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 اإلىداء
 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر الُمستنير؛

 ف لقد كان لو الفضل األوَّل في بلوغي التعليم العالي

 )والدي الحبيب(، أطال اهلل في ُعمره.

 إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش،

 كبيرًاوراعتني حتى صرت  

 )أمي الغالية(، طيَّب اهلل ثراىا.

إلى إخوتي؛ من كان ليم بالغ األثر في كثير من العقبات  
 والصعاب.

 إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

 ...أُىدي إليكم بحثي
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 والتقدير الشكر
 وباطن اً، ظاىراً  نعمو، سابغ على وأشكره وإحسانو، فضلو تمام على حمده، حق اهلل الحمد

 اهلل خلق أشرف على والسالم والصالة سلطانك، وعظيم وجيك بجالل يليق حمداً  ف لك
 وصحبو الو وعلى ورضوانو، ربو سبيل إلى الداعي ، األمي النبي محمد سيدنا أجمع ين

 . الدين يوم إل ى تبعيم ومن
 جع ل من عباده من لي سّخر بأن على من أن ونعمتو، وكرمو بفضلو، الذي اهلل الحمد

 م ن ف إن و لذا اهلل، يشكر لم الناس يشكر لم ومن ، الصعاب لي وذّلل سيالً، الصعب ل ي
 استاذي إلى أتوجو أن سروري دواع ي

 وعظيم الشكر، بجزيل البحث، ى ذا عل ى م شرفيم.د شاكر محمود ميدي العزاوي  .  أ
 الكبير، الجزء وقتو من ومنحن ي لي، المساعدة تقديم في يوماً  يتوان لم الذي االمتنان،

 الشكر خالص مني ف ل و ش يئاً، عطائو وفيض علمو، بحر من يدخر ولم الكثير، علمو ومن
 .والتقدير

 ك ل ،االعقيدة والفكر االسالمي بقسم ألساتذتي الشكر بجزيل أتقدم أن يشرفني كما
 .ولقبو باسمو

 أدعو لي، المستمر دعميم على وو الدتي الغالية والدي العزيز أشكر أن يسرني كما
 بجزيل وأصدق ائي، وزمالئي إخوتي إلى أتقدم كما الخاتمة وحسن ال صحة ب دوام ليم اهلل

 كل يجزي أن وتعالى سبحانو اهلل أسأل العمل ى ذ إتمام في لي مساندتيم على الشكر
 ودعائي شكري ف أكرر العمل، ىذا إتمام في بالق لي ل، ساىم أو معروف اً، لي أسدى من

 يجعل أن اهلل وأسأل الخير، كل عني الجمي ع اهلل فج زا تقديمو، أستطيع ما أق ل فيو ليم،
 لوجيو خالصاً  العمل ىذا يكون أن اهلل أسأل كما.  الجميع حسنات ميزان في ذلك

 فيو كان وما شعبي، أبناء من وإخوتي خدم ةوطني، في النافع، العلم من ويجعلو تعالى،
 . ونفسي الشيطان فمن ونسيان خط أ م ن في و كان وما اهلل، فمن صواب من

 . كثيراً  تسليماً  وسلم وصحبو الو وعلى وىادينا، معلمنا محمد، سيدنا على اهلل وصلى
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 :المقدمة

اهلل رب العالمين والصالة والسالم عمى اشرف المرسمين  بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والحمد
 سيدنا محمد وعل الو وصحبو وسمم.

 فالحمد هلل الذي وىبنا نور العمم والحكمة ونستعيذ بو من ضممات الجيل .

 اما بعد..

احتل مفيوم الحداثة اىمية كبيرة وخطيرة نفس الوقت ولعمى االىمية والخطورة نابعة من اشكالية 
اذ لم يتم تعريف نيائي ليذا المفيوم بسبب طبيعتو التي جعمتو عصيا عمى التجديد فموضوع 

مف الحداثة من المواضيع المعقدة والمتداخمة اذ تمدد ىذا المفيوم عمى المستويات المعرفية بمخت
انواعيا فمسفية كانت ام دينيو ام سياسية وىذا ما زاد من طبيعة الجدل حول ما ىيتو فميس ىناك 
حداثة واحدة بل ىناك حداثات متغايرة فمكل شاعر او كاتب حداثة تدل عمى نزعتو اتجاه الوجود 

التشبو بالغرب ضنن منا ان ىذا  مظاىرواالشياء وضير في المجتمع االسالمي الكثير من 
التشبو ضربا من ضروب النيضة والحرية والتطور ومن ىذه المظاىر ما يسمى بالحداثة اذ يقوم 
الكثير منا بتردد ىذا المصطمح عمى اساس انو الممخص لدينا نعمم اصولو لماذا نشأ في الغرب 

ين ثوما الذي دعاه الغربين ومن ىذا ييدف ىذا البحث الى تعريف الحداثة ونشاتيا واشير الحدا
 .موقف الحداثين من موقف العبادات و 
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 المبحث األولى

 تعريف الحداثة لغة واصطالحا  

كن . يقال قال ابن فارس )حدث( الحاء والدال والثاء  واحد وىو كون الشي لم  ي :الحداثة لغة
 (1)حدث أمر بعدان لم يكن.

حدث الشي يحدث القدمة  جاء في معجم لسان العرب الحديث نقيض القديم، والحدوث نقيضو
 قدم مقابل حيث العرب استخدمت وقد ،حدوث أو حداثة ىو، فيو محدث وحديث وكذلك استحدثو

  (2).الجديد يعني والحديث الحدة تعني الحداثة ان يعني ما أي

كذلك وردت كممة الحداثة في القران الكريم في عدة صيغ أىميا حدث، يحدث، محدث، تحدث، 
قال تعالى } قال فان اتبعتني فال تسألني عن شيئ حتى  ىذه الكممات ىيوااليات التي ورد فييا 
 (3)أي حتى وجد لك عنو ذكرا وتذكرا .« أحدث لك   منو ذكرا

}ماياتييم من ذكر من  في قولو:و  اي يوجد محدث}وفي قولو: } لعل اهلل يحدث بعد ذلك امرا 
  (4)حدث كذا وبكذا تحديث، خبر، خيرنا جديد.  }ربيم محدث إال استمعوه وىم يمعبون

 (6) (5)يقول تعالى} و يومئذ تحدث أخبارىا بأن ربك أوحى ليا{  اي تعمن اخبارىا وابناءىا .

