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ء دا  اإلى
 بسم اهلل الرحمان الرحيم

{ق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنون}  
يم ظ ع دق اهلل ال ص  

ة  ة، اآلي وب ت ورة ال (105)س  

إليي ال يطيب الليل إالّ بشكرك وال يطيب النيارإالّ بطاعتك وال تطيب اللحظات إالّ بذكرك وال تطيب 
و"اآلخرة إالّ بعفوك وال تطيب الجّنة إالّ برؤيتك  الل ل ج ."اهلل ج  

ى اهلل "إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبّي الرحمة ونور العالمين  مد صل ح ا م سيدن
م سل و و لي ".ع  

إلى من كللو اهلل بالييبة والوق ار إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل اسمو بكل 
افتخار، أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافيا بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 

ز"نجوم أىتدي بيا اليوم وفي الغد وإلى األبد  عزي دي ال "وال  
إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتف اني إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى 

ن"من كان دعائيا سر نجاحي وحنانيا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب  متي كري ن ال ي دت وال "ال  
إلى توأم روحي ورفيقة دربي إلى صاحبة الق لب الطيب والنوايا الصادقة إلى من رافقتني مند أن 

ء"حملنا حق ائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى اآلن أختي  ا ".وف   
ال" إلى زىرة النرجس التي تفيض حبا وطفولة ونق اءا وعطرا وإلى ينبوع التف اؤل واألمل أختي  ري ".ف  

إلى إخوتي ورفق اء دربي وىذه الحياة بدونكم ال شيء، معكم أكون أنا ،وبدونكم أكون مثل أي 
شيء في نياية مشواري أريد أن أشكركم على مواقفكم النبيلة ،إلى من تطلعتم لنجاحي بنظرات 

ر "األمل إخوتي اد ق  بد ال ن"ع ا مد"سفي ح د ،م اب .، ع  
إلى من أرى التف اؤل بعينو والسعادة في ضحكتو،إلى شعلة الذكاء والنور ،إلى الوجو المفعم بالبراءة 

ب"،بمحبتك أزىرت أيامي وتفتحت براعم للغد أخي  ي ".ط  
إلى األخوات التي لم تلدىن أمي إلى من تَحلو باإلخاء وتميزوا بالوف اء والعطاء إلى ينابيع الصدق 

الصافي إلى من معيم سعدت ،وبرفقتيم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت ، إلى من كانوا 
وال " على طريق النجاح والخير إلى من عرفت كيف أجدىم وعلموني أالّ أضيعيم صديق اتي  ة ، ن م اط ف 

ال  ة ، أم فيظ ة، ح ين ة ، أم م اط اد ، ف  ع ة ، س م لي ة ، ح خت "، ب  
ميد"وإلى زميالي في الدراسة  ح بد ال ر" "ع اد ق  بد ال "ع  

 .وأخيرا إلى كافة األىل واألحباب ومن ميدوا الطريق أمامي للوصول إلى ذروة العلم 
 

 



ر قدي ة شكر وت م ل  ك

البد لي وأنا أخطو خطواتي األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة أعود إلى أعوام قضيتيا في ترابيا مع 
 أساتذتنا الكرام األف اضل

ث األمة من جديد وقبل عالذين قدموا لي الكثير باذلين بذلك جيودا كبيرة في بناء جيل الغد لتب
ى آيات الشكر واإلمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في سمأن أمضي ، أقدم ا

 الحياة

 إلى الذين ميدوا لنا طريق العلم والمعرفة

ةإلى جميع أعضاء  لسف ف  م ال س ق  

 كما أخص بالتقدير والشكر

 األستاذ المؤطر 

براىيم أحمد / د  

 على جيوده المبذولة معي

 وأرجو من اهلل أن يجعليا في ميزان حسناتو

 فكانوا خير من أعاننيلكل من وقف إلى جانبي عندما ضللت الطريق الشكر الجزيل قدم بتكما أنني أ
. األمام الىليم مني كل التف اؤل والمضي   

 شكرا

.جعلو اهلل في موازين حسناتيم  
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 لقد تناوؿ المفكريف والفبلسفة مشروع الحداثة كمشروع شامؿ، ييدؼ إلى تطوير المجتمعات 
 ويستند إلى فاعمية الخ...، االقتصادية و االجتماعيةالسياسية، العممية في كافة المجاالت

 افتتح ىذا المشروع بتغيير المفاىيـ الغربية وقدأو باألحرى مركزية اإلنساف في الكوف،  اإلنسػػػػاف
الكبلسيكية بخصوص الفكرة الدينية ابتداء منذ عصر النيضة، والذي قدـ مفاىيـ نخبوية 

أكدت " ثقافة شعبية"إلى " ثقافة نخبة"حداثوية، ساعد عصر األنوار عمى تحويميا مف كونيا 
وقد ساىـ في ىذا المشروع الفمسفي الحداثوي  ...كالعدالة، الحرية، المساواة وغيرىا   قيما عديدة

، والذيف شكمت أفكارىـ أساسا هيجل و كانت، ديكارت الغربي فبلسفة كثيروف، يقؼ في طميعتيـ
. لعممية التحديث الغربي فيما بعد

فالحداثة اتخذت نظرة جديدة إلى المعرفة والطبيعة والعقؿ والزمف واإلنساف، وشممت المجتمعات 
الغربية والعربية بحيث أخذت حيزا كبيرا وىاما في العالـ العربي وأحدثت تغيرات وتناقضات 

. ىو ىداـ لمفكر العربي ىو مفيد ومنيا ما عمى جميع المستويات فمنيا ما

عمى - بمعنى دقيؽ الحداثة في العالـ العربي أوالحداثة العربية وما ييمنا في ىذه الدراسة، 
بحيث لعبت الحداثة دورا كبيرا في بمورة أفكار حداثية جديدة لمعالـ العربي - وجو الخصوص

بحيث كاف ليا صدى واسع في مختمؼ المجاالت  حوؿ المقومات والمبادئ العربية،
واالتجاىات، وكانت بمثابة نقمة فكرية متنوعة أحدثت تغيرات عمى مختمؼ األصعدة العربية، 

ونظرا ليذا الدور الياـ الذي شكمتو الحداثة في . بحيث حاولت فرض نفسيا بطريقة أو بأخرى
العالـ العربي نحاوؿ مف خبلؿ ىذا البحث استجبلء محتوى أو مضموف ىذه التغيرات والتأثيرات 

 الحداثة في إشكالية" التي أحدثتيا الحداثة في العالـ العربي لذلؾ جاء البحث تحت عنواف 
". الوطن العربي

 

 



 المقدمة
 

 ب 

 

لما فيو مف مظاىر وأفكار تدفع اإلنساف إلى اإلطبلع عمى  سبب اختيارنا لهذا الموضوعوكاف 
والرغبة في  دورىا ومكانتيا في العالميف الغربي والعربي وأىـ التغيرات واآلثار التي أحدثتيا،

دراستيا والوقوؼ عمى كؿ معطياتيا ومخططاتيا لكي ُيفيـ ما اليدؼ الذي تسعى إلى الوصوؿ 
 االستغناءىي أىـ المستجدات التي تحاوؿ فرضيا ومعرفة مدى أىمية المجوء إلييا أو  إليو وما

. عنيا

وفي دراستنا ليذا الموضوع أثرنا أف نرصد أىـ المستجدات الحداثية في الوطف العربي وأىـ 
النماذج العربية التي درست ىذه اإلشكالية، وجؿ التأثيرات التي أحدثتيا ومختمؼ الوسائؿ 

كيف عولجت إشكالية : المقاومة ليا والتي مف خبلليا ساعدتنا عمى صياغة اإلشكالية التالية
 وما مدى والمفكرون العرب؟؟ وكيف درسها وحممها الفالسفة الحداثة في الوطن العربي

تأثيرها عمى العالم العربي و اإلسالمي؟ 

: وقد أدرجنا تحت ىذه اإلشكالية العامة اإلشكاالت الفرعية التالية

ىي أىـ المدلوالت الفمسفية لمحداثة عند روادىا الغربييف؟ وعند روادىا العرب؟  ما * 

مشروع الحداثة وعمى أي محمد أركون  ومحمد عابد الجابريكيؼ درس ونظر كؿ مف  *
صعيد تـ تحميميا ومناقشاتيا؟ 

ىي اآلثار التي أحدثتيا الحداثة في العالـ اإلسبلمي؟ وكيؼ تـ مواجيتيا والتعامؿ معيا؟  ما *

، فالمنيج التاريخي يندرج مف خبلؿ  التاريخي والتحميمي:منهجينواعتمدنا في ىذا البحث عمى 
تتبع كرونولوجيا تاريخ بداية الحداثة عند الغربييف، والمنيج التحميمي مف خبلؿ  تحميؿ أفكار 

. الفبلسفة والمفكريف 

 

 



 المقدمة
 

 ت 

 

:  التي وجيناىا طيمة انجازنا ليذا البحث، فقد تمثمت فيبالصعوباتيتعمؽ    أما ما

 .نقص المصادر والمراجع المخصصة في ىذا المجاؿ- 1
إضافة إلى أف الحداثة أخذت مجاؿ ومساحة كبيرة مف الدراسة في العالـ العربي وشغمت - 2

فكر العديد مف المفكريف العرب كؿ مفكر تناوليا مف منطمقو الخاص وربطيا بالعديد مف 
القضايا لذلؾ كانت ىناؾ بعض الصعوبات في اإللماـ بجميع أفكارىـ حتى نستوفي حؽ كؿ 

. واحد منيما خبلؿ بحثنا ىذا
 كؿ فصؿ يحتوي عمى مبحثيف اثنيف ثالثة فصول    ولضرورة منيجية قمنا بتقسيـ العمؿ إلى 

أىـ المفاىيـ المتمحورة حوؿ " في ماهية الحداثة"  المعنوف بػالفصل األولفقد تناولنا في 
موضوع الحداثة عند رواده الغربييف وعند دارسييا العرب، بحيث لكؿ منيما مدلوؿ وخمفية 

.  مف ورائيا تعريفو أو رأيو حولياصاغ
فقد تطرقنا " رواد الحداثة ومنظروها في العالم العربي"المتعمؽ بػ لفصل الثاني ااأما فيما يخص 

 عمييا المفكروف العرب دراستيـ حوؿ مشروع الحداثة وبما بنى التي اآللياتفيو إلى إبراز أىـ 
. ربط كؿ منيما موضوع الحداثة في دراستو ليا

بين روح العصر ومتطمبات : الحداثة وقيم المجتمع" الذي كاف عنوانو الفصل الثالثوأخيرا 
حيث خصصنا المبحث األوؿ لتوضيح أىـ أثار الحداثة في العالـ اإلسبلمي مف " المستقبل

خبلؿ جممة مف اآلثار التي أحصيناىا في بحثنا والمبحث الثاني أدرجنا فيو مختمؼ أساليب 
. مقاومة الحداثة شرحا وتفصيبل

. وفي الخاتمة فحاولنا اإلجابة عف أىـ التساؤالت ودّونا فييا أىـ النتائج

 



 

 

 

 

 
الفصل األول           

ساقيا  ة وأن حداث في ماىية  ال
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 .تمهيد

في السنوات األخيرة كثر استعماؿ مصطمح الحداثة وأصبحت الخطابات و الحوارات والندوات 
السياسية بالخصوص، ال تخمو مف ىذا المصطمح نظرا لمكانتو البارزة في العصر الحالي فيي 
مفيـو يشير بوجو عاـ إلى سيرورة األشياء بعد أف كاف يشير إلى جوىرىا، وقبؿ التطرؽ إلى 
حيثيات ىذا األخير مف حيث مكانتو الغربية والعربية البد مف اإلشارة إلى مدلوالتو المغوية 
واالصطبلحية، فماذا يقصد بالحداثة؟ وما ىي أىـ السياقات التي تداولتيا كؿ مف الحداثة 

الغربية والعربية؟ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث األول             
 مفيوم جينيالوجيا الحداثة عند الغرب   
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اإلنجميزية ) فإننا سنجده في المغات األجنبية الحداثةإذا حاولنا في البداية استجبلء مصطمح    
 ومثميما في الفرنسية، مشتقة مف الفعؿ حدث، أو modernity وModernismيقابؿ  (والفرنسية

استحدث أو ما جّد مف تطور كما  يحدث، ووصؼ لما ىو حديث، ويمكف أف ترد في سياؽ يفيد ما
عمى ما ىو جديد    " حديث"كممة  تفيد العصرنة واالنسجاـ مف مستجدات العصر الحديث، وتطمؽ
الحادث في المغة ما كاف بعد أف لـ  ما لـ يكوف موجودا مف قبؿ وقد ورد في فتاوى ابف تيمية أف 

