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ًاالو يوعيااو:  اا ا  1798منذ أن تلقى اإلسالم صدمته االوىل مع محلة انبليون على مصر عاام  طرحا  تتعااتاه سا
تقاادم الباارخ واملاار ا  االعونا غااة أن اإلرابااة بقياا  راينااة ال ااياةال النمريااة الداعيااة للعال مااة باا  احلداثااة 

اثلااا اايد ن التوحيديااة  وج ااارج اىل حيااذ التنيفيااذ إالي ة تاااالل  اايقة  كاال رصااد ماا ةااا ة ال قافااة ا اديااة و 
ال اااا دل ولااايل ة تاااا  ال ياساااة واالرتعااااج والاااديلل و نتيالاااة لتا ااار ععلياااة االصاااال  ال نيوياااة ا رتق اااة رويرااا  

موا  ااة احلداثااة ايساا اخ تكعاال ة بنيتااه التكوينيااة  الطروحااال البربيااة  الصااة ميفاداااا أن اإلسااالم عصاا   علااى 
 وعليه  يف  كل  شف ما تقدم به رواد اذه النمريةا 

يمر و حاو  برانرد لويل ا  ة اب  ألة الرت ية ارتذا  مراحل اترخيية إلظةار مماياة االسالم للحداثاة م اتنداو اىل 
زمة اإلسالم' ح  اعترب أن اإلسالم ييفتقر إىل النقد التارخي  جتربته ال ياسية  وةد  رر اذه اليفر ية ة  تابه ' أ

للنصوص الدينية  عا حصل ة ا  يحية اايوروبية واالمريكية. ويقو : 'ال ريب ة أيه ُوِرد الااول عقاالأ أو 
ار احلَاريفة ليربايل أ م ا أمون وا اتذلة واليفالسيفة وابل رشد  ولكنه  عر ومال منذ زمل طويال  وايتصار علياه التيا

ا تشااادد مناااذ سااا اعىة سااانة علاااى اايةااال أذ التياااار ا تع ااال اب اااذاب احلن لااا . ور اااا وراااد الالااااول اللياااربايل أذ 
التيف ة الاقالأ احلر للديل م تق الو ة اإلسالم  عا حصال ة ا  ايحية اايوروبياة بااد عصار التناوير  أماا ا ن 

 يبالة  يتاارض  لياو مع احلداثة الالعية واليفل يفية ا ااصرل'. فال يورد ش   مل اذا الق يل  واذا اليفةم اال
إن ا الصااة الااد تقاادم يااا بطرياار  االستشاارا  االمة اا  حااو  استاصااا  اإلسااالم علااى موا  ااة احلداثااة ب اا ب 
ً د الكاتاب ااشام صااح  اليفةم االيبالة  للديل دةيقة ة باض رواي ةا  ولكنه ة ةرا ته هلذه اإلشكالية  عا ي
ال  و ع احلاد   اعل ا ادل الطويلاة لتااريال اإلساالم  وااو ينتعا  إىل ا نةالياة التقليدياة ة علام التااريال ال إىل 
ا نةالياة احلدي اة ا تع لاة  درساة احلولياال اليفري اية. وا يااداو علاى فر اية تااارض االساالم ماع الد قراطياة ياار  

او ابلكامااال  ابسااات نا  ا الفاااة اايوىل حااا   ايااا  اليفردايياااة لاااويل 'ان التااااريال ال ياسااا  لأساااالم  اااان أوتوةراطيااا
اليفو اوية للق يلاة الاربياة ماا زالا  فاعلاة. لقااد وصاف ااذا التااريال ابايوتوةراطياة  ال االسات داد  اين احلكام  ااان 
مرت طااااو ابلقاااايون الاااديل ويرراااع إلياااه. و اااان ااااذا القااااايون مق اااوالو  حاااا م عااااد   يفااا  سااالطة القاااايون الااااديل 



الشاارياةا الااد  يفمااه باادوره. لكنااه  ااان مت االطاو  وظا اااو ة البالااب وطبيايياااو أحياااانو. لقااد غل اا  علااى اليفكاار )
 ال ياس  لأسالم أةوا  مأثورل عل أن الملم أفضل مل اليفو ى وين ب  إطاعة احلا م'. 

