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  ABSTRACT    

 

Modernity is a way of life and a pattern of new thinking that is achieved by overcoming 

the past, not by breaking with it, but by relying on it in its embers free from  ashes. 

Modernity is also the establishment of  a present that is the title of a future in which 

rationality prevails in thinking, leadership in governance and democracy in politics and 

society. Modernity is a case of a time evolution that allows the renewed status quo to 

express, in one form or another, the spirit of the age. 
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 ممّخص  
 

يتـ مف خبلؿ تجاوز الماضي ليس عبر القطيعة معو بؿ باالستناد اليو في جمره  جديد الحداثة أسموب حياة ونمط تفكير
دوف رماده ، والتأسيس لحاضر يكوف عنوانا لمستقبؿ تسود فيو العقبلنية في التفكير والرشادة في الحكـ والديمقراطية في 

جدد أف يعبر بشكؿ أو بآخر عف روح السياسة والمجتمع، فالحداثة حالة ناتجة عف تطور زمني يسمح لموضع القائـ المت
 العصر ، 

 
 .الحداثة _ الماضي _العقبلنية _التفكير _ الديمقراطية _السياسة _المجتمع مفتاحية : الكممات ال

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 أستاذ, قسم الفمسفة , كمّية اآلداب والعموم اإلنسانّية , جامعة تشرين , الالذقّية , سورية . *

 الالذقّية , سورية .**أستاذ, قسم الفمسفة , كمّية اآلداب والعموم اإلنسانّية , جامعة تشرين , 
 .عموم اإلنسانية, الالذقية, سوريا, قسم الفمسفة , جامعة تشرين, كمية اآلداب وال طالبة دراسات عميا )ماجستير( *** 



 ميموبي، شباني، محمود                                                                              الحداثة بيف االيديولوجيا والمعرفة

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

702 

 مقدمة : 
تقبؿ ىذا لالوعي دفع الحداثة يعني بالضرورة مبلحظة التنوع والتعدد في طروح موضوعية الشيء، بغرض  مصطمحإف 

ضمف منظور الروابط  ومبررهتطرح فكرة البديؿ  لبلستمرار في البحث ، لذلؾالشيء، بوصفو مشروعًا يجب تحقيقو 
إخضاع الحكـ إلى الرصد ب قامت، و  قدمت اسياماتيا وخبراتيا الى كؿ المعارؼالمستجابة لمفيـ، والحداثة بيذا الطرح 
 والتجريب لتشكيؿ الرؤية الجديدة لمعالـ.

 اعتمدتيس نتيجة حتمية، مشروط ىو طريؽ البحث في الحداثة، بوصفو معطى كشفيًا، ولالرأي البل ولما كاف     
 تحقؽ الكيفية الممكنة لمتوقعات المنتظرة لنسيج العالـ.ل إجراءاتيا االفتراضية، الحداثة

في مستويات  لذلؾ تستوي و المستجدة،اقع المتغيرات الحداثة عبر كافة مراحؿ تطورىا متحولة بحسب و حيث غدت 
 طرائؽ التفكير. وومية، الحياة الي بما فييا تشمؿ أو تحاوؿ أف تشمؿ، كؿ مجاالت الحياةل مختمفة، 

إذًا الحداثة: ليست حافظة وثائؽ تفيد محؾ التجربة الماضية أو تفسرىا، بقدر ما ىي انكفاء عمى قوؿ الشيء في تماثمو 
بأف إعادة القراءة في ضوء العصر تختمؼ جذريًا عف قراءة العصر في ضوء الفقو المعطؿ باختراؽ المعيود، ذلؾ 

 والجامد.
 آفاؽ واسعة مفعنايتو إلى  مصرفا حدود األحكاـ الجاىزة، المصنفة، يحاوؿ اختراؽ منظورالحداثة إجراء  لتغدو     

إف الحداثة تحاوؿ أف تظؿ أمينة لما كاف يتطمع إليو التراث، بعيدًا  حيثرادة القوة الفاعمة في خمؽ المبادرة. وا  المعرفة، 
الحداثة ال تمغي الماضي بقدر ما تحاوؿ أف فالتي تصور األشياء كما ىي، ال كما ينبغي أف تكوف.  النظرة الجامدة عف

، وببعض القديـكر تحتمؿ ىذا الماضي... فتستوعبو، بعد أف تقوضو، ثـ تبني عميو فكرًا مشبعًا ببعض عناصر الف
 ، لتستشرؽ منيا ما سيكوف...الجديد  عناصر الفكر

، وتتمثؿ ىذه االرىاصات ظيورليا إرىاصات ميدت ليذا ال بؿ كافمف عدـ.  تظيرلـ  ،ف الحداثة ضرورة حضارية ا
وبالرغـ مف يـ جديدة بيف القديـ والمحدث، لمتحرر مف القيـ القديمة، واالجتياد في ابتكار ق "الصراع الدائري"أساسًا في 

 في الحداثة. وثابت فبل شيء يقيني كؿ ذلؾ
كانت الحداثة في المعاجـ العربية تعني "المستحدث" الذي ىو نقيض "القديـ" فإف المعاجـ الفمسفية تتدرج  فاذا

أف  بالمصطمح إلى ما يوافؽ روح العصر في طريؽ آرائو المستجدة، حتى ولو كانت المواصفات قديمة. ومعنى ىذا
القديـ ليس شرًا كمو، وخير وسيمة لمجمع بيف محاسف القديـ والحديث أف يتصؼ أصحاب  والحديث ليس خيرًا كمو، 

الحديث باألصالة، والعراقة، والقوة، واالبتكار وأف يتخمى أصحاب القديـ عف كؿ ما ال يوافؽ روح العصر مف التقاليد 
ال تعني االنسبلخ  وىي"كؿ مبتكر مف نماذج شائعة مألوفة أو متوارثة، ىي الحداثة ف ،البالية واألساليب الجامدة لمتراث

ف التعمؽ في ىذا الشأف، ال يحتوي في داخؿ ذاتو إال عمىع استئصاؿ   ف أغبلؿ الماضي، أو التعمؽ بالقديـ، حتى وا 
ستدعي شعورًا بحساسية روح العصر، تيتطمب وعيًا  موقؼىي "إشكالية الحداثة  ألف  في حؽ تطوير مفيـو الحداثة

 تشكؿ حمقة ضرورية مف مجموع حمقات التأثير المندمجة مع تفاعؿ المستجدات العصرية. كونيا
ولما كانت الحداثة تقع في حدود مف االلتباس، والغموض، ال مف حيث أىمية التسمية أو طبيعة المصطمح ومغزاه 