محدثة بدعة وكؿ بدعة ضبللة وكؿ   بأف كؿ)" ص"يكف، وأما المحدثات التي قاؿ عنيا الرسوؿ 
. 1(ضبللة في النار

يديولوجية، ترتكز عمى           أما المفيـو االصطبلحي لكممة الحداثة فيو ذو حمولة فمسفية وا 
أحداث ووقائع تميزت بيا حقبة تاريخية معينة في حيز جغرافي محدد، ويتعمؽ األمر بالتحوالت 

السياسية، الفكرية، العممية، االقتصادية والحضارية التي عرفتيا أوروبا الغربية في مرحمة زمنية ال 
تتفؽ فييا  اآلراء عمى تحديدىا بالضبط وتمتد عمى األرجح بيف بداية القرف السادس عشر والقرف 

 بدأ  (moderne)وحسب القاموس الدولي لممصطمحات األدبية فإف وصؼ حديث العشريف
يستعمؿ في المحادثة الفرنسية في القرف السادس عشر، لمتمييز بيف ما يرجع الماضي المتمثؿ في 

. 2العيد اإلغريقي والروماني وما ىو حديث في تمؾ الفترة التي امتدت إلى القرف الثامف عشر

وبعد ىذا التمييد لماىية الحداثة واستجبلء محتواىا المغوي واالصطبلحي نستعرض مفيـو       
 .الحداثة عند أربابيا الغربييف

ذا حاولنا ضبط وتتبع المفيـو عند الغربييف فإننا سنجدىـ يّركزوف عمى أف عمى أسسيا    وا 
ف اختمؼ بعضيـ حوؿ طبيعة ىذا المصطمح وتفاصيمو فيـ يجمعوف عمى أف الحداثة  وأصوليا وا 

                                                             
..3.، ص1993، السعودٌة، السنة1، دار النحوي للنشر والتوزٌع،طتقويم الحداثة نظريةالنحوي عدنان علً رضا،  - 1  

Dictionnaire International des termes littèraires,mode article,modernity,(http :www.ditl.info/art/-2 
    Definition,php,term=2976.   
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منيج تغييري ومذىب انقبلبي في المفاىيـ واألفكار يختفي تحت شعار التطور والتقدـ، ويقرر 
أولئؾ الغربيوف أف ىذا المنيج التغييري جاء نتيجة لمناىج تعبيرية سبقتو، وىي ما يعبروف عنيا 
باليزات الحضارية التي غيرت وبدلت في المفاىيـ واألفكار والمبادئ حتى أنتجت الحداثة بصفتيا 

. 1منيجا البد منو لمتقدـ والتحضر

    

كؿ قديـ ما عدا الظواىر الفمسفية –   كما أف الحداثة تعني عند الغربييف حتمية الصراع مع القديـ 
والباطنية والثورية، وبالتالي رفضو ونفيو وضرورة التحوؿ والتطور إلى فكر جديد يقـو عمى أنقاض 
القديـ ويختمؼ معو في المضموف، ثـ تأتي المرحمة الزمنية التي بعد ىذه المرحمة فتتغير وتتطور 
المفاىيـ واألفكار لتناسب العصر الجديد، وىكذا فالمبادئ والعقائد والقيـ في تطور مستمر ولكؿ 

. زمف وعصر حداثتو

تحتوي عمى الكثير مف ):  والحداثة في مفيـو قادتيا مف مفكري الغرب، كما يقوؿ أحدىـ    
ظبلؿ المعنى الذي قد ال ننجح في استخدامو بصورة دقيقة، يتطور مفيـو الحداثة بتطور الزمف فما 

. 2(كاف حديثا في السنة الماضية ال يكوف حديث في ىذه السنة

  إذف العمؿ الحداثي يتميز بالسرعة في التغيير والتبديؿ في عقائد الناس ومفاىيميـ مف أجؿ      
. مواكبة الحركة الزمنية التي تسير بسرعة متناىية

ذلؾ النمط مف وعي اإلنساف المعاصر )عف مفيـو الحداثة بأنو " نور ثورب فراي"       يقوؿ
. 3 (أىمية المحاؽ بحركة الزمف ىذا الوعي الذي غالبا ما ينتيي باليأس لتزايد سرعة ىذه الحركة

                                                             

. 123هـ ، ص1414، المجلد األول، السنة دراسة عقدية ،الحداثة في العالم العربيبن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  1  

.125.المرجع نفسه، ص-  2  

.126.المرجع السابق، ص-  3  
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  فالحداثة ىي مجمؿ ما يتوصؿ إليو البشر مف قوانيف وأفكار بواسطة اشتغاليـ العقمي       
.                   ويصوغونيا في قوالب فنية وأدبية

إف فكرة الحداثة كانت التأكيد عمى أف اإلنساف ىو ما يصنعو، مما يوجد " توريف"       ويقوؿ 
توافقا وثيقا بيف اإلنتاج وتنظيـ المجتمع والحياة الشخصية، ويقدـ تعريفا محددا لمحداثة بأنيا 

اإلنفصاؿ المتزايد بيف العالـ الموضوعي الذي خمقو العقؿ المنسجـ مع قوانيف الطبيعة وبيف عالـ )
(...الذاتية الذي ىو قبؿ كؿ شيء عالـ الفردية أونحو أدؽ، عالـ الدعوة إلى الحرية الشخصية  1 .

يبقى ليذا المصطمح تأثيره  ):في كتابيما عف الحداثة " مالكـ براد بري وجيمس ما كفارلف"   يقوؿ
مف حيث ارتباطو بمشاعرنا التي تجعمنا نتصور أننا نعيش في زمف حديث كؿ الحداثة وأف التاريخ 

 (الحاضر وليس الماضي" سيناريو"المعاصر ىو منبع أىميتنا وأننا أيضا نتاج 

" فريدريؾ نيتشو"يقوؿ 

فالحداثة تقـو عمى أساس إضفاء صفة المطمؽ عمى ىيأتيا الحاضرة، بما ىي انقطاع جذري عف )
 .2(األصؿ، وبما ىي انغراس كمي في الحاضر

يؤكد الحداثيوف الغربيوف عمى أف أخص مفاىيـ الحداثة ىو الثورة عمى كؿ ما ىو قديـ وثابت   
والنفور مف كؿ ما ىو سائد مف أمور العقيدة والفكر والقيـ والمغة والشؤوف السياسية واألدبية والفنية 

  .  3فيي إذف ثورة عمى الواقع بكؿ ما فيو مف ضوابط، وىذا ما تدؿ عميو الحداثة في جميع مراحميا

                                                             

، دمشق1، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزٌع، طإشكالية الحداثة في الفلسفة اإلسالمية المعاصرةحسٌن محمود رواء،  -  1  

.19.م ، ص2010سورٌا،السنة   
2 - Nietzsche (F),la généalogie de la morale,Notes et commentaires de J.Deschamps,Nathan,1981,p53. 

.126.مرجع سابق، ص ˂دراسة عقدية˃الحداثة في العالم العربي بن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  3  
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    الحداثة تعني التطور التاريخي والتبدؿ الفكري الثائر عمى ما سبقو مف ثقافات ومبادئ، إنيا 
موقؼ معارض لجميع الحضارات السابقة القائمة عمى ثوابت، وىذا الموقؼ يجب أف يكوف كميا 

     . 1شامبل عالميا بعد انطبلقو مف الغرب

ليست الحداثة مفيوما سوسيولوجيا وال مفيوما سياسيا )(مفكر غربي)" جاف بودريار"    يقوؿ 
وليست بالتماـ مفيوما تاريخيا بؿ ىي نمط حضاري خاص يتعارض مع النمط التقميدي، أي مع 

كؿ الثقافات السابقة عميو أو التقميدية فمقابؿ التنوع الجغرافي والرمزي ليذه األخيرة تفرض الحداثة 
. 2(نفسيا عمى أًنيا شيء واحد متجانس رائع عالميا انطبلقا مف الغرب

بمعنى أف الحداثة تبقى حريصة عمى ضرورة التغير مف النمط التقميدي إلى النمط الحضاري     
ألف كما ذكرنا سابقا فيي تيدؼ إلى القضاء عمى كؿ ما ىو قديـ والتقدـ نحو خطوات الحضارة 

. والتطور

     يؤكد أحد الحداثييف الغربييف عمى أف الحداثة قوة ومغامرة تسعى لتدمير المعروؼ والمألوؼ 
وما عميو الناس مف حقائؽ، وأف الحداثة صراع وتضاد وغموض ىدفو اختصار الحدود الدينية 

. والعرقية، إنيا تفكؾ دائـ

فمعنى أف نكوف محدثيف ىو أف نجد أنفسنا ....):في تعريفو لمحداثة " مارشاؿ بيرماف"     يقوؿ 
في مناخ يعدنا بالمغامرة والقوة والبيجة والنماء وتغيير أنفسنا والعالـ، وفي الوقت نفسو ييددنا 

. 3(بتدمير كؿ ما لدينا، كؿ ما نعرفو، كؿ ما نحف عميو

                                                             

.128-126.ص-المرجع نفسه، ص-  1  

،الدارالبٌضاء1، دار توبقال للنشر، طالحداثة وانتقاداتها، نقد الحداثة من منظور غربيسبٌال محمد وبنعبد العالً عبد السالم، -  2  

. 7.م، ص2006المغرب، السنة  

.133-132.ص- مرجع سابق، صالحداثة في العالم العربي،  دراسة عقدية،بن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  3  
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      وىذا يعني أف المناخات التي تقتصر عمى الحداثة، تختصر كؿ الحدود الجغرافية والعرقية 
بما فييا مف حدود الطبقة والقومية وحدود الديف واإليديولوجيا وأف الحداثة جاءت لتجعؿ مف البشرية 
وحدة متكاممة لكف ىذه الوحدة ىي بحد ذاتيا إشكالية تضعنا في جممة مف التناقضات بيف التفكؾ 
 .والتجدد بيف الصراع والتضاد بيف الغموض والمعاناة بمعنى كؿ مف كاف حديثا ىو جزء مف العالـ

ميؿ دوركايـ وماكس فيبر    تجسد صورة نسؽ اجتماعي متكامؿ، ومبلمح نسؽ ): يعرفيا ماركس وا 
(صناعي منظـ وآمف وكبلىما يقـو عمى أساس العقبلنية في مختمؼ المستويات واالتجاىات 1 .

األنوار : "الحداثة في سياؽ إجابتو عف سؤاؿ ما األنوار فيقوؿ" كانت " ويعرؼ الفيمسوؼ األلماني 
وباعتبار ".أف يخرج اإلنساف مف حالة الوصاية التي تتمثؿ في استخداـ فكره دوف توجيو مف غيره

في كؿ أعمالو أف شرط التنوير والحداثة ىو "مف آباء الحداثة الغربية فإنو يؤكد  (كانت)أف 
بمعنى أف العقؿ يجب أف يتحرر مف سمطة المقدس ورجاؿ الكينوت والكنيسة وأصناـ ... الحرية
. 2"العقؿ

انفجار معرفي لـ يتوصؿ اإلنساف المعاصر إلى السيطرة "الحداثة بأنيا  (روالف بارت)ويعرؼ  
إف الحداثة ىدـ تقدمي لكؿ القيـ اإلنسانية : "الحداثة قائبل (جوس أورتيكا كاسيت)ويصؼ لنا " عميو

التي كانت سائدة في األدب الرومانسي والطبيعي، وأنيا ال تعيد صياغة الشكؿ فقط بؿ تأخذ الفف 
 3".إلى ظممات الفوضى واليأس

  

 

                                                             

.2.م، ص2005، السنة (34)عدد المغرب  –"مجلة فكر ونقد" ، في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثةةمقارب علً، وطفة-  1  

.11.، ص المرجع نفسه- 2  

.35.، مرجع سابق، صتقويم نظرية الحداثةالنحوي عدنان علً رضا، -  3  
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 وخبلصة لما سبؽ ىذه جممة مف آراء الغربييف حوؿ مفيـو الحداثة فيي مفيـو حضاري اىتـ بو 
الغرب إلى أبعد الحدود إلى درجة جعمت كؿ الحضارات الغربية تسعى جاىدة نحوه عمى حساب 

. الخمفيات التي انطمقت منيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

المبحث الثاني 
                األنساق المعرفية المؤسسة لمفيوم الحداثة 

 .في العالم العربي
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أوالىما أف ىذا :        يكاد الباحثوف يجمعوف عمى حقيقتيف تخصاف الحداثة في نسختيا العربية
المصطمح قد دخؿ إلى مجاؿ التداوؿ في الفكر العربي بتأثير مف الحداثة الغربية وثانيتيما أف ىذا 

