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 مبادؤها . اعالمها . نشاتها  والتحديث الحداثة بين الفرق  ؟ الحداثة ما 

 . والنهضة الحداثة  التنوير عصر 

 ؟ الحداثة ما 

 .العقل مركزية وفكرة التقليد، ضد الثورة فكرة :هما أساسيتين فكرتين إلى الحداثة تعريف في عادة المفكرون يرتكز

 تجاه عقلي موقف و فكري توجه :الحداثة ان في Modernization التحديث مفهوم عن Modernity الحداثة مفهوم يتميز

 عملية فهو Modernization التحديث أما .ملموسة معرفة إلى التوصل في العقل يستخدمها التي المناهج وإزاء المعرفة مسألة

 ذهني أو عقلي تغيير أي إحداث دون االجتماعية الحياة في التقنيات هذه توظف حيث الحديثة والمخترعات التقنية استجالب

 .والعالم الكون من لإلنسان

 :الحداثة لمفهوم التاريخية المالمح

 جاليلو اكتشاف في بدء بادئ تمثلت التي الكبرى، التاريخية األحداث مع تبدأ الحديث العصر تخوم أن المفكرون ينظر

 وإذا . 2233 عام العثمانيين األتراك أيدي في نطينيةالقس وسقوط ،)الصدد هذا في بالمحاضرة القيناه ما يراجع (الشمس لمركزية

 أوروبا في الديني اإلصالح حركة في يتجلى الحداثة مفهوم فإن التاريخية المؤشرات هذه مع يبدأ الحديث العصر أو التحديث كان

 في والسياسية الفلسفية أبعاده خذيأ المفهوم هذا بدا ثم ومن .)بالمحاضرة القيناه ما يراجع ( 2323 عام في لوثر مارتن قادها التي

 ومن ديكارت مقوماته أرسى الذي والعقالني الفردي التفكير والدة في خصائصه تتجلى حيث عشر والثامن عشر السابع القرنين

 .بعامة التنوير فالسفة ثم

 في مقال ( بكتا صاحب (2333-2323) ديكارت رينيه الفرنسي الفيلسوف إلى يشار أن السياق هذا في المنطقي ومن

 يراجع (الفلسفي التفكير مجال في سيما وال الحداثة أب بوصفه "موجود انا اذن افكر انا " : الفلسفية بمقولته اشتهر الذي )المنهج

 التي المعتقدات من األفكار و العقل يحرر أن له قدر الذي العقلي المنهج اكتشف الذي .) جدا مهم المحاضرة في القيناه ما

 التاريخية األوهام النهيار الفعلية البداية يشكل أن الفه الذي المنهجي الشك فكان .والقهر العبودية إلى به ودفعت لالعق حاصرت

 الخامس القرن منذ بدأت التي العشرة القرون لتشمل امتدت وأجيال، أجيال مدى على اإلقطاع ورجال الكنيسة صنعتها التي

 لديه يعتمد المنهجي والشك .العمياء المعتقدات محل الواعية الفكرية والقناعة الحر يالعلم البحث روح أكد فديكارت .الميالدي

 يره لم ما حكما أحكامنا إلى نضم وأال كذلك، بالبداهة لنا يتبين لم ما بصحته ونعتقد شيئا نقبل أال :أوالها تقول مهمة قواعد على

 في ومقوماتها الحداثة لحظات أهم من واحدة يمثل إليه ويدعو شكال من ينطلق الذي المنهج وهذا متميزة، واضحة ببينة فكرنا

 على الحكم في به واالهتداء العقل حكم تغليب إلى عشر الثامن القرن في أوروبا في التنوير فالسفة دعا عندما الغربية الحضارة

 بدعوتهم يقصدون كانوا .المتعاقبة راتهاوحضا اكتشافاتها إلى بالعقل اهتدت تاريخها عبر اإلنسانية بأن يدركون كانوا األشياء،



 والتحيزات والخرافات األوهام أسر من التحرر ثم ومن والحياة والوجود الكون إلى النظر في التجريبي العلمي المنهج اعتماد هذه

 أشكال كل ضد حربا كانت هذه دعوتهم .األشياء ماهية عن الكشف في العقل قدرة وتشل التفكير أسس تضرب التي المسبقة

 دائرة في الوسيط أوروبا تاريخ وضعت التي اإلقطاعية الكنسية األنظمة فرضتها التي والتعصب والشعوذة والتخريف السحر

 .الظالم

 التنوير عصر

 .أوروبا في عشر الثامن القرن في ملحوظ بشكل والفلسفية والثقافية واإلجتماعية، السياسية، الحركة فيه نمت الذي العصر

 الذي الفكر أشكال من شكل أي عام بشكل ليشمل التنوير مفهوم وتحول .فرنسا في كان الحقيقي التطور ولكن جلتراإن في نشأت

 .للعقل ومساهمة العقل نقد من مستفيدا والخرافة، والجهل الظالم من عقول تنوير يريد

 أو النضج سن وبلوغه العقلي القصور مرحلة عن اإلنسان خروج إنه ":بقوله التنوير؟ هو ما سؤال عن كانط إيمانويل اجاب