شتقت كممة الحداثة من جذرىا المغوي  حدث ويقال أخذتي من األمر ماحدث وما قدم اي ما 
السن أي أولو ويعبر عن بدايات األمور يستجد من االمر كان منو قديمًا وقال ايضا حداثة 

والحداثة في سياق الفن واألدب ىي مواكبة  األمر يحداثتو أي بأولو ومبتداه.بحداثتيا فيقال، أخذ 
العصر بمواصمة التجديد في األشكال الفنية واألساليب األدبية فكممة الحداثة تدل عمى شيء من 

                                                           

 (  36/2معجم مقياس المغة مادة حدث ) ((1
 لسان العرب، ابن منظور( (2
(69سورة الكيف  ) ((3
 ( 1( سورة الطالق ايو )(4
 (2) اليو األنبياء سورة ((5
 (5-4الزلزلة ايو )سوره   ((6
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قو ونقيض الحداثة اي مبتكر ومستجد دون مثيل سباالبتكار واإلبداع اذ يقال، ىذا أمر متحدث 
 (1).في المغة القدم

كما ورد في معجم الوسيط لمجمع المغة العربية مادة حدث الحدثات يقال حدثات الشباب وحدثان 
 في فالن يقال العمر وأول الشباب سن عن كناية بكثرة المعنى ىذا استخدم (2) األمر أولو ابتداوه

مرحمة شبابو وتقول العرب، ورجال احداث السن وحدثاتيا وحدثاوىا ويقال: حداثو سنة أي في 
 (4)«سن الشاب»فالحداثة  (3)،ىؤالء قوم حدثان جمع حدث

مصدرىا الثالثي حدث وتعني نقيض القديم وتعني الحداثة كذلك أول األمر  -الحداثة لغة:
وانتشر لمحداثة في المغتين االنكميزية والفرنسية  (5)وابتداءه، وتعني كذلك الشباب أول العمر.

واختمفت الترجمة العربية ليذين المصطمحين بين « modernism»و«modernity»لقطات 
ترجمة  . أما في المعاجم فيكاد الفرق فييا في الترجمة فنجدوالعصرية والمعاصرة الحداثة
الكنيسة وذلك في ضوء المفاىيم  اليمبأنو حركة الفكر الكاثوليكي لتأويل تع« modernity»كممة

العممية السائدة في القرن التاسع عشر وأوئل القرن العشرين، وأنيا نزعة الىوئية تحررية 
 (6).البروتستيةوأيضا بأنيا نزعة في الفن الحديث تيدف إلى قطع الصمة بالماضي

لغرب بعيدًا عن والحداثة، لفظة تدل اليوم عمى مذىب فكري جديد يحمل جذوره وأصولو من ا
حقيقة دينيم، ونيج حياتيم في ظالل األيمان، والخشوع المخالف  حياة المسممين، بعيدًا عن

المغوي المجرد  المعنى من «الحداثة» مذىب نستنتج أن نحاول ان الكبير الخطأ فمن الرحمن
فنستنبط المبررات ، ونبحث عن الحسنات من خالل ظالل المعنى، ولكن المذىب الفكر والمنحى 

ال من مجرد تغير لغوي قد يحمل معو  جمال الخالل واإلشارةولكنة يدفع الناس  يؤخذ من دعاتو

                                                           

 2٢22/3/1https:// Maido03 + Comطمعت عميو بتاريخ  ((1
 ن(-د-، مادة )ح2٢٢4 16٢المعجم الوسيط: شوقي ضيف واخرون ،ص  ((2
 ( لسان العرب، ابن منظور، مادة حدث(3
  .138( المعجم الوجيز ، شوقي ضيف واخرون ، مادة حدث، ص(4
 .عدنان عمي الرضا النحويايماني، الحداثة من منظور  ((5
 تقويم نظرية الحداثة وموقف األدب اإلسالمي منيا، عدنان عمي رضا النحوي. ((6
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معة واالنو من الى تيو مظمم  ييدمون فيو مالدييم ثم ال يجدون من )تحديث( أو )جديد( إال الد
  (1)مصاب وعض األحق من الذامة.

وال يحسبن من أحد ان )الحداثة( تعني األخذ بكل جديد ونافع، فيقبل المفظة والدعوة وينساق فال 
لذلك تؤكد أن والحداثة التي تتحدث عنيا ىي المذىب  يكتشف الحقيقة إال في وقت متأخر.

اما المعنى المغوي الحكم عميو مما يقولون ىم.يو و الجديد الذي يدعو لو أىمو ودعاتو. وناخذ تعرف
تحمل إشراقيا وجماليا نستمده من جمال المغة  لمفظة )الحداثة ( كماىي في قواميس المغة فتظل

لنستخدميا في أدب األمة الممتزم، النابع من عقيدتيا اإلسالمية وجيادىا  العربية وتاريخيا العظيم
 العظيم .

مشتقات من ىذه الكممة في مواقف متعددةو لعمو يكون من المناسب أن نورد وقد ورد استخدام  
حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتى تعمم من النبوة القائدة أن من الجديد والحديث مايكون 

 النار.  ضالاًل واضالال وفسادٱ و إفسادأ،، مما يحب صاحبو و الداعي إليو ومتبعو في

يقول، « رضي اهلل عنو»عن العرباض بن سارية« مى اهلل عميو وسممص» ففي حديث رسول اهلل
فوعظنا موعظة وجمت منيا القموب وذرفت منيا  قام فينا رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم ذات يوم

)وسترون من بعدي اختالفا شديدًا « صمى اهلل عميو وسمم»العيون..... إلى أن يقول رسول اهلل 
الراشدين لممخصين الميديين ، عضوا عمييا بالنواجد . واياكم  فعميكم بسنتي وسنة الخمفاء

  (2)«واألمورالمحدثات، فإن كل بدعة ضاللة

 ) رواه الترمذي وابن ماجة(. 