ارض مع كثير مف المصطمحات المتداولة كالتحديث، وما قبؿ وحسب، بؿ مف حيث كونيا ما تزاؿ في صداـ وتع
الحديث، والحداثة البعدية، وغيرىا، وتغير المصطمح مف مرحمة إلى أخرى يولد استمرارية معطيات الحداثة ألنيا تتوجو 

ال يعني  نحو مطمؽ ال يتضمف غاية أو نياية واضحة وفي مقابؿ تدفقيا واستمراريتيا، تبدو المعاصرة محايدة، وحيث
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الزمف شيئًا بالنسبة لمحداثة بوصفيا انبثاقًا جوىريًا وشامبًل. كاف ال بد مف دراسة مفيـو الحداثة الذي يثير الكثير مف 
والذي شكؿ خاصة في القرف العشريف المادة الرئيسية في دوائر الفعؿ الثقافي والسياسي في أكثر مف مكاف. األسئمة 

اتساع ظاىر الحداثة قد ساىـ إلى حد كبير في انتشاره كبوابة ال بد مف فتحيا في  أف وعمى الرغـ مف قدـ المفيـو إال
ىي سماتيا؟ ما موقفيا مف التقنيات والثوابت التي تعارفت  عالـ المستقبؿ مف تمؾ األسئمة ما المقصود بالحداثة، وما

 مجرد تجاوز دوف قطيعة؟عمييا البشرية مف أقدـ العصور وتصالحت معيا؟ ىؿ ىي تجاوز قطيعة ما؟ أـ 
لف يأخذ العرب بأساليب الحداثة في أنساقيا المختمفة وقد عرفوىا قبؿ  لـ و باأليديولوجيا؟ ولماذا ة الحداثةما عبلقت

غيرىـ واختبروىا عبر اإلسبلـ الذي يعتبره الكثيروف عمى أنو الحداثة األولى في تاريخ العرب؟ وبيف كؿ إعادة نظر 
 ما، وال بديؿ... وأخرى، يندفع أكثر مف اتجاه أو نزعة أو تيار، ليعمف بألفاظ طيبة وبسيطة أنو اكتشؼ بديبلً 

فيؿ يمكف اعتبار ذلؾ ثرثرة عممية أـ غير عممية؟ تنعشيا اآلف مفيومات الحداثة والعقبلنية والعقمنة والعممانية والعممنة. 
وىؿ تفتتح الحداثة العربية مرحمة أفوؿ أخرى. بعد أف تآكمت أقنعة الذاتية في مرحمة مف مراحؿ التأخر العربي، وتآكمت 

 لمستعارة في زمف العالـ الجديد...تقدمو اأقنعة 
ف أعمف حضورىا؟  وىؿ يتضمف خطاب الحداثة النقدي غياب اليوية " الذات " بمعنى ما، وا 

 إلى قناع واالنتماء إلى اليوية الغائية نوعًا مف الحنيف المقدر والمقدور؟ الحداثيوكيؼ يتحوؿ البعد 
 

 :ودالالتها مفاهيم الحداثةأواًل: 
الحداثة في الحياة العامة مع ازدياد التبعية في المباس والطعاـ والسموؾ ، ]واإلشكالية في اإلسبلـ ىي بعد أف تغمغمت 

   .1إشكالية الحداثة في تناقضاتيا العربية وشروط تكونيا في مجتمع مختمؼ وىي خارج الثقافة السائدة[
زاء اليجـو الثقافي الجاري والمتوقع، وفي ضوء الضعؼ العربي العاـ وليس  نفعؿالم، ووقوؼ األمة تاريخيًا في موقع وا 

 جد أنفسنا في مأزؽ فعمي حوؿ مشكؿ التصرؼ في مواجية ىذا الواقع.لنالفاعؿ، فإننا نواجو قدرًا ال مفر منو.. 
سوى ما يتناسب مع طبيعتيا القومية أو البشرية التي  –في ظروؼ السمـ والحرب  –] فاألمـ ال تقبؿ لدى أي اتصاؿ 

كريسيا إلنسانيتيا. ومع ذلؾ فإف ىذا األمر يظؿ نسبيًا ومحكومًا بحسب التركيبة االجتماعية، التي تقبؿ في ىذه تعزز ت
 . 2المرحمة وىذه الدرجة مف التطور ما كاف مرفوضًا في مرحمة مبكرة [

وتحمؿ معيا كؿ أساليب  والخطورة تكمف في أف ثقافة المنتصر اليـو تحمؿ معيا أدواتيا الجديدة والفعالة التي تنقصنا،
 الترغيب والترىيب واإلغواء.

تو بعدة تسعى الستعادة اإلنساف الذي أمختمفة عف الحداثة الغربية فيناؾ حداثة إنسانيإف الحداثة التي نسعى إلييا 
  نا ىي تسعى آلة في أنظمتيا اإلنتاجية المتطورة ] أما نحف فالحداثة عندمجرد عف إنسانيتو وجعمتو التكنولوجيا الحديثة 

 . 3إلى المستقبؿ بالبحث عف شرعية عقبلنية ديمقراطية وثورية لتجاوز التكسر والتفاوت الحضاري والثقافي [

                                                           
1
 .40ص، 3002 ،دمشق ،األهالي للطباعة  ،الحداثة العربية مواقف وأفكار 6 طالب، محمد سعيد  - 

2
 .42ص،  8554 ،دمشق،اتحاد الكتاب العرب  ، تحديات الفكر والثقافة العربية 6 األزرعي، سليمان - 

3
 .352مرجع سبق ذكره ، ص ، الحداثة العربية مواقف وأفكار6 طالب، محمد سعيد  - 
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الحداثة ىي انسبلخ عف المسممات والتقاليد والمعتقدات والقيـ واألحكاـ الخرافية لترسيخ ونشر نقيض ذلؾ ولما كانت 
،  وبالتالي اكتساب حريتو وكرامتوالوحيدة المتحكمة في الطبيعة والمجتمع، اإلنساف ىو القوة  ليغدوالذي ىو العقؿ 

 المصدر والمرجع الوحيد لمفرد والفكر والقيـ. أصبح العقؿ حيث 
ذا كانت الحداثة تعني التقدـ كما عرفو الغرب منذ الثورة الصناعية ] وىو التقدـ الذي يطمح عالمنا العربي تحقيقو أو  وا 

ىو بالكاد التطمع العربي لبلنتقاؿ إلى الوضع الذي يوجد فيو  دخوؿ مرحمتو والتحديث االقتصادي عمى االقؿ بداية
المجتمع الغربي الوضع المعتمد في مجاؿ اإلنتاج عمى الوسائؿ واألدوات التكنولوجية واألساليب الفنية اإلنتاجية وفقط 

