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Weltanschaung 

: دوابر ثالث في يعملون الذين القالبل المعاصرين العرب الكتاب من السيد رضوان اللبناني الكاتب يعتبر

 علأ  القأدرة منحأ  الأذ  األمأر وهأو سأوا،  حأد علأ  الترجمأ  ودابأرة التحقيأ  ودابأرة الفكأر  التأؤلي  دابرة

 تحتأا  إنمأا العربأي  اإلسأالمي الفكأر تجديد رهانات إن بل المختلف   والحضاري  الثقافي  العوالم عل  االنفتاح

 مأن أكثر الدقي  الترجمي العمل وبين واألكاديمي  العلمي العمل بين ما المزاوج  المعاصر العربي المفكر من

 تحقيأأ  فأأي السأأيد رضأوان عقأأل بأأ  ينأب  الأأذ  الكبيأأر المعرفأي طمأأوح هأأذا علأ  ويترتأأب. مضأأ  وقأت أ 

 .المعاصر فكرنا في السابدة الثقافي  األزم  من والمجتمع األم  إخرا  ومحاول  واإلسالمي  العربي النهو 

 الفكأر لمنجأزات الفابقأ  والنقديأ  المنهجيأ  رإيتأ  هأو المفكأر هأذا تفكيأر تجليأات مأن أن هذا  من وينجلي

 التقليديأ   الدينيأ  بالثقافأ  مشبع أزهر  رجل ب  يحظ  قلما( critique) النقد هذا أن واعلم. المعاصر العربي

 التي المنهجي  الرإي  هذه تؤكيد وبكل. العربي المجتمع في المؤلو  السيد رضوان في  يخال  الذ  األمر وهو

 هذا في السيد رضوان يقول. عدة لخيارات فتح وأن  وأف   احتمال الفكر بؤن اقتناع  من تصدر الكاتب يتبناها

 الناحيأ  ومأن الحضأاري   الناحيأ  من وهابل  رابع  هناك كانت والتجرب  الغربي   ألمانيا إل  ذهبت" المعر 

 كنأت التأي اإلسأالمي  النصأو  قأرا،ة إعادة خالل من اإلسالم  عن حت  الكثير  فيها تعلمت والعلمي  الثقافي 

 الغأرب علأ  االنفتأاح عامأل أن هأذا مأن ويتولأد. (1)"جديأدة بعيأون قرأتهأا ألمانيأا فأي لكأن األزهأر  في قرأتها

 لأأد  للعأأالم الرإيأأ  تحأأوالت فأأي بقأأوة أسأأهم قأأد واالجتماعيأأ   اإلنسأأاني  وعلومأأ  الحديثأأ  مناهجأأ  مأأن واألخأأذ

 .السيد رضوان

 والحداثأأ   التقليأأد والمعاصأأرة  األصأأال : الثنابيأأات بلغأأ  تفكيأأر العربأأي الفكأأر أزمأأ  أن الكاتأأب اعتبأأر لقأأد

. (2)"عأام بشأكل العربأي والمجأال السياسأي المجأال في متؤزم ثقافي مناخ نتا " أنها والحال. واإلسالم العروب 

 األمأر وهأو العربأي  العقأل لبنيأ  العلمي غير والتبويب التصني  عملي  السيد رضوان رف  ذلك  عن فضال

 النزعأأ  تلأأك: المشأأكالت هأأذه أولأأ " إن: السأأيد رضأأوان الكاتأأب يقأأول. الجأأابر  عابأأد محمأأد فيأأ  وقأأع الأأذ 

 حيأث مأن وواسأع تاريخيأا واسأع مجأال فأي حتأ  والثقافي   الفكري  األمور أن تعتبر التي التصنيفي  التبسيطي 

 (3)".الجغرافي المجال

 فالجأابر . واإلنجأاز للتطبيأ  مجأاالت لهأا تجأد لأم السأيد  رأ  فأي الجأابر   رإي  أن هذا عل  ويترتب

 ميأزة هأي هأذه والتصأنيفي  فالتبسأيطي . واحأدا ضأبيال مشأتركا بينهأا ألن متباينأ   ظأواهر يجمع يعجز عندما"

 امتأد لقأد بأل    (4)"المعاصأر العربأي والفكأر القديم العربي بالفكر تعن  التي كتب  كل في وبارزة وأساسي  هابل 



 

  

 

 العربأي الفكأر بني  أن حنفي وحسن الجابر  من كل قناع  اعتبار إل  السيد لرضوان والنظر  المنهجي النقد

  (5)والتاريخيأ  المعرفيأ  الدقأ  إل  تحتا  مسؤل  هي اإلسالم في بالسياسي الديني عالق  سيا  في سلطوي  بني 

 الفكأر فأي والجماعأ  السأن  أهل تطور قضي  في جدعان فهمي تصورات بع  عل  ينسحب الذ  األمر وهو

 والجماعأ  السأن  أهأل إن قولأ  فأي وأر :" المعأر  هأذا فأي السأيد رضأوان يقأول. القأديم العربأي اإلسأالمي

 أهأل إلأ  تطأوروا الحأديث فؤهأل اإلطأال   علأ  صأحيح غيأر قول الهجر  الرابع القرن منتص  في ظهروا

 الشأافعي أن بأدليل الهجأر  الثاني القرن من الثاني النص  حوالي في تقريبا مبكر وقت في حدث وهذا السن  

 أمأا)...( التشأريع مصادر من مصدرا السن  عل  ويحدث السن   أهل يسميهم األخر  رسابل  وفي الرسال  في

 رسأال  فأي يهأاجمهم المأؤمون أن بدليل المؤمون  خالف  إبان في ظهروا أنهم في شك فال والجماع   السن  أهل

 (6)..."طرسوس من ل 

 فأي" السألفي  النزعأ " عن الحديث أن في تيزيني طيب ،ةقرا مشروع انتقاد في أيضا الكاتب يتردد ال كما

 تسأتح  ظاهرة عل  دليال تنه  ال جدا  قليل  أمثل  غير علي  التدليل في يستخدم ال مثال )...(  التراث تفسير

. (7)"للدراسأ  كثيأرة أمثلأ  يجأد أن الحأد  هأذا إلأ  بأاألمر مهتمأا دام مأا المإلأ   وسع في كان أن  مع الدرس 

 تحأدث إذ والمعاصأر  الحأديث العربأي المجأال فأي القرآني  الدراسات بانتقاد السيد رضوان قام االعتبار وبهذا

 دراسأ  فأي واقتراحأات مخططات عل  الشاطا وبنت هللا خل  أحمد ومحمد الخولي وأمين حسين ط  من كل

 المثال  سبيل عل  حسين فط . القرآني  الدراسات في جدي  متابع  من يتمكنوا لم هإال، أن غير الكريم  القرآن

 بمسإولي  اإلحساس وقل  بالخف  اتسمت فقرة في وللقرآن ولديكارت لكتاب  الرجل أسا،" رضوان . د يقول كما

  (8)".الكلم 

 علأ  الالحقأ  القأرا،ات فأي والسياسأي اإليأديولوجي العامأل أسأهم فقأد زيأد  أبو حامد نصر دراسات وأما

 في وااللتزام  اإليدولوجيا شبهات زيد أبو تؤويالت إل " بالتسلل وذلك  "القران علوم في الن  مفهوم" دراس 

 أنأ  كما  (9)."وتؤويل  القرآن دراس  احتكار عل  يوشكون الذين اإلسالميين ودوغمابيات إيديولوجيات مواجه 

 (11)".القرآني للن  والعميق  الجدي  بالدراس " الهابل  الفكري  أركون محمد لتخطيطات عالق  ال

 مأا تختلأ  ال التي الراهن  السياسي  الظواهر نقد إل  أيضا ترنو والمنهجي  النقدي  الرإي  هذه فإن وهكذا 

 هأأذا فأأي السأأيد رضأأوان يقأأول. الصأأحو  اإلسأأالمي التيأأار غريمأأ  عأأن االشأأتراكي أو الماركسأأي اليسأأار بأأين

 اإلسأالمي الفكأر فيهأا شأارك  ثم والسياس   الثقاف  في التقدمي الفكر أحدثها التي االنكماشي  هذه أر : "السيا 

 المعاصأر اإلسأالمي الفكأر فيأؤتي االشأتراكي  الحأل بحتميأ  يقأول مأثال التقأدمي فأالفكر. معاكسأ  بطريقأ  لكن

 بشأكل وتحوالتأ  التأاري  مأع يتعامأل االشأتراكي الحأل كأان فأإذا ثأم  ومأن. (11)"اإلسأالمي الحل بحتمي  فيقول

 بأل والسياسأي   الفكريأ  السأاح  فأي مطروحأا يكون ألن يصلح بنابيا فكرا يقدم لم" اإلسالمي الحل فإن مثالي 

 (12)".السابدة السياس  وعل  الثقاف  عل  حربا كان هدميا فكرا قدموا العكس عل 



 

  

 

 الكتابأات فأي االستشأراقي  الحركأ  تقيأيم إلأ  يمتأد السأيد رضأوان فكر في المنهجي النقد أن الواضح ومن

 مأن. والعلميأ  الفكريأ  الكاتأب اسأتراتيجي  مأن يتجزأ ال جز، هو األمر وهذا. سوا، حد عل  والغربي  العربي 

 األوروبي) الغربي ستشراقياال الفكر لنقد األمثل النموذ  باعتباره سعيد  إدوارد رإي  السيد رضوان انتقد هنا

 مأثال  الكالسأيكي اإلسالم نطا  في االستشراقي  المعرف  مصادر عن تحدثت ولو: "الكاتب يقول(. واألمريكي

 ونشأرها العربيأ  المخطوطأات علأ  التعأر  مأع تأدريجيا تكتمأل التأي األصألي  المصأادر إلأ  تستند لوجدناها

 علأ  تؤكيأده مع بالدراس  سعيد يتناول  لم مهم جانب وهذا. قرن من أكثر طوال المستشرقين جانب من الكثي 

 االستشأأراقي للفكأر سأعيد إدوار اسأتقرا، قصأأور فأإن االعتبأار  وبهأذا. (13)"االستشأأرا  فأي الفيلولوجيأا أهميأ 

 والمعرفأأ   االسأأتعماري  السأألط  جدليأأ :  أساسأأيتين خطأأوتين ذات بمنهجيأأ  تتعلأأ  ألسأأباب" ترجأأع وتياراتأأ  

 والفلسأأف  واألدب األنثروبولوجيأأا فأأي بأأل فقأأط  االستشأأرا  فأأي لأأيس االسأأتعمار   العلمأأي المأأوروث ونقأأ 

 (14)".والدين والتاري 

 واإلسأالمي  العربأي الفكأر فأي التجديد خطاب في أساس مكون هي النقدي  الرإي  أن تقدم  مما ويتحصل

 يربطهأا الأذ  ديلتأا  فلهيلم الفيلسو  إل  تعود التي( weltanschaung)العالم رإي  مقول  طري  عن وذلك

 العميقأ  التحأوالت أن أر : "السيد رضوان يقول. والروحي  الطبيعي  وعلومها الثقاف  في الحاصل  بالتحوالت

 تسأو،  اإلسأالميين  لأد  كما اإليديولوجيين العقالنيين ولد  الثاني   الحرب بعد العربي الفكر في حدثت التي

