤتمر السنة النبو�ة الدولي، مالیز�ا، جامعة مال�ا،  4
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وي ات المدروسة من جهة مناهجها في استق�ال النص النبولمز�د من الدقة اتجهت الدراسة إلى تحلیل االتجاه

أوال ثم تأو�له تأو�ال جدیدا في س�اق إعادة قراءة التراث بتأثیٍر من الحداثة والشعور �مأزق مواجهتها في البالد اإلسالم�ة،  

الذي سببت�اعت�ار   الحضاري  للحرج  االستجا�ة  المختارة هو محاولة  القراءات  المشترك بین هذه  المواجهة بین میراث  أن  ه 

مخت شرخا  فیها  أحدثت  التي  الحداثة،  وفلسفة  التقلید�ة  المنظومة  المنظومة  تصیب  �انت  التي  الهزات  أنواع  تماما عن  لفا 

خا من  آت�ة  فلسفات  أو  لق�م  تعرضها  المنظومة، التقلید�ة عند  الفلسفات    5رج  أن  المذ�ورتین  المرحلتین  بین  األهم  والفارق 

ترد   �انت  الز قد�ما  عبر  متطاولة  �جهود  وأسلمتها  تنقیتها  عمل�ة  فتتم  إسالم�ة  أرض�ة  قد إلى  الحداثة  فإن  الیوم  أّما  من، 

الفكري واالجتماعي واالقتصاد سا�قا و�االستعمار  العسكري  �االستعمار  المسلمین  بالد  معظم  ي الحقا، وهو فرضت على 

أمامه مع شعور �ضرو  الذي جلب معه شعورًا �االنغالق  للنص ومخارج ال تتطابق  األمر  ال�حث عن فضاءات جدیدة  رة 

 والمناهج التقلید�ة.

وقد نهجت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، فكان أن انتظمت على م�حثین رئ�سین، األول یناقش خصائص 

ابتها للحداثة في لبته معها، والثاني یناقش أهم االتجاهات الكل�ة وآل�ة عملها ونمط استجالحداثة وخصوص�ة المأزق الذي ج

 د�ة تقو�م�ة لالتجاهات �لها، ونقاط اتفاقها وافتراقها.  س�اق التعامل مع السنة النبو�ة، ثم اختتمت �قراءة نق

 الم�حث األول: في مأزق الحداثة

أسس   اآلت�ة:  األفكار  مناقشة  مفهوم و�تضمن  مع  وعالقتها  الحداثة  والتشر�ع�ة،  الفلسف�ة  وأ�عادها  الحداثة 

 ، وعمق المأزق الذي جلبته الحداثة معها إلى المسلمین، وأهم�ة التعامل معه. القط�عة

 أوًال: مفهوم الحداثة وأ�عادها

في   النهضة  �عصر  یر�طها  ما  أرجحها  رأي،  من  أكثر  ف�ه  الحداثة  بدا�ات  عن  الكالم  أن  م،  1453یبدو 

العقل والنقد   ثلة من األد�اء والكتاب وفالسفة  األنوار على ید  الكن�سة و�عصر  لنقد  الفلسفي واألدبي  إنتاجهم  الذین �رسوا 

آنذاك من جهة، النظر في منطق أرسطو، وشككوا في قدرته على �شف   واألنظمة  أعادوا  الذین  التجر�بي  العلم  وفالسفة 

  6إرساء المناهج التجر�ب�ة القائمة على االخت�ار والمالحظة من جهة ثان�ة. أسرار الكون الطب�ع�ة، وأسهموا في

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر مفهوم النوازل إلى أزمنتنا الحدیثة،  من المصطلحات التي استخدمت في األزمنة السا�قة للتعبیر عن هذه الهزات مصطلح النوازل، ومن هنا ینتقد استحضا  5

 و�رجح عل�ه مصطلح المأزق، لتغایر الحالتین تماما �ما س�أتي.
 م.  1642م، وغالیلیو 2162انظر دور شخص�ات من فالسفة العلم الشهیر�ن أمثال ب�كون  6
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و�توارد ال�احثون على تأكید صعو�ة تحدید مدلول الحداثة وض�ط مفهومها، وذلك لمالها من امتدادات وعالئق 

ذلك. ولعله �صح القول �أنها:  �العلوم والمناهج والفلسفات، األمر الذي یؤثر في تصورنا لها، أو ألنه یراد لها أن تكون �

مع نظام  ذات  للعالم،  وجدیدة  شاملة  فلسف�ة  العالم  رؤ�ة  إدراك  في  الوحیدة  المعرف�ة  السلطة  العقل  من  جعل  جدید،  رفي 

هدف إلى القط�عة عن العقل الوس�ط واألنظمة التقلید�ة. فهي فلسفة نقد للمناهج التقلید�ة التي �شترك فیها المادي والذات، ت

لنت�جة هي انقطاع مع الذات �هللا، وتحول  حاني، و�رساء لمناهج ماد�ة بدیلة، تمثل المستقبل والدقة والصحة العلم�ة، واوالرو 

 7وم التقدم إلعالء الجدید مقابل التقلیدي القد�م.ال�قین واإل�مان إلى شك، وظهور مفه

لحر�ة، فالعقالن�ة �ما سبق هي عقلنة القول  و�مكن إرجاع هذه الفلسفة إلى أسس ثالثة، هي العقالن�ة والذات�ة وا

ا  مع  التعامل  في  اإلالعلمي واإلنساني  استعادة  الفردان�ة هي  أو  الذات�ة  ثم  الغیبي.  القول  والح�اة واست�عاد  ثقته لدین  نسان 

قوالت الفلسف�ة بنفسه و�عقالنیته، وشعوره �االستقالل عن اإلله. ثم الحر�ة الناجمة عن األسین السا�قین، والتي أكسبت الم

أه التشر�عي والقانوني، وذلك عبر مخارج عدة  الُ�عَد  نابلیون، وتمكین الحداث�ة  التقنین ومدونة  اإلنسان،  مها إعالن حقوق 

   8شق�ه الد�مقراط�ة الس�اس�ة والرأسمال�ة االقتصاد�ة.مفهوم اللیبرال�ة �

فات إلى نظام ح�اة شامل، ال�عد التنظیري الفلسفي،  و�ذلك امتلكت الحداثة األ�عاد الالزمة لتحول األفكار والفلس

مع قفزة هائلة تقن�ة، األمر الذي حمل    9أي أنها فلسفة وتشر�ع، ونظام فكري وقانوني متماسك،وال�عد التطب�قي التشر�عي،  

التار�خ. نها�ة  �علنوا  أن  �ه  التكامل واستغنوا  هذا  أدر�وا  الحداثة عندما  اإلسالم    10فالسفة  أن  �امتالكه و�ما  دائما �صرح 

 ما رجحنا تسمیته �المأزق أو الحرج الحضاري.هاتین المنظومتین، فكانت نت�جة تالق�ه مع الحداثة أن سببت  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار  . الطیب تیز�ني، 822/ 2م، 2001، 2منشورات عو�دات، ط ، ترجمة خلیل أحمد خلیل، بیروت:موسوعة الالند الفلسف�ةانظر للتوسع: أندر�ه الالند،  7

المفكر�ن العرب، عمان: منشوراتالنظري والمفاه�مي  �مشار�ة لف�ف من  فیالدلف�ا،    ، من ندوة الحداثة وما �عد الحداثة،  . ن�كوالس  35م، ص2000جامعة 
 . 108م، ص2000، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، ، ترجمة ناجي رشوان، مراجعة محمد بر�ديتوجهات ما �عد الحداثةرز�رج،  

، ترجمة أنور مغیث،  نقد الحداثةن،  . أالن تور�223م، ص1990، بیروت: مر�ز اإلنماء القومي،  نقد العقل الغر�ي، الحداثة وما �عد الحداثةمطاع صفدي،    8
 . 69م، ص1992، بیروت: مر�ز اإلنماء القومي، فلسفة الحداثةكي، . فتحي التر�كي ورشیدة التر�270م، ص1997القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، 

ال  9 و�ن  أحقیته.  �الضرورة  �عني  وانتظامه ال  النظام  تماسك  إن  الس�اق،  في هذا  نقطتین  الفلسف�ة  البد من توض�ح  المنظومة  تتالقى  قلما  أنه  تدعي  دراسة 
ن الرومان�ة والفارس�ة والشیوع�ة إلى حد �بیر تتمیز �منظومة واحدة فقط، و�مكن لنا القول إن اإلسالم  والتشر�ع�ة لنظام ما، فالیهود�ة والمس�ح�ة والبوذ�ة والقوانی 

 والحداثة فحسب الیوم تمتلك هاتین المنظومتین.
لوائل حالق، واعتمدت  رجحت اعتماد اسمه بهذه الصورة احتراما لما صرح �ه بنفسه في الملحق الذي �ت�ه  -أس�اب ما ذ�ره عبد الرحمن طه  لعل هذا من    10

بیَّن �ما  عائلته  اسم  له �ل األ  -اسم طه  تتداعى  فعل حضاري  أنها  حین  في  و�تار�خ آخر،  �إنسان�ة  أتت  الحداثة و�أنها  الذي رافق  التهو�ل  مم  عن حجم 
وتحمیله دالالت جدیدة هي أش�ه �النضج العقالني  �السو�ة. وفكرته تعتمد على تحر�ر مصطلح الحداثة من أحماله الدالل�ة المرت�طة �الفلسفة والتشر�ع الغر�ي،  

 . 26-19م، ص2007، المغرب: معهد المعارف الحكم�ة، الحداثة والمقاومةوالر�ادة الحضار�ة لألمم. عبد الرحمن طه، 
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 ثان�ا: الحداثة وعالئقها �القط�عة الفكر�ة 

ناقشت   التي  النصوص  التحر�ر، ألن  إلى �عض  الفكر�ة، عالقة �حاجة  القط�عة  الحداثة ومفهوم  العالقة بین 

إلى �ونها قط�عة مع الماضي و�ونها �عثا جدیدا، ولكن أي قط�عة؟ فهذال الدارسین  حداثة ترجعها  آراء  ف�ه  تفاوتت  ا مما 

التاّم والنهائي عن �ل ما هو من العصور الكالس�ك�ة والتقلید�ة من   11وتقی�ماتهم، القط�عة إلى االنفصال  ف�عضهم یوسع 

�االنقطاع عن ق�م التراث فحسب، و�عضهم �حصرها �القط�عة مع المقدس    أدوات ومناهج وق�م وأعراف، و�عضهم �حددها

القط�عة عن اإلسالم دون نیوي، أو مع األنماط والمناهج التقلید�ة في فهم الواقع، و�عض المؤدلجین �حددها �الدیني أو الد

 12غیره من األد�ان والفلسفات. 