 . 1أساليب الكونية الخصوصية[
لحداثة بيف مفكر وآخر ومدرسة وأخرى لكف الجميع يتفؽ عمى أف الحداثة أسموب وفي ضوء ما تقدـ يختمؼ مفيـو ا

حياة ونمط تفكير يتـ مف خبلؿ تجاوز الماضي، ليس عبر القطيعة معو بؿ باالستناد إليو في جمره دوف رماده، 
لديمقراطية في السياسة والتأسيس لحاضر يكوف عنوانًا لمستقبؿ تسود فيو العقبلنية في التفكير والرشادة في الحكـ وا

والمجتمع، ويرى البعض أف مفيـو الحداثة مفيـو حركي وصراعي في كنيو يتغير بتغير األجياؿ، وال يمكف أف يتصؼ 
 بو جيؿ دوف آخر، أو بمد دوف آخر.

أو بآخر عف روح العصر ] بينما يرى آخر أف الحداثة  المجتمعات وىي تعبر بشكؿفالحداثة حالة ناتجة عف تطور 
مصطمح عسير التجديد مع أنو مرتبط بتعريفات صنعتيا ظروؼ مناسبة غير أنيا عرضة لمتغيير إذ يستخدـ المصطمح 
  تاريخيًا لتحديد مرحمة فنية آخذة في التبلشي فيظير ما يعارضيا مثؿ ما قبؿ الحداثة / الحداثة القديمة، الحداثة الجديدة 

 . 2ما بعد الحداثة [
إف تغير دالالت المصطمح مف مرحمة إلى أخرى يؤكد استمرارية تدفؽ معطيات الحداثة ، وىي بيذا أشبو بالعصارة التي 
تمد الشجرة بأسباب الحياة والنمو المتواصؿ، فإذا كانت حياة الشجرة منوطة بتمؾ العصارة التي تسري في كيانيا ىكذا 

مراره ألنيا ال تتوجو نحو مطمؽ ذي غاية بؿ تتوجو نحو مطمؽ ال يتضمف األمر مع تيار الحداثة فبل بد مف تدفقو واست
 هناك تسع مميزات لعممية الحداثة:واضحة. أو نيايات  غاية
االنتقاؿ مف المجتمعات البدائية إلى كتقود إلى تغيير جذري وكمي في أنماط الحياة البشرية  حداثة عممية ثورية: .1

 المجتمعات المتحضرة.
ال يمكف تقميصيا إلى عالـ منفرد وتتطمب تغيرات في كؿ مناطؽ فكر وسموؾ اإلنساف  معقدة: الحداثة عممية .2

 التمايز...الخ –الحركة االجتماعية  –وتتضمف مكوناتيا عمى أقؿ تقدير التصنع، الحضرنة 
 : إف التغيرات في عامؿ واحد مرتبطة بالتغيرات في عناصر أخرى وتؤثر فييا.الحداثة عممية منهجية .3
في أوروبا ولكنيا أصبحت اآلف ظاىرة عمى مستوى العالـ  16-15نشأت في القرنيف  لحداثة عممية عولمة:ا .4

 فكؿ المجتمعات إما حداثية أو في طريقيا إلى أف تصبح حداثية.
إف الوقت المطموب لبلنتقاؿ مف التقميدية إلى الحداثة يقاس باألجياؿ، قد احتاجت  الحداثة عممية مطولة: .5

 ت الغربية إلى عدة قروف لتصبح حديثة.المجتمعا

                                                           
1
 .830ص، 3080 ، بيروت ،التنوير ،الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة 6 بوجنال، محمد - 

2
 .81ص ،3003 ، دمشق، اتحاد الكتاب العرب  ،الحداثة من األيديولوجيا إلى المعرفة 6عروسي، سهيل- 
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: فالمجتمعات تبدأ بشكؿ واضح بالمرحمة التقميدية وتنتيي بالمرحمة الحديثة، الحداثة عممية متدرجة في مراحل .6
 وبيف ىاتيف المرحمتيف ىناؾ أطوار انتقالية فرعية.

لبعض أف المجتمعات التقميدية ليا : توجد نماذج مختمفة عديدة لممجتمعات التقميدية ويرى االحداثة عممية تجانس .7
أمور قميمة مشتركة فيما بينيا ما عدا حاجتيا لمحداثة، أما المجتمعات الحديثة تشترؾ مف جية أخرى في أمور متشابية 
أساسية إذ تنتج الحداثة توجيًا إلى خمؽ نقطة التقاء بيف المجتمعات قد تقود الضرورات الكمية لؤلفكار والمؤسسات 

 ى مرحمة تكوف فييا المجتمعات المتنوعة متجانسة لكي تكوف قادرة عمى تشكيؿ دولة عالمية.الحديثة إل
إف مجتمعًا قد بمغ مستويات معينة مف الحضارة والتعميـ والتصنيع في عقد  الحدثة عممية مبرمة ال يمكن عكسها: .8

ت التغيير بشكؿ ميـ مف مجتمع آلخر واحد لف ينحدر فعميًا إلى مستويات أدنى في العقد الذي يميو سوؼ تتنوع معدال
 ولكف اتجاه التغير لف يتوقؼ.

إف الجراح التي تسببيا الحداثة كبيرة وعميقة إال أنيا أمرًا ال بد منو، بؿ وأمر مرغوب بو.  الحداثة عممية تقدمية: .9
ماعي والسياسي واالقتصادي إف تكاليؼ وآالـ فترة االنتقاؿ خصوصًا في المراحؿ المبكرة كبيرة ولكف إنجاز النظاـ االجت

 الحديث جدير بيذا.
 إف الحداثة تعزز عمى المدى البعيد سعادة اإلنساف حضاريًا ومعنويًا وماديًا.