. المعاصأر واإلسأالمي الحأديث اإلسأالمي وبأين المعاصأر  والعقالنأي الحديث العقالني بين التفرق  تفر  بل

 في االختال  إل  بل فوكو " قطيع "  فيها االستناد عل  العرب المثقفون در  ما حصرا بالتفرق  أقصد ولست

 التشأأأخي  فأأأي التمأأأايز علأأأ  بنأأأا، المقترحأأأ  الحقأأأول فأأأي واالخأأأتال  الحاكمأأأ  أو المطروحأأأ  اإلشأأأكاليات

 .النقدي  مراجعات  عن السيد رضوان الكاتب سيقدم  الذ  البديل التصور وهو  (15)"والتقويم

 نطأأا  فأأي ينأأدر  واإلسأأالمي  العربأأي الفكأأر مأأن لجوانأأب السأأيد رضأأوان الأأدكتور مراجعأأات أن شأأك ال

 للعأالم منفتحأ  رإيأ  بنأا، أجأل مأن وذلأك. إلأ ...والجماع  والدول  والمجتمع األم  لمفاهيم والتؤصيل التؤسيس

 وعالقتنأا بأالغرب  وعالقتنأا العربأي  والتأاري  بالأدين وعالقتنأا بأذواتنا  كعالقتنأا أساسي  أمور جمل  تستغر 

 األفكأأأار قأأأرا،ة إعأأأادة طريأأأ  عأأأن الكاتأأأب عليهأأأا يأأأراهن التأأأي القضأأأايا مأأأن وغيرهأأأا المسأأأيحي   باألقليأأأات

 بآخر أو بشكل تتعل  كلها األمور هذه" فإن االعتبار  وبهذا. ومثمرة فاعل  قرا،ة والوقابع الثقافي  والمنظومات

 والمتبصأرة المعممأ  والمتابعأ  الأدإوب المعرفأي العمأل ذلأك ويقتضأينا  )...(العأالم برإي  بؤخر  أو وبدرج 

 الواقع  في يعني  المعرفي الطموح وهذا. (16)."ومستقبلها ومصابرها لألم  والنظر المسإول  النقد  والنزوع



 

  

 

 االستراتيجي بالمعن  وال النظر  بالمعن  ال للعالم  رإي  المعاصر واإلسالمي العربي الفكر في نملك ال" أننا

 (17)".السياسي

 الفلسأأفي  المرجعيأأ  مأأن تصأأدر إنمأأا العأأالم  رإيأأ  بمقولأأ  السأأيد رضأأوان الكاتأأب تشأأبع أن الواضأأح ومأأن

 في يتم ال التغيير" أن يعتقدون الذين( الذهني  النماذ  نظري )فيبر وماكس وغادامير ديلتا  من كل مع الحديث 

 الكاتأب قأام والفلسأفي المعرفأي المنطلأ  هأذا مأن. (18)"وفأرد  واجتماعي سياسي وهو الواقع  في بل الوعي 

 .الحديث  والنقدي  النظري  الخلفيات خالل من العربي اإلسالمي الفكر قضايا تقريب في قيم  بمحاوالت

 كأان ثمأ  ومأن". الأوعي داخأل أزمأ "  هأي العربأي العقأل فأي األزمأ  طبيع  أن السيد رضوان اعتبر لقد

 الحأأوار وبطريقأأ  العأأالم مأأع الصأأحيح  المشأأكالت لمعالجأأ  العأأودة نتيجأأ  الواقأأع فأأي تغييأأر منهأأا المخأأر "

  (19)".والمقتدرة الفاعل  والمشارك 

 العربأي السأيا  فأي والتصأورات المفأاهيم ومأيالد لنشأؤة العميقأ  باألسأس الكاتأب اهتمأام هذا  من وينجلي

 أفكأار هيبأ  علأ  وتمظهراتهأا الفكر في" المفاتيح المفاهيم" عن البحث هذا ويعني والحديث  القديم واإلسالمي

 (21)".سياسي  ومدارس فكري  اتجاهات أو وإيديولوجيات

 المأدخل اسأتدعا، يسأتلزم اإلسأالمي  التأاري  فأي والجماعات األم  مفاهيم تحوالت تعقب أن المإكد ومن

 محاولأأ  سأأيا  فأأي يأأؤتي وهأأذا. (21)اإليأأديولوجي والمسأأتو  السوسأأيولوجي المسأأتو : مسأأتويين فأأي المنهجأأي

 فأي تأدخل" تخطيطيأ  سأكوني " الكاتأب  اعتقأاد فأي  ظلأت التأي والتصأورات القأرا،ات تجأاوز السيد رضوان

 رإيأ  بلأورت التأي والفلسأفي  النظريأ  القناعأ  أن البأين ومأن. (22)اإلسالم في السياسي للتاري  التقديم معر 

 تكوين في بقوة يتجل  الذ  األمر وهو  (23)والواقع والوعي الن  بين البنيو  التفاعل من تنبع السيد رضوان

 .اإلسالم في الجماعات مفاهيم عن شامل تصور

 النظأر يأتم حيأث المعرفأ   سوسأيولوجيا منظأور مأن األساسي  للمفاهيم السيد رضوان دراس  أن البين من

. منشأود عربأي فكأر  مشأروع لكأل الأربيس المدخل هي وباالجتماعي  السياسي  ودالالت  المفهوم تحوالت في

 للأن  يهتدوا لم ألنهم"السيد  رضوان يقول كما ومإصل  مإسس غير اجتماع القريشي االجتماع فإن وهكذا 

 الواقأع  أر  علأ  بارزا تحققا المديني االجتماع عر  حين في  (24)"نسيان  أو غياب  في العل  اكتشفوا الذ 

 وتنفتح ويشرع  ويضبط فيوحد ظل   في الجميع" يتساو  الذ  الن  أو الدين عل  التعويل" طري  عن وذلك

 هأو الديني الن  أن هذا  من وينتج. (25).."الزراعي أو التجار  واالقتصاد والجغرافي  الدم روابط فو  آفاق 

 اللحظأأات منأأذ المسأألمون وضأأعها التأأي األمأأ  وهأأي هللا  جماعأأ " عأأن التعبيأأر هأأو بأأل الجأأامع  واإلطأأار األس

 (26)...".االعتبارات كل فو  األول 



 

  

 

 خاطأب كما والتوحيد  والعقيدة اإليمان ترسي  مرحل  في مك  أهل خاطب قد الكريم القرآن فإن هنا  ومن

 المأرحلتين هأاتين عأن تعبأر ومصأطلحات مفأاهيم نشأؤت ثأم مأن. السياسي اإلسالمي االجتماع في المدين  أهل

 هأأذه إن هنأأا القأأول ويمكأأن: "المعأأر  هأأذا فأأي السأأيد رضأأوان يقأأول. والحأأزب والشأأيع  والطابفأأ  كأأالقوم

 أجأد أن بوسأعي يكأن ولأم. المفأردات هذه في الديني الظل ذات الالحق  لالستعماالت طليع  تعبير االستعماالت

 فأي يعنأي إنأ  القأول  يمكأن يكأن وإن المكيأ   المرحلأ  فأي ثأالث مأرات يأرد الذ  طابف : لمفهوم دقيقا تحديدا

 استنادا الواحد الموق  في نفسها وحدت التي أو الواحد المنزع ذات الناس من ــ القليل  الفب  ــ المدين  المرحل 

 فأأي جديأأدة مرحلأأ  إلأأ " هللا حأأزب/"الجماعأأ  عأأن الكأأالم إلأأ  المفهأأوم تحأأول االعتبأأار  وبهأأذا. (27)"اآليأأ  إلأأ 

 الواحدة الشريع " أو الواحد الدين هو والمدني السياسي واالجتماع الوحدة أساس ليصير  (28)البشر  االجتماع

 (29)".الواحد العصبي االنتما، ال

 علوم خالل من في  النظر يتطلب العربي  اإلسالمي الفكر لمفاهيم دراس  أو بحث كل أن البيان عن وغني

 وهأذا. (31)"نفسأ  الوقأت فأي التاريخيأ  التجربأ  جزبيأات فأي تغرقأ  ال كما سياق   عن الن  تقطع ال" مختلف 

 يتسن  حت  واالقتصادي   والثقافي  واالجتماعي  السياسي  المالبسات تستحضر قرا،ة الديني الن  قرا،ة يعني

 .تاريخيت  في المصطلحي وعالم  القرآن فهم لنا

 علأ  فأر  قأد السأالم  عليأ  األعظأم الرسأول وفأاة حأدث أن اإلسالم في السياسي الفكر في الواضح من

 بأين القأابم الصأراع ولعأل. اسأتمراريتها علأ  للحفأاظ وذلأك الجماعأ   قبأل من السياسي  السلط  بنا، المسلمين

 مثلها التي الدول  وفكرة علي  مثلها التي الجماع  فكرة بين" صراع هو شل   الفضل يقول كما ومعاوي   علي

 األصأأل:" السأأيد رضأأوان يقأأول. والشأأيع  الخأأوار  حركأأ  نشأأو، فأأي أسأأهم الأأذ  الوضأأع وهأأو  (31)"معاويأأ 

 جدليأأ  عالقأأ  فأأي تتجأأاور ربيسأأ  مسأأابل ثأأالث فأأي نظأأر  فأأي يكمأأن الحأأركتين لهأأاتين -بإيجأأاز -التأأاريخي

 وهناك الداخلي  االجتماعي التنظيم قضايا وهناك هابل   بسرع  ونمت نشؤت التي" األمصار" هناك: ملحوظ 

 فأي العربيأ  وبالقبابأل ناحيأ   من واألمصار بقريش وعالقتها المدين  في الناشب  السياسي  السلط  مسؤل  أخيرا

 الخأوار   حركأ  انتشار في وإيديولوجي  وعقابدي  اقتصادي  عوامل عن فضال  (32)"ثاني  ناحي  من األمصار

 فقأد الشأيع   حركأ  وأمأا. (33)السألط  ضأغوط مأن يعأانون كأانوا الأذين المسلمين من للموالي استقطابهم ومنها

 هأأذا علأأ  ويترتأأب. (34)"أهلأأ  إلأأ  األمأأر وإعأأادة قتلتأأ " مأأن للحسأأين والثأأؤر التوبأأ  سأأبيل عأأن تبحأأث كانأأت

 إلأ  األكثريأ  يكسأبا أن الأن  فهأم فأي االجتهاديان االتجاهان هذان يستطع لم لماذا:"  وهو التالي  االستشكال

 (35)."جماعت ؟ أو اإلسالم هما فيصبحان جانبهما 

. اإلسأالمي االجتمأاعي الضأبط فأي ودورهأا اإلسالم في" األصنا " دور السيد رضوان الكاتب رصد لقد

 .(36)"للدول  مالي  وظيف  يإد  كان الصن  فإن ثاني   ناحي  ومن  )...(آخر نظام إيجاد" تعذر أن بعد وهذا



 

  

 

" بتشأجيع السألطن  قامأت لأذلك كبأر   أهميأ  ل  كانت العثماني  الدول  في الصن  أن أيضا  المعلوم ومن

 الدينيأأ  المناسأأبات فأأي تجأأر  كانأأت التأأي السأأنوي  االحتفأأاالت فأأي وأشأأركتها األصأأنا  تعمأأيم علأأ  الأأوالة

