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 مصطلح الحداثة وما بعد الحداثة مرتكزات مابعد الحداثة

 

 إشكالٌة مفهوم الحداثة فً الخطاب النمدي الؽربً

 اشكالٌة المفهوم :

لربما لم ٌشهد مصطلح من المصطلحات اشكالٌة تحدٌد وتعرٌؾ دلٌمتٌن مثلما شهدها مصطلح 

الؽربٌٌن انفسهم اوال ، وفهمهم لهذه "الحداثة" ، وعلى االرجح ان السبب ٌعزى الى رإى الحداثٌٌن 

انطاللهم من  –التسمٌة ، انطاللا من الظروؾ والحاجات التً انبثمت عنها الحداثة ، ثانٌا . ثم واالهم 

منظورات ومفاهٌم فلسفٌة ارتكزت الحداثة فً اكثر جوانبها على الوعً العملً لكل تؽٌٌر وتؤسٌس فنً 

 ونمدي .

فسٌرٌا ونمدٌا لمفهوم الحداثة لم ٌتجاوز التسطٌح فً الممارسة لمد مارس الحداثٌون وصفا ت

الحمٌمٌة للحداثة نفسها ، لذا لم ٌتفموا اتفالا تاما على وضع حد ، او تعرٌؾ اصطالحً للحداثة ، ٌمكن ان 

ٌكون جامعا ، مانعا ، بكل تفاصٌلها وطبٌعتها اال بمدر وصؾ بعض وجوهها . لذا ٌمكن عد اؼلب تلن 

ت للحداثة اجتهادات وسٌالات تعبٌرٌة ، واراء انطوت على وجهات نظر فردٌة ، تناولت بعض التعرٌفا

 خصابص الحداثة ولٌست الحداثة بكلٌتها وشمولٌتها فعالً .

واذا كانت تسمٌة "مصطلح" وتعرٌفه ، تعنً انه حد جامع مانع ، اهم ما ٌمٌزه عن المعانً 

ستمرار ، فكٌؾ ب  "الحداثة" بوصفها مفهوماً ومصطلحاً ال والتعرٌفات العامة االخرى هو الثبات واال

 ٌمومان على االستمرار اصال .. ! 

ٌشٌر براد بري ان "هنان شبه اتفاق على معنى مصطلح الحداثة" ثم ٌمول " ولو ان االراء 

ٌعنً  تضاربت حول تفاصٌله وطبٌعته" وٌعمب بعد ذلن "لمد استمر النمد فً تحدٌد جوانب الحداثة ") ( ،

هذا "الشبه اتفاق" و "التضارب" ان هذا المصطلح لم ٌستمر بعد ، وانه ما ٌزال ٌشكل وضعا مضطربا 

 فً التعرٌؾ ، وان كل التسمٌات التً ذكرها ك  "الحركة 

الحدٌثة ، التراث الحدٌث ، العصر الحدٌث ، الزمن الحدٌث ، المزاج الحدٌث") ( ، هً تسمٌات 

ولها على السنة العامة لبل الالم النماد ، فضال عن انها تنطلك من مفاهٌم ومعاٌٌر عامة ٌمكن تناولها وتدا

تعتمد على تحدٌدات أو اطر زمنٌة ، ال تمت إلى حمٌمة الحداثة وجوهرها بصلة إال بممدار مدى ارتباط 

 ٌها .فً لحظتها ، وفٌما انتج ف –هنا  –الحداثً وفعله بزمنه او لحظته . لذا فان زمنٌة الحداثة 

بٌد ان هذه النظرة للحداثة تبعدنا عن عمك مدالٌلها ، الن الحداثة فً حمٌمتها ال تمثل بعدها 

الزمنً ، المحض ، وانما تتجاوز ذلن اذا نظرنا الٌها بوصفها مفهوماً فلسفٌاً ٌتجاوز التحدٌد الزمنً او 

إذ ٌتصؾ هذا المفهوم بصفته المركبة التركٌبة االجتماعٌة ، الممٌدة او المتؽٌرة بحسب الزمان والمكان . 

تركٌبا معمدا ٌؽلب علٌه التنالض والالتجانس والؽموض ، وٌكون من خواصه ولوامه انه سعً متواصل 

ؼٌر محدود نحو السإال الذي ٌوصل الى الكشؾ المستمر عن كل ماهٌات الحٌاة وماهٌات الوجود 
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جابات تؽطً اسبلة الملك االنسانً فٌما حول الممكن المتعلك باالنسان ، كما انه بحث دابم ال ٌتولؾ عن ا

والالممكن ، الوجود والالوجود ، بحث ٌعالج اشكالٌات العصر التً أثملت على االنسان فكرا وحاجة 

 وسإاال) ( . 

ولعل هذه الرإى إلى مفهوم الحداثة ادت إلى الضبابٌة والتشوٌش فً ادران معنى الحداثة ذاتها ، 

تحدٌد وتعرٌؾ المصطلح ، ولد ٌرجع هذا إلى امرٌن ، كما ٌرى براد بري ،  وعسرت فً امكانٌة

إذ " انها تحدد سلفاً ما ٌجب ان تتخذه من موالؾ ، ووجهات  –الحداثة  –عّدهما عٌبٌن على هذه التسمٌة 

نظر ازاءها ، ثم ان هذه التسمٌة تحتوي على الكثٌر من ظالل المعنى الذي لد ال ننجح فً استخدامه 

 صورة دلٌمة )اذ( ٌتطور مفهوم الحداثة  بتطور ب

 الزمن ، فما كان حدٌثا فً السنة الماضٌة ال ٌكون حدٌثا فً هذه السنة ") ( .

واذا صدق هذا المفهوم وفك معامل ارتباط الحداثة بالزمن وتطورهما ، فانه سٌترتب علٌه التؽٌٌر 

ؽٌٌر الرإى والمفاهٌم ومدى مصدالٌتها فً مفهوم الحداثة وتعرٌفها ، من اعتبارات ت -المستمر

ستكون سببا فً التؽٌٌر ولٌس هو عامل الزمن  –وصالحٌتها ، وهنا ستتدخل عوامل كثٌرة ال حصر لها 

لوحده التصارا . فضال عن ان الزمن مستمر فً الحضور واالستمرارٌة ، ولكن المتؽٌر هو الفعل 

 الزمن ولٌس العكس .االنسانً المتمثل بالحركة وممدار فعالٌتها فً 

وعند البحث عن العوامل االخرى التً ادت إلى عدم استمرار المفهوم وتحدٌد المصطلح ، كان 

 من بٌن العوامل ، ان الحداثة لم تنشؤ ولم تظهر فً مكان واحد أو زمن 

واحد ، وانما ظهرت فً اماكن متعددة . فّصلها برادبري فً )جؽرافٌة الحداثة( ، فوزعها على 

 ها )برلٌن وفٌٌنا وبراغ وروسٌا وشٌكاؼو ونٌوٌورن وبارٌس ولندن() ( . مدن

ٌبدو فً هذه الجؽرافٌة ، ان الحداثة كانت حركة فً كل مدٌنة من هذه المدن ، ومع اختالؾ 

الزمان والمكان ، اال ان الحداثة لم تنشؤ ولم تظهر صدفة ، حٌث ان هذه المدن عرؾ عن اؼلبها لدٌما 

ا ذات اثر تارٌخً وانسانً لما لدمته لالنسانٌة انذان ، لذا عدت هذه المدن مراكز على انها كانت مدن

المستوٌٌن الفنً والحضاري التملٌدي ، كما اشتهرت كؤماكن للفن والمعرفة واالفكار ، ومن 

خصوصٌاتها انها كانت تشكل بٌبات تحتضن كل ما هو جدٌد ٌحمل التعمٌد والتوتر الخاص بحٌاتها ، 