د حالاا  بيناااه وباا  أ اااا  الالفاا  ة ارا  باارانرد لاااويل اااو ربطااه التالرباااة ال ياسااية اإلسااالمية االسااات دادية الاا
احلداثة  ابلديل ييف ه أو ال يىة ال قافية واليفكرية احلا نة له  واو مل انحية أملر  وة ةرا تاه للتالاارخ التحررياة 
مل االستاعار اايورويب لد ر الارخ وا  لع  ة القرن الاشريل  توصل إىل يتيالة ميفاداا أن ا  لع  ارتك اوا 

ريق االستقال   ة ظل حكام سيىي  بدالو مل ال قاا   ا  سالطة احلكاام الكولويياالي  أملطا  عندما املتاروا ط
اايوروبياا  اديااديل. وج ياار لااويل  عااا يشااة توفيااق ا ااديل ة يضااا  الشاااوخ الاربيااة واإلسااالمية ماال أراال يياال 

سااالم الضااايف منااذ ةااري   االسااتقال  ال ياساا  فاااالو سياسااياو وطنياااو باال عااداول لل قافااة البربيااة  'لااذل  فاا ن اإل
 ي حا دا عا عل دعا م  قاتلة عدوه ا تع ل ابلد قراطية البربية'. 

لكال بااض التحاوالل طارأل علاى منةالياة لااويل ة ةرا تاه لأساالم والد قراطياة ة مقاا  محال عناوان: 'احلريااة 
  مللاااي فياااه إىل أن 2005عاااام والادالاااة ة الشااار  اايوسااا  احلاااديا'  يشااار ة تلاااة 'فاااوريل افةياااذ' االمريكياااة 

الن اااق ال ياسااا  اإلسااااالم  يتاااأرري بااا  تقليااااديل يااااودان اىل عالاااذ اإلسااااالم   اااا مااال رةااااة التقلياااد ال ااااورذ 
االرتعاع   د االست داد  والتقليد ا ًس   القا م على م دأ طاعة ويل اايمار. ويارفض لاويل مصاادرل اداذور 

 ليفية اإلسالمية  بل او ظاارل حدي ة مرت طاة ابللحماة ا ااصارل ال قافية لالست داد الشر  أوسط   أذ ربطه اب
 وابلتاريال اايورويب.

 2005ي قااى أن لااويل الااذذ ملاااض ماااار    ااةل  ااد اإلسااالم  ياتاارب مررااااو للعحااافم  اداادد  واااو ة الاااام 
 منذ ةري .اعترب االيتخاابل الاراةية الد ررل    االحتال  اايمة    نذلة فتي بوانبرل  صر 

مل ب  اليفر يال الد حاول  إث ال مقاومة اإلسالم للحداثاة والالعايياة اايطروحاة الاد تقادم ياا االيرتبولاور  
إري   غلنر  فةو جياد  ةا الو إن اإلسالم خبالف اايد ن الاا ية اايملر  أث   مقاومتاه للالعايياة وال ا ب ة 

ق ا ال  ال قافاة الادييا  الاد تقو ا  ماع لر اذ سالطة الدولاة والتعادن  ل  ياود إىل اايسل االرتعاعية ل قافاة ال
وععليااال احلداثااة ا قرتيااة يعااا. ويتعااااى ا تعااديون حاادي او  ال ورروازيااة اددياادل  مااع اإلسااالم اايعلااى للالعااا  

 وال نة.
ً د مماياتةا للحداثة والالعاييةا  واحلا  ال التالربة التارخيية للحضارل اإلسالمية ت

فقااو  الصااال  عااد أر ااون شااةدل القاارون اايرباااة اايوىل للةالارل حر ااة ثقافيااة مةعااة اسااتطاع  ا ااروج علااى و 
ةيااود فر ااتةا ال االطة الدينيااة  ايااا عاااا ا اتذلااة م ااا ل رواريااة وأساسااية  وافتتحااوا حقااالو رديااداو ماال ا ارفااة 