الدخوؿ قد بدأ منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف فمحمد شكري عياد يذكر تأثيرات الحرب 
العالمية الثانية وما نتج عنيا مف تطورات عالمية أدت إلى ظيور جماعات مف الييود واألجانب 

: في مصر تحاوؿ جمع شتاتيا ليكوف ليا مكاف داخؿ ىذه التطورات ومف أولى ىذه الجماعات
. 1جماعة الفف والحرية التي رفعت شعار تحرير الفف مف الديف والوطف والجنس

      أما مف حيث الداللة، فقد سار الحداثيوف العرب عمى خطى أمثاليـ الغربييف في إعطاء 
الحداثة بعدا فكريا وتجريدىا مف الجانبيف الزمني والتقني، فتـ التمييز بيف الحديث والتحديث وبيف 

 (...)الحداثة ىي موقؼ لمروح أماـ مشكمة المعرفة  )الحداثة، يقوؿ المفكر الجزائري محمد أركوف 
.  فالحداثة إذف غير التحديث2(...)أما التحديث فيو مجرد إدخاؿ لمتقنية والمخترعات الحديثة 

      كما أف األمور التي يجب اإلشارة إلييا في ىذا الجانب الداللي ىو أف تمقي الحداثييف العرب 
لممصطمح الغربي لـ يأت مبنيا عمى أساس التمييز بيف الحداثة وما بعد الحداثة بؿ تـ تمقي كبل 
المفيوميف ضمف مصطمح واحد وىو مصطمح الحداثة،ليذا جاءت الحداثة عندىـ موسومة بكؿ 
يماف بالتجريب والتجاوز المستمريف في كؿ  السمات التي ميزت الحداثة الغربية مف تمرد القيـ وا 

. 3مجاالت الفكر والثقافة والفف
 ويمكننا أف نممس تبنيا ليذه السمات المميزة لمحداثة الغربية ولما بعد الحداثة في مجموعة مف      

. المغة والفكر والنص والفف والديف: المجاالت التي تناولتيا الحداثة العربية تنظيرا وتطبيقا منيا
     كما تقـو نظرة الحداثييف العرب إلى المغة عمى أساس الربط بينيا وبيف الفكر فيعتبروف تحرير 

عادة  المغة سبيبل إلى تحرير الفكر ليذا نجد عندىـ دعوات ليدـ بنية التعبير في المغة العربية وا 

                                                             

.62.م، ص1998، سلسلة عالم المعرفة، السنة المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيينعٌاد محمد شكري،-  1  

م2008، سورٌا، السنة  (د ط)، دار بدٌات، اإلسالم والحداثةصالح هاشم، : أركون محمد، ترجمة-  2  

.67-65.ص-المرجع السابق،ص-  3  
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عادة البناء ال يمكف أف يتما في نظرىـ إال بتحرير المغة العربية مف  بنائيا مف جديد، وىذا اليدـ وا 
إف التعبير بالمغة العربية عف موضوعات ):إحاالتيا الدينية وارتباطيا بالديف، يقوؿ محمد أركوف

أساسية تخص التفكير بالظاىرة الدينية يبدو صعبا جدا بالقياس إلى المغات األروبية الحديثة التي 
تضغط عمى  سبقتيا إلى العممنة وافتتاح الحداثة، وتخمصت مف التأثيرات الدينية والشحنة الدينية

الفكر وتسجنو ضمف سياج ضيؽ محدود، يضاؼ إلى ذلؾ أف الشيء اآلخر الذي يشكؿ حرية 
 1(ىو أنو ال توجد ليا عبلقة بنص اإلنجيؿ (...)المغة الفرنسية 

   وىذا ما يجعمنا نفيـ سر دعوة الحداثييف المستمرة حوؿ عقمنة الفكر وتجريده مف كؿ صبلتو 
بالديف  وثورتيـ المعمنة ضد مناىج الدراسات اإلسبلمية والتعميـ الديني باعتباره مناقضا في نظرىـ 

. لمتفكير الفمسفي والعقبلني
      كما يقـو موقؼ الحداثييف العرب عمى قراءة النص وتأويمو عمى منجزات الحداثة ومابعد 
الحداثة في الغرب في إنجاز ىذه القراءة باالعتماد عمى البنيوية والتفكيكية ونظريات التمقي وما 
جاء بو ىذاف المنيجاف وىذه النظريات مف مقوالت تخص موت المؤلؼ وانتقاء القصد وانتقاء 

المعنى القبمي في النص والخروج إلى فوضى القراءة مف خبلؿ القوؿ بالدالالت غير النيائية لمنص 
.دوف أف تستثنى النصوص الدينية مف ىذه المقوالت عند الحداثييف العرب 2 

      وال يخفى عمى أحد فاف الحداثيوف العرب يبنوف معظـ مذاىبيـ الحداثية عمى المنواؿ الغربي  
في مجاؿ الفف دوف اعتبار أف كوف ىذه المذاىب الفنية ذات صمة وثيقة بالمذاىب الفكرية 

والفمسفية التي أنتجتيا الحضارة الغربية في إطار الصراع الطويؿ الذي شيدتو بيف الديف والعقؿ 
وفي إطار التعبير عف أزمة اإلنساف الغربي ... وبيف الذات والموضوع وبيف المادية والمثالية

الحديث وغربتو في عالمو الجديد وتمرده عميو، فقد استنسخ الحداثيوف العرب مذاىب تعبر في 
أصميا عف أزمة اإلنساف الغربي الحديث كالسريالية والعبثية والوجودية، كما استنسخوا مفاىيـ 

                                                             

.64.، مرجع سابق، صاإلسالم والحداثةصالح هشام، : أركون محمد، تر-  1  

www.diwanalarab.com-2  
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ومقوالت تميز ىذه المذاىب كالغربة والقمؽ وتجريد الفف مف جانبو الرسالي، وتحريره مف الديف 
واألخبلؽ وتمجيد كؿ أشكاؿ الخرؽ والتمرد في المغة وأساليب التعبير والقيـ المألوفة يقوؿ أدونيس 

يسوع، يا لصا أزليا يسمب  )كمنا يعرؼ مف ىو المسيح، ولعمنا جميعا نعرؼ كيؼ خاطبو رامبو)
حيف تصؿ جرأة اإلبداع العربي إلى ىذا المستوى، أي حيف تزوؿ كؿ رقابة، يبدأ  (البشر نشاطيـ

. 1(األدب العربي سيرتو الخالقة المغيرة البادئة المعيدة
       ويقرر أدونيس نفسو أف الحداثة في المجتمع العربي إشكالية معقدة، ال مف حيث عبلقاتو 

الحداثة : بالغرب وحسب، بؿ مف حيث تاريخو الخاص أيضا، ثـ يقسـ الحداثة إلى ثبلثة أقساـ 
. العممية وحداثة التغيرات الثورية االقتصادية  واالجتماعية والسياسية والحداثة الفنية

خصيصة أساسية ىي أف الحداثة رؤيا جديدة، وىي جوىريا )     وتشترؾ ىذه األنواع الثبلثة في 
، إذف مف شروط الحداثي أف 2(رؤيا تساؤؿ واحتجاج، تساؤؿ حوؿ الممكف واحتجاج عمى السائد

. يخالؼ السائد والمألوؼ، ويثور عمى الثابت مف المبادئ واألفكار واألخبلؽ وغيرىا
        حيث يقوؿ عبد اهلل الغذامي، وىو حداثي مف أرض الجزيرة العربية يشترط عمى الحداثي 

. (...مف شرط اإلبداع أف يكوف فوؽ السائد والمألوؼ)أف يخالؼ السائد والمألوؼ فيقوؿ 
فما معنى أف نتحدث عف الحداثة ...) ويؤكد ىذا الشرط الحداثي العراقي نصيؼ الناصري فيقوؿ 

. 3(ونحف نكتب وفؽ المفاىيـ السائدة ونظـ التأليؼ الموروثة
مجموعة مف العمميات التراكمية )    ووضع فتحي التريكي تعريفا واسعا لمحداثة، حيث يقوؿ بأنيا 

التي تطور المجتمع بتطوير اقتصاده وأنماط حياتو وتفكيره وتعبيراتو المتنوعة، معتمدة في ذلؾ 
عمى جدلية العودة والتجاوز، عودة إلى التراث بعقؿ نقدي متجذر، متجاوزة التقاليد المكبمة ومحررة 

                                                             

.المرجع نفسه-  1  

. 136.، مرجع سابق، ص˂دراسة عقدية ˃،، الحداثة في العالم العربيبن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز-  2  

.137.المرجع نفسه، ص-  3  
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األنا مف اإلنمائية الدوغمائية الضيقة، سواء كانت لمشرؽ أـ لمغرب، لمماضي أـ لمحاضر لتجعؿ 
(مف الحضور آنية فاعمة، مبدعة في الذات والمجتمع ومف اإلقباؿ عنصرا معيارا لمفكر والعمؿ 1 .

ىي مفيـو حضاري شمولي يطاؿ كافة ):      كما وضع محمد سبيبل أيضا تعريفا لمحداثة
دارية  مستويات الوجود اإلنساني حيث يشمؿ الحداثة التقنية والحداثة اإلقتصادية وأخرى سياسية وا 

الخ ...واجتماعية وثقافية وفمسفية
البحث المستمر لمتعريؼ عمى أسرار الكوف مف خبلؿ التعمؽ :"    يرى جابر عصفور أف الحداثة

في اكتشاؼ الطبيعة والسيطرة عمييا وتطوير المعرفة بيا، ومف ثـ االرتقاء الدائـ بموضع اإلنساف 
مف األرض، أما سياسيا واجتماعيا فالحداثة تعني الصياغة المتجددة لممبادئ واألنظمة التي تنتػػقؿ 
بعبلقات المجتمع مف مستوى الضرورة إلى الحرية، مف االستغبلؿ إلى العدالة، ومف التبعية إلػػػى 

االستقبلؿ ومف االستيبلؾ إلى اإلنتاج، ومف سطوة القبيمة أو العائمة أو الطائفة إلى الدولة الحديثػػة 
تعني الحداثة اإلبداع الذي ىو نقيض االتباع، والعػقؿ الذي  )ومف الدولة التسمطية إلى الديمقراطية 

 .(ىو نقيض النقؿ
 

ىي حالة خروج مف التقاليد وحالة تجديد، وتتحدد الحداثة في ىذا "   ويرى ناصيؼ أف الحداثة  
"المعنى بعبلقتيا التناقضية مع ما يسمى بالتقميد أو التراث أو الماضي 2. 

والحداثة اختراؽ ليذا ... وعي الزمف بوصفو حركة تغيير: "    والحداثة عند كماؿ أبو أديب ىي
السبلـ مع النفس ومع العالـ، وطرح لؤلسئمة القمقة التي ال تطمح إلى الحصوؿ عمى إجابات 

نيائية، بقدر ما يفتنيا قمؽ التساؤؿ وحمى البحث، والحداثة جرثومة االكتناه الدائب القمؽ المتوتر 
".إنيا حمى االنفتاح  
الحداثة انقطاع معرفي ذلؾ أف مصادرىا المعرفية ال تكمف في المصادر : "     ويقوؿ أيضا

                                                             

.313.، ص2003، دار الفكر، دمشق، السنةالحداثة وما بعد الحداثةالترٌكً فتحً، -  1  

.3.مرجع سابق، ص، " مجلة فكر ونقد "،مقاربات في مفهومي الحداثة ومابعد الحداثةوطفة علً، -  2  
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المعرفية لمتراث، في كتب ابف خمدوف األربعة، أو في المغة المؤسساتية، والفكر الديني، وكوف اهلل 
مركز الوجود، وكوف السمطة السياسية مدار النشاط الفني، وكوف الفف محاكاة لمعالـ الخارجي 

الحداثة انقطاع، ألف مصادرىا المعرفية ىي المغة البكر، والفكر العمماني، وكوف اإلنساف مركز 
  الوجود وكوف الشعب الخاضع لمسمطة مدار النشاط الفني، وكوف الداخؿ مصدر المعرفة اليقينية

.1.."إذا كاف ثمة معرفة يقينية، وكوف الفف خمقا لواقع جديد  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
.39-38.ص-م، ص1984، 4،  مجلد 3، مصر، ع"فصول"، مجلة تقويم نظرية الحداثة،  عدنان علً رضاالنحوي   -1  
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 خالصة الفصل 
وىكذا تعتبر الحداثة مشروع شامؿ ييدؼ إلى تطوير المجتمعات في كافة المجاالت العممية 

السياسية، االقتصادية واالجتماعية سواء عمى المستوى الغربي أو العربي بحيث نجد ىناؾ تقارب 
واضح بيف ىاتيف األخيرتيف فنجد أف مف خبلؿ ما سبؽ الحداثة في العالـ العربي مستورد مف 