ت مهٌؤة لالرتكاز الحضاري الحدٌث) ( ، ولظهور الحداثة بكل اتجاهاتها الفكرٌة والثمافٌة فكان

واالجتماعٌة وااللتصادٌة ، كما سعت إلى بلورة مجتمعات حداثٌة جدٌدة . مجتمعات متمدنة وفك انماط 

جان بودرٌار ، " حدٌثة لم تعهدها تلن المدن نفسها من لبل . رافضة لكل ما جاء لبلها ، وٌشٌر إلى ذلن 

لٌست الحداثة مفهوما سوسٌولوجٌا ، أو مفهوما سٌاسٌا ، أو مفهوما تارٌخٌا ٌحصر المعنى ، وانما هً 

صٌؽة ممٌزة للحضارة ، تُعارض صٌؽة التملٌد ؛ أي انها تعارض جمٌع الثمافات االخرى السابمة أو 

فرض الحداثة نفسها وكؤنها واحدة ، متجانسة التملٌدٌة. فامام التنوع الجؽرافً والرمزي لهذه الثمافات ، ت

، مشعة عالمٌا ، انطاللا من الؽرب ") ( . الذي ظهرت فٌه واوحت للعالم باهمٌة التؽٌٌر فً كل 

 المجاالت واالنظمة االجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة .
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ثة واحدة ، ان الوالع الجؽرافً للحداثة ٌفرض المول ، ان الحداثة هً مجموع حداثات ولٌست حدا

وان فرضت نفسها ضمن والعها الؽربً وكؤنها واحدة ، وعلى هذا االساس ٌمكن فً حمٌمة امرها ان 

تتعدد مفاهٌمها وطرابمها بحسب خصوصٌة حركة الحداثة فً كل مدٌنة من مدنها ، وان تنبثك تعارٌؾ 

سوؾ االسبانً اونامونو كثٌرة لها ، ولد ال تمترب إلى تعرٌؾ موحد . واشار إلى ذلن الشاعر والفٌل

بموله : "ال اعلم بدلة ، ما ٌعنً امر "الحداثٌٌن" و "الحداثة" هذا ؛ فمد اضفى على هذٌن االسمٌن ، من 

االمور المتضاربة ، والمتعددة ، ما ال ٌدع لنا مجاال الختصارها فً ممولة مشتركة") ( أو تعرٌؾ 

انبثمت منها الحداثة ، كنتٌجة لتعددها ، والختالؾ  مشترن ٌمكن ان ٌظهر الوحدة والتجانس والكلٌة التً

 ظروؾ بٌباتها .

وبما ان الحداثة كانت حداثات متعددة الجهات والجوانب ، فانها لم تمتصر على جانب االدب أو 

 الفن لوحدهما ، وانما كانت حداثة ثمافٌة وفكرٌة عامة تشعبت إلى كل مٌادٌن 

لصناعً والتنكولوجً فٌما بعد ، فاظهر هذا الجانب الحٌاة ، وان بدت مركزة فً الجانب ا

 وضعها المادي والحضاري والسٌاسً وااللتصادي ، العتبارات االنتاج وتنمٌة رإوس االموال . 

ومن المالحظ ، ان المذاهب الفنٌة ، واالدبٌة التً ظهرت فً هذه المدن فً تلن الفترة استخدمت 

لرمزٌة والمستمبلٌة والتعبٌرٌة والسرٌالٌة والدادابٌة ، ولكنها مصطلحات عدٌدة ؼٌر مصطلح الحداثة ، كا

بكل حركاتها ونتابجها االبداعٌة الفكرٌة والفنٌة كانت )حداثة( لٌاسا مع الدافع التملٌدي الذي كان سابدا 

لبلها أو معها ، حٌث نشؤ خالل المرن التاسع عشر من "الروح الرومنتٌكٌة وعً بالحداثة متحرر من كل 

مٌود التارٌخٌة الصارمة") ( ، فبدت الحداثة جمالٌة ، فنٌة بلؽت اوج ابداعاتها فً نشاط الدادٌة ال

والسرٌالٌة ، وتمٌزت بتوجهات وجدت لنفسها )بإرة( اشتران على لدر كبٌر فً الوعً المتؽٌر للزمن . 

ات ، النه وعً فعال الوعً الذي ٌمكن ان ٌفعل فعله وٌإثر فً الحاضر من خالل استٌعابه لكل المتؽٌر

ٌفوق فً امكانٌته وصؾ التعبٌر عن تجربة الحركة فً المجتمع  ، فضال عن ان هذا الوعً ٌفسر فً 

جانب منه اللؽة التجرٌدٌة التً كان لد عبر بها )المزاج الحداثً( عن الماضً بفعل زخمه ، وبما ٌحمل 

هنا تكمن حمٌمة حركٌة الوعً بالزمن من تراث فكري وحضاري متجدد ، بدال من تركه ارثا ثمٌال . و

بكل انشطاراتها ، انها لم تمؾ ضد الماضً ، وانما استوعبته بصٌػ متعددة ومتجددة ، فشعت فٌه الحٌاة 

ذاكرة ، برهنت على لوته من خالل سلطة اٌحابٌة ولٌست سلطة لمعٌة تكبت الحاضر وتحسره فً 

 –الماضً  –د سعت الروح الحداثٌة إلى استخدامه ماضٌه ، سلطة ال تعرؾ الثبات ، أو التملٌد ، لم

بصور مختلفة فركزت السرٌالٌة بوعً )والتر بنٌامٌن( على اٌجاد عاللة بٌن الحداثة وبٌن التارٌخ فً ما 

 امكن تسمٌته "التوجه بعد التارٌخً") ( .

 ان االستخدام المتنوع والمتؽٌر وفك معامل تعدد الزمان والمكان ، وتعدد مدن 

داثة نفسها ، اثبت ان الحداثة "لٌست احادٌة اللؽة ، ولٌست احادٌة االصل ، ولٌست مرتبطة الح

بمرحلة زمنٌة واحدة ، بل هً متعددة اللؽات ، ومتعددة االصول ، ونتاج مراحل زمنٌة متفاوتة متداخلة 

ذا فً حد ذاته . ومن هنا فلٌس من الؽرٌب ان ٌختلؾ النماد فً مولفهم من استعمال المصطلح") ( . وه

 برهان على اشكالٌة تحدٌد المفهوم اوالً واشكالٌة تحدٌد المصطلح ثانٌا . 
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وان بدت الحداثة واحدة فً ظاهرها ، فان هذا المظهر هو مظهر الحركة أو الثورة على الثبات 

ً والتملٌد ، كما ان هذا المظهر ٌبدو متوحدا من حٌث استخدامه االساسً للعمل . ولكن االشكال ف

 المفهوم والمصطلح ٌبمى على ما هو علٌه ٌشوبه الؽموض والتعمٌد .