 جديأدة نظأم إحأداث تم حيث عشر  التاسع القرن أواخر في يتراجع فتا ما الدور هذا أن بيد. (37)"واالجتماعي 

 (38).الحديث  الدول  نشو، مع العشرين القرن في

 الن  تؤويل في استمرارها مسو، كان قد اإلسالم في األول  الحضري  الجماعات أن سب   مما ويتحصل

 والتجأذر األصأال  إثبأات طريأ  عأن الن  شرعي " عن البحث األصنا  هاجس كان الذ  الوقت في الديني 

  (39)".لألم  التاريخي االجتماع نطا  في واالستمراري 

 والأوعي الأديني الأوعي وحدة في تسهم العربي  اإلسالمي الفكر في الفقهي  المصادر جميع أن المإكد من

 مأأن المجتمأأع بيضأأ  علأأ  الحفأأاظ فأأي كبيأأرا دورا أد  قأأد الفقهأأي -الأأديني اإلجمأأاع دور أن أعنأأي. الثقأأافي

 الحأروب أن يعنأي لكنأ  المسألمين  بأين حأروب تكأون لأن أنأ " يعنأي ال وهأذا. اإلسالم في والفر  االنشقاقات

 (41)."أخر  ومبررات حجج أو أسباب لها ستكون تحدث عندما األهلي 

 حيأث والدينيأ   االجتماعيأ  الفبأات إزا، مختلفأ  سياسأيات تأنهج اإلسالم في السياسي  السلط  كانت وهكذا

 (41)".بالذات للمسيحي  بالنسب  واحدة سياس  هناك تكن" لم

 والشأرابع اإلسأالم بأين مأا والفقهيأ  االجتماعيأ  العالقأات تحأدد قانونيأ  منظومأ  غيأاب هأذا  من ويترتب

 رسأم علأ  قأدرة اإلسأالم في الفقهي  المذاهب أكثر منازع  بال كان  قد الحنفي الفق  إن نقول ثم ومن. األخر 

 بل اندماجي   مجتمعات تكن لم" الوسطي  اإلسالمي  المجتمعات فإن هذا  وعل . الذم  أهل مع التعامل ضوابط

 المنظومأ  مأع تناغمها لها كان كما الداخلي   استقالليتها عصبي  لكل وكانت وفبات  عصبيات مجتمعات كانت

 (42)".شامل بشكل

 الوجأأود مكونأأات مأأن باعتبأأاره اإلسأأالمي  السياسأأي الفكأأر فأأي وتحوالتأأ  األمأأ  مفهأأوم فأأي الكاتأأب نظأأر

 فيأ  يأنهج التوحيأد  حيأان أبأي حأديث كأان االعتبار  وبهذا. (43)األولي  اإلسالم مادة هم العرب أن إذ العربي 

 واعتأدال الفطأرة لصأح  األمأم أعقأل فهم. وبعده اإلسالم قبل األمم سابر عل  العرب تفضيل في الجاحظ نهج"

 إلأيهم  األمأم محاسأن جميأع فتحولأت باإلسأالم  وجأل عأز هللا اختصأهم ثأم الفهأم  وذكأا، الفكأر وصواب البين 

 واضأحا االهتمأام كأان هذا وعل . (44)"سبيلها في يكدوا أو يطلبوها أن غير من عليهم األجيال فضابل ووقعت

 الوحأأدة أن" اعتبأأر الأأذ  الفأأارابي مأأع والدولأأ  واألمأأ  الهويأأ  بمسأأؤل  الهجأأر  والخأأامس الرابأأع القأأرنين فأأي

 (45)".السياسي  وحدتها بزوال األم  تزل لم وإن األم   مقومات من مقوم السياسي 



 

  

 

 العرب أو األم  عن كتب  في تحدث فقد السيد  رضوان.د قبل من خاصا اهتماما يلق  الذ  الماورد  وأما

 وقأد. (46)"الأدين أو والملأ  األمأ  بأين تأالزم فثم" الملوك نصيح " إلي  المنسوب الكتاب في لكن " مفردا  حديثا

 . البشر  العمراني االجتماع في النظر عن وثيقا ربطا بالدول  األم  بربط خلدون ابن تفرد

 المدخل ألنها  "المفاتيح المفاهيم" مقارب  يتطلب اإلسالم في السياسي الفكر في النظر أن ذلك  من المتؤتي

 رضأوان لأد  يتحقأ  ال وهأذا. الفكريأ  االتجاهأات وظهور اإليديولوجي  الحركات وميالد طبيع  لفهم األساس

 قأرا،ة إعأادة فأي..( النمذجأ  نظريأ  المعرف   سوسيولوجيا) الحديث  المنهجي  بالمنظورات باالستعان  إال السيد

 فأي والدولأ  والمجتمأع واألم  الجماعات مفاهيم دراس  نتابج من كان ثم  من. القديم العربي اإلسالمي التراث

 وبمحأدوديتها بأل والحضأاري   والثقافيأ  السياسأي  وبتجلياتهأا بهأا التأاريخي الوعي هو السيد رضوان مشروع

 .والسوسيولوجي  السياسي  األنسا  في المشهودة التطورات ظل في والنظري  المعرفي 

 الملأوك  ومرايأا السألطاني  اآلداب في المتمثل اإلسالمي السياسي بالفكر السيد رضوان اهتمام أن ريب ال

 السياسأي  النصأو  لأبع  وإهمأاال كبيرا  نظريا فراغا هناك أن وهي واضح   فكري  قناع  عن يصدر إنما

 المخطوطأأات مأن لمجموعأأ  التحقيأ  مجأال فأأي الكاتأب عمأل هنأأا مأن. ودراسأأتها تحقيقهأا مأن نأأتمكن لأم التأي

 رإيأ  بنا، أجل من األساسي  الخطوة التحقي  في العمل كان وهكذا . وغيرهما والموصلي بالماورد  المتعقل 

 . اإلسالم في السياسي الفكر قضايا عن سليم  فكري 

 والتأي  "الأدنيا وسياسأ  الأدين حراسأ : "وهأي السلطاني   اآلداب في الشهيرة بمقولت  الماورد  عر  لقد

 ثأم (47).حاجاتهأا وتلبيأ  شأل   الفضأل يقأول كمأا الجماعأ   ألهأدا  السألطاني  الدول  إخضاع في بقوة أسهمت

 مإسسأأاتها خأأالل مأن يأأوم كأل تتؤكأأد كانأت التأأي" الجماعأ / لألمأأ  السأيادي  والشأأرعي  المرجعيأ  بنأأا، محاولأ 

 شأرعي  داخأل إنمأا والخلأل. "قابم  الخالف  مادامت متحقق  المشروعي  كانت االعتبار  وبهذا. (48)"وتنظيماتها

 تنتصأر أن فخأافوا تقريبا؛ زالت أن لبثت ما الخالف  لكن . العدال  عل  باإلصرار تالفي  يمكن وهذا المصالح 

 (49)".الشرعي  وزوال المشروعي  لتضاإل" الشريع " عل " السياس "

 لأ  الأذ  الشأافعي الفقأ  علأ  تتؤسأس رإيأ  هي اإلسالمي السياسي للمجال الماورد  رإي  أن المإكد من

 أمكأن لذلك: "المعر  هذا في السيد رضوان يقول. اإلسالمي -العربي االجتماع من لجوانب معين  تصورات

 خأا  اهتمأام دونمأا تجاريأ   وأخأر  زراعيأ  وأمصأار مأدن عأن الشافعي الفقي  وهو يتحدث  أن  للماورد

 يوظ  لم أن  إال المالكي  بالفق  متؤثرا خلدون ابن كان حين في. (51)"المدين  مع اإلسالمي  التاريخي  بالتجرب 



 

  

 

 للتأأاري  واالجتمأأاعي الفلسأأفي للتصأأور أذعأأن مأأا بقأأدر البشأأر  العمأأران عأأن تصأأورات  بنأأا، فأأي الرإيأأ  تلأأك

 .والدول 

 عن ناجم  نصيهما في خلدون وابن الماورد  بين عدة لقا، ومواطن تشابهات هناك" أن هذا  من ويترتب

 وعأن جهأ   مأن( األقأل علأ  المال في حضري  الدول ) بالدول  الدين لعالق  الشافعي  للرإي  الماورد  تطوير

 (51)".ثاني  جه  من والمصر للمدين  الديني  للماهي  المالكي  الرإي  من خلدون ابن تحرر

 تنظير دونما" عيني  قرا،ة واإلسالمي العربي السياسي للمجال الماورد  قرا،ة أن تؤكيد  بكل يعني  وهذا

 فقأد خلأدون  ابأن أمأا)...(. المدينأ  فأي القابمأ  الدولأ  سألطان مأن)...( ديأن لتحريأر واضأح  محاول  في كثير

 والسياسأأي  الدينيأأ  الخصوصأأيات تلغأأي البشأأر  للعمأأران فلسأأفي  رإيأأ  يتبنأأ  يكتبأأ  مأأا رغأأم أنأأ  أوضأأحنا

 ومحاولأ  القابمأ  السياسأي  السألط  ببنأا، وطيأدة عالقأ  للفقأ  كأان وهكأذا. (52)"الحضأر  للمسأتقر والتشريعي 

. والمأذهبي واالقتصأاد  والسياسأي االجتماعي الواقع أر  عل  لها الشرعي  أو المرجعي  عن البحث الفقها،

 بمصأر المذهبين أتباع أعداد ضآل  الحظنا إذا السلطان  جرا، من المستفيدين أكثر" والحنفي  الحنابل  كان لهذا

 أربأاب)=المماليأك أن إلأ  بأالنظر منأ  ألكثأر يطمحأون كأانوا إذ بأذلك  تمامأا يرضوا لم األحنا  لكن. والشام

 التأرك تحفأ : "رسأالت  الحنفأي الطرسوسأي فيأ  كتأب الذ  السيا  وهو  )...(تقريبا منهم كلهم كانوا( السيو 

 المماليك إقناع في يرغب الطرسوسي كان إذ. (53)"الهجر  الثامن القرن حوالي" الملك في يعمل أن يجب فيما

 للشريع  جديد مفهوم وهذا (54)".والسلطان للسلط  األف " ألن  وذلك للدول   مذهب إل  الحنفي المذهب بتحويل

 .السياس  مواجه  في

 العربي اإلسالمي السيا  في السياس  السلط  أو الدول  لمفهوم السيد رضوان دراس  أن ذلك  من والمتؤتي

 أن السأيد رضأوان اعتبر فقد وبهذا . المدين  تصور في والفقها، الفالسف  بين نقدي  مقارنات من تخلو ال القديم

-يصدرها التي القوي  اإلدان  تلك دليال" وحسبك. إنساني  الال وطبيعتها وتراتبيتها بهرميتها تتسم الفالسف  مدين 

 االجتماعأات ضأمن يأدخلها التأي" الديمقراطيأ  المدين " عل  -أرسطو ما حد وإل  أفالطون شؤن ذلك في شؤن 

 مفهوم عل  تتؤسس فهي الفقها،  مدين  أما. (55)"متساوون أهلها التي الجماعي  المدني  فهي والجاهلي ؛ الجاهل 

 الفأارابي تصأور أن هأذا مأن وينجلأي. واإلسأالمي العربأي بالوجأدان موصأول  يجعلهأا ممأا الجماع   أو األم 