. المستوردات الغربية نظرا لآلليات التي انبثقت منيا
 

 

 

  



 

 

 

 

الفصل الثاني 

رواد الحداثة ومنظروىا في العالم 
.العربي  
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 .تمهيد

 عمى مرجعية فكرية حداثية، فإف الساحة االرتكاز في عالـ الحداثة يقتضي االنخراط     إذا كاف 
، أكثر مما تفرز رؤية االلتباسثير مف ػػػػػػػػػػػػػػػالثقافية العربية عموما تشيد تناقضات عميقة، تثير الؾ

واضحة مما يجعؿ التيارات المحافظة أكثر حظا في تصريؼ خطابيا وترسيخ مواقعيا  وتتقمص 
ة الذي يوجدوف في مواقع مريحة، يجدوف في ػػػػتراث وحتى بعض دعاة الحداثػػػػػػػػػػػػدور الدفاع عف اؿ

بة إلييـ مجرد شعار لمتباىي الثقافي، أو ربما ػػػػػػػػالتقميد وسيمة لترسيخ الوجود، وتبقى الحداثة بالنس
ياسي، ويشكؿ التعامؿ مع التراث ػػػػػػػػػلمتمويو وىذا ما يمكف مبلحظتو بصفة خاصة في المجاؿ الس

ف ػػػػػػػػػػػػػػػمحورا أساسيا في الجدؿ الفكري العربي حوؿ الحداثة ويمكف تقسيـ التيارات الفكرية في الوط
 األولى ترفض الحداثة بشكؿ مطمؽ مف منظور منغمؽ المجموعة ،العربي إلى مجموعتيف كبيرتيف

راديب الماضي، ال ػػػػػػػ وتفضؿ العيش في ساالجتيادمتزمت وتنظر إلى التراث بعقؿ جامد ال يقبؿ 
ثقفيف ػػػػػالمجموعة الثانية وىي محور دراستنا تتكوف مف الـأما  ، في العصر الحديثاالنخراطتقبؿ 

نة ػػػػػػػػػػالذيف يقولوف بالحداثة، أو يصنفوف ضمف خانة الحداثييف وىؤالء ينطمقوف مف تصورات متباي
ومتناقضة أحيانا  وأىـ الجوانب التي تثير النقاش تتعمؽ بكيفية التعامؿ مع التراث ومف بيف العدد 

يف ػػػػػػػػػػػػػالكبير مف المفكريف والمثقفيف الذيف عالجوا ىذا الموضوع، سنقتصر اإلشارة فقط إلى نموذج
مختمفيف في المغرب العربي وىما محمد عابد الجابري ومحمد أركوف  وعمى ىذا نتساءؿ عف أىـ 

الحداثة؟؟ ما استجبله ىذيف األخيريف حوؿ مشروع

 

 



 

 

 

 

المبحث األول 
 الحداثة وأزمة الوعي عند محمد عابد الجابري
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     تعتبر الحداثة مف أىـ المشاريع الفكرية والثقافية التي احتمت مكانة في العالـ الغربي والعربي 
بحيث اىتـ بيا العديد مف المثقفيف األجانب والعرب، وشغمت حيزا كبيرا في الساحة العربية نتيجة 
التأثيرات الغربية، فعالجيا المفكريف العرب وأعطو ليا مجاال في دراساتيـ كمحمد عابد الجابري 

. نموذجا

 ليذا األخير االىتماـ أف الذيف ييتموف بالتراث وقضاياه يعتقدوف أف 1   يرى محمد عابد الجابري
 بالحداثة ومتطمباتيا ألنيـ يروف أف التراث العربي اإلسبلمي ىو ككؿ تراث االىتماـيصرفيـ عف 

 بالتراث  االشتغاؿمجرد بضاعة تنتمي إلى الماضي ويجب أف تبقى في الماضي ألف في نظرىـ 
.  بالحداثةاالنشغاؿ الزائد بو يتـ عمى حساب واالىتماـ

ونحف نعتقد أف الموقؼ ينـ عف عدـ تقدير كاؼ لممشكؿ المطروح في الثقافة  ):   لذلؾ يقوؿ
ال تتجسـ " الحركة"يميز الثقافة العربية منذ عصر التدويف إلى اليـو ىو أف  العربية، وذلؾ أف ما

 القديـ، وقد تطورت عممية اإلنتاج منذ القرف السابع إلى تكمس إنتاج الجديد، بؿ في إعادة إنتاجفي 
وىو الفيـ الذي مازاؿ " بالفيـ التراثي لمتراث"وتقوقع واجترار، فساد فييا ما سبؽ أف عبرنا عنو 

" الفيـ التراثي لمتراث" ومف ىنا كاف مف متطمبات الحداثة، في نظرنا تجاوز ىذا . سائدا إلى اليـو
إلى فيـ حداثي إلى رؤية عصرية لو، فالحداثة في نظرنا ال تعني رفض التراث وال القطيعة مع 

أعني "  بالمعاصرة" بطريقة التعامؿ مع التراث إلى مستوى نسميو  االرتفاعالماضي بقدر ما تعني 
   .2(مواكبة التقدـ الحاصؿ عمى الصعيد العالمي

                                                             

هو أستاذ الفلسفة والفكر العربً اإلسالمً فً كلٌة  (م2010 ماي 03م وتوفً 1936دٌسمبر27 )ولد فً:  محمد عابد الجابري- 1  

أهمها وكان قد "توطٌن الفكر العربً" كتابا تدور حول قضاٌا الفكر المعاصر وٌعد 30أغنى المكتبة العربٌة بتألٌفه .اآلداب بالرباط

م والجائزة المغربٌة للثقافة فً تونس عام 1988ترجم إلى عدة لغات، حصل على جائزة بغداد للثقافة العربٌة من الٌونسكو عام

التراث : من أهم كتبه. ٌعتبر من أهم المفكرٌن المغربٌٌن الذٌن تركوا بصمة واضحة فً األدب العربً المعاصر.م 1999

.وغٌرها من الكتب .....دراسات ومناقشات نحن والتراث، بنٌة العقل العربً، إشكالٌة الفكر العربً المعاصر: والحداثة  

م1991، بٌروت، لبنان، السنة 1، مركز دراسات الوحدة العربٌة، طالتراث والحداثة،دراسات ومناقشاتالجابري محمد عابد، -  2  

.16-15.ص-ص  
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ومف ىنا يتبيف أف الحداثة ال ترفض التراث وال تحدث قطيعة مع الماضي بؿ تسعى إلى إيجاد 
. طريقة لمتعامؿ معو إلى مستوى يواكب العصر أال وىو المعاصرة

صحيح أف مف شأف الحداثة أف تبحث عف مصداقية أطروحاتيا في خطابيا  ): ويقوؿ أيضا     
الذي يعنى بالدعوة إلى التمسؾ باألصوؿ " األصالة" ولبس في خطاب " المعاصرة"نفسو خطاب 

واستمياميا، ولكف صحيح أيضا أف الحداثة في الفكر العربي المعاصر لـ ترتفع بعد إلى ىذا 
المستوى، فيي تستوحي أطروحاتيا وتطمب المصداقية لخطابيا مف الحداثة األوربية التي تتخذىا 

 انتظاميافإف مجرد " عالمية"وحتى إذا سممنا بأف الحداثة األوربية ىذه اليـو تمثؿ حداثة  .أصوال ليا
في التاريخ الثقافي ولو عمى شكؿ التمرد عميو، يجعميا حداثة ال تستطيع الدخوؿ في حوار نقدي 

إنيا إذ تقع خارجيا وخارج –تمردي مع معطيات الثقافة العربية لكونيا ال تنتظـ في تاريخيا 
تاريخيا ال تستطيع أف تحاورىا حوارا يحرؾ فييا الحركة مف داخميا، إنيا تياجميا مف خا رجيا مما 

 والنكوص، إذف فطريؽ الحداثة عندنا يجب في نظرنا أف االنغبلؽيجعؿ رد الفعؿ الحتمي ىو 
 النقدي في الثقافة العربية نفسيا وذلؾ بيدؼ تحريؾ التغيير فييا مف الداخؿ االنتظاـينطمؽ مف 

 تعني أوال وقبؿ كؿ شيء حداثة المنيج وحداثة الرؤية واليدؼ االعتبارلذلؾ كانت الحداثة بيذا .
تحرير تصورنا لمتراث مف البطانة اإليديولوجية والوجدانية التي تضفي عميو، داخؿ وعينا، طابع 

 .1(العاـ والمطمؽ وتنزع عنو طابع النسبية والتاريخية
 إيديولوجيا     إف قضايا التراث والفكر المعاصر، مف أبرز القضايا التي تتطمب معالجتيا وعيا 

عميقا ومنيجية عممية بسيطة والطرح اإليديولوجي ضروري لفيميا واالستفادة منيا، لكف شرط التزاـ 
. المنيجية العممية بكؿ ما تفرضو مف موضوعية وترو في إصدار األحكاـ واتخاذ المواقؼ

 بالعقؿ الغربي ومنجزاتو، واحتقار العقؿ العربي تقع في قمب الشرخ الثقافي االنبيار  إف ثنائية 
                                    الذي يعيشو اإلنساف الغربي بدرجات ال تتفاوت كثيرا مف جماعة عربية إلى جماعة عربية أخرى 

                                                             

.16.المصدر نفسه، ص-  1  
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وبدال مف منطقة وسط يأخذ المثقؼ العربي ما يتناسب مع ثقافتو العربية وتراثو الطويؿ، نجد 
. الغالبية تعيش الثنائية بكؿ تناقضاتيا وفصاميا

مف ىنا خصوصية الحداثة عندنا،أعني دورىا الخاص في  ) ومف ىنا يقوؿ محمد عابد الجابري 
والواقع أنو ليست ىناؾ حداثة " حداثة عربية"الثقافة العربية المعاصرة، الدور الذي يجعؿ منيا بحؽ 

نمامطمقة، كمية وعالمية،   ىناؾ حداثات تختمؼ مف وقت آلخر وبعبارة أخرى الحداثة ظاىرة وا 
تاريخية وىي ككؿ الظواىر التاريخية مشروطة بظروفيا محدودة بحدود زمنية ترسميا السيرورة عمى 
خط التطور فيي تختمؼ إذف مف مكاف آلخر مف تجربة تاريخية ألخرى، الحداثة في أوربا غيرىا 

باعتبار أف الحداثة " بعد الحداثة ما"في أوربا يتحدثوف اليـو عف  ...في الصيف، غيرىا في الياباف
عصر "ظاىرة انتيت مع نياية القرف التاسع عشر بوصفيا مرحمة تاريخية قامت في أعقاب 

القرف " ، ىذا العصر الذي جاء ىو نفسو في أعقاب عصر النيضة "القرف الثامف عشر" "األنوار
ال تشكؿ " الحداثة"و" األنوار"و" النيضة"إف : أما العالـ العربي فالوضع يختمؼ". السادس عشر

عندنا مراحؿ متعاقبة يتجاوز البلحؽ منيا السابؽ، بؿ ىي عندنا متداخمة متشابكة متزامنة ضمف 
" المرحمة المعاصرة التي تمتد بداياتيا إلى ما يزيد عمى مائة عاـ وبالتالي فنحف عندما نتحدث عف 

، أعني أّنيا مرحمة تجاوزت مرحمة أوروبافيجب أال نفيـ منيا ما يفيمو أدباء ومفكرو " الحداثة
، إف الحداثة عندنا، واالنتظاـاألنوار ومرحمة النيضة، التي تقـو أساسا عمى اإلحياء، إحياء التراث 

 واألنوار وتجاوزىما معا والعمود الفقري الذي 1كما تحدد في إطار وضعيتنا الراىنة، ىي النيضة
، والعقبلنية والديمقراطية ليستا 3 والديمقراطية2العقبلنية ىو يجب أف تنتظـ فيو جميع مظاىرىا

 لـ نمارس العقبلنية في تراثنا وما بضاعة تستورد بؿ ىما ممارسة حسب قواعد ونحف نعتقد أنو ما

                                                             

. هً إصالح حدٌث ووضع للتعبٌر عن واقع معٌن، هو انتقال أمة أو شعب أو فرد من حال إلى حال أفضل:النهضة-  1  

. تطلق على أي فكر ٌحتكم إلى اإلستنتاج أو المنطق، كمصدر للمعرفة أو التفسٌر:العقالنية-  2  

حقوق اإلنسان فً الحرٌة والمساواة، ودولة المؤسسات :  نظام سٌاسً اجتماعً اقتصادي ٌقوم على ثالثة أركان :الديمقراطية-  3  

.السلطة وتداول  
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 ومظاىره في ىذا التراث فإننا لف ننجح في تأسيس حداثة خاصة بنا االستبدادلـ نفضح أصوؿ 
(.كفاعميف وليس كمجرد منفعميف" العالمية"حداثة ننخرط بيا ومف خبلليا في الحداثة المعاصرة  1   