 أو الحياة في السلوك أو الشخصي التفكير على القدرة وعدم لآلخرين التبعية" أنه على العقلي القصور عرَّف كما ".الرشد سن

 هاأي عقولكم اعملوا" :لتقول التنويرية صرخته جاءت المنظور هذا ومن ".علينا الوصي الشخص استشارة بدون قرار أي اتخاذ

 وانشطوا تحركوا .والمكتوب والمقدور للكسل تستسلموا وال اليوم بعد تتواكلوا فال !عقولكم استخدام على الجرأة لكم لتكن !البشر

 تستخدموها أن وينبغي بعقول زودكم فاهلل .متبصر إيجابي بشكل الحياة في وانخرطوا

 في أوروبا شهدتها والسياسية االجتماعية الثورات من عددل ا ملهم وعقالنية وضعية أفكار من أنتجه وما التنوير عصر كان

 وقيام بيروقراطية، وجود على الدولة هذه قيام ارتكز وقد .الحديثة الدولة قيام عن أسفرت عشر والتاسع عشر الثامن القرنين

 بديلة سياسية أنظمة لدولةا هذه في سادت وقد .التنظيم في العقلنة من جو وسيادة نسبي، باستقالل ومتمتعة قوية كمؤسسة جيش

 الدولة، عن الدين فاصلة الملوك سلطة عن اإللهية الصفة بانتزاع األنظمة هذه قامت بحيث الوسطى، القرون أنظمة من

 الالتينية أمريكا في التحرر وحركات األمريكية للثورة ثم ومن الفرنسية للثورة وإطارا أساسا الحركة هذه شكلت

 التنوير اعالم

 مؤسسات بمهاجمة قاموا وجميعهم هيوم وديفيد روسو جاك وجان فولتير :كان التنوير عصر في والمفكرين سفةالفال أهم

 .القائمة والدولة الكنيسة

 الثامن القرن وشهد المستوى، العالي األخالقي وحسه الصارم بتوازنه تجسيد خير وجسده التنوير عصر )كانت إيمانويل( ختم

 في تطبق كانت كما والحكومات والعلوم السياسي االقتصاد على وتطبيقها ,التجريبية الفلسفية اراألفك نجم صعود أيضا عشر

 األحياء وعلم والكيمياء الفيزياء

 المعروف كتابه ففي .الفذة الفكرية وأعماله كانط نظريات في سيما وال وبريقها، الحداثة ومض تضاعف األنوار عصر وفي

 شرط أن أعماله كل في كانط ويؤكد .عشر الثامن القرن في التنوير عصر وماهية طبيعة يحدد أن كانط يحاول ،i األنوار ما

 أن اإلنسان يستطيع كي .التفكير وحرية العقل بحرية تتصل التي هذه على يؤكد الحريات بين ومن الحرية، هو والحداثة التنوير

 .والحداثة والمدنية والحرية الحضارة نحو نهضته يبني



 العلوم على والتأكيد اإلقطاعي النظام مكان تأخذ اإلدارية بتقنياتها المركزية الدولة بدأت يليه وما ألنوارا عصر وفي

 .أوروبا في اإلبداعية ظاللها تأخذ الفنون بدأت وحيث التكنولوجية، العطاءات أصل في توجد التي الطبيعية والفيزياء

 الدولة حضور 2332 عام في الفرنسية الثورة أكدت لقد .يخالتار من نهائية ومرحلة فاصل حد هو العصر هذا أن

 وتقسيم والتقنيات للعلوم المستمر التقدم أدخل لقد .الحداثة منطق في نفسها سجلت التي والديمقراطية الليبرالية والقيم البرجوازية

 في انطباعاتها سجلت مجتمعة العوامل هذه .يةالتقليد والثقافة المعايير وانهيار المستمر التغيير بعد االجتماعي الحياة إلى العمل

 والال القلق أساس وعلى واالبتكار التغير أساسي على يقوم الحياة من ونمط اجتماعية ممارسة أنها على وأبدتها الحداثة مفهوم

 .واألزمة الدائمة والحركة استقرارية

 ترسم أن اإلنتاج ألدوات والمنظم العقالني والتطور توالتقنيا العلوم بتطور تجسدت التي الحضارية اإلنجازات استطاعت لقد

 هي وتلك الطبيعة، على اإلنسانية الهيمنة وتأكيد اإلنساني، العمل تكثيف في الحداثة هذه تبدت حيث وتخومها الحداثة حدود

 .واحد آن في والتفكير الحياة شروط في وشامل عميق تغيير إلى أدت التي الحداثية المجتمعات أغلب خاصة

 :وخصائصها الحداثة أسس

 :التالية الخصائص إلى الحداثة تستند

 للقيم وتعزيزا اإلنسان حقوق من انطالقا وقضاياه المجتمع ميادين مختلف في الحر اإلنسان دور وتأكيد اإلنسانية الحرية 