غير الحركية والبناء ] فالحداثة ىي ذلؾ الوعي الجديد بمتغيرات الحياة والقدرة عمى تحرير العقؿ مف الثوابت المقيدة 
الطبيعة، في فضاء واسع غير مقيد ولكنو تحت سيطرة  –المعرفة  –ثالوث اإلنساف  عمييا تأسيسًا لمجتمع يتحرؾ فيو

 . 1العقؿ وآلياتو وأحكامو [
فالحداثة ال تشمؿ نوع مف الخرؽ لمزمف والتأريخ وىي ليست مكّوف في الذات بؿ خروج منيا، ال تستيوييا اإلنسانية، وال 

 فة غرضية الشعار، فمكؿ خطاب سمطة يحاوؿ فرضيا، وتسعى كذلؾتختبئ وراء ىذا الشعار وأمثالو، إنيا تسعى لمعر 
 إلى الحرية. الحداثة 

مف التوقؼ عمى بعض المفاىيـ ذات  ] في ضوء تغير دالالت مفيـو الحداثة مف أجؿ ضبط أكثر لممصطمح ال بد 
و وتجاوز كؿ ما يعيؽ الصمة بمفيـو الحداثة. فالتحديث ىو قدرة المجتمع عمى خمؽ اآلليات الضرورية لتنظيـ ذات

 . 2تحرير العقؿ والطبيعة واإلنساف وقد ارتبط التحديث بمفيـو الثورة العممية ونتائجيا [
 ثانيًا: التأريخ لمحداثة:

الغرب الذي جاء إلى ببلدنا بجيوشو وأساطيمو ليعممنا بالحديد والنار أنو ال مكاف في عالمو سوى لؤلقوياء، الغرب، 
غرب الحضارة والتقدـ، غرب الثورة الديمقراطية، غرب النيضة واإلصبلح الديني والتنوير، غرب القيـ والمناىج الحديثة 

 ة حددت مسارات الفكر والسياسة واالقتصاد.أثار ردود فعؿ متناقض ، والتقانةوالصناعة 
 : ] يذىبوف إليو طمبًا لمعمـ والمعرفة والتمدف، مف الغرب يأخذواأمموف أف ة يكاف العرب في بداية نيضتيـ الحديث

 لكنو ما لبث أف جاء ىو إلييـ فاتحًا مزىوًا بانتصاراتو وتقدمو حامبًل شعورًا بالتفوؽ واالمتياز، مفعمًا بالكبرياء،
ال تصمح لشيء إال أف تكوف سمادًا لتاريخو وموضوعاً إلرادتو، شعوب ليست سوى مادة لتظير والغطرسة إزاء شعوب 

 . 3عظمة تاريخو [
                                                           

1
 .84المرجع السابق ، ص  ،الحداثة من األيديولوجيا إلى المعرفة 6عروسي، سهيل - 
2
 .30المرجع السابق ، ص- 
3
 .33ص، 3002 ،8ط ،دمشق ،دار عالء الدين  ،قضايا النهضة 6 جباعي، جاد الكريم - 
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بالذؿ والميانة واالنكسار والظمـ والقير  لقد بات الغرب المتفوؽ الغالب في الوعي العربي نموذجًا ومعيارًا ويولد شعورًا 
العرب الغرب وكرىوه في الوقت نفسو، وذلؾ بقدر حبيـ لذاتيـ وتعمقيـ بتاريخيـ وتراثيـ وكرىيـ واالستقبلؿ. إذ أحب 

 ألوضاعيـ.
] الحداثة ال ترجع إلى النصوص الدينية اإلليية التي سيطرت زمنًا طويبًل، الحداثة ىي ذاؾ النظاـ الشمولي المنفتح 

ومسؤوليتو، وىي وفؽ ذلؾ تعتبر نظامًا ال نياية لو تتنوع عمى المجيوؿ والمبني عمى مركزية ذات اإلنساف وحريتو 
 . 1أشكالو في التاريخ وفؽ الشروط والحاجات المادية المجتمعية [

فيذه الحداثة تكمف في تحقيؽ مضاعفة األرباح، والفوائد بفعؿ سمطة تسمطية تؤمف بالتدبير واإلنتاج وفؽ قاعدة تراتبية 
مر سوى مجموعة نصابيف مستثمرة سمطتيا تمؾ لمنع شروط ظيور نقيضيا. وال شؾ الوسائط الذيف ليسوا في حقيقة األ

 أف فعالية الحداثة تختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف.
ألف ىذا الفكر إلى فترة زمنية أو مساىمة مكانية واعتبارىا المرتكز الوحيد النطبلؽ الفكر الحداثي  الرجوعومف الصعب 

 التاريخ. ىو حصيمة الجيد اإلنساني عبر
 ] ألف التفاوت بيف البشر أمر طبيعي، ومف اقتضاء التفاوت أف يكوف التضاد، ومف اقتضاء التضاد أف تكوف

 . 2المنازعات [ 
فاإلنساف عبر امتداده الزماني والجغرافي، ،  حققت البشرية انجازات ضخمة عبر أفراد تميزوا بالصبر والمثابرة  حيث

 ىذه الحصيمة الحضارية.يساىـ بيذا الجزء أو ذلؾ في 
لقد قدـ الشرؽ: الصفر وىو أىـ إنجازات الفكر اإلنساني، والبوصمة والجبر والمقابمة )الخوارزمي( ومساىمات كبيرة في 
الفمؾ والرياضيات. كما قدـ الغرب مثؿ ذلؾ عبر غاليمي وباسكاؿ واليبنتز وانشتايف ونيوتف في مختمؼ العمـو الطبيعية 

ف كاف يسجؿ لمغرب أف استطاع توظيؼ المنجز اإلنساني أكبر مف الشرؽ وىو ما يتجمى في والرياضية والفيز  يائية ] وا 
عالـ اليـو وليذا أسبابو، إذ كاف التأكيد دومًا عمى أف الخيوط األولى نسجت في اليوناف وأف شمس الحضارة تشكمت 

 . 3أشعتيا في األرض اليونانية [
لقد كاف اإلغريؽ مدركيف ألىمية حضارات الشرؽ القديـ فقد رأى ىيرودوت والممقب بػ" أبو التاريخ " أف الديانة 

وفي محاورة طيماوس ألفبلطوف يقوؿ أحد الكياف المصرييف لسولوف ] أنتـ   والحضارة اليونانيتيف قد قدمت مف مصر، 
 . 4[طابع حضاري موغمة في القدـ يحمؿ كـأييا اليوناف لستـ إال أطفااًل وال شيء لدي

وكاف أرسطو وىو مف كبار مفكري البشرية يقوؿ: أف العمـو الرياضية قد نشأت في أرض حيث كاف الكينة يتمتعوف 
 . بالفراغ الضروري لمدراسة

يا وعبر اليوناف لـ يكف إال محطة في الدرب مرت الحضارة العربية القديمة مف بابؿ ومصر بوساطتاذا ما تطرقنا الى و 
الشرؽ قد قدـ لمفكر، تعددية اآللية حيث امتدت وانتشرت آلية ببلد الشاـ إلى الروماف فطريقيا إلى أوروبا وأمريكا. 

