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 : الملخص

المصطلحات ذات األثر في الحالة الفكرية في العصر الحديث، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان  يَعد مصطلح القراءة الحداثية من أبرز  
معناه، والتعرف على أهم ما يتعلق به من قضايا، واتبعت الدراسة في سبيل لذلك المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتوصلت إلى أن  

على معطيات معاصرة، وأنها احتفت بتقلبات فكرية متعددة في الغرب، وانتقلت القراءة الحداثية هي حالة فكرية يحكمها نقد الموروث بناء  
 إلى العالم اإلسالمي عن طريق بعض الشخصيات التي تتلمذت على أيدي المستشرقين. 

 : مقّدمة

 الحمد هلل رب العالمين، وصّلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الغرب نحو تجاوز النصوص الدينية معلمًا بارزًا من معالم ثورته على النظام الديني والسياسي الذي ساد فيه قرونا طويلة،    فقد شكل توجه
 واقترن بهذه الحالة مناهج عدة حاولت القيام بمهمة تجاوز النصوص المقدسة، رغبة في تسويد المفاهيم المعاصرة. 

لمصطلحات المتداولة في هذا الفضاء، كتعبير عن طريقة فهم النصوص الدينية بحيث تكون وَيعّد مصطلح القراءة الحداثية من أبرز ا
 موافقة لما هو حديث.

 وجاءت هذه الدراسة محاولة لبيان المقصود بهذا المصطلح، وما احتف به من ظروف ومفاهيم.

 أهمية الدراسة: 

 تظهر أهمية الدراسة من خالل أمور:

 الحداثية مكونًا أساسيًا من مكونات الحالة الحداثية عمومًا.كون القراءة -١

 استمرار تردد هذا المصطلح عبر أزمنة طويلة. -٢

 تسرب هذا المصطلح كأداة للتعامل مع التراث اإلسالمي. -٣

 مشكلة الدراسة: 

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال أساسي وهو: ما مفهوم القراءة الحداثية؟ 

 السؤال أسئلة أخرى، وهي:ويتفرع عن هذا 

 ما معاني مفردات مصطلح القراءة الحداثية في اللغة واالصطالح؟ وما المصطلحات التي لها صلة به؟ -١

 ما الظروف التي احتفت بظهور هذا المصطلح؟ -٢

 ما أثر هذا المصطلح على العالم اإلسالمي؟-٣
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 أهداف الدراسة:  

 الحداثية، وما يتعلق به من تفاصيل.بيان معنى مصطلح القراءة -١

 التعرف على الظروف التي احتفت بظهور مصطلح القراءة الحداثية.-٢

 الوقوف على أثر هذا المصطلح على العالم اإلسالمي.-٣

 منهج الّدراسة: 

 اّتبع الباحث في هذه الّدراسة المنهَج الوصفي وذلك بعرض مفهوم القراءة الحداثية وما يتعلق به.

 والمنهج التحليلي وذلك بتحليل نقول تتعلق بالقراءة الحداثية.

 والمنهج النقدي من خالل نقد بعض المفاهيم المتعلقة بالقراءة الحداثية.

 محّددات الّدراسة: 

 تعنى هذه الدراسة بمفهوم القراءة الحداثية بشكل أساسي، وتوظف بعض األفكار أو األحداث التاريخية في سبيل ذلك. 

 لّدراسة: خّطة ا

 قّسم الباحث هذه الّدراسة إلى مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة، على النحو اآلتي:

ة  أما المقدمة ففيها تعريف بالدراسة، وبيان أهميتها، ومشكلتها، وأهدافها، والدراسات السابقة لها، والمنهج المتبع في البحث فيها، وخط
 الدراسة. 

 وأما المطالب فهي: 

 القراءة الحداثية والمصطلحات ذات الصلة. مفهوم  المطلب األول:

 .المطلب الثاني: نشأة القراءة الحداثية المطلب الثاني:

 سمات القراءة الحداثية. المطلب الثالث:

 القراءة الحداثية في العالم العربي. المطلب الرابع:

 أما الخاتمة فقد احتوت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
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 مفهوم القراءة الحداثّية والمصطلحات ذات الّصلة  المطلب األّول:
 القراءة في اللغة:  أّواًل:

، وأصل )قري( "يدل على جمع واجتماع"، ومن ذلك: 1القراءة في اللغة مشتّقة من )َقَرَأ(، وأصلها )َقَرَي( ثم همزت، وهما في المعنى سواء
. ومن ذلك: القرآن؛ لجمعه 2الماء فيها، وُسّميت الجفنة ِمْقراة الجتماع األضياف عليهاالقرية "الجتماع الناس فيها"، والِمْقراة الجتماع  

 .3الّسور واألحكام والقصص والوعد والوعيد ونحو ذلك 

كالم، ، وتطلق كذلك على تالوة غير القرآن من سائر ال5، سواء أكان عن ظهر قلب أم نظراً 4والقراءة تطلق على تالوة القرآن مع التلّفظ به 
 . 6سواء أكانت بتلّفظ أم من غير تلّفظ

رءًة  وتدّل بعض استعماالت ماّدة )َقَرَأ( في اللغة على وجود ارتباط لها مع معاني الفهم والتفّقه؛ ومن ذلك قول ابن منظور: "وقاَرأَه مقا 
 . 8ل بعضهم: قَرْأُت: تفّهمت" ، وقال: "وَتَقرََّأ: تفّقه، وَتَقرََّأ: تنّسك... وقا7: داَرَسه" -بغير هاء-وِقراًء 

 .9ومن ذلك إطالق السلف اسم )الُقّراء( على أهل القرآن العاملين به، الفاهمين له 

 القراءة في االصطالح:  ثانيًا:

واستعمال الفقهاء ،  10للقراءة في االصطالح معاني عّدة في الفضاء الشرعّي؛ ومن ذلك تسمية ما ينسب إلى أحد القّراء العشرة بـالقراءة 
، ومن ذلك تسمية اإلمام البخاري كتاَبه في حكم قراءة الفاتحة  11للقراءة بمعناها اللغوي وهو التالوة، للتعبير عن تالوة القرآن في الّصالة

 خلف اإلمام بـ »جزء في القراءة خلف اإلمام«. 

 
/  ٥مادة )قري(، ) ،م، دار الفكر١٩٧٩-هـ ١٣٩٩تحقيق: عبد السالم محمد هارون،  معجم مقاييس اللغة،ينظر: ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي:  1

٧٩   .) 
م، دار عالم  ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ لسان العرب،هـ(:  ١٣٣١(. ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ) ٧٨/ ٥مادة )قري(، )  معجم مقاييس اللغة،ينظر: ابن فارس:  2

 (.١٢٣/ ١مادة )قرأ(، )  ، الكتب )مصورة(
 (.١٢٤، ١٢٣/ ١مادة )قرأ(، ) لسان العرب، (. ابن منظور:  ٧٩/ ٥مادة )قري(، )  معجم مقاييس اللغة، ينظر: ابن فارس:  3
(. الفيروزآبادي، محمد بن  ٢٠٥، ٢٠٤/ ٥الهالل، مادة )قرأ(، )تحقيق: د مهدي المخزومي وأخر، دار ومكتبة  كتاب العين،ينظر: الفراهيدي: الخليل بن أحمد،  4

  لسان العرب،(. ابن منظور:  ٤٩)القرآن(، )   ، بيروت   -م، مؤسسة الرسالة٢٠٠٣-هـ١٤٢٤/  ٧تحقيق: نعيم العرقسوسي، ط  القاموس المحيط،   هـ(: ٨١٧يعقوب ) 
 (.١٢٤/ ١مادة )قرأ(، ) 

 (.٢٠٥، ٢٠٤/ ٥مادة )قرأ(، )  كتاب العين، ينظر: الفراهيدي:  5
 (.٧٥٦مادة )قرأ(، ) المعجم الوسيط، (. أنيس، إبراهيم أنيس وآخرون: ٢٠٥، ٢٠٤/ ٥مادة )قرأ(، )  كتاب العين، ينظر: الفراهيدي:  6
 (.١٢٤/ ١مادة )قرأ(، )  لسان العرب،ابن منظور:   7
 (.١٢٥/ ١مادة )قرأ(، )  لسان العرب،ابن منظور:   8
 (.  ٢١٨)القراء(، )  ،دمشق-م، دار القلم٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ ١ط  معجم علوم القرآن،   ينظر: الجرمي، إبراهيم محمد:  9

 (.٢٢٠)القراءة(، )  معجم علوم القرآن،ينظر: الجرمي:  10
 (.٧٦/ ٣)القراءة والتالوة(، )  ،دار الفضيلة معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية،ينظر: عبد المنعم، محمود عبد الرحمن:   11
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 ولكن المراد هنا الوقوف على المعنى االصطالحّي المرتبط بالحداثة.

بّية ود االستعمال االصطالحّي األّول للقراءة المرتبطة بالحداثة إلى الغرب، وقد حملت األلفاظ المقابلة للفظة )القراءة( في المعاجم الغر يع
البحث ، حملت معاني متعّددة، شملت معاني: فعل القراءة، والفهم، وطريقة الفهم ومنهجّيته، والتأويل، و - اإلنجليزّية والفرنسّية واأللمانّية-

األلفاظ فهم 12فيما وراء  في  للقارئ  أساسّية  بإعطاء مساحة  تتمّيز  الغربّية، والتي  األدبّية  الّنصوص  نقد  بنوع من نظريات  ، وارتبطت 
 .13الّنّص 

التعبير ،  وشاع بينهم  14ثم احتفى الحداثّيون العرب بهذا المصطلح، واستخدموه في سياق وصفهم دراساِتهم المتعّلقة بالتراث اإلسالميّ 
عن تعاملهم مع الّتراث بالقراءة، ومن ذلك قول محّمد شحرور: "سيكتشف القارئ من خالل هذا الدليل معنى ومحتوى القراءة المعاصرة، 

سعى إليه . وقول محّمد أركون: "... وإّنما كّل ما أ15التي تّم الّتوصل إليها بفضل اختراق الكثير مما ُيسّمى الّثوابت في المنظومة الّتراثّية" 
 . 16هو محاولة فرض قراءة تاريخّية للّنّص القرآنّي، قراءة تمتنع منذ اآلن فصاعدًا عن أّية عملّية إسقاط إيديولوجّية على هذا الّنّص"

ر ومّما يدّل على ذلك أيضا استعمال عدد من الحداثيين العرب هذا المصطلح في أسماء مؤلفاتهم في نقد الّتراث؛ ومن ذلك: كتاب »الفك
أمام القرآنّي  الشرفّي وآخرين، وكتاب »الّنّص  المجيد  لعبد  الدينّي«  الّنّص  لمحّمد أركون، وكتاب »في قراءة   اإلسالمّي قراءة علمّية« 

  إشكالّية البنية والقراءة« لطيب تيزيني، وكتاب »دليل القراءة المعاصرة للّتنزيل الحكيم« لمحّمد شحرور.

 الّتعريفات االصطالحّية التي ذكرها الباحثون لمصطلح القراءة، ومن ذلك: وقد تعّددت 

 .17” فّك كود الخبر المكتوب، وتأويل نّص أدبّي ما"-١

 .18” طريقة خاّصة لتأويل ما يقرأه المرء لنّص فهمه غيره فهمًا مختلفًا" -٢

المصطلح يمثل اتجاهات أدبّية متعّددة، يجمعها التعويل في فهم الّنّص وفي كتاب المصطلحات األدبّية الحديثة ما حاصله أن هذا  -٣
 .19على القراء المتعّددين أكثر من الّتعويل على العمل األدبّي والمؤّلف

 ويؤخذ من هذه الّنقول المتعلقة بالمعنى االصطالحي للقراءة لدى الحداثيين أن المعنى األساسّي لها يدور على أصلين: 

 
- م، رسالة دكتوراة في اللغة واألدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ٢٠١٨-٢٠١٧  مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر، ينظر: خليف، عبد القادر:    12

 (.٤٧، ٤٦) ،  لجزائرا
 (.٨٣، ٥٣)  مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر،ينظر: خليف:  13
-م، مركز نماء للبحوث والدراسات٢٠١٣/ ١ط القراءات المعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات في الخطاب والمنهج،الواحد: ينظر: الشلفي، عبد الولي بن عبد  14

 (.  ١٩)   ، يروت ب
 (.  ١٦)  دليل القراءة المعاصرة للتنزيل،شحرور:  15
 (.  ٢١٣)  ،بيروت-ميم، مركز اإلنماء القو ١٩٩٦/ ٢ترجمة: هاشم صالح، ط  الفكر اإلسالمي قراءة علمية، أركون، محمد:  16
 (.  ١٧٥)القراءة(، )   ، بيروت -م، دار الكتاب اللبناني١٩٨٥-هـ١٤٠٥/ ١ط معجم المصطلحات األدبية المعاصرة،علوش، سعيد:  17
 (.٤٦٥(، ) ١٤٧٩، رقم ) (reading) ،بيروت-م، مكتبة لبنان١٩٧٤ معجم مصطلحات األدب، وهبة، مجدي:   18
 (.٨٤(، ) readers and reading)  ،م، الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان( ٢٠٠٣/ ٣ط المصطلحات األدبية الحديثة،ينظر: عناني، محمد:  19
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 ّرر من المفاهيم السابقة للّنّص مهما كانت. األّول: التح

 والثاني: تحديد معنى الّنّص من خالل ُقّرائه بما يحملونه من أفكار واّتجاهات. 