توجد حداثة موحدة فالحداثة ال تقتصر عمى زمف معيف ومكاف معيف فيي      ىذا يعني أنو ال
والحداثة العربية تعمؿ عمى تجاوز عاممي النيضة واألنوار . األزمنة واألماكفباختبلؼتختمؼ 

. وتعتمد عمى العقبلنية والديمقراطية المذاف ىما أساس بنائيا وجعميا حداثة مستقمة بذاتيا ولذاتيا

. تأصيل قيم الحداثة

إف ما حصؿ في أوروبا ذاتيا، ىو أف قضايا حقوؽ اإلنساف والحريات الديمقراطية والروح    
وغيرىا مف القضايا التي تشكؿ قيـ الحداثة وقواـ التحديث لـ . الخ... العقبلنية والنزعة النقدية

تترسخ ولـ تتوطد في النظاـ الثقافي األوروبي نفسو إال بعد أف تـ تأصيميا فيو، أي بعد أف ربطت 
ُكِشؼ عنيا داخؿ ىذا النظاـ نفسو أو وضعت فيو وضعًا، ثـ نقمت إلى المدرسة، عف " أصوؿ"بػ

وكـ سنكوف مخطئيف  . طريؽ المعمـ والكتاب، لتصبح جزءًا مف نظاـ التعميـ بما فيو االمتحانات
إذا نحف اعتقدنا أنو مف الممكف غرس قيـ الحداثة في مجتمعنا العربي - ونحف كذلؾ منذ زماف

إف الجديد الذي ينبت في . بمجرد نقميا إليو أو بالعمؿ عمى التوفيؽ بينيا وبيف القيـ السائدة عندنا
مجتمع معيف ال يمكف نقمو ناضجا إلى مجتمع آخر مختمؼ،إذا كاف األمر يتعمؽ باألفكار والقيـ بؿ  

  .2البد مف العمؿ عمى استنباتو فيو وتبينتو مع المعطيات الخاصة بالمجتمع المنقوؿ إليو

إف نقؿ قيـ الحداثة وعناصر التحديث إلى المجتمع العربي وىو ". التأصيؿ الثقافي"ذلؾ ما نقصده بػ
نقبًل ميكانيكيًا بدوف تأصيؿ، جعؿ وجودىا وحضورىا فيو - العممية التي بدأت منذ قرف أو يزيد

يعاني مما نعرفو مف نكوص وانتكاس، بؿ إف عدـ تبيئة تمؾ القيـ في نظامنا الثقافي، وبالخصوص 
                                                             

.17-16.ص-، مرجع سابق، صدراسات ومناقشات: التراث والحداثةالجابري محمد عابد، -  1  

    www.arabphilosophers.com -2  

http://www.arabphil/
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في الجانب التربوي منو، ىو مف العوامؿ األساسية في االنشطار الذي يعبر عف نفسو مف خبلؿ 
والقضية الثقافية األساسية في مجتمعنا ىي ىذه ... االزدواجية المترسخة في مجتمعنا وثقافتنا

كيؼ نتجاوزىا؟ إف القضية مرىونة فعبًل بالتطور : االزدواجية نفسيا، التي يعاد إنتاجيا باستمرار
ونستطيع إدراؾ . االقتصادي االجتماعي، ولكف مع ذلؾ ليا بعد ثقافي خاص في مجتمعنا العربي

عقيدة وشريعة ونظاـ فكر وتقاليد )خصوصية ىذا البعد إذا نحف قارنا بيف ثقؿ الثقافي عندنا 
عندنا " الثقافي"وليس صحيحًا أف . وبيف ثقمو في مجتمعات أخرى كالمجتمعات األوروبية (وعادات

مجرد عنصر في بنية فوقية تابعة لمقاعدة المادية لممجتمع، بؿ الصحيح أف يقاؿ إنو عنصر في 
المواقع، أو يتداخبلف بصورة تجعؿ مف كؿ منيما فاعبًل " التحتي"و" الفوقي"بنية كمية يتبادؿ فييا 

ومنفعبًل في نفس الوقت، وىذا ما يزيد مف استقبللية الثقافي، يجعؿ التجديد فيو شرطا لمتجديد في 
  .مياديف أخرى

لنأخذ كمثاؿ مسألة حقوؽ اإلنساف التي تستأثر اليـو باالىتماـ عمى نطاؽ عالمي، وىي مسألة     
عف االقتصادي واالجتماعي، مف الناحية " الثقافي"ثقافية قبؿ كؿ شيء، بؿ ىي نموذج الستقبلؿ 

، في صيغتيا المتعارؼ "حقوؽ اإلنساف"المبدئية عمى األقؿ، إذ ال أحد يرىف حؽ الفرد في التمتع بػ
، بوضعو االقتصادي أو االجتماعي فعالمية حقوؽ . ومف ىنا عالمية تمؾ الحقوؽ! عمييا اليـو

اإلنساف ال تصطدـ وال تتناقض ال مع الوضع االقتصادي وال مع الوضع االجتماعي ولكنيا 
بالمقابؿ تصطدـ بالخصوصية الثقافية عندما ينظر إلى اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنو 

والتأصيؿ الثقافي لقيـ الحداثة المعاصرة بالنسبة لنا نحف العرب . نتاج الحضارة الغربية وحدىا
يقتضي في ىذا المجاؿ إبراز عالمية حقوؽ اإلنساف في كؿ مف الثقافة الغربية والثقافة العربية 

 .                                                              اإلسبلمية، أعني كونيا تقـو في الثقافتيف عمى أسس فمسفية واحدة
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نما ترجع إلى اختبلؼ المعطيات الظرفية، "ثوابت ثقافية" فيي ال تعبر عف االختبلفاتأما  أما  ووا 
المقاصد واألىداؼ فيي واحدة والرجوع إلى الظرفي أمر ضروري وأكيد لفيـ المعقولية التي تؤسس 

، أي ما يسميو فقياء اإلسبلـ بالحكمة ويقصدوف األغراض التي توخاىا الشارع، أو االختبلؼذلؾ 
 . قد يكوف توخاىا، مف نوع الحكـ الذي أصدره في ىذه القضية الظرفية أو تمؾ

ذف فمعقولية الحكـ، بيذا المعنى، أمر ضروري أيضًا لتجنب االنزالؽ إلى ذلؾ الخطأ       وا 
المنيجي الخطير الذي يقع فيو كثير مف الناس حيف يحاكموف أمور الماضي بمقاييس الحاضر 
   .ومشاغمو، أو حيف يقرؤوف الماضي بمعطيات الحاضر الراىف، أو بما ىو مأموؿ في المستقبؿ

     صيغة  إف حقوؽ اإلنساف كما قررىا اإلسبلـ زمف النبوة والصحابة ال يجوز الحكـ عمييا  
فمتمؾ معقوليتيا وليذه : ومضمونًا،بمقاييس حقوؽ اإلنساف المعاصر، إنساف القرف العشريف

ليس التوفيؽ بيف المعقوليتيف وال تضميف الواحدة منيما " التأصيؿ الثقافي"وما نعنيو ىنا بػ. معقوليتيا
في األخرى، كبل إف ما نعنيو بالتأصيؿ الثقافي لحقوؽ اإلنساف في فكرنا العربي المعاصر ىو 

إيقاظ الوعي بعالمية حقوؽ اإلنساف داخؿ ثقافتنا، وذلؾ بإبراز عالمية األسس النظرية التي تقـو 
عمييا والتي ال تختمؼ جوىريًا عف األسس الفمسفية التي قامت عمييا حقوؽ اإلنساف في الثقافة 

الشمولي الكمي، لحقوؽ اإلنساف مف داخؿ الخصوصية - ومف ىنا يبرز الطابع العالمي. الغربية
الثقافية نفسيا، ويتأكد مرة أخرى أف الخصوصية والعالمية ليستا عمى طرفي نقيض، بؿ بالعكس 

في كؿ نوع مف أنواع: ىما متداخمتاف متضايفتاف " ليس " العاـ"كما أف , "العاـ"شيء ما مف " خاص
1". الخاص"  عاـ"كذلؾ إال لكونو يضـ ما ىو  " 

                                                             

.المرجع نفسه  - 1  
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وغني عف البياف القوؿ إف التأصيؿ الثقافي لقيـ الحداثة في فكرنا لف يمر بدوف نقاش أو اعتراض 
إف النقاش واالختبلؼ حوؿ . ولكف النقاش واالعتراض في ىذا المجاؿ ىو نفسو طريؽ التأصيؿ

.التأصيؿ ىما الطريؽ السممي الديمقراطي لتأسيس األصؿ   

وىكذا خبلصة لما سبؽ أف الحداثة العربية، ال ترفض التراث وال تحدث قطيعة معو بقدر ما تعني 
. بطريقة التعامؿ معو إلى مستوى المعاصرة ومواكبة التقدـ الحضارياالرتفاع   
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    بعد أف نضج فكر أركوف وبمغ ذروتو، فقد ارتأى أف ينقض عمى أخطر مشكمة تواجو العرب 
والمسمميف عموما أال وىي مشكمة الحداثة،إنيا مشكمة دخوؿ العصر بكؿ ما لمكممة مف معنى وبكؿ 

فمحمد أركوف ربط الحداثة باإلسبلـ باعتبار أف اإلسبلـ . ما يتضمنو ذلؾ مف إشكاليات وعقبات
. حركة حداثية 

في الواقع أف اإلسبلـ نفسو كاف يمثؿ حداثة كؿ الحركات  ): 1حيث يقوؿ الحداثي محمد أركوف
التاريخية الكبرى، كانت تمثؿ الحداثة في عصرىا أما اآلف فمما ال ريب فيو أف اإلسبلـ قد أصبح 

وال يمكف ...يمثؿ نوعا مف التراث، مف التقميد، مف تراكـ المعارؼ وتراكـ المواقؼ الثقافية المكّررة 
 انبثاقوأما في لحظة ...إف اإلسبلـ قد أصبح يمثؿ حاليا الحداثة: ألي شخص عاقؿ أف يقوؿ

التاريخية فقد كاف اإلسبلـ يمثؿ لحظة حداثة ببل شؾ، أي لحظة تغيير وتحريؾ لعجمة التأريخ 
 ىذا شيء أساسي جدا واالنطبلؽ واالنفجارفالحداثة تعني بثا حيويا في التاريخ، إنيا تعني الحركة 

لكي يفيـ جوىر الحداثة وماىيتو وبالتالي فاإلسبلـ في زمف النبي ولحظة انبثاؽ الخطاب القرآني 
قبمو وكاف يمثؿ حركة تاريخية مندفعة بكؿ قوة  كاف يمثؿ تغيرا بؿ وتغيرا جذريا بالقياس إلى ما

وانطبلؽ وعمى األصؿ كافة ولكف بعد أف ترسخت الدوؿ اإلسبلمية فإف التغير استمر لبعض 
أقصد أنو تحوؿ مف  ... 2ثـ تشكؿ تدريجيا فكر ثابت تحوؿ بالتدريج إلى أرثوذكسية... الوقت 

طاقة تغييرية إنبثاقية إلى تصور ثابت وثبوتو الحقيقة إلى تصور ممجـو مف قبؿ اختصاصييف 
 االجتماعمعروفيف بيذا العمؿ ىـ الفقياء و العمماء وحراس األرثوذكسية وىـ الذيف يدعوىـ عالـ 

األلماني ماكس فيبر لموظفي التقديس أو تسيير عف أمور المقدس والمقدسات، إنيـ موظفوف مثميـ 
 .4( آخر3مثؿ أي موظؼ بيروقراطي

                                                             

ٌنقد العقل اإلسالمً وفكر الحداثة( وراء حداثً)فرنسً له توجه مابعد حداثً/مفكر جزائري (2010-1928: )محمد أركون-  1  

".اإلسالمٌات التطبٌقٌة"اعتمادا على األنثربولوجٌا التارٌخٌة وٌسعى إلى تأسٌس علم   
.معنى كلمة أرثوذ كسٌة  هً الرأي القوٌم أو اإلٌمان المستقٌم وهً أحد المذاهب المسٌحٌة : أرثوذكسية-  2  

.مشتق من كلمة بٌروقراطٌة هً مفهوم ٌشٌر تطبٌق القوانٌن بالقوة فً المجتمعات المنظمة: بيروقراطي-  3  

.160.، مرجع سابق، ص الحداثة في العالم العربي، دراسة عقديةبن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  4  
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   وىذا يعني أف اإلسبلـ  كاف يمثؿ حركة حداثية لحظة انبثاقو أما اآلف فأصبح موروثا قديما 
. يمثؿ نوعا مف التراث