 (56)".السياسي  السلط  تصورات أو والتمصير التمدين مجال في ألمتنا التاريخي  بالتجرب  ل  العالق " للمدين 

 مأن الخالفأ  بإلغأا، حأدث الأذ  هأو اإلسأالم في العربي السياسي الفكر في الحاسم التحول فإن هذا  وعل 

 علأي كتابأ  ذلأك مأن ولعأل. هابلأ  وإيديولوجيأ  فكري  انعكاسات ل  كانت تحول وهو أتاتورك  كمال دول  قبل

 تأاري  فأي السياسأ  والمإسسأ  الدينيأ  المإسسأ  بأين الفصأل ومحاولتأ " الحكأم وأصأول اإلسالم" الراز  عبد

 الأذ  اإلهمأال عأن كأوثراني وجيأ . د عبأر وقأد. بالسياسأي الأديني عالقأ  رإيأ  في تغير إن . اإلسالمي الفكر



 

  

 

 هأذا نكتأب ونحأن مميتأ   بأل خطأرة  كانأت كأم اليأوم نتأذكر" بقول " الحكم وأصول اإلسالم" كتاب ل  تعر 

 بأل اليأوم  العلميأ  ألهميتأ  ال" الحكأم وأصأول اإلسأالم" الأراز  عبأد علأي كتأاب بهأا مني التي الضرب  الكم 

 إشأكالي  بالمعالجأ  تتصأد  المعاصأر العربأي التأاري  فأي محاولأ  أول فهي آنذاك؛ المنهجي  المعرفي  ألهميت 

 محاولأ  لعلهأا بأل إيديولوجيأ   ال معرفيأ  معالجأ  والسألط  الخالف  بين وبالتحديد والسياس   الدين بين العالق 

 (57)".التقليدي  الفق  بوسابل ال واالجتماع  السياس  علم لمناهج العربي  الدول  بدابل لدراس 

. الصأعوب  الشأديدة األمأور مأن يعتبأر العربأي اإليأديولوجي المجأال في المرجعي  بنا، أن هذا  من ويتولد

 والماركسأأأي  للرأسأأأمالي  مأأأواجهتهم يعلنأأأون الأأأذين أنفسأأأهم اإلسأأأالميين بأأأين الصأأأراع فأأأي ذلأأأك لنأأأا ويتجلأأأ 

 الحاكميأ  مبأدأ هأو وهأذا  (58)"وشأريعت  هللا كحأم مواجهأ  فأي وسألطت  الشأعب حكأم تضأع"التي والديمقراطي 

 قبأل مأن انتقادها تم قد والديني السياسي للعمل التؤسيسي  المرجعي  هذه أن بيد. قطب سيد في  أل  الذ  اإللهي 

 ( 59).الهضيبي حسن العام للمرشد" قضاة ال دعاة"  كتاب خالل من المسلمين اإلخوان جماع 

 إال" فرض  األحوال  من حال بؤ  يمكن  وال المعط   باعتبارها اإلسالميين  لد  البديل هي الشريع  إن

 العربي المشروع" لصالح اإلسالمي بمعناها األم  مفهوم فقدان يعني وهذا (61) "سطوتها طري  عن أو بالدول 

 الأديني التأؤزم ظأرو  حصرت أن" بعد اإلسالميين وعي في األم  محل الدول  حلت هنا من". الوطني  للدول 

 السياسأي المشروع أو السياسي األمر تغير االعتبار وبهذا. (61)"إيديولوجيا إل  الشرعي  وحولت -الشريع -في

 الشأريع  لتطبيأ  السألط  إلأ  للوصأول الجامحأ  الرغبأ  إلأ  لألمأ  والمرجعيأ  السأيادة اسأتعادة من اإلسالمي

 االنتقأأال حقيقأأ  علأأ  ظهأأرت إنمأأا الشأأامل  النظأأام فكأأرة"  السأأيا  هأأذا فأأي السأأيد رضأأوان يقأأول. اإلسأأالمي 

 الخمسأينيات فأي التأوتر تصأاعد ومأع. الدولأ  إلأ  األمأ  ومأن الشأريع   إلأ  الخالفأ  مأن للمرجعي  التدريجي

 اتجاه في واألم  الجماع  عن الشرعي  انفصال تزايد والقوميين اإلسالميين بين السياسي الواقع في والستينيات

 (62)".إيديولوجيا إل  الشرعي  تحويل

 يقأأأول كمأأأا بتحأأأول  ارتبطأأأت قأأأد اإلسأأأالمي السياسأأأي الفكأأأر أزمأأأ  إن نقأأأول بعأأأد  ومأأأن قبأأأل ومأأأن

 ومالأأأك القرضأأأاو  ويوسأأأ  الغزالأأأي ومحمأأأد الغزالأأأي وزينأأأب قطأأأب سأأأيد مأأأع الصأأأحوة أفكأأأار بلقزيأأأز 

 الجهأأاد"و" اإلسأأالمي  الجماعأأ " فكأأرة إلأأ  ليصأأل وآخأأرين  الترابأأي وحسأأن ياسأأين السأأالم وعبأأد نبأأي بأأن

 اإلصأأأأالحي  الأأأأدعوة تسأأأأييس إلأأأأ  الصأأأأحوي  الأأأأدعوة جنأأأأوح" يعنأأأأي"... والهجأأأأرة التكفيأأأأر"و" اإلسأأأأالمي

 أنهأأأا غيأأأر  (الشأأأريع  وتطبيأأأ  اإلسأأأالمي  الدولأأأ )سياسأأأي مشأأأروع وفأأأي حزبأأأي  مشأأأروع فأأأي وتجنيأأأدها

 الحضأأأأار  وللتأأأأراكم السياسأأأأي وللمجأأأأال االجتماعيأأأأ  للعالقأأأأات تمثلهأأأأا فأأأأي عنهأأأأا فادحأأأأا تراجعأأأأا تمثأأأأل

 فأأأي والدولأأأ  بأأأالمجتمع اإلسأأأالم عالقأأأ  تسأأأهم كيأأأ  لكأأأن. (63)"الأأأ ...بأأأالغرب وللعالقأأأ  وللهويأأأ  كأأأوني ال

 المعاصرين؟ المسلمين لد  للعالم رإي  بنا،



 

   

 

 اإلسأالمي الفكر لمشكالت نقدي  مراجع  إل  والثقافي  الفكري  أعمال  جل في السيد رضوان الكاتب يتطلع

 فهأأم وفأأي الأأن   قأأرا،ة" فأأي جديأأدة لمنأأاهج توظيفأأ  طريأأ  عأأن وذلأأك والمعاصأأر  والحأأديث القأأديم العربأأي

 (64)".والمقوالت النصو  من والمتؤخر المتقدم بين العالقات

 الوصأول أجأل من بل الحاضر  في والثقافي السياسي التغيير أجل من ليس" ذلك من الغر  فإن وهكذا 

 فأي مباشأرة غيأر تأؤثيرات إلأ  يأإد  أن يمكأن مأا وهأو لأدينا  للعأالم رإيأ  فأي تغييأر إلأ  الطويأل المأد  في

 فاعل  مشارك  الحديث العالم في واإلسالمي  العربي  المشارك  تكون وبهذا. (65)"واالجتماع واالقتصاد السياس 

 (66)".التاريخي  وبثقافتنا بديننا عالبقنا تصحيح"و واالستقرار  السلم مبادئ ترسي  في تسهم بل وقوي  

 لمنجأزات المسأتمرة قرا،اتأ  خالل من جديدة فكري  رإي  بنا، من السيد رضوان الكاتب تمكن ذلك  ومن

 إيمانأا..وإنثروبولوجيا وسوسيولوجي  فلسفي  مرجعيات بذلك مستثمرا والحديث القديم واإلسالمي العربي الفكر

 شأروط وفأ  الكونيأ  اإلنسأاني  الثقافأ  علأ  االنفتأاح طريأ  عن إال يتحق  ال األم  فكر في تجديد أ  بؤن من 

 .والخصوصي  األصال  عل  الحفاظ

 يأتم لأم مواجهأ  هأي التقأدم إشأكالي  خأالل مأن أنطأون لفأرح عبده اإلمام مواجه  السيد رضوان اعتبر لقد

 لقأوانين منها كل يخضع التي والوقابع والنصو  التاريخي  الصور أن" إل  يعود األمر إن إذ بالمرة  حسمها

 مسيطرة الكنيس  كانت التي األوروبي  العصور عن يومها سابدة كانت التي فالصورة. يتطاب  ال بحث ومناهج

 الحاضأأر فأأإن ثانيأأ  ناحيأأ  مأأن لكأأن اإلسأأالمي   الوسأأط  للعصأأور المشأأرقي  الصأأورة وجأأ  فأأي تتفأأ  ال فيهأأا

 الحريأ  فأي إسأالمي  بنصأو  باالستشأهاد دفعأ  يمكأن ال شأاهد الدولأ   عن للدين والفاصل المتقدم األوروبي

 (67)".والتقدم

 السجال إل  لينتهي وآليات   وسبل  التقدم حول السجال في بدأت قد واإليديولوجي  الفكري  المواجه  هذه إن

 في عالق  تزال ما: "الكاتب يقول إشكالي   وهي والدول   بالسلط  وعالقت  المجتمع في ودوره الدين قضايا في

 ( 68)".والعشرين الواحد القرن مشار  عل  العربي والواقع الفكر

 تأؤلي  فأي تتجلأ  إنمأا الحأديث  العربأي النهضأو  الفكأر فأي" للعأالم رإي " مكونات أن البيان  عن غني

" بأاريز تلخأي  فأي اإلبريأز تخلأي "  كتابأ  خأالل مأن الفرنسي الثقافي المجال مدني  عن الطهطاو  رفاع 

 عأن الحديث محاوالت  في العظم رفي  ولد  األوروبي   الممالك ألحوال عرض  في التونسي الدين خير ولد 

 ورشأيد واألفغأاني أرسأالن وشأكيب الشأديا  فأارس أحمأد مأن كل آرا، عن فضال. (69)والعمران التقدم أسباب

 .وآخرين... موس  وسالم  حسين وط  رضا



 

   

 

 أفضأ  مما والثقاف   الوعي في تحوالت عن بقوة تعبر الحديث  النهضوي  التصورات هذه أن الواضح من

 إلأ  أقأرب للعأالم رإيأ  كانت لهذا. األوروبي  والمدني  التقدم بؤسباب األخذ تستحضر جديدة إشكاليات بنا، إل 

 اللأذين والنأدو  المأودود  رإيأ  مأن اقتربنأا كلمأا عنأ  نبتعأد الأذ  التصأور وهو والفلسفي  النظر  التؤصيل

 يصل: " السيد رضوان يقول. ونبوي  قرآني  بمقوالت مقوالت  واستبدال الحديث  الغرب مع القطيع  في شرعا

 العالميأ  الحأرب عشأي  اإلسأالمي العأالم في السابد والسياسي الثقافي للموق  سريع تحليل بعد إذن  المودود 

 العقدي  الجوانب االنفصال هذا ويشمل واإلسالمي   الغربي  الحضارتين بين االنفصال برنامج وضع إل  الثاني 

 للعأأالم مثأأاال تصأأبح وربمأأا)...( اإلسأأالمي  للثقافأأ  متعأأين متحأأد قيأأام إمكأأان تصأأور وهأأو والسياسأأي   والثقافيأأ 