وبناء على ذلك فإنه يمكن تعريف القراءة اصطالحًا أنها: فهم الّنّص بناء على الخلفّية الفكرّية للقارئ، مع قطع النظر عن أّي فهوم 
 أخرى.

هم الّنّص بناء على الخلفّية الفكرّية للقارئ( تبين األساس الذي يعتمد عليه القارئ في الفهم؛ فهو ينطلق من قاعدة فكرّية يفهم فجملة: )ف
 الّنّص من خاللها. 

اءة في  ويتبّين من هذا كذلك أن مصطلح القراءة عند الحداثيين ال يحمل معنى الحياد في تفسير الّنّص كما يوهم ذلك ظاهر اللفظ؛ فالقر 
 .20حقيقتها عملّية نقدّية لها محّدداتها ومعالمها 

وجملة )مع قطع النظر عن أّي فهوم أخرى( تفيد أن التحّرر من المفاهيم السابقة أساس في معنى القراءة في االصطالح الحداثّي؛ وهذا  
يشمل األفكار الجزئّية التي تترّتب على تلك   يشمل األسس التي قامت عليها تلك المفاهيم؛ فليس بالضرورة أن تأخذ بها القراءة، كما

 األسس.

انتظمت روُح القراءة عددًا من النظرّيات والمناهج النقدّية لدى الغرب؛ فتنّوعت الطرق واآلليات للوصول إلى نتيجة واحدة؛ وهي  وقد  
المناهج: الفيلولوجيا، والهرمينوطيقا، والقراءة ، ومن هذه  21التحّرر من الفهم السابق للّنص، وإعطاء القارئ المساحة المركزّية في الفهم 

 السيميائّية، وجمالّية التلقي، والقراءة التفكيكّية، وسيأتي تعريفها في المصطلحات ذات الصلة بالقراءة الحداثّية. 

 الحداثة في اللغة:   ثالثًا:

 .22الحداثة مصدر )َحَدَث(، وهذا األصل يدّل على كون الشيء بعد أن لم يكن 

 . 25، وعلى ِسّن الشباب24، وعلى أّوِل األمر وابتدائه23ويطلق المصدر على نقيض الِقَدم

 الحداثة في االصطالح:  رابعًا:

 
 (.  ٥٥)  مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر،ينظر: خليف:  20
 (.٨٤(، )readers and reading)   : المصطلحات األدبية الحديثة، ينظر: عناني  21
 (.٣٦/ ٢مادة )حدث(، )  معجم مقاييس اللغة، ينظر: ابن فارس:  22
مادة    المعجم الوسيط، (. أنيس وآخرون:  ٤٣٦/  ١مادة )حدث(، )   لسان العرب، (. ابن منظور:  ١٦٧مادة )حدث(، )   القاموس المحيط، ينظر: الفيروزآبادي:    23

 (.١٨١)حدث(، ) 
 (.١٨١مادة )حدث(، )  المعجم الوسيط، (. أنيس وآخرون: ١٦٧مادة )حدث(، )  القاموس المحيط،ينظر: الفيروزآبادي:  24
 (.١٨١مادة )حدث(، )  المعجم الوسيط، ينظر: أنيس وآخرون:  25
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من أهم أسباب ذلك: ارتباط الحداثة   ؛ ولعل26مصطلح الحداثة هو أحد المصطلحات التي كُثر الكالم حول تحديد معناها بشكل دقيق
 .27مّر بتقّلبات عميقة عبر سنين طويلةبالفكر الغربي الحديث، والذي 

 ويمكن حصر أوجه الخلل في الّتعامل مع هذا المصطلح في ثالثة أمور أساسّية: 

؛ وهذا التوسيع ينتج عنه دخول أي 28األّول: توسيع مفهوم الحداثة بطريقة يحصل فيها خلط بين الداللة اللغوّية والداللة االصطالحّية 
الحداثة، مهما كان وصفه من حيث المدح أو الذم، أو من حيث العالقة مع الماضي، أو من حيث المجاالت التي شيء جديد في مفهوم  

 يشملها، ومثال ذلك: توسيع مفهوم الحداثة ليشمل التقدم الحضارّي المادّي بصورته المادّية، كالتطّور العمرانّي والهندسّي بقطع النظر
 .29عن األرضّية الفكرّية لذلك 

 يؤدي إلى ضبابّية كبيرة، تقود إلى تقريرات خاطئة، وخالفات مصطنعة. -عموماً -ّتعامل بهذه الطريقة مع المصطلحات وال

. ومثال ذلك 30والثاني: حصر مفهوم الحداثة في مجال محدد، ال يشمل كل المجاالت التي عمل فيها مفهوم الحداثة في الّتاريخ الغربيّ 
العلوم التجريبّية دون غيرها من القضايا الفكرّية، وكذلك حصر معنى الحداثة في الموقف من الماضي  حصر مفهوم الحداثة في مجال  

 فقط.

الثالث: توسيع مفهوم الحداثة بحيث يشمل اآلمال واألهداف التي اقترنت مع ظهور الحداثة؛ فهذه اآلمال أو األهداف ال تعبر بالّضرورة 
، ومثال ذلك: اقتران بداية الحالة الحداثّية في الغرب بالرغبة في أن يكون اإلنسان هو مركز 31داثّيةعن الواقع الذي قادت إليه الحالة الح

 .32الكون؛ مع أن الواقع الذي انتهت إليه الحداثة ينزل باإلنسان عن هذه المرتبة، ويجعل المركزّية للماّدة

 
موقف الفكر الحداثي العربي من    (. القرني، محمد بن حجر:١٢٣)   ،م، الشبكة العربية لألبحاث والنشر٢٠٠٩/  ١ط  مدارات الحداثة،ينظر: سبيال، محمد:    26

 (.٤٧)   ، هـ، منشورات مجلة البيان ١٤٣٤/ ١ط  أصول االستدالل في اإلسالم، 
 (.٤٧)  موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل في اإلسالم،ينظر: القرني:  27
موقف الفكر الحداثي  (. وينظر: القرني:  ٤٥٥،  ٤٥٤/  ١)   (،Modern)   ،بيروت-م، دار الكتاب اللبناني١٩٨٢  المعجم الفلسفي،كما في: صليبا، جميل:    28

 (.٤٨)   ، العربي من أصول االستدالل في اإلسالم
 (.٩٥/ ٩)   الرياض، -م، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع١٩٩٩-هـ١٤١٩/ ٢ط الموسوعة العربية العالمية، مجموعة مؤلفين: 29
 .( ٤٧)  موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل في اإلسالم،طة: القرني:  (. بواس ٧محمد سبيال: الحداثة وما بعد الحداثة، )  30
 (.  ٦٣)التحديث والحداثة(، )   ، جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية   ندوة الحداثة وما بعد الحداثة، ينظر: المسيري وآخرون:  31
الوهاب:    32 ندوة في الحداثة وما بعد  وله:  (.  ٣٤٢/  ١)   ،القاهرة-م، دار الشروق ١٩٩٩/  ١ط   والصهيونية، موسوعة اليهود واليهودية  ينظر: المسيري، عبد 

 (.  ٨٦، ٨٥)   الحداثة، 
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؛ ومن أبرز سمات هذه الفترة وجود 33تاسع عشر وبداية القرن العشرينلقد ارتبط مصطلح الحداثة من الناحية الزمانّية بأواخر القرن ال
حالة من الّنقمة على الماضي واالنقالب عليه، والّرغبة في محاكمته ونقده بناء على المعطيات الجديدة، سواء أكانت معطيات تتعّلق 

 .   34بالفلسفة أم بالعلم التجريبيّ 

الموروث الكنسّي؛ حيث سّلط المفّكرون في ذلك الوقت أدواتهم النقدّية تجاه الحالة الكنسّية   وقد اّتجهت هذه الحالة في ذلك الوقت إلى
 .35والدينّية عمومًا رغبًة في تجاوزها؛ ألنها كانت بالنسبة لهم عائقًا أمام التقّدم والتخّلص من التخّلف 

 ها، ومن هذه العبارات: وقد تعّددت تعريفات الباحثين للحداثة، وتنوعت عباراتهم في الّتعبير عن

 . 36ذكر الالند في موسوعته أن الحداثة الصحيحة "تتوافق مع التشّكالت الفكرّية الحقيقّية المتصاعدة والضرورّية" -١

والمعمار -٢ الدين  في  نقدّية  وممارسات  وآراء  مذاهب  إلى  يشير  واسع  "مصطلح  بأنها:  الحداثة  العالمّية  العربّية  الموسوعة  ووصفت 
تلغي والمجت اتجاهات ورؤى جديدة  الماضي والبحث عن  إلغاء  الّتقاليد ومحاولة  الغرب خاّصة على رفض  في  الحداثة  مع، وتنطوي 

 .  37الميتافيزيقا وتؤّكد دور الفرد"

 .38هي الّتأكيد على أن اإلنسان هو ما يفعله"-في شكلها األكثر طموحاً - ” فكرة الحداثة -٣

 .39و هي قول المجهول من جهة، وقبول بال نهائّية المعرفة من جهة ثانية" ” قول ما لم يعرفه موروثنا، أ-٤

واالقتصادّي -٥ والسياسّي  التكنولوجّي  النّمّو  مجال  في  تقّدمًا  األكثر  البلدان  بين  المشتركة  الممّيزات  على  للّداللة  مستعمل  مفهوم   ”
 .41ية أو الّتقليدّية"، وهي: "نمط حضارّي يختلف جذريًا عن األنماط الماض40واالجتماعّي"

 .42” هي تحّرر من ثقل الّتراث ومن تثاقالته وأشكال عطالته ومن صور العالم القديم"-٦

 ومن خالل هذه الّتعريفات والتوصيفات للحالة الحداثّية فإنه يمكن أن نقف على مكّونين أساسيين في مفهوم الحداثة، وهما:  

 
م،  ٢٠٠٧  المعجم الفلسفي، (. وهبة، مراد:  ١٨،  ١٧)   ، سوريا-م، وزراة الثقافة١٩٩٥ترجمة: فاطمة الجيوشي،    القول الفلسفي للحداثة، ينظر: هابرماس، يورغن:    33

 (.  ٩٤/ ٩)  الموسوعة العربية العالمية، (. مجموعة مؤلفين: ١٦٩، ٢٦٩)  ،القاهرة-ديثةدار قباء الح
 (.٩٤/ ٩)  الموسوعة العربية العالمية، مجموعة مؤلفين: 34
 (.  ٩٤/ ٩)  الموسوعة العربية العالمية، مجموعة مؤلفين: 35
 (.٨٢٢/ ٢(، ) MODERNE)،  بيروت، باريس-م، منشورات عويدات٠١٢٠/ ٢تعريب: خليل أحمد خليل، ط موسوعة الالند الفلسفية،الالند، أندريه:  36
 (.٩٤/ ٩)  الموسوعة العربية العالمية، مجموعة مؤلفين: 37
 (.  ١٩م، المجلس األعلى للثقافة، ) ١٩٩٧ترجمة: أنور مغيث، نقد الحداثة،   تورين، أالن:  38
 (.  ١٩/ ١)  ،بيروت-م، دار الساقي١٩٩٤/ ٧طالثابت والمتحول بحث في اإلبداع واالتباع عند العرب،   أدونيس، علي أحمد:  39
 (.  ٢٤)   ، م، الدار التونسية للنشر١٩٩١/ ٢ط اإلسالم والحداثة،  الشرفي، عبد المجيد:  40
 (.  ٢٨)  اإلسالم والحداثة،الشرفي:  41
 (.٥٢، ) العربي من أصول االستدالل في اإلسالم موقف الفكر الحداثيقرني: (. بواسطة: ال٤٢سبيال: الحداثة وما بعد الحداثة، )  42
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أن الحداثة تّتخذ موقفًا ناقدًا للّدين والموروث عمومًا، ويّتصف هذا الموقف بالّصرامة والمفاصلة الواضحة؛ فال تلتقي الحداثة مع   أّواًل:
 .43الموروث أبداً 

نّي من قبل؛  يقول أالن تورين: "فالعقل وحده هو الذي يعقد الّصلة بين الفعل اإلنسانّي ونظام العالم، وهذا ما كان يبحث عنه الفكر الدي
 .44ولكّنه كان مشلواًل بسبب الغائّية الخاّصة باألديان الّتوحيدّية القائمة على الوحي" 

ويقول: "من المستحيل أن نطلق كلمة )حديث( على مجتمع يسعى قبل كل شيء ألن ينتظم ويعمل طبقًا لوحي إلهّي أو جوهر قومّي… 
تبرزان القطيعة الضرورّية -واللتان تحّددان الحداثة باعتبارها عقلنة   Weber  45نهما فيبر  اللتان يتحدث ع- إّن العلمنة وإزالة سحر األوهام  

 .46مع الغائبة الدينّية التي تنادي دومًا بنهاية للّتاريخ…" 

طفة أو المادة، إن الحداثة في نقدها للموروث تحتكم إلى مفاهيم جديدة معّينة تسود العصر؛ وهذه المفاهيم قد تكون العقل أو العا  ثانيًا:
 .47أو بحسب ما يسود في كل عصر، وبناًء على ذلك فال ترتبط الحداثة بعصر دون آخر 

قال هابرماس: "… ولكن هل يمكن اختزال الحداثة إلى العقلنة؟ … إّن ما يميز الفكر الغربّي في أقوى لحظات تماهيه مع الحداثة هو 
 .48لنة إلى فكرة المجتمع العقالنّي األكثر شمواًل…" إرادة االنتقال من الّدور المحدود لعملّية العق

، وهي مرحلة من مراحل  49وإعمال هذا المكّون بشكل خاص يقود إلى توسيع مفهوم الحداثة ليشمل ما يسمى بحالة "ما بعد الحداثة" 
 الحداثة، تّتجه نحو َمْرَكَزِة الماّدة بداًل من اإلنسان وعقله. 