ذوا مواةف لكل ي  تةا إىل احلداثة  ومل الناحياة أيتج موةيفاو عقاليياو يقد و. فةم طرحوا م ألة مللق القران واا
ً د أر ون' أن اإلسالم بذاتاه  الاعلية ف ن اليفكر ا اتذيل أص ي ا ذاب الرمس  للدولة ة عةد ا لييفة ا أمون. وي



لاايل مبلقاااو علااى الالعاييااة  فااايتعع اإلسااالم  عاارف الالعاييااة ة اال ا اتذلااة عناادما اسااتوىل مااويااة علااى ال االطة 
ال ياسااية  فتشااكل  عاال  لاا  'إيااديولوريا التاادبة' الااد تاطاا  للحااا م احلااق ة  اال شاا   ابساام الااديل  اااذا 
اايماار وغااةه ماال ا الفااال حااو  ال االطة لي اا  إال ععااالو واةاياااو ال عالةااة لااه ويااة شاارعية غااة شاارعية القاااول. 

لعايياااة  واةاااة  ااا  اثااة االساااقاطال وابلتااايل فاا ن مشاااكلة اإلسااالم والد قراطياااة ومااد  موا  تاااه للحداثااة والا
االستشاراةية مال رةااة واالياديولوريا ال ياسااية ال اا دل ة الااااج الااريب واإلساالم  ماال رةاة اثييااة. ولاذل  ة اال 
ًدياااة لتاااأملر  طااار  ا قارباااة بااا  اإلساااالم ومقتضااايال احلداثاااة ة الاصااار الاااراال  جياااب ال حاااا عااال اايسااا اخ ا 

تنادرج ة التخلاف االةتصاادذ وال ياسا  واالرتعااع ل فالاديل الاواره ال يتضاعل ا  لع  وتقدم البرخ والاد 
عوا اااق لناااع التقااادم  والتيفااااول التاااارخي  بااا  أورواب وايتعااااال الاربياااة واإلساااالمية ال يااااود إىل الاااف اإلساااالم 

ين بااا  االبتاااااد عااال التيف اااةال ادوارايياااة أو الانصااارية الاااد تلصاااق الاااواره أو تقااادم ا  ااايحية الوارااااا  وعلياااه '
 بشاب ما ملصا ي أزلية  فالاامل الديل يلاب ععيقاو الدور ييف ه ة اذه ادةة أو تل '. 

لقااد اثاارل الدراسااال البربيااة حااو  اإلسااالم ابالجتاااه االستشااراة  الكالساايك   اااذا الاارتاب  اااو يتاااج للاواماال 
سطية ب  اإلسالم وأورواب  فالقرون الوسطى ما تذا  حا رل وبقول عند ا انيا  ابلشاأن اإلساالم  التارخيية القرو 

والشر  أوسط   ومع تصاعد حر ية اإلسالم ادةادذ الذذ مارس عنيفه  اد الاداملل ة ال االيتقاا  إىل ادةااد 
و  )سا تعربا  ترساال ا اوف ا ارر  الاابر للقارال  ملاصاة بااد احلاد  الادراماتيك  ة احلاادذ عشار مال أيلا

البريب الالمربر مل اإلسالم واعترب أيه أ  ر الد انل عنيفاو. واحلا  عنادما تصال حالاة التاأزم ة إدارل ال ياساال 
تخيااال 

ُ
الدوليااة إىل  رو اااا يتيالاااة ايسااا اخ سياساااية واةتصاااادية ال تتالااق ابإلطاااار الاقا ااادذ الاااديل  ي تحضااار ا 

 صور النعطية التارخيية ليربر أس اخ صدامه مع ا ملر.اايورويب واإلسالم  ة ان ال
إىل  ل  تُاد اايصولية اإلسالمية مل أ  ر ا يفاايم تاداوالو ة اايدبياال االستشاراةية  ال سايعا ماا يتالاق ابلصالة 

'إن  ب  ال اعا اايصويل ومشروج احلداثة  وة اذا اإلطاار يار  فريادمان باوتنر أساتا  الالاوم ال ياساية ة أ ايياا
 الماارل اايصولية واثةا ا وميفاعيلةا ال تنحصر  نطقة دون أملر   فة  منتشرل ة  ل بقاج الااج'. 

