اململكة العربية السعودية
جامعة أم القرى
لكية ادلعوة وأصول ادلين
قسم ادلعوة والثقافة الإسالمية

مذكرة املذاهب الفكرية
املعارصة()406
طالبات االنتساب ،الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1438-73هـ
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أس تاذة املادة:
أ .سارة بنت عبد هللا الزبيدي.

المذكرة من إعداد :د .بتول برناوي ،جزاها هللا خيرا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعريف املذاهب الفكرية املعاصرة.
أوالً :تعريف كلمة (املذاهب):
يف اللغة :مجع مذهب  ،وهي كلمة متعددة املعاين  ،ومن أهم معانيها:
 -1الطريقة ،واملعتقد  ،والرأي يذهب إليه ويتر -2 .السلوك -3األصل أو االنتمرء (اجلمرعة اليت ينتمى
إليهر)
يف االصطالح :اختلفت اجترهرت العلمرء يف تعريف كلمة (املذاهب) يف االصطالح  ،إال أن أمشل هذه االجترهرت
وأعمهر اجترهرن اثنرن:
اجتاهات العلماء يف تعريف املذاهب يف االصطالح

االجتاه الثاين

االجتاه األول
اجتره العلمرء الذين يصد.ون عن مبدأ واحد وجتمعهم

اجتره البرحثني يف الفلسفرت وعلم النفس والسيرسة

أصول وعقيدة متفقة مث يتلفون يف فهم الفروع املتعلقة

واالجتمرع واالقتصرد  ،وهؤالء ال يصد.ون عن مبدأ

بتلك األصول

كل يصد .عن
واحد وال جتمعهم أصول متفقة  ،وإمنر ٌ

مثال :املذاهب الفقهية األ.بعة

.أيه وقنرعرته

وميكن تعريف املذاهب على هذا االجتاه أبهنا:
(جمموعة من اآل.اء واألفكر .حول موضوع معني ا.تبط
بعضهر ببعض بشكل جيعل منهر وحدة متسقة
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مالحظة مهمة :إذا قيل مر هو تعريف املذاهب يف االصطالح فيفصل االجترهرن على النحو
السربق ،أمر إن قيل مر هو تعريف املذاهب الفكرية فيكون التعريف هو ( جمموعة من اآل.اء
واألفكر.

اخل)

اثنياً :تعريف كلمة (الفكرية)
الفكرية :نسبة إىل الفكر  ،وهي من الكلمرت اليت تطلق على األصل وعلى النتيجة ؛ فتطلق
على إعمرل العقل  ،وعلى مثرة إعمرل العقل
وكلمة (فكرية) قيد يف التعريف خرج به ما عدا املذاهب الفكرية مثل  :املذاهب الفقهية
واملذاهب الكالمية  ،فال تدخالن يف د.اسة املذاهب الفكرية
اثلثاً :تعريف كلمة (املعاصرة)
مأخوذة من (عصر) وهي كلمة دالة على الزمرن  ،ويتلف املعىن ابختالف املدلول املرتبط
ابلكلمة ،وأكثر ما تصدق عليه املعاصرة  :الزمان احلايل
ويف عرف املذاهب الفكرية فإهنر تشمل الفرتة الزمنية املمتدة مر بني الزمرن احلريل إىل مر يسبقه
بنحو قرنني ونصف إىل ثالثة قرون

__________________________
أسباب نشأة املذاهب الفكرية.
تعددت أسبرب نشأة املذاهب الفكرية وأمههر أ.بعة أسبرب .ئيسة هي:
أوالً :اجلذو .الثقرفية واحلضر.ية لدى اجملتمعرت الغربية
اثنياً :النصرانية دين الغرب ومر حيويه من عقرئد
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اثلثرً :طغيرن الكنيسة وفسرد .جرهلر
.ابعر :احلركة العلمية يف الغرب واألخذ أبسبرب التقدم املردي
وفيما يلي تفصيل هذه األسباب:

أسبرب نشأة املذاهب الفكرية
1

اجلذور احلضارية والثقافية لدى اجملتمعات الغربية
تعود احلضر.ة الغربية املعرصرة جبذو.هر إىل حضر.تني

اليواننية
العصر القدمي
مادية حبتة

الرومانية
العصر احلديث

وثنية معددة
سقراط

احنصرت أحبرثهر
يف أصل نشأة
الكون ومل تبحث
يف اآلهلة

جعلت لكل مظهر
الطبيعة إهلاً
مظاهرحبتة
من مردية
خاصا به .