كنة وال تقوم على وقائع ثابتة، �اعت�ار انتساب الحداثة  والذي �مكن لنا قوله إن دعوى االنفصال التام ل�ست مم

بن رشد من  د اإلنساني واإلسالمي أ�ضا، �انتسابها إلى مقوالت من الفلسفة الیونان�ة ومقوالت الإلى نماذج معینة من التقلی

وذات�ة،   انتقائ�ة  إذن  فالقط�عة  الوس�طة،  العصور  في  أنفسهم  فالسفتهم  و�لى  المسلمین،  �حسب الفالسفة  وتتضاءل  تتسع 

على القط�عة، ولكنها انتقائ�ة تتجه إلى اتجاه واحد من الموقف الشخصي األیدیولوجي للمفكر، �ما یرجح مصطلح االنتقائ�ة  

مادي ذو ال�عد العقالني الدهراني اإلنساني، المنكر للعلوي والمفارق اإللهي الروحاني، ومن هنا  التراث، أال وهو االتجاه ال

 13  الدعوى الحداث�ة فلسف�ا ومفارقتها للم�ادئ اإلسالم�ة. تأتي خطورة

عندما   أنه  هنا  التولواإلشكال  �عض ص�غ  إقرار  جهة  جرى  من  األمر  تم عرض  واإلسالم،  الحداثة  بین  �ف 

تحمله من فلسفة  جزئ�ة فحسب، �االستفادة من المناهج الفكر�ة أو التقن�ة أو ه�اكل اإلدارة الس�اس�ة، لم �جر التن�ه إلى ما  

   14وق�م �امنة فیها إال عند القلة. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوه  11 الجابري،  عابد  محمد  (قط�عة)  عن  تختلف  أر�ون  محمد  (قط�عة)  فقال:  �نفودي  محمد  ال�احث  األخ  إل�ه  تن�ه  ما  عن  و  تختلف  الجابري  ط�عة) 

ات  القراء(قط�عة) محمد شحرور، و(قط�عة) محمد شحرور تختلف عن (قط�عة) أبي �عرب المرزوقي، و�ذا عن (قط�عة) طه عبد الرحمن وهكذا. انظر مقاله  
 الرا�ط:    )، 1-3الحداث�ة للقرآن ( 

https://tafsir.net/interview/20/al-qra-aat-al-hdathyt-llqr-aan-1-3 
 .26، صالحداثة والمقاومة انظر �نفودي في المقال السابق، طه،  12
ن ما ت�قى من  إن هذه االنتقائ�ة نجدها في دعاة الحداثة من المسلمین، فإنهم ی�قون على صلتهم �التراث الذي یتناسب وال�عد الذي یدعون إل�ه، و�رفضو   13

مفهوم اإلصالح المعاصر �مكن   �ه، وهذا االنتقاء �جعل من الدعوة الحداث�ة دعوة "إصالح�ة" ألنالتراث على أنه من التقلید الذي تجب القط�عة معه والثورة عل
�ا وتتصل  �مفهوم�ه،  للتقلید  تتنكر  التي  السلف�ة  �الدعوة  حداثي،  أثر  لها  النوع  هذا  من  "قط�عة"  �ل  فإن  وعل�ه  أ�ضا،  �االنتقاء  األولى  تفسیره  ألصول 

مصطلحات تتوافق في حیزات معینة، وتتشا�ك ف�ما  معها، و�مكن لي أن نقول �أن الحداثة واإلصالح والسلف�ة عندنا    و�شخص�ات معینة من التراث تشترك
 بینها رغم الت�اعد الظاهري بینها.

ة أحوال الممالك: "�أن  م، الذي صرَّح �أنه �ستورد مؤسسات وفلسفة معا، فقال في خط�ة �تا�ه أقوم المسالك في معرف1888وأذ�ر منهم خیر الدین التونسي  14
لنهوض واإلصالح الدولتي"، ثم أعقب ذلك ب�اب في التنظ�مات �ستشهد ف�ه �فكرة المصالح و�نماذج تراث�ة عن  هناك ضرورة لكسب رجال الدین في عمل�ات ا

 وما �عدها. 3م، ص2012دار الكتاب المصري، ، القاهرة: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك األخذ من الفرس والروم والهند والحضارات األخرى. انظر 
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 النبوي استجا�ة للحداثة الم�حث الثاني: اتجاهات التعامل مع النص 

الدیني  النص  من  موقفها  خالل  من  الكبرى  الحداث�ة  االتجاهات  دراسة  إلى  الم�حث  هذا  في  الدراسة  تتجه 

الولوج في ذلك البد من   النبوي، ولكن قبل  توض�ح �عض األمور، �ل استجا�ة صدرت عقب االشت�اك و�األخص النص 

مسلك التأل�ف والتوفیق بین الطرفین هي استجا�ة حداث�ة ولو لم تصرح بذلك، الحداثي التراثي في بالد المسلمین، واتخذت  

رج عن الدراسة، و�ل موقف ینم عن تمثل التراث فحسب أو الحداثة فقط بدون عمل�ة تقر�ب فهو خاوهي داخلة في حدود  

أو عمل�ة منتقدة �ل�ا، بل إن  حدود الدراسة ألنها تمثل لجهة واحدة. �ما أنه ل�ست �ل استجا�ة للحداثة هي خطیئة �برى  

سة ال تستبق �ما مع�ار�ا في المسألة بل تترك األمر إلى  في �ثیر من تلك االستجا�ات نقاط تفوق ودقة، وهذا �عني أن الدرا

 ح الدراسة أر�عة اتجاهات �ل�ة هي اآلت�ة:ما �عد ذ�ر االتجاهات. وتقتر 

 األول: االتجاه اإلصالحي العقالني 

األ االتجاه  �اعوهو  واألهم،  من  قدم  �عده  جاء  لما  س  المؤسِّ االتجاه  و�اعت�اره  للحداثة،  استجا�ة  أول  ت�اره 

مصر   إلى  نابلیون  �حملة  ظهوره  بدا�ات  تحدید  و�مكن  إلى1798اتجاهات.  ُش�َّانها  ورحالت  رفاعة   م،  �رحلة  الغرب 

م، والمشروط�ة  1839لدولة العثمان�ة  والذي تجلى �عد ذلك في إصدار قانون التنظ�مات في ا  15م)،1873الطهطاوي (ت:

وهو االتجاه الذي حصل   16م).1918م، في عهد عبد الحمید الثاني (ت:1908م والثان�ة في  1876ولى في "الدستور�ة" األ

ل المرجع�ة م ألفكار  �ما أنَّه االتجاه األكثر ثراء �ا  17ن الشر�عة والتقلید التراثي إلى الحداثة والفلسفة الغر��ة.ف�ه بدا�ة تحوُّ

لص�اغ التأس�س�ة  �ما واألطروحات  المس�حي  �اإلصالح  تشبیهه  �صح  هنا  ومن  والحداثة  التراث  بین  تول�فات عصر�ة  ة 

الفت  18سلف،  هذه  في  التي طرحت  األساس�ة  األفكار  إن جم�ع  �ما  بل  اتجاهات مستقلة الحقا  إلى  قد تطورت  الحافلة  رة 

 س�أتي. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م) قد عاصرت رحلة دوستو�فسكي إلى الغرب (أر�عین�ات القرن نفسه)، فأما رفاعة فسجل مالحظاته  1831  -م1827ن رحلة رفاعة ( تجدر اإلشارة إلى أ  15

بلغة ت�شیر�ة منبهرة �الغرب �ق�م وتقدم ومدن�ة، رغم أنه لم    " وصور ف�ه المناحي اإل�جاب�ة والمتقدمة فحسب من فرنسا،تلخ�ص اإلبر�زعن هذه الرحلة في "
"، صور  ذ�ر�ات شتاء عن مشاعر ص�فكلم عن فصل الدین عن الح�اة في الكتاب. وسجل دوستو�فسكي مالحظاته عن الرحلة في روا�ة قصیرة �عنوان "یت

ذل خالل  من  أراد  جدا،  قاس�ة  تهكم�ة  ساخرة  �ار�كاتور�ة  �طر�قة  فرنسا  وأفیها  آنذاك،  الروسي  الشعب  لدى  المحل�ة  �القوم�ة  الشعور  یرفع  أن  یتصدى  ك  ن 
 لطوفان االستغراب في بالده، وهما موقفان �ستحقان مز�دا من التأمل.

التار�خ�ة الرسم�ة،    م. ج�م أوزون، النزاعات1981، المحقق: إحسان حقي، بیروت: دار النفائس،  تار�خ الدولة العل�ة العثمان�ةانظر للتوسع محمد فر�د �ك،    16
 م. 2005نشر جامعة الحر��ة، 

 وما �عدها. 269م، فصل تحد�ات الحداثة، ص2007، ترجمة أحمد الموصلي، بیروت: دار المدار اإلسالمي، ار�خ النظر�ات الفقه�ة توائل حالق،  17
 ، الرا�ط:اإلصالح الدیني �العالم اإلسالمي في الفترة الحدیثة انظر محاضرة لمحمد جبرون �عنوان  18

https://www.youtube.com/watch?v=yzOSyC4V0mg 
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الفة وسقوط البالد العر��ة تحت  ترة المذ�ورة، وانتهى �إعالن سقوط الخولقد استمر االتجاه اإلصالحي طیلة الف

 19وتخصصا.نیر االحتالل العسكري األجنبي الم�اشر للبلدان العر��ة، لتبتدئ عقب ذلك مرحلة االتجاهات األكثر وضوحا 

(ت: عبده  محمد  �مدرسة  المرحلة  هذه  على  التمثیل  القاسمي 1905و�مكن  الدین  وجمال  مصر  في  (ت:    م) 

هي1914 الحداثة  مأزق  مع  االتجاه  هذا  أصحاب  تعامل  في  المر�ز�ة  الفكرة  الشام.  في  التراثي    م)  التأو�ل  �أن  اإلقرار 

إع أمر�ن:  من  وأنه البد  �اف�ا،  �عد  لم  الدین�ة  في منظومة  للنصوص  الحداثة و�دخاله  من  النافع  الجدید  وتقبُّل  قراءته،  ادة 

 تول�ف�ة مقترحة. 