لكن هذه المفاهٌم والموالؾ التً اعتبرت فً حٌنها مفاهٌم ممدسة ، لم تدم طوٌال ، إذ سرعان ما ظهرت 

مفاهٌم جدٌدة ، فامتزجت روح الحداثة ، فً اواخر المرن التاسع عشر بروح حركات ادبٌة وفكرٌة 

من ان تصبح االمور واالفكار اكثر مرونة ، لتحل كل العمد التً المت بالفرد والمجتمع ،  اخرى ، وبدال

زادتها وعورة وتعمٌدا) ( . فضال عن ظهور اعظم التؽٌٌرات التً عرفها االنسان فً انماط وسابل 

اصبحت هنان  االنتاج الثمافً كالتصوٌر الفوتوؼرافً والسٌنما والمذٌاع والتلفاز والنسخ والتسجٌل ، كما

تجمعات ثمافٌة ٌشار الٌها ، إذ شهد عمد التسعٌنٌات من المرن التاسع عشر ظهور ما ٌسمى ب  )البٌانات( 

الدالة على مدارس ذات وعً ذاتً )كالمستمبلٌة والصورٌة والسرٌالٌة والتكعٌبٌة والدادابٌة والشكالنٌة 

ٌمؾ االمر الحداثً عند هذا الحد ، بل تشعب والتركٌبٌة( ، واصبح لكل حركة رأٌها فً الحداثة . ولم 

االمر إلى ان تصبح االراء متباٌنة ومتكاثرة داخل كل حركة ، حتى ؼدا االمر مستحٌال اما االلرار بؤن 

 تصبح تلن التؽٌٌرات والتجدٌدات ثابتة كمواعد ممررة) ( .

دوا جهودهم من اجل وامام هذه الموالؾ كان من الصعب على الحداثٌٌن واصحاب المدارس ان ٌوح

ترسٌخ مفهوم اصطالحً ثابت )للحداثة( ، أو حتى ان ٌثبتوا سمتها الفعلٌة التجدٌد والتؽٌر وعدم الثبات 

على امر ما . وهذا ما ولد للما متزاٌدا حول المفاهٌم واالفكار المطروحة على الساحة االدبٌة والفنٌة 

 ابط الحٌاتً واالنسانً فً المجتمع الواحد .والسٌاسٌة معا ، واثر بشكل فعال على مستمبل التر

ومن هذا المنطلك والشعور بنوع من الصدمة الذاتٌة ، حاولت حركات الحداثة خالل الفترة التً سبمت 

الحرب العالمٌة االولى ان تراجع نفسها وافكارها ، وتراجع لواعد الفن وتعٌد خلك وصٌاؼة لواعد جدٌدة 

كون الوالع حالة ثابتة فً  –انذان  –تتالءم مع التجارب الحدٌثة ، فعملت على رفض الفكرة السابدة 

ؼٌر لابلة للتؽٌٌر ، كما رفضت فً الولت ذاته فكرة وجود انسان عمالنً واع . فذهبت الدادابٌة 

والسرٌالٌة إلى فكرة مإداها انه لٌس هنان جدوى فً الكتابة عن التجربة ، ورأت ان على الكاتب 

ون ربطا سلبٌا واستسالمٌا فً آن) ( والشاعر ان ٌنصب جهداهما على الربط المباشر بٌن المشاعر والك

 . 

ومعنى هذا ، هو التسلٌم واالنتصار للعمل ، ومماطعة كل ما ٌخالفه ، ال بل اكثر من هذا ، هو مماطعة 

 الذات والتضحٌة بها لحساب الوعً ، مما ترن اثارا سلبٌة على كٌنونة العالبك االنسانٌة واالجتماعٌة . 

هذه المدارس تشكل فً طبٌعة مناهجها طرٌما مؽرٌا وممتعا ، لفعل  لمد كانت االفكار التً طرحتها

الحداثة التً عمدت إلى اٌجاد محاوالت للكشؾ عن النماط والمنافذ المتبادلة بٌن المتنالضات نفسها ، بٌن 

طبٌعة ، بؽٌة الوصول إلى المناطك المهمة فً الحسً واعتبارها  –المجرد والمجسد ، والطبٌعة واالنتً 

رات وعالمات منبهة لالدران ، وطرٌما وعامال مساعدا على الخلك واالبداع ، والتفكٌر الجاد اشا

بامكانٌة تحوٌل تلن االشارات إلى لؽة أو كتابة . وهذا ما جعل مفكري ومنظري تلن المدارس إلى ان 

ٌمنا من حضور ٌذهبوا أبعد من ذلن . إذ ركز لسم منهم انتباهه على الؽرٌب والمجهول فً الوالع ، مست

االخر ، وهو بذلن ٌحمك تجاوزه للوالع المستلب باتجاه اكثر من والع اخر حسب تصوره ، فضال عن 
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محاوالت الترمٌز له من خالل زخم الوعً للحاالت التً ٌدركها ومدى حاجاتها ، حتى لٌؽدو االمر اكثر 

العادي من خالل االطر صعوبة وؼموضا عما كان علٌه ، وعصٌا على االنفتاح على عالم الوعً 

 المعرفٌة البسٌطة) ( .

 حدٌث الحداثة فً بداٌات المرن العشرٌن :

لٌس من شن ، ان االحداث الجسام ، والتؽٌرات الموضوعٌة التً حدثت مع مطلع المرن العشرٌن ، 

المرن كانت تشكل بثملها نتابج حمٌمٌة افرزتها االوضاع السٌاسٌة وااللتصادٌة والفكرٌة التً انتجها 

التاسع عشر ، بل ٌمكن المول تحدٌدا ، انها مجموعة االفرازات التً تحممت منذ عصر التنوٌر الؽربً 

عموما ، ونهاٌات المرن التاسع عشر ، والتً تمثلت بالمٌل الشدٌد للتحدٌث فً كل المجاالت وتجاوز كل 

 اطً معا . المفاهٌم التملٌدٌة . التً كانت سابدة بفعل التمدم المادي والدٌممر

فلمد تمٌزت هذه الفترة المذكورة بابراز نماذج وانساق اساسٌة ؼٌر تملٌدٌة ، واكبت التمدم العلمً الذي 

احرزته اوربا انذان ، فمد ركزت الحداثة الؽربٌة فً انطاللتها على التؤسٌس االبستٌمولجً لذلن المفهوم 

مهماتها ووظابفها التارٌخٌة التً ارٌد لها ، ، وما ٌمكن ان ٌندرج تحته من انساق ؼٌر تملٌدٌة حممت 

وهً ان تكون تنظٌرا للرأسمالٌة بكل ثملها وسٌاساتها الصناعٌة االمبرٌالٌة ، والتً حددها الباحثان 

هاتمان وفٌالنوفا فً كتاب لهما بعنوان "النماذج االساسٌة المفمودة" والتً تمثلت ب  "مفهوم التمدم كخط 

، العمالنٌة النمدٌة ، العلمانٌة وما تنطوي علٌه من دنٌوة المجتمع عموما ومن  تصاعدي للمجتمع البشري

ضمنه الدٌن ، الركون الى نمو العلم والتكنولوجٌا ولوى االنتاج ، التارٌخانٌة الضابطة للحركٌة البشرٌة 

"االنسان"  التارٌخٌة ، النظر الى المانون االجتماعً كمانون ٌمارب المانون الفٌزٌابً ، وكذلن بروز

 كمٌمة علٌا فً "الوجود") ( . 