كرن وثنير معددا
أفالطون
وثنية معددة

صرحب نظرية املثل

من آهلتهم:
كبري اآلهلة (زيوس)إله الشمس(أبوللو)-إله اجلمرل(فينوس)

أرسطو

صرحب فكرة اإلله
العلة

الوثنية املعددة

النصرانية احملرفة

أصبحت النصرانية الداينة
الرمسية لإلمرباطو.ية
الرومرنية يف القرن الرابع
امليالدي يف عهد
قسطنطني الرابع  ،وكرنت
داينة حمرفة  ،فيهر الكثري
من العقرئد الوثنية مثل
ادعرء ألوهية املسيح
وعقيدة الصلب والفداء

اتبع أسباب نشأة املذاهب الفكرية
2

5

النصرانية دين الغرب وما حيويه من عقائد

حتريف بولس ( شاؤول ) رسالة املسيح عليه السالم ،و إدخرل عقرئد وتشريعرت مل تكن فيهر ،وتلك العقرئد والتشريعرتمل تقنع العقل ومل ترض املنطق
من أمثلة تلك العقائد :

 صلب املسيح كفر.ة خلطراي من يؤمن أبلوهيته (عقيدة الصلب والفداء أو الكفر.ة) -إعطرء .جرل الدين حق مغفرة الذنوب

طغيان الكنيسة وفساد رجاهلا

3

يعتقد .جرل الدين النصراين أن الرب أعطرهم السلطرن املطلق لفعل مر شرءوا ؛ ومن هنر نشأ مرعرف بطغيرن الكنيسة الذي
مشل مجيع نواحي احليرة يف أو.واب يف العصو .الوسطى
مّت أعطى املسيح عليه السالم فيه بطرس (كبري احلوا.يني) مفرتيح
و قد استند .جرل الدين يف طغيرهنم هذا إىل نص يف إجنيل ى

ملكوت السمروات  ،وبذلك يكون له التصرف املطلق يف الدين عقيدة وشريعة ،ويعتقد .جرل الدين أن هذا احلق قد انتقل من
بطرس إليهم ابلتوا.ث

وقد متثل طغيان الكنيسة وفساد رجاهلا يف ثالثة أمور :
 -1فضرئح األديرة وخمرزي .هبرهنر

 -2طغيرن الكنيسة

 -3صكوك الغفران

أوال :فضائح األديرة وخمازي رهباهنا:

كثرة الفضائح األخالقية ب ن الرهبان ورجال الدين ،والسبب يف ذلك  :حترميهم الزواجعلى أنفسهم يف العلن وإابحتهم اخترذ العشرق والعشيقرت يف اخلفرء

-أكلهم أموال الناس ابلباطل .

*موقف الشعوب النصرانية من تلك املخازي.
عامة الناس:
الذين أخذوا يقتدون برجرل الكنيسة
يف فسردهم واحنطرطهم األخالقي

املثقفون واملفكرون:

الذين ازد.وا موقف .جرل الكنيسة وقر.وا أن النصرانية عقيدة وشريعة ال تصلح
منهجر للحيرة ومن مث بدأ البحث عن منرهج بديلة فنشأت املذاهب الفكرية
وكان من أوائلها :العلمانية.
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اثنياً  :طغيان الكنيسة وفساد رجاهلا
تمثل في صور متعددة أهمها:
الطغيان الديني