 مظاهر �ثیرة، یهمنا منها اثنان:االستجا�ة في وقد تجلت هذه 

األول: إصالح حال المسلمین عبر إعادة النظر �األصول التي أدت إلى فرقتهم، وال�حث في مصادر جدیدة 

إلى   تؤدي  و للتشر�ع  الخالف،  وتنفي  العمل  اإلصالح  وجوب  �ثیرا  �رر  الذي  القاسمي  لدى  بوضوح  الغا�ة  هذه  تظهر 

المبني على ما ال �صح�الصح�ح فقط، وترك ا  وتقسم تمثُّالت هذه االستجا�ة إلى مرحلتین، األولى    20.لمذهب�ة والخالف 

 محمد عبده، الثان�ة تالمذته. 

عب �محمد  المتمثلة  األولى  المرحلة  الحج�ة  فأما  في  لها  المعهودة  المكانة  السنة  إیالء  عدم  عنه  فالمعهود  ده 

قائد واألخ�ار والغیب�ات إذا ما عارض القرآن أو العقل، واختار أن نشأة االختراع  والتشر�ع، فصرَّح برد الخبر اآلحاد في الع

�ما أنه    21ستیالء األمو�ین على السلطة، لى انصداع بناء الجماعة اإلسالم�ة إثر مقتل عثمان وافي الروا�ة والتأو�ل تعود إ

عائقا عن اإلصالح الذي ینشد إل�ه، و�نتقد ردَّ عددا من األحادیث الصح�حة في ذلك، أي أنه �ان �جد في �عض السنن  

التفسیر  �تب  داخلت  التي  �قول  اإلسرائیل�ات  لم .  الش�طان  أن  من  وع�سى،  مر�م  حدیث  في  ورد  ما  "وأما  عبده:  محمد 

وحدیث إسالم ش�طان النبي صلى هللا عل�ه وسلم، و�زالة حظ الش�طان من قل�ه، فهو من األخ�ار الظن�ة، ألنه من یلمسهما، 

عالى:  ا�ة اآلحاد، ولما �ان موضوعها عالم الغیب، واإل�مان �الغیب من قسم العقائد، وهي ال یؤخذ فیها �الظن، لقوله ترو 

و�ذلك    22.] �نا غیر مكلفین �اإل�مان �مضمون تلك األحادیث في عقائدنا"28َشْیًئا [النجم:    َوِ�نَّ الظَّنَّ َال ُ�ْغِني ِمَن اْلَحقِّ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وما قرره أ�ضا  231-226، 216-209م، ص 2010، بیروت: دار ال�شائر اإلسالم�ة، جمال الدین القاسمي وجهوده الحدیث�ة محمد أنس سرمیني،  انظر  19

 محمد جبرون في محاضرته المذ�ورة.
اس. انظر للتوسع سرمیني، جمال الدین  : قواعد التحدیث، و�صالح المساجد، واالستئناس لتصح�ح أنكحة النظهر هذا في �ت�ه عموما ومن أظهر نماذجها  20

 القاسمي وجهوده الحدیث�ة، المواضع السا�قة.
 .22م، ص1994، تحقیق محمد عمارة، القاهرة: دار الشروق، رسالة التوحیدمحمد عبده،  21
 .392/ 3م، 1967ر: دار المنار، ، مصتفسیر المنار نقله محمد رشید رضا في  22
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السحر  إلى حدیث  "عل  تعرض  الحدیث وال نحكِّمه في عقیدتنا، ونأخذ ورفضه رفضا قطع�ا وقال  أن نفوض األمر في  ینا 

المه هي �لها مما صحَّ في ال�خاري ومسلم، وهو واإلشكال أن األحادیث التي أشار إلیها �ك  23بنص الكتاب و�دلیل العقل". 

ها أي نقاش علمي حدیثي سوى ردها �أنها ظن�ة وتخال  ف العقل أو ظاهر الكتاب.  ال �قدم في ردِّ

الذي  توفیق صدقي  وقد ظهر عن هذا الفرع من االتجاه اإلصالحي العقالني من ینكر حج�ة السنة تماما، مثل  

"وخالصة القول في هذا الموضوع أننا �جب  "، جاء فیهما:  اإلسالم هو القرآن وحده"مقالین تحت عنوان  أصدر في المنار  

التصرف، أو �ع�ارة أخرى "الكتاب والق�اس"، أما السنة فما زاد  تعالى مع استعمال العقل و   علینا االقتصار على �تاب هللا

الكتاب، إن شئنا عملنا �ه، و�ن شئنا تر�ناه" السنة المحمد�ةصاحب  محمود أبو ر�ة  و�ذلك    24.منها على  ،  أضواء على 

قال: في رجل.. قد   بده حیثذنا اإلمام محمد ع: "ورحم هللا أستاوالذي أصر على ب�ان نسبته لمحمد عبده في الكتاب فقال

الذي أعجب الناس    –أي أن ق�مة هذا الرجل    -حفظ متن ال�خاري �له، لقد زادت نسخة في البلد" "حقًا �هللا ما قال اإلمام  

 25.جم�عًا �ه ألنه حفظ ال�خاري ال تز�د عن ق�مة نسخة من �تاب ال�خاري، ال تتحرك وال تعي"

مدرسة عبده، فقد ظهر فیها عكس النظر السابق، وهو إعادة االعت�ار  المذة  ن�ة فهي متمثلة بتوأما المرحلة الثا

للسنة النبو�ة والتمسك �مقولة إن سبیل توحید األمة وتأكید هو�تها أمام مد الحداثة هو �التمسك �الحدیث الصح�ح و�عالء  

لصح�ح وترك الضع�ف سیوفر  �ة، فااللتزام �الحدیث ا مكانته، وجمع األمة عل�ه، و�خراج الحدیث الضع�ف عن دائرة الحج

مع�ارا ثابتا في إصالح الدین والفقه والشر�عة، وسینفي عنها اختالفات الفقهاء التي ال دلیل نصي لها، فالحدیث الضع�ف 

إلصالحي یر�د  سبب للفرقة وللفهم الخاطئ للدین، �ما أن اعتماده س�جعل �ثیرا من المتغیرات في دائرة الثوابت، والهدف ا

 26دائرة المتغیر، و�مكن عد القاسمي ورشید رضا من رجاالت هذه المرحلة وأصحاب هذا الفكر. التوسع من 

والنقد،   العقل  ق�مة  و�عالء  والتر�وي،  والدنیوي  الشرعي  التعل�م  و�صالح  الدیني،  النص  قراءة  إصالح  الثاني: 

�إخراج الحدیث غیر الصح�ح من دائرة على مسألة سلطة الحدیث  وتفضیل �تا�ات المتقدمین على المتأخر�ن، وانعكس هذا  

 الحج�ة، وعلى مسألة التأو�ل بتفضیل التأو�ل العقالني للنصوص على التأو�الت الغیب�ة التراث�ة. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 95-94م، ص1991، 2، تونس: الدار التونس�ة للنشر، طاإلسالم والحداثة. وانظر عبد المجید الشرفي، 184-183، صتفسیر جزء عممحمد عبده،  23
 )، السنة التاسعة.12-7، مصر: مجلة المنار، العددان ( اإلسالم هو القرآن وحدهتوفیق صدقي،  24
. وقد خصص له الش�خ مصطفى الس�اعي في السنة  329م، ص1958-ه1377، مصر: مط�عة التأل�ف،  أضواء على السنة المحمد�ة�ة،  محمود أبو ر   25

 .94ومكانتها في التشر�ع اإلسالم، م�احث �ثیرة لنقده. وأشار الشرفي إلى العالقة بین أبي ر�ة �محمد عبده في اإلسالم والحداثة، ص
.  269، بیروت: دار الكتب العلم�ة، صقواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثون �فقه الحدیث، في جمال الدین القاسمي،  انظر ال�اب العاشر المعن  26

 وانظر سرمیني، جمال الدین القاسمي وجهوده الحدیث�ة.
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�كتاب  عبده  �اهتمام  هذا  تجلى  وقد  والمقاصد،  المصلحة  نظر�ة  في  األولي  ال�حث  في  األمر  هذا  وتجلى 

تالمذته لط�اعته وشرحه وتدر�سه. فالمصلحة �انت مفهوما یؤدي دورا ضئیال في  ئه إلى األزهر، وتوج�ه الموافقات، واستدعا

الفقه التراثي، ولكن عبده جعل منه محورا لفكره الشرعي وأدار عل�ه األحكام، وعبره جادل �أنه من الجائز تقیید حق الرجل  

ه)، ونشره لها منفصلة عن 716ي (ت: ر�ة المصلحة عند الطوفكما تجلى أ�ضا �اهتمام القاسمي بنظ27في تعدد الزوجات. 

و�أخذه �حدیث المسح على الجور�ین وفتواه �جواز المسح علیهما ولو �انا رق�قین مراعاة للمصلحة   28شرح األر�عین النوو�ة.

 29والت�سیر.

  ادیث الصح�حة �عرضها ومن تمثُّالت هذه االستجا�ة، محاولة عقلنة المعجزات النبو�ة أو إعادة النظر في األح

 30على نتائج العلوم الماد�ة الحدیثة، �تأو�ل الطیر األ�ابیل وحجارة السجیل، �ال�عوض التي تحمل و�اء الجدري عند عبده،

ولم أر فرقا في هذا الجانب بین محمد عبده   31وأ�ضا �إنكار محمد عبده لحدیث سحر النبي، و�نكار رجم الزاني المحصن.