مفيوماف محورياف يفترض إعادة اإلنكباب عمييما  ): ويقوؿ محمد أركوف عف الحداثة واإلسبلـ
يديولوجيةلمخروج مف دائرة الغموض الشائع في استخدامات جدالية   تنحو إلى إبراز التضاد بيف وا 

(قوتيف متعارضتيف خارج أي تحميؿ سوسيولوجي أو أنتربولوجي أو الىوتي أوفمسفي 1.  
    الحداثة أصبحت تكتسح كؿ المجاالت وال أحد يمكنو أف يوقفيا، وأضحت معيا في المحظة 

، مما واالجتماعية االقتصاديةالراىنة تحديا، يطرح نفسو عمى أصعدة متباينة، الفكرية والسياسية، 
ظيرت معو تيارات مختمفة في العالـ العربي واإلسبلمي، بوجيات نظر متضاربة، كؿ ينشد الحداثة 

عمى منوالو الخاص، حيث توزعت ىذه التيارات بيف ما ىو سمفي يرى أف الحداثة ال تكوف إال 
 بالحداثة األوروبية ىو االرتباط عمى التراث اإلسبلمي وتيار عصري ليبرالي يرى أف باالعتماد

. االتجاىيفالطريؽ الوحيد لمتقدـ فيما حاوؿ التيار األخير التوفيؽ بيف 
     إف فكرة الحداثة، تتسـ بالنسبية فيمؿ يتعمؽ بالحقيقة وبعامؿ تطورىا المستمر، فبالنسبة إلى 

الحداثة ال يوجد أي شيء سواء كاف مكتوبا أو منطوقا ال يحؽ وال يمكف لئلنساف أف ال يعيد 
موقؼ : وىكذا يجد المسمموف أنفسيـ بيف موقفيف . صياغتو وتطويره أو التشكيؾ في صحتو

الحقيقة األزلية الثابتة الموجودة في القرآف الكريـ مف ناحية وموقؼ الحداثة التي ترى أف جميع 
األمور قابمة إلعادة الصياغة والتطور الدائـ مف ناحية أخرى، وىنا يطرح السؤاؿ التالي نفسو، ىؿ 

.  يكمف الحؿ في تحديث اإلسبلـ أـ أسممة الحداثة ؟ وىنا لمحمد أركوف رأي في ىذا الموضوع

تشكمت طبقة اجتماعية ميمتيا تسيير أمور الشعائر والطقوس والعبادات  ):      حيث يقوؿ
وبدءا مف تمؾ المحظة تشكمت فييا تمؾ الطبقة راحت األرثوذكسية تتبمور وترسخ أقداميا . والتقديس

                                                             

، الدار1،دار توبقال للنشر، طإسالمي- الحداثة وانتقاداتها،نقد الحداثة من منظورعربيسبٌال محمد، بنعبد العالً عبد السالم، -  1 

.52-51.ص-م، ص2006البٌضاء، المغرب، السنة   
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وشطر تمنع /شطر تمكف معرفتو: تدريجيا وتقسـ فضاء المعرفة في مجاؿ اإلسبلـ إلى شطريف
وىكذا تنطمؽ األمور وتنسد، ويصؿ األمر ببعضيـ اليـو إلى حد المطالبة . معرفتو منعا باتا

الحداثة،إنيـ يدعوف إلى أسممة الحداثة وأسممة الثقافة وأسممة الحضارة المادية التي تغزونا " بأسممة"
ولكف كيؼ نؤسمـ ذلؾ،وباسـ مف أو باسـ ماذا؟ يجيبوف : مف جية الغرب الممحد وعندما نسأليـ 

 ىذا يعني أف ᴉاألمر واضح باسـ اإلسبلـ الصحيح المعروؼ لمجميع، أي باسـ األرثوذكسية: فورا
اإلسبلـ معروؼ مف قبؿ الجميع وليس بحاجة إلى دراسة نقدية داخمية لمعرفة كيفية تشكمو ومنشئو 

ىذا .ىذا ما يقولو الخطاب اإليديولوجي اإلسبلمي الشائع حاليا . واشتغالو في التاريخ عبر العصور
وينبغي أف ندرسو بكؿ موضوعية ألنو يمثؿ اعتقاد عدد كبير مف البشر في . ليس قولي وال رأي 

ولكف ىؿ ىو صحيح، عقميا وفكريا بقدر ما ىو قوي . المجتمعات العربية واإلسبلمية الحالية
 .1(سوسيولوجيا أو عدديا ؟ ىذه مسألة أخرى

   بمعنى أسممة الحداثة مرىونة عمى اإلسبلـ نظرا لمكانتو التي تجعمو ليس بحاجة إلى دراسة 
.  نقدية وألنو يمثؿ اعتقاد أغمبية المجتمعات العربية واإلسبلمية

مف أيف نبدأ موضوعنا األساسي، مف اإلسبلـ : أعيد طرح السؤاؿ السابؽ مف جديد...):ويقوؿ أيضا
فنحف غاطسوف . سوؼ نبدأ مف الحداثة. أـ مف الحداثة؟ سوؼ أجيب قائبل بأنو ليس لنا خيار

. نحف فيو اآلف، نحف لسنا خارجو كما يتوىـ بعضيـ. ومنغمسوف في المناخ الذي خمقتو الحداثة
ولكف .  في الحداثة، فالبعض منغمس أكثر مف البعض اآلخراالنغماسبالطبع ىناؾ درجات مف 

 في الحضارة المادية والحداثة االنغماس:  في الحداثةاالنغماسينبغي أف نميز ىنا بيف نوعيف مف 
فيذاف شيئاف مختمفاف تماما أضرب .  في الحداثة الفكرية والعقميةاالنغماسثـ / االستيبلكيةالمادية 

 انخرطت في أحد جوانب الحداثة وليس 1962عندما استقمت الجزائر عاـ : عمى ذلؾ المثؿ التالي

                                                             

.85-84.ص-، مرجع سابق، صاإلسالم والحداثةأركون محمد، تر هاشم صالح، -  1  
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ىذه ليست . ىذا يعني أنيا اكتفت بالحداثة المادية وبطريقة االستيراد الجاىز...في الحداثة كميا 
وىذه ىي نتائج الحداثة المادية ال ...فالجزائر راحت تستورد الحداثة جاىزة مف أوروبا.... حداثة

فيذه اآلالت والمخترعات التي قمبت وجو الطبيعة والكوف والتي تستوردىا  ...الحداثة بحد ذاتيا
بمداف النفط خبلؿ ثبلثة أياـ عف طريؽ دفع ثمنيا، كمفت البشرية مدة ثبلثمائة سنة مف البحث 

كاف يكمف وراءىا .  وكاف يكمف وراءىا موقؼ جديد لمروح أماـ مشكمة المعرفةᴉوالجيد والتجريب
كانت تكمف وراءىا كؿ الروح الجديدة التي راحت . وغيرىـ...رجاؿ مثؿ ديكارت وفرانسيس بيكوف

ولقمة سائغة ونتوىـ  أما نحف فنتمقاىا مستوردة جاىزة،....تنفصؿ تدريجيا عف الرؤية القديمة لمعالـ
 .1(أننا شاركنا في صنع الحداثة، أننا دخمنا عصر الحداثة

وىذا يعني أننا جزءا مف الحداثة وليس لنا طرؼ في تشكيميا وبنائيا، فنحف نجدىا جاىزة لئلستبلـ 
. والعمؿ بيا 

أما اذا ذىبتـ إلى منطقة الخميج والجزيرة العربية استطعتـ أف تشاىدوا أحدث أنواع ... ): كما يقوؿ
ولكف ىؿ ىذه ىي (أجيزة المعموماتية مثبل)الحداثة المادية فالجامعات تمتمؾ اآلالت األكثر حداثة 

الحداثة العقمية والفكرية؟ بالطبع ال فنحف ال نجد أي مناىج حديثة لنقد الوثائؽ ودراستيا عمى 
 وسيطرة اإلسبلـ األرثوذكسي عمى اآلراء 2بؿ نجد ىيمنة اإليديولوجيا. الطريقة التاريخية المعروفة

وىنا نبلحظ طبلقا فظيعا ومخيفا بيف الحداثة المادية المستوردة . والمناىج والعقوؿ بشكؿ كامؿ
إذا عندما أقوؿ بأننا غاطسوف في الحداثة فإنني أقصد .وبيف الحداثة العقمية شبو المنعدمة...بسيولة

                                                             

.86-85.ص-المرجع نفسه، ص-  1  

  2 هً علم األفكار، بمعنى هً منظومة من األفكار المرتبطة اجتماعٌا بمجموعة اقتصادٌة أو سٌاسٌة أو عرقٌة:اإليديولوجيا- 

.أو غٌرها   
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 والطبقية الزائدة عف االجتماعيةالحداثة المادية بالطبع وبنسب غير متساوية بالطبع نظرا لمتفاوتات 
 .1(.الحد

  فالحداثة ىنا تقتصر عمى الجانب المادي أكثر مف الجانب العقمي باعتبار الحداثة المادية العامؿ 
. المؤثر بشكؿ واضح في المجتمعات العربية اإلسبلمية

ومف ىنا يتبادر عمى ذىف أي دارس أف محمد أركوف ربط موضوع الحداثة في دراساتو ارتباطا 
. قدمو مف إشكاليات ومحاور حوؿ الموضوع وثيقا باإلسبلـ، مف خبلؿ ما
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خالصة الفصل 

الحداثة العربية مف أىـ المشاريع التي دخمت عمى المجتمعات العربية اإلسبلمية وشممت مختمؼ 
 والسياسية جمبت اىتماـ مفكري العرب مف واالقتصادية واالجتماعيةالتغيرات الفمسفية والبلىوتية 

 الذي ربطيا بالتراث ومحمد أركوف الذي ربطيا باإلسبلـ بحيث ىذيف "الجابري عابد محمد"بينيـ 
األخيريف جعبل مف الحداثة موضوعا عربيا يستحؽ الدراسة والتطمع عمى مختمؼ المستجدات التي 

. تطرأ عمييا وأىـ التأثيرات التي تنقشيا إف صح التعبير عمى الساحة العربية

 

  



 

 

 

 

الفصل الثالث 

بين روح : الحداثة وقيم المجتمع
.ومتطلبات المستقبل العصر  
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.تمهيد  
تعتبر الحداثة العربية، بحاجة إلى التأصيؿ لكي نحافظ عمى ديننا وىويتنا وأخبلقنا وثوابتنا في كؿ 

عصر وزماف، وبحاجة لكي نواكب الزمف، ونتواصؿ مع العالـ، ونفيـ منطؽ العصر، ونجاري 
فنحف بحاجة إلى بناء حداثة مستقمة تنطمؽ مف فيـ الحداثة األوروبية ونقدىا، وتعبر . تطور العمـ

عف رؤيتنا لمتقدـ الذي نريده، ولممدنية التي نتطمع إلييا، فما ىي أثار الحداثة األوربية عمى العالـ 
 اإلسبلمي؟ وما ىي األساليب الممكنة لمقاومتيا مف أجؿ بناء حداثة مستقمة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

المبحث األول 
 أثار الحداثة في العالم اإلسالمي
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    مف خبلؿ الحديث والبحث عف الحداثة في العالـ العربي تبيف أنيا بدأت بما يقارب قرنا مف 
الزمف تقريبا، وبما أنيا اتجاه ثوري كثؼ جيوده خبلؿ ىذه المدة في نشر دعاواه التمردية عمى 

تراث المسمميف وواقعيـ عبر وسائؿ كثيرة ومركزة دوف رادع، فإف ىذه المدة كافية لظيور أثار سيئة 
: ليا في العالـ اإلسبلمي،ومف خبلؿ كؿ ىذا التمييد فيناؾ أثار كثيرة لمحداثة مف بينيا

إشاعة الفوضى العقدية والثقافية في العالـ اإلسبلمي، بيف كثير مف القارئيف ألف ): األول األثر    
الصحؼ والمجبلت والكتب التي تخاطب الشباب كثير منيا منطمقاتو حداثية، ثائرة عمى العقيدة 
القومية، وبخاصة أف تمؾ المقاالت الحداثية تدغدغ عواطؼ الشباب وأدعياء الثقافة والمبتدئيف 

(، المبطنة بتمرد عمى المعتقد الصحيح والقيـ النبيمة"اإلبداعية"و " األدبية" بعباراتيا  1. 
  بالفعؿ لمكتب والمجبلت والصحؼ دور كبير في التأثير عمى الشباب ألف القراءة تمعب دورا كبيرا 

قدمت ليا المعرفة تقديما   ماإذا تفيـ أففي التأثير عمى عقوؿ الشباب ألنيا عقوؿ ناضجة تستطيع 
. يستثيرىا وخاصة الطبقة المثقفة ألنيا تشكؿ المكانة اليامة في المجتمع