الطغيان الروحي

الطغيان السياسي

الطغيان الجهلي

متثل يف وضع العقرئد

متثل يف تواطئ

متثل يف وقوف الكنيسة ضد

وتشريع األحكرم بدعوى
اإلهلرم ومبوجب السلطرن
املمنوح من الرب لرجرل
الكنيسة

.جرل الكنيسة مع

العلم والعلمرء وحمر.بتهر
والنظرايت
املكتشفرت
العلمية اليت خترلف أ.اء
.جرل الدين اليت كرنت مبثربة

امللوك واألمراء
اإلقطرعيني على
امتصرص دمرء

*من أمثلة الطغيان الديين

شعوب أو.واب

يف العقائد  :إقرا .عقيدة
التثليث

*من أمثلة الطغيان الديين
يف التشريع  :إلغرء الطالق
و إلغرء اخلترن

متثل الطغيان

املعدمة

املعتقد اإلهلي عندهم
وقد نشأت حمركم خرصة
حملركمة من يرج على سلطة
الكنيسة الفكرية وعرفت
هذه احملركم مبحركم
التفتيش ،وكرن أبرز من
حوكم وعذب وقتل أبمر

الروحي للكنيسة يف
أمور من أمهها :

هذه احملركم طرئفترن :
التعميد :

االعرتاف :

احلرمان :

الطقس
هو
الذي يصري به

هو اعرتاف
النصراين

حرمرن .جرل الكنيسة
من شرؤوا من .محة هللا

اإلنسرن نصرانير
وال يكون إال بيد
.جل الدين

بذنوبه أمرم
.جل الدين
لينرل املغفرة

ملكوت
ومن
السموات ومن شعب
الكنيسة فيصري منبوذاً

املناولة األخرية :

1

هي حضو. .جل
الدين إىل امليت عند
احتضر.ه ليعرتف له
االعرتاف األخري

الذين خرجوا

وينرل املغفرة

عن السلطة

علمرء النصر.ى

ومفكروهم

الفكرية
للكنيسة

2

مسلمو
األندلس
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اتبع أسباب نشأة املذاهب الفكرية
4

احلركة العلمية يف الغرب واألخذ أبسباب التقدم املادي

عرشت أو.واب يف العصو .الوسطى حتت سلطة الكنيسة ،مث بدأ العلم ينتشر فيهر يف عصر
النهضة ممر سرعد على مواجهة الكنيسة وإلغرء سلطتهر
وأهم املنافذ اليت وصل منها العلم إىل أورواب هي :
احلروب الصليبية

األندلس املسلمة

فتوح البلقان

أخذت أو.واب العلم عن املسلمني من تلك املنرفذ ولكن األو.بيني حصروا اهتمرمهم يف العلم
املردي والتقدم فيه وأمهلوا جرنب الدين إمهرال اتمرً

الث ـ ــورة الفرنـ ـسـ ـيـ ــة
الثورة الفرنسية:
هي انتفرضة شعبية انطلقت من فرنسر ضد الظلم والطغيرن اللذين كرن .جرل الكنيسة
و.جرل السيرسة مير.سوهنمر ضد الشعوب األو.وبية وكرنت سنة اندالع الثو.ة1789( :م )

ممهدات الثورة الفرنسية
طغيرن
الكنيسة
وفسرد .جرهلر

ظهو .املفكرين الذين أخذوا ينددون بسلوكيرت .جرل
الكنيسة ويفضحون خمرزيهم؛ ممر جعل مكرنة .جرل
الكنيسة ختفت شيئرً فشيئرً يف قلوب الشعوب األو.وبية

ظهو .طرئفة من املفكرين متيزت
ابجلرأة يف مواجهة .جرل الكنيسة
وقوة التأثري يف الشعوب األو.بية
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من أمثلة املفكرين الذين متيزوا ابجلرأة وقوة التأثري يف الشعوب األوروبية.
مارتن لوثر

رينيه ديكارت

فولتير

قسيس أملاين .

فيلسوف وعامل رايضيات

فيلسوف وأديب

فرنسي.