 .الديمقراطية

 . ii وقيمه التنوير لمبادئ تجليا والسياسي عياالجتما الوجود جوانب مختلف في وهيمنته بسيادته العقل يتجلى حيث العقالنية 

 :منها الحداثة حول المهمة النقاط من مجموعة السياق هذا في ويسجل

 في تتم تاريخي وتراكم تطور حالة يعني وهذا المجتمع، صميم من تنبثق حالة هي بل الخارج من استيرادها يتم ال الحداثة أن 

 .وحضورها الحداثة لعملية تمهد ماعيةاالجت للحياة التاريخية المعطيات داخل

 هي وإنما المصادفة لمبدأ وفقا تتم ال فالحداثة لبلوغها، الضرورية الثقافية الشروط توفير إلى بحاجة تاريخية مرحلة الحداثة إن 

 .والموضوعية الذاتية الشروط من منظومة يقتضي إنساني فعل عملية

 يؤكد حضورا الحياة مجاالت مختلف في الوعي لهذا الثقافي الحضور وضرورة اثةالحد فكرة في اإلنساني الوعي أهمية تأكيد 

 . iii االجتماعي الوعي في الذاتية اللحظة امتالك على والقدرة والتنوير العقالنية تنامي

 وهو والجوهر ونبالمضم تبدأ وإنما الكمية، والمؤشرات بالمظاهر تبدأ ال السليمة التحديث عملية إن" :الحداثة جوهر اإلنسان 

 الواقع تعكس ال مزيفة، ظاهرية، التحديث عملية تبقى واآلخر الذات إلى ونظرته وقيمه ثقافته في اإلنسان تغير فبدون اإلنسان،

 "بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اللّ  إن" تعالى قوله في القرآنية اآلية إليه تشير ما وهذا بأمانة،

 :والحداثة النهضة

 األوروبية النهضة بتجانس يعتقدون حيث المفهومين، بين يطابقون الباحثين وبعض النهضة، مفهوم مع الحداثة مفهوم كليتشا

 هي العام بمفهومها النهضة ان بالفكر،اذ كليهما انشغال على التجانس هذا ويعتمد النهضة، تحقيق يعادل الحداثة فتحقيق والحداثة،



 والفردية والعلمانية العقل بهيمنة يعرفان والنهضة الحداثة فكالهما ، والمتوارثة التقليدية القيم لتغيير السائد الوعي على ثورة

 عن النهضة يميز" ما اذأن .المفهومين بين وحذر بصعوبة الفصل يحاولون الباحثين بعض أن غير .اإلنسان وحقوق والمدنية

 العامة الحداثة هذه لعقلنة محاولة إال ليست كنظرية النهضة أن آخر وبمعنى ويومي، تلقائي بشكل تجري الحداثة أن هو الحداثة،

 معايير إلى العقلية، المعايير إلى إضافة الحداثة، إخضاع العقلنة هذه تعني أن الطبيعي ومن .العربية الحياة إلى حتما والداخلة

 . iv "وأخالقية اجتماعية

 على الثورة التغيير ويفترض .الجديدة اإلبداعات وتمثل االنحطاط، على لبالتغ أي والتحويل، التغيير أولوية على تؤكد فالنهضة

 رشيد أو عبده محمد أمثال من اإلسالميين بالمصلحين األمر تعلق وسواء .السائدة التقليدية القيم منظومة وعلى القائم الوعي

 بمثابة وهو التطور، طريق هو وعلمي عقلي وعي إلى وخرافي تقليدي وعي من الوعي هذا تغيير فإن بالمحدثين، أو رضا،

 . v مقبل إيجابي تغيير لكل الصالحة التربية إعداد

 الذات هذه أن تفترض فهي الحداثة أما نفسها، التراثية للذات نهضة أي التراث، ضمن الحضارة استيعاب تعني النهضة كانت"

 هي وإنما كالنهضة اجتماعيا تاريخيا مشروعا ليست فالحداثة .للتقاليد والمبررة الحضارة عن المبعدة الخصوصية خطر تخفي

 وعلى والتجديد اإلبداع طابع الحداثة تأخذ .العالمي والفكر الواقع لبنى االتجاهات كل في تغيير هي يومية، وممارسة سياسة

 حيث التقليدية، األنماط يةاستمرار إلى هذا ويرجع ، قائم هو ما إنتاج وإعادة إنتاج وهي التكرار من حالة التقليد يكون هذا خالف

 أنماط وتغيير تحويل يتم أن دون يسر في تغييرها يمكن ال ثم ومن التنشئة، عملية خالل األفراد نفوس في عميقا متأصلة تكون

 .التقليدية األنماط بعض استمرار يتوقع الحديثة العناصر تدفق فمع وهكذا .المجتمع في السائدة التنشئة

 وظهور افولها الى قادت الحياتية تجاربها في حقيقية ازمات في دخلت ان بعد حادة انتقادات الى رضتتع قد الحداثة ان اال

 __. "الحداثة بعد ما "ب عرفت اخرى تاريخية مرحلة