إيجاد طبقة معزولة عف المجتمع سياسيا وعقديا، فالنظاـ المطبؽ في الببلد ال  ) :الثاني األثر  
والعقيدة الموروثة والشريعة . ترى ضرورة رفضو والثورة عميو– يعجبيا بؿ كما ىو المنيج الحداثي 

المألوفة ال تخضع ليا، وال ترضى بيا، بؿ البد مف التمرد عمييا وتخطييا والواقع كمو رجعي 
 2(.متخمؼ، في سياستو وعقيدتو وأخبلقو وأعرافو، يجب تجاوزه بعد تيديمو

  بطبيعة الحاؿ الحداثة ترفض كؿ ماىو موروث قديـ فمذلؾ أي نظاـ أو منيج أو عادات وتقاليد 
ياف بالمستجدات التي تبلئـ طبيعتيا  . تحاوؿ القضاء عمييا واإلت

                                                             

.1547.هـ، ص1414، المجلد الثالث، السنة "دراسة عقدية" الحداثة في العالم العربي،بن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  1  

.1550. المرجع نفسه، ص- 2  
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 بعض المنتسبيف لمدعوة اإلسبلمية، مف العقبلنييف وأمثاليـ، ببعض دعاوى انخداع :)األثر الثالث
 بيا، وتقديميا عمى األىواء وأراء العقوؿ والشؾ وااللتزاـالحداثة المتمردة عمى النصوص الشرعية 

 1(.أف لمحداثييف إفادة عظمى مف العقبلنييف المنتميف لئلسبلـ
 التي أحدثتيا الحداثة بحيث سمحت بالتمرد عمى النصوص الشرعية ومف اآلثار وىذا مف أخطر 

طرؼ المنتسبيف لمدعوة اإلسبلمية فيذا يحدث أثرا عميقا وخطرا عمى الشريعة اإلسبلمية ويشكؿ 
. فارقا كبيرا في المجتمعات العربية اإلسبلمية

 
الجرأة عمى نقد السمطات الحاكمة في العالـ اإلسبلمي، والقدح في حكاـ  ) :    األثر الرابع

 .2(المسمميف وبخاصة مف يحكـ شيئا مف اإلسبلـ
لغاء السمطة سواء كانت سمطة      إف مف طبيعة الحداثييف؛ الثورة عمى األنظمة الحاكمة وا 

أـ سمطة العمماء، أـ السمطة السياسية الحاكمة فيي - أي نصوص الكتاب والسنة-نصوصية 
ىو حداثي ولكف ىذا إجحاؼ في حؽ  تحاوؿ القضاء عمى السائد والمألوؼ واستبدالو بكؿ ما

.  الموروثات والتراث والعادات والتقاليد وخاصة الموروث اإلسبلمي
ومف أثار الحداثة تجرؤ بعض النساء عمى األحكاـ الشرعية بنقدىا والخروج  ) :األثر الخامس  

عمييا، وحجتيف في ذلؾ أقواؿ الحداثييف وشبييـ، فأصبحف نقرأ ونسمع مف يناديف برفض 
، ألنيما عبلمة واالختبلطالحجاب، ألنو رمز العيود المظممة، والعصور المظممة، ويطالبف بالحرية 

التقدـ والتحضر، وأف الفكر الحديث يوجب التمرد عمى العادات والتقاليد القديمة، الموروثة عف 
 .3(أصحاب الكتب الصفراء

                                                             

.1552.المرجع السابق، ص-  1  

.1553.،مرجع سابق، ص"دراسة عقدية"، الحداثة في العالم العربيبن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  2  

.1557.المرجع نفسه، ص-  3  
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يّمت لمشريعة اإلسبلمية بأي صمة فيو بيذا يحاوؿ  وىذا ثاني أخطر أحداث الحداثة ألنو ال
القضاء عمى ما تقولو الشريعة اإلسبلمية نيائيا فيذا خارج عف نطاؽ الشريعة والديف اإلسبلمي 
الصحيح وبيذا تصبح الحداثة تشكؿ خطرا كبيرا عمى العالـ العربي اإلسبلمي وعائقا في نشر 

. تعاليـ الديف الصحيحة والمتفؽ عمييا
 والفمسفية والصوفية، وذلؾ ألف 1مف أثار الحداثة إعبلف شأف الفرؽ الباطنية): األثر السادس

براز تمؾ الفرؽ والفمسفات المخالفة لمنيج أىؿ  الحداثييف يبذلوف وسعيـ في دراسة تاريخ المسمميف وا 
عبلف شأنيا بوصفيا ظواىر  تمردت عمى الموروث والسائد والمألوؼ " حداثية"السنة والجماعة، وا 

 2(.في العقيدة والشريعة
وىذا أيضا أثر خطير بدوره، بحيث ليذه الفرؽ دور كبير في مساندة الحداثييف في أفكارىـ  

ومناىجيـ ألنيا فرؽ تخالؼ أىؿ السنة والجماعة،فيي  تساعد عمى التمرد عمى الموروث والمألوؼ 
. وىذا ما يريده الحداثييف ويسعوف إليو

 
ومف أثار الحداثة تغمغؿ كثير مف الحداثييف في وسائؿ التربية والتعميـ واإلعبلـ  ): األثر السابع   

في العالـ اإلسبلمي، وبالتالي يوجيوف الناس حسب مناىجيـ الحداثية وأفكارىـ، ومف ثـ يبعدوف 
رأي كؿ ناقد ليـ، وبخاصة مف العمماء وطمبة العمـ، مف أصحاب الفكر القويـ ، والعقيدة اإلسبلمية 
ف أحرجوا، فتحوا بابا ضيقا لبعض الفتاوى والمقاالت القصيرة، التي ال تنقدىـ، وفي أياـ محددة  وا 

 .3 (يسمح لمصوت اإلسبلمي أبدا أيضا، ىذا ما قد يوجد في بعض الوسائؿ، وىناؾ مف ال

                                                             

الباطنٌة لقب اصطالحً، تندرج تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة، والقاسم المشترك فٌما بٌنها : الفرق الباطنية-  1  

تأوٌل النص الظاهر بالمعنى الباطل تأوٌال ٌذهب مذاهب شتى، قد ٌصل بالمذاهب الباطنٌة، التً تعمل التأوٌل فً النص إلى حد 
.التناقض فٌما بٌنها ، بحٌث تصبح الفرق الباطنٌة خارجة عن ملة اإلسالم بل فرقا من فرق الكفر  

.1560-1559.ص-المرجع السابق، ص-  2  

.1560.، مرجع سابق، ص"دراسة عقدية"، الحداثة في العالم العربيبن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -  3  
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وىذا أثر لو خطورة عمى العالـ اإلسبلمي، وخاصة أنو في مجاؿ التربية والتعميـ واإلعبلـ بحيث  
ليذه المجاالت أثر كبير عمى الناس وخاصة مجاؿ التربية والتعميـ بحيث يربوف األجياؿ عمى 

. األفكار الحداثية وترسيخيا
برزت في الصحؼ والمجبلت والمقاءات، الكممات العامية واألجنبية، واأللفاظ  ): الثامن األثر   

الموغمة في الرمزية والغموض، وكثر الخوض فييا، وبالتالي تجرأ الناس عمى المغة العربية 
 .1(الخ...فأصبحنا نقرأ ونسمع مف يطالب بتغيير قواعدىا

 عمى المغة العربية وتغيير قواعدىا فييا خطر كبير عمى العالـ اإلسبلمي محاولة القضاء إف 
فالمغة العربية لغة القرآف الكريـ ولغة المجتمع العربي اإلسبلمي فالقضاء عمييا دليؿ عمى محو 

. الشخصية العربية اإلسبلمية
مف أثار انتشار المفاىيـ الحداثية في العالـ اإلسبلمي، أف الحداثة أصبحت  ): التاسع األثر   

 المشبوىة، والمنتميف إلى األحزاب االتجاىاتثوبا يتستر بو كؿ قادح في الديف وبخاصة أصحاب 
وبخاصة في الدوؿ التي .  الباطنية ونحو ذلؾواالتجاىات، 3 والعممانية والبعثية2الكافرة، كالماركسية

ال يستطعوف فييا التصريح بمذاىبيـ وأحزابيـ الكافرة، أو المخالفة لسياسة تمؾ الدوؿ فيمجأوف إلى 
الحداثة شعارا يتستروف خمفو، وعمى سبيؿ المثاؿ فإف كثيرا مف الحداثييف ينتموف إلى الفكر 

الماركسي، ولبعضيـ انتماءات حزبية عمى مستوى كبير، إال أنيـ ال يصرحوف بيذا إال لخاصتيـ 
أما أماـ الناس، فإنيـ يعمنوف الحداثة التي تتفؽ في كثير مف مبادئيا مع الماركسية حتى أصبح 

                                                             

.1563-1562.ص- المرجع نفسه،ص-  1  

مصطلح ٌدخل فً علم اإلجتماع واإلقتصاد السٌاسً والفلسفة، سمٌت بالماركسٌة نسبة لمّنظر الماركسٌة األول: الماركسية-  2 
.كارل ماركس وهو فٌلسوف ألمانً وعالم اقتصاد وصحفً ثوري، أسس النظرٌة الشٌوعٌة باإلشتراك مع فرٌدرٌك إنجلز   

هً حزب قومً علمانً، ٌدعو إلى اإلنقالب الشامل فً المفاهٌم والقٌم العربٌة لصهرها وتحوٌلها إلى التوجه : البعثية-  3  

.اإلشتراكً   
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 إلى الحداثة أسيؿ طريؽ لنقد مصادر الديف وما صدر عنيا، باسـ التحديث أو التجديد االنتساب
 1(معا

 المشبوىة التي تشوه االتجاىاتوىذا أثر آخر لو خطورتو أيضا بحيث أصبحت الحداثة سترا عمى 
صورة اإلسبلـ، وىذا فعبل أثر خطير عمى العالـ العربي وخاصة اإلسبلمي بحيث البد مف 

. مواجيتو والقضاء عميو
وخبلصة لما سبؽ نستخمص أف لمحداثة مخاطر كثيرة عمى العالـ العربي وعمى الديف اإلسبلمي 
في عقيدتو وعبادتو وأخبلقو وشريعتو ولغتو وأىمو وحضارتو وببلده، فيي تحاوؿ بكؿ طريقة مف 

. يعترض طريقيا ومحاولة فرض نظريتيا ومستجداتيا قدر المستطاع الطرؽ القضاء عمى ما
 

 

 

 

 

                                                             

.1564.المرجع السابق، ص-  1  
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مما سبؽ تبيف لنا خطورة الفكر الحداثي في العالـ اإلسبلمي و أف لو آثارا عظيمة عمى ديف       
المسمميف وعمى عقائدىـ وبالتالي ال بد مف السعي الجاد لمقاومة الحداثة بالعمؿ العقدي الوقائي 
مف شرورىا وبالعبلج الناجح لصّدىا وتطيير ببلد المسمميف منيا بكافة الوسائؿ المشروعة ، ومف 

ىذه الوسائؿ 
ناثا عمى المنيج العقدي القويـ، في  ) :أوال تربية الناس وبخاصة الناشئة مف الشباب، ذكورا وا 

التسميـ لمصادر التمقي دوف مجادلة، وغرس منيج أىؿ السنة والجماعة في نفوسيـ، في جميع 
 .1(أمور الديف، أصولو وفروعو، لتحصيميـ مف كؿ نحمة وافدة، أو فكر مخالؼ

وبالطبع ىذا أسموب منطقي وحكيـ بحيث لمتربية دور كبير في توعية الشباب وترسيخ المبادئ 
والقيـ التي تجعؿ منيـ نموذجا مشرفا لؤلمة العربية واإلسبلمية والحفاظ عمى مبادئ الشريعة والديف 

. القويـ
مناصحة والة األمور المسمميف، والمسؤوليف في العالـ اإلسبلمي بالحكمة والموعظة  ) :ثانيا

الحسنة وبكؿ الطرؽ المشروعة، وتذكيرىـ بخطر الحداثييف عمى األمف واإلستقرار، إذ أف مف 
أصوؿ الحداثة رفض أي سمطة حاكمة، وبخاصة إف حكمت باإلسبلـ، بؿ إنيـ يدعوف إلى الثورة 
عمى كؿ سياسة ليست حداثية، ليذا فإنيـ ال يؤيدوف الحكومات القائمة اليـو في العالـ اإلسبلمي 
وربما استثنى كثير منيـ الحكومة البعثية في العراؽ، لتوافقيا مع بعض مواقؼ الحداثة ومبادئيا 

الثورية فبلبد مف تذكير والة أمور المسمميف بأخطار الحداثة عمى األمف وفضح أىدافيا المستقبمية 
التي تسعى إلى تغيير الواقع العقدي والسياسي واألخبلقي لكافة ببلد المسمميف، وتذكيرىـ بأف ما 
(يقولو ويفعمو كثير مف الحداثييف مف نفاؽ ومداىنة، فإنما ىو عمؿ مرحمي لموصوؿ إلى مآربيـ 2. 