ان التركٌز على النماذج واالنساق اعتبرت اساسٌة من حٌث كونها خطوط تفعٌل لحركة الحداثة ولٌست 

باعتبارها نماذج تملٌدٌة ثابتة ، لذا فهً حركة تمرد على المإسس الثابت ، وعلى التملٌد المكرر ، كما 

ن خالل الشن والتساإل لكً ال ٌبمى االنتاج او الخلك او االبداع على انها تجاوز على كل ما هو ٌمٌن م

ما هو علٌه ، وانما تبمى عملٌتا الخلك واالبداع مستمرتٌن . ولد شمل هذا كل التصورات ، وكذا 

التصورات الدٌنٌة واالجتماعٌة واالخاللٌة ، ولعل ابرز من اسهم فً وضع اصول هذه النماذج واالنساق 

 اسس فً تنظٌرها : فردرٌن نٌتشه ، وكارل ماركس وسٌجموند فروٌد) ( .االساسٌة و

ان هإالء واخرٌن ؼٌرهم وضعوا الفكر االوربً امامهم موضع التساإل ، ورفضوا ان تكون الحلول 

البسٌطة التً توصلوا الٌها بممدار التجاوز النمدي االنً الذي ٌبمً االسس التً انطلموا منها فً نموها 

او المرحلً ، والتً من شؤنها ان تبمً االوربٌٌن انفسهم اسرى فً داخل منطمه أي منطك البسٌط ، 

 الخاص فً النمو) ( . –التجاوز 

الحداثة ، موضوع فً العلوم اإلنسانٌة والعلوم االجتماعٌة ، هً فترة تارٌخٌة )العصر الحدٌث( ، 

الثمافٌة الخاصة التً نشؤت فً أعماب وكذلن مجموعة من المعاٌٌر والموالؾ والممارسات االجتماعٌة 

فً 'العمر العمل 'من فكر المرن السابع عشر و' التنوٌر 'فً المرن الثامن عشر. ٌعتبر  -عصر النهضة 

،  1945، مع الحرب العالمٌة الثانٌة فً عام  1931بعض المعلمٌن عصر الحداثة لد انتهى بحلول عام 
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الحمبة التالٌة ما بعد الحداثة. كما ٌستخدم مصطلح 'التارٌخ  أو فً الثمانٌنٌات أو التسعٌنٌات. ٌسمى

، دون إسناده إلى العصر الحدٌث أو عصر ما  1945المعاصر' لإلشارة إلى اإلطار الزمنً لما بعد عام 

بعد الحداثً. )ٌمكن استخدام كلمة 'حدٌث' كاسم عصر معٌن فً الماضً ، على عكس المعنى 'العصر 

 الحالً'(. 

على المجال ، لد تشٌر 'الحداثة' إلى فترات زمنٌة مختلفة أو صفات مختلفة. فً تارٌخ التؤرٌخ ، اعتمادا 

عادة ما ٌوصؾ المرنان السابع عشر والثامن عشر على أنهما حدٌثٌن مبكرٌن ، فً حٌن أن المرن 

عملٌات التاسع عشر الطوٌل ٌتوافك مع 'التارٌخ الحدٌث'. فً حٌن أنها تشمل مجموعة واسعة من ال

التارٌخٌة والظواهر الثمافٌة المترابطة )من األزٌاء إلى الحرب الحدٌثة( ، ٌمكن أن تشٌر أًٌضا إلى 

التجربة الذاتٌة أو الوجودٌة للظروؾ التً تنتجها ، وتؤثٌرها المستمر على الثمافة البشرٌة ، والمإسسات 

 (. 36-15،  2111، والسٌاسة ) برمان 

( )المصنؾ على أنه مإٌد لما بعد الحداثة على الرؼم من أنه هو نفسه 1975فً رأي مٌشٌل فوكو )

 Callانظر ، على سبٌل المثال ،  -رفض تسمٌة 'ما بعد الحداثة' ، معتبراً عمله 'تارٌخاً حرجاً للحداثة' 

( ، ' تتمٌز الحداثة 'كفبة تارٌخٌة بتطورات مثل استجواب أو رفض التمالٌد ؛ إعطاء 65،  2002

ٌة للفردٌة والحرٌة والمساواة الشكلٌة ؛ اإلٌمان بالتمدم االجتماعً والعلمً والتكنولوجً الحتمً ، األولو

والترشٌد والمهنٌة ، والحركة من اإللطاعٌة )أو الزراعة( نحو الرأسمالٌة والتصاد السوق ، والتصنٌع ، 

، والتعلٌم العام )إلخ(. .( )فوكو والتحضر والعلمنة ، وتطوٌر الدولة المومٌة ، والدٌممراطٌة التمثٌلٌة 

1977  ،171-77.) 

( لها معنى أكثر محدودٌة ، 'الفن الحدٌث' الذي ٌؽطً modernitéفً سٌاق تارٌخ الفن ، 'الحداثة' )

. وٌعزى استخدام المصطلح بهذا المعنى إلى تشارلز بودلٌر ، الذي وصفه فً c. 1860-1970فترة 

بؤنه 'تجربة عابرة سرٌعة الزوال للحٌاة  1864لحٌاة العصرٌة' فً عام ممالته التً تحمل عنوان 'رسام ا

فً مدٌنة حضرٌة' ، والمسإولٌة التً ٌتحملها الفن اللتماط هذه التجربة. . وبهذا المعنى ، ٌشٌر 

المصطلح إلى 'عاللة خاصة بالزمن ، واحدة تتمٌز بانمطاع أو انمطاع تارٌخً مكثؾ ، واالنفتاح على 

، Kompridis 2006تمبل ، وزٌادة الحساسٌة تجاه ما هو فرٌد من نوعه حول الحاضر' )حداثة المس

32– 59.) 

الثمافٌة والفلسفٌة ٌتمٌز عصر الحداثة اجتماعٌا بالتصنٌع وتمسٌم العمل والفلسفة 'بفمدان الٌمٌن ، وإدران 

مع الظروؾ االجتماعٌة  (.Delanty 2007أن الٌمٌن ال ٌمكن أبدا أن ٌثبت ، مرة واحدة وإلى األبد' )

والفلسفٌة الجدٌدة نشؤت تحدٌات جدٌدة أساسٌة. حاول العدٌد من مثمفً المرن التاسع عشر ، من أوؼست 

كونت إلى كارل ماركس إلى سٌؽموند فروٌد ، تمدٌم إٌدٌولوجٌات علمٌة و / أو سٌاسٌة فً أعماب 

 (. Calinescu 1987 ،2006العلمنة. ٌمكن وصؾ الحداثة بؤنها 'عصر األٌدلوجٌة'. )

بالنسبة لماركس ، كان أساس الحداثة هو بروز الرأسمالٌة والبورجوازٌة الثورٌة ، التً أدت إلى توسع 

ؼٌر مسبوق للموى اإلنتاجٌة وإلى خلك السوق العالمٌة. تناول دوركاٌم الحداثة من زاوٌة مختلفة باتباع 

م من أن نمطة البداٌة هً نفسها مثل ماركس ، أفكار سانت سٌمون حول النظام الصناعً. على الرؼ
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المجتمع اإللطاعً ، إال أن دوركهاٌم ٌإكد بشكل ألل على صعود البرجوازٌة كطبمة ثورٌة جدٌدة ونادرا 

ما ٌشٌر إلى الرأسمالٌة باعتبارها طرٌمة اإلنتاج الجدٌدة التً تنفذها. الدافع األساسً إلى الحداثة هو 

الموى العلمٌة الجدٌدة. فً أعمال ماكس وٌبر ، ترتبط الحداثة ارتباًطا وثٌمًا باألحرى صناعة مصحوبة ب

 ( Larraín 2000 ،13بعملٌات ترشٌد العالم وخٌبة أمله. )

ٌمترح المنظرون الحرجون مثل ثٌودور أدورنو وزٌؽمونت بومان أن الحداثة أو التصنٌع ٌمثالن خروًجا 

النتمال إلى عملٌات شنٌعة من االؼتراب ، مثل الوثن السلعً عن العمٌدة المركزٌة فً عصر التنوٌر وا

(. تمدم النظرٌة النمدٌة االجتماعٌة 1989، ]صفحة مطلوبة[ ؛ بومان  1973والهولوكوست )أدورنو 

المعاصرة مفهوم 'الترشٌد' بمصطلحات أكثر سلبٌة من تلن التً حددها فٌبر فً األصل. إن عملٌات 

لد ٌكون لدٌها فً كثٌر من الحاالت ما تموله النظرٌة النمدٌة إنه تؤثٌر  -لتمدم كتمدم من أجل ا -الترشٌد 