فرنسي.

قر .أن العرمل الطبعي الذي
يعيش فيه النرس ال سلطرن
للدين عليه وال مكرن

متيزت كترابته ابجلرأة
والسخرية من .جرل
الكنيسة ،فكرن

للدين فيه
فرلسلطرن يف هذا العرمل
للعقل والعلم والدين مكرنه

يصفهم ابلكرئنرت
احلقرية ،بل تعدى
ذلك ووصف

يف عالقة اإلنسرن بربه
وإميرنه ابليوم األخر

النصرانية نفسهر
ابلتنرقض والفسرد

.ائد حركة اإلصالح
النصرانية (الربوتسترنتية)
 مل يدع مر.تن لوثر إىلإلغرء الدين أو فصله عن
احليرة أو البحث عن
منرهج بديلة عنه ،إمنر دعر
إىل إصالح الدين وتقومي
سلوكيرت .جرله
جرأة مر.تن لوثر يف
مواجهة الكنيسة شجعت
بعض األو.بيني على قيردة
ثو.ات مسلحة ضد
الكنيسة
من أهم هذه الثورات

ثو.ة الفالحني (أملرنير)ثو.ة الفرسرن (أملرنير)ثو.ة األ.اضي املنخفضة(هولندا)

~~~

جان جاك روسو
فيلسوف وعامل اجتماع
فرنسي
صرحب نظرية العقد
االجتمرعي اليت جرء هبر
للقضرء على سلطة الكنيسة
و.جرهلر
ملخص النظرية :أن

اجملتمعرت البشرية تستطيع
مبقتضى املصلحة بينهر أن
تتعريش وتضع النظم
والتشريعرت اليت تكفل بقرئهر
وازدهر.هر دون احلرجة إىل
الدين و.جرله

شعار الثورة الفرنسية :اشنقوا آخر ملك أبمعرء آخر قسيس

سبب اندالع الثورة الفرنسية :قرمت الثو.ة الفرنسية للقضرء على
امللكية وعلى نفوذ الكنيسة و.جرل الدين ،وأطمرع اإلقطرعيني

~~~

*كرن نفوذ الكنيسة قد بدأ ابلضعف نتيجة جهود املفكرين السربقني ،مث جرءت الثو.ة
الفرنسية للقضرء على مر تبقى من ذلك النفوذ
*انطلقت الثو.ة من فرنسر مث اجترحت أو.واب كلهر
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آاثر الثورة الفرنسية:
أوالً :التأكيد على إهنرء سلطة الدين و.جرله وتقييد تلك السلطة جبد.ان الكنرئس
اثنياً :القضرء على السلطة املطلقة واحلكم اجلرئر للملوك واألمراء واإلقطرعيني
اثلثاً :إعالن مر مسي حبقوق اإلنسرن الذي اشتمل على مر يلي:
.1حق احلرية

.2حق التملك

.3حق املساواة

.4حق اإلنسان يف الدفاع عن نفسه

اعطي هذا احلق مقربل يف مقربل الطبقية اليت حيث كرنت الكنيسة والسيرسة قبل
حيث كرنت
احلرايت موضع قمع السلطة اجلرئرة اليت كرنت منتشرة قبل الثو.ة ال يعطيرن للبسطرء من غري
يفرضهر
من .جرل الكنيسة كرن
على
اإلقطرعيون
فجرءت الثو.ة
الفرنسية لتعطي الفالحني والبسطرء
للنرس حق حريتهم فجرءت الثو.ة الفرنسية

الثو.ة ،فأعطت الثو.ة
للنرس مجيعرً حق املسرواة
وألغت االمتيرزات اليت
اإلقطرعيون
كرن

يف اختير .مر شرءوا إبعطرء النرس حق يتمتعون هبر
ابتدءاً من قضية التملك مبر ال يتنرىف
الدين و انتهرءاً والقوانني الدستو.ية
أبدق تفصيالت
احليرة

