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 خمترب البحث يف العلوم ادلينية والإنسانية وقضااي اجملمتع                                     شعبة ادلراسات الإسالمية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الندوة العلمية يف موضوع

 النص الرشعي يف س ياق الاجهتادات املعارصة

 

 :ديباجة الندوة

، ،من حتولت عىل اكفة ال صعدة واملس توايتاجملمتعات الإنسانية مجعاءتعرفه أ صبحت احلقائق اليت ل ختفى عن امجليع، ما  من

العديد من  -ابلنس بة للمسلمني عىل وجه اخلصوص –فرز ، اليشء اذلي أ  الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية والثقافية وادلينية...

ن يتوقعوا املزيد من أ  نسانية بل وميكن للمسترشفني لآفاق اجملمتعات الإ  عهد هبا؛املس تجدات والقضااي والنوازل اليت مل يكن للسابقني 

فهام  ،بل العلامء واملفكرين املسلمنييس توجب رضورة مالحقهتا من ق يف العقود القادمة؛اليشء اذلي   املعقدةهذه املس تجدات والنوازل 

ـُمالإساليم جتعل ادلين  ،كن الناس من العثور عىل أ جوبة شافيةمبا يـم ،وحتليال كن الواقع املعيش من حارضا يف واقعهم من هجة، كام ت

وصالحيته للك زمان  وخرييتهخرى، مبا حيفظ لهذا ادلين قوته وراهنيته ب الرشعي ابلشلك املطلوب من هجة أ  ضور يف اخلطااحل

أ صبح معها مصري  ،تشابكت فيه املصاحل والعالقاتبل و الثقافات،  هخاصة يف عرص امزتجت فيه احلضارات، وتزاوجت فيوماكن، 

ااي حتبل به النوازل واملس تجدات من قض ما جابة عن لكوقدرته عىل الإ يقة ادلين، عن حق هام مـ حضى فيه الالكم الإنسانية مشرتاك ،وأ  

بقاء عىل ثقافة التقليد اليت تعمق من أ زمة العقل الاجهتادي، ومشالك ت تتطلب مزيدا من الاخنراط الفعيل للعلامء يف الواقع، دون الإ

ري التيارات العلامنية ومفك ؛، من هجةل رسومهمن طينة من ل يفقهون يف ادلين اإ ، بل وتفتح الباب عىل مرصاعيه للك من هب ودب

 -فاكر تروم يك ينرشوا ما حتصل دلهيم من أ  ، يس تغلون غياب اجملددين من العلامء عن ساحة النقاشات اجملمتعية والفكريةاذلين العربية، 

بعاد النص الرشعي عن واقع الناس -يف هناية ال مر  . خرى. من هجة أ   ابمس جتديد ادلين وتنوير العقل املسمل، ،اإ

ذا ما مت اس تحضار أ   ما  الكلرشعي ابلواقع، م عن عالقة النص ايكون الالكعىل هذا ال ساس،  مهية فهم العالقة اجلدلية ذا قمية اإ

عادة النظر يف طبيعة العالبيهنام، ىل اإ ، فهمه والتعامل معه  قة ابلنص من هجة،وجتديد طرائقخاصة يف عامل تتعاىل فيه أ صوات ادلاعني اإ

 من هجة أ خرى.
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حيتل موقع الصدارة ضوع جتديد النص ادليين، بصفة عامة، ن مو ، أ  ن اس تحرضان يف هذا املقاموقد ل جنانب الصواب اإ 

ىل الآ والاهامتم منذ بداي صبح أ   ،وعن كيفية التعامل معهكام أ ن التساؤل عن النص الرشعي،  ن؛ة التفكري الهنيض العريب احلديث ،واإ

تبعا لتنوع وعت مناجه التعاطي مع هذا النص، تنوقد  ؛ساليم املعارصية يف اجملال التداويل العريب الإ برز التساؤلت املركز من أ  

للكشف عن واقع النص الرشعي يف يقتيض الوقوف عنده، ضـخام،ا فكراي ـمـنتج لنا تركمما أ  ،يف هذا الفكر ىيات واختالف الرؤاملرجع 

 هذا الفكر وجتليات التعامل معه.

ذا اكن من املعلوم أ ن حضور النص الرشعي يف اخلطاب الإساليم،  بسبب انامتء هذا النص  ل تس توجب كثري الكم، حقيقةواإ

، عىل حد ن حضوره يف اخلطاابت العلامنية احلديثة واملعارصةفاإ  خرى،كزيته يف معلية الاجهتاد من هجة أ  ىل هذا اخلطاب من هجة، ومر اإ 

ىل طبيعة اخللفيات الـميقتيض نوعا من الفهم والتحليل والتقيمي والتقومي،وذكل ابلنظر  سواء، ابلنص الرشعي من  مهنم للمش تغلنيحركة اإ

 من هجة اثلثة. ،، انهيك عن نتاجئ هذا الرضب من الاش تغال ابلنص ادلييناثنية، ونوعية الاش تغال بقضاايه من هجة أ وىل هجة

، ياخلاصة ابلتعامل مع النص الرشعىل مالحقة نوعني من الكتاابت والفهوم عىل هذه ال رضية النظرية، تسعى هذه الندوة اإ 

 ويه:لوجية،و يديو الإ اليت حتركها اخللفيات العاطفية أ   ابلتحليل والنقد العلمي البعيد عن التصورات