فالقاسم القاسمي في تفسیره رأ�ه في رد حدیث   ي ورشید رضا تكلماوتالمذته،  أثبت  األحادیث، وقد  الكثیر من  في عقلنة 

 32سحر النبي.

وهذا �عني أن االتجاه اإلصالحي في مسألة حج�ة السنة والعمل بها على رأیین بین منكر أو مضیق، و�ین 

 رأي واحد.متوسع ومثبت، وفي مسألة إخضاعها للعقل ومناقشة المتون فهم على 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 234م، ص2020أل�حاث والنشر، بیروت: الش�كة العر��ة ل  ، ترجمة عمرو �سیوني وه�ة حداد،النزاع على السنة انظر للتوسع جوناثان براون،  27
 ، الرا�ط:مقاصد الشر�عة والمدخل الق�ميانظر للتوسع رضوان السید،  28

http://www.ridwanalsayyid.com/cms/assets/pdf/e03c62db43e14c1c9d5c35130de664c4.pdf 
. وانظر للتوسع في المسألة  53م، ص1971ب اإلسالمي، د.ط،  ن األل�اني، بیروت: المكت ، تحقیق ناصر الدیالمسح على الجور�ینجمال الدین القاسمي،    29

  . 538-528، ص184-173، صجمال الدین القاسمي وجهوده الحدیث�ةأنس سرمیني، 
القاهرة: الجمع�ة الخیر�ة اإلسالم�ة، طتفسیر جزء عممحمد عبده،    30 متجه إلى تأو�ل الط158-157ه، ص1341،  3،  یر �ال�عوض والسجیل  . وتأو�له 

الكشاف  وب الجدري، وأما القول �أنه قد انتشر فیهم الجدري وتسبب �قتلهم جم�عا فهو منقول في �تب التفاسیر عن عكرمة ومقاتل. انظر الزمخشري،  �م�كر 
 . 675/ 4م، 1994دار الفكر، . وابن �ثیر، تفسیر القرآن العظ�م، 799/ 4ه، 1407، 3، بیروت: دار الكتاب العر�ي، طعن حقائق غوامض التنز�ل 

، مصر: دار هال للنشر والتوز�ع،  محمد عبده بین النقد والتأصیل، المنهج الفقهي لإلمام محمد عبدهانظر في هذا دراسة مختصة لمحمد الهادي عف�في،    31
 م. 2007

. وقال عق�ه: "وال  305/  17  م، تفسیر سورة الفلق، 1978،  2الفكر، ط، تحقیق محمد فؤاد عبد ال�اقي، بیروت: دار  محاسن التأو�ل جمال الدین القاسمي،    32
معنىً  أو  سندًا  النقد  سالمًا من  فیها  ل�س �ل مخرج  الصحاح، وذلك ألن  في  �ان مخرجًا  عل�ه، و�ن  برهن  لما  الخبر،  �قبل هذا  أال  في  �عرفه  غرا�ة  �ما   ،

المناقشة في خب فقال: "على أن  الدین  ر اآلحاد معروفة من عهد الصحا�ة". واالراسخون". وابتدأ بدلیل آخر،  المسألة أنس سرمیني، جمال  للتوسع في  نظر 
 . 546-539القاسمي وجهوده الحدیث�ة، ص
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 الثاني: االتجاه التشر�عي والسلفي العلمي  

تعود امتدادات هذا االتجاه إلى تار�خ العمل في مجلة األحكام العدل�ة التي شرعت الدولة العثمان�ة بتقنینها عام  

م) في فرنسا الذي عهد إلى أر�عة مختصین 1821م، وذلك �أثر مما قام �ه نابلیون (ت:1876م، وصدرت عام  1839

القو ل نقد   33م.1810و  1804انین وض�طها بین سنتي  تقنین  �ما أسهم بهذا االتجاه ما صرح �ه االتجاه اإلصالحي من 

ومن أن االجتهاد المذهبي في ضوء أصول مذهب واحد لم �عد   -على افتراض صحة الدعوى -دعوى غلق �اب االجتهاد  

الرجوع في  �كون  الحل  وأن  الحداثة،  عصر  �حاجات  للوفاء  المذ  كاف�ا  هذه إلى  �أحد  تقید  دون  جم�عها  اإلسالم�ة  اهب 

 المذاهب في االجتهاد، ولكن دون خروج عنها إلى األقوال الشاذة أو المنفردة في التراث. 

والقانون   الحدیثة  المناهج  منهج�ا على ضوء  الفقه  إعادة ص�اغة  العمل على  إلى  الفقهاء  اهتمامات  فاتجهت 

قام فقهاء السلطنة �شرحها والتعلیق علیها إلى أن قام الش�خ مصطفى الزرقا  و�عد ذلك  الغر�ي المعاصر �ما في المجلة،  

�أهم تصن�ف فقهي في العصر الحدیث، أل�س ف�ه الفقه اإلسالمي ثو�ا جدیدا،    -الذي �ان �جید الفرنس�ة-م)  2000(ت:

فأ الغر��ة،  الحقوق�ة  النظر�ات  غرار  على  عامة  نظر�ات  وم�ادئه  قواعده  من  لنظر�و�نى  ونظر�ة  ّصل  العامة،  االلتزام  ة 

  34الملك�ة، واالرت�اط التعاقدي، والشروط العقد�ة، والمؤ�دات التشر�ع�ة، واألهل�ة والضمان.

وفي المقابل ظهر اتجاه آخر یدعي أن التقلید مذمة مطلقا، وأن العودة �جب أن تكون إلى النصوص التشر�ع�ة 

العمل، وأكد أن االختالف ل�س برحمة بل هو نق�صة سببها غل�ة الرأي في  لتشر�ع و األولى الكتاب والسنة، في االجتهاد وا

العلم�ة الذین أصلوا لتشر�ع وفقه إسالمي قائم على   السلف�ة  الفقه على الخبر والحدیث، فظهر من رحم هذا االتجاه دعاة 

النبوي، والحدیث  ال  35القرآن  والمسائل  الكل�ات  مع  یتعامل  القرآن  أن  مع  عموم�ة  و�اعت�ار  تعاملت  من  هي  السنة  وأن 

فحسب،  السنة  فقه  هو  الفقه  االتجاه وصار  هذا  في  السنة  ق�مة  بذلك  فارتفعت  الخاصة،  والمسائل  الجزئ�ة    36النصوص 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهم  قد أبدوا إعجا  وال یهمنا ال�حث في أس�اب میل أور�ة إلى التقنین �قدر ما یهمنا الكالم عن أثر ذلك في المسلمین، وال �خفى أن السلطان والفقهاء حوله   33

دما اطلعوا عل�ه، وقرروا اإلت�ان �مثله، وتأتي أهم�ة هذا القرار من جهة أنهم �انوا قد أنجزوا مؤخرا مجموعة (الفتاوى الهند�ة)  بهذا المنجز القانوني الفرنسي عن
تابتها  م، الذي أمر �ك1707نك ز�ب عالمكیر ت: التي تمثل نمط التقنین الوفي للتقلید اإلسالمي في الترتیب والتبو�ب، بناء على أمر اإلمبراطور الهندي أور 

 ، الرا�ط:األثر الفرنسي في تقنین الفقه اإلسالمي الحدیث والمعاصر م. انظر أمیر ناشر النعم، 1662سنة 
https://www.syria.tv/TDQ 

 م. 2004، 2، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقهي العام انظر مصطفى الزرقا،  34
 ال شك أن فیها خیر �بیر وخدمة عظ�مة لسنة..یث�ة التي قام بها االتجاه السلفي، و الحدیث عن النهضة الحد 35
" و�تب األل�اني وفتاواه الحدیث�ة، في قضا�ا المرأة وفي الل�اس والع�ادات وغیرها، انظر مسألة التز�ن  فقه السنةال تخفى اإلشارة هنا إلى �تب سید سابق "  36

 لى سبیل المثال.ستقر عل�ه فتوى الفقهاء في المسألة ع�الذهب المحلق التي خالف فیها ما ا
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فحسب،  حدیث  من  �ما صح  متصل  التي   37والتشر�ع  و�القواعد  األسانید  �ظواهر  مرت�طة  هي  التصح�ح  عمل�ة  أن  على 

الم  من  المتأخرون  عللها  أرساها  دون  الم�اشرة  ومعانیها  النصوص  �ظواهر  مرت�طة  الواقع  على  التنز�ل  وعمل�ة  حدثین، 

تكون  ومقا �حیث  الحدیث  في  والتضع�ف  والتصح�ح  التخر�ج  عمل�ة  على  �ثیرا  التر�یز  تم  لذلك  عمل  صدها.  بوصلة 

الفقه،  الحدیث الموضوعي  38للمشتغلین في  أقسام  األكاد�م�ة  الدراسات  أساس    و�ذلك ظهرت في  المسائل على  تق�م  التي 

وساعد في ذلك دخول الط�اعة    39شر�ع أم في التر��ة أم في االقتصاد واالجتماع وغیره.حدیثي فحسب سواء أكانت في الت

 تحقیق �تب الحدیث وموسوعات السنة ونشرها بین المسلمین.  وانتشار الكتب الشخص�ة فاشتغلوا على

قة بین السلف�ة العلم�ة والحداثة تحتاج ي السابق والحداثة جل�ة، ولكن العالعلى أن العالقة بین االتجاه القانون

لید�ة التي سبق  مز�د تفصیل، وهي في ظني تعود إلى نقاط أهمها اثنان، أما األول فهو ما یتصل �القطع�ة مع األزمنة التق

رت علیها المذاهب، فمخالفة ذلك أمر �سیر،  ذ�رها، والسلف�ة الصل�ة تقوم �قط�عة مع المذاهب اإلسالم�ة والفهوم التي استق

