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 هـــــــــفلسفت  وحملــــــــــة عن حياتــه   : دـــــــن رشـــــــاب

  حممد بن أمحد بن حممد بن رشد ويُكنّى أبا الوليدهو -

  ميالدي يف مدينة قرطبة باألندلس1126 - هجري 520ولد عام  -

 اسـتظهر علـيه املوطأ حفظا، وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي مروان بن مسرة وأبي بكر بن مسحون وأبي جعفر بن عبد   روى عـن أبـيه أبـي القاسـم      -
شأ ومل ين. وأخـذ عـلم الطـب عن أبي مروان بن جريؤل، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، ودرس الفقه واألصول وعلم الكالم    .العزيـز وأبـي عـبد اهلل املـازري     

بـاألندلس مـثله كمـاال وعـلما وفضـال، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا، وعين بالعلم من صغره إىل كربه، حتى حكى أنه مل يدع النظر وال القراءة منذ         
ومال إىل علوم األوائل، وكانت له فيها اإلمامة . ورقةعقل إال ليلة وفاة أبيه، وليلة بنائه على أهله، وأنه سود فيما صنف وقيد وألف وهذب واختصر حنو من عشرة آالف 

وله . حكي عنه أنه كان حيفظ شعر املتنيب وحبيب. دون أهل عصره، وكان يفزع إىل فتياه يف الطب كما يفزع إىل فتياه يف الفقه مع احلظ الوافر من اإلعراب واآلداب واحلكمة
هو هذا الكتاب الذي أبان عن مقدار معرفة الرجل بالشريعة، فإنه ذكر فيه أقوال فقهاء األمة من  (يف الفقه   " هناية املقتصد بداية اجملتهد، و  "تآليف جليلة الفائدة، منها كتاب      

م جواهره الصحابة فمن بعدهم، مع بيان مستند كل من الكتاب والسنة، والقياس مع الرتجيح، وبيان الصحيح، فخاض يف حبر عجاج ملتطم األمواج، واهتدى فيه للسلوك، ونظ
 ذكـر فـيه أسـباب اخلـالف وعلـل وجهـه، فأفاد وأمتع به، وال يعلم يف وقته أنفع منه وال أحسن سياقا، وكتاب الكليات يف               )يف صـحائف تلـك السـلوك، فـرمحه اهلل رمحـة واسـعة             

ليفا، ومحدت سريته يف القضاء بقرطبة، وتأثلت له عند امللوك   الـذي ومسـه بالضـروري، وغري ذلك تنيف على ستني تأ   ةالطـب، وخمتصـر املستصـفى يف األصـول، وكـتابه يف العربـي      
وحدث ومسع منه أبو بكر بن جهور وأبو حممد بن . وجاهـة عظيمة، ومل يصرفها يف ترفيع حال وال مجع مال، إمنا قصرها على مصاحل أهل بلده خاصة ومنافع أهل األندلس          

 .حوط اهلل وأبو احلسن بن سهل ابن مالك وغريهم

 ميالدي يف مدينة مراكش 1198 -هجري  595م تويف عا -

.اشتهر بالقضاء حيث ويل قضاء قرطبة ويف الطب حيث كان طبيباً لبعض اخللفاء ثم يف الفلسفة فاهتم بدراسة املنطق والبحث عن احلقيقة وذلك بدرس أرسطو وشرحه -
 : والفلسفة وأهم كتبهواإلهلياتألّف كتباً يف الفقه  -

 .ملقال، الكشف عن مناهج األدلّة، القسم الرابع من وراء الطبيعة، بداية اجملتهد وهناية املقتصدهتافت التهافت و فصل ا

 . األوروبية العربية ثم الالتينية فاللغات إىلوله عشرات املؤلّفات األخرى متت ترمجتها يف آنه 

زمن اخلليفة يعقوب  ة والفقـه عـندما كـان جو التسامح كبرياً ثم حوكم وأُبعد يف هناية   عـاش عـدّة عقـود مـن عمـره يف كـنف اخللفـاء يـزيِّن جمالسـهم يف حلقـات العـلم والفلسـف                  -
 .أحرقتعفا عنه اخلليفة بعد فرتة ليست طويلة ولكن بعد أن كانت مجيع كتبه عن الفلسفة قد .  مشايخ الطرق الصّوفيةإىلاملنصور بدسائس احلاقدين وانصراف املنصور 