 اإلسأالمي  الفكرة بين الصراع" كتاب  خالل من الندو   الحسن أبو يقوم نفس  المنح  وعل  (71)".كل  الحديث

 في والمستمر الجار  العالمي التعبير" أشكاال من شكال تكون إسالمي  ثقاف  بنا، إل  بالدعوة" الغربي  والفكرة

 سأيد تبنأاه الأذ  اإلسأالمي  للحضارة اإلحيابي التصور وهو  (71)"والمستكبرين المستعبدين العالم شعوب تمرد

 هأأاجس هأأي الهويأأ  قضأأي  أن هأأذا ومعنأأ . اإلسأأالم فأأي الحضأأارة مشأأكالت عأأن كالمأأ  معأأر  فأأي قطأأب

 عأالم مواجهأ  فأي اإلسأالم" تضأع للعأالم رإيأ  إنهأا. اليأوم إلأ  قطب وسيد والندو  المودود  مع اإلسالميين

 هنأأاك أن مأأع. (72)"البأأرا، عأالم مواجهأأ  فأأي الأأوال، وعأالم الكفأأر  عأأالم مواجهأأ  فأي اإليمأأان وعأأالم الجاهليأ  

 وهناك: "السيد رضوان يقول. والمجتمع األم  وقضايا العالم مع التعاطي في أنفسهم اإلسالميين بين اختالفات

 القأرن مأن السأتينيات منأذ الكثيأر الحأديث رغأم بديلأ  أطروحأ  يملأك ال وهأو اإلسالميين  من الربيسي الفري 

 وهأإال،. إلأ ...ربويأ  الأال البنأوك وعأن الشأور   نظأام عن الكثير والحديث  "اإلسالمي الحل" عن الماضي

 مأع والحأديث الحضأار  اإلسأالم عأن اآلن الحأديث يكثأرون وهأم لهأم  سمح إن المشارك  ويريدون مسالمون

 بعيأد حضأار  صأراع معأ  صأراعنا وأن كلأ   شأر الغأرب بأؤن إقناعنأا يحأاولون عقودا قضوا أن بعد العالم 

 (73)".المد 

 دعأأاة مأأن والتصأأور الفكأأرة فأأي تقأأدما أكثأأر هأأي الحضأأارة لمشأأكل  نبأأي بأأن مالأأك رإيأأ  أن الواضأأح مأأن

 عأن األمثأل التعبيأر إنأ  (74).انتخأابهم أو النأاس إرادة ولأيس المشأروعي   لنفسأها تسأو، التأي اإللهيأ  الحاكمي 

 عبأد أنأور إال ذلأك فأي يضأاهي  وال اإلسأالمي  الفكأر إشأكاليات عأن فكريأ  رإيأ  بلأورة في متماسك مشروع

 .نهوضها وعوامل الحضارة ألصول دراستهم في مإنس وحسين زري  وقسطنطين الملك

 أن يبأأدو ال الغربيأأ   بالحضأأارة ولعالبقهأأم اليأأوم  العأأالم فأأي العأأرب لمواقأأع رإيأأ " يقأأدمون ال أنهأأم بيأأد

 الغربيأ  الحضأارة خأار  مكانأا ألمتنأا يريأان ـأ الملأك عبأد وأنأور نبأي بأن مالأك بخال  ـ الدارسين األستاذين

 علأ  واضأح  داللأ  يأدل واإلسأالمي  العربي الوعي في للعالم رإي  رصد أن هذا عل  ويترتب. (75)"العالمي 

 (76)".اإلسالمي  الثقاف  في وليس اإلسالمي  الوعي في تؤزم هو إنما اليوم  الحاصل التؤزم" أن



 

   

 

 وعلومهأأا الغربيأأ  الحداثأأ  مكتسأأبات علأأ  وانفتأأاحهم المعاصأأرين اإلسأأالميين وعأأي فأأي االنفأأرا  ولعأأل

. للمسلم الحضار  التصور وف  الحقوقي المجال في أطروحاتهم بع  صياغ  عل  يعملون جعلهم ومناهجها

 أن بيأد. والتقأويم للنقأد قابلأ  ثقافأ  إلأ  لأديهم السياسأي  الثقافأ  وتحولت والوقابع  لألفكار الرإي  تغيرت وهكذا

 مأأن أحأأد فأأال أيضأأا؛ القأأوميين لأأد  موجأأودة هأأي بأأل اإلسأأالميين  علأأ  قصأأرا ليسأأت الأأوطن مفهأأوم أزمأأ "

 إلأ  تؤكيأد  بكأل يمتأد  األمأر إن بأل (77) "القابم  الكيانات بمشروعي  الحقيق  في يقول القوميين أو اإلسالميين

 حمايأ  أجأل مأن الدولأ  إلأ  للوصأول اليأوم اإلسأالميون دأب لهذا. السياسي  السلط  في مشروعي  أزم  وجود

 التيار من اإلسالميين مع نقاشات الثمانينات طوال خضت وقد: "السيد رضوان يقول. الشريع  وتطبي  اإلسالم

 يقأأول ـأأ العأأوا سأأليم محمأأد وباسأأتثنا، العلياأـ المرجعيأأ  ومنأأاط المشأأروعي   أسأأاس حأأول( الصأأحو ) الربيسأي

 الجمعيأ  الأذات وضأع فأإن وعليأ  . (78)"أيضأا السياسي الشؤن في الشريع  بمرجعي  اليوم حت  جميعا  هإال،

 هأذا معنأ  للعالم؛ رإي  عن كتعبير" الكوني  الصورة" مقول  تحت والمركب  الواقعي  العالم تقسيمات نطا  في

 أنطأون وفأرح عبأده واإلمام التونسي الدين وخير الطهطاو  مع الحديث العربي النهضو  الوعي مقوالت أن

 اإلحيابيأ  النزعأ  فيأ  عرفأت الأذ  الوقت في... والحري  العلمو والعقل التقدم بين تتردد ظلت إنما والكواكبي 

 .والحاكمي  االستخال : لمقوالت هابال تداوال اإلسالمي 

 العربيأ  والسياسأي  الفكري  التيارات سابر ولد  والحتميات العقابديات لوعي األساسي  البني " فإن وهكذا 

 فهي بينها  الصراعات أما. العشرين القرن من التسعينيات مطالع حت  كذلك  وظلت واحدة  كانت واإلسالمي 

 فأي االخأتال  نتيجأ  ولأيس ومجتمعأاتهم  دولهأم فأي مواقأع وعلأ  السألطات أو السألط  ساح  عل  صراعات

 هأي الراهنأ  واإلسأالمي  العربي  الثقاف  حول تحوم التي الحقيقي  المشكل  أن هذا من ويتضح. (79)"العالم رإي 

 .والدول  والمجتمع الفكر إشكاليات في الحاصل  التحوالت من بالرغم السابدة  المتؤزم  الرإي  تلك

 اختأأزال ويمكأأن السياسأأي  لإلسأأالم ونقديأأ  جأأادة بتصأأورات السأأيد رضأأوان ينفأأرد المعأأر   هأأذا وفأأي

 (81):يلي ما في الرجل تصورات

 .واالمتداد العالمي  أجل من والمصارع المنافس والبديل بذات   المكتفي النموذ  هو اإلسالم -أ

 التاريخيأأ  للتجربأأ  اسأأتذكار إلأأ  ـأأ انتمأأا، فكأأر ولأأيس هويأأ   فكأأر وهأأو اإلحيأأابي  اإلسأأالم يتطلأأع -ب

 .التؤصيل نهج هو وهذا اإلسالمي  والتاري  والسن  القرآن من مصادرها تستمد التي الحضاري 

 األشأكال كأل مأع قاطعأ  والطهوريأ   المتفأردة الأذات عأن تعبأر اعتقاديأ  نزعأ  هأي اإلحيابي  النزع  - 

 .الملوث 



 

   

 

 عأأن فضأأال والعأأدوان  االسأأتعمار ضأأد كأأان الجهاديأأ  الحركأأات ظهأأور أن السأأيد رضأأوان. د اعتبأأر لقأأد

 حاول التي والطهوري  الصلب  الهوي  عل " الحفاظ عل  تعمل إسالمي  ثقاف  ببنا، وذلك. ثقافيا الغرب مواجه 

 الدينيأ   الحركأات هذه نشو، أن والتقدميون القوميون تصور ولقد. (81)"وإلغا،ها تذويبها ويحاولون الغربيون 

 مجأال فأي تنأوير  فكأر إل  تفتقر" أنها عل  عالوة. تمثيلي والال ديمقراطي الال العربي النظام" إل  يرتد إنما

 فأي المعاصأرة للتطأورات واسأع فهأم إلأ  أخيرا وتفتقر لإلسالم  العالمي  التاريخي  التجرب  خار  اإلسالم فهم

 الأديني الفكأر فأي وأزمأ  ثقافي  أزم  هناك أن ذلك  عل  ويترتب. (82)"والعالمي  واإلسالمي  العربي  المجاالت

 (83)".ورإيت  العالم فهم طراب  في" والتقدميين والقوميين اإلسالميين لد 

 أطروحأأات إلأأ  العأأودة بأأين تأأوزعهم فأأي اإلسأأالمي  النخأأب لأأد  يتجلأأ  األمأأر هأأذا أن الواضأأح ومأأن

 الخالفأ  إحيأا،" فأي األمل وبين السيد  يسميها كما والطهوري   الخاص  الهوي  عل  الحفاظ وبين اإلصالحيين

 (84)".كمال مصطف  ألغاها التي

 عأودة القأادر وعبأد البنأا حسأن مأن كل مع اإلحيابي اإلسالم من اإلسالمي  الديني  الحركات تحولت وهكذا

 إن: المعأر  هأذا فأي السيد رضوان يقول. قطب وسيد والندو  المودود  مع والحزبي النضالي اإلسالم إل 

 التكليأأ  موضأأوع صأأارت التأأي" الشأأريع " كارزمأأا إلأأ  التقليديأأ  السأأني  الجماعأأ  كارزمأأا" عأأن التحأأول هأأذا

 (85)".العملي المجال في اإللهي  الحاكمي  مقتض  أو اإللهي

 الحأديث  العربأي العصأر فأي الحاصل  بالسياقات مرتبط  الديني  والتصورات الرإ  هذه أن المإكد ومن

 الهضأيبي حسأن قأرا،ة إعأادة ولعأل. متنوع  وتعبيرات مختلف  بؤشكال للعالم رإي  بنا، في بقوة أسهمت والتي

 فأي تكأاثرت التأي بأالمتغيرات" تأؤثره مأن نأابع ورهاناتهأا اإلسأالمي  الحركأ  لواقأع" قضأاة ال دعأاة" كتاب  في

 كمأا جهأ   مأن النضأالي  غير اإلحيابي  أصول  إل  الحزبي باإلسالم العودة الكتاب يحاول)...( العشرين القرن

 فأي الحقيقيأ  المشأكل  أن هأذا ومعنأ . (86)"ثانيأ  جهأ  مأن والجمهأور اإلسأالميين بأين العالقأ  تصحيح يحاول

 والتباعد التاريخي االفترا  أسباب عن والبحث بالجماع   الشريع  عالق  مشكل  هي السياسي اإلسالمي الفكر