ذاهب واشتغلوا على إث�ات أنها لم تكن إجماعا صر�حا، وال �خفى أنهم ولذلك عنوا �ثیرا برد اإلجماعات التي ادعیت في الم

ني فهو وأما الثا 40ات تناسب هذا التوجه من التراث، فكما ذ�رت الدراسة القط�عة �انت قطع�ة انتقائ�ة.اعتمدوا على شخص�

غایتها هي مز�د من التمر�ز على الهو�ة اإلسالم�ة في مقابل الهو�ة الغر��ة الحداث�ة، ولذلك عني هذا االتجاه �مسائل أن  

لفعل، والمحافظة على الشخص�ة أمام المد المقابل. فتوحید األمة وجمعها  الوالء والبراء والتكفیر، وهذا وارد في س�اق رد ا

 أس�اب الفرقة واالختالف یهیئ أس�اب االنتصار في الجولة مع الحداثة. خلف الحدیث النبوي، ورد

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وال أئمتها على  للتمثیل على هذه الفكرة �مكن أن نخضع �تاب األل�اني في تحر�م آالت الطرب للتحلیل، فمن خالل عنوانه الثاني �قول: الرد �الوحیین وأق  37

قوله "أئمتنا" ألقوال األئمة الذین �قولون �قوله،  فقط، مع استعانة انتقائ�ة صرح بها �   ابن حزم ومقلد�ه وعلى الصوفیین، فمصادره هي الوحیین الكتاب والسنة
زف، وفي شرحها  ولكن لو دخلنا في الكتاب وتت�عنا فصوله، لوجدناه أنه قد أقامه على الحدیث فقط، فقسمه على األحادیث الصح�حة في تحر�م الغناء والمعا

عرضا. أي أن الكتاب هو من فروع فقه السنة، بل إن المالحظ أن هذا المنهج قد  القرآن في العناو�ن وفي الفروع إال  وتوج�ه االستدالل بها دون حضور للنص 
یث ذم الغناء في  انعكس على العلماء خارج االتجاه السلفي، فالش�خ عبد هللا بن یوسف الجد�ع عندما ألف في حل الموس�قا فإنه ابتدأ ذلك �كتاب سماه أحاد

أن مصنفه الثاني الالحق في المسألة قد صنفه على النظر الفقهي العام ول�س الحدیثي. انظر الجد�ع، عبد هللا   فعادت المسألة لد�ه أ�ضا حدیث�ة، على المیزان 
، مكت�ة  آالت الطربتحر�م م. محمد ناصر الدین األل�اني،  1986ه، 1406، الط�عة األولى، الكو�ت: دار األقصى، أحادیث ذم الغناء في المیزانبن یوسف، 

 م. 1997، ه1418، 2الدلیل، ط
لكبیرة التي  حجم الكتب التي قام االتجاه السلفي بتخر�جها و��ان درجة الصح�ح من الضع�ف فیها �بیر جدا، فقد اشتهروا بذلك وال شك في مدى الخدمة ا  38

ث الضع�ف وتوحید الفقه والتشر�ع خلف  الخاصة والعامة إلى ترك العمل �الحدیأدوها لألمة في ذلك، ولكن البد من التنب�ه إلى أن الغا�ة �انت دفع العلماء و 
 الحدیث الصح�ح، وهذا ما �فسر ق�ام األل�اني نفسه بتخر�ج أحادیث �تب القرضاوي والغزالي وغیرهما.

لكن أ�ضا  امة، ولنا في رسول هللا أسوة حسنة، و ال ینكر أحد أهم�ة ال�حث في الحدیث الموضوعي ألنه یوضح المنهج النبوي في التعامل مع القضا�ا الع   39
وم أخرى بناء على  البد من التن�ه إلى أن تلك الدراسات دخلت في العمل�ة االجتهاد�ة والتشر�ع�ة، وأطلقت ترج�حات بین أقوال العلماء وقدمت فهوما على فه

 سالم�ة المعتبرة.لمنتسب لواحد من المذاهب الفقه�ة اإل الحدیث فقط، دون تفطن إلى المصادر التشر�ع�ة المتكاملة التي لدى الفق�ه ا
، ترجمة رضا قطب، بیروت: منشورات الجمل،  ثقافة االلت�اس نحو تار�خ آخر لإلسالمللتوسع في عالقة فكر السلف�ة �فلسفة الحداثة انظر توماس �اور،    40

 م. 2017، القاهرة: دار المشرق، لّدولةالعنف المست�اح الشر�عة في مواجهة األمة وا. معتز الخطیب، 145م، ص2017
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  وأما االتجاه القانوني التشر�عي السابق الذ�ر فكانت عالقته �السنة من جهة میراثه العقالني اإلصالحي اآلتي

ال إلى اطالعهم  الغر��ة، �اإلضافة  الق�م والنظم  المذ�ور سلفا والمنفتح على  األول  االتجاه  خاص والجدید على منجز من 

النظر في أحادیث معینة من جهة عقالن�ة،   الغر��ة، جعلهم �عیدون  المتن وال�حث عن الحداثة  نقد  بینهم مصطلح  فشاع 

المحدثین في نقد ا الغزالي "السنة بین أهل  مقای�س جدیدة غیر مقای�س  لسنة، وفي هذا الس�اق �مكن أن �قرأ �تاب محمد 

فا الحدیث"،  السنة الفقه وأهل  مع نصوص  التعامل  في  حداث�ة  �حمل عقالن�ة  تشر�ع�ة، ولكن  فقه�ة  مسائل  یناقش  لكتاب 

سه أ�ضا یالحظ لدى مصطفى رة، و�حاول أن �جد لها أصوال لدى أهل الفقه ومراده أهل الرأي من فقهاء، واألمر نفالمذ�و 

الج  �آ�ة  الرجم  حدیث  بنسخ  �قول  أن  فتاواه  إحدى  في  اختار  الذي  المحصن الزرقا  الزاني  رجم  بوجوب  القول  وترك  لد، 

�مناهج أهل الرأي في التعارض بین الحدیث والقرآن، وال یهم تقی�م والعدول عن العمل �ظاهر السنة فیها، مستشهدا في ذلك  

ور قها على أصول مدرسة الرأي �قدر ما یهم التر�یز على منهجه العقالني في التعامل مع السنة مع حض فكرته ومدى انط�ا

   41ال�عد الحداثي وق�م حقوق اإلنسان التي تستهجن عقو�ة �الرجم الیوم. 

 الثالث: االتجاه المقصدي التعلیلي

ه)، ُیرجع �ثیرون علم 790بي (ت:المقاصد الشرع�ة فرع عظ�م من أصول الفقه، استقل بنفسه على ید الشاط

(ت:   الجو�ني  الشافع�ة، خصوصا  إلى  فالغزالي (ت:478المقاصد  فاآلمدي (ت:505ه)،  بن عبد  631ه)،  فالعز  ه)، 

إلى مح660السالم (ت: انتقاال  ثم  الشاطبي،  إلى  للشاطبي وأمر �شرحه  ه)، وصوال  �الموافقات  �ثیرا  اهتم  الذي  مد عبده 

الحداثة و�عده، فأول ما یت�ادر   42سلف. وتدر�سه في األزهر �ما   المقاصد قبل مأزق  الموازنة بین منهج  والذي یهمنا هنا 

ا أن یدیروا أصول الفقه  هن عن المقاصد في العصور التقلید�ة أنها �انت صادرة عن فقهاء وأصولیین أفذاذ، أرادوا منهللذ

الكبرى، والتي   التشر�ع وتعلیالته  فلسفة  ما �ش�ه  التشر�ع، وتعرف بها  وفروعه على  الشارع من  تعرف من خاللها مقاصد 

تهد في أن �طابق مقصُده المقصَد الشرعي ف�فوز �الدار�ن، �ما أنها �مكن  مقاصد األعمال المطلو�ة من المكلف، �حیث �ج

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنهج العقالني في التعامل مع النصوص النبو�ة قد امتد خارج الجزء التشر�عي إلى العقدي وغیره، فللش�خ الزرقا أ�ضا  430فتاوى الزرقا، ص  41 . بل إن 

العقل والفقه في  رقا، منام على صورته فحسب. انظر مصطفى الز دراسة في تأو�ل حدیث "من رآني في المنام فقط رآني"، رجَّح تخص�صه �من رأى النبي في ال
 . 36-17م، ص2002، 2، دمشق: دار القلم، طفهم الحدیث النبوي 

المالك  42 مدرستي  من  النصوص  ظواهر  إلى  األقرب  المدرسة  وهم  الشافع�ة  عند  المقاصد  علم  ظهور  أس�اب  تحلیل  عند  ال�احثین  من  �ثیر  یتوقف  �ة  وال 
الثامن، وال عند    قهي قبل الجو�ني، وال عند أس�اب تأخر التنظیر المعمق له على ید الشاطبي في القرن والحنف�ة، وال عند تحلیل موقع المقاصد في التراث الف 

�ف ابن  أس�اب انقطاع العمل المقصدي عقب الشاطبي حتى نها�ة القرن التاسع عشر المیالدي، وال عن تأخر تقد�م تعر�ف صر�ح للمقاصد حتى صدور تعر 
 ومشروعة في الدرس المقصدي. عاشور، وهي �مجلها تساؤالت مهمة
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الذي أنكر االستحسان واالستصالأن تفهم في س�اق المحاجج الشافع�ة وأهل الرأي، خصوصا لدى الجو�ني  ح �أنه ة بین 

  43غیر منض�ط، فتكلم في المقاصد ل�كون أداة منض�طة في هذا.

منهج ذلك �كون من خالل ما نص عل�ه الشارع ة الكل�ة فقد بین الشاطبي أن  وأما عن معرفة المقاصد الشرع�

نه اعتمده  على �ونه مقصدا له، و�ذلك ما عرف من خالل اعت�ار علل األمر والنهي، ولم �صرح �االستقراء منهجا رغم أ

وفة عللها، أو األحكام التي  ولكن صرح �ه ابن عاشور فقال: واستقراء األحكام المعر   44وسیلة في مواطن �ثیرة من �تا�ه،

 45اشتر�ت في علة. 