   
ريم فيلسوف العرب ابن رشد في ذكرى وفاته،        أعمـالهم وكـتاباتهم  وتك     

المفكـر العربـي  الـذي أظهـر أهمية التفكير العقالني والبحث العلمي              
 .والمعرفة في تطور المجتمعات قبل بداية تطور أوروبا بعدة قرون

زة                وز بجائ في موضوع 2004دعوة للمشارآة في ترشيح أسماء للف
 األدب الملتزم

بي معاصر أثرى بأعماله المميزة األدب       لكاتب عر  تمنح هذه السنة   -
العربـي الملـتزم واسـتطاع من خاللها إيقاظ ضمير القارئ العربي            
وتفعيل وعيه النقدي وتحفيزه على التصّدي لمشكالت عصره واإلسهام 

 تقديــم الجائــزة
تماشـياً مـع تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الفكر الحر والديمقراطية            

  في العالم العربي تمكّنت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر وبسبب دعم           واإلبداع
جائزة ابن رشد للفكر الحر في      "منح   ت  المادي والفكري والمعنوي   المشتركين

. 1999برليـن باسـم أعضـاء وداعمي المؤسسة للمرة الخامسة منذ عام             
والجوائـز تُمـنح لشخصيات أو مؤسسات عربية ساهمت في عملية تطوير            

احتفالية منح جائزة ابن    . العربي نحو الحرية والديمقراطية والحداثة    المجتمع  
كانون /رشد للفكر الحر تقام سنوياً في برلين حول العاشر من شهر ديسمبر           

أول لتكريم الفائزين وتسليط األضواء من خالل مؤتمر صحفي عالمي على 
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 " تلك الرائحة" تم مصادرة رواية . اتجـاه نشـاطه األدبي الكامل بعد ذلك     
 حيث تم نشرها ألول مرة بكامل نصوصها        1986 حتى   1966مـن سـنة     

 .األصلية

اهيم موضوع الحرب األهلية في     وكمـؤرخ لزمنه طرح صنع اهللا إبر      
يروت   "لبنان في كتابه     يروت ب  يعالج  )2000("  وردة" وفي كتابه    )1984(" ب

أحدث رواياته  . تجـربة جـبهة التحرير في سلطنة ُعمان أوئل السبعينات         
ي "هـي  وتسجل  "ن لي أمري آا "  التـي يمكـن أن تقرأ        )2003( "أمريكانل

تجـربة أسـتاذ تاريخ مصري في جامعة أمريكية وتعرض لتاريخ كل من     
 . البلدين

صنع اهللا إبراهيم رصد تطوره الفكري من خالل مالحظات كان يكتبها           
علـى ورق السجائر في السجن علي مدى سنوات ووّضح مفهوم االلتزام            

 ً.اًعند كتّاب عالميين كما وّضح تطور هذا المفهوم لديه شخصي

قضـى الكاتب صنع اهللا إبراهيم خمسة سنوات ونصف في السجن من            
 . عقب السجن الجماعي للمثقفين في مصر في الستينات 1964 إلى 1959

قالوا إن  . كنت أنمو بسرعة  : "  وذكـر صـنع اهللا إبراهيم في خطابه       
لكني  .السـجن مدرسـة للـثوار ولدي شكوك بالنسبة لصحة هذه العبارة           

ففيه يحتك بشخصيات ومواقف    . د من أن  السجن مدرسة هامة للكاتب       متأك
متبايـنة ويـتعرف علي كتابات متنوعة ويثري معارفه بمناقشات ألفكار           

الوقت . مختلفة وبمالحظات عن السلوك اإلنساني ومحاوالت لفهم دوافعها       
في السجن طويل طويل يتيح للكاتب أن يفكر ويتساءل ويشك ويقترب من            

 ."نساني ويصبح هو نفسه أكثر إنسانيةالضعف اإل

وبينما يباد الشعب الفلسطيني على     : "  وتابع في مكان آخر من خطابه     
 بترول العراق   ىرؤوس األشهاد، وتضع اإلمبراطورية األمريكية يدها عل      

 بترول إيران،  وُيصنع من اإلسالم غوال يستخدمه         ىوتستعد  للسيطرة عل   
على استغاللهم لمواطنيهم، وتوضع القوانين     رأسـماليو أوروبا في التغطية      