 االفتأرا " إلنهأا، ربيس ومدخل أساسي  خطوة هي الوطني  بالجماع  االعترا  كان لهذا. بينهما اإليديولوجي

 هأي األكثريأ   توجهأات عأن جهأ  من الكاشف  الحرة وقراراتها الجماع  إرادة بحسبان والجماع  الشريع  بين

 منأأذ اهتمأأوا قأأد اإلسأأالميين أن هأأذا مأأن ويتضأأح. (87)"للشأأريع  العامأأ  األهأأدا  عأأن أخأأر  جهأأ  مأأن كاشأأف 

 مأأن الحاسأأم انتقأأالهم عأأن تعبيأأرا اإلسأأالمي  الفكأأر فأأي اإلنسأأان حقأأو  وتؤصأأيل المقاصأأد  بآليأأات الثمانينيأأات

 لكنأ  كافيأا  لأيس" ـأ السيد رضوان رأ  في ـ األمر هذا لكن. الدستور ومشروعي  شرعي  إل  النظام شرعي "

 (88)".الشريع  وتطبي  الحاكمي  عند التجمد من غير



 

   

 

 الذ  العقد  الطابع في" النظر إعادة عبر الديني الفكر إصالح هو اليوم المطلوب أن تقدم  مما ويتحصل

 أن وأحسأب)...( الطأرفين مأن الثقأافي التشأدد وأجوا، األمريكي  الضغوط ظل في اإلسالمي الفكر عل  سيطر

 الفكأر سأتجعل الدينيأ  اإلصأالحي  النزعأ  هذه فإن ثم  ومن. (89)"الجذر  التغيير ذاك تستدعي اليوم السياقات

 والثقافأأات بأأاألمم عالقاتأأ  وتجديأأد المشأأهودة  وتحوالتأأ  العأأالم مأأع التفاعأأل فأأي قأأوة أكثأأر العربأأي اإلسأأالمي

 هنأاك كانأت مأا ألنأ  اإلسأالمي  المسأيحي والحأوار المسأيحي /اإلسأالمي  العالقأات مجأال" فأي وذلك األخر  

 النقأاش يسأع  كأان والتأي العرب  المسيحيين مع للعالقات العشرين القرن في العربي  الجماع  ضمن مراجع 

 هنأاك أن دابمأا اإلعأالن أو التهمأيش جأر  العكأس علأ  بأل جديأد  لعصأر جديأد عقد في والنظر تجديدها إل 

 البلأأدان بعأأ  فأأي المسأألم  األقليأأات ومشأأكل . (91)"التاريخيأأ  لمجتمعأأاتهم العأأرب المسأأيحيين أمانأأ  فأأي شأأبه 

 بنأا، إلأ  تأروم تشأاركي  عقالنيأ  أطروحأ  بنأا، فأي اإلسأالمي  الدينيأ  الحركأات فشألت التي اإلفريقي  الغربي 

 (91)".األخر  واألديان والثقافات األمم بين للعالقات ممكن  رإ  أو رإي "

 والعالم اإلسالمي – العربي العالم بين والتواصل الحوار مجال في الدكتور مجهودات أن البيان عن وغني

 الغربيأ  المشأرقي  الوجأوه لأبع  الترجمأي العمأل في واضح  بصورة تتجل ( واألوروبي األمريكي) الغربي

 واهتمامأات بحأوث انأدالع مأع أنأ  أراه فالأذ  ذلك  ومع: "الكاتب يقول. التاريخي  وتجربت  اإلسالم تناول في

 بالسأاب  عالبقهأا تنقطأع قأد أخأر  باتجاهأات األمأور تتطأور  (سأيان وهمأا)صأراعها أو" الحضأارات حوار"

 نحأأن الأذ  الملأأ  هأذا لجعأل المسأأتميت  المحأاوالت رغأم بحثأأ  وطرابأ  وبمناهجأ  بأأل والالهأوتي  التأاريخي

 تغيير الالزم من عربي نهضو  مشروع فلبنا، وهكذا. (92)"المستمر اإلسالمي المسيحي للحوار أصال بصدده

 عقالنيأأ  منفتحأ  رإيأأ  إلأ  العأالم مأأع والصأراع المواجهأأ  علأ  المعتمأدة االنغالقيأأ  الرإيأ  مأأن للعأالم رإيتنأا

 :التالي  والسياسي  الفكري  القضايا في بالنظر إال لدينا يتحصل ال وهذا تفاعلي  

 بتقويأ  وذلأك اإليجابي  واالختال  اإلنسان حقو  ثقاف  تبني من والمسلمين للعرب البد: الوحدة قضي  -أ

 (93)".والصراع التنافس عمليات من والتخفي  واإلسالمي  العربي التقارب" مإسسات

 إخأرا  نحأو واإلسأالمي الوطني للمشروع حامل  اإلصالحي  النزع  تعتبر: واإلصالح التجديد قضي  -ب

 .التجديد ال  الجمود ومن القوة  إل  الضع  حال  من األم 

 فأي والكبيأر العأام شؤننا تضع التي الشراك  أجل من الجاد العمل" في وتظهر: الفعال  المشارك  قضي  - 

 (94)".واستهداف  العالم خو  من تخرجنا كما منا الخو  من العالم وتخر  أيدينا 

 فكرتهأأا وإضأأعا " الدولأأ  مواجهأأ  إلأأ  يأأدعو ال السأأيد رضأأوان أن هأأذا ومعنأأ : المصأأالح  قضأأي  -د

 مأأع جيأأدة عالقأأات بنأأا، أن والحأأال. (95)"عليهأأا فرضأأ  وضأأرورة لإلسأأالم تنكرهأأا بحجأأ  طاقاتهأأا واسأأتنزا 



 

   

 

 إلأ  الطريأ  هأو سأوا، حأد علأ  العربي  والكيانات واألنظم  المعتدل  اإلسالمي  والحركات الديني  المإسسات

 .ومستقبلنا حاضرنا صناع 

 بغيأأ  وذلأأك والتأأاري   للواقأأع لرإيتنأأا والتغييأأر التجديأأد مأأن البأأد: واإلسأأالمي  الدينيأأ  المرجعيأأ  قضأأي  -و

. والفكر للواقع الصحيح التشخي  طري  عن والعالمي والوطني للمحلي المجال تفسح متعددة مرجعي  تؤسيس

 من للخرو  األساس المدخل هي والمعاصر الحديث السياسي اإلسالم لقضايا النقدي  المراجع  فإن هذا  وعل 

 الحأديث العأالم تحأوالت عأن والمسألمين العأرب انعأزال فأي عقأود منأذ أسأهمت التأي والرمزيأ  الثقافي  األزم 

 .والدول  والمجتمع لألم  التاريخي المسار صناع  في القوي  ومشاركتهم

 من معارفها تستمد رفيع  نظري  نقدي  رإي  هي التنوير  األزهر  المفكر رإي  إن نقول الكالم  ومجمل

 طريأ  عن التصورات أو النصو  قرا،ة في حديث  مناهج عل  واالنفتاح اإلسالمي العربي التراث استيعاب

 عأن بهأا تنأؤ  وعلمي  أكاديمي  مقارب  اإلسالمي  العربي  الثقاف  مقارب  في أسهم ذلك كل  "للعالم رإي " مقول 

 الطري  والفكري  المنهجي  السيد رضوان رإي  كانت االعتبار  وبهذا. السياسو  والهاجس اإليديولوجي الغلو

 المرجعيأ  كعالقأ  والمعاصأر  والحأديث القأديم العربي اإلسالمي الفكر مشكالت في التفكير إعادة نحو الملكي

 واالجتمأاعي السياسأي الواقع بتحوالت الحزبي  المإسس  أو النضالي اإلسالم وعالق  واألم   بالجماع  الديني 

 والتجديأد  بأالتغيير اإليمأان كأذلك المعرفأ  أساسأيات مأن أن كمأا. أخر  ال  إشكالي  من االنتقال في والعالمي

 رإيأ  إنهأا. الواقأع أر  علأ  واإلسأالمي  والقوميأ  الوطنيأ  القأو  بصراع المعرف  ارتباط خلفي  عل  وذلك

 حاضأر صأناع  أجأل مأن اإلسأالم فأي والعقديأ  واالجتماعيأ  واالقتصأادي  الفكري  القضايا معالج  في دينامي 

 حاضأرا يظأل الذ  االستشكال أن من الرغم عل . الراهن  واإلسالمي  العربي  لألم  مشر  ومستقبل تشاركي

 أساسأأها رإيأأ  مأأن االنتقأال المعاصأأر العربأأي السياسأأي للفكأر يمكأأن كيأأ : هأأو المعاصأرة العربيأأ  الكتابأأ  فأي

  المواطنين؟ ودول  وطني  جماع  بنا، إل  تتطلع رإي  إل  اآلخر مع والصراع الديني  الجماع 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 :حاالتإو هوامش

 

  2112 الثاني  الطبع  الساقي  دار: الناشر  "والحداثة النهضة فً محاورات.اإلسالمٌة والممانعة العلمانٌة" كتاب  (علي)العميم -(1)

 153 

 154   ذات  المرجع -(2)

 166   ذات  المرجع -(3)

 166   ذات  المرجع -(4)

 169   ذات  المرجع -(5)

 جانب من الدين توظي  عن الحديث انتقل بل موح   غير أو موح  هو هل الدين  جوهر عن يتحدث عاد ما: "السيد رضوان يقول -

 168و 169    "الجابر  مثل مفكر في  يقع أن يصح ال رهيبا  تبسيطا هذا في وأر  السلط  

 أد  نتابج إل  يتوصل أن ل  ينبغي كان بالسياسي الديني عالق  بجدليات يتعل  فيما لكن: "بقول  جدعان فهمي فكرة السيد رضوان ينتقد -

 161  .."تقنع أن يجب ولكنها المشكالت  ينهي أن بمعن  ليس وأوضح 

 168   ذات  المرجع -(6)

 ماب  تؤخر ظهورهم أن صحيحا وليس والجماع   السن  أهل أنفسهم يسمون كانوا حنبل  بن أحمد اإلمام جماع  وهم المؤمون  خصوم" -

 168   "جدعان فهمي يقول كما عام

 ألعمال مناقش . اإلسالمي والتراث الماركسي " كتاب ضمن  "التطبٌق ومزالق المنهج جاذبٌة بٌن تٌزٌنً طٌب  (رضوان)السيد -(7)

 157   1981 األول  الطبع  بيروت  والتوزيع  والنشر للطباع  الحداث  دار: الناشر  "تيزيني والطيب مروة حسن

 وهو والتلفيقي   والمعاصرة السلفي  هي ثالث نزعات ضمن التدقي  هذا بسبب أو تحديات  في تيزيني تدقي  رغم إدخال  يمكن قطب فسيد_ "

 الدكتور عل  كان". الحضارة ومشكالت اإلسالم" في وتلفيقي  "اإلسالم في االجتماعي  العدال " في ومعاصر  "الطري  في معالم" في سلفي

 158   .."المختلف  مراحل  في محمود نجيب زكي أو قطب سيد فكر دراس  يحاول أن الخلط هذا مثل في للوقوع تجنبا تيزيني

 91و 91   !!"العثمانيين الطورانيين عل  اإلقطاعي المجتمع برد" العربي  للجاهلي  االرسوز  زكي تقدير شؤن ما أدر  وال" -