جيرذ بوتنر يوعاو مل ا قارياة با  التحاديا واحلداثاة وموةاف اايصاولية منةاا  وخيلاي إىل أن اايصاولي  يارون ة 
ًدذ إىل ارت يفااج ماادالل إيتارياة الاعال ال شارذ  ة حا  أن التحديا ععلية تطورية  ال طابع ةيعا   اياد تا

احلداثااة  خطاااخ إيااديولور  تاارت   بتصاااورال ةيعيااة  ااددل ومةااددل ة الوةااا  ييف ااه للتصااورال الدينيااة اي اااا 
تن ب إجنازال التحديا  لةا إىل اإلي انل وعليه ف ن اايصولية ال تتقاطع مع التحديا  بل تقاطاةعا يكاون 

 لور '. مع احلداثة  خطاخ إيديو 
ي ااتقرب بااوتنر ة دراسااته  اااوالل  عااد ع ااده ورشاايد ر ااا  ويقااف عنااد ح اال ال نااا مًساال  اعااة اإلملااوان 
ا  االع  ة مصاار ويقااو : 'م لعااا رفااض اايصااوليون الربوت ااتاي  القاايم اليفكريااة الالعاييااة  ااذل  رفضااةا ال نيااا  



عاعيااة ة رؤيااة الباارخ االسااتاعارية    رفااض ورفااض االسااتاعار   نيااة سياسااية وي ااذ ادوايااب االةتصااادية ا االرت
الالعايية  و ا اإلطار ال قاة للتحديا الباريب. ععليااو تكشاف  اولاة ال ناا و اعتاه مال ملاال  إمكااان م ا ادياة 

 الرب  ب  ال قافة احلدي ة وب  أاداف أملالةية انباة مل فةم أصويل للديل اإلسالم '. 
باااوتنر حاااو  عالةاااة اايصاااولية اإلساااالمية ابلتحاااديا واحلداثاااة عااال يمااارل أوروبياااة تكشاااف ا قارباااة الاااد تقااادم ياااا 

ردياادل للااااج اإلسااالم   كاال إدرارةااا ة رؤ  مااا باااد االستشاارا  الكالساايك . اااذا التحااو  أظةااره بااوتنر ة 
كنةاا ا يده على أن اايصوليال ا تنوعة مل يةودية وم يحية وإساالمية ال تااا ل التحاديا بال املاذ باه  ول

اب قابل ترفض احلداثاة والالعايياة اب ااال االياديولور  اي اا جتاال مال اإلي اان  اور الاااج وااذا اايمار يتناا  ماع 
 ماايتةا.

ال خيتلااف أولييفيااه روا ة ةرا تااه لتالربااة اإلسااالم ال ياساا  ورفضااه للحداثااة  انااااا االيااديولور  عاال الطروحااال 
: 'ت اادو  ايااة اااذا القاارن ة يماار الاارأذ الاااام البااريب  أ ااا حق ااة  ديااد الااد تقاادم يااا  اال ماال فرياادمان  ويقااو 

إسااالم  وغال اااو مااا ياار  البربيااون ة بااروز اإلسااالم علااى ا  اار  ال ياساا  يوعاااو ماال التقةقاار والاااودل إىل اايزمنااة 
ا أن الرببرياة  ايا  البابرل  إ   يف  كل  ل  يا ة القرن الاشاريل أن يااود إىل القارون الوساطىا التااريال علعنا

ة ةلب ا دن  وأن  ل  ج يال يوماو الاودل إىل ما  ان مل ة ل  لي   القرون الوسطى ا  الد تاود مال ورا  
 احلداثة أو مل  تةا  بل إن احلداثة ييف ةا ا  الد تيفرز أشكا  الرفض ا اصة يا'. 