 Bauman[ ؛ page needed]،  Adorno 1973سلبً وؼٌر إنسانً على المجتمع الحدٌث. )

2000 ) 

التنوٌر ، المفهوم بمعناها األوسع كتمدم للفكر ، كان ٌهدؾ دابًما إلى تحرٌر البشر من الخوؾ وتثبٌتها 

، Adorno 1973سادة. ومع ذلن ، فإن األرض المستنٌرة بالكامل تشع تحت عالمة كارثة منتصرة. )ك

210 ) 

ما الذي ٌدفع الكثٌر من المعلمٌن للتحدث عن 'نهاٌة التارٌخ' ، وما بعد الحداثة ، و 'الحداثة الثانٌة' و 

من التعاٌش البشري والظروؾ 'الحداثة' ، أو خالؾ ذلن للتعبٌر عن الحدس لتؽٌٌر جذري فً الترتٌب 

االجتماعٌة التً تجري فً ظلها السٌاسة الحٌاتٌة فً الولت الحاضر ، هو حمٌمة أن الجهد الطوٌل 

لتسرٌع سرعة الحركة وصل فً الولت الحاضر إلى 'الحد الطبٌعً'. ٌمكن أن تتحرن المدرة مع سرعة 

كة مكوناتها األساسٌة إلى درجة الحرارة. لجمٌع وهكذا تم تملٌل الولت الالزم لحر -اإلشارة اإللكترونٌة 

األؼراض العملٌة ، أصبحت السلطة خارجٌاً حماً ، ولم تعد ممٌدة ، أو حتى أبطؤ ، بمماومة الفضاء )لد 

ٌكون ظهور الهواتؾ الخلوٌة بمثابة 'الضربة األخٌرة' الرمزٌة التً تم تسلٌمها لالعتماد على الفضاء: 

الهاتؾ لٌس ضرورًٌا إلعطاء أمر ما ورإٌته من خالل تؤثٌره )باومان  حتى إن الوصول إلى سوق

2111  ،11 ) 

نتٌجة النماش حول العولمة االلتصادٌة ، والتحلٌل الممارن للحضارات ، ووجهة نظر ما بعد االستعمار 

تً ؛ أنظر أٌضا دٌالن 2113'البدٌل 'شموبٌل آٌزنشتات' لدم مفهوم 'الحداثة المتعددة' )آٌزنشتات 

(. الحداثة بوصفها 'صٌؽة الجمع' هً المفهوم المركزي لهذا النهج االجتماعً والمنظور ، الذي 2117

ٌوسع تعرٌؾ 'الحداثة' من تشٌر بشكل حصري إلى الثمافة األوروبٌة الؽربٌة إلى تعرٌؾ نسبً ثمافً ، 

ا الربٌسٌة فً جمٌع وبالتالً: 'الحداثة لٌست التؽرٌب ، وٌمكن العثور على عملٌاتها ودٌنامٌاته

 (.2117المجتمعات' )دٌالن تاي 

كمفهوم تحلٌلً ومثالً معٌاري ، ترتبط الحداثة ارتباًطا وثٌمًا بروح الحداثة الفلسفٌة والجمالٌة. التٌارات 

السٌاسٌة والفكرٌة التً تتماطع مع عصر التنوٌر ؛ والتطورات الالحمة مثل الوجودٌة ، والفن الحدٌث ، 

رسمٌة للعلوم االجتماعٌة ، والتطورات المعاصرة المناهضة مثل الماركسٌة. كما ٌشمل واإللامة ال
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العاللات االجتماعٌة المرتبطة بصعود الرأسمالٌة ، والتحوالت فً الموالؾ المرتبطة بالعلمنة والحٌاة ما 

شكال التملٌدٌة بعد الصناعٌة. تشمل الحداثة ، بشكل عام ، أنشطة وإبداعات أولبن الذٌن شعروا بؤن األ

للفن ، والهندسة المعمارٌة ، واألدب ، واإلٌمان الدٌنً ، والفلسفة ، والتنظٌم االجتماعً ، وأنشطة الحٌاة 

الٌومٌة ، والعلوم ، أصبحت ؼٌر مالبمة لمهامهم ولدٌمة فً البٌبة االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة 

أمر 'جعله جدًٌدا!' كان المحن لمماربة  1934را باوند الجدٌدة لعالم ناشىء صناعٌاً جدًٌدا. الشاعر عز

الحركة تجاه ما اعتبره ثمافة لدٌمة من الماضً. فً هذه الروح ، كانت كل ابتكاراته فً المرن التاسع 

عشر ، مثل رواٌة الوعً والوعً )أو بانتون( والموسٌمى ذات اثنً عشر نؽمة والرسم التمسٌمً والفن 

 التجرٌدي.

البارزة للحداثة ، الوعً الذاتً والمفارلة فٌما ٌتعلك بالتمالٌد األدبٌة واالجتماعٌة ، التً أدت من السمات 

فً الؽالب إلى التجارب بالشكل ، إلى جانب استخدام التمنٌات التً لفتت االنتباه إلى العملٌات والمواد 

رفضت صراحة اٌدٌولوجٌة المستخدمة فً إنشاء لوحة أو لصٌدة أو بناء أو ما إلى ذلن. . الحداثة 

الوالعٌة ]االستشهاد الكامل[ وتستفٌد من أعمال الماضً من خالل توظٌؾ التجدٌد ، التؤسٌس ، إعادة 

 الكتابة ، التلخٌص ، المراجعة والمحاكاة الساخرة.

واحدة أو أكثر من الخصابص الفلسفٌة المحددة ،  -عّرؾ بعض المعلمٌن الحداثة على أنها طرٌمة تفكٌر

[ 11ل الوعً الذاتً أو المرجعٌة الذاتٌة ، التً تمر عبر جمٌع المستجدات فً الفنون والتخصصات. ]مث

أكثر شٌوًعا ، خاصةً فً الؽرب ، هم أولبن الذٌن ٌرون انها فكري تمدمً اجتماعً ٌإكد لوة البشر فً 

[ [ من هذا 12لوجٌا. ]خلك وتحسٌن بٌبتهم بمساعدة التجارب العملٌة ، والمعرفة العلمٌة ، أو التكنو

المنظور ، شجعت الحداثة على إعادة النظر فً كل جانب من جوانب الوجود ، من التجارة إلى الفلسفة ، 

بهدؾ إٌجاد ما هو 'عرللة' التمدم ، واستبداله بطرق جدٌدة للوصول إلى نفس الؽاٌة. ٌركز آخرون على 

فً ردود فعل محددة الستخدام التكنولوجٌا فً الحداثة باعتبارها استبطان جمالً. وهذا ٌسهل النظر 

الحرب العالمٌة األولى ، والجوانب المضادة للتكنولوجٌا وؼٌر العابدة من أعمال مختلؾ المفكرٌن 

 (. (1989-1916( إلى صاموٌل بٌكٌت )1911-1844والفنانٌن التً امتدت من فترة فرٌدرٌن نٌتشه )

 ثةالحداثة: المعنى والتعرٌؾ وجوانب الحدا

بشكل عام ، ٌرتبط معنى الحداثة بالتؽٌٌرات الشاملة التً حدثت فً المجتمع وخاصة فً مجاالت الفن 

واألدب ، بٌن أواخر الخمسٌنات وبداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة. ومع ذلن ، ال ٌوجد أي ترسٌم واضح 

صؾ التؽٌٌرات التً حتى اآلن ، وعلى الرؼم من استخدام مصطلح 'ما بعد الحداثة' بشكل متزاٌد لو

حدثت منذ الحرب العالمٌة الثانٌة ، إال أن هنان البعض ممن ٌجادلون بؤن الحداثة ال تزال لابمة ، 

 وؼٌرهم ممن ٌرون أن زواله لد حدث فً ولت أبكر بكثٌر . 