                                                                                                                                                                                
 
1
 .5ص، 3080،بيروتالتنوير  الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة. 6بوجنال، محمد - 

2
وزارة الثقافررررة  ، تحقيررررق د6 عبررررد انلرررر  نبهرررران ،مقرررراكت وكتررررب و قضررررايا وحرررروارات النهضررررة العربيررررة   6الزهررررراوب، عبررررد الرررررحمن - 

 .248ص، 8551 ،دمشق

3
 .32مرجع سبق ذكره ، ص ،الحداثة من األيديولوجيا إلى المعرفة 6عروسي، سهيل  - 

4
، ص المرجع السابق  - 

32
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وآلية مصر " سيرابيس " إلى اليوناف. وكذلؾ كاف ألساطير الشرؽ تأثير واضح في مسار الفكر االسطوري اإلغريقي 
ىذه ىي مف أوائؿ مراكز الثقافة السومرية في ببلد الرافديف  ية أورؾ، وأورؾ مثاؿ: تأثير أسطورة ىرقؿ اليونانية بشخص

 إذا كاف المصدر الشرقي القديـ وراء المصدر اليوناني والروماني فإنو يوجد أيضًا وراء المصدر الييودي والمسيحي.
 الحداثي؟بعد كؿ ذلؾ لماذا ىذا اإلصرار عمى اعتبار اليوناف مركز اإلشعاع الحضاري وتاليًا 

فبلسفة والحداثة في نياية األمر مف صنع اإلنساف وألجمو بالمعنى اإلنساني ولـ يكتسب اإلنساف وجوده الفعمي إال مع 
  إلى اإلنساف الذي أصبح يشكؿ المحور األساسي الذي تدور حولو الدراسات  اليوناف الذيف نقموا االىتماـ مف الطبيعة

 ومنو انطمقت الحداثة.
 العقمنة والحداثة: قةعال ثالثًا:

الفكر الحر ، لقد  نعتمدإذا شئنا تجاوز مرحمة التقميد واإلتباع إلى مرحمة االبتكار واإلبداع واألصالة، وجب عمينا أف 
ما قالو كاف لنا في أوج حضارتنا جوالت فمسفية أصمية، فكما يستند الطفؿ إلى الجدراف في مشيو كذلؾ نستند إلى 
ف كنا  [الفبلسفة الغربيوف في تفكيرنا وعممنا وما أكثر ما نرقع أفكارنا بأقواؿ غيرنا كما نرقع دنيانا بآخرتنا.... ونحف  وا 

نؤمف بقدرتنا عمى اإلنتاج المبتكر فإننا ال ننكر ما لمتقميد مف أثر في اإلبداع. وال سبيؿ إلى إيجاد فمسفة عربية متجددة 
أف تعبر عف منازع العقؿ العربي وحاجاتو وأف تعمؿ   ومف شروط ىذه الفمسفة ؿ المثاؿ قديمًا وحديثًا قإال بمجاورة الع

 . 1 ]حتى يصير كغيره مف المجتمعات الغربية الراقية ندًا ونظيرًا     عمى إصبلح المجتمع العربي الحديث 
جميع الحقائؽ واإليماف بوحدة الحقيقة واالعتماد عمى العمـ والتجربة والقوؿ  اكتشاؼإف اإليماف بقدرة العقؿ العربي عمى 

 بحرية االختيار كؿ ذلؾ مف المبادئ الضرورية لكؿ فمسفة عربية متجددة.
] فبل يمكف أف نقوؿ أف العمـ وحده ىو سبب نجاح الغرب، إنما يجب أف نفحص تاريخ نيضتيـ فحصًا دقيقًا ونفرؽ بيف 

اس وبيف ما ىو صورة ظاىرة وقشور زائدة لنستدؿ عمى الروح المحركة التي أخرجتيـ مف ظممات ما ىو لب وأس
 . 2اليمجية إلى عالـ الحضارة الحديثة [

ينبذوف التقاليد القديمة  ، حيث جعمتيـ مف سوء الحالة في القرف الثامف عشر الغربييف تأخرج وما ىي المعجزة التي 
والتي السبب في ىدـ العمـو المستندة عمى النقؿ وحده  تمؾ المعجزة التي كانتلسخيفة، ات االفاسدة وال يعتقدوف بالخراف

حالتيـ االقتصادية وزيادة أمواليـ حتى استطاعوا أف يبنوا المدف العظيمة ويشيدوا المعامؿ االرتقاء بعمى  ساعدتيـ 
 واألدبية، واتسعت شوكتيـ فاقتسموا العالـ؟زادت قوتيـ المادية ف ـ األدب،ينشروا العمـ، ويرفعوا مقاو الجسيمة 

] كؿ ىذا ألنيـ بدأوا ال يطيعوف إال العقؿ الذي انتيى بيـ إلى اإلفراط في تعظيمو إلى أف أقاموا لو تمثااًل يعبدونو، 
 . 3فالعقؿ وحده كاف الحاكـ في كؿ شيء [

أجيزة عبر ارية التي منيا انبثقت حضارتيا وقد لعبت وسائؿ االعبلـ الغربية دورا كبيرا في استيداؼ ثقافتنا الحض
التي حددت أفكارىا وقيميا ومعاييرىا الشركات  االستيبلؾ واالغتراب والضياعاالتصاالت الحديثة لتحؿ محميا ثقافة 

شراؼ وتوجيو الدوؿ المتقدـمتعددة الجنسيات والمؤسسات الثقافية التي تعمؿ تحت رعا . ] وجب أف تكوف الحداثة ية وا 

                                                           
1
 .202-203مرجع سبق زكره ، ص  ،الحداثة العربية مواقف وأفكار 6طالب، محمد سعيد  - 

2
وزارة  ، القسرررررم األول ،تقرررررديم6 محمرررررد كامرررررل ال طيرررررب ،مقررررراكت م ترررررارة وقضرررررايا وحررررروارات النهضرررررة العربيرررررة  6 عيررررراد، كامرررررل  -

 .200ص، 8552 ،دمشق ،الثقافة

3
 .208 صالمرجع السابق ، - 
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بية ىي العقبلنية وىي الثورة، وليست فعبًل سياسيًا وحسب بؿ ىي فعالية معرفية وممارسة نظرية في حقؿ العر 
قميمية ودولية، ذات  أيديولوجيات متعارضة ومتصارعة وقوى اجتماعية وطبقات سياسية داخمية وخارجية عربية وا 

 ي أشكاؿ فكرية تحتوي بالضرورة عمى وعي استراتيجيات متداخمة وىذه الفعالية تتضمف وعيًا إشكاليًا لمذات ف
 .1موضوعي [