أما المقاصد التي انتقل الحدیث إلیها في العصور الحدیثة فإنها تهدف إلى إعادة النظر في المیراث التأو�لي 

النبو�ة، مع إعادة ال�حث في حج�ة الحدیث وسلطة السنة، وذلك في سبیل االستجا�ة ألسئلة الحداثة، �حیث تقوم  للنصوص  

تنص على بواج والتي  المسألة  في  الرأي  مدرسة  یت�ع  الذي  الشاطبي  مع  والمیل  السنة  في حج�ة  النظر  إعادة  اثنین،  بین 

عل�ه  تأخ عرضها  ووجوب  القرآن،  أمام  السنة  اعت�ار  وظن�ة  یر  القرآن  ثبوت  قطع�ة  لمجرد  ل�س  ذلك  وأن  تخالفه،  فال 

استخراج المقاصد   46ألول وعنه تصدر حج�ة المصادر األخرى. األحادیث اآلحاد بل إن ذلك عائد لكون القرآن المصدر ا

�عاد ما یثبت  الكل�ة للشر�عة من خالل استقراء جزئ�اتها القطع�ة، ثم عرض النصوص الظن�ة على هذه المقاصد الكل�ة واست

الِحكم   السنة فاالتجاه المقصدي هنا ی�حث في  القطع�ة من الكتاب ومتواتر  الثاو�ة مخالفته لها. وأما النصوص  والمقاصد 

 47فیها، و�جتهد في تصو�ر فلسفة مبن�ة على المقاصد القطع�ة مالئمة للق�م والفلسفة الحدیثة.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما �عدها. 48م، ص2006ن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، ، لندعالقة المقاصد �األصول انظر عبد هللا بن ب�ة،  43
 .157/ 3، تحقیق: عبد ا � دراز، بیروت: دار المعرفة، الموافقاتانظر إبراه�م بن موسى الشاطبي،  44
ن التي تستدعى فیها المقاصد  . ومن أهم المواط56م، ص2004، قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة،  ة اإلسالم�ةمقاصد الشر�عانظر ابن عاشور،    45

قاعدة، وحیث �حتاج   یوجد نصوص لكن تطب�قها �خالف أصال أو  تراث�ا: حیث ال نصوص، وحیث یوجد عموم نحتاج إلى إخراج �عض مشموالته، وحیث 
حمل على الرفع أو على الرأي، وفي  عن الظاهر بداللة المقصد، وفي الترج�ح بین النصوص، وفي تمییز قول الصحابي مما �  المجمل إلى ب�ان، وحیث نعِدل

ترج�ح. انظر عبد  الذرائع والمآالت، وفي تخص�ص الحكم �النبي، وفي مفهوم المخالفة، والموافقة وتقیید المطلق ووضع األس�اب واالستصحاب، واالستحسان وال
 وما �عدها. 99، صعالقة المقاصد �األصول ن ب�ة، هللا ب

أخر عن الكتاب في االعت�ار، خالفا للقائلین �التساوي بین المنزلتین �حسب نظر�ة الوحي المتلو وغیر المتلو، أو بتقدم  ینص الشاطبي �أن رت�ة السنة الت  46
"والسنة قاض�ة على الكتاب" وهكذا. و�ستدل على قوله �عدة أدلة أهمها أن الكتاب  الحدیث على القرآن، "الكتاب أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الكتاب"  

�ه مقدم على    طوع �ه، والسنة مظنونة، والقطع فیها إنما �صح في الجملة ال في التفصیل، �خالف الكتاب؛ فإنه مقطوع �ه في الجملة والتفصیل، والمقطوعمق
الس  على  الكتاب  تقد�م  ذلك  من  فلزم  الشاطبي،  المظنون؛  انظر  ال�غدادي،  294/ 4،  الموافقات نة.  الخطیب  الروا�ة .  علم  في  هللا  ،  الكفا�ة  عبد  أبو  تحقیق 

العلم�ة، ص المكت�ة  المنورة:  المدینة  المدني،  أبو الفضل العسقالني،  30السورقي، و�براه�م حمدي  ال�اري . ابن حجر  المعرفة، بیروت،  فتح  ه،  1379، دار 
 وما �عدها. 488صم، 1987 –ه1407، دار الوفاء والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، حج�ة السنةالخالق، . عبد الغني عبد 305/ 13
لة توف�ق�ة  �مكن عد دراسات الش�خ طه جابر العلواني وخصوصا ما �ان منها في تقصید مبدأ الحر�ة و�عالئه على جم�ع المقاصد األخرى في الشر�عة محاو  47

،  ن�ا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فیرجیمقدمته لكتاب نظر�ة المقاصد عند اإلمام الطاهر بن عاشور إلسماعیل الحسني  بین النصوص والحداثة. انظر 
1995م. وانظر للتوسع محمد المراكبي،  الحداثة وتحوالت الخطاب المقاصدي: نحو فقه سائل ، مجلة األخالق اإلسالم�ة في بِرل، المجلد  3، عدد  2-1،  

     ص9–29. 
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ص القرآني مترفعا على النص النبوي �اعت�ار ثبوته و�اعت�ار  وعل�ه فإن االتجاه المقصدي انتهى إلى اعت�ار الن

وفي �تا�ه األخیر "إشكال�ة التعامل    48و�ة على ما �ان من وحي، رت�ه، وخلص إلى تغلیب الجانب االجتهادي من السنة النب

في تخص�ص  مع السنة" ینص العلواني على عدد من األصول في التعامل مع السنة �حسب االتجاه المقصدي، وتتلخص  

اني الذي صدر  الوحي �القرآن، والتمییز بین مقامي الرسالة والنبوة �جعل التبل�غ واألمر �الطاعة مخصوصا �األول دون الث

 49�اعت�ارات زمان�ة تار�خان�ة، تخص�ص سلطة الفرض والتحر�م �ا�،

ولماذ للمقاصد،  "تماما"  الحداثیین  تأیید  أس�اب  تفهم  أن  �مكن  الس�اق  هذا  ز�د ومن  أبو  حامد  نصر  أدلى  ا 

المجمع عل�ه من  م) وآخرون بدالئهم فیها، و��ف أنها استخدمت في مخالفة ظواهر النصوص و 2019�محمد شحرور (ت:

لطالق بها، إلى ما  األفهام، وجاءت �شر�عة جدیدة، �رد عقو�ة قطع ید السارق �المقاصد، وتغییر قانون المیراث والنكاح وا

 ر غرا�ة أن أخذوا على االتجاه المقصدي المنض�ط تشبثه �النص وعدم تجاوز سقفه. وزاد األم 50سوى ذلك، 

�أن اإلقرار  من  البد  فإنه  حال  أي  في  وعلى  أسهم  قد  المنض�ط  المقصدي  ووسع    االجتهاد  الشر�عة،  عقلنة 

عاییرها الكون�ة، وذلك  مساحة ال�شري في العمل�ة االجتهاد�ة، واشتغل على هدف تقد�م إسالم مقبول من الحداثة وق�مها وم

قى مع النظام العالمي في  عندما أثبت أن لدى المسلمین نظاما دین�ا ق�م�ا قانون�ا مستقال ومتكامال، له فلسفة خاصة تتال

، وأن له أثرا في تنظ�م جزئ�ات وتفاصیل دون أخرى. لكنه أثبت أ�ضا أنه نظام قائم على االستخالف والتكل�ف والحاكم�ة

 51لتمییز بین القطعي والظني والمصلحي.األولو�ات، وا 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرافي وتكلم في  ناقش األصولیون مسألة السنة التشر�ع�ة وغیر التشر�ع�ة، وتوسع الحنف�ة في السنن التي صدرت عن النبي س�اسة ال تشر�عا، إلى أن أتى ال 48

تقلة إلى دائرة السنن الب�ان�ة. إال  �التشر�ع، وأعاد �ل السنن المساألوصاف النبو�ة التي تصدر عنها األوامر والنواهي، و�ذلك الشاطبي الذي نفى استقالل السنة 
القرافي،   انظر  التشر�ع�ة.  السنة  دائرة  في تضییق  أ�عد  أطروحات  إلى  الطرح  الجدید توسعت عن هذا  بثو�ها  المقاصد  المنصور،  الفروق أن  خلیل  تحقیق:   ،

العلم�ة،   الكتب  الق�م. واب208-1/207م،  1998  -هـ  1418بیروت: دار  المعادن  .  428/ 3م،  1994هـ،  1415،  27ؤسسة الرسالة، ط، بیروت: م، زاد 
، دار  تصرفات الرسول �اإلمامة. سعد الدین العثماني،  240/ 1م،  2005  -ه1426، تحقیق: السید سابق، بیروت: دار الجیل،  حجة هللا ال�الغةوالدهلوي،  

، مالیز�ا: مجلة الحدیث، المجلد:  مذه�ه في السنة النبو�ة المستقلة  اإلمام الشاطبي وتحر�ر سرمیني، م. وللتوسع انظر محمد أنس 2018الكلمة للنشر والتوز�ع، 
نة المستِقلة �التشر�ع، ُحجیتها واتجاهات التعامل معها، من أعمال مؤتمر مرجع�ة السنة عن �ل�ة اإلله�ات في جامعة صقار�ا  46-9، ص13، العدد:  7 . والسُّ

 في تر��ا.
، و�قول أ�ضا: "وهذا  133،  32،  16م، ص2014، فرجین�ا: المعهد العالي للفكر اإلسالمي،  مع السنة النبو�ة  إشكال�ة التعاملابر العلواني،  انظر طه ج  49

ال "فنبوة محمد للعرب،  "، وقالتفر�ق بین مقام النبوة والرسالة، یوصلنا إلى أن مقام النبوة مرت�ط �شخص النبي نفسه، ومن ثم �فقد مقام النبوة فاعلیته �موت النبي
 .  32-31للناس جم�عا"، ص ورسالته

ه. وأنس سرمیني،  1428، الر�اض: دار ابن حزم،  العلمانیون والقرآن الكر�م، تار�خ�ة النص انظر في ذلك دراستین متصلتین بهذا الس�اق: أحمد الطعان،    50
 . 34-7م، ص2018منشورات جامعة إینونو،  ، 2اتجاهات تأو�ل عقو�ة قطع ید السارق، �تاب مؤتمر اإلسالم والتأو�ل

، و�الهما مصدر  العلمانیون والقرآن الكر�م. وأحمد الطعان،  مقاصد الشر�عة والمدخل الق�مي انظر في ذلك دراستین متصلتین بهذا الس�اق: رضوان السید،    51
 سابق.
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 الرا�ع: االتجاه الق�مي األخالقي  

والسلوك الق�مة  في  الفلسفي  ال�حث  أصول  أ  تعود  إلى  �ثیرون  و�ذهب  الیونان،  الفالسفة  الفلسفة  إلى  ن 

المع�اري والتطب�قي، وتبنت نموذج  اإلسالم�ة لم تأت �أنموذج مبتكر في الفلسفة األخالق�ة النظر�ة، و�نما اهتمت �الجانب  

عت علوم الفلسفة والفقه  النفس والجسد األفالطوني، وتهذیب النفس وتمكین القوة العاقلة على الغضب�ة والشهوان�ة فیها، وتوز 

   52والكالم م�احث األخالق �التصر�ح أح�انا و�التضمین في أح�ان أخرى. 