قال )) إنما «وفي الحديث الشريف عن عبد اهلل بن سعود قال : إن رسول اهلل صل اهلل عميو سمم 
اهلل واحسن اليدي ىدي محمد صل اهلل عميو ىما اثنان الكالم واليدئ، فأحسن الكالم كالم 

إال واياكم ومحدثات األمور. فان شر األمور محدثاتيا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة « وسمم
 (3)«ظاللة

                                                           

 22الحداثة من منظور إيماني، ص (1)
 (76_26(حديث )44/5(. سنن الترمذي )34( حديث )6المقدمة باب )-سنن ابن ماجة: (2)
 (.37( حديث )6 سنن ابن ماجة المقدمة باب) (3)
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 )رواه ابن ماجة(

و يتكرر المعنى في الحديث المشابة الذي يرويو جابر بن عبداهلل في سن ابن ماجة و لخطورة 
اهلل عميو وسمم لنا صياغات متعددة حتى يطرق النفوس المؤمنة ىذا األمر يصوغو الرسول صل 

 من كل جوانبيا فال تفتن بالجديد إال ان يكون خيرًا بعد المؤمنين قوة ويقربيم من طاعة ويسدد
 ليم فكرأ وخطاء.

 -تعريف الحداثة اصطالحًا:

الحداثة مفيوم غامض تصورا بان   لم يتفق الميتمون بالحداثة عمى تعريف ليا، مما يولد لدينا
 م.يمجموعة اشخاص حسب ميوليم واتجاى يفسره كل شخص أوكل

الحداثة الصياغة المتجدد لممبادئ واالنظمة التي تنتقل بعالقات  -قال الدكتور جابر عصفور:
المجتمع من مستوى الضرورة إلى الحرية ومن االستغالل إلى العدالة، ومن التبعية إلى 

يالك إلى االنتاج، ومن سطوة القبيمة أو العائمة أو الطائفة الى الدولة االستقالل،  ومن االست
تعني اإلبداع الذي ىو نقيض االتباع  الحديثة ومن الدولة التسمطية إلى الدولةالديمقراطية والحداثة

  (1)والعقل الذي ىو نقيض النقل.

فكر وانتفاضة ذات طابع ىي اتجاه جديد من الحرية والسموك واألخالق وال –والحداثة اصطالحًا 
عالمي ضد الماضي، وثورة عمى الشكل ونفور من التقاليد الراسخة، وحركة الحركات نحو التغير 

ونمط جديد  في كل شي و تغيير ماىو موجود ومعين في الحياة القائمة وابتداع نظام جديد
دية وتبني رغبات وترتيب جديد وصياغة تخييرية شمولية لممجتمع ترمي الى تحطيم األطر التقمي

  (2)االنسان الفوضوية التي اليحدىا حد.

ونقصد بالحداثة تمك التي بزغت شمسيا في منتصف القرن تسعة عشروتناولت حمقاتيا التحديثية 
منذ ذلك الوقت حتى أيامنا االخيرة من ىذا القرن حيث كثر الحديث عنو واختمف الرأي حوليا 

                                                           

 (  436 -مفاتيح التفسير )ا(1) 
 .فوزيالحداثة :. براديري وماكفارلن، ترجمة مؤيد حسن   (2)
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سية واالقتصاد و الثقافة واالجتماع ومختمف مناحي الحياة بالفكر والسيا ومصطمح الحداثة مرتبط
 ما يجعل من الصعوبة بمكان ضبط مفيوم محدد ليذا المصطمح. وىذا

ويذىب )محمد عابد الجابري ( في تصوره لمعنى الحداثة بأنيا ليست ىناك حداثة مطمقة كمية 
نما ىناك حداثاث عبارة أخرى الحداثة ظاىرة تختمف من وقت آلخر ومن مكان آلخر وب وعالمية وا 

تاريخية وىي ككل الظواىر التاريخية مشروطة بظروفيا محدودة بحدود جمالية ترميميا الصيرورة 
عمى خط التطور األمر ىنا يجعل مصطمح الحداثة يتحدد في إطار ومستو الراىنة ومدى 

 (1)التقدم والتحدث. ارتباطو بمسار

الحداثة بقولو لم يكن مصطمح الحداثة غريبا عمى  وتجد عدنان حسين قاسم يتطرق الى مصطمح
نقدنا العربي فقد استخدمو بعض النقاد والمغويين المحدثين وصفا الشعراء الذين خرجوا عمى 
السائد المألوف عندما احتدم الصراع بين المجددين والمقمدين حول الشعر المحدث في العصر 

في تبني قواعدىا عمى يد بشار بن برد تم  العباسي وكانت مدرسة التجديد البديعي قد شرعت
  2تشوي عمى سوقيا عند ابي تمام.

ىذا الحديث ىو اختالف التجارب التي يعيشيا االنسان المعاصر عن معاناة اإلنسان  ومعنى
مختمفة بحكم الحياة المعاصرة متحررة  القديم والظروف الصعبة المحيطة بو، فالرؤية الشعرية

 االسس القديمة ، ورد من االرتباطومختمفة بسبب التخمي 

اذا الحداثة ىي محاولة لتجاوز كل ماىو تقميدي فييا تيدف الى التجديد وبالتالي تنبذ القديم 
 وتتركو وراءىا عشرة ايام من التاريخ أحد المسائل التي عممت الحداثة عمى تجاوزىا .

يقولو الحداثة سني إتاحة  وفي سياق اخر يذىب جون ماري دوميناك ( إلى تعريف الحداثة
من أجل أن يتمكن الفرد من التمتع بيا، إنيا تعني  التطور والتفتح لكل اإلمكانات واالحتماالت

ومن  وتنمية الوعي بالذات وفي نفس الوقت معايشة كتحرير كبير وكمنحة تنمية القوى المنتجة

                                                           

 .18،ص محمد عابد الجابريومناقشات  ،الثوابت والحداثة دراسات ((1
 .45عدنان حسين قاسم، ،ص عند أدونيس ،االبداع ومصادرة الثقافية( (2
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كأنيا بوابة ينفتح من خالليا و  ىنا نتجت تمك الزوية السعيدة عن الحداثة وليذا  تبرز الحداثة
 (1)مثل التقدم والتطور والتحرير وغيرىا. اإلنسان عمى الكثير من المفاىيم المجاورة

الواردة حوليا عمى اختالف  وبناء عمى ىذه المفاىيم التي قدمت لمحداثة كجزء كبير من الصيغ
ان الحداثة حركة فكرية حديثة و شاممة كروية جديدة  مواقف ومذاىب أصحابيا، يمكن القول