بينما كل هذا يجري يتحدث     ... الفاشـية باسـم محاربـة العـداء للسامية        
عن الحكمة والسالم والتسامح والحوار وحب اآلخر       " الليبراليون" المثقفون

 ."والتجديد الديني

زة الرواية العربية" فّجـر إبراهيم ضجة كبيرة عندما رفض قبول       جائ
ثقافة المصرية           2003نة  س  ة من وزارة ال إن": ، وقال في خطابه     المقدم

 ". مصداقية منحها-في نظري–هذه الجائزة مقّدمة من حكومة ال تملك 
خـالل أعمالـه نادى صنع اهللا إبراهيم باالحتفاظ بالضمير الناقد لكي            

يها رواياته تُشجع قارئ  . نـرى مـن خالله ونفهم العالقات السياسية المعقّدة        
 .على المقاومة، ال على تحمل الوضع المزري

على الرغم  :  وقالـت األستاذة ألريِك شتيلي فيرِبْك في خطاب التكريم        
مـن األضـرار التي أصابته والمعاداة التي واجهته كان صنع اهللا إبراهيم             

صنع اهللا إبراهيم منّوٌر منذٌر     . مخلصاً لمثله العليا وهي البحث عن الحقيقة      
ـ   هذه الجرأة في البحث عن     .  هو ضمير األمة الجسور    -ل وال يتعب    ال يك

الحقيقة والمعرفة تربط صنع اهللا إبراهيم بابن رشد وأنه مثله ال يخاف من             
وجائزة ابن رشد . أي جـدل مـع الغريب أو باألحرى من التفكير الغريب          

تُمنح اليوم لشخص وضع بكتاباته وأعماله عالمات واضحة ترمز للوقوف          
سف والعنف وانتهاك حقوق    ي نـوع مـن الوصاية والكذب والتع       ضـد أ  
 .اإلنسان

 .أصبح اسم صنع اهللا إبراهيم يرمز إلى الفكر الحر وكرامة اإلنسان

 هل يتوافق الفكر اإلسالمي مع الحداثة؟ 2005جائزة ابن رشد 
 هـل يـتوافق الفكر اإلسالمي مع الحداثة؟ هل تسمح أصول الدين أن            

 بي المسلم في دولة عربية حديثة تتميز بصفات الحضارة بما فيهايعيش العر

 .تشكيل محيطهالفّعال في  

تًُمـّول جائـزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر من أعضائها في البالد              -
 .العربية والمهجر

للفائزة في األسبوع الثاني من شهر ديسمبر في احتفال          / تُمنح للفائز  -
رسـمي في برلين يوم ذكرى وفاة الفيلسوف ابن رشد تقديراً الستقالله            

 .  الديني واستنتاجاته العقليةالفكري وتسامحه

  يورو 2500قيمة الجائزة . عقب االحتفال سُيعقد مؤتمر صحفي -

 .أيام 3-2 تتكفل المؤسسة بتذكرة الطائرة واإلقامة في برلين لمدة -

  أراد ترشـيح شـخص عليه أن ُيرسل أسم الُمرشّح مع بضعة            مـن  -
يد سـطور يشـرح فيها سبب ترشيحه وذلك بخطاب أو بالفاكس أو البر            

 .15/7/2004 اإللكتروني إلى عنوان المؤسسة قبل تاريخ

تُحـال االقـتراحات إلـى لجنة مستقلة تختار الفائز من ضمن هذه              -
 .االقتراحات

 رــــر الحـــد للفكـــن رشـــز ابـــجوائتاريــخ 
زة عام      ُمنحت لقناة الجزيرة الفضائية من قطر لمساهمتها         – 1999جائ

 .يفي تطوير اإلعالم في العلم العرب

زة عام       ُمنحـت في مجال حقوق المرأة العربية لألستاذة         – 2000جائ
 .عصام عبد الهادي، رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

زة عام      ُمنحت للمفكر والكاتب محمود أمين العاِلم إلسهامه        – 2001جائ
 .الطويل في النقد واإلبداع وكفاحه السياسي

ام      زة ع ي العربي عزمي بشارة لكفاحه من  ُمنحت للبرلمان- 2002جائ
 .أجل الديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني والعربي

ام      زة ع  ُمنحـت لألستاذ محمد أركون وذلك تقديراً لدوره  - 2003جائ
الـريادي فـي البحث عن جذور عربية أصيلة في المنطق والعقالنية            