ر الحدیثة مز�د أهم�ة لعدة أهداف، منها: إرساء ق�م الحداثة وقد اكتسب السؤال األخالقي في الغرب في العصو 

نقص  و�ث�ات  الق�م  هذه  نقد  عبر  وذلك  التقلید�ة،  الق�م  عن  بدیال  فلسفة  وتعز�زها  في  النظر  إعادة  الداخلي،  وتعارضها  ها 

 الحداثة وآل�اتها نفسها من منظور أخالقي �حیث تنتقد ذاتها وتطورها. 

األخالقي إلى أزمنة غل�ة الدهران�ة على الدین، �اعت�ار أن األد�ان تمتلك منظومة و�مكن إرجاع حاالت الدرس 

الذي �طرأ  أخالق�ة متماسكة ومنسجمة مع ذاتها، فإذا ما تخلى ا الدین اهتم �الدرس األخالقي ل�عوض الخلل  إلنسان عن 

اثة غلبت المادي على الروحي �ما أسلفنا، هي حد  على منظومة الق�م لد�ه بتسو�غات الذرائع�ة والنفع�ة، والحداثة �فلسفة

ى نقد منظومة الق�م في األد�ان، فهذا أحد تفسیرات الدرس األخالقي فیها، وألهم�ة هذا الدرس وتأثیره، فإن الحداثة انتقلت إل

 من خالل أمر�ن: خلوها من التنظیر األخالقي، أو وجود تطب�قات معینة فیها تعارض ق�م الحداثة.  

م) عن اإلسالم نراه �فرد في بدایته 1921نقد اتجه إلى اإلسالم م�كرا، ففي �تاب غولد تسیهر (ت:ولعل هذا ال

، ولعله  ما لفكرتي الضمیر وطهارة القلب من دور �بیر ف�هالق�م في اإلسالم و صفحات متتال�ة في إث�ات تماسك منظومة  

داثة، فنقل قول من �عتبر الق�م ل�س ر�نا أساس�ا من الدین دافع عن األخالق والق�م في اإلسالم أمام الح�عدُّ من أوائل من  

ثم انتقل إلى    53ال �عني عدم الشعور القلبي، مستدلین �أنه ال یوجد �لمة ضمیر في اللسان العر�ي، و�یَّن أن عدم الكلمة  

وأثبت  54ه الناس"، اإلث�ات ونقل حدیثا عن صح�ح مسلم "البر حسن الخلق، واإلثم ما حاك في نفسك، و�رهت أن �طلع عل�

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  26، عدد  7، تبین للدراسات الفكر�ة، مجلد  اإلصالح والنهضة   ع مدخل لدراسة تار�خ الفكر األخالقي في مصر في س�اق مشار�انظر معتز الخطیب،    52

 .  109-85م، ص2018
متنان لعدم  استدل �أمور أخرى أ�ضا، فنقل عن الجاحظ الذي رفض اتهام الروم �ال�خل لعدم وجود �لمة الكرم لدیهم، ورفض اتهام شعراء الفیدا �عدم اال  53

 وجود �لمة شكر عندهم.
النوو�ة، ولعله لم  2553، رقم  6/ 8البر والصلة واآلداب، �اب تفسیر البر واإلثم،    أخرجه مسلم في �تاب   54 ، و�الحظ أن غولد تسیهر خرجه من األر�عین 

 یتن�ه إلى �ونه في مسلم، أو أراد التنب�ه على اشتهاره بین جم�ع المسلمین الشتهار األر�عین.
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الضمیر.  استدعى   55�ه معنى  الذي  أهمیته  الق�م، ومدى  الموجه لإلسالم في  القد�م  الحداثي  النقد  إث�ات  والذي یهمنا هو 

 غولد تسیهر أن یناقش المسألة. 

المسألة في الغرب، وأن غولد تسیهر �ان من أوائل من استحضرها إلى الدرس اإلسالمي،    و�اعت�ار أهم�ة 

المسألة �قیت في   األول من  ا  ةاألكاد�م�الدراسات  فإن  النصف  المسلمین طیلة  إلى بالد  تنتقل  الزمن ولم  لغر��ة حینا من 

م)، �ان ثاني أهم شخص�ة تناقش المسألة األخالقي في اإلسالم من  1958القرن الماضي، ولعل محمد عبد هللا دراز (ت:

�عد   إال  �العر��ة  تترجم وتنشر  ولم  فرنسا،  في  د�توراه  �أطروحة  قدمها  القرآن، وقد  العموم �انت  خالق  وفاته، وهي على 

الحداثة   لسؤال  االستجا�ة  أنواع  الكانط�ة، فهي من  الواجب  فلسفة أخالق  القرآن من منظور  لقراءة  أكاد�م�ة  محاولة �حث�ة 

  56�ال�حث عن الهو�ة والق�م اإلسالم�ة �أكثر من �ونها محاولة تأو�ل�ة للنص على ضوء الحداثة.

ال�اكستاني (ت:لوأما الشخص�ة المؤسسة التجاه ا م)  1988ق�م في تأو�ل النصوص فهو فضل الرحمن مالك 

وأعماله �مكن عدُّها جزءا من األكاد�م�ا الغر��ة أ�ضا، فإنه نظَّر الستخراج الق�م األخالق�ة الثات�ة من النص، ومن ثم العودة 

�ة الكبرى، وطلب ص�اغة ق�م إسالم�ة معتمدة قإلیها عند التنز�ل، و�عادة تأو�ل الشر�عة الیوم �ما یتفق مع تلك الق�م األخال

على القرآن وحده، ومن ثم فصل الق�مي عن التشر�عي في الفقه التراثي، �حیث �حافظ على األول و�خضع الثاني للتحدیث  

الذ المنهج  لمخرجات  موافقا ومؤ�دا  ف�ما �ان  إال  الق�مي  الدرس  إطار  السنة عن  تنح�ة  �الضرورة  �عني   ي والتبدیل، وهذا 

مع التنب�ه أن هذا ل�س بالزم للمذهب بل هو اخت�ار الممارس له، ف�مكن ال�حث في الق�م الثابتة   57اقترحه فضل الرحمن. 

 في القرآن والسنة الصح�حة معا وصوال إلى ق�م تنطبق علیهما، وال تخالف ما ثبت في السنن.

 عدة أمور، أذ�ر منها اثنین: موعلى أي حال فإنه قد نجم عن الجدل األخالقي بین الحداثة واإلسال

الدراسات األخالق�ة  - األكاد�مي، و�تجلى هذا �قسم  المیدان  ظهور دراسات أخالق�ة إسالم�ة نظر�ة جادة في 

في جامعة حمد، والمؤتمرات والدور�ات والمحاضرات األكاد�م�ة التي تصدرها، وقد أقام مؤخرا مؤتمرا عن األخالق والسنة لم  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .29م، ص2013یوسف موسى وآخر�ن، القاهرة: المر�ز القومي للترجمة،  د، ترجمة محم العقیدة والشر�عة في اإلسالمغولد تسیهر،  55
 م. 1998، 10، مؤسسة الرسالة، طدستور األخالق في القرآنانظر محمد بن عبد هللا دراز،  56
 .391م، ص2017، ترجمة حسون السراي، بیروت: الش�كة العر��ة لأل�حاث والنشر، اإلسالمفضل الرحمن،  57
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أعماله �عد، لفهم و   تصدر  الخصوص �ما س�أتي، وهي تهدف  الرحمن طه ووائل حالق على وجه  أعمال عبد  �ذلك في 

  58منظومة الق�م اإلسالم�ة التراث�ة.

والمراجعة  - للنقد  تتعرض  لم  ثابتة  اإلسالم�ة، ألحكام  المنظومة  داخل  من  انتقادات ومراجعات جدیدة  ظهور 

التقلید�ة، والسبب هو مصادمتها   االعتذار�ة والتوف�ق�ة للقطیلة األزمنة  النزعة  الذي �فسر  األمر  الجدیدة، وهو  الحداث�ة  �م 

 والمتحرِّجة أح�انا في تقد�م الدین والتي شاعت في القرن الماضي. 

ومن نماذج هذا الدراسات إعادة النظر �قتل المرتد وهو عقو�ة ثابتة �السنة النبو�ة، بدعوى أنه عقو�ة مرت�طة 

إج�ا �ق�مة  اتقلید�ا  الحر�ة واخت�ار  ر  ق�مة  محلها  اندثرت وحل  التي  الق�مة  تأطیرا، وهي  الحق وتأطیرهم عل�ه  لناس على 

أخالق�ا. تأو�له  المرتد و�عادة  قتل  التراجع عن  العقو�ات    59الناس ألد�انهم ومعتقداتهم، فحصل  �الموقف من  متصل  وهذا 

العقو�ات و�انط  المجالبدن�ة للمجرمین، �ان مرت�طا �ق�مة ردع الجاني وحفظ أمن   الفلسفة اإل�طال�ة في  تمع، و�تأثیر من 

و�نتام وآخر�ن، تغلبت ق�مة إصالح الجاني على ردعه، ولم تعد تقبل العقو�ات البدن�ة بوصفها عقو�ات ردع�ة، وتم تفضیل  

 60العقو�ات اإلصالح�ة في الح�س اإلصالحي.