عمى أن االنسان ىو ما في شكميا األكثر طموح ىي التأكيدفالحداثة  « لمعالم ويقول أالن تورين
بين منتجات العمم والتعمم والتكنولوجيا والعالم واإلدارة  يفعمو، وانو من الضروري وجود توافق وثيق

  (2).الشخصية انين بين الحياة الشخصية التي تحفزىاالمجتمع من خالل القو  وتنظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .35 ص  تيزيني طيب،الحداثة  بعد وما الحداثة ندرة من والمفاىيمي النظري االطار ((1
 .19 ص، مغيثتزأنور  -نقد الحداثة،االن تورين ((2
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 المبحث الثاني

 :نشأة الحداثة

الحداثة من المفاىيم التي جرى حوليا جدل ولغط كبيران فاذا كانت الحداثة إنبت باألساس عمى 
حممت ايحاءات ومعاني ومضامين جديدة واختمف اراء النقاد حول نشأة  المعنى المغوي فانيا

الحداثة لذا البد من الحديث عن المرحمة التي سبقت الحداثةومعرفة أصل الحداثو عن الغرب 
ماىي إال امتداد لمعدالة في العالم الغربي و سيتبيا لنا ذلك من  والعرب فالحداثة في العالم العربي

 -خالل الحديث عن نشأة الحداثة وتاريخ كل منيما:

 -الحداثة عند الغرب:- أ

اثة في العالم الغربي نتيجة لممد الطبيعي الذي دخمتو أوروبا منذ العصور الوثنية ظير تيار الحد
 في العيدين اليوناني والروماني امتداد الى عصر الظممات ثم امتدادًا بالعبور بالعصور الالحقة

و قد كان كل مذىب عبارة  التي تزاحمت بكل انواع المذاىب والفمسفات المتناقضة المتصارعة
  (1).من ىذه المذاىب كان يحمل في ذاتو عناصر موثنو فعل لمذىب سابق، وكل مذىبعن ردة 

لقد اختمف النقاد في تحديد تاريخ نشوء الحداثة وفي تحديد مكان نشوئيا ايضا وداللتيا وكذا 
 الموقف منيا اال انيم مجمعون عمى نشأة الحداثة في الغرب ولكن ال يزالون مختمفين في التاريخ

فغالبية الباحثين يرون أن بواكير الحداثة بدأت أواخر القرن التاسع عشر في العرب في حقول ليا 
 الرومانسية أركان الكالسيكية. األدب بعد أن قضت

، وذلك مع «مالرميا»رامبو(( و »و « شارل بودلير»فنشأت الحداثة عمى أيدي شعراء فرنسا 
و بری  ۰۸۸۱اريس ويرى بعضيم انيا بدات بعدفي ب 183٢بداية الرمزية ونياية الرومانية سنة 

 19٢في القرن العشرين وآخرون بدايتيا بين  انيا انطمقت مع السنوات العشر األولى« كيرمود»
– 1914 .(2) 

                                                           
 .25الحداثة في منظور ايماني، عدنان عمي رضا النحوي، ص ((1
 (56تقويم نظرية الحداثة ، زعريان عمي رضا النحوي )ص   ((2
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حيث شيدت نياية  1915كبری سنة  بداية الحداثة لحركة أوربية أدبية وفنية« لورانس»ويحدد 
أزرا » بينما يختار 191٢عام « فرجينيا وولف» رتضی ( وت11العالم القديم عالم ما قبل)ج،ع 

وىو العام الذي تم فيو تدشين النزعةالتصويرية إحدى أىم حركات الحداثة في  1912عام « باوند
» ( ويفضل1924 – 1922ان مد الحداثة كان مابين عامي )«انجمترا ويرى وىاري ليفين

 (1).وان الحركة فلبداية عن ۰۰۱۱عام « ريتشارد ايممان

محمد بنيس( تعد الحداثة غربية التصور والتحقق لفعميا صفة الشمول بدءأ من »ويرى أيضا 
 (2).أبسط المنتوجات حتى سمات الحماسية فإن الغرب لم يتوقف منذ المحظات االولئ يحاكميا

انطمقت فترة الحداثة والحق « جمال شحيد»و يعتبر بعضيم ان بداية الحداثة في ذلك يقول الناقد 
من رحم الثورة الفرنسية التي ركزت بالرغم من فترتيا اليعقوبية الدموية عمى سيادة العقل  –يقال 

مجموعة من  والتعقل والعقالنية وىي مقومات انتشرت في عصر األنوار األوروبي وانسمت
عالن حقوق اإلنسان . وحرية الفردوفصل الدين عن  المفاىيم الغاء الحكم السياسي المطمق، وا 

ولة والعممانية أو الدنيوية،، والنيضة واإلصالح، وترسيخ دولة القانون، اطالق المجتمع الد
المدني، دمقرطة الثقافة والعموم والمجتمع وترسيخ روح المواطنة، مع ما تحمل من واجبات 
وحقوق ، وتركيز عمى العقد االجتماعي الذي نادى بو، جان جاك رسو، خاصة تحديث المجتمع 

 (3).ازن بين الروح والجسد، واقامة تو 

ان ىناك ثالث أزمات ميزت مسيرة الحداثة األولى برزت في أواخر القرن  –ويعتبر أحد الباحثينا 
الثامن عشر مع الثورة الفرنسية التي جسدت المثل الحديثة في مجال السياسة أما االزمة الثانية 

بداية انييار مثل التقدم  حيث تم اإلعالن عن فانيا ظيرت في أواخر القرن التاسع عشر
الستينات من ىذا القرن، وما  والعقالنيةو الميبرالية، في حين االزمة الثالثة فقد تفجرت في أواخر

  (4)بعد. وتعبيرات زالت لم تنتو ، عمييا عالماتيا

 
                                                           

 .164دليل القارئ العام، محمود القشيري ص  –االتجاىات األدبية والنقدية الحديثة  ((1
 .19محمد بنيس، ص –حداثة السؤال  ((2
 .12خطاب الحداثة في االدب، جمال شحيد، وليد قصاب، ص  ((3
.119صبنيس،محمد–السؤالحداثة((4
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 -ب: الحداثة عند العرب:

صمية فإنو من إذا كان بغير االمكان القبض عمى مفيوم الحداثة عند الغرب في بيئتيا اال
الصصوبة حصر المفيوم عند العرب العتبارات كثيرة أبرزىا انتقال التذذب وعدم استقرار المفيوم 
من خالل الترجمة من جية وعدم  تمكن النقاد و منظري األدب  العرب عمى االتفاق عمى 
ي تعريف دقيق لمحداثة يكاد الباحثون يجمعون عمى حقيقتن تخصان الحداثة عند العرب  ف

نسختيا العربية أوالىما ان ىذا المصطمح قد دخل الى مجال التدوال في الفكر العربي بتأثير من 
الحداثة الغربية. وثانيتيما إن ىذ الدخول قد بدأ منذ النصف الثاني من القرن العشرين وبعد 
 الحرب العالمية الثانية ظيرت جماعة الفن والحرية التي وضعت رفعت شعار تحرير الفن من

وقد تحمى التأثير الغربي في اول مجمة عربية حداثية متخصصة في  (1)،الدين والوطن والجنس
مجمة  شعر ويعرف يوسف الخال الحداثة في الشعر  1957الشعر صدرىا يوسف الخال سنة 

ابداع وخروج بو عمى ماسمف وىي الترتبط بزمن ، وكل مافي األمران  جديدا ما طرأ عمى نظرنا 
فانعكس في تعبير غير مألوف، والحداثة ال تكون باتباع اشكال تعبيرية شعرية معينة  إلى اإلنشاء

 (2). الحياة ومنيا تجاه القصيدة بل باتخاذ موقف حديث تجاه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19_17المذاىب األدبية النقدية عند العرب والغربيين، ص ((1
 .85_84الحداثة في الشعر، يوسف الخال، ص  ((2
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 المبحث الثالث

 «اشهر الحداثيين»

وىو شاعر حداثي سوري ويعد الرائد والمروج األول 1947_193٢أدونيس )عمي احمد سعيد( 
لمحداثة في البالد العربية، قد ىاجم التاريخ االسالمي والدين واالخالق في رسالتو الجامعية التي 
قدميا لنيل درجة الدكتوراة في جامعة القديس يوسف في لبنان وىي بعنوان الثابت والمتحول بحث 

 في االتباع واالبداع، عند العرب ودعا الى محاربة وىدم االسالم والمغة العربية.

ىكذا تولدت الحداثة تاريخا من التفاعل والتصادم بين مؤقفين  -يقول في كتابو الثابت المتحول:و 
وعقميتين في مناخ تغيير ونشأت ظروف واوضاع جديدة ومن ىنا وصف عدد من مؤسسي 

 المنظر الفكري لمحداثتين العرب. « أدونس»لذا يعتبر   (1)،الحداثة الشعرية بالخروج

ىو أستاذ النقد االدبي وىو من مؤسسي مجمة )فصول الحداثية( 1944 -جابر أحمد عصفور:
 فحداثتو ىي الدعوة الى الحرية. 

تنبثق الحداثة من المحظة التي تمرد فييا االنا الفاعمة لموعي عمى طرائقيا المعتادة في االدراك 
ا بواقعيا سواء كان ادراك نفسيا من حيث ىي حضور متحين فاعل في الوجود او ادراك عالقتيم

 (2)حيث حضور مستقل في الوجود.

ىو فيمسوفا ومفكرا مغربيًا تناول قضايا عديدة في الفكر العربي  1936محمد عابد الجابري 
 المعاصر و أحد كبار منظر ورائد لمحداثة وىو يدعو الى اعادة النظر في التراث.

 بأنو قال كما (3)،الموروث الثقافي والفكري والديني والفني-يمثل  التراث عند الجابري ذلك: 
يتناول جميع مناحي الحياة الجماعية والفردية واالجتماعية والفكرية  وىو الشمولية بطابع يتصف

 (4)فالتراث ىو كل الموروث الذي توارثو اإلنسان في جميع المجاالت .
                                                           

 .11أدونيس الثابت والمتحول، )بحث في االتباع واالبداع عند العرب( ص  ((1
 .383 ص الشعر، في العربية الحداثة تأسيس عن العالم روئ(2) 
 .37ومناقشات محمد عابد الجابري ص التراث والحداثة دراسات (3) 

 23دراسات ومناقشات محمدعابد الجابري ص  –التراث والحداثة  ( (4
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والحداثة في نظرنا النعني رفض التراث والالقطيعة مع الماضي بقدر ما تعني يقول الجابري 
اعني مواكبة التقدم « المعاصرة » االرتفاع بطريقة التعامل مع التراث الى مستوى مانسميو ب

الحاصل عمى الصعيد العالمي ونعني أوال وقبل كل شي  حداثة المنيج وحداثة الرؤية واليدف 
  (1)«.تراثال»تحرير تصورنا.ل 

( ىوميندس وباحث ومفكر سوري وأحد أساتذة اليندسة ۰۱ ۰۰ – ۰۰۹۸) –محمد شحرور 
المدنية في جامعة دمشق ومؤلف ومنظر لما اطمق عميو القراءة المعاصرة لمقرآن بدأ شحرور 

واتيمو البعض باعتناقو لمفكر الماركسي بسب  كتاباتو عن القران واإلسالم بعد عودتو من موسكو
أصدر كتاب الكتاب والقران الذي حاول فيو  199٢قضاءه شابو في االتحاد السوفيتي ، في سنة 

تطبيق بعض االساليب المغوية الجديدة في محاولة إليجاد تفسير جديد القرآن واثار ذلك رفضا 
شديدًا استمر لسنوات وصدر العديد من الكتب لنقاش االفكار الواردة في كتابو وقد كسب محمد 

 رور العديد من المؤيدين والمعارضين الفكاره في العديد من البمدان .شح

( ىو مفكر جزائري فرنسي ينقد العقل  اإلسالمي وفكر الحداثة 2٢1٢_1928محمد أركون )
اعتمادًا عمى االنثروبولوجيا التاريخية ويسعى إلى تأسيس عمم االسالميات التطبيقية. كل ماكتبو 

اليوم يندرج تحت عنوان )نقد العقل اإلسالمي( المنيج  ن سنة. وحتىكتور أركون منذ أربعيالد
الذي يعتمد عميو أركون في تحقيق مشروعة يتمثل عمى العموم في االعتماد عمى المناىج العممية 