الباحث االقتصاَر على هذ  الّدراسة، دون الدخول في الفروق الدقيقة بين ويرى  العاّم للحداثة، والتعامل على أساسه في هذه  ا المعنى 
؛ ألن البحث في هذا الفروقات ليس مقصودًا أساسيًا للبحث؛ إذ يقتصر الكالم فيه على الحداثة 50"التحديث" و"الحداثة" و"ما بعد الحداثة"

 بمعناها العاّم.

عاني التي تقّدمت فإنه يمكن أن يقال في تعريف الحداثة بمعناها العام إّنها حالة فكرّية يحكمها نقد الموروث بناًء ومن خالل مراعاة الم
 على معطيات معاصرة. 

 
 (.٥٦، ٥٥)  موقف الفكر الحداثي من أصول االستدالل في اإلسالم،ينظر: القرني:  43
 (.١٩)  نقد الحداثة،تورين:  44
موسوعة الفلسفة،    م. ينظر: بدوي، عبد الرحمن:١٩٢٠عام    ماكس فيبر، فيلسوف ألماني، له مساهمات ملحوظة في فلسفة االقتصاد والسياسة والدين، توفي   45
 (.  ٢١٩-٢١٤/ ٢بيروت، ) -م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر١٩٨٤/ ١ط
 (.   ٢٩)  نقد الحداثة،تورين:  46
 (.٥٦، ٥٥)  موقف الفكر الحداثي من أصول االستدالل في اإلسالم،ينظر: القرني:  47
 (.   ٣٠)  نقد الحداثة،تورين:  48
   (. ٥٥)  موقف الفكر الحداثي من أصول االستدالل في اإلسالم،ينظر: القرني:  49
الحداثة  المسيري وآخر:  ندوة الحداثة وما بعد الحداثة.المسيري وآخرين:  نقد الحداثة. تورين:القول الفلسفي للحداثة.  من األبحاث المتعلق بذلك: هابرماس:   50

   .بيروت-م، دار الفكر المعاصر٢٠١٠-هـ١٤٣١/ ٣ط  وما بعد الحداثة، 
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فكلمة )حالة( تشير إلى أّنه ال يشترط في الحداثة أن ترتبط بمذهب معّين، له أسٌس واضحة؛ بل هي أعّم من ذلك؛ فهي حالة شائعة في 
 عدة، يحكمها الثورة على الماضي. مذاهَب 

 كما أّن هذه الحالة قد يكون ظهورها من خالل بعض األفكار دون أن تكون مذهبًا مستقاًل. 

وعبارة )يحكمها نقد الموروث( تشير إلى مكّون أساسّي من مكونات الحداثة؛ فهي تنقد الموروث عمومًا، بغّضِ النظر عن ارتباطه بزمان  
 نقد دائم، كما سيأتي بيانه في مطلب سمات الحداثة.  معّين؛ بل هي في حالة

وعبارة )بناء على معطيات معاصرة( تشير إلى األساس الذي يتّم نقد الماضي عليه؛ فهي ليست أسسًا واضحة المعالم، بل هي تتغّير  
 بحسب الّزمان.

 مفهوم القراءة الحداثّية: خامسًا:

القراءة الحداثّية أنها طريقة في فهم الّنصوص، ُتَعّول على فهم القارئ بناًء على المعطيات المعاصرة، بناء على ما تقّدم فإنه يمكن تعريف  
 مع قطع النظر عن أّي فهوم أخرى.

فجملة: )طريقة في فهم النصوص(: ال تحّدد منهًجا معّينًا من مناهج القراءة لدى الغرب؛ وذلك ألن الحداثيين يختلفون في المناهج التي  
 ، مع اّتفاقهم على الهدف األساسّي من القراءة وهو الّتحرر من الّنّص.  51بعونها يتّ 

 مصطلحات ذات صلة بالقراءة الحداثّية:  سادسًا:

روح كثرت المصطلحات ذات الّصلة بمصطلح القراءة الحداثّية؛ وهذا متوّقع في ضوء التقّلبات الفكرّية، والتنّوعات المذهبّية التي ارتبطت ب
 القراءة الحداثّية. ومن هذه المصطلحات:

َجمالّية الّتلقي؛ وهي نظرّية في فهم الّنصوص تقوم على فهم الّنّص في سياقه الّتاريخّي، مع إعطاء القارئ مساحة معيارّية في فهم  -١
 .52الّنّص 

سة لهذه النظرّية: »فعل القراءة، نظرّية األثر الجمالي« إليزر مالّية الّتلقي، نحو تأويل جديد للّنّص األدبي« . و»ج53ومن الكتب المؤسِّ
 .55 54لياوس

 
 (.  ٣٣)   القراءات المعاصرة والفقه اإلسالمي، ينظر: الشلفي:  51
مصطلح القراءة في  (. خليف:  ٩٣،  ٩٢)   ،ترجمة: د. منذر عياشي، المركز الثقافي العربي  القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ينظر: ديكرو وآخر:    52

 (.  ٦٢)  اصر،النقد العربي المع
مصطلح القراءة  (. خليف: ٩)  ،مكتبة المناهلتقديم كتاب فعل القراءة إليزر،    م. ينظر: لحمداني وآخر: ٢٠٠٧فولفغانغ إيزر، ناقد وأكاديمي ألماني، توفي عام    53

 / حاشية(.٦٤)  في النقد العربي المعاصر،
عام    54 توفي  ألماني،  وأكاديمي  ناقد  ياوس،  روبرت  ينظر:  ١٩٩٧هانس  .    / jauss-robert-https://www.universalis.fr/encyclopedie/hansم. 

 / حاشية(.٦٢)   اءة في النقد العربي المعاصر، مصطلح القر بواسطة: خليف: 
 (.  ٥٧)  مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر،ينظر: خليف:  55
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الّتلقي والّتواصل األدبي، و  التأثير واالّتصال، وجمالّية  نظرّية ومن أسماء هذه النظرّية في الترجمة العربّية: نظرّية االستقبال، ونظرّية 
ي، ونظرّية جمالّية التجاوب في األدب، وقراءة الّنّص وجمالّية الّتلقي، ونظرّية الواقع الجمالّي، وجمالّية األلفة، ونظرّية الّتقّبل، ونظرّية الّتلق

 .56الّتأثير والّتقبل

الفيلولوجيا؛ وهي علم الّتحليل الّثقافّي للّنصوص اللغوّية المبّكرة، وهي قائمة على تحقيق الّنصوص المبّكرة، ودراستها، واستكشاف -٢
 .  57عالقتها بنصوص سبقتها 

 . 59هو الممّثل األبرز لالستشراق الفيلولوجيّ  58أرنست رينان وُيعد  

 .60ومن أسماء هذا العلم لدى بعض الباحثين: فقه اللغة 

الّسيميائّية؛ وهي "الّنشاط الذي يختّص بالبحث في طبيعة العالمات التي يستخدمها الّذهن للوصول إلى فهم األشياء، أو في توصيل -٣
 .62فهي تبحث في العالمات أو األسس التي تؤّثر في تأويل الّنصوص ، 61معارفه إلى اآلخرين" 

 .64  63م( ١٩١٤وقد صار هذا العلم علما مستقاًل مع كتابات تشارلز ساندرز بيرس )ت 

 .65تّيةومن أسماء هذا العلم: الّسيمولوجيا، الّسيمائّيات، علم العالمات، الّسيرورات الّتأويلّية، الّسيمياء، الّسيموطيقيا، العالما

 
 (.٥٩، ٥٧)  مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر،ينظر: خليف:  56
(. مبارك،  ١٧)   ،م، مركز تفكر للبحوث والدراسات٠١٧٢-هـ١٤٣٨/  ٢ط  التأويل الحداثي للتراث التقنيات واالستمدادات،ينظر: السكران، إبراهيم بن عمر:    57

 (.٢٢٠(، ) ٢٠١٩رقم )  ، بيروت-م، دار الفكر اللبناني١٩٩٥/ ١ط  معجم المصطلحات األلسنية،مبارك:  
 - الالهوتيون   -المتكلمون   -المناطقة-معجم الفالسفة )الفالسفةم. ينظر: طرابيشي، جورج: ١٨٩٢جوزيف ارنست رينان، كاتب وفيلسوف فرنسي، توفي عام    58

 (.٣٤١ -٣٣٩)  ،بيروت -، دار الطليعة٢٠٠٦/ ٣طالمتصوفون(،  
 (.١٩)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   59
 (.  ١٨، ١٧)  التأويل الحداثي للتراث،(. السكران: ٤٠٠(، ) ١٣٢١رقم )  معجم مصطلحات األدب،ينظر: وهبة:   60
 (.١٥٤)   المصطلحات األدبية الحديثة،عناني:  61
 (.١٩٣)  القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،ينظر: ديكرو:  62
لجنة من العلماء واألكاديميين   الموسوعة الفلسفية،م. ينظـر: روزنتال:  ١٩١٤تشارلز ساندرز بيرس، فيلسوف ومنطقي أمريكي، مؤسس البراجماتية، توفي عام    63

 (.٩٨بيروت، ) -ر كرم، دار الطليعةالسوفياتيين بإشراف م. روزنتال وآخر، ترجمة: سمي
 (.١٩٤)  القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،ينظر: ديكرو:  64
 (.٧١)   مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر، (. خليف: ١٩٣)  القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،ينظر: ديكرو:  65
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الّتفكيكّية؛ وهي "تفكيك االرتباطات المفترضة بين اللغة وكل ما يقع خارجها، أي إنكار قدرة اللغة على أن تحيلنا إلى أّي شيء أو -٤
، 67خّية، وهي طريقة تعمل من داخل الّنّص لتجاوز العوامل الخارجّية التي تقيد فهمه، كالّظروف الّتاري66إلى أّي ظاهرة إحالًة موثوًقا بها" 

 .68وتقود إلى فهم واسع متغّير بحسب المراحل الّتاريخّية والّثقافّية التي يعيشها القارئ 

 .70 69ومن أهّم منّظري هذه المدرسة الفيلسوف الفرنسّي جاك دريدا 

الّنّص وعن الحضارة التي نشأ أو  الهرمينوطيقا؛ وهي "مفهوم يشير إلى تفسير اإلشارات الّنصّية، باعتبارها عناصر رمزّية معّبرة عن -٥
 .72، فهي نوع من الّتأويل يهدف إلى استخراج فهم غير مألوف للّنّص 71ظهر فيها الّنّص"

ويرتبط ظهور هذا المصطلح بالحضارة اليونانّية؛ ولكن أعيد إحياؤه وتوّسعت داللته في القرن الّثامن عشر والقرن العشرين، وصار شامال 
 .74؛ فأّول إحياء لهذا المصطلح كان في سياق نقد الكتاب المقدَّس73الّدينّية التعامَل مع الّنصوص

 .77 76باعَث الهرمينوطيقا في القرن الّثامن عشر، ويليه في ذلك الفيسلوف األلمانّي ديلثي فيلهلم  75ويعد الفيلسوف األلمانّي شاليرماخر

 المطلب الّثاني: نشأة القراءة الحداثّية
ا  الحديث عن نشأة القراءة الحداثّية بنشأة الحداثة ذاتها؛ فالقراءة الحداثّية ما كانت إال أداًة من أدوات الحداثة، تزيل من خاللها ميرتبط  

 يعترضها من معارضات تاريخّية أو تراثّية.