ناع عناه تاارال احلداثاة  ال تصاعد أماام ا رارااة إن  اوالل ال حا عال عوا اق  امناة ة بنياة الاديل اإلساالم  ل
الالعية الدةيقة لاالةة اإلسالم ابحلداثة ملاصة ة مرحلة إشااعه احلضارذ  فقد ملرباا ماع ا اتذلاة وماع التالرباة 
ال ياسااااية اإلسااااالمية ا تأس ااااة علااااى ايااااديولوريا التاااادبة والرباغعاتيااااة منااااذ اليفتنااااة الكاااارب  وصااااوالو اىل تااااداعيا ا 

ااصاااار ترتكااااذ علااااى الت ااااييل احلاااااد للعاطااااى الااااديل  فاحلر ااااال ا 
ُ
تالحقااااة. وإ ا  اياااا  إشااااكالية اإلسااااالم ا 

اإلسالموية الراانة هلاا أاادافةا ومشاروعا ا  واا  ةاد ت يي ا  بااد دملوهلاا ماارت  الاعال ال ياسا   وياذا بقا  
ارض ماع احلداثاة ايياه مناذ بدا تاه ايطلاق الديل غطاا و ياتمي توظييفاه عناد الضارورل. وابلتاايل فاإلساالم  اديل ال يتاا

 مل م ادب حداثوية عاد   افة روايب احليال االرتعاعية وال ياسية ة ال يىة الد يشأ فيةا.
 ابح ة ة اليفكر اإلسالم  ا ااصر
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 الارخ ياود ل    املر  -زايم 
ة رأذ ا توا اااع ان سااا ب املااار الاااارخ ة اللحاااا  بر اااب احلضاااارل والتقااادم ا اااا يااااود ل ااا    ر ي اااي  اوهلعاااا 
النمام ال ياس  االست دادذ والذذ بدأ ماع افاو  يماام ا الفاة الراشادل وساننةا  الشاور  وعادم التورياا وعادم 

ااذا النماام لتناساب  ال عصار  ولا  ماع دولاة بال امياة اىل ملا   االستى ار اب ا  الاام وبدال مل تتطور اليال
عضضاوض فااردذ وراثاا  اسات د بكاال شاا . ال ا ب ا ملاار اااو النماام التاليعاا  ة ا ًس ااال الالياا للتالاايم ماال 
ملرل الاااج الن التالايم  اذالة  توااااىل استخدامه لبة غة اللبة الاربيةحيا يالح  ان الارخ واالفارةة ام ة م
عندام ببة لباتةم وا اا بلباة م اتاعرام وعنادما ينمار اىل الادو  ا تقدماة ة البارخ والشار  جناد ان لباة التالايم 
 فيةا ا  لبة الشاب حىت اسرا يل احي  اللبة الاربية الد مات  ورالوا منةا وسيلة التليم واالتصا  ة دولتةم
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samir - اإلسالم وإشكالية احلداثة 
ال  كل لالسالم موا  ة التطور واحلداتةالياه ولادة بيىاة ة ليةهلاذا ج تادوم طاويال فارتل ا الفاة الراشادل فعااوياة ج 

ساالم فلةاذا و اذل  يكل لة ى ابتااداحلكم عل بيتةم باد مقتل ا لييفة ع عان فقد  اايوا ساادل ةاريب ة ال اال
ارت ااا  ميفةااوم االسااالم مااع الدولااة فاالسااالم دياال ودولااة  عااا ياتقااد غال يااة ا  االع  والقااران وال اانة ااا  ا ررااع 
االساسا  لكاال مااا يتالااق ابالي ااان و الدولاة فلااذا ماال الصاااوبة تق اال افكاار ردياادل فالكاال  ااارخ الد قراطيااةو 

 اتتور  عريبالالعاييةوياتربو عا  يفرا.واحلل بوالدل ا
 