 الطبع  بيروت  العربي  الكتاب دار: الناشر  "الدولة والسٌاسات واإلصالح األصولٌة.اإلسالم على الصراع" كتاب  (رضوان)السيد -(8)

 233   2115 األول 

 رغم أدبي   دراس  القرآن أحد درس لما القرآن في القيام  ومشاهد الفني التصوير في وكتب  قطب سيد ولوال: "السيد رضوان يقول -

 234   "الدعاو  ضخام 

 234  ذات   المرجع -(9)

 234  ذات   المرجع -(11)

  2112 الثاني  الطبع  الساقي  دار: الناشر  "والحداثة النهضة فً محاورات اإلسالمٌة، والممانعة العلمانٌة" كتاب  (علي)العميم -(11)

 162 

 لكن راهن   قضايا عن يتحدثون عندما العملي  وشديد  الواقعي  شديد  يكونون واليساريين التقدميين هإال، أن العجيب: "الكاتب يقول

 156و 157   .."نفس  الماركسي الفكر يخونون بذلك أنهم يفهمون وال مثاليين  يصبحون التاري  إل  يصلون عندما



 

   

 

 161  ذات   المرجع -(12)

 التسامح  مجل   "والواقع والوعي الن  في دراس . بالغرب الشر  وعالقات سعيد إدوراد استشرا " دراس   (رضوان)السيد -(13)

 64  م 2114-هجري 1425السادس العدد إسالمي   فكري  -فصلي 

 64  ذات   المرجع -(14)

 في والتنوير العقالني " ندوة إل  قدمت المل  هذا المعاصر أورا  العربي الفكر في العقالني  مصادر السيد لرضوان المقال راجع -(15)

 85   2114 ديسمبر/ األول كانون 11-9 بتاري  العربي  الوحدة دراسات مركز بيروت في عقدها التي" المعاصر العربي الفكر

 الطبع  بيروت  العربي  الكتاب دار: الناشر  "الدول  والسياسات واإلصالح األصولي . اإلسالم عل  الصراع"  كتاب(رضوان)السيد -(16)

 29   2115 األول 

 29 "اخر المستقبل صنع في المشترك  وارادتها التجدد عل  النخب قدرات عل  يبق  الرهان:" السيد رضوان الكاتب يقول-

 21  ذات   المرجع -(17)

 43  ذات   المرجع -(18)

 عن الفعل ردات أن بيد. نسبي بثبات المتسم  والرموز والتقاليد والنصو  األعرا  من منظوم  أو مجموع  إذن  الثقافات تشكل" -

 المديات في إال وواعيا فاعال تحوال تتحول ال التي الثقاف  في وليس الوعي  في تتم لذلك نتيج  المتخذة والقرا،ات والوقابع األحداث

 43   "الطويل 

 43و 44  ذات   المرجع -(19)

  1984اقرأ  دار بيروت   "اإلسالمً العربً المجال فً اإلٌدٌولوجٌا سلطة. والدولة والمجتمع الجماعة" كتاب  (رضوان)السيد -(21)

  12 

 دار اإلسالمي  العربي لالجتماع التاريخي  السوسيولوجيا في دراسات. اإلسالم فً الجماعات مفاهٌم"كتاب  (رضوان)السيد -(21)

 6   1993 األول  الطبع  والتوزيع  والنشر للدراسات العربي  المنتخب

 6  ذات   المرجع -(22)

 يقدم السيد رضوان يسمي  ما عقبات يحل أن يمكن  -بالن  تؤويال مقاصد  وعي إطار في التؤويل إن:" باروت جمال محمد يقول -(23)

 نظري  نحو:  والواقع والوعي الن " مقال راجع. 48 " الجزبيات مجاالت غير في إال التحرك عل  المعاصرة التجديدي  -النظر  قدرة

 م2114-هجري 1425السادس العدد إسالمي   فكري  -فصلي  التسامح   مجل "تؤويلي  مقاصدي 

 13  ذات   المرجع -(24)

 13  ذات   المرجع -(25)

 متخصص  مجل  االجتهاد  مجل   "اإلسالمً العربً المجال فً واألمة السلطة جدلٌات. والدولة الجماعة" دراس   (الفضل)شل  -(26)

 31  بيروت   1989 ربيع  الثالث العدد اإلسالمي  العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن 

 دراسات التي  مجل "والجماع  السن  أهل عقيدة تكون في أولي  دراس : اإلسالمي  الشخصي " بعنوان السيد رضوان دراس  ذلك عن قارن -

 18   1986  4عدد-13 األردني  مجلد الجامع  عن تصدر

 دار اإلسالمي  العربي لالجتماع التاريخي  السوسيولوجيا في دراسات. اإلسالم فً الجماعات مفاهٌم"كتاب  (رضوان)السيد -(27)

 29   1993 األول  الطبع  والتوزيع  والنشر للدراسات العربي  المنتخب

 33  ذات   المرجع -(28)



 

   

 

 37   ذات  المرجع -(29)

 41  ذات   المرجع -(31)

: الناشر الثاني   الطبع   1986: النشر  "اإلسالمي -العربي السياسي الفكر في دراسات والسلطة والجماعة األمة" كتاب ذلك  عن قارن -

 134  السيد  لرضوان الهالل  ومكتب  دار

 متخصص  االجتهاد مجل  مجل   "اإلسالمً العربً المجال فً واألمة السلطة جدلٌات.والدولة الجماعة" دراس   (الفضل)شل  -(31)

 31   بيروت 1989 ربيع  الثالث العدد اإلسالمي  العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن 

 دار االسالمي  العربي لالجتماع التاريخي  السوسيولوجيا في دراسات. اإلسالم فً الجماعات مفاهٌم"كتاب  (رضوان)السيد -(32)

 45   1993 األول  الطبع  والتوزيع  والنشر للدراسات العربي  المنتخب

 (2114")العربي السياسي اإلصالح في مقال " كتاب من  18 ال  13 من  "والشرعي  الدول : الراهن الوضع" راجع -

 53  ذات   المرجع -(33)

 56  ذات   المرجع -(34)

 62  ذات   المرجع -(35)

 85   ذات   المرجع -(36)

 86  ذات   المرجع -(37)

 مظاهره بع  والمقريز  الجوز  ابن يذكر جميل عر  في وصناعهم بلباسهم مهن  كل أهل فيها سنوي  مواكب لألصنا  كانت وقد" -

 92 " معين  مناسبات في

 96و 97  ذات   المرجع -(38)

 91   ذات   المرجع -(39)

 متخصص  مجل  االجتهاد  مجل   "اإلسالمً العربً المجال فً واألمة السلطة جدلٌات. والدولة لجماعةا" دراس   (الفضل)شل  -(41)

 61  بيروت   1989 ربيع  الثالث العدد اإلسالمي  العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن 

 ألن معها االتفا  تعذر فإن. المعارض  مطالب إل  اإلصغا، يكون بؤن السياسي الصراع لمسابل حال يقترح فالقرآن" :السيد رضوان يقول -

 السلط   خار  أم السلط  كانوا سوا، إخضاعهم أجل من بل إبادتهم  أجل من ليس ولكن الناس  هإال، يقاتل ير  فهو معقول   غير مطالبها

 تثير أحقادا سيخل  اإللغا، وألن إلغاإها  اليجوز األم  من فب  ألنهم وذلك تلغيهم  أان ال معهم التسوي  تتم أن ينبغي السالح يرمون وعندما

  21العدد/الثاني  السن   "العربي الفكر مإسس " تصدرها شهري  ثقافي  فكري  مجل  العرب  حوار مجل  راجع. "جديد من الفتن 

 33   2116(تموز)يوليو

 دار اإلسالمً، العربً لالجتماع التارٌخٌة السوسٌولوجٌا فً دراسات. اإلسالم فً الجماعات مفاهٌم" كتاب( رضوان)السيد -(41)

 115   1993 األول  الطبع  والتوزيع  والنشر للدراسات العربً، المنتخب

 ومسوغات ألسباب التمرد وهو  "البغي" هو الذ  التمرد وأما مع   والقتال العدو إل  الخرو  ينقض  الذم  عقد أن" األحنا  فقها، ير  -

 113"المسلمين جماع  ضد" عدوانيا خارجيا عمال حسبان  واليمكن داخلي  اجتماعي نزاع عن فتعبر داخلي   سياسي 

 117  ذات   المرجع -(42)

 الفكر في دراسات والسلطة والجماعة األمة" كتاب ضمن "اإلسالم فً مةاأل مفهوم تكون فً دراسة" السيد رضوان دراس  راجع -(43)

 87 إل  19 من   الهالل  ومكتب  دار: الناشر الثاني   الطبع   1986: نشرال  "اإلسالمي - العربي السياسي



 

   

 

 129   ذات   المرجع -(44)

 131  ذات   المرجع -(45)

 131  ذات   المرجع -(46)

 مجل  االجتهاد  مجل  االجتهاد مجل   "اإلسالمً العربً المجال فً واألمة السلطة جدلٌات. والدولة الجماعة" دراس   (الفضل)شل  -(47)

 73بيروت    1989 ربيع  الثالث العدد اإلسالمي  العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن  متخصص 

 73  ذات   المرجع -(48)

 إسالمي   -فكري  -فصلي  التسامح  مجل   "بالدولة التفكٌر تطوٌر فً دراسة. اإلسالمً السٌاسً الفكر" دراس ( رضوان)السيد -(49)

 18  م 2114/هجري 1424 خري  الرابع  العدد

 للجماع  انتمابها تؤكيد دور إلغا، بمعناه يكن لم العربي  الخالف  سلط  وتقلي  السلطاني  الدول قيام إن: "السيا  هذا في شل  الفضل يقول -

 أساسيا دورا يلعبون العرب أن يعني أخر  ناحي  ومن. والتعريب العربي  اللغ  إطار توسيع في يسهم كان مما وجودها  شرعي  تكسب كي

 الجماع  دراس  راجع". العسكر  الدور عل  المماليك دور واقتصر بيدهم  تقريبا جميعها كانت والديني  الديواني  فالوظاب  السلط   في

 والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن  متخصص  مجل  االجتهاد  مجل   "اإلسالمي العربي المجال في واألم  السلط  جدليات. والدول 

 81  بيروت   1989 ربيع  الثالث العدد اإلسالمي  العربي

 تعن  متخصص  االجتهاد مجل   "خلدون وابن الماوردي رؤٌتً فً دراسة اإلسالم فً والدولة المدٌنة" دراس   (رضوان)السيد -(51)

 231  هجري  1991/1411 ربيع الثاني   السن  السابع  العدد اإلسالمي  العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا

 232  ذات   المرجع -(51)

 كلها يعني -والبلد والوطن والمصر فالمدين -الدق  عدم في التشاب  إن .خلدون وابن الماورد  بين معط  تشاب  هناك:" السيد رضوان يقول -

 232 " الكبير الحضر  التجمع أنها الرجلين عند نفس  الشي،

 69-66  1985-33 األبحاث العدد  مجل "الماورد  الحسن أبو" السيد رضوان دراس  ذلك عن قارن-

  246  ذات   المرجع -(52)

 االجتهاد  مجل   "المملوكً العصر فً والسلطان السلطة على الفقهاء صراع والدولة والفقهاء الفقٌه" دراس ( رضوان)السيد -(53)