فيها الن فرة من األديان عموًما؛ وذلك ال بد هنا من اإلشارة إلى الحالة األوروبّية التي كانت موجودة في العصور الوسطى، والتي ظهرت 
ت بسبب ممارسات الكنيسة، والتي كانت تتمّثل في االستبداد الدينّي والسياسّي واالقتصادّي، ومصادمة العلم التجريبّي، ومصادمة النظرّيا

 . 78الفلسفّية الّناشئة 

 
 (.  ١٣١)   المصطلحات األدبية الحديثة،عناني:  66
 (.١٤٣)   المصطلحات األدبية الحديثة، ناني: ينظر: ع  67
 (.  ٤٦)   قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر، حجازي:  68
 (.٢٨٣)   المعجم الفلسفي، م. ينظر: طرابيشي: ٢٠٠٤جاك درِّيدا، فيلسوف فرنسي، توفي عام  69
 (١٣٢، ١٣١)   المصطلحات األدبية الحديثة، ينظر: عناني:  70
 (.٦٦)   األدبي المعاصر،  قاموس مصطلحات النقدحجازي:  71
 (.  ٢٦) ، القاهرة-م، رؤية للنشر والتوزيع٢٠٠٧/ ١ط  فهم الفهم مدخل إلى الهرمينوطيقيا، ينظر: مصطفى، عادل:   72
 (.٢٠٩)  معجم مصطلحات األدب، (. وهبة:  ٣٤، ٢٦)  فهم الفهم،ينظر: مصطفى:   73
 (.  ٦٨)  فهم الفهم،ينظر: مصطفى:   74
 (.٣٩٧، ٣٩٦)   معجم الفالسفة، م. ينظر: طرابيشي:  ١٨٣٤فريدريش دانييل شاليرماخر، الهوتي رومانسي ألماني، توفي عام  75
 (.٣٠٦-٣٠٤)  معجم الفالسفة،م. طرابيشي:  ١٩١١ديلثي فيْلِهلم، فيسلوف ألماني، توفي عام  76
 (.  ١١٦، ٩٦)  م الفهم،فه(. مصطفى: ٦٧٩، ٦٧٨)   العلمانيون والقرآن الكريم، ينظر: الطعان:  77
هـ،  ١٤٠٤/  ٤ط  محاضرات في النصرانية، (. أبو زهرة، محمد:  ٨٣،  ٧٨،  ٧٧)   ، مصر-مكتبة اآلداب  قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ينظر: الطويل، توفيق:    78

 (.٢٠٧-٢٠٤)   ، السعودية -الدعوة واإلرشاد
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ين،    لقد تطّورت هذه الحالة شيئًا فشيئًا، وظهرت لها تجّليات عدة؛ من أهّمها حالة كبيرة من الّتأّثر بالحضارات األخرى، واحتقار رجال الدِّ
 . 79والمفاهيم المسيحّية، إلى اإللحاد الّصريح 

الّدينّية، والتي تن الفلسفّية التي ال تتقّيد بالتعاليم  المثّقفة في أوروبا نحو النظرّيات  الّطبقة  اّتجاه  التجّليات كذلك  على -ّوعت  ومن هذه 
 . 80نظرّيات تعّظم العقل، أو العاطفة، أو الحّس، أو العلم الّتجريبيّ  ما بين-مراحل

ين الكنسّي بشك ل مباشر، وكان من الطبيعّي أن تواَجه الكنيسة في ظّل حالة الّصراع هذه بالّنقد؛ وقد تنّوع هذا الّنقد ما بين فكر يعادي الدِّ
يمان مع العمل على إخضاع المفاهيم الّدينّية للّروح المعادية للكنيسة، والتي واألدياَن عموًما كذلك، وما بين فكر يحاول الحفاظ على اإل

 .81تحتكم إلى تلك األفكار والفلسفات على اختالفها وتنوعها

 وكان لهذه االّتجاهات الّنقدّية مظاهر كثيرة متنّوعة، ومن أبرزها: 

؛  84في القرن الّسادس عشر   83، والتي تّوجت بحركة اإلصالح البروتستانتّي على يد مارتن لوثر82ظهور حركات اإلصالح الّدينيّ   -١
د ُنّقاد لوثر: "كتاب العهد الجديد الذي ترجمه لوثر وكان لهذه الحركة أثر مفصلّي على الفكر المسيحّي، وفي هذا ينقل لوريمر عن أح

  تضاعفت أعداده وانتشر بواسطة أصحاب المطابع، حتى أن الخّياط واإلسكافّي، نعم، حّتى الّنساء والجهالء الذين قبلوا اإلنجيل اللوثريّ 
ّق، بعضهم حفظوه عن ظهر قلب، ومضوا به  الجديد، وأمكنهم قراءة األلمانّية قلياًل درسوه بشغف يجّل عن الوصف كينبوع لكّل الح

 .  85يحملونه داخل صدورهم..."

 . 86وكان من أهم ما انتقده لوثر على الكنيسة استئثار البابا بتفسير الكتاب المقدَّس

مصالحهم، ودعا إلى  وجاء سبينوزا في القرن الّسابع عشر، وانتقد توظيف الكتاب المقدَّس من قبل رجال الكنيسة في سبيل تحقيق  -٢
 فهم الكتاب المقدَّس من خالل المنهج التاريخّي، بحيث ال يكون أللفاظه معنى محّدد ال يتغّير. 

 -في غفلة منا-وفي ذلك يقول: "... ولكي نخرج أنفسنا من هذه المتاهات ونحّرر فكرنا من أحكام الالهوتيين المسبقة، وحتى ال نؤمن  
عاليم إلهّية، يجب أن نتحّدث عن المنهج الّصحيح اّلذي يجب اّتباعه لتفسير الكتاب... ولكي ال أطيل ببدع من وضع البشر، وكأّنها ت

الّطبيعة، بل يّتفق معه في جميع جوانبه، الحديث ألّخص هذا المنهج فأقول: إنه ال يختلف في شيء عن المنهج الذي نّتبعه في تفسير  
وجميع المعطيات اليقينّية، ثم االنتهاء منها إلى  على مالحظة الّطبيعة    -وقبل كّل شيء-فكما أن منهج تفسير الّطبيعة يقوم أساسًا  

أي - تعريفات األشياء الّطبيعّية، فكذلك يتحّتم علينا في تفسير الكتاب أن نحصل على معرفة تاريخّية مضبوطة، وبعد الحصول عليها  
 

 (.٧٨-٧٥/ ١٦) ،  بيروت -ترجمة: محمد بدران، دار الجيل  قصة الحضارة، ينظر: ديورانت، ول وايريل:  79
 (.٨٨، ٨٧)   قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ينظر: الطويل:  80
 (.  ٩٦، ٩٥/ ١)   ، م، تكوين للدراسات واألبحاث ٢٠١٧-هـ١٤٣٨/ ١ط ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ينظر: العميري، سلطان بن عبد الرحمن:  81
 (.٢١٥-٢١٣)  محاضرات في النصرانية، رة:  ينظر: أبو زه  82
 (. ٥٩٠-٥٨٧)   معجم الفالسفة، م. ينظر: طرابيشي: ١٥٤٦مارتن لوثر، مصلح ديني ألماني ومؤسس البروتستانتية، توفي عام  83
 (.  ٢١٩، ٢١٨)   محاضرات في النصرانية، (. أبو زهرة:  ١١٥/ ٤)   تاريخ الكنيسة، ينظر: لوريمر، جون: 84
 (.١٤٠، ١٣٩/ ٤)  تاريخ الكنيسة،لوريمر:  85
 (.٢٢٤)   محاضرات في النصرانية، (. أبو زهرة: ١٢٣، ١٢٢/ ٤)  تاريخ الكنيسة،ينظر: لوريمر:  86
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ستنتاج مشروع لفكر مؤلفي الكتاب. وعلى هذا النحو... يستطيع كل فرد  يمكننا أن ننتهي من ذلك إلى ا  -على معطيات ومبادئ يقينّية
ن فكرة عما يتجاوز حدود فهمنا..."   .  87أن يتقّدم )في بحثه( دون الّتعرض للوقوع في الخطأ، كما يستطيع أن ُيكوِّ

، وقد كان يؤمن بوجود إله،  89  88 فولتيروأما القرن الّثامن عشر فقد تعّرضت فيه الكنيسة لنقد أكثر حّدة على يد الفيلسوف الفرنسيّ -٣
 .  90ولكنه كان يهاجم رجال الكنيسة، وينقد الكتاب المقدَّس بطريقة ساخرة الذعة

وقد شهد هذا القرن كذلك إحياء الهيرمينوطيقا، والتي تطرح سؤال: ما المعنى؟ بدل: ما قصد المؤلف؟ وتؤّكد على مركزّية القارئ في فهم 
 .91يده المؤّلف في نفس األمر الّنّص، دون ما ير 

وأما القرن الّتاسع عشر فقد ظهرت في أوروبا الحاجة إلى تأسيس نظام سياسّي جديد بعد الّثورة الفرنسّية؛ وَتصاَحب هذا مع ظهور -٤
ل القرن الّتاسع  ، والذي توفي في أو 93، وكان من أبرز هذه المذاهب مذهب الفيلسوف األلمانّي هيغل 92مذاهب فكرّية حاولت ملء الفراغ 

، حيث رأوا فيه خروجًا من حالة الّتفكير المظلم الذي ساد القرن الّثامن  94عشر، إال أّن مذهبه لقي رواجًا كبيرًا بين فالسفة هذا القرن 
 .95عشر، كما كان آلرائه في تفسير الّتاريخ بريق في عيون فالسفة هذا القرن 

 -97غير ميتافيزيقيّ -، قائاًل بوجود نظام معّين  96ه دعا إلى المزيد من الّتأّمل في الّتاريخ ومن ضمن األمور التي ُتشّكل فلسفة هيغل أنّ 
، مقترحًا أن تكون هناك حالة من الّصراع بين العناصر المتناقضة في هذا الكون، وهذا الّصراع 98تنتظم من خالله األحداث التاريخّية

 .  99الوسط الفلسفي بالّديالكتيك   هو اّلذي يعطي الحركة والحياة، وهذا ما يعرف في

 . 100ومن األمور التي تثير االهتمام فيما يتعلق بهذا البحث محاولة بعض تالمذة هيغل تطبيق نظرية هيغل الجدلّية على العهد الجديد

 
 (.  ٢٣٤)  ،بيروت-م، دار التنوير٢٠٠٥/ ١ترجمة: حسن حنفي، ط  رسالة في الالهوت والسياسة،  سبينوزا، باروخ: 87
 (.٤٧٥-٤٧١)   معجم الفالسفة، م. طرابيشي: ١٧٧٨لسوف وأديب فرنسي ساخر، ناقد لألديان، توفي عام فرانسوا ماري آرويه، المعروف بفولتير، في 88
 (.  ١٠٨/ ١)   ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ينظر: العميري:  89
 (.  ١٨٣-١٨١)   قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ينظر: الطويل:  90
(.  ٢١)   ، م، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ٢٠٠١/  ١ترجمة: محمد برادة وآخر، ط  اث التأويل، من النص إلى الفعل أبح ينظر: ريكور، بول:    91

 (.  ٢٦)  فهم الفهم،مصطفى: 
 (.  ٣٢٤، ٣٢٣)  ،مصر-م، دار القارئ العربي١٩٩٤-هــ١٤١٥/ ٣ترجمة: أحمد الشيباني، ط تاريخ الفكر األوروبي الحديث،ينظر: سترومبرج، دونالد:  92
 (.٥٦٨-٥٦٦)  الموسوعة الفلسفية،م. ينظر: روزنتال: ١٨٣١جورج فلهلم هيغل، فيلسوف كالسيكي ألماني، توفي عام  93
 (.٣٥٩)   تاريخ الفكر األوروبي الحديث، ينظر: سترومبرج:  94
 (.٣٦٠)   تاريخ الفكر األوروبي الحديث، ينظر: سترومبرج:  95
 (.٣٦٢)   الحديث، تاريخ الفكر األوروبي ينظر: سترومبرج:  96
 (.  ٣٠٤-٣٠٠/ ٢)   المعجم الفلسفي، الميتافيزيقا هي علم ما بعد الطبيعة، أصل استعمالها يعود إلى أرسطو، ثم توسع استعماله بعد ذلك. ينظر: صليبا:  97
 (.  ٢٨٠، ٧١٢بيروت، )- م، دار الفارابي١٩٨٩/ ١ترجمة: توفيق سّلوم، ط موجز تاريخ الفلسفة، مجموعة أساتذة سوفيات:   ينظر:  98
(. وسيأتي مفهومه في مطلب: تفسير شحرور مظاهر  ٤٨٨/  ١)   موسوعة الفلسفة،(. بدوي:  ٢٧٩)   موجز تاريخ الفلسفة،   ينـظر: مجموعة أساتذة سوفيات:  99

 الحياة من خالل قوانين الجدل. في المبحث األول من الفصل الثاني.
 .( ٣٦٣)   تاريخ الفكر األوروبي الحديث، ينظر: سترومبرج:  100
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 .101تفكيرها حّتى تصل إلى الكمالومن األمور التي قال بها كذلك: الترقي الفكرّي للبشرّية، وأّنها كلما تقّدم بها الّزمن ارتقت في 

وقد بلغ تراث هيغل درجًة من عدم الوضوح إلى حّد أن تنازعت فيه مذاهُب مختلفة متناقضة؛ وكان من أهم هذه المذاهب ما يعرف 
 . 102بالشبيبة الهيغلّية، والذين كانوا ذوي اهتمام بالّدراسات الّدينّية ونقدها بصورة شديدة

 . 103تبلور فكرة الحداثة كمصطلح-ومع بداية القرن العشرين-القرن كذلك أّنه شهد في آخره ومن أهّم ما يمّيز هذا 

، كما وّجهها المستشرقون بشكل كبير إلى دراسة  104وشهد هذا القرن كذلك ظهور الفيلولوجيا بشكل كبير حتى صارت موجَة العصر 
 .105ها مستمّدة من حضارات سابقة الّنصوص الّدينّية والّتراثّية اإلسالمّية، مع محاولة إثبات أنّ 

، كجمالّية الّتلقي، والّتفكيكّية، والّسيمائّية، وقد تقّدم تعريف بعض هذه 106ثم بدأ ظهور المناهج النقدّية الحديثة في بداية القرن العشرين -٥
 المناهج في المصطلحات ذات الّصلة بالقراءة الحداثّية. 