و دراسة األديان والنصوص الدينية خصوصا،  الحديثة والمعاصرة الخاصة بعموم االنسان عموماً 
زميمو  لمرجع االساسي ألركون في مشروعو نقد العقل اإلسالمي ىوفان ا وعمى سبيل المثال

 (2).المستشرف االلماني و )جوزيف فان ايس( كما صرح بنفسو

اإلسالمي النيا تشكل الخطوة  ويرى أركون أنو عمى المفكرين والباحثين ان يتولوا ميمو نقد العقل
قدرة عمى التحكم في امورىا، و ىذا الحداثة وتكون ليم ال األساسية ليتمكن المسممون من دخول

المسممين في  فارح مسرحي لذلك فالمعة المفروضة عمى المفكرين والباحثين العرب ما يوافقو قول

                                                           

 .16_15التراث والحداثة  دراسات ومناقشنات محمد  عابد الجابري ص  (1)
 .47قضايا في نقد العقل الديني، محمد أركون، ص  ((2
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البد منيا لكي يدخل المسممون  نظر أركون نقد العقل اإلسالمي النو يشكل الخطوة األولى التي
  (1)الحداثة لكي يسيطروا عمى الحداثة.

الفرنسين يكثر نقل عنيم في  فيو مولع بحب الحداثيين الغربين وبخاصة 1946الغذامي:عبداهلل 
زمان  كتبو ويعرف الحداثة ان الحداثة تسعى إلى صقل الموروث لتفرز الجوىري منو فترفعو ای

 (2)بعد ان تزيح كل ماىو وقتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .53الحداثة في فكر أركون، فارح مسرحي ، ص  ((1
 .1٢تشريع النص، مقاربات لنصوص شعرية معاصرة ، عبداهلل الغذامي ص ((2
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 المبحث الرابع

 موقف الحداثين في قظايا العبادات

فقد تناول طائفة  ، العبادات الشرعية من انتياكات القراءات المعاصرة وشذوذات تأويالتيالم تسمم 
تشكيكية بغية توىين قداستيا ،وخمخمة  من أصحاب تمك القراءات شعائر االسالم بقراءات تفكيكية

يسعون الى تفيم روح النصوص وتوجيياتيا ومراعاة  مكانتيا ،وتحريف حقائقيا ،زعما بأنيم
 (1).اعتبار لما جاءت بو السنة النبوية من تفصيالت ألحكاميا تيا وتاريخيتيا ،دونسياقا

 وفيما يمي عرض ألىم العبادات التي تالعب بيا الفكر الحداثي

 الصالة –اوال 

ووجوب شرعيتيا  تعد الصالة بصفتيا العددية والعممية أىم ركن من أركان االسالم بعد الشيادتين
 بالضرورة ،واي مساس بالفيم السائدمن المعموم من الدين 

المسممين ،اال أن  لنصوصيا يعد مساسا بجوىر االسالم الذي ال يختمف عميو أحد من جميور
النصوص المحكمة في الصالة  بعض الخطابات التأويمية الغالية حاولت االلتفاف عمى فيم

ن قراءتيا من خالل المسممين ينطمق م وحاولت تقديم تأويل معاصر ليا مغاير لممعيود عند
إلطالقيتيا كما جاءت في النصوص الشرعية بل ان  سياقيا التاريخي واالجتماعي دون مراعاة

النصوص كما في حادثة االسراء والمعراج ىي عند بعض العممانيين من  طريقة فرضيا كما في
 (2).االسطوري قبيل العقل

في كل زمان  يام بأعداد الصموات وكيفيتيايري عبد المجيد الشرفي أنو ال يمزم جميع المسممين الق
غضضنا النظر عن  " ،فيقول " اذا (3)،ومكان عمى نحو ما توارثوه مما جاءت بو السنة النبوية

العمماء ،وعدنا الى ما في القرآن من  االنتاج الفقيي الضخم الذي استنفذ طاقة اجيال واجيال من

                                                           

 (.41٢اعادة قراءة النص الشرعي واستيدافو في الفكر العربي المعاصر ، سميمان بن صالح النسن )  (1)
 (355ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ) ( (2
 (41٢سميمان بن صالح الغصن ) –لفكر العربي المعاصر أعادة قراءة النص الشرعي واستيدافو في ا( (3
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التنصيص عمى عدد الصموات وكيفياتيا، بدءا عدم  حث متواصل عمى الصالة لالحظنا أنو تعمد
االقامة بالتكبير وقراءة الفاتحة وسوره او اية او مجموعة آيات  بالنية والطيارة والوضوء الى

اختالف عدد الركعات من صالة الى اخرى وتفاوت بين ما ينبغي  والتحية مع والركوع والسجود
الى  وتمك المساومة الشييرة ٢٢٢ة جماعةاألمام وما ينبغي عمى المأموم في حالة الصال عمى

األسطورية وليست  تخفيض عددىا من خمسين صالة في اليوم الى خمس انما تنتمي الى الذىنية
معين فكان المسممون يقتدون بو  جديرة بأية ثقة ، والميم ان النبي كان يؤدي صالتو عمى نحو

 (1).ة والظروف لاللتزام بذلك النحواالماكن واالزمن .ال يعني أن المسممين مضطرون في كل۱۱

الصالة مسألة  وليس من الضروري أن يحتشد الناس جماعات في مسجد إلقامة الصالة وذلك
وتعويده عمى الطاعة  وقد فرضت اصال لتمين عريكة العربي (3)" وليست واجبة "  (2)،شخصية
 (5).وتغني عنيا رياضة اليوغا وىو ما غفل عنو الفقياء (4)لمقائد " 

 الزكاة –ثانيا 

النص القرآني  واما بالنسبة لموضوع الزكاة ،فان نصوصيا كنصوص الصالة وكثيرا ما يقرن
الصدقات لمفقراء والمساكين  بينيما وقد حدد النص القرآني مصارفيا بقولو تعالى : } إنما

يل فريضة من اهلل وفي سبيل اهلل وابن السب والعاممين عمييا والمؤلفة قموبيم وفي الرقاب والغارمين
يرى انو بما أن األصل فييا تضامن المجتمع ،فانو  ولكن الخطاب التأويمي (6)واهلل عميم حكيم {