اجتماعي، عقبلني،  وقد لعبت العقمنة الدور األساسي في الحداثة والتحديث، وتمثؿ األساس لتكويف فكر سياسي،
عبلء ش  .أف الذات مقابؿ األنا االجتماعيوالنضاؿ ضد التفاوت ، وا 

وعنواف قوتيا، وقد ارتبطت فكرة ويعتبر العقؿ أكبر فعالية إنسانية عبر التاريخ وقد كاف دائمًا محور الكينونة اإلنسانية 
الحداثة بالعقمنة ارتباطًا وثيقًا بحيث أف التخمي عف أحدىما ىو بمثابة إلغاء لآلخر ] إذ تتحدد بنية مفيـو العقؿ الحداثي 

وفة: الحرية والموضوعية والعمومية، وعمى ىذه المبادئ الثبلث الكبرى تأسس نظاـ العقؿ في ثبلثة مكونات أساسية معر 
الحداثي الذي أفرز مؤسسات حداثية كالصناعة، والتكنولوجيا....، فيذا العقؿ ىو الذي أسس لمحريات بأنواعيا المختمفة 

 . 2وجعؿ العالمية والعمومية أفقًا لممجتمعات البشرية [
 لذي يفرض نفسو ىنا في ىذا الموضع:ولكف السؤاؿ ا

 لماذا لـ يتجو التطور العممي والفني والسياسي واالقتصادي إال في أوروبا عمى دروب التعقيؿ الخاص بالغرب؟
تفكؾ التصورات  حيث أف زاؿ أمرًا مفروغًا منو،العقبلنية الغربية كاف وال ي يسمىإف وجود صمة بيف الحداثة وما كاف 

 .تفككًا أوجد في أوروبا ثقافة ال دينية ىو عممية عقبلنيةالدينية لمعالـ 
] إف نظرية التحديث بالنسبة لمفيـو الحداثة تعمد إلى تجريد مثقؿ بالنتائج فيي تفصؿ الحداثة عف أصوليا، وتعرضيا 

يطمؽ فيو وأكثر بمثابة نموذج عاـ لسيرورات التطور االجتماعي، نموذج حيادي ييمؿ اإلطار المكاني / الزماني الذي 
مف ذلؾ تقطع الصمة الداخمية التي تصؿ بيف الحداثة واالستمرار التاريخي لمعقبلنية الغربية عمى نحو يصير فيو مف 

 . 3الممتنع فيـ عمميات التحديث بصفتيا عمميات تعقيؿ أي بوصفيا التاريخ الموضوعي لمبنى العقبلنية [
 عقمنة القول والفعل بـــ: وقد تجسدت العقمنة في النهضة األوروبية مع

وقد بدأ مع الثورة األبستمولوجية لمعصر الكبلسيكي مع غاليمي وديكارت واليبنتز ونيوتف ىذه  عقمنة الفكر العممي: .1
 الثورة التي فصمت العمـ عف األيديولوجيات وأسست الرياضيات نموذجًا لمعمـ.

وقد تحدد عصر النيضة األوروبي بإعادة قراءة التاريخ مف خبلؿ إرادة المعرفة والييمنة  عقمنة القول التأريخي: .2
العالمي مف خبلؿ وضع الوعي العربي وعيًا مؤسسًا وذلؾ بالعودة إلى الحضارة اليونانية كنقطة انطبلؽ لبناء العقؿ 

 إلى وحدة العالـ الغربي.وكناية قصوى وذلؾ بالنداء 
لنواميس التي تربط الرئيس بالمرؤوس وتعطي أساسًا مف خبلؿ ضبط مجموعة مف القيـ وا عقمنة القول السياسي: .3

 لمواجبات ولمحقوؽ.
بإحداث تقنيات عصرية لقراءة النصوص الدينية واقتحاـ كؿ المجاالت بما فييا المحرمات  عقمنة القول الديني: .4

 لممعرفة والبحث واالتعاظ.
                                                           

1
 .352مرجع سبق ذكره ،  ،الحداثة العربية مواقف وأفكار6 طالب، محمد سعيد  - 

2
 .22مرجع سبق ذكره ،  ،الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثة 6 بوجنال، محمد  - 

3
 .  22مرجع سبق ذكره ، ص ،األيديولوجيا إلى المعرفة الحداثة من6عروسي، سهيل  - 
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 . 1في الطبيعة [] فالحداثة تنتصر عندما يتعرؼ اإلنساف عمى الطبيعة بداًل مف أف يكوف 
 :رابعًا: ثقافة التغيير وتحقيق الذات 

في ىذه الفقرة نتطرؽ الى عبلقة الحداثة والمعرفة ، فاذا تميزت االيديولوجيا بأنيا عبارة عف منظومة أفكار مرتبطة 
شكؿ  اجتماعيا بمجموعة اقتصادية وسياسية وفكرية ،معبرة عف المصالح الواعية ليذه المجموعة ، أو تمؾ ، عمى

بالحقائؽ االجتماعية وصياغتيا بطريقة  باإلحاطةمقاومة لمتغيير ، ومفككة لمبنات الكمية . وتكمف قدرة االيديولوجيا 
جيدة ، حيث تتـ دراسة االيديولوجيا لمعرفة مدى عكسيا لمواقع وىذا يتطمب دراسة البدائؿ التاريخية المتاحة والنظر 

بلقة بيف البناء الفوقي والبناء التحتي ، وىي عبلقة جدلية فكبل البنائيف الفوقي دراسة الشكؿ الخاص لمعلبليديولوجيا 
 والتحتي يكتسب ىويتو المتعينة مف خبلؿ اآلخر اال أف البناء التحتي ليس موجود ماديا وحضاريا وفكريا.

الجديدة ، ماداـ يعكس تأخر )قد اليكوف االختبار السياسي وحده عامبل في توحيد الوعي داخؿ المؤسسة القديمة أو 
 .2البنى والعبلقات والقوى(

تميزت الحداثة بتطوير مستويات جديدة في المعرفة وذلؾ باالنتقاؿ التدريجي مف المعرفة التأممية التقميدية التي تتصؼ 
ب والتكميـ ، الى المعرفة التقنية التي تقـو عمى اعماؿ العقؿ المعتمد عمى المبلحظة والتجريبأنيا معرفة كيفية 

.فالمعرفة الحداثية معرفة عممية أي تقنية يخدـ التقنية ، غايتيا السيطرة الداخمية والخارجية ، عمى االنساف وعمى 
 الطبيعة .