 .والتنوير

 2004ي موضوع جائزة سنة    كانـت نتيجة االستفتاء ألعضاء المؤسسة ف      
كاتبة عربي في األدب الملتزم وقد وصل المؤسسة العديد          / كاتب"لصـالح   

مـن طلـبات الترشيح تم تحويلها، كما في كل عام، إلى لجنة تحكيم مستقلة               
 .للنظر في أحقية الفائز

 مــ إبراهيع اهللاـ صن :يـب العربـح للكاتـُتمن  2004د ـن رشـزة ابـجائ
 جائزتها هذا العام للروائي المصري      الحرشد للفكر   منحت مؤسسة ابن ر   

تم ذلك في احتفال بهيج حضره عدد غفير من المثقفين          . صـنع اهللا إبراهيم   
العـرب وممـثلون عـن الجمعيات العربية واأللمانية واألكاديميون األلمان           

وقد  .ومجموعـة من الصحفيين العرب وااللمان والسلك الدبلوماسي العربي        
مع الروائي    اإلعالم العربية واألوروبية في إجراء مقابالت      تسـابقت أجهزة  

 . طيلة إقامته في برلينإبراهيمصنع اهللا 

إّن مؤسسة ابن رشد للفكر الحر      :  في خطاب التكريم     المؤسسـة قالـت   
تقـدم للمـرة السادسـة جائزتها في برلين ونالها هذه السنة السيد صنع اهللا               

ودون حلول وسط سواًء في كتاباته األدبية إبراهيم الذي كرس حياته بجرأة      
أو فـي تصرفاته للوصول إلى الحق وحرية الرأي والديموقراطية في الدول            

وقع االختيار عليه من قبل هيئة تحكيم مستقلة تكونت من خمسة           .  العربـية 
 .أعضاء من أشهر المثقفين وأساتذة األدب العربي

ك"  تحت عنوان    1966عام  روايـته األولـى التي نشرت غير كاملة          تل
  حددت التي تصف تجربته في السجن والفترة بعد خروجه مباشرة " الرائحة
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أجـل إعادة قراءة معاني القرآن قراءة مستقلة عن التفسير التقليدي، دافعاً            
 وقد تم   .وهو مقيم إلى اآلن في منفاه بهولندا      . حريـته الشخصية ثمناً لذلك    

وستقوم مؤسسة  . اختـيار األستاذ أبو زيد فائزاً من قبل لجنة تحكيم مستقلة          
 25ابـن رشـد للفكـر الحر بتسليمه الجائزة شخصياً يوم الجمعة الموافق              

 .    في برلين2005تشرين الثاني من عام 

 بداية التاريخ الفعلي    2001" سبتمبر"لـم يكـن الحادي عشر من أيلول         
 –واألصولية  مفهوم يفتقد الدقة . األصـولية في الغرب لـربط اإلسـالم ب    

ال يستندون إلى أصول الدين      )Islamisten(فاإلسـالمويون أو المتطرفون     
اإلسـالمي، إنهـم تقليديون يعتمدون على أحكام وأعراف متوارثة ليست           

ومن هنا تبرز على الساحة مبادرات فكرية تعمل        . مأخوذه من القرآن نفسه   
 .أسس اإلسالم وكشف معالمهمن أجل إيضاح 

المفكـر اإلسـالمي المصـري والباحث في علم اللغة العربية والعلوم            
اإلسـالمية نصر حامد أبو زيد ينقد القراءة التقليدية للقرآن ويدعو إلى تفسير             
علمـي مدعـم بالحجج، ينطلق من النص ليصنفه في سياقه التاريخي فيفّرق            

والباحث يؤكد  . تي فرضها السياق التاريخي   بين المعاني العقائدية والمعاني ال    
أن القـراءة المعاصرة للقرآن يجب أن تستعين بمناهج علوم اللغة والتاريخ،            

وقد ظهرت في   . خاصة وان النص القرآني يحتمل قراءات وتفسيرات مختلفة       
الـتاريخ اإلسـالمي قـراءات وتفسيرات متنوعة قبل أن يحتكر المسلمون            

حاديـة المـنفردة لمعاني الكلمات اإللهية، والتي   المتشـددون تفسـيراتهم األ    
 .حصروها في إطار المسموحات والمحرمات ال غير