أصحرب النفوذ احلق يف الدفرع عن
أنفسهم  ،وأصدق مثرل على ذلك مر
كرن حيصل يف حمركم التفتيش  ،فجرءت
الثو.ة لتعطي للنرس حق دفرعهم عن
أنفسهم وشكلت هيئرت القضرء واحملرمرة
والقرنون ألجل ذلك

رابعاً :تبلو .املذاهب الفكرية املضردة للدين ،فبعد إهنرء سلطة الكنيسة انطلق املفكرون
يضعون قواعد ملنرهج بديلة عن الدين وفكر الكنيسة  ،وكرنت هذه املنرهج هي أسرس
القوانني اليت حتكم أو.واب إىل يومنر هذا
 كرنت العلمرنية من أوائل املذاهب نشأ ًة إابن الثو.ة الفرنسية ؛ فقد قرمت أول حكومة
علمرنية سنة (1771م) لكن مل يكتب هلر النجرح بسبب بقرء السلطرن امللكي والنفوذ
الكنسي

 متكنت العلمرنية من ترسيخ مبردئهر واالنتشر .بعد الثو.ة الفرنسية
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خامساً :تسربق األو.وبيني يف تطوير احلضر.ة وإ.سرء قواعد املدنية املعرصرة ،فكرن هنرك مر
عرف ابسم الثو.ة الصنرعية اليت أفرزت االخرتاعرت احلديثة اليت طو .هبر األو.وبيون أنفسهم
والعرمل من حيث املكتشفرت واملخرتعرت احلديثة

العلمانـــــيــــــة

تعريفها لغة
معجم البستاين
العِلمرين :العرمي
الذي ليس
إبكلرييكي

تعريفها يف دائرة

معجم خليل اجلسر
العِلمرين :مر ليس

تعريفها اصطالحا

املعارف الربيطانية

حركة

كنسيرً وال دينيرً

اجتمرعية

هتدف إىل صرف
النرس عن االهتمرم

(كلمة التينية
تطلق على اهليئة
الدينية النصرانية)

ابحليرة اآلخرة إىل
االهتمرم

ابحليرة

الدنير وحدهر
من حق اإلنسرن

أن يؤمن بكل
ذلك أو يكفر به

تعريفها يف دائرة
املعارف األمريكية
الدنيوية :نظرم أسس
على مبادئ األخالق
الطبيعية وهو مستقل
عن الدايانت السمروية
أو

القوى

اخلر.قة

للطبيعة

وجود هللا
خلود الروح

أسس الدين

الغيب

اخلري يف الدنير حق اثبت وميكن حتصيله ابلسعي إليه ،
أمر اخلري يف اآلخرة فهو أمر حمتمل

مبادئ
االخالق لديهم

اخلريية يف احلياة الدنيا
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اشتقاق العلمانية يف رأي علماء املسلم ن
اختلف علمرء املسلمني يف لفظ العلمرنية من حيث االشتقرق اللغوي  ،وكرن حرصل اختالفهم
قوالن  ،وإىل كل قول ذهبت طرئفة من العلمرء  ،على النحو التريل:
-1

(العلْمانية) بفتح
العلْم مبعىن العامل فهي َ
فريق رأى أن الكلمة مشتقة من َ

الع ن ،على غري قيرس

و.أي هؤالء العلمرء مستند إىل أن العلم ال ينريف الدين ،والعلمرنية إمنر قرمت على أسرس من
(علمرنية) بفتح العني نسبة إىل
اإلميرن ابلعرمل املردي احملسوس وإنكر .العرمل الغيـيب لذلك فهي َ
العرمل الدنيوي وليس ِ
(علمرنية) بكسر العني نسبة إىل العلم
-2

فريق آخر رأى أن الكلمة مشتقة من ِ
(العلم) بكسر الع ن؛ ألن أصلها
الالتيين الذي أخذت منه يعين ِ
العامل الشهري أو املتبحر ،وقد نشأت الكلمة
أصالً يف اجملتمع األو.ويب الذي حر.بت الكنيسة فيهر العلم واملعرفة  ،فرنفلت
النرس من جهل الكنيسة وحجرهر على العقول إىل العلم ابعتبر.ه معر.ضرً
للكنيسة  ،ومسي هذا االجتره (العِلمرنية)