ر بها و  أمام األعین أثناء الدرس األخالقي اإلسالمي ما    نصبهاومن محاذیر هذا االتجاه التي البد من الت�صُّ

 �أتي: 

القناعة المس�قة التي تست�طن ق�م الحداثة وعلوُّها بله انتصارها على ق�م العصور الكالس�ك�ة، �اعت�ار  •

أن التار�خ �مضي متقدما إلى األمام فالحدیث هو األفضل والقد�م هو األدنى، وهو خطاب �خلط سیرورة الق�م �سیرورة  

بهذا النظرة الدون�ة في التعامل مع التار�خ والتراث اإلسالمي  لتقن�ة والتكنولوج�ا، فل�س �ل قد�م أعلى وأفضل. و�تصل ا

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومة الق�م اإلسالم�ة التقلید�ة ظهرت دراسات معمقة تعید قراءة التار�خ من منظور ق�مي، �قول رضوان السید مفسرا الخالف بین أهل  وفي مجال فهم منظ  58

الماوردي و  ق�م  تكلم عن  �ذلك  والرحمة.  التوحید  مقولة  السنة  وقدم  العدل،  وق�مة  التنز�ه،  مقولة  المعتزلة  قدم  النظر  السنة واالعتزال:  في  الس�اسي  الجو�ني 
     مقاصد الشر�عة والمدخل الق�مي. والحضاري. انظر مقاله المذ�ور سا�قا: 

، فصل من �تاب الحر�ة في الفكر العر�ي المعاصر، تحر�ر مراد د�اني، بیروت: المر�ز العر�ي لأل�حاث  الحر�ة الدین�ة وقتل المرتدانظر معتز الخطیب،    59
الس�اسات،   أ 406-369ص  م، 2018ودراسة  محمد  سرمیني،  .  بتشر�عها نس  السنة  استقلت  التي  اإلسالم�ة،  العقو�ات  ال�شائر  دار  بیروت:  م،  2017، 

 . 203-122ص
   . 12-11، مقال سابق، صاتجاهات تأو�ل حد السرقة في اإلسالممحمد أنس سرمیني،  60
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والسنة النبو�ة، من خالل دراستها من منظور الق�م الغر��ة، دون مراعاة لسلم الق�م العالم�ة آنذاك وال لسلم الق�م اإلسالم�ة  

 61الخاصة.

ینجم عن ذلك في تأو�ل  في سلم األول�ات في الق�م، ومدى اإلشكال الكبیر الذي النسب�ة واالختالف  •

فعمل�ة استخراج الق�م من  62النصوص وتنز�لها على الوقائع، مع ادعاء جم�ع األطراف �التمسك �الدین واألخالق. 

 االجتماع�ة الظرف�ة تأثرا ال ینكر. النصوص عمل�ة اجتهاد�ة تتفاوت فیها العقول من جهة، وتتأثر �الدوافع الذات�ة والس�اقات 

لي لهذا االتجاه، �حیث �ختلط الثابت �المتغیر والقطعي �الظني، و�مكن إعادة تأو�ل  علو السقف التأو� •

النصوص �لها تأو�ال بروتستانت�ا ثور�ا، �عید ص�اغة الدین أو �أتي بدین هجین، فإنه مدخل �متلك هذه اإلمكان�ة، وال نكار  

لروحان�ة وسلم الق�م الماد�ة، و�ینهما مساقات مشتر�ة،  نسان�ة �مكن ردها إلى سلمین على األقل، سلم الق�م افي أن الق�م اإل

 ولكن تنازعها في المساقات األخرى أمر ممكن.

 الخاتمة والنتائج

 في نها�ة الدراسة �مكن لنا الوقوف عند هذه المسائل:

الدیني    المشترك بین االتجاهات هو اإلحساس �المأزق أمام النظر في النص  عموما الحداثة، ومحاولة إعادة 

السنة   لحج�ة  الضا�طة  التراث�ة  القواعد  نقد  من  البد  المحاولة  هذه  تتحقق  ولكي  المأزق،  لهذا  استجا�ة  والنبوي خصوصا 

السنة   السنة، ومدرسة ض�قت من  الدین على  أقامت  التعامل معها، واختلفوا في ذلك بین مدرسة سلف�ة  التشر�ع�ة وقواعد 

تنز�ل السنة على الواقع، فالسلف�ة أقرب إلى النظر الظاهري في تنز�ل السنن على  ومن سلطتها، وتكلموا جم�عا في قواعد  

ظواهرها على الواقع إن صحت ظواهر أسانیدیها، واآلخرون أدخلوا عنصر التأو�ل والقبول والرد من خالل المتن ودالالت  

 المتغیر التار�خاني على حساب الثابت الالزمني.األحادیث. ونتج عن هذا توس�ع 

اإلسالم�ة،   األصول  یالئم  ال  ما  �است�عاد  تفحصها،  ثم  ومن  الغر��ة  الفلسفات  �است�عاب  دائما  األمة  تمیزت 

وقبول ما یتالئم معها، أي أن عمل�ة التوفیق والتواصل الثقافي �انت وما زالت من مزا�ا هذه األمة، ولكن على أال تتهاون  

لتقو�م والنقد المتواصلة لتلك التوف�قات هي الحامي لهو�ة األمة، وال  في ذلك فتتخلى عن �عض سماتها وأصولها، وعمل�ة ا

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترجمة  الدولة المستحیلةالق�م الغر��ة. انظر وائل حالق،    تبني األعمى لسائر وهو األمر الذي �حذر منه وائل حالق خش�ة االنجرار إلى جلد الذات أو ال  61

الدولة المستحیلة لحالق مراجعة  وانظر أنس سرمیني،    . 56-29م، المقدمات، ص2014عمرو عثمان، بیروت: المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات،  
 . 521-515م، ص2019، 34، عدد17، مجلة ال�حوث الفقه�ة، مجلدنقد�ة

 الیوم.  حرج أكتفي هنا �التمثیل بین تعارض ق�متي العدل واإلنصاف، والسلم واالستقرار، وما حمله هذا التعارض من انقسام �بیر بین علماء األمةرفعا لل 62
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�ختلف األمر حال�ا عن الماضي، فما ذ�ر من اتجاهات توف�ق�ة متأثرة �الحداثة �صب في هذا المنهج، وعمل�ة توض�حه 

 ونقده ال تقل أهم�ة عن التوفیق. 

تجاهات عن اتجاه سابق له �ما الحظنا بین االتجاه  ین االتجاهات، وله عدة أشكال منها تفرع أحد االالتفاعل ب

اإلصالحي وما جاء �عده أي التشر�عي والسلفي والمقصدي والق�مي، ومنها تنقل شخص�ات مؤثرة تنقلت بین االتجاهات �أن 

(ت: �رشید رضا  اتجاه،  من  أكثر  في  لها حضور  انتقل1935كان  جابر    م)  العلمي، وطه  السلفي  إلى  اإلصالحي  من 

م) من التراثي إلى المقصدي، أو عبر الشخص�ات المحسو�ة على الت�ار الحداثة والتي أیدت المقاصد  2016واني (ت:العل

 م). 2010م)، �محمد أر�ون (ت:2010أو الق�م في مواضع معینة، مثل حسن حنفي وعابد الجابري (ت: 

تعم�م حكم مع�اري علیها، فال شكلت نواحي إ�جاب�ة وأخرى سلب�ة، �حیث ال �مكن  أن االستجا�ات �مجملها  

الفكر   إغناء  في  والمقصد�ة واألخالق�ة و�سهاهما  التشر�ع�ة،  الفقه�ة  والحدیث�ة و�ذلك  اإلصالح�ة  النهضة  آثار  ینكر  أحد 

ال�احثون  الكلي  والتي �جب مراعاتها وا-  63اإلسالمي المعاصر مع التحفظات التي ذ�رها  لتن�ه لها سواء من حیث النظر 

الحداثة إلى اآلن، �ما �حملنا  -أو من حیث النظر الجزئيكما س�أتي   ، وأهمها في ظني أنها لم تتمكن من تجاوز مأزق 

خل  على القول �أنها ما زالت حلوال جزئ�ة ال �ل�ة، والكالم هذا �ستدعي مع�ارا في التمییز بین الجوانب اإل�جاب�ة والمنتقدة دا

 تلك االستجا�ات. 

لالتجاهات المذ�ورة ف�ما یتصل �السنة، �مكن أن یتحدد في نقطتین، أوال منزلة السنة  وختاما فإن التقو�م الكلي  

والسنة  والسنة،  الكتاب  الوحیین  قائم على  اإلسالم  للنقاش ألن  مثارا  األمر  �كون هذا  أن  �قبل  فال  التشر�ع،  من  ومكانتها 

تفاصیل هذه العالقة وتنز�لها على الواقع هو عمل  ه، والعالقة بینهما عالقة الجسد والروح، وأما  شارحة للكتاب ومفصلة ل

األصولي والفق�ه. ثان�ا قصر التأو�ل في السنن على ما لم �قطع بداللته من أحكام وتشر�عات، فالمتواتر والمتلقى �القبول  

اإلسالم الذي    ر، و�ال فسینتج عن ذلك إسالم مختلف ال �مت إلىوالمجمع عل�ه من السنن ل�ست میدانا للتأو�ل و�عادة النظ

 نعرفه �أي صلة. 

 المصادر

 . م2006، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، عالقة المقاصد �األصول ،بن ب�ة، عبد هللا

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن�ة إلى سعة  أضع في هذا الس�اق دراسات عبد الرحمن طه معظمها و�األخص تجدید المنهج في تقو�م التراث، وروح الحداثة، روح الدین من ضیق العلما  63

 االئتمان�ة، وسؤال األخالق.
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