 138  بيروت  الثالث  العدد اإلسالمي  العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن  متخصص 

 138  ذات   المرجع -(54)

 في زكاة ال أن  -حنيف  أبي أيام منذ -مذهبهم في العمل كان فقد األحنا   أما. الصغار أموال في الزكاة وجوب إل  يذهبون الشافعي " -

 152  أعاله  المرجع". ألموالهم حفظا وأكثر لهم  أوف  الحنفي المذهب عل  األيتام أموال في العمل فكان)...( األيتام أموال

 أو المنصب هذا عل  للحصول أو تلك  أو الفقهي  المسؤل  هذه عل  يتم الهجر  الخامس القرن منذ الفقهي  المذاهب بين الصراع كان" -

 158 ." الرسمي مذهبها أو الدول  قانون الحنفي المذهب ليصبح كليا الدول  من الشافعي  إزال  فيريد الطرسوسي  أما. ذاك

  "اإلسالمً العربً الحضاري المجال فً المدٌنة لرؤٌة مقارن نموذج: الفالسفة ومدٌنة الفقهاء مدٌنة" دراس   (رضوان)السيد -(55)

 هجري  1411-1991 ربيع الثاني   السن  السابع  العدد اإلسالمي العربي والتجديد والمجتمع الدين بقضايا تعن  متخصص  مجل االجتهاد 

 127 

 132  ذات   مرجعال -(56)

 مجل التسامح   "الدولةالبدٌلة طبٌعة ومن العثمانٌة الدولة من الموقف: أرسالن وشكيب رضا رشيد" دراس   (وجي )كواثراني -(57)

 111م  2114/هجري 1424 الرابع خري  العدد إسالمي  -فكري -فصلي 



 

   

 

 األول  الطبع  بيروت  -دمش  -الفكر دار  (بلقزيز اإلل  عبد مع باالشتراك" )العربً السٌاسً الفكر أزمة" كتاب  (رضوان)السيد -(58)

2111   19 

 23  ذات   المرجع -(59)

 27  ذات   المرجع -(61)

 27  ذات   المرجع -(61)

 28  -5 الهامش ذات   المرجع -(62)

 بل اليوم  هناك اإلسالميين؟ المفكرين أنظار في والشريع  األم  بين االفترا  انته  وهل إذن؟ األزم  انتهت هل: "السيد رضوان يقول -

 وطار  القرضاو  يوس  والشي  الدين شمس مهد  محمد اإلمام مثل من كبار فقها، بها يتقدم اجتهادات السنين من عقدين من أكثر ومنذ

 وتفهم نفسها عل  وواليتها األم  سلط  تكون وآليات  التؤسيس أشكال في تفاوت عل  العوا سليم ومحمد المجد أبو كمال وأحمد البشر 

 42   .."يريدون الذ  النظام اختيار في الناس ح  عل  عدوانا باعتباره السياسي  االستبداد

 الفصل راجع -51  2111 أكتوبر  21العدد للجميع  المعرف  سلسل   "المعاصر العربً الفكر أسئلة" كتاب( اإلل  عبد)بلقزيز -(63)

 .الكتاب هذا من" المعاصر العربي الفكر في النقد  التؤسيس" الرابع

 الطبع  بيروت  العربي  الكتاب دار: الناشر  "الدولة والسٌاسات واإلصالح األصولٌة.اإلسالم على الصراع" كتاب( رضوان)السيد -(64)

 117   2115 األول 

 247  ذات   المرجع -(65)

 251  ذات   المرجع -(66)

 من المزيد ذلك ويقتضينا  والتجاوز االستيعاب)...(والثقافي العقد  تاريخنا لكتاب  للتصد  األصح الطريق  أن وأر : "الكاتب يقول -

 .117 " اإلنساني  العلوم في الحداث  بعد وما الحداث  ووقابع والعصر بالعالم المعرف 

 صي  -الثاني  السن   التسامح مجل   "والمعاصر الحدٌث العربً الفكر فً ومناهجه التغٌٌر مشاهد" دراس   (رضوان)السيد -(67)

 13  م  2115 -هجري 1426

 عل  الصراع" كتاب ضمن  "األخر  واإلمكانيات المإتلف  الحتميات: المعاصر اإلسالمي الفكر في العالم رإي " ذلك عن قارن -

 2115 األول  الطبع  بيروت  عربي ال الكتاب دار: الناشر  "الدول  وسياسات واإلصالح األصولي .اإلسالم

 13  ذات   المرجع -(68)

 126و 127  ذات   المرجع -(69)

 129  ذات   المرجع -(71)

 216  ذات   المرجع -(71)

 العشرون  العدد آفا   مجل   "العربي الوطن في والسياسي اإلحيابي اإلسالم وجماعات المسيحيون" السيد رضوان دراس  ذلك عن قارن -

 111 إل  77   1998 بيروت 

 253  ذات   المرجع -(72)

 253  ذات   المرجع -(73)

 259  ذات   المرجع-(74)



 

   

 

" التفاصيل في اختلفوا وإن اإلسالميين  سابر مقول  هي بل وحدهما  والمودود  قطب سيد بالحاكمي  قال وما: "السيد رضوان يقول -

 259 

 136  ذات   المرجع -(75)

 إل  العودة تحاول لكنها ذلك  في نظري  اقتراح حد تبلغ ال حضاري  تؤملي  الفاسي وعالل البهي محمد يعر : "السيد رضوان يقول -

" وتطويرها األطروح  بتلك اإلمساك دون حال آنذاك الهوي  وعي واندالع التؤملي  تلك عل  الغالب األخالقي البعد أن بيد  )...(التقدم مسؤل 

 135 

 219و 211  ذات   المرجع -(76)

 263   ذات  المرجع -(77)

 257  ذات   المرجع -(78)

 يجب والذ  كل   العالم في الملكي  األنظم  في المشروعي  إتمام تقاليد من هي وإنما بالمسلمين  خاصا تقليدا ليست البيع " الكاتب يقول -

 .258 ." باألكثري  أو باإلجماع المشروعي  إلسبا، المفضي  الشور  أصل هو اآلن إلي  الرجوع

 إسالمي   -فكري  -فصلي  التسامح  مجل   "والمعاصر الحدٌث العربً الفكر فً ومناهجه التغٌٌر مشاهد" دراس ( رضوان)السيد -(79)

 21و 21  م 2115 -هجري 1426 صي  -الثاني  السن  الديني  والشإون األوقا  وزارة عن تصدر

 من مشروع  منافس  في الدخول ذلك ورا، من يريدون إنما  "الشريع  مقاصد" عن يتحدثون الذين البارزين اإلسالميين فإن اليوم أما" -

 22و 23   "الكبر  العالمي  القيم ضمن

 214 إل  184    1997العربي  الكتاب دار  بيروت  "ومتابعات مراجعات. المعاصر اإلسالم سٌاسات" كتاب( رضوان)السيد -(81)

 الطبع  بيروت  العربي الكتاب دار: الناشر  "الدولة والسٌاسات واإلصالح األصولٌة. اإلسالم على الصراع" كتاب( رضوان)السيد -(81)

 16   2115 األول 

 تجاوزت التي" اإلسالمي  الصحوة" حركات ظهور التحديات هذه عل  لألم  الشامل  اإلجاب  كانت والمعاصر  العملي الجانب وفي" -

 إسالميا نظاما بنت والتي واالجتماع  السياس  وفي الثقاف  في( نهضوي  إسالمي  توجهات) بلورة إل  الفعل ورد الفعل وجدليات تصرفات

 16 " تزال وما الصحوة حركات ل  تعرضت الذ  الهابل العن  بسبب مناحي  سابر تحققت ما شامال

 18  ذات   المرجع -(82)

 19  ذات   المرجع -(83)

 81   ذات   المرجع -(84)

 85  ذات   المرجع -(85)

 العالمي   الرأسمالي  مصارع  إل  الغرب  عن لالستقالل محاوالت  سيا  في األربعينيات أواخر منذ اإلسالمي اإلحيابي التفكير اتج " -

 96 " للمسلمين والجماعي  الفردي  الهوي  يتهدد الذ  األكبر الخطر باعتبارها

 88و 89  ذات   المرجع -(86)

 95  ذات   المرجع -(87)

 183 إل  171 من    "المعاصر اإلسالم سٌاسات كتاب" التؤصيل  منهج: ذلك عن قارن -

 97  ذات   المرجع -(88)



 

   

 

 111و 111  ذات   المرجع -(89)

 ذلك يعني وال. وإسالمي عربي ثقافي نهو  ضمن من الديني لإلصالح حرك  من إذن البد: "السيد رضوان اللبناني الكاتب يقول -

 هذا من جز، أننا باعتبار منها انطلقوا التي الروحي  عل  البنا، بل بحذافيرها  عشر السابع القرن أواخر تنويريي أطروح  إل  الرجوع

 طابعا األساسي  ومصالحنا مطامحنا تهب التي الشريع  مقاصد ومظلتنا ومستقبل   حاضره وصنع وأمن  تقدم  في المشارك  ونريد العالم 

 27   "مسإوال أخالقيا

 23  ذات   المرجع -(91)

 26  ذات   المرجع -(91)

 الشريع   حسب يحيوا أن فجؤة المسلمين بع  أراد نيجريا ففي  )...(البلدان بع  في واألكثريات اإلسالمي  األقليات بين العالق  سوا،" -

" الوجود من واإلحيابيين المسيحيين من القليل  اآلال  إزال  الساحق  األكثري  تريد أندونيسيا وفي مناطقهم  في اآلخرين يطيقون عادوا وما

 24و 25 

 المدار: الناشر السيد  رضوان الدكتور ترجم   "الوسطى القرون فً أوروبا فً اإلسالم صورة" كتاب  (ريتشارد)سوذرن -(92)

 11    2116الثاني   الطبع  اإلسالمي 

 إسالمي   - فكري  -فصلي  التسامح  مجل  ضمن" األولوٌات وسؤال النهوض سؤال. والمصالحة اإلصالح" دراسة  (رضوان)السيد -(93)

 13  م 2115-هجري 1426  11 العدد

 13  ذات   المرجع -(94)

 وحت  وسياسي   تاريخي  بوقابع ارتبط قد اإلصالح كان فإذا اإلصالحي  واالتجاه اإلصالح بين التفري  يتعين: "أفاي  الدين نور يقول -

 القرن ميزت التي والسياسي  االجتماعي  الحرك  مع تساوقت)..(الحديث  اإلصالحي  النزع  فإن البشر  التاري  من سابق  فترات في عقدي 

" ومحدد واضح مشروع عل  اعتمادا السلط   إل  الوصول تطلب سياسي  أحزاب في  تكونت الذ  الوقت في أ  أوروبا؛ في عشر التاسع

  11 العدد إسالمي   - فكري  -فصلي   التسامح مجل  ضمن  "والدول  التاري  قضايا: والمصالح  اإلصالح" بعنوان دراس  من 21و 22  

 م2115-هجري 1426

 17  ذات   المرجع -(95)

 من بد ال ولذا . ديني  مشكالت وليست واستراتيجي   وسياسي  اقتصادي  مشكالت الخار  ومع بالداخل فمشكالتنا: "أيضا الكاتب يقول -

 17   "العشوابي  الممارسات وتلك المغلوط  الوعي ذاك أحدث  الذ  النزاع وهو والدول   الدين بين النزاع إنها،
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