رن العشرين بدأ ظهور القراءة الحداثّية لنصوص الّتراث اإلسالمّي على أيدي فئة معّينة من العرب ومع نهاية القرن الّتاسع عشر وبداية الق
م بما  والمسلمين، تتلمذت على أيدي المستشرقين، ووّظفت المناهج الّنقدّية الغربّية في نقد الّتراث اإلسالمّي، ومحاولِة إعادة قراءة اإلسال

 .107يتوافق مع روح العصر 

 الث: سمات القراءة الحداثّية:المطلب الثّ 
 المقصود بسمات القراءة الحداثّية هنا: الّصفات البارزة لها، والتي تمّيزها عن غيرها؛ فالكالم في الّسمات أوسع من الكالم في األسس؛ 

مآالت الفكرة، والواقع الذي فاألسس تتناول األصول التي تنبني عليها فكرٌة ما، في حين أّن الّسماِت تدخل فيها األسس ويدخل فيها كذلك  
 وصلت إليه. 

 ويمكن بيان هذه الّسمات من خالل الحديث حول األمور اآلتية: 

 الموقف من الّتراث: أّواًل:

للّنّص، فضاًل عن  تتجاوز القراءة الحداثّية التراَث أو المفاهيم السابقة بشكل حاسم؛ فهي ال تتقّبل الّتعامل مع المفاهيم الّسابقة أو الّتراثّية 
 أن تقبل أن تحتكم إليها، وهذا الّتجاوز قد يّتخذ شكل الّنقد، أو الهجوم والّسخرّية. 

 
 (.٢٨٥)   موجز تاريخ الفلسفة، مجموعة أساتذة سوفيات:   ينـظر:  101
 (.٥٦٩، ٥٦٨)   الموسوعة الفلسفية، (. روزنتال: ٣٧١)   تاريخ الفكر األوروبي الحديث، ينظر: سترومبرج:  102
 (.  ٩٥، ٩٤/ ٩)   الموسوعة العربية العالمية،  ينظر: مجموعة مؤلفين: 103
 (.١٧)   ث، التأويل الحداثي للترا ينظر: السكران:   104
 (.  ١٨)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   105
 (.  ٥٣، ٥٢)  مصطلح القراءة في النقد العربي المعاصر،ينظر: خليف:  106
 (.  ٨٠-٧٨، ٤٠، ٣٩)   القراءات المعاصرة والفقه اإلسالمي، (. الشلفي: ٣٩، ١٢، ١١) التأويل الحداثي للتراث،  ينظر: السكران:   107
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اللًة  وفي هذا يقول ريكور: "فالهرمينوطيقا تبدأ بدورها عندما ال نكون مسرورين باالنتماء إلى تقليد متوارث، نقطع عالقة االنتماء لمنحها د
 .108ما" 

مة سمة أساسّية للقراءة الحداثّية؛ فمهما اختلفت الوسائل والمناهج، فإّنها تلتقي عند هذه الّسمة، وقد جاء في الموسوعة    وتعد هذه السِّ
العلمّية  المعطيات  الّدينّية في ضوء  الّنصوص  ين وقراءة  الدِّ تفسير  إعادة  ... ونادت بضرورة   " الحداثة:  العالمّية في وصف  العربّية 

ين ونصوصه بعين ناقدة صارمة" والّتاريخّية والّسيكولوج  .109ّية والفلسفّية التي وّفرها القرن الّتاسع عشر، والنظر إلى الدِّ

 الخلفّية الفكرّية:  ثانيًا:

 فأصحاب القراءة الحداثّية ينطلقون من خلفّية فكرّية واضحة من حيث األصول والهدف، ولكّنها مختلفة من حيث الوسائُل والّطرق. 

الفكرّية الُمحرِّكة لهذه القراءة فمن أبرز ما يبّينها: وجود حالة من الن فرة من األديان عمومًا؛ وذلك بسبب ما عاشه الغرب من أّما األصول  
د االستبداد الكنسّي؛ وهذه الحالة سيطرت على القراءة الحداثّية بشكل واضح؛ ولذلك كان الهدف الواضح المعلن للقراءة الحداثّية هو إيجا

 .110د للّنصوص، يتجاوز الّتراث، ويتوافق مع روح العصر فهم جدي

فهم   ولكن ومع تشّدد القراءة الحداثّية من هذه الّناحية إال أّنها تّتسم بسيولة معرفّية من ناحية عدم وجود قواعد فكرّية ثابتة تدعو إلى
ر معّين، وقد تعتمد على النظرة المادّية، أو العاطفة؛  الّنصوص على أساسها؛ فقد تعتمد القراءة الحداثّية بشكل أساسّي على العقل بمنظو 

، ولكن العامل الجامع لها هو رفض الّتقّيد بالفهم الماضي 111في قواعَد وأسٍس تختلف باختالف الّزمان أو المكان أو حّتى األشخاص
 للّنّص.

 طريقة الّتعامل مع الّنّص:  ثالثًا:

ب القراءة الحداثّية في سبيل تجاوز الّداللة الّتراثّية للّنّص؛ ومن المعالم العاّمة التي تبُرز بشكل تعّددت الّطرق والمناهج اّلتي وظَّفها أصحا
 واضح في هذه المناهج: 

َأْنَسَنة الّنّص: والمقصود بذلك نزع القدسّية عن أّي نّص بما في ذلك نصوص الوحي؛ وذلك من خالل رفض أصحاب القراءة الحداثّية -١
 .112نّص على أّنه منسوب إلى هللا تعالى؛ بل يتم التعامل مع على أنه نّص بشريّ الّتعامل مع أي 

ه في فهم الّنّص، بما ذلك مقصوُد  -٢ موت المؤّلف: والمقصود بذلك فصل الّنّص عن بعض االعتبارات التي يمكن أن يكون له دور ُمَوجِّ
 . 113ّص؛ فالقارئ يبحث فيما يمكن أن يفهمه هو من الّنّص، ال فيما أراده كاتب الّنّص المؤّلف، والقرائُن الّزمانّية أو المكانّية الُمْحتّفُة بالنّ 

 
 (.  ٤٦)  النص إلى الفعل،من  ريكور:   108
 (.  ٩٥، ٩٤/ ٩)  الموسوعة العربية العالمية، مجموعة مؤلفين: 109
 (.  ٩٤/ ٩)   الموسوعة العربية العالمية،  ينظر: مجموعة مؤلفين: 110
 (.   ٣٠)  نقد الحداثة،تورين: ينظر:   111
 (.  ٢٠)   ، القاهرة -م، مكتبة الشروق الدولية٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ / ١طقراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل اإلسالمي،  ينظر: عمارة، محمد:  112
 (.  ١٥، ١٤)  قراءة النص الديني،ينظر: عمارة:  113

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وخمسون اثنان   العدد –  السادساإلصدار  

 م 2023 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

126 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : 114ومن أهّم ما يترّتب على هذا األمر

 عدم وجود فهم محّدد للّنّص. -أ 

 كان له الحق  في  تعّدد تفسيرات الّنّص بحسب قارئيه؛ فالّنّص الواحد يمكن أن تكون له تفسيرات كثيرة غير محدودة، كّلما قرأه إنسانٌ -ب
 تفسيره بحسب ما يراه. 

في  -تجاوز األلفاظ أو المعاني الواضحة لها: فالقراءة الحداثّية في بحثها عن المعاني الغامضة والجديدة بالّروح التي تريدها فإّنها  -٣
الّسياقات التي تدل على المعاني المتداولة، ومن لن تجد ألفاَظ الّنّص مساعدًة على ذلك؛ ولذلك فإّنهم يحاولون تجاوَز األلفاظ أو  -الغالب

 أهّم صور هذه المحاوالت:

البحث في بعض الجذور اللغوية للكلمات، حتى لو كانت ارتباطات بعيدة غريبة، كما في قول بعض المستشرقين إّن اسم المهاجرين -أ
 .115حابة الذين هاجروا من مّكة إلى المدينةمأخوذ من )هاجر( زوجة إسماعيل عليه الّسالم؛ إلنكار أّنه كونه اسًما للّص 

 .116اللجوء إلى الّطرق الّرمزّية اإلشارّية؛ كما في اعتماد الهرمينوطيقا على الّرموز في سبيل افتراض المعاني-ب

لقرآن مأخوذة إسقاط المعنى المطلوب على الّنّص بنوع من االستبداد، وذلك كادعاءات المستشرقين أن شعائر اإلسالم المذكورة في ا-ج
 . 117عن حضارات سابقة

 رابعًا: طبيعة الحداثة من ناحية االستقرار:

، فالقراءة الحداثّية طبيعُتها َهْدميَّة، ال تعمل على تقديم فهم فاضل للّنصوص بقدر ما تعمل على هدم الفهم السابق لمجّرد كونه سابقاً 
م شيٌء منها في تعريف الحداثة في االصطالح.وهذا يستفاد عند الّنظر في وصف الحداثة وتعريفاتها، والّ   تي َتَقدَّ

حاب هذه ومن أسباب ذلك أّن القراءة الحداثّية تتعامل مع الّنصوص الّتراثّية على أّنها عائق أمام الّتقّدم؛ ولذلك فإّن المهّم بالّنسبة ألص
 له؛ ألّن الهدف هو تقديم بديل جديد ال عالقة له بالَموروث. القراءة هو التخّلص من الفهم السابق للّتراث، وليس إنشاء فهم منضبط صحيح  

ما  وفي هذا يقول أالن تورين: "... وألّن فكرة الحداثة نفسها هي فكرة نقدّية وليست فكرة بّناءة، فهي تنادي بنقد مفرط في الحداثة، وهو  
 .118يحمي من الحنين إلى الماضي الذي نعرف كيف ينقلب بسهولة إلى مسار خطير"

 
 (.  ١٧) قراءة النص الديني،  ينظر: عمارة:  114
 (.١٠٧)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   115
 (.٦٦)   قاموس مصطلحات النقد األدبي المعاصر، ينظر: حجازي:   116
 (.١١٧)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   117
 (.  ١٣٠)  نقد الحداثة،تورين:  118
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 ومن أسباب ذلك أيضا أن الحالة الحداثّية حاولت التخلص من وجود نموذج ثابت؛ ولذلك فإن الّتغّير الدائم ُيَعّد من أهّم صفاتها اّلتي 
 .119تحارب ما تراه استبدادا

 صبغة القراءة الحداثّية:  خامسًا:

ولدت فيها؛ فالقراءة الحداثّية ولدت في الغرب، ولذلك فإّنها من الّطبيعّي من الّسمات البارزة للقراءة الحداثّية أّنها تحمل جينات البيئة التي  
 .120أن تحمل روح الّثقافة الغربّية، بما فيها من استعالء على غيرها، واحتقار للحضارات األخرى، وإقصاء للقيم، وإعالء للمادّية 

ي تجعله ينظر إلى نفسه على اعتبار أّنه هو )وليس اإلنسان أو اإلنسانّية( يقول المسيرّي: "هذه هي الحداثة التي تبّناها العالم الغربّي، واّلت
 .121مركَز العالم، وأن ينُظر إلى العالم على أنه ماّدة استعمالّية يوّظفها لصالحه باعتباره األكثر تقّدما وقّوة"

 المطلب الّرابع: القراءة الحداثّية في العالم العربّي:
، ولم تكن الّصراعات الماّدّية وحدها هي الّتشّكَل الوحيد لتلك الحالة،  122اإلسالمّي مشكلة فكرّية وسياسّية للّدول الغربّيةلطالما شّكل العالم  

، ومن المعلوم أن الّسيطرة الفكرّية والّسياسّية قرينتان في غالب األحوال؛ فما من سيطرة 123بل كان للّصراع الفكرّي ميداُنه الواسع كذلك
 . 124ال ويقترن معها تأثير فكرّي، وكذلك العكس سياسّية إ