)الحداثة عممية متدرجة في مراحؿ : فالمجتمعات تبدأ بشكؿ واضح بالمرحمة التقميدية ، وتنتيي بالمرحمة الحديثة وبيف 
 .3اؾ أطوارا مرعبة وكؿ المجتمعات بشكؿ أساسي تنتقؿ مف خبلؿ المراحؿ نفسيا(ىاتيف المرحمتيف ىن

مف ىنا نبلحظ أف عقؿ الحداثة ىو عقؿ أداتي والمعرفة الحداثية معرفة تقنية ، فيي اضفاء الطابع التقني عمى العمـ 
 وعمى العمـو االنسانية واالجتماعية ، اي اضفاء الطابع التقني عمى الثقافة ككؿ.

اعر اليوية يصبح العالـ التقني ثقافة تحؿ محؿ الثقافة التقميدية وتكيفيا بالتدريج، مؤطرة المجتمع العصري .فتزوده بمشل
 واالنتماء واألخبلؽ .

ىنا نبلحظ بأف الحداثة تتميز بأنيا تجوؿ جذري وعميؽ عمى ،  4)الحداثة تشمؿ عمى نوع مف الخرؽ لمزمف والتاريخ(
فكرية كمية ، وىذه  ة سواء في فيـ االنساف وطبيعتو ، وفي تصور الطبيعة وفي التاريخ فيي بنيةكافة مستويات المعرف

     البنية عندما نبلحظ بنية اجتماعية تقميدية فإنيا تحاوؿ تفكيكيا ورفع القدسية عنيا،ومف ىنا نبلحظ بأف
ممكنًا إيجاد  يعد ، حيث لـوحدة الذات والموضوع مف خبلؿتفعيؿ دور الفكر في الحياة العامة تقـو ب الثورة الثقافية 

والتقنية التي تيدد  المية لثقافة العلؤلزمة الفكرية السائدة في عصر العولمة وىيمنة ا الثقافة القديمة وال إلشكاليةالحموؿ 
 .السيادة، واليوية، والقومية العربية، ووحدة األمة

                                                           
1
 .22المرجع السابق ، ص  
2
 .22,ص1991, 1خضر , مصطفى, الحداثة كسؤال هوية , اتحاد الكتاب العرب, دمشق , ط 

3
 12, ص2002عروسي , سهيل الحداثة من االيديولوجيا الى المعرفة,اتحاد الكتاب العرب , دمشق,  
4
 .91. ص7002الحداثة من اكيديولوجيا الى المعرفة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . عروسي، سهيل ،  
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ثقافة األزمة بقدر ما ىي تعبير موضوعي عف حالة الوعي االجتماعي واالنشقاقات في بنية الثقافة القديمة حيث أف 
األكثر مطابقة لحركة التاريخ  لؤلوضاعىي مرحمة تحديد و مقدمة لمخروج مف المعضبلت والمشكبلت الراىنة كذلؾ ىي و 

حباط ومف انييارات فإف ما  ىو جوىري يحتوي عمى جذور االنعطافات النيضوية ] وبقدر ما يسود فييا مف يأس وا 
 .1والثوروية [ 

] ولما كانت اليوية مرتبطة بحياة األمة وىي تتطور مع التطور السياسي واالجتماعي فاليوية القومية التي تحمؿ سمات 
وتتجذر وتتحوؿ، وتتصارع التجربة التاريخية تحمؿ سمات الواقعية والراىنية ىي كذلؾ تنمو نموًا تاريخيًا، فتغتني وتتسع 

داخميًا وخارجيًا وتتفاعؿ مع الشعوب والثقافات وتنغمؽ أحيانًا بسبب ىجـو أو ضعؼ، وتنفتح حينًا بسبب قوة أو ضعؼ. 
  2وىي ال تتوقؼ أبدًا عف ىذه العممية، كالشجرة التي تتغذى مف األرض ومف اليواء [

رادة التغيير بيف الثقافة والحداثة يظؿ الفكر العربي في حالة مف عدـ التوازف، وثمة إشكاليات في جدلية  وبيف التغير وا 
دخالو في منظومة فكرية مرنة واتباع البحث  االىتماـ بو في و الموروث، والوافد، وتجمى حيوية الثقافة في تمثؿ الوافد وا 

ياة العربية مستوردا ، ولما كاف التغيير في الح عممية تغيير مف الوسائؿ كي ال يكوف دخولنا في العصر أعزؿ
العاـ ليذه الثقافة العربية بسبب عدـ خصوصية األمة الثقافية ولـ يستطع إثر ذلؾ المظير  لبلستيبلؾ ، لـ يتفاعؿ مع 

 منفعبًل وليس فاعبًل.وبقي التأثر فيما يحدث حولنا  مقاومةقدرتو عمى التكيؼ مع تغيرات العالـ، لـ يستطع 
عبر الكفاح المنيجي والمتواصؿ ضد التعصب لممفاىيـ الجديدة، ويتـ إنتاج الثقافة باستمرار إذ أف التغيير يسمؾ طريقو 

نتيجة التغيرات عمى المستوى الكوني، ولكف ىذا ال يعني تجاوزًا لمذات ولمفيـو اليوية، فبل انفصاؿ لمذات واليوية عف 
ونة، والثقافة القادرة عمى حفظ التوازف في الشخصية وال بد مف وجود ثوابت يكوف األمر فييا تغييرا في الكين التاريخ،

 القومية ىي تمؾ التي تكوف ثقافة تغيير. ومف خصائص ثقافة التغيير:
وعي الخصوصية الثقافية القومية ألنيا المعبرة عف ذات األمة. إذ أف ثقافة التغيير تحتاج إلى إرادة مف خبلؿ  .1

السموؾ، وتصنيؼ المعمومات الناتجة، وتحميميا، وفحصيا باعتماد  عممية مسح شاممة لمختمؼ جوانب الحياة وأنماط
 أساليب وأدوات عممية عصرية بعيدًا عف التعصب لمدارج والمستقر.