بعد  عندما ٌتم تفسٌر الحداثة من حٌث التارٌخ ، ٌمال إن العالم لد شهد نهضة أولى ، ومن ثم التنوٌر وما

الحداثة وما بعد الحداثة. فً الوالع ، هنان الكثٌر من االختالؾ حول التوارٌخ الدلٌمة لبداٌة ونهاٌة 

 الحداثة. ٌبدو أن هنان إجماًعا عاًما على معناه وتكوٌناته االجتماعٌة.

 ترتبط الحداثة بما ٌلً:
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 . التصنٌع والتحضر. 

 . التطوٌر. 2

 . الدٌممراطٌة. 3

 . الرأسمالٌة. 4

 . تفوق السلطة. 5

 . السوق الحرة. 6

 . التفاإل. 7

 . البحث عن المعرفة المطلمة فً العلوم والتكنولوجٌا والمجتمع والسٌاسة. 8

. كانت الفكرة المابلة بؤن اكتساب المعرفة عن الذات الحمٌمٌة هو األساس الوحٌد لجمٌع المعارؾ 9

 األخرى. 

 . العمالنٌة.11

انها  –)أي الحداثة الؽربٌة(  –وفٌفر على بعض التساإالت : "ما هً الحداثة ، حداثتنا نحن وٌجٌب ل

لٌست ما نتمتع به من اشكال وعً وحٌاة معاصرة ال تزعم انها "حدٌثة" ، بل تعتبر نفسها تملٌدٌة ، 

 متمسكة بالموروث ، أو حتى مبتذلة ، برجوازٌة ، أو برجوازٌة صؽٌرة") ( . 

اء سإال لوفٌفر وجوابه ، ٌتضح انه لم ٌبحث عن تعرٌؾ لمصطلح الحداثة ، ولكنه ٌصؾ وعند استمر

الحداثة الؽربٌة ، والوعً الذي تتبناه ، وتبثه ، انه وعً ٌكاد ان ٌكون مخادعا ، بالتزاماته التملٌدٌة 

حسر ومضاد ، الموروثة ، والتً اصبحت مع زمنها نماذج مبتذلة ، فالزمن الذي تبثه ، زمن تملٌدي ، من

 ٌبشر الؽرب بؤن "زمن الحداثة الواعٌة فً سبٌله إلى االنتهاء" على حد لول راٌموند وٌلٌامز) ( . 

وهذا ٌعنً ، ان الحداثة الؽربٌة تعٌش ازمتها ، وان الحروب التً خاضتها الشعوب الؽربٌة ، افرزت 

اعٌة ، ولربما كان من اهم الجوانب ، نتابجها السلبٌة على مجتمعاتها فً جوانب كثٌرة من حٌاتها االجتم

التآكل التدرٌجً لالسس االخاللٌة والعالبك الوجدانٌة االنسانٌة التً تربط بٌن افراد المجتمع الواحد من 

جانب ، وبٌن المجتمعات الؽربٌة فٌما بٌنها من جانب آخر ، وثالثا ، ارتباطها مع المجتمعات االنسانٌة 

 نٌة االخرى على اسس الحموق المد

 واالنسانٌة . 

لذا سعى رواد الحداثة الؽربٌة إلى امكانٌة الحفاظ على المٌم )االساسٌة( التً افرزتها حركات االصالح 

الدٌنً من منطلك الحداثة ، لكنها اكتفت باستبدال االساس الدٌنً لالخالق باساس عملً ، وكان من نتابج 

، لد ادى إلى اضعاؾ الدافع االخاللً فً مجتمعات هذا التؽٌٌب العلوي لالخالق وابتعاده عن الدٌن 

الحداثة الؽربٌة اوال ، والى ظهور حركات فكرٌة رافضة للمنظومة االخاللٌة الحداثٌة ، حٌث تمتلن هذه 

 الحركات لدرة تحدي المنظومة العمالنٌة التً تؤسست علٌها تلن الحداثة) ( . 
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وفٌفر ، عن امكانٌة تعرٌؾ الحداثة ، وامكانٌة اعتبارها وانطاللا من ازمة الحداثة الؽربٌة ، ٌتساءل ل

وعن مدى امكانٌتها فً اٌجاد حالة من التوازن فً المفاهٌم ، مدركا … "بنٌة" ، أو انها دلٌل إلى بنٌة 

من خالل التحلٌل ، االن ، وفً المستمبل ، ان التنالضات التً عمت ثمافة المجتمعات الؽربٌة عمٌمة ، 

كل الحلول لتجاوز تلن التنالضات تنطلك من خالل محاولة استٌعاب احد المفهومٌن ، وهما وبالٌة ، وان 

مفهوم الطبمة ، ومفهوم االمة . اال ان كل برامج العمل السٌاسً والستراتٌجٌات المركزة على هذا 

ٌة ، ارتكازا المفهوم أو ذان لم تنجز شٌبا ، فضال عن ان الجهود التً بذلت ل  "بنٌنة" الصٌرورة التارٌخ

على أي مفهوم لوحده من هذٌن المفهومٌن تكشؾ عن انه مجرد تكتٌن . فتارة ٌعلو مفهوم الطبمة 

واخرى ٌعلو مفهوم االمة ، وٌكون االلوى حاكما أو محتوٌا أو مجافٌا لالخر . ومن هنا ٌظهر االمر 

 تحفٌز ؼاٌة التبنٌن  واضحا ، وجلٌا بالنسبة للحداثة ، انها جهد عابث ، وبال جدوى ، من اجل

والتماسن ، اكثر من كونها بنٌة ذات ابعاد ولدرة تمكنها من اكتساب تماسكها الخاص من خالل نزعة 

 لابلة للمعاٌنة والتجرٌب) ( .

ان االخفالات التً لحمت بالحداثة ، وشكلت ازمتها الكبٌرة ، لم تكن ولٌدة عمد أو عمدٌن من الزمن ، 

متعددة الجوانب واالتجاهات سٌاسٌا والتصادٌا وثمافٌا واجتماعٌا ، وان كان من وانما هً تراكم سلبٌات 

بٌن هذا التراكم ، خرجت بعض الرإى التً ادت إلى تولٌد لؽة مشتركة عامة ، اال انها فً ذات الولت ، 

ط خلمت بٌبة مضطربة ، وللمة ، لذا ، حاول الحداثٌون من خالل حركة توجهاتهم نحو التارٌخ إلى رب

 الحاضر الفوضوي مع الماضً والمستمبل ، بؽٌة احساس مواطنٌهم انهم من مواطنً هذا العالم . 

واذا كانت تلن المجادالت لد باءت اكثرها بالفشل ، لكنها اثبتت حضورها من خالل منافذها فً الرإٌة 

ق . وانما ادى إلى والخٌال . اال ان هذا الحضور لم ٌكن كافٌا إلى درجة االحساس باالمل ، أو التفو

االحساس بالخٌبة والكآبة والبإس واالحباط ، والشعور بعدم الرؼبة فً صنع والامة الروابط االنسانٌة 

 )الروحٌة( التً تنطوي علٌها فكرة الحداثة فً االصل) ( .

عندما ان العمل الحداثً لوحده ال ٌكفً عندما ٌضع لوانٌنه التً تحل محل كل الموانٌن ، وتستلبها ، أو 

ٌعمد هذا الفعل إلى تؽٌٌب الموانٌن االخرى التً تتجاوز العرؾ العام . فٌما سعت الٌه الحداثة هو تحطٌم 

العوالم الممدسة التً تشكل عالما آلهٌا ووصفا طبٌعٌا كبٌرا ، تنفذ منه كل لوى العمل واالبداع ، باتجاه 

ار بعالم التمدم العلمً لالنسان نفسه ، بعالم تحمٌك ؼاٌات لد ٌمكنها من تجاوز الزمن ، من خالل االنبه

 التمنٌات الذي فرغ االنسان من حركٌته الذاتٌة ، ومحتواه الطبٌعً .