 (7).طريقة تاريخية في توزيع الزكاة ليس من الضروري االبقاء عمى

                                                           
 (62االسالم بين الرسالة والتاريخ لمشرفي )( (1
 (169القراءة الجديدة في ضوء ضوابط التفسير عبد الرزاق ىرماس ) ((2
 (63االسالم بين الرسالة والتاريخ عبد المجيد لمشرفي ) ((3
 (۰۰۰-۰۰۱سمطة النص عبد اليادي عبد الرحمن ) ((4
 (.134 -1۰۲االسالم في االسرة الصادق النييوم ) ((5
 (6٢) اآلية التوبة سورة ((6
 ( 357ظاىرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر )( (7
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 تؤدي الغرض ألنيا كما أنيا ال (1)،يست واجبة وانما ىي اختياريةفيرى الفكر الحداثي ان الزكاة ل
الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر  تراعي معيود العرب في حياتيم التي كانوا عمييا ،فيي تمس

 (2).مما تمس الثروات الضخمة 

االغنياء والفقراء  ويری عبد المجيد الشرفي أن مبدأ الزكاة أنما يدل عمى " وجوب التضامن بين
النبي وعند وجود انفاقيا فال يدل  أما الوقوف بالزكاة عند اصناف المال الموجودة في عيد٢٢٢

عمى أقل من ضيق االفق ومن تجاىل المقصد منيا،كما يدل عمى عدم الوعي بأىمية الصيغ 
 (3).ى أوجو التكريم واالنعام القديمةينكر بالنسبة ال الحديثة من التضامن التي مثمت تقدما ال

 الحج -ثالثا

أو الحج  وفة اذ يغني عنو الحج العقميأما الحج فميس من الضروري أن يقام بطقوسو المعر 
 (4).الروحي

اصميا عن  ويرى الفكر الحداثي ان الحج ما ىو اال مظير من مظاىر الوثنية وانيا موروثة في
 (5).العرب في الجاىمية

فتبناىا االسالم  قال الشرفي " ان الحج ىو من الطقوس التي كانت تمارسيا العرب قبل االسالم
  (6)جديدا منسجما مع التوحيد.وأضفى عمييا معنى 

ىذا البيت فمم  من ان ) من (7)ويعرض نضال الصالح باستنكار وسخرية لما ورد في الحديث "
االسالمي في وعي المسممين ان  يقول " فقد زرع الفكر (8)يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدتو أمو (

                                                           
 (63االسالم بين الرسالة والتاريخ عبد المجيد الشرفي ) ((1
 (151-15٢وجية نظر محمد عابد الجابري ) ((2
 (63اإلسالم بين الرسالة والتاريخ ) ((3
 1989سنة :  34العدد ( ۰۹ص: /۰اركون في مجمة الكرمي )ج/ ((4
 (418اعادة قراءة النص الشرعي واستيدافو في الفكر العربي المعاصر ) ((5
 (65) والتاريخ الرسالة بين االسالم( (6
 (419اعادة قراءة النص الشرعي واستيدافو في الفكر العربي المعاصر ) ((7
 (۰۲۰۹( رقم الحديث )645/  2) -صحيح البخاري ( (8
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منسوب لمرسول " ويقول :" بحسب الحديث ال الحج يمحي الذنوب ميما كانت وثواب الحج الجنة
ويؤمنون بان الحج يمحي عنيم كل ذنوبيم ميما كانت ىذه  أجزم بان االلف المسممين يعتقدون

ممحاة لمذنوب ،يمجأ المرء الييا كمما تجمعت الذنوب ومفتاحا جاىزا لفتح  الذنوب ويظل الحج
 (1).الجنة أبواب

وان اکثر شعائر  الحج دون احرام ،ووصف احد الحداثيين وىو حسن حنفي ، انو ذىب الى 
في العصر الجاىمي ،وان حائط  الحج مظيرية ووصف الكعبة بأنيا توحي لمناظر بالوثنية القديمة

مناسك الحج التي تربط الجديد بالقديم والمسممين  رمي الجمرات ىو كالتمثال في الجاىمية ، وأن
 (2).قديمة بعد تيذيبيامن بقايا الوثنية ال بالحنفاء ،والرسول بإبراىيم ،ىي

منيا مأخوذ عن  والمتأمل لشبيات اصحاب القراءات المنحرفة في شعيرة الحج يجد أن كثيرا
السابقة وعن العادات والشعائر  المستشرقين الذين يزعمون أن االسالم دين مأخوذ من الديانات

 .الجاىمية

مفروضة في  بادات والشعائروالحق أن االسالم دين التوحيد ،وال مانع من أن تكون بعض الع
فييا شيء من الوثنية  أكثر من دين ،ولكن يجب أن يعمم بأن شعائر الحج في االسالم ليس

 (3).،وانما ىي أحكام اليية

 رابعا : الصيام

مشروط بالبيئة  (4)،والصوم كذلك ليس فرضا انما ىو لمتخيير وىو مفروض عمى العربي فقط ألنو
 (5)دينية. بالنسبة لممسمم غير العربي مجرد داللة وعبرالعربية ولذلك فالصوم 

الصيام او  ويرى عبد المجيد الشرفي ان قضية صيام شير رمضان خاضعة لمتخيير بين 
مفتوحا لعدم صومو  االطعام فبعد ان ذكر اآليات التي تناولت الصيام قال " اال انو ترك الباب

                                                           
 (174 -173المازق في الفكر الديني ) ((1
 (77قراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل اإلسالمي ، د. محمد عمارة ) ((2
 (42٢الشرعي واستيدافو في الفكر العربي المعاصر)( اعادة قراءة النص (3

 (64 -63) والتاريخ الرسالة بين واالسالم( ۰۲۹) الشرفي المجيد عبد لبنات (4)
 (۰۱۰سمطة النص عبد اليادي عبد الرحمن ) ((5
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تأويل اآليات المتعمقة بو وخاصة  ين فمم يتموالتعويض عن ىذا الصوم بإطعام مسكين أو مساك
وقولو : } يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم  (1)قولو : }وعمى الذين يطيقونو فذية طعام مسكين{؛

التعويض عن الصوم باإلطعام اال بعد وفاة الرسول ،بينما كان  في اتجاه رفض امكانية (2)العسر{
المسممين المعاصرين يتحرجون من التعامل المباشر مع النص حياتو ،ولكن  األمر مقبوال في