يريد المسلم المؤمن نصر حامد ابو زيد إنقاذ القرآن من التقليدية، التي            
يريد إعادة تفسيره وتأويله من منظور      . تـؤدي إلـى تشـويه جوهر الدين       

يد المنحدر من قرية مصرية     يقـول نصر حامد أبو ز     . همومـنا الراهـنة   
: بسـيطة في دلتا النيل، والذي كان في شبابه قريباً من األخوان المسلمين            

خطابـي يهدد خطاب اإلسالمويين ألني أحلله وأكشف النقاب عن الخطأ           "
إنهم يعلمون أني لست مرتداً ويعرفون أنه       . والتالعب في خطابهم السياسي   

 ". ل على ذلكال يوجد في كتبي وأبحاثي أي دليل يد

أثارت كتابات الباحث المصري ضجة إعالمية في منتصف التسعينيات         
فقد أتُهم بسبب أبحاثه العلمية باالرتداد والهرطقة       . مـن القـرن الماضـي     

ونظـراً لعـدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة           . )اإللحـاد (
وضاع اإلرتـداد عمـل خصـوم نصر حامد أبو زيد على اإلستفادة من أ             

، والذي  "أبو حنيفة "، التي يطبق فيها فقه اإلمام       "محكمة األحوال الشخصية  "
طالبوا على أساسه من المحكمة التفريق      " الحسبة"وجـدوا فيه مبدأ  يسمى       

. كان الهدف هو إسكات المثقف عن طريق القضاء       . وزوجته" أبو زيد "بين  
ر حامد أبو   ولألسـف الشديد استجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نص        

زيـد وزوجته قصراً، على أساس أنه ال يجوز للمرأة المسلمة الزواج من             
حياة الزوجين باتت في خطر، وفي نهاية المطاف غادر نصر          . غير المسلم 

حـامد أبو زيد وزوجته ابتهال يونس األستاذة في األدب الفرنسي القاهرة            
ن أستاذا  نحـو المـنفى الـى هولـندا حيث يعمل نصر حامد أبو زيد اآل              

بجامعة " ابن رشد "للدراسـات اإلسـالمية بجامعـة اليدن ويشغل كرسي          
 .اإلنسانيات بمدينة أوتريخت

تُعتـبر قضية نصر حامد أبو زيد أكبر دليٍل على ضرورة استمرار البحث             
إن تعاليم الشريعة التي سنت في العصور الوسطى، والقوانين         : العلمي في القرآن  

ما تم تطويرها، ترى أّن الموت هو عقاب المرتدين، وهو          اإلسـالمية التي نادراً     
حجتهم في  .  من قبل اإلسالمويين   - بال وجه حق   -االتهـام الموجه إلى أبو زيد       

ذلك أحاديث للرسول مختلف عليها في العالم اإلسالمي والتي تبيح قتل من يرتد             
ه ال يوجـد نـص بهذا المعنى في القرآن، ولهذا السبب لم تتضمن            . عـن ديـنه   

 .التشريعات القانونية في العديد من الدول العربية
أبو زيد يريد منع استغالل السياسة للدين كما هو الحال في العديد من الدول              

 إدعائهمة واإلسالمية، ويرفض ما يمارسة دعاة التعصب الديني في ـالعربي

محورية اإلنسان المواطن في المجتمع، حرية الرأي والمساواة بغض النظر           
عن الجنس أو اللون أو الدين؟ هل يتعارض اإلسالم مع أنظمة الحكم الحديثة             

 القائمة على الديمقراطية وتناوب الحكم والتعددية؟ 

قد أن الدولة الديمقراطية الحديثة، التي تصبو معظم شعوب         نحـن نعـت   
العالَم إلى تحقيقها هي نتاج الفكر اإلنساني الذي أثّرت فيه جميع الحضارات            

إنها ليست نتاجاً   . األولى وجميع الديانات السماوية ومجمل النظريات الفلسفية      
الغربية في  غربـياً فقـط بل تبلوراً لتراكم الفكر اإلنساني نضج والحضارة            

    .أوج تطورها

 فمـا وضـعنا نحـن العرب المسلمين من هذه الحضارة وكيف بنا أن              
زمة؟ هل لإلسالم من دور في إلحاقنا بالحداثة؟ وعندما         نخـرج من عمق األ    

نقـول إسـالم أي إسـالم نعنـي؟ اإلسـالم الرسـمي الملحق بالحكومات             
المضـطِهدة؟ اإلسالم السياسي؟ اإلسالم السلفي؟ أم بذرة التطور الكامن في           