لمد عملت الحداثة على الفصل بٌن ذات نزلت من السماء إلى االرض ، وتؤنسنت ، وبٌن عالم االشٌاء 

لهٌة ، أو العمل ، أو التارٌخ ، ثنابٌة التً تعالجها التمنٌات ، واحلت محل وحدة عالم خلمته الذات اال

العملنة واضفاء الذاتٌة ، فمد اصبح اسمى مهمات االنسان لدرته على تؤمل الخلٌمة وكشؾ لوانٌنها أو 

 عثوره على االفكار خلؾ الظاهر على رأي 

 آالن تورٌن) ( .
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أي لبل اكثر  –لى اٌامها هذه االمور الصعبة وؼٌرها التً واجهت اهل الحداثة ، اظهرت الحداثة على او

كانت حداثة صادلة ، وان كل لحظة من اللحظات التً عاشها دعاتها االول ، كانت حداثة  –من لرن 

 بحك ، النها انبثمت فً عالم لم ٌتحدث بعد كما هو الٌوم .

افات واالفكار اما عالم الحداثة الٌوم ، فانه عالم مشحون بتنالضاتها الداخلٌة ، وان انماطا واشكاال من الثم

والرإى الحداثٌة ، لد تعرضت إلى صدمات وازمات ادت إلى تؽٌٌر سماتها وصفاتها السرٌعة من 

التحول إلى الجمود والتخثر ، مما جعلها تتحول إلى معتمدات متزمنة جامدة ، لتصبح فٌما بعد بالٌة 

ان تخلك لها انماطا بدٌلة وعتٌمة . والى جانب ذلن ، فهنان اشكال اخرى من الحداثة لد تحتجب دون 

عنها ، أو ٌمكن ان تتعرض للتجاوز . لذا فالجراح واالثار االجتماعٌة والروحٌة التً تتحدث عنها 

الحداثة ، لد تلتبم ولكنها لن تشفى شفاًء تاما . وذلن ألن الرؼبة المعاصرة لبناء حداثة جدٌدة ، أو بعثها ، 

 انما ٌعنً فتح الجراح 

ل اخرى ، وطالات اخرى مؽاٌرة من جدٌد ، رؼبة فً حٌاة جدٌدة تتعاٌش مع والع المدٌمة ، وباشكا

 ممزق وؼٌر لابل للتوفٌك) ( .

 تداول مصطلح الحداثة :

ٌشكل انبثاق المصطلح وتداوله فضاًء داخلٌا وخارجٌا ضمن اطر المفهوم ، والعاللة بٌنه بوصفه )فكرة( 

صطلح ٌنبا به سٌاله المنتج للداللة عن ما فً اللؽة من جذر لها مإداها ، وبٌن تداوله ، إذ ان هذا الم

تركٌبً لمفردة )حدث( فتتولد عنه معاٍن جدٌدة ؼٌر المفردة التً تؤسست المفردة اللؽوٌة ازاءها") ( . 

وهذا مما ٌجعل مصطلحا كهذا فً عملٌة نمو وتؽٌٌر مستمرٌن ال ٌمكنه التولؾ عند حد معٌن ، أو لحظة 

 ار ان ما ٌكون حدٌثا زمنٌة ، باعتب

 )االن( ، سٌكون لدٌما بانتاج ؼٌره أو خلك ؼٌره . 

ولما كان فعل المصطلح ٌستوجب فً تحمٌمه شرط المحافظة على مجمل العناصر المفهومٌة الدالة التً 

شكلته ، لتمكنه من خلك عاللات تواصل متبادلة بٌنه وبٌن اللؽة التً )ٌنتجها( أو )ٌخلمها( ، وبٌن كلٌة 

 الموضوع الذي من شؤنه ان ٌعالجه) ( ، فان الممصود به 

بوصفه مفهوماً ، هو ما اصطلح علٌه الناس ، أي ما اتفموا علٌه ، من لوازم المعنى  –بالمصطلح  -

وتمامه ، ومن الفاظ وتعابٌر فً زمان ومكان معٌنٌن) ( . ولربما كان المصد من هذا ، ان المصطلح 

دالالتها اللفظٌة والمعجمٌة من اجل تحمٌك ؼاٌة تتركز على تؤخٌر مجمل كلمة أو كلمات )تتجاوز( 

التصورات الفكرٌة التً ٌحممها التجاوز لتسمٌتها فً اطار معٌن ، ٌمكن من خالله تشخٌص وضبط 

 المفاهٌم التً تنتجها ممارسة ما فً )لحظات( معٌنة) ( .

ى التجدٌد ودراسة النفس االنسانٌة من الداخل ومن هذا المنطلك فمد عرفت الحداثة بؤنها حركة ترمً إل

معتمدة فً ذلن على وسابل فنٌة جدٌدة) ( . فً الولت الذي اعتبر البعض ان التجدٌد الذي جاءت به 

الحركات الفنٌة تضمن تحطٌم كل ما هو انسانً ، وعلى حد لول )اورتٌكا كاسٌت( الذي وصفها بانها 

كانت سابدة فً االدب الرومانسً والطبٌعً ، واكثر من ذلن وجدها  هدم تمدمً لكل المٌم االنسانٌة التً
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)فرانن كٌرمود( انها أي الحداثة ال تعٌد صٌاؼة الشكل ، بل تؤخذ الفن إلى ظلمات الفوضى والٌؤس ، 

وهذا ٌعنً فً نظرهم ان الحداثة فً مساراتها ال تؤخذ بٌد الفن وتمضً به إلى فوضى االبداع بالمدر 

 ه إلى الذي تإول ب

التهلكة . ولعل هذه النظرة انحسرت فً كون ان النزعة التجرٌبٌة توصً بالتكلؾ والؽموض والتجرٌد 

 والضبابٌة والؽربة والتفكن) ( .

ولربما كانت هذه النظرة المؤساوٌة للحداثة تنطلك من خالل االزمة التً عاشتها الحداثة نفسها فً ظل 

ات الحركة الرومانسٌة انذان ، وعدم المدرة على استٌعاب حمٌمة الصراع بٌن التملٌد والتمسن باهتمام

 معنى التجرٌب واٌماءات الؽموض والتجرٌد . إذ ان 

المعنى الحمٌمً الذي لامت علٌه حركات الحداثة لٌس هو بالنتابج الجانبٌة التً اظهرت فٌما بعد معظمها 

االجتماعً . إذ ان ظهور حركات الحداثة  ان الحداثة ال ترمً اال السموط والتمزق واالضطراب والهدم

كان ٌمٌنا من خالل استدران الوالع وتؽٌٌره ، واالنمالب على الثبات ، والعمل على الحركة والتجدٌد 

وهدم كل االطر المدٌمة البالٌة . من هذا المنظور لامت وانبثمت حركات الحداثة فً الؽرب ، لمد كانت 

لمها المتؽٌر ، وهذا ما اولع الحداثٌٌن فً اشكالٌات الحداثة ونتابجها . رد فعل دابم حتى على الحداثة وعا

ولعل مراجعة سرٌعة الولٌات المصطلح وفهمه وتدارسه توما للدارس ان الحداثة وعً حمٌمً للحاضر 

 والمستمبل .