 املوقف من هذا االصطالح :تقتضي املنهجية العلمية نسبة املصطلحرت إىل أصوهلر
كمر وضعهر أهلهر ،مث إذا كرنت لنر وجهة نظر خمتلفة أو نقد أو تعليق على
املصطلح فإننر نذكره ،وكذلك احلرل ابلنسبة ملصطلح العلمرنية فقد نشأ يف أو.واب يف
ظل حمر.بة الكنيسة للعلم والعلمرء فجرء املصطلح داالً على هذه اخلصومة بني العلم
والدين يف أو.واب
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ومل ينشأ املصطلح يف اجملتمع اإلسالمي الذي مل يعرف قبل العلمرنية هذه اخلصومة بني العلم
والدين ،بل مهر صنوان ال ينفصالن وأحدمهر أسرس لآلخر ،وقد كرنت أول كلمة نزلت يف
القرآن( :اقرأ) والقراءة مفترح العلوم كلهر
فعلى ذلك فرأي الفريق الثاين هو األصوب من حيث نسبة املصطلح إىل أصله الذي
اشتق منه.

عوامل انتقال العلمانية إىل البالد اإلسالمية
 -1عوامل ذاتية( :ويقصد هبا العوامل النابعة من املسلم ن أنفسهم) وأمهها:
أوالً :جهل املسلمني حبقرئق دينهم دين احلق مبر يدعو إليه من عوامل القوة واالعتالء يف كرفة
منرحي احليرة
اثنياً :ختلف اجملتمعرت اإلسالمية يف جوانب احليرة وخبرصة اجلوانب املردية اليت تقوم على
الكشف واالخرتاع وعلم قوانني املردة
اثلثاً :اجلهل بتر.يخ املسلمني األوائل الذين فهموا اإلسالم وحقرئقه ومر يدعو إليه من العلم
رابعاً :افتترن الكثريين يف اجملتمعرت اإلسالمية ابجملتمعرت الغربية والرغبة الشديدة يف التشبه
ابلغرب ليس يف تقدمه العلمي أو التقين  ،بل يف تفسخه واحنالله األخالقي
خامساً :تقصري بعض دعرة املسلمني يف القيرم بواجب الدعوة وتقدمي اإلسالم بصو.ته
الصحيحة إىل أبنرئه أوالً مث إىل العرمل
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-2

عوامل خارجية( :ويقصد هبا العوامل اليت وفدت على املسلم ن
من اخلارج) وأمهها:

أوالً :ظهو .النهضة العلمية والتقدم املردي يف الغرب مع تطبيق العلمرنية يف تلك اجملتمعرت
وقد ولد ذلك إحسرسرً لدى الشعوب أبن التقدم والنهضة مرتبطرن بتنحية الدين عن احليرة
اثنياً :االستعمر .العسكري للبالد اإلسالمية :إذ يفرض املستعمر دائمرً أفكر.ه على الدول اليت
استعمرهر  ،وكرن استعمر .األو.بيني للبالد اإلسالمية بعد نشأة العلمرنية وانتشر.هر يف أو.واب ،
وقد محلهر املستعمرون معهم إىل بالد املسلمني
اثلثاً :الغزو الفكري  ،وأهم .وافده:

املستشرقون :وهم طرئفة من الغربيني

املستغربون :وهم طرئفة من أبنرء

د.سوا احلضر.ة اإلسالمية وشوهت طرئفة

املسلمني ذهبوا إىل الغرب ود.سوا فيه وافتتنوا

منهم حقرئق اإلسالم مث بثتهر بني املسلمني

ابحلضر.ة الغربية مث عردوا يدعون إليهر

متت حبمد هللا ،وفقكن هللا ،ونفعكن مبا تعلمنت.