، وتارة 125ولطالما تأّثر الغرب بالعالم اإلسالمّي بسبب القّوة الّسياسّية التي كانت ظاهرة فيه؛ فتارة يهيم بعض أبنائه بفلسفة ابن رشد 
 .127، وتارة تستحوذ اللغة العربّية على ذائقتهم126تجذبهم جامعات األندلس

 يعة البشر؛ فإذا كانت األمم قد تتأثر ببعضها وهي في سالمة وقّوة؛ فكيف بحال األمم المهزومة مع األمم الغالبة؟وهذه الحالة من طب

عوائده" وقد عقد ابن خلدون في تاريخه فصاًل بعنوان: "في أّن المغلوب مولع أبدًا باالقتداء بالغالب في شعاره وِزّيه وِنحلته وسائر أحواله و 
في ذلك أّن النفس أبًدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه، إّما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما  وقال فيه: "والسبب

،  تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعّي إّنما هو لكمال الغالب… ولذلك ترى المغلوب يتشّبه دائمًا بالغالب في ملبسه ومركبه وسالحه
 .  128الها بل وفي سائر أحواله …" في اّتخاذها وأشك

 
 (.٧٧، ٧٦)   موقف الفكر الحداثي من أصول االستدالل في اإلسالم، (. القرني:  ٢٠)  نقد الحداثة،ينظر: تورين:  119
 (.٣٥-٣٣)   دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ينظر: المسيري:   120
 (.  ٣٥)   معرفية في الحداثة الغربية، دراسات المسيري:   121
 (.  ١٨٠-١٧٨)  ،القاهرة-م، دار الشروق ١٩٩٧-هـ١٤١٨/ ١ط واقعنا المعاصر،ينظر: قطب، محمد:  122
 (.  ١٨٣، ١٨٢)   واقعنا المعاصر، ينظر: قطب:  123
 (.٢٥، ٤٢)  ،الرياض-م، دار الحضارة٢٠١٤-هـ١٤٣٥/ ١ط  سلطة الثقافة الغالبة، ينظر: السكران، إبراهيم بن عمر:   124
 (.٩٥/ ١)   ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ينظر: العميري:  125
 (.  ٥٢، ٥١)   ، بيروت -م، دار الفكر المعاصر١٩٩٦-هـ١٤١٧/ ١ط دور الحضارة العربية اإلسالمية في النهضة األوروبية،   ينظر: المبارك، هاني:  126
 (.  ٨٦)   ، بيروت - م، دار الوراق٩٩٩١-هـ١٤٢٠/ ١طمن روائع حضارتنا،   ينظر: السباعي، مصطفى:  127
 (.١٨٤/ ١)   ، بيروت -م، دار الفكر٢٠٠١-هـ ١٤٢١بعناية: خليل شحادة،   مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن:   128
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عف الّسياسّي بدأت بعض األصوات في -بعد ضعفه ولحوق الهزائم به-ولم يكن العالم اإلسالمّي   نَّة؛ فمع ظهور الضَّ بمعزل عن هذه الس 
 العالم العربّي تطالب باستنساخ تجارب أعدائها.

خالل نقطتين تعريفيتين، وهما: نشأة القراءة الحداثّية في العالم العربي وأهّم وسيكون الكالم حول القراءة الحداثّية في العالم العربّي من  
 رموزها، والّنقطة الّثانية في بيان سمات القراءة الحداثّية في العالم العربّي.

 نشأة القراءة الحداثّية في العالم العربّي وأهّم رموزها:  أواًل:

؛ وكان تحييد المسلمين عن مقاومة االستعمار -م١٧٥٦التي احتلتها عام  -ة في الهند  م أنشأت بريطانيا حكومًة استعماريّ ١٨٥٨في عام  
، والتي كانت تدعو إلى إعادة قراءة اإلسالم بما 129من أهّم ما يمكن أن تنجزه هذه الحكومة، وفي هذا الجّو ظهرت دعوة سّيد أحمد خان

واألحكام المتعّلقة بالجهاد ومقاومة االستعمار؛ فلقيت هذه الدعوة الدعَم من   يتوافق مع حضارة الغرب، كإعادة قراءة العقيدة اإلسالمّية،
؛ ثم توالى وصول االحتالل الغربّي إلى الّدول العربّية، وبدأت دعوات إعادة قراءة التراث باالنتشار وسط طبقة  130الحكومة البريطانّية

 .131معّينة من العرب

 ومن أهم أسباب نشوء هذه القراءة الحداثّية في العالم العربّي واإلسالمّي:  

صة  انتشار النفسّية المنهزمة التي ُتِحّس بالنَّقص أمام االستعمار؛ والسبُب في ذلك أّن كثيًرا من شعوب العالم اإلسالمّي والعربّي بخا -١
، ثّم بدأ االحتالل الغربّي لبالد المسلمين، وأظهر ما لديه من قّوة مادّية 132ةعانت من اإلهمال والّظلم في أواخر عهد الّدولة العثمانيّ 

 وثقافّية؛ وهذه أجواء محّفزة لنشأة تلك الّنفسّيات المنهزمة، التي لم تجد دولة قوّية تحميها وترتقي بها. 

الثقافّي الذي كان يعانيه كثير من المسلمين؛ ومن أسبابه حالة الّضعف الّسي-٢ اسّي، ووجود بعض من ينادي بعدم فتح باب الفراغ 
 .134، ووجود الدعوة إلى العقائد الّشركّية الخرافّية في بعض األحيان133االجتهاد 

 وهذا الجو ساهم بشكل كبير في وجود تصّور غير صحيح عن اإلسالم، بما فيه من معالم الجمال والعدل والقّوة والعّزة.

ة في الدول الغربّية؛ فالشاب العربّي الذي عاش أجواء الّتخلف الّسياسّي والّدينّي ال شّك أّنه  ابتعاث نخبة من شباب العرب للّدراس-٣
 .135سيذهب إلى الّدول الغربّية القوّية بقلب مفتوح، وعقل مهّيأ الستقبال كل ما يلقى إليه، بغّض الّنظر عن كونه صوابًا أم خطأً 

 
  ،م، مؤسسة هنداوي ٢٠١٢تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر،    م. ينظر: زيدان، جرجي: ١٨٩٨من الدعاة إلى تجديد اإلسالم في الهند، توفي عام    129

 (٨٥/ ٢  .) 
 (.  ٣٢، ٢٩، ٢٨) ، القاهرة-، مكتبة وهبة٤ط الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي،ينظر: البهي، محمد:  130
 (.  ٢٨١، ٢٨٠)   واقعنا المعاصر، ظر: قطب: ين  131
 (.  ١٤٣، ١٤٢)   واقعنا المعاصر، ينظر: قطب:  132
  ،مكة -دار الرسالة  االنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما على حياة األمة، ينظر: الزهراني، علي بن بخيت:    133

 (٧١٣.) 
 (.٤١٥-٤٠٩/ ١)  المنار،: مجلة ينظر 134
 (.  ١٩٥، ١٩٤) واقعنا المعاصر،  ينظر: قطب:  135
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 ّية في العالم العربّي؛ ومن أهم رموز هذه الحالة:هذه األسباب من أهم عوامل نشأة القراءة الحداث

 م(، وتقّدم الحديث عنه. ١٨٩٨- ١٨١٧سّيد أحمد خان ) -١

م(: وهو أديب صحفّي لبنانّي، له اهتمام كبير بالّدراسات االستشراقّية، وله صلة عميقة بالمستشرقين ١٩١٤- ١٨٦١جورجي زيدان )-٢
 اسة أعمال المستشرقين، وُيَعّد رائد الُكّتاب في قراءة الّتراث اإلسالمّي قراءة تاريخّية.م بهدف در ١٨٨٦بدأت لّما سافر إلى لندن عام 

 .136وأهّم كتبه في ذلك: »تاريخ الّتمّدن اإلسالمّي«، و»تاريخ آداب اللغة العربّية«

أمين ) -٣ المناصب في مؤ ١٩٥٤- ١٨٨٦أحمد  أديب مصرّي، ولد وتعّلم في مصر، وتقّلد عدًدا من  ّسساتها، واطلع على  م(: وهو 
 .137الكتابات األدبّية الغربّية عن طريق مجموعة من األصدقاء 

»فجر وُيَعّد أحمد أمين خليفَة جورجي زيدان في باب القراءة الحداثّية العربّية للّتاريخ اإلسالمّي، ومؤلَّفه المشهور في ذلك هو سلسلة:  
ة ممّيزة، ولكّنه اعتمد فيها على تحليالت المستشرقين، إاّل أّنه يعيدها بلغة اإلسالم«، و»ضحى اإلسالم«، و»ظهر اإلسالم«، وهي سلسل

 .138دبلوماسّية

 م(: وهو شاعر سورّي لبنانّي، ذو أصول فكرّية ماركسّية.٢٠١٤-١٩٣٠أدونيس )علي أحمد سعيد( ) -٤

 .139داع واالّتباع عند العرب«أهّم أعماله المتعّلقة بالقراءة الحداثّية هو كتاب: »الّثابت والمتحّول بحث في اإلب

م(: وهو مفّكر مغربّي، ذو أصول فكرّية ماركسّية، وكان أحد قيادات الحزب االشتراكّي إلى عام  ٢٠١٠- ١٩٣٦محمد عابد الجابرّي )-٥
 .140م، إاّل أّنه لم يكن من الماركسيين المنغلقين، بل حاول الّتجديد في المنظومة الماركسّية١٩٨١

الحداثّي انعطافًة في تاريخ الحداثة العربّي، ومّما يمّيزه محاولته الوصول إلى عقل القارئ بخالف غيره من الحداثيين. ومن ويمثل طرحه  
 . 141مؤّلفاته: سلسلة نقد العقل العربيّ 

 م(: وهو مفّكر جزائرّي، راهن على قراءة التراث اإلسالم بلغة فرنسّية، ونقد صارم. ٢٠١٠-١٩٢٨محّمد أركون )-٦

 . 142ومن أهّم أعماله: »قضايا في نقد العقل الدينّي«، و»الفكر العربّي اإلسالمّي نقد واجتهاد«، و»من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمّي«

 
 (.  ٤١-٣٩)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   136
 (.  ١٢، ١١، ٩)  ،دمشق-م، دار القلم٢٠٠١-هـ١٤٢٢/ ١ط أحمد أمين مؤرخ الفكر اإلسالمي،ينظر: البيومي، محمد رجب،  137
 (.  ١٥)  أحمد أمين مؤرخ الفكر اإلسالمي،(. البيومي: ٤٣، ٤٢)   تراث، التأويل الحداثي للينظر: السكران:   138
 (.  ٥٢)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   139
 (.  ٦٣، ٦٢، ٥٩)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   140
 (.  ٧٣، ٥٩)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   141
 (.  ٨٩-٨٦/ ١)   موسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرين، ينظر: خليل، أحمد خليل:   142
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 محّمد شحرور، وسيأتي الّتعريف به في المبحث الّثاني من هذا الفصل. -٧

 سمات القراءة الحداثّية في العالم العربّي: ثانيًا:

راءة الحداثّية في العالم العربّي غريبة عن القراءة في الغرب؛ فمن نظر نظرة خاطفة على األحوال التي اقترنت بنشأة القراءة لم تكن الق
رب الحداثّية في العالم العربّي، ثم نظر في طرق الّنقد والمخرجات؛ لم يكد يمّيز بينهما، مّما دعا بعض الباحثين إلى وصف الحداثيين الع 

 .143ء توزيع" للمستشرقين بأّنهم "وكال

ن إّن الحداثيين العرب لم يكونوا خجلين من هذه العالقة، بل كانوا يعلنون ذلك، ويبّجلون أساتذتهم الغربيين الذين كانوا سببًا في تكوي
 عقولهم الحداثّية.