ىل النص الرشعي نظرة تقليدية ،ويه بدورها عىل قسمنيسالميةالإ  املرجعيةالعربية ذات  : الكتاابت ولأ   : قسم ينظر أ حصابه اإ

ماكانت ل متنح العقل املسمل اإ ، هبذا املوقف ويه؛ مقاصده وروحه الترشيعيةابس تحضار أ و حىت ،و انطالقا منهتُـحرم لك اجهتاد فيه، أ  

مبا جيعل هذا ادلين صاحلا  ، بل وا جيعل النص الرشعي حارضا يف واقع الناسـم، بـالتجديد يف طرائق التعامل مع النوازل واملس تجدات

هبذا  ونيش تغل الثاين من هذا التوجه يف الكتابة العربية، فيخص تيارا عريضا من العلامء والباحثني اذلين قسمأ ما ال و . للك زمان وماكن

يف صلب  -وتشابكه بلك تعقيداته -جعل الواقع م الرئيس، وهدفه ة جتديد س بل التعاطي مع هذا النص؛برضور  ممياهنمن زاوية اإ النص، 

فامي يتعلق  اليت علهيا مدار العملومقاصده يف حفظ الرضورايت امخلس،  لرشعي وروحه، مبا ل خيالف النص االعملية الاجهتادية

 . ابلعالقة بني الشارع وامللكف

يديولوجية -أ حصاهبا سعىاليت ي ، و العلامنية ذات املرجعية ت العربية : الكتااباثنيا ىل ترس يخ أ   -بلك تلويناهتم الإ دبيات القراءة اإ

خضاع  الرغبة يف-ن تعددت مناجهها ووسائل معلهاواإ  -تـجمعها ويه قراءات ؛ للنص ادليين يف الفكر العريب احلديث واملعارص احلداثية اإ

ىل الفهم البرشي ماكنية جعهل نصا اترخييا حمضا؛ وذلكل حياول أ  واإ  ،النص الرشعي اإ حصاب هذا عادة تأ ويهل، والبحث بداخهل عام حيقق اإ

املتوسلني   -حىت يكون مبقدور الباحثنيعي، أ نس نة النص الرش  ،البيهتم من أ حصاب املشاريع الفكرية الكربىوغ ،النوع من الكتاابت

 نسان.ك ي نص أ نتجه الإ خضاعه للتقيمي والتقومي، اإ  -مبعارف العلوم املعارصة 
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جتديد النقاش العلمي الرزين خبصوص مجةل من القضااي  اإىل هذه الندوة العلمية اس مبا س بق يف هذه ادليباجة ،هتدفابلس تئن

، من وهجة لهذا النقاشأ س ئةل مُ  أ ربعةجابة عن ة مادة معرفية لها، من هجة ؛ والإ اليت جتعل عالقة النص الرشعي ابلجهتادات املعارص 

 ،ويه:هجة أ خرى

ىل أ   .1 مبا يكفي ل ن يصبح قادرا عىل جماهبة لك  ،ال خريلبحث يف النص الرشعي خدمة هذا ي حد اس تطاعت هجود جتديد مناجه ااإ

 .شاكلت النوازل واملس تجدات؟اإ 

 الاجهتاد فيـمـا)ؤسس عىل قضيةوالـمخرجات البحث يف املوضوع اذلي أ فرز الكثري من الفهوم والكتاابت والنقاشات، ُمـ ما يهو  .2

، وغريه من (ريض هللا عنهبن اخلطاب) بشلك كبري جدا، بناء عىل اجهتادات معر ايزال النقاش يدور حولهل يت، وال(فيه نصورد 

 .؟الفقهاء

،والإجابة لنص الرشعي حارضا يف واقع الناسدوات اليت جتعل اجتديد ال   ملسلمني املعارصينوهل اس تطاعت هجود الباحثني ا  .3

 .لهذا الواقع؟ واملعقدة س ئةل املتنوعةعن ال  

ىل أ ي حد اس تطاعت اخلطاابت العلامنية العربي  .4 ن خالل اعامتدها مناجه العلوم كيد اترخييته، مة املعارصة أ نس نة النص ادليين وتأ  واإ

 .نسانية والاجامتعية؟الإ 

 :حاور العامة املؤطرة  للندوة الـم

 .: مفهومه ومركزيته يف الاجهتاد(النص الرشعي) .1

آاثره يف الفقه والواقع: (فيه نص ورد الاجهتاد فيـمـا) .2  .حقيقته ودواعيه وأ

شاكلهتا املهنجية.  يف الكتاابت العربية الإسالمية والعلامنية: (جدلية النص الرشعي والواقع) .3  متثالهتا املعرفية واإ

 .ليات تأ ويهلوأ   هالنص الرشعي يف اخلطاابت احلداثية العربية املعارصة : خلفيات جتديد .4

 

 توجهيات هممة:

 آخر أ جل لتلقي عناوين املوضوعات املزمع املشاركة هبا يف الندوة  .31/12/2022: أ

 آخر أ جل لتلقي املداخالت العلمية  15/03/2023: أ

 2023ماي  9: الثالاثء اترخي الندوة. 

  والاس تعالم واملراسةلللتواصل :departementislamique@gmail.com  

  لكرتوين للندوةالإ املوقع:https://sites.google.com/view/labosais 
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