 (3).، وما زالوا يقرؤونو من خالل انتاج الفقياء والمفسرين في العصور الخوالي القرآني

مبينا أن المفسدة  وقد استعرض الدكتور الريسوني دعوى المصمحة في افطار رمضان ورد عمييا
يمارس فييا الصيام وليست  مارسات وعادات خاطئةالمدعاة في الصيام قد تكون راجعة الى م

تمك الممارسات ال دعوة شعب مسمم الى  من ضروراتو وال من شروطو الشرعية ،فالواجب منع
 .ترك ركن من أركان االسالم

امثمة كتوفير  ثم يوضح بأن الصيام يمكن أن يستفاد منو في تنمية االنتاج وزيادتو ويضرب لذلك
والغذاء ،وما يأخذه  يقضيو الموظفون في تناول طعام وجبتي االفطارالوقت الذي يمكن ان 

التدخين من حاالت نفسية  المدخن من دقائق متكررة وعمى مدى اليوم أضافة الى ما يسببو
ايجابية عمى نفسية الصائم وسموكو  وبدنية سمبا عمى االنتاج ، وفي الواقع فان الصيام اثارا

ومراقبة اهلل تعالى في االقوال واالعمال الى غير ذلك  محرماتوصحتو وما يسببو من بعد عن ال
 (4).االنتاج مما يؤثر ايجابيا في صالح

التخيير في صيام  اضف الى ما تقدم فان حكم الصيام الوجوب وعميو فان المقصود ان دعوى
مخالف لما اجمع عميو  رمضان لعامة المسممين بين االمساك واالفطار مع االطعام أمر

وجوب الصيام لمن شيد شير  ممون ولما دلت عميو النصوص الشرعية المحكمة منالمس
  (5)رمضان.

 

                                                           
 (184سورة البقرة اآلية ) ((1
 (185سورة البقرة اآلية ) ((2
 (64االسالم بين الرسالة والتاريخ ) ((3
 (41 -38ينظر : االجتياد بين النص والمصمحة والواقع قطب الريسوني ) ((4
 (.418اعادة قراءة النص الشرعي واستيدافو في الفكر العربي المعاصر )( (5
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 الربا -خامسا

الذي يتخبطو  األصل في تحريم الربا قولو تعالى : }الذين يأكمون الربا ال يقومون إال كما يقوم
الربا فمن جاءة  وحرم الشيطان من المس ذلك بأنيم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع

فأولئك أصحاب النار ىم فييا  موعظة من ربو فانتيى قمو ما سمف وأمره إلى اهلل ومن عاد
 (1).}ال يجب كل كفار أثيم ( يمحق اهلل الربا ويربي الصدقات واهلل275خالدون)

 المجيد الشرفي " فإذا كان الربا محرم بنص القرآن فيو عند الفكر الحداثي غير محرم يقول عبد
التحريم أوال : ألنو ليس عممية  أما االقتراض من البنك بفائدة فيو بداىة ال يدخل تحت طائمة

معنوي من جية ومؤسسة مصرفية من جية  مالية بين شخصين ،بل طرفاىا شخص مادي أو
يء غير موجود موجودة في عيد النبي ،فال يتصور تحريم ش ثانية ،المؤسسات المصرفية لم تكن

وبالخصوص ألن الفائدة التي يقرض بيا البنك فائدة غير ربوية تحددىا الدولة  ثانيافي الواقع ،و 
 (2).سمفا

أولوا مفيوم الفائدة  ويتحدث الحداثي محمد الشرفي عن الفائدة الربوية فيقول " ان عمماء الفقو قد
...  مشاكل اجتماعية واقتصادية بطريقة مسرفة ،فمنعوا كل قرض ذي فائدة ،وبيذا تسببوا في

قرانيو كثيرة ذات صبغة قانونية في الظاىر قد نزلت  وكان عمى ىؤالء الشيوخ أن يفيموا أن قواعد
الجزيرة العربية زمن الوحي الذي حصل قبل أربعة عشر قرنا ،وان  في الحقيقة موافقة لظروف

 لتابعون ثماالزمنة واجبة ىينا ، وىي اكثر وجوبا فيما يتعمق بما سنو الصحابة ثم ا مراعاة تغير
القاعدة  مؤسسو المدارس الفقيية ،ومجرد ابتداع حيل يراوغون بيا القاعدة يدل عمى ان ىذه

 (3).تجاوزىا الزمن

 

 

                                                           
 (276 -275سورة البقرة اآليات ) ((1
 (276 -275سورة البقرة اآليات ) ((2

 (۰۰۰_۰۰۰) الشرافي محمد التاريخي التفاىم سوء والحرية االسالم(3) 
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سمسرة بتقاسم  ويكرر العاليمي ما قال بو اسالفو فيقول " ما دام المصرف ال يزيد عمى أنو مقر
قضت خبرتو ،وال قائل  و ،حيثالمردود مشاركة مع من أسمم اليو ماال ،مفوضا اياه ليعمل ب

تخرج عن كونيا من خدع االلفاظ الذي  بحرمة عمالة السمسار ،ويرى ان المسالة من اصميا ال
ما يأخذه المستثمر فائدة مال ال سعي فيو ،فأوىمتيم  كثيرا ما يكون مطية لمخطأ ،فقد اطمقوا عمى

لفاظ فقط ،ألنو ال ضمانة حتمية عمى ىذا التوىم من خداع اال كممة الفائدة أنيا ربوية ،وكان
،وجممة القول في المسالة اما انيا من الضرورات المبيحة ،واما أنيا شكل  لممال االصمي نفسو

 (1).في االفضاء الى النتيجة الواحدةالقروض ،وىما سيان  من

في  مما تقدم يظير لنا بجالء ال يقبل الشك ان الحداثيين يبيحون الربا ومن المعموم عندنا
... ولذلك فان  الشريعة االسالمية ان "حرمة الربا واضحة ونصوصو قطعية في الكتاب والسنة

واالنحراف وخارجة عن اجماع  من فضول القول أن نناقش ىذه الفتوى ألنيا واضحة الضاللة
 (2).33فقياء االمة خالل عصورىا المفضمة " 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (8۰ -8۸) الخطا ابن( 26٢) التغريب وميادين التجديد مزاعم بين العصرانيون(1) 
 ( 26٢) التغريب وميادين التجديد مزاعم بين العصرانيون( (2
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