اسات القرآنّية بشكل علمّي، وأدَّوا إلى تقّدمها، قال محّمد أركون: "كنت قد ذكرت آنفا الئحًة بأسماء الباحثين الرّواد الذين ساهموا في الّدر 
 .  144أو تقّدم معرفتنا العلمّية بالقرآن، ورّبما كان القارئ قد الحظ أّني لم أذكر إال أسماء مستشرقين" 

من الّتراث يؤّكد ولذلك فإّن ما تقّدم من سمات للقراءة الحداثّية لدى الغرب موجوٌد بشكل واضح في قراءة الحداثيين العرب؛ ففي الموقف 
من افتراض نقص أو غياب -وهي امتداد لما سّميته بالتحّول- الحداثيون العرب موقَفهم الحاسم تجاهه. قال أدونيس: "اليوم تنطلق الحداثة  

. هذان تصّوران من افتراض الكمال في المعرفة بالّنّص والّنقل..-وهي امتداد لما سّميته بالّثبات- معرفّي في الماضي... وتنطلق الّسلفّية  
 . 145ينفي أحدهما اآلخر" 

إّن  وفي الخلفّية الفكرّية يصّرحون بضرورة تجاوز المفاهيم السابقة أو الّتراثّية للوصول فهم جديد لإلسالم. يقول عبد المجيد الشرفّي: "
سالم فمفهوم له أنصاره المتحّمسون أسلمة الحداثة قد تعني إضفاء لباس إسالمّي على أمور لم تنشأ في وسط إسالمّي... أّما تحديث اإل

ين وبين الفهم، ويعارضه من ال يرى في اإلسالم سوى بعده اإللهّي المفارق"  .146وله خصومه المعادون، يدعو له من يمّيز بين الدِّ

: "المهّمة -، بأنفسنا؟  في إجابة عن سؤال: ما هي المهّمة العاجلة بعد أن نخلو ألنفسنا-وفي تأكيد هذه القناعة الُمْسَبقة يقول أركون  
ييم فلسفّي العاجلة تتمّثل في ما يلي: إعادة قراءة كّل التراث اإلسالمّي على ضوء أحدث المناهج اللغوّية والّتاريخّية... ثّم القيام بعدئذ بتق

من أجل استخدامها في البنيان  شامل لهذا الّتراث لطرح ما أصبح مّيًتا فيه ومعرقاًل لحركة الّتطّور، واإلبقاء على العناصر الّصالحة  
 .  147الجديد"

: "وهذا بطبيعة -في سياق مقارنة بين طريقته وطريقة أركون -وفي اّتفاقهم على األساس واختالفهم في المنهجّية اإلجرائّية يقول الجابري  
بّية اإلسالمّية، ولكن ال من زاوية الحال هو ما يعطي كل بحث مشروعّيته وأصالته. نحن جميًعا نشتغل في موضوع واحد هو الّثقافة العر 

 
 (.٢٣٠)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   143
 (.٤٠، ٩٣بيروت، ) -م، دار الساقي١٩٩٩/ ١ترجمة: هاشم صالح، طالفكر األصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي، أركون، محمد:  144
 (.  ١٩،  ١٨/ ١)   الثابت والمتحول، أدونيس:  145
 (.١٨٦، ١٨٥)  اإلسالم والحداثة،الشرفي:  146
 (.  ٢٩٢بيروت، )- ، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعةقضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم اإلسالم اليوم؟أركون، محمد:   147
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ا، ال بل   الّنظر حول موضوع واحد شيء مهّم جدًّ الّنظر ووجهات  الّزاوية اّلتي ينظر منها، وأعتقد أن تعّدد زوايا  واحدة، بل لكل مّنا 
ا"   . 148ضرورّي جدًّ

 سة، تحتمل مفاهيم مفتوحة. وأّما طريقة الّتعامل مع نصوص القرآن فإّنهم يتعاملون معها على أّنها نصوص غير مقدَّ 

: "ال مراء أّن الّنقد كما يمارسه أركون واآلخرون يؤّدي إلى نزع هالة  -مبّينًا طبيعة الّنقد اّلذي يمارسه الحداثّيون العرب-يقول علي حرب  
داث والوقائع الّتاريخّية أو مع القداسة عن الوحي، بتعريته آليات األسطرة والّتعالي التي يمارسها الخطاب القرآنّي في تعامله مع األح

 . 149الّتجارب والممارسات اإلنسانّية" 

: "... ألّنه كما قلنا إّن الّنّص ال يتكّلم، ومؤّلفه قد مات، وإّن كّل ما يستطيعه -في سياق حديثه عن الهرمينوطيقا-ويقول حسن حنفي  
ع مؤّلفه األّول، بل مدى مطابقته مع المفّسر الّثاني، فالمفّسر أو  القارئ أو المفّسر هو أن يحيي الّنّص من جديد، ليس بمدى مطابقته م

 .  150المؤّول هو المؤّلف الثاني، والمؤّلف الثاني هو المؤّلف الحقيقّي وليس المؤّلف األّول"

واّلذي راعاه الّتراث اإلسالمّي ضمن وبهذا يتبّين الفرق الكبير بين هذه الممارسة الحداثّية وبين مراعاة الّسياق أو الواقع في فهم الّنّص،  
 منظومته في الّتعامل مع الّنّص الشرعّي.

وال يقف األمر عند حد تعامل الحداثيين العرب مع الّنّص القرآنّي على أّنه نّص بشرّي، بل يتعّدى ذلك إلى الّطعن في صحة وصول 
ى الّرسالة الّشفوّية التي بّلغها الّرسول إلى الجماعة اّلتي عاصرته، المصحف إلينا. يقول الشرفّي: "فلفظ القرآن ال يصّح أن يطلق إال عل

أّما ما ُجمع بعد وفاته في ترتيب مخصوص وُدّون »بين دفتين« فمن المعروف أّن الّصحابة أنفسهم لم يكونوا في البداية متفقين حول  
 .  151مشروعّية هذا الجمع اّلذي لم يقم النبّي ولم يأمر به"

ول الفقه فإّن الحداثيين يؤّكدون رفَضهم له ِلما فيه من ضبط لفهم الّنصوص، كما في قول أركون: "إّن مثل هذه االستعادة وأّما علم أص
الّنقدّية لهذين الِعلمين اإلسالميين بالكامل )علم أصول الّدين وأصول الفقه( تهدف إلى تحقيق غرض مزدوج" وقال في الغرض الثاني: 

التعبير "توضيح وتبيان تاريخيّ  إليها وكأنها  اّلتي أّدت إلى نتيجة مفادها اعتبار الشريعة والنظر  الثقافّية  ة العقل الخاّصة بتلك الحركة 
  الموثوق عن وصايا هللا وأوامره. بمعنى آخر أّن علم األصول قد ساهم على المستوى الثقافّي في جعل القانون المبلور والمنجز في الواقع 

ء اإلسالميين اأُلَول من خالل الّظروف االجتماعّية والّسياسّية والّثقافّية الخاّصة ببيئات الحجاز والعراق وسورّيا من قبل القضاة والفقها
 .152إّبان القرنين األّول والّثاني للهجرة، أقول: قد ساهم في جعله يبدو مقدَّسا ومتعالًيا ال بشريًّا" 

 
 (.  ٣٢١بيروت، ) -م، مركز دراسات الوحدة العربية١٩٩١/ ١ط التراث والحداثة دراسات ومناقشات،الجابري: محمد عابد،  148
 (.  ٢٠٣)   ، م، المركز الثقافي العربي ٢٠٠٥/ ٤ط  نقد النص، حرب، علي:  149
بيروت، الهرمينوطيقا وعلوم التأويل حوار مع حسن -م، الفالح للنشر والتوزيع٢٠٠٢-هـ١٤٢٣)إشكاليات التأويل(،    ١٩العدد    قضايا إسالمية معاصرة،مجلة    150

 (.  ١٠٠حنفي، ) 
 (.  ٤٩)  ،بيروت-م، دار الطليعة٢٠٠٨/ ٢ط  اإلسالم بين الرسالة والتاريخ، الشرفي، عبد المجيد:  151
 (.  ٢٢، ٢١بيروت، ) -م، مركز اإلنماء القومي١٩٩٦/  ٢ترجمة: هاشم صالح، ط تاريخية الفكر العربي اإلسالمي،  أركون: محمد،  152
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الحداثة عدمّية، وال تقّدم بدياًل. يقول أركون: "الحداثة هي الزعزعة الفكرّية المتواصلة، هي وكذلك يتابع الحداثّيون العرُب الغربيين في أن  
 .153مشروع ال يكتمل مطلقًا لتوسيع واستكمال المزيد من البحث عن معرفة العقل" 

ه الّنسخة، تبًعا للّظروف اّلتي نشأت ولكن ومع كون القراءة الحداثّية في العالم العربّي نسخة عنها في الغرب، إاّل أّن هناك ما يمّيز هذ 
 فيها، ومن أهّم هذه الّسمات:

سة؛ فليس من الخفّي أّن الظروف الّدينّية والّسياسّية التي عاشتها أوروبا لم تتوفر في العالم العر   -١ بّي؛  عدم االّتساق في الّنظرة المؤسِّ
يني اّلذي مارسته الكنيسة، فمع فالحالة الحداثّية في الغرب كانت نتيجة لحالة عاّمة من البعد   ين والّنفرة منه بسبب االستبداد الدِّ عن الدِّ

على ما حّل به من خلل -، في حين أّن العالم العربّي  154القرن الّثاني عشر كانت حاالت اإللحاد ومخالفة الكنيسة منتشرة في أوروبا 
ين ومعاداته؛ بل لم يعرف العالم العربّي واإلسالمّي هذه لم يشهد ما شهدته أوروبا من حالة دينّية تدعو الّناس إل  -ومصائب ى ترك الدِّ

ين   .155الحالة إال مع الغزو الغربّي، اّلذي كان من أهّم ما فعله تغذية تلك الّنزعات المخالفة للدِّ

عل  وبناًء  الغربّي،  الكنسّي  الّتراث  وبين  اإلسالمّي  الّتراث  بين  الّتسوية  على  تقوم  العربّية  صنعه والحداثة  اّلذي  الحّل  أّن  ترى  ذلك  ى 
 .156األوروبّيون سيكون صالحًا للعالم العربّي واإلسالميّ 

وال يخفى ما في هذه الّنظرة من سذاجة وتسطيح؛ لما تشتمل عليه من فهم غير صحيح لطبيعة الدين اإلسالمّي، بل وطبيعة التاريخ 
يؤّسس لالستبداد الّدينّي، وال الّظلم الّسياسّي، وأّنه ترك مساحًة كبيرًة لالجتهاد اإلسالمّي؛ فاّلذي يعرف طبيعة اإلسالم يرى بوضوح أنه لم  

لّظالم على الّدينّي، والّتقّدم في العلوم الّتجريبّية، كما أّنه حّرم على األّمة أن تترك إنكار المنكر، بما في ذلك ترك الفاسد على فساده، وا
 ظلمه.

ى الّتفاعل معهم؛ ومن أهّم أسباب ذلك ما تقّدم من فساد الّنظرة المؤّسسة للحداثة العربّية؛ فإذا كان  العزلة عن الّناس وعدم القدرة عل-٢
الحداثّي الغربّي قد وجد أمامه حالة دينّية مهّدمة أصاًل، فحاول اإلصالح بحسب ما توّصل إليه من أفكار؛ فإن الحداثّي العربّي وجد  

نًا كامنًا في نفوس الّناس، ولذلك فإنه يحاول أن يهدم في البداية ذلك البنيان الراسخ، ليصل إلى الحالة  أمامه بنياًنا فكرّيًا قوًيًا، وإيما
 األوروبّية، ثّم يقوم باإلصالح اّلذي يحلم به.

معّبرا عن تلك -وبعدما تحدث أركون عن ضرورة إيجاد صراع بين الفكر الّتراثي والحداثّي لتستطيع الحداثة تقديم حالة فكرّية بديلة، قال  
سالمّية : "أما اآلن فإّن الغلبة تبدو شبه كاملة لصالح الّتقليد والّنظرة الالتاريخّية لألمور. فالشارع العربّي أو المكتبات العربّية واإل-العزلة  

الّنظرة الّتاريخّية والعقالنّية. كيف تريد تغض بكتب الّتراث اّلتي ترّسخ الّصورة الّتقليدّية عن الّتراث، ولكّنك ال تكاد تجد كتابًا واحدًا يجّسد  
 .157أال ينتصر األصولّيون؟"-والحالة هذه-

 
 (.  ١٧٧بيروت، ) - م، دار الساقي٢٠٠٨/ ١ترجمة: عقيل حسين، ط وراء الخير والشر،من منهاتن إلى بغداد ما أركون وآخر:   153
 (.٧٨-٧٥/ ١٦) قصة الحضارة، ينظر: ديورانت:  154
 (.٣٢، ٢٩، ٢٨) الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي،  ينظر: البهي:  155
 (.٣٢٨)  قضايا في نقد العقل الديني، ينظر: أركون:   156
 (.  ٢٩٣) في نقد العقل الديني، قضايا أركون:   157
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ومن وسائل بعض الحداثيين في الّتعامل مع هذه العزلة: اللجوء إلى األطروحات الممّوهة وغير الواضحة، والتدّرج في إيصال األفكار. 
قولها، ولكن رّبما استخدامي آلليات التخفي حال بين فهم ما أردت أن أقول،  يقول حسن حنفي: "نصر أبو زيد قال أشياء كنت أتمّنى أن أ

نحن مجموعة من األفراد لو اصطادونا لتّم تصفيتنا واحدًا واحدًا، ولذلك أرى أّن أفضل وسيلة للمواجهة هي استخدام أسلوب »حرب 
ما تنفجر، ليس المهّم هو الوقت، المهّم أن تغّير الواقع  العصابات«، اضرب واجِر، ازرع قنابل موقوتة في أماكن متعّددة، تنفجر وقت

 . 158والفكر..."