                                                             

.1566.ص-،مرجع سابق، ص"دراسة عقدية" الحداثة في العالم العربي، بن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، - 1  

.1567-1566.ص-المرجع نفسه، ص-  2  
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وىذا أمر ضروري البد منو ألنو فيو نوع مف التوعية بحيث لممسؤوليف في العالـ العربي أو  
اإلسبلمي دور كبير في وضع األساسيات التي يسير عمييا النظاـ المسّير لممجتمع وبيذا مف الميـ 

. جدا توعيتيـ وحثيـ عمى خطورة الفكر الحداثي عمى أمف واستقرار مجتمعاتيـ
  

عمماء المسمميف بحقيقة مبادئ الحداثة وأصوليا وأىدافيا، وفضح أسسيا الثائرة عمى  تذكير): ثالثا
مصادر الديف، والمتردة عمى السياسات الحاكمة، واليادمة لؤلخبلؽ والقيـ الشرعية، وحث العمماء 

(عمى التصدي ليـ، فإف قوؿ العالـ أشد قبوال وقناعة عند المسؤوليف، والمسمميف جميعا . 

ودور التوعية ىنا لو أىمية كبيرة في التذكير دائما بخطورة الفكر الحداثي عمى الفكر اإلسبلمي 
والتصدي لو بمختمؼ الوسائؿ والطرؽ ألف لمعمماء قدرة في مواجية ىذا الخطر الذي ييدد مصادر 

. الديف والقيـ والمبادئ األخبلقية

ومف وسائؿ مقاومة الحداثة وفضحيا وكشفيا عمى حقيقتيا الفكرية، ونزع ما تتستر بو مف  ): رابعا
ادعاء لمتجديد في األدب والشعر، ونحو ذلؾ مف األردية، فبلبد إذف مف فضح الحداثة وكشفيا 

لممسمميف، وذلؾ بتأليؼ الكتب العممية الموضوعية، التي تبيف أسس الحداثة وتكشؼ عف مبادئيا 
وأىدافيا الحقيقية، بنشر أقواليـ الثورية، المتمردة عمى مصادر الديف وما جاءت بو وتحذير الناس 

 (.منيا

  مف الواجب فضح وكشؼ حقيقة األخطار الحداثية وتوعية الناس بخطورة أفكارىا وتبياف طرقيا 
بعادىـفي عزؿ الناس عف الديف   عف المصادر األصمية بشتى الطرؽ عف طريؽ نشر الكتب وا 

مثبل التي توعي الناس وتحثيـ عمى مخاطر الحداثة وأساليب التحدي ليا فبلبد مف مف العمؿ 
بشتى السبؿ مف أجؿ توعية المسمميف وتحذيرىـ مف ىذا الداء الخبيث تحصينا ليـ ولناشئتيـ منو 

. ومف أثاره الخطيرة
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المطالبة بدراسة ىذا المذىب الباطؿ في المجامع الفقيية، عمى مستوى كبير، مف قبؿ  ) :خامسا
عمماء المسمميف لبياف حكـ اإلسبلـ فيو، ومف ثـ رده والوقوؼ في وجيو لتحصيف المسمميف مف 

 .1(شره

ىذا أمر البد منو ألنو مف الضروري جدا أف يدرس ىذا المذىب دراسة فقيية مف أجؿ إيجاد الحؿ 
المناسب والقرار الصائب لموقوؼ والتصدي ليذا الخطر الذي ييدد العقؿ العربي اإلسبلمي واألمف 

. القومي

توعية المكتبات ودور النشر وتحذيرىـ مف مغبة المشاركة في نشر ىذا المذىب  ) :سادسا
 .2(الباطؿ

وليذه التوعية دور أساسي في محاولة القضاء عمى ىذا المذىب واإلبطاؿ مف أخطاره ولو بالجزء 
. القميؿ مف حيث محاولة التصدي ومنع كؿ المنشورات التي تحث عمى ىذا المذىب الباطؿ

عمى كؿ حداثي يقدح في ديف اهلل وشرعو، فإننا نقرأ - سبحانو وتعالى-العمؿ بشرع اهلل  ): سابعا
ونسمع مف كثير مف الحداثييف لمز وغمز بمصادر الديف، وبقضايا العقيدة، وأحكاـ الشريعة، بؿ 

 باهلل ورسولو ودينو، مما يعد ردة أو كفرا، يستمـز الحكـ االستيزاءنقرأ لبعضيـ تصريحا بالكفر، مف 
عمييـ بحكـ اهلل، ولنا في سمفنا الصالح أسوة حسنة، في مواقفيـ مف المرتديف ومف أىؿ الزندقة 

جؿ –وأصحاب البدع، حيث عممو بحكـ اهلل فييـ، حفاظا عمى عقيدة األمة وأمنيا، فإف شرع اهلل 
سبحانو –فيو الخير واألمف والطمأنينة والسعادة في الدنيا واآلخرة، فمو أقيـ شرع اهلل - وعبل

(عمى حداثي واحد، الرتدع البقية، ولتطيرت صحؼ المسمميف ووسائميـ مف كؿ منكر- وتعالى 3. 

                                                             

.1569.المرجع السابق، ص-  1  

.1569.،مرجع سابق، ص"دراسة عقدية"، الحداثة في العالم العربيبن أحمد العلً محمد بن عبد العزٌز، -   2  

.1569.المرجع نفسه، ص-  3  
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 واليجومات الحداثية عمى مصادر الديف االعتداءات وىذا رأي ووسيمة منطقية ومحكمة لمحد مف 
 وقضايا العقيدة، فبلبد مف مواجيتيا مف منطمؽ المصدر التي ترفضو حتى يكوف ليذا األخير

. صدى وتأثير عمييا ومحاولة توقيفيا والحد مف مياجمتيا

وخبلصة لما عرضناه مسبقا فإف ىذه الحموؿ والوسائؿ لمقاومة الحداثة والحد مف خطورتيا عمى 
العالـ العربي وخاصة اإلسبلمي واليجـو العنيؼ عمى مصادر الديف وقضايا الشريعة البد منيا 

وبيف الفكر العربي حتى " الحداثة"ويجب تطبيقيا عمى أرض الواقع  مف أجؿ محاولة التوفيؽ بينيا 
 بيف الفكر الحداثي والفكر العربي ومحاولة قدر اإلمكاف مف جعميما االمتزاجيكوف ىناؾ نوع مف 

متقاربيف عمى األقؿ مف خبلؿ تطبيؽ مستجدات الحداثة والمحافظة عمى مكانة اإلسبلـ والقداسة 
. الدينية
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. خالصة الفصل

الحداثة منيج فكري متميز يسعى لتغيير واقع الحياة ليتفؽ مع ما يطرحو ذلؾ الفكر مف مفاىيـ 
وأساليب لمحياة، ومف نظرات خاصة لصياغة اإلنساف وفؽ معطيات ذلؾ الفكر، وىي تصور 
إلحادي جديد تماما لمكوف واإلنساف والحياة، بحيث كانت ليا خطورة كبيرة عمى العالـ العربي 

وخاصة اإلسبلمي كما أنيا كانت ترفض مصادر الديف وقضايا الشريعة وتحاوؿ القضاء عمييا 
وىدميا لذا تشكمت وتبمورت العديد مف الوسائؿ والحموؿ لمقاومة ىذا الخطر الحداثي والتصدي لو 

. بشتى السبؿ مف أجؿ الحفاظ عمى الكياف العربي اإلسبلمي
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تعتبر الحداثة واحدة مف أىـ المشكبلت الفمسفية الحالية، فيي تقدـ وصفا كميا لمجمؿ التغيرات 
، مؤثرة في مجمؿ سيرورة التاريخ الغربي واالقتصادية والسياسية واالجتماعيةالفمسفية والبل ىوتية 

: والعربي فمف خبلؿ بحثنا ىذا عف الحداثة في الوطف العربي توصمنا إلى النتائج التالية
أف الحداثة مذىب فمسفي باطني، يسعى إلى تحديث مصادر التمقي، وما جاءت بو مف عقيدة - (1

جاءت بو العقيدة والشريعة  ىو موروث وقديـ حتى ما وشريعة، بحيث يسعى إلى تجديد كؿ ما
.  االعتقادبغض النظر عف القداسة و

 اتجاىاتياأف الحداثة غريبة عف العالـ العربي، فيي مستوردة مف الحداثة الغربية في كؿ - (2
ومجاالتيا الواسعة وىذا راجع إلى مصدرىا والمكاف الذي نبعت منو فيي منقولة بحذافيرىا إلى 

. العالـ العربي
أف لمحداثة دعاة وأتباعا كثر، انتشروا في الدوؿ العربية، وتغمغموا في المؤسسات والدوائر - (3

الحكومية والمؤسسات والمراكز العممية والثقافية، وبخاصة وسائؿ اإلعبلـ، واألندية والميرجانات 
ونحو ذلؾ، وبالتالي استغبلؿ ىذه الوسائؿ في نشر أفكارىـ الثورية، والعمؿ عمى ترسيخيا والتأكيد 

. عمى ضرورة بقاءىا
أف الحداثة تقـو عمى عقيدة صراع األضداد ومبدأ النقيض، فالحداثة عندىـ ىي نتيجة صراع - (4

ىو  الفكر الحديث مع العقائد القديمة، كما أف الحداثة البد أف تتصؼ بالمخالفة والمناقضة لكؿ ما
أسسيا بحيث ىي تفرض مستجداتيا عمى مختمؼ ,قديـ وسائد، ألف مبدأ التناقض مف أىدافيا 

. ىو قديـ وموروث األصعدة وتحاوؿ قدر اإلمكاف القضاء عمى كؿ ما
العمؿ عمى تحويؿ المصادر الشرعية القديمة وتغييرىا باسـ التطور والتحديث، وىذا ىو ىدفيا - (5

. األسمى في العالـ العربي فيي تسعى وراء تحديث ىذه المصادر قدر المستطاع
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تعمؿ عمى رفض القديـ والثابت، والسائد والمألوؼ، والراكد والمعروؼ، مف العقائد والشرائع - (6
والقيـ والسياسات،ألف صميميا وىدفيا األساسي فرض مستجداتيا والعمؿ عمى التغيير والتحديث 

. والتطوير ولو عمى حساب المبادئ والمعتقدات السائدة
ترفض مصادر الديف والعقيدة، وترى ضرورة في نقدىا وعدـ الخضوع لما جاءت بو ألنيا - (7

بيا ػػػػػػػػػػػقديمة ثابتة غير قابمة لمتغيير، ألف ىذا ما يعيؽ حركتيا ويجعميا تتوقؼ عف فرض أسالي
 .ومستجداتيا الحديثة التي تعمؿ عمى ترسيخيا وتثبيتيا
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بالمغة العربية  قائمة المصادر (أ
 
، سوريا، السنة (ب، ط)صالح ىشاـ، اإلسبلـ والحداثة، دار بديات، : أركوف محمد، ترجمة- 1

. ـ2008

، 1، مركز دراسات الوحدة العربية ط"دراسات ومناقشات"الجابري محمد عابد،التراث والحداثة، - 2
. ـ1991بيروت، لبناف، السنة 

، المجمد األوؿ "دراسة عقدية" بف أحمد العمي محمد بف عبد العزيز، الحداثة في العالـ العربي،- 3
ىػ 1414السنة 

.  قائمة المصادر بالمغة الفرنسية (ب

1-Nietzsche (F),la généalogie de la morale,Notes et commentaires de 
J.Deschamps,Nathan,1981 

. قائمة المراجع بالمغة العربية (جـ
 
ـ 2003التريكي فتحي، الحداثة ومابعد الحداثة، دار الفكر، دمشؽ، السنة - 1

النحوي عدناف عمي رضا، نظرية تقويـ الحداثة، نظرية تقويـ الحداثة، دار النحوي لمنشر - 2
. ـ1993، السعودية، السنة 1والتوزيع، ط

حسيف محمود رواء، إشكالية الحداثة في الفمسفة المعاصرة، دار الزماف لمطباعة والنشر - 3
. ـ2010، دمشؽ، سوريا، السنة 1والتوزيع، ط

سبيبل محمد وبنعبد العالي عبد السبلـ، الحداثة وانتقاداتيا، نقد الحداثة مف منظور غربي، دار - 4
. ـ2006، الدار البيضاء، المغرب، السنة 1توبقاؿ لمنشر، ط
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