نما ] ولكف االتصاؿ بالثقافات السائدة، عمى مستوى العالـ،  .2 االنفتاح عمى اآلخر ال يعني الذوباف في مشروعاتو وا 
نتاج متراكـ عبر تاريخ العمؿ عمى تصفية ما يناسب مشاريع عادة إنتاجو. فالحضارة جيد بشري متنامي وا  نا التنموية وا 

 .3اإلنساف [
 .في الثقافة القادرة عمى التغييردمج العمـ دمجًا موضوعيًا   .3
 التكيؼ اإلبداعي: ىو خيار الثقافة الوحيد والممكف ليتمكف اإلنساف مف التكيؼ مع التغيير المتعدد الجوانب. .4

 تتضمف لفظة الذاتية نقطتيف: حيثولما كانت العقبلنية وتحقيؽ الذات ىما شرطا الحداثة، وجب الحديث عف الذات، 
 والتي يتـ فييا توظيؼ إمكانيات الفرد في خدمة المجتمع وىو ما ينبغي أف يكوف. الفردية اإليجابية الفاعمة: .1

                                                           
1
 .351مرجع سبق ذكره ، ص  ،الحداثة العربية مواقف وأفكار 6طالب، محمد سعيد  - 

2
 .23ص، 3002 ،دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ،دراسة في إشكالية الثنائيات في الثقافة العربية 6 عروسي، سهيل - 

-
3

 ،دمشررررررق، اتحرررررراد الكترررررراب العرررررررب جرررررردل الثقافررررررة والسياسررررررة فرررررري الفكررررررر السياسرررررري  الفكررررررر العربرررررري .  6الملحررررررم، اسررررررماعيل 
 .43ص،3083
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وىي توظيؼ إمكانيات الفرد في خدمة الذات حصرًا في مقدمتيا ونتيجتيا، وىو ما ال  الفردية السمبية العدوانية: .2
 ينبغي أف يكوف.

 .اإلمكانيات الجيدة لخدمة المجتمعإذ يجب عمى الحداثة اعتماد الفردية اإليجابية الفاعمة: لتوظيؼ كؿ 
ت المنتجة، عمى أنيا أىـ عناصر النجاح يقتضي األمر النظر إلى تعمـ اإلبداع وتكويف الشخصية، والحفاظ عمى الذاو 
تكوف مف خبلؿ استراتيجية عربية موحدة تصنعيا الجماىير بإرادتيا وبوساطة ، التي النطبلؽ نحو بناء ثقافة التغييروا

تنظيماتيا الذاتية، ] وىذا المشروع التغييري بحاجة اليـو أكثر مف أية مرحمة أخرى إلى النمو في أجواء مف الحرية 
لى عمؿ جماىيري جاد تصنعو األمة عبر الممارسات الدائبة لرفع كؿ وصاية عمييا،  طيةالديمقراو  وتحقيؽ الذات، وا 

 . 1بإتاحة فرص مف الحرية والعمؿ الجاد المحصف بالرقابة الديمقراطية [
واالستفادة مف مستجدات  تطوير وسائؿ البحثبوىذه االستراتيجية ينبغي ليا أف تقـو عمى اإلبداع وتنمية الفعؿ المبدع، 

 تحقيؽ الذات والمحافظة عمييا أماـ كؿ دخيؿ.لالعصر 
] إذ تستمر معاناة البحث عف معنى التغيير واليوية والمصير كجزء مف مشروع ثقافي ينقطع عف ذاتو، ويتواصؿ مع 

 . 2اآلخر. يتصؿ بذاتو ويجابو اآلخر [
 الخاتمة: 

لما كانت في البداية أىداؼ الحداثة أنسنة الديف وجعمو في خدمة اإلنساف وجب أف تبنى الحداثة عمى مفيـو العقؿ " 
أعدؿ قسمة بيف الناس " بتعبير ديكارت إذ تمثؿ الحداثة شيء براؽ المع يشد الناظر إليو، وعمى أساس اإلحساس 

ية التي تحتفؿ بالطبيعة، ] فإف تحقّؽ قيمة األخوة تمؾ فتضبط بالجماؿ والكفاح مف أجؿ سيادة تتبنى األخوة اإلنسان
قوانيف الطبيعة، أي عدـ تأثرنا بالمحيط إال بما يخدـ مصمحتنا ويحقؽ تقدمنا، وترتقي بذاتيا " األخوة " إلى ما يسعدىا 

داثة المحققة في األرض وىي في ىذا تحاوؿ أف تستجيب لحمـ قديـ لعمو الماضي المفيد، ماضي حمـ في تصور الح
فما يؤاخي بيف اإلنساف ىو ميمو الفطري والقوي إلى لمذات والكفيمة بتقديـ كؿ جديد مفيد لئلنسانية قيد التحقيؽ التدريجي 

 .3ما ىو فاتف، سكونو بالجماؿ والسحر المطمؽ ىو ما يقّرب بيف الثقافات [
توحد اإلنساف نفسو بالعالـ الذي لبيف بني اإلنساف  توجد لتياوعمى الحداثة أف تحقؽ االنتصار لكشؼ قوانيف الطبيعة 

، يحثو عمى اكتشاؼ كؿ جديد ومميز ، فيعمؿ عمى الخمؽ واالبتكار،  سبلحو في ذلؾ الفكر يعيش فيو مقاومًا، واعياً 
 الحر.

الغرب  الميبرالي الذي رفع لواء المثاقفة مع –الديمقراطي  –العقبلني  –النيضوي  الخطاب ىذاإف خطاب الحداثة 
عطائيا حقوقيا، وعمؿ مف أجؿ اإلصبلح  المتقدـ ولواء العمـ والفمسفة، ونادى بفصؿ الديف عف الدولة وتحرير المرأة وا 
السياسي والتعميمي والتربوي وتحرير الببلد وتأسيس الدولة القومية، ارتسـ في الممارسة وكأنو مف تدبير وتخطيط القوى 

ما فتئت تشجعو مف جية وتتآمر عميو وتثير الشكوؾ مف حولو وتعمؿ بوسائميا والعروبة التي المعادية لئلسبلـ 
 الخاصة، الحتوائو مف جية أخرى.

                                                           
1
 .52صالمرجع السابق ،  
2
 .383ص،8،8552دمشق. ط، اتحاد الكتاب العرب  ، ضر، مصطفى. الحداثة كسؤال هوية - 

3
 .882ص،3002 ،8دمشق. ط،المركز الثقافي العربي  ،عبد الرحمن، ط . روح الحداثة 
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وفي نفس الوقت تدفع بالخطاب التقميدي لجعمو أكثر مبلءمة وأقؿ عداوة الحتواء المؤسسات التقميدية. وجعؿ خطابيا 
 .إلصبلحاالسياسي، والثقافي أكثر حدة في معاداة النيضة و 

فقد تغمغمت الحداثة في كؿ مناحي النشاط الثقافي العربي ليتغير وبشكؿ عميؽ التفكير والسموؾ ونمط الحياة. إذ خرج 
حباطات في الكفاح ضد االستعمار  خطاب الحداثة إذًا مف رحـ الثورة المجيضة وعانى ما عانتو مف انكسارات وا 

 والصييونية مف أجؿ التحرر الوطني.
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