ة، وهذا الكالم واقعّي؛ والواقع يقول إّن الفكر الحداثّي ال يمكن أن يصل إلى درجة يتفاعل فيها مع الناس إال من خالل آلة إعالمّية ضخم
 رضًا. وميزانّية أضخم، وسلطة دكتاتورّية تفرض الحداثة على المسلمين ف

االنفتاح العاطفّي على الغرب؛ فالحداثّيون العرب يتعاملون بنوع من التقّبل اّلذي يمكن أن يوصف بالعاطفّي؛ ويظهر ذلك من خالل    -٣
 م بعض عباراتهم التي يدعون فيها إلى ابتالع الّثقافة الغربّية بالجملة، كما في العبارة المشهورة: "لكّن السبيل إلى ذلك ليست في الكال

ليس   يرسل إرسااًل، وال في المظاهر الكاذبة واألوضاع الملّفقة، وإّنما هي واضحة بّينة مستقيمة ليس فيها عوج وال التواء، وهي واحدة فّذة
لها تعّدد، وهي: أّن نسير سيرة األوروبيين  ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا، ولنكون لهم شركاًء في الحضارة، خيرها وشّرها، حلوها  

 .159مّرها، وما يحّب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب" و 

، 160ولكّنها تدور حول اآللّيات والوسائل، ال حول روح الحداثة -مثال-نعم توجد أطروحات نقدّية وّجهها بعض الحداثيين إلى المستشرقين  
 ولذلك فإنه يمكن وصف هذا النوع من النقد بأنه خالف داخلي. 

 :الخاتمة

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: من أهم  

المعنى األساسي للقراءة الحداثية يقوم على التحرر من المفاهيم السابقة للنص مهما كانت، وعلى تحديد معنى النص من خالل قرائه،  -١
 بما يحملونه من أفكار واتجاهات.

 للقارئ، مع قطع النظر عن أي فهوم أخرى. يمكن تعريف القراءة الحداثية أنها فهم النص بناء على الخلفية الفكرية -٢

 تعددت المصطلحات التي لها صلة بالقراءة الحداثية، ومن أهمها: جمالية التقلي، والفيلولوجيا، والهرمينوطيقا. -٣

 اقترن ظهور مصطلح القراءة الحداثية بتقلبات فكرية وسياسية كثيرة في الحالة الغربية. -٤

 إلى العالم اإلسالمي عن طريق شخصيات تتلمذت على أيدي المستشرقين. انتقل مصطلح القراءة الحداثية -٥

 
 (.  ٥٦)   التأويل الحداثي للتراث، بواسطة: السكران:  158
 (.  ٣٩)  ،القاهرة-/ دار المعارف٢ط مستقبل الثقافة في مصر،طه حسين، طه حسين علي بن سالمة:   159
 (.  ٢٥)   التأويل الحداثي للتراث، ينظر: السكران:   160
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حملت القراءة الحداثية في العالم اإلسالمي سمات القراءة الحداثية الغربية، مع التميز في بعض األمور، من أهمها: فقدان االتساق -٦
 في النظرة المؤسسة، والعزلة عن الواقع. 

 : المراجع

 بيروت. -م، دار الساقي١٩٩٤/ ٧طالثابت والمتحول بحث في اإلبداع واالتباع عند العرب،   أدونيس، علي أحمد:
 بيروت.-م، مركز اإلنماء القومي١٩٩٦/ ٢ترجمة: هاشم صالح، ط تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، أركون: محمد،

 بيروت. -م، مركز اإلنماء القومي١٩٩٦/ ٢ترجمة: هاشم صالح، ط الفكر اإلسالمي قراءة علمية، أركون، محمد: 
- م، دار الساقي١٩٩٩/  ١ترجمة: هاشم صالح، طالفكر األصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي،  أركون، محمد:  

 يروت. ب
 بيروت. -لح، دار الطليعة، ترجمة: هاشم صاقضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم اإلسالم اليوم؟أركون، محمد: 
 بيروت.-م، دار الساقي٢٠٠٨/ ١ترجمة: عقيل حسين، ط من منهاتن إلى بغداد ما وراء الخير والشر،أركون وآخر:  

 المعجم الوسيط. أنيس، إبراهيم أنيس وآخرون: 
 بيروت. -م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر١٩٨٤/ ١طموسوعة الفلسفة،   بدوي، عبد الرحمن:

 القاهرة.-، مكتبة وهبة٤ط الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي،، محمد: البهي
 دمشق.- م، دار القلم٢٠٠١-هـ١٤٢٢/  ١ط أحمد أمين مؤرخ الفكر اإلسالمي،البيومي، محمد رجب، 

 م، المجلس األعلى للثقافة. ١٩٩٧ترجمة: أنور مغيث، نقد الحداثة،  تورين، أالن:
 بيروت. -م، مركز دراسات الوحدة العربية١٩٩١/  ١ط التراث والحداثة دراسات ومناقشات، الجابري: محمد عابد،

 دمشق. -م، دار القلم٢٠٠١-هـ١٤٢٢/  ١ط معجم علوم القرآن، الجرمي، إبراهيم محمد:
 م، المركز الثقافي العربي. ٢٠٠٥/  ٤ط نقد النص،حرب، علي: 

 بيروت.-م، دار الفكر٢٠٠١-هـ١٤٢١ليل شحادة، بعناية: خ مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، عبد الرحمن: 
القادر:   المعاصر، خليف، عبد  العربي  النقد  في  القراءة  العربي، جامعة ٢٠١٨-٢٠١٧  مصطلح  اللغة واألدب  في  دكتوراه  م، رسالة 

 الجزائر.  -قاصدي مرباح
 موسوعة أعالم العرب المبدعين في القرن العشرين.خليل، أحمد خليل: 

 ترجمة: د. منذر عياشي، المركز الثقافي العربي. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان،ديكرو وآخر: 
 بيروت.-ترجمة: محمد بدران، دار الجيل قصة الحضارة،ديورانت، ول وايريل: 

 دار الحديث.  مختار الصحاح،الرازي، محمد بن أبي بكر: 
م ترجمة:  التأويل،  أبحاث  الفعل  إلى  النص  من  بول:  طريكور،  وآخر،  برادة  اإلنسانية ٢٠٠١/  ١حمد  والبحوث  للدراسات  عين  م، 

 واالجتماعية.
دار   االنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما على حياة األمة،الزهراني، علي بن بخيت: 

 مكة. -الرسالة 
 السعودية. -الدعوة واإلرشاد هـ،١٤٠٤/  ٤ط محاضرات في النصرانية،أبو زهرة، محمد: 
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 بيروت.-م، دار الوراق١٩٩٩-هـ ١٤٢٠/ ١طمن روائع حضارتنا،   السباعي، مصطفى:
 م، الشبكة العربية لألبحاث والنشر.  ٢٠٠٩/ ١ط  مدارات الحداثة،سبيال، محمد: 
 بيروت. -م، دار التنوير٢٠٠٥/  ١ترجمة: حسن حنفي، ط رسالة في الالهوت والسياسة، سبينوزا، باروخ:

 مصر.  -م، دار القارئ العربي١٩٩٤-هــ١٤١٥/ ٣ترجمة: أحمد الشيباني، ط تاريخ الفكر األوروبي الحديث،سترومبرج، دونالد: 
 فكر للبحوث والدراسات. م، مركز ت٢٠١٧- هـ١٤٣٨/  ٢ط التأويل الحداثي للتراث التقنيات واالستمدادات،السكران، إبراهيم بن عمر: 
 الرياض. -م، دار الحضارة٢٠١٤- هـ ١٤٣٥/ ١ط سلطة الثقافة الغالبة،السكران، إبراهيم بن عمر: 

 بيروت. -م، دار الساقي٢٠١٦/ ١ط دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم المنهج والمصطلحات،شحرور، محمد: 
 بيروت.-م، دار الطليعة٢٠٠٨/ ٢ط اإلسالم بين الرسالة والتاريخ،الشرفي، عبد المجيد: 
 م، الدار التونسية للنشر.١٩٩١/ ٢ط اإلسالم والحداثة، الشرفي، عبد المجيد:

 م، الدار التونسية للنشر.١٩٩٠/ ٢ط في قراءة النص الديني، الشرفي وآخرون:
م، مركز نماء ٢٠١٣/  ١ط  المنهج،القراءات المعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات في الخطاب و الشلفي، عبد الولي بن عبد الواحد:  

 بيروت.-للبحوث والدراسات
 بيروت.  -م، دار الكتاب اللبناني١٩٨٢ المعجم الفلسفي،صليبا، جميل: 

 القاهرة. -/ دار المعارف٢ط مستقبل الثقافة في مصر،طه حسين: 
 مصر.- مكتبة اآلداب قصة النزاع بين الدين والفلسفة،الطويل، توفيق: 

 دار الفضيلة.  معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية،عبد المنعم، محمود عبد الرحمن: 
 بيروت.-م، دار الكتاب اللبناني١٩٨٥-هـ١٤٠٥/ ١ط معجم المصطلحات األدبية المعاصرة،علوش، سعيد: 
 القاهرة.- م، مكتبة الشروق الدولية٢٠٠٦-هـ١٤٢٧  /١طقراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل اإلسالمي، عمارة، محمد: 

 م، تكوين للدراسات واألبحاث.٢٠١٧- هـ١٤٣٨/ ١ط ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث،العميري، سلطان بن عبد الرحمن: 
 م، الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان(.٢٠٠٣/ ٣ط المصطلحات األدبية الحديثة،عنابي، محمد: 

م،  ١٩٧٩- هـ ١٣٩٩تحقيق: عبد السالم محمد هارون،  معجم مقاييس اللغة،هـ(: ٣٩٥ارس، أحمد بن زكريا القزويني الرازي )ت ابن ف
 دار الفكر.

 تحقيق: د مهدي المخزومي وأخر، دار ومكتبة الهالل.  كتاب العين،هـ(: ١٧٠الفراهيدي، الخليل بن أحمد ) 
- م، مؤسسة الرسالة٢٠٠٣-هـ١٤٢٤/  ٧تحقيق: نعيم العرقسوسي، ط  قاموس المحيط،ال  هـ(:٨١٧الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب )

 يروت.  ب
 هـ، منشورات مجلة البيان. ١٤٣٤/ ١ط موقف الفكر الحداثي العربي من أصول االستدالل في اإلسالم، القرني، محمد بن حجر:

 القاهرة.-م، دار الشروق ١٩٩٧-هـ ١٤١٨/ ١ط واقعنا المعاصر،قطب، محمد: 
 بيروت، باريس.  -م، منشورات عويدات٢٠٠١/  ٢تعريب: خليل أحمد خليل، ط موسوعة الالند الفلسفية،ند، أندريه: الال

   تاريخ الكنيسة. لوريمر، جون:
 بيروت.-م، دار الفكر اللبناني١٩٩٥/ ١ط معجم المصطلحات األلسنية،مبارك، مبارك: 
 بيروت.  -م، دار الفكر المعاصر١٩٩٦- هـ١٤١٧/  ١ط هضة األوروبية،دور الحضارة العربية اإلسالمية في الن المبارك، هاني:
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 بيروت. -م، دار الفكر المعاصر٢٠١٠-هـ١٤٣١/ ٣ط الحداثة وما بعد الحداثة،المسيري وآخر: 
 القاهرة. - م، مكتبة الشروق الدولية٢٠٠٦-هـ١٤٢٧/ ١ط دراسات معرفية في الحداثة الغربية،المسيري: 

 القاهرة. -م، دار الشروق ١٩٩٩/ ١ط موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،المسيري، عبد الوهاب: 
 جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية.  ندوة الحداثة وما بعد الحداثة،المسيري وآخرون: 
 القاهرة.-م، رؤية للنشر والتوزيع٢٠٠٧/ ١ط الهرمينوطيقيا،فهم الفهم مدخل إلى مصطفى، عادل: 

 م، دار عالم الكتب )مصورة(. ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤  لسان العرب،هـ(: ١٣٣١ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ) 
 سوريا.-م، وزراة الثقافة١٩٩٥ترجمة: فاطمة الجيوشي،  القول الفلسفي للحداثة،هابرماس، يورغن: 

 بيروت.-م، مكتبة لبنان١٩٧٤ حات األدب،معجم مصطلوهبة، مجدي: 
 القاهرة.-م، دار قباء الحديثة ٢٠٠٧ المعجم الفلسفي،وهبة، مراد: 

 الرياض.-م، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع١٩٩٩- هـ١٤١٩/ ٢ط الموسوعة العربية العالمية،
 بيروت. -الفالح للنشر والتوزيعم، ٢٠٠٢- هـ١٤٢٣)إشكاليات التأويل(،  ١٩عدد    قضايا إسالمية معاصرة،مجلة: 

 

Summary : 

The term modernist reading is one of the most prominent terms that have an impact on the intellectual state in the modern 

era, and this study aims to clarify its meaning and identify the most important issues related to it. The study followed the 

descriptive approach and the analytical approach. And followed that the modernist reading is an intellectual state governed 

by the criticism of the inherited based on contemporary ideas. And that it celebrated multiple intellectual fluctuations in the 

West, and was transmitted to the Islamic world through some personalities who were apprenticed at the hands of the 

Orientalists. 
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