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  ، وحتى تتسنى لهااإلسالمیة والعلمانیة  بالمقارنةتتناول هذه الدراسة كل من الشریعة 

شرعة بمقابل   تلك المقارنة تم اعتبار العلمانیة وبناءً على العدید من التنظیرات

 ، إذ تمثل كل منهما  عقدة البدء والمرجعیة التي منها تنبثق دولتهاالشریعة اإلسالمیة

  .ونظام حكمها ویتشكل مجتمعها

لسماء  عن وحي ا ففیما عقدة البدء والمرجعیة للشریعة اإلسالمیة هي النص الصادر

، رسولهم محمد صلى اهللا علیه وسلمعبر كتاب المسلمین القرآن الكریم وعبر سنة 

ومن مجمل ذلك  ،وتبني  دولتها على أحكامها الهادفة لخیر أفرادها في الدنیا واآلخرة

 فإنها عند الشرعة العلمانیة هي النص الوضعي الصادر عن. یتشكل مجتمعها

ة دون ، والهادف لمنفعة اإلنسان في دنیاه الحاضر اإلنسان في كافة مجاالت المعرفة

،  وعلى ذلك انبنت دولته كٍل من أهدافه أو وسائلهااللتفات إلى الغیبیات في 

، المحتكمة إلى القوانین الوضعیة التي أنشأها اإلنسان على مر السنین، القومیة

  .وعبرها تشكل مجتمعها 



  د

 

ة نوعا ما عن یها فهي ما یجعلها مختلفوأما الصفات األساس التي ستُبنى المقارنة عل

، وذلك في محاولة لمواكبة األحداث على أرض الواقع مقرونة غیرها من المقارنات

، فالصفات األساس لیست بنقاظ تخیرتها یر األكادیمي حولها أو حول بعضهابالتنظ

لحیویتها  –، بل هي نقاط ستلتقطها ثم أجرت المقارنة حولها ومن اسةالدر 

من الدراسات الناقدة للعلمانیة كشرعة حاكمة في بالدها بل ربما في  -هاومعاصرت

الكون أجمع، ومن بعد استعراضها وتحلیلها ستقوم بتفحص الشریعة اإلسالمیة في 

نفس مواضع النقد ومن خالل نصوصها  سیما وأنها تحاول فرض نفسها في الدول 

  .لمقدمة والفصل األول، وهو ما ستوضحه االعربیة واإلسالمیة كشریعة حاكمة

وأما مواضع نقد العلمانیة فتتمحور حول  طبیعة الدولة العلمانیة المركزیة  وبالتالي 

، ومدى قوة المجتمع لقانونیةطبیعة الحقوق الممنوحة لإلنسان من قبل منظوماتها ا

، وذات تلك وسیتم استعراضها في الفصل الثانيالمتحرك في فلك سطوتها المطلقة  

فیها ومجتمعها   ستُسقط تالیًا على الشریعة اإلسالمیة ودولتها وحقوق اإلنسانالنقاط 

وأما في الفصل الرابع ومن حیث یحاول البحث االقتراب من . في الفصل الثالث

هل المنظومة : اول اإلجابة على تساؤلین أولهمااألحداث في الدول العربیة  فسیح
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ُروج وسیتم  ؟لها حتي تكون خیارًا لتلك الدول العلمانیة أساسًا صالحة كونیًا كما ی

ان سوهي اإلعالن العالمي لحقوق اإلن تفحص ذلك عبر كونیة بعض نماذجها

ونموذج التحرر النسوي والدولة القومیة، وأما ثانیهما فإن ال لألول،  فهل تملك 

لدولة الحدیثة التي فرضت نموذج ا الشریعة اإلسالمیة كخیار آخر أن تحكم عبر

وسیتم اإلجابة على ذلك عبر مقولة موت الشریعة حین موضعتها في  ؟اأدواته

  .النماذج القانونیة الحدیثة 

   

 