 قلب كل مسلم مشتاق إلى تغير فعلي نحو العدالة االجتماعية؟   

اجـة إلى انطالق حركة تنوير حقيقية وجذرية بدأها         نحـن بـأمس الح    
مفكّرون مثل األفغاني ومحمد عبده والكواكبي وبحاجة إلى إعادة النظر في           
تفسـير الـتراث الدينـي وتنقيح ما يتعارض مع أهم دعائم الحداثة وكتابة              
الـتاريخ العربـي اإلسـالمي بموضوعية تستبعد كل ما يكبِّل العقل والفكر             

 ن المصلحون المستقلون اليوم؟ فأي. الرشيد

ر الحر لسنة            ُتمنح  ن رشد للفك زة اب عالمة/ لعاِلم عربي مسلم  2005جائ
ّرب ي ق الح الدين ى اإلص و إل ن يدع ول الدي ي أص تهد ف لمة مج ية مس عرب

ة    المي والحداث ي اإلس ر الدين ن الفك ه بي يره وتأويل يح بتفس دة الترش :م
1/3/2005 – 15/5/2005 

 جائزة ابن رشد من مؤسسة ابن رشد للفكر الحر في برلين بألمانيا             تُمنح
كـل عـام إلحـدى الشخصـيات العربية التي تساهم في دعم الفكر الحر              

والديمقراطـية فـي البالد العربية وذلك حول العاشر من شهر ديسمبر في             
اإلنسان  ذكرى وفاة مفكر العرب األكبر الفيلسوف ابن رشد واحتراماً لحقوق         

قيمة الجائزة معنوية بالدرجة األولى     . ي صدر بيانها في مثل هذا التاريخ      الت
 وتتكفل المؤسسة بتغطية السفر واإلقامة في برلين من  EUR 2500,00تـبلغ   

تمويـل المؤسسة يتم من أعضاء معظمهم من العرب في الوطن     .  أيـام  2-3
 .العربي والمهجر

لمهجر ترشيح أي شخص عربي     يحق لكل مثقف في البالد العربية أو في ا        
تتناسـب أعماله وأفكاره مع عنوان الجائزة وله تأثير واضح في البالد العربية             
فـي التقريب بين الفكر الديني اإلسالمي والحداثة مع ذكر األسباب والبراهين            

تتكون كل عام لجنة    . كتابـياً وإرساله إلى عنوان المؤسسة ضمن مدة الترشيح        
 .سسة للنظر في أولوية المستحقين للجائزةتحكيم مستقلة عن المؤ

ر     ر الح د للفك ن رش زة اب ي2005جائ تهد ف ي المج اِلم العرب نح للع   ُتم
 أصول الدين نصر حامد أبو زيد

 ؟  والحداثةاالجتهادإسالُم التقليد أم إسالم 

تُعلن مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، المؤسسة التي تأخذ على عاتقها دعم            
حرية التعبير والديمقراطية في العالم العربي، منح جائزتها هذا العام للمفكر           
والباحـث المصـري في علوم القرآن والتفسير الدكتور نصر حامد أبوزيد،      

سم الفيلسوف ابن   ، تيمناَ با  2005 من تشرين الثاني عام      25وذلـك فـي يوم      
وكان اإلعالن عن   . الذي كان بفكره جسراً بين الثقافات      )1198-1126(رشد  

الجائـزة هذا العام قد تحدد بأن تمنح لعالم عربي مسلم مجتهد أو عالمة في               
أصـول الدين يدعو إلى اإلصالح الديني ويقّرب بتفسيره وتأويله بين الفكر            

 .الديني اإلسالمي والحداثة

  المتميز  المؤسسة جائزتها هذا العام للمفكر العربي اإلسالمي       وقد منحت 
  منوالمجتهد في أصول الدين نصر حامد أبو زيد وذلك  لكفاحة المتواصل
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أسـتاذ مـتقاعد في السوربون وعضو في مجلس إدارة معاهد الدراسات            
 Arabicaعدا ذلك يشترك في تحرير مجلة       . 1993اإلسالمية في لندن منذ     

حاز على عدة جوائز منها     . 1980فهـو مسئول عن القسم العلمي منذ سنة         
 Officer of Palmesضـابط لـواء الشـرف، جائـزة بالمز األكاديمية     

académiques.             ؛ جائـزة ليفـي ديـال فيدا لدراسات الشرق األوسط في 
 Lévi Della Vida-Prize for Middle East Studies of(كاليفورنــيا 

California University( 2002 نال دكتوراه شرف من جامعة إكسيتر عام 
 .2003وجائزة ابن رشد للفكر الحر عام 

  عاشوررضوى 
تخّرجت رضوى عاشور عام    . ، أستاذة جامعية، كاتبة   1946يد  من موال 

 في اللغة اإلنجليزية ثم أكملت      - ليسانس آداب    – من جامعة القاهرة     1967
 على درجة ماجستير في األدب المقارن من        1972دراسـتها وحصلت عام     
- على درجة الدكتوراه في األدب األفريقي      1975نفـس الجامعـة ثم عام       

واآلن . عة ماساشوستس في الواليات المتحدة األمريكية     األمريكـي من جام   
. القاهرة/هـي أستاذة بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة عين شمس          

واألسـتاذة عاشـور، بجانـب عملها األكاديمي وإشرافها على العديد من            
االطـروحات الجامعـية عضـو مشـارك فـي كثير من لجان التحكيم              

وهي كاتبة إبداعية   . ات المجتمع المدني  المتخصصـة وناشـطة في مؤسس     
نالت . متمّيزة، لها العديد من الروايات والقصص وأبحاث في النقد األدبي         
" قرناطه"العديـد مـن الجوائـز وخاصة جائزة أحسن رواية عن روايتها             

رضوى عاشور  . 1993 فـي معرض القاهرة الدولي للكتاب عام         )ثالثـية (
 .العربية واألوروبية واالمريكيةأستاذ زائر للعديد من الجامعات 

  Werner Endeفيرنر إنِده  
  في Wittenberg   في مدينة Werner Endeولـد األستاذ الدكتور   

درس العلوم اإلسالمية والتاريخ وعلم االجتماع      . 1937شـرق ألمانيا عام     
 نال درجة دكتوراة    1965في عام   . فـي جامعات هاله وهامبورغ والقاهرة     

 قام بأعمال علمية في معهد الشرق    67-64وخالل السنوات   . فـي الفلسـفة   
 )71-69(ثم عمل في بيروت في معهد الشرق        . األلماني في مدينة هامبورغ   

شـغل منصب أستاذ مساعد في جامعة        77-71 و 69-67 وفـي السـنوات   
 في للعلوم   1977هامبورج حصل منها على االستاذية وإجازة التدريس سنة         

 زاول التدريس  2002 وحتى   1983وأخـيراً ومنذ    . اإلسـالمية المعاصـرة   
لودفغ في  -الجامعـي كرئـيس قسم الدراسات اإلسالمية في جامعة ألبرت         

لألستاذ إنِده مؤلفات   . 2002أحـيل عـن المعاش عام        .فرايـبورغ حيـث   
ومنشـورات عديـدة فـي الـتاريخ والتراث اإلسالمي والحركة الوهابية            

. مع ستاين باخ  " ي الزمن الحاضر  اإلسالم ف "شـارك في كتاب     . والشـيعة 
دراسات إسالمية في   "وهـو رئـيس تحريـر لعـدة مجالت علمية منها            

 Die Welt" عالم اإلسالم" ومجلة Freiburger Islamstudien" فرايـبورغ 
des Islams ودوريــــة   Mitteilungen zur Sozial- und 

Kulturgeschichte der islamischen Welt. 

كاتب نصر حامد أبو زيد نبذة عن حياة ال   
http://ibn-rushd.org/arabic/CV.Abu-Zaid.A.htm  

ما هي مؤسسة ابن رشد للفكر الحر    
www.arabpsynet.com/Associations/IbnRushd.ass.pdf  
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 لمرجعـية اإلسالم لتبرير أعمالهم، تماماً كما حدث في العصور الوسطى؛ حيث    
ويبدو أّن  . تـم تـبرير محـاكم التفتيش في أوروبا بالمرجعية الدينية المسيحية           

المؤسسة الدينية في مصر ال تشعر بالقدر الكافي بخطورة هؤالء المتشددين في            
استغاللهم للدين ألهداف سياسية ، بل ترى الخطر في تحليل وتفسير اإلسالم من    

 .  وخطرهذا وضع شاذ ومقلق . ِقبل عالم مثل أبو زيد

تسـاند مؤسسـة إبن رشد للفكر الحر الطاقات التنويرية والمنفتحة على العالم             
.وذلك عن طريق منحها جائزة هذا العام للمفكر العربي المسلم نصر حامد أبو زيد

 تشرين الثاني في الساعة     25سـتمنح الجائـزة لنصر حامد أبو زيد في          
 . الخامسة مساًء في معهد غوته

 2005جائزة ابن رشد للفكر الحر عام  لالتحكيمأعضاء لجنة 

 بنسالم حميش
:  كتاب بالعربية والفرنسية منها    26له أكثر من    . مفكـر وأديـب مغربي    

 ، التراكم السلبي والعلم النافي؛ )رواية(مجنون الحكم  
De la formation idéologique en islam: Ijtihâdât et histoire , 
The Polymath; La connaissance de l’autre (Rabat, 2001). 

، جائزة  )1990لندن  (حـاز علـى عدة جوائز منها جائزة الناقد للرواية           
،  جائزة اليونسكو عن     )2002القاهرة  (نجيـب محفـوظ عن روايته العالمة        

والدكتور . ترجمت أعماله إلى لغات عديدة    . )2003باريس  (مجموعة أعماله   
 .ستاذاً محاضراً له مسؤليات حزبية وقانونيةحميش  بجانب كونه أ

 فهمي جدعان 
 )ضواحي حيفا ( في بلدة عين الغزال      1949ولـد فهمي جدعان في العام       

حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون بباريس         . في فلسطين 
 L’influence du stoicisme sur la pensée"بتخصـص  ( 1968العـام  

musulmane"(   ل أستاذاً في الفلسفة والفكر العربي اإلسالمي في        ، كمـا عم
عـدد مـن الجامعات في فرنسا واألردن والكويت، وعمل استاذاً زائراً في             

 حيث قام بتدريس الحضارة العربية      )باريس الثالثة (جامعة السوربون الجديدة    
 وشغل منصب   )باريس(اإلسـالمية، كمـا عمل أستاذاً بالكوليج دي فرانس          

امعـة البتراء األهلية في األردن، وهو يعمل حالياً أستاذاً          نائـب رئـيس ج    
 .للفلسفة في جامعة الكويت ومشرفاً على طلبة الدراسات العليا

شـغل عضـوية مجلـس إدارة معهد العالم العربي بباريس في مرحلة             
، كما منح وسام سعف النخيل عن جهوده األكاديمية         )1984 ـ   1980(التأسيس  

 وجائزة  )1991فلسطين  (القدس للثقافة واآلداب والفنون      ووسام   )1986فرنسا  (
أسس التقدم  : من مؤلفاته . )1993األردن  (الدولة التقديرية للعلوم االجتماعية     

؛ نظرية التراث   1979عـند مفكـري اإلسـالم فـي العالم العربي الحديث            
بحث في جدلية الديني    : ؛ المحنة 1979ودراسـات عربـية وإسالمية أخرى       

لألزمنة " أفكار  قوى  : "؛ الطريق الى المستقبل   1989في اإلسالم   والسياسـي   
دراسات في تشكالت   : ؛ الماضـي في الحاضر    1996العربـية المـنظورة     

قضايا مركزية  : ؛ رياح العصر  1997ومسـالك الـتجربة الفكـرية العربية        
؛ له بحوثات في الوحي واإللهام في اإلسالم، فلسفة  2002وحـوارات كاشفة  

الشروط االجتماعية الثقافية للفلسفة اإلسالمية، األمة والمجتمع       السجسـتاني،   
 .في الفكر اإلسالمي

    أرآونمحمد
ولـد محمـد أركـون فـي بلدة توريرة ميمون بمنطقة القبائل الكبرى              

  في ةة في توريرة ميمون والثانوي    قضـى فترة الدراسة االبتدائي     .بالجزائـر 
ة في الجزائر ثم في السوربون في       الدراسـة الجامعية بكلية الفلسف    . وهـران 
. 1968حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون سنة          . بـاريس 

بعد التخرج شغل    .1956دّرس اللغـة العربـية واألدب فـي باريس سنة           
 كتور أركون لد في جامعة السوربون  وكان ا      1991-1961 منصـب أستاذ من   

واآلن هو. ةـة واالمريكيـروبيات األوـاستاذاً زائراً في العديد من الجامع
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