ذكر بٌتر بروكر ، ان هانز روبرت ٌاوس ، بحث مصطلح "محدث" أو "حدٌث" وان لهذٌن المفهومٌن 

لد استخدم الول مرة فً  Modernusبصورته الالتٌنٌة  Modernرٌخ طوٌل ، إذ كان مصطلح تا

اواخر المرن الخامس لتمٌٌز الحاضر المسٌحً عن الماضً الرومانً الوثنً . وان المصطلح 

Modern   ) (ٌعبر عن الوعً بحمبة تتصل بالماضً وٌمكن ان ٌعد نتٌجة لالنتمال من المدٌم إلى الجدٌد

 . 

 Modernusفً حٌن ٌذكر آخرون ان الحداثة هً )كم( لابل للمٌاس ٌنحدر اشتماله من االصل الالتٌنً 

ولد ظهر هذا المصطلح أو المفهوم مع نهاٌات المرن السابع للمٌالد ، كتعبٌر عن لحظة  –أي حداثة  –

ومنه  Mesureٌعنً المٌاس  Modoمع المدٌم الرومانً . وان جذر المصطلح  Ruptureانمطاع 

 الممٌاس) ( .  Modus، وهً تعنً الدلة مشّكلة انطاللا من  Recenceجاءت لفظة حداثة 

عن  Modernital)الحداثٌة( ، كما تعبر " الجدة "  Modernismusولد اشتك من هذا الجذر مصطلح 

ن المدٌم إلى الوعً الخاص بحمبة ، تضع نفسها فً عاللة مع الماضً ، لكً تدرن ذاتها كنتٌجة عبور م

 الحدٌث) ( . 

والتً تحمل المعانً ذاتها التً استخدمت خالل المرنٌن التاسع عشر  Modernisteاما كلمة حدٌث 

والعشرٌن ، فان اول من استخدمها جان جان روسو فً الحمبة االولى من عصر التحدٌث، ولبل 

 الثورتٌن االمرٌكٌة والفرنسٌة) ( .

 ان مصطلح الحداثة "بناء لامت اركانه بعد ولوع بٌد ان بٌتر بروكر ٌإكد على 
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 الحدث نفسه . وكان اول استخدام له فً اللؽة االنكلٌزٌة لد ورد فً كتاب عنوانه

Asurvey of modernistpoetry  مخطط لشعر الحداثة( لمإلفٌه جرٌفز وراٌدنج  –)ومعناه

(Graves & Riding نشر عام )ن اشارة إلى نظرة موضوعٌة . وكانت الحداثة فٌه عبارة ع 1927

محاٌدة إلى الفن كتعبٌر أو كؤسلوب فً استخدام اللؽة ودرجة من الؽموض تفوق تولعات المارئ العادي 

ومشاعره") ( وكؤن الحداثة بتحدٌد هذا التارٌخ نتٌجة من نتابج مجتمع وثمافة ما بعد الحرب العالمٌة 

ت الذي نرى ان هذه التسمٌة جاءت طبٌعٌة ، وكسلسلة االولى ، أو انها ادب ما بٌن الحربٌن ، فً الول

 متواصلة فً عملٌات التجدٌد والحداثة .

 

ان جدٌة تحدٌد ، وتعرٌؾ مصطلح الحداثة فً الثمافة العربٌة ، لربما ٌكون اكثر اشكاال وتعمٌدا ، مما 

كن لمفهوم الحداثة ذاتها هو لدى الحداثٌٌن الؽربٌٌن ، ال بالنسبة للحداثة كمصطلح له داللته ، وحسب ، ول

. وآلٌة نمل هذا المصطلح واستخدامه ، وتعلمه بالؽرب وانعكاساته على الثمافتٌن الؽربٌة والعربٌة ، لذا 

 ٌمكن اجمال اسباب هذه االشكالٌة فً االمور التالٌة :

سالمٌة أوالً : رإٌة العرب النفسهم ، كونهم امة عربٌة لها تارٌخها العرٌك المتمثل بحضارتها اال

االنسانٌة ، ونسٌجها االجتماعً الخاص بها . فلٌس من السهل على العرب ان ٌتمبلوا وضعاً )حداثٌاً( 

من تارٌخ أمة أخرى ، بعٌدة عنهم وعن تارٌخهم ودٌنهم ومجتمعهم  –كما ٌظن البعض  -مستورداً 

خاص ، ومن هذا المنطلك واعرافهم ، ال تربطهم بها اٌة صالت )تارٌخٌة واجتماعٌة ودٌنٌة( على وجه 

ٌرى ادونٌس ان "الحداثة فً المجتمع العربً اشكالٌة معمدة ، ال من حٌث عاللاته بالؽرب ، وحسب ، 

 بل من حٌث تارٌخه الخاص أٌضاً ، بل ٌبدو لً ان الحداثة اشكالٌته الربٌسة") ( .

النفسً(  -راع )االجتماعً وتكمن هذه االشكالٌة فً كونها تشكل "االزمة" بكل معانٌها ، فً خضم الص

لالمة . وحٌن ٌبرز هذا الصراع حواراً مع الذات ، ٌحاورها وتحاوره على مستوى التارٌخ الحضاري 

والدٌنً لها . فضال عن ان تمبلها "لالخر" تارٌخا وفكرا وثمافة، ٌشكل برمته "خطابا" ثمٌال فً تصور 

اب استالبً ، أو خطاب مصادرة لهم ، بؽض خط –بالفعل  –الكثٌرٌن من المثمفٌن العرب ، وكؤنه 

النظر عن كون هذا الخطاب سٌكون فً صالح نهضتهم أو ال على مستوى الثمافة أو المإسسة . إذ ان 

"العملٌة السابدة فً المجتمع العربً عملٌة سلفٌة ٌنبع مثلها االعلى من الماضً ال من المستمبل") ( كما 

عملٌة السلفٌة هً عملٌة لدٌمة فً وجودها ، ارتهنت بالثابت ، ٌرى ادونٌس . وفً ظنه ، ان هذه ال

واسست علٌه ، وان أي تحول ال ٌمكن لبوله اال ضمن اطر محددة مسبما ، اكثر ما ترتكز علٌه ، وتموم 

به هو )الذاكرة( ، باعتبارها مرجعٌة ، حٌث تكون مالذا لها ، واكثر اطمبنانا الٌها ، فتتمكن عن طرٌمها 

م بالؽاء أي دور للحواس والزمن معا . ٌكاد ٌنعدم الزمن فً حاالت خاصة بها ، النها فً من المٌا

حمٌمتها الثابتة موجودة سلفا) ( ، بفعل التؤسٌس والثبات . وهذا ما ادى انعكاسه بشكل فعال على 

 مستوٌات الوعً ، ودوره فً امكانٌة االستمراء والتحدٌث . 

 –للحداثة من خالل رإٌتها الخاصة بهواجسها ، فلو تبٌن ان فً الحداثة  فالعملٌة العربٌة ال تزال تنظر

اصالح االمة ، لوجب االمر ان ٌنظر إلى ماهٌة هذا االصالح  –وفً أي مجال من مجاالت حٌاتها 
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وماهٌة مضامٌنه ، وفً كثٌر من الحاالت ، ٌستوجب االمر ان ٌكون منطلما من الثوابت المإسسة ، 

نتابها . وٌشٌر الؽذامً إلى هذه المحنة العربٌة تجاه الحداثة فٌرى اننا "لو تمعنا تارٌخنا والهواجس التً ت

الثمافً )العربً كله( لتبٌن لنا بسهولة ، ان الوازع السكونً هو الؽالب على نظام رإٌتنا للحٌاة وللزمن . 

خرى ، بنظامها النسمً الذي وذلن منذ الجاهلٌة االولى . وهً جاهلٌة ظلت تتكرر فً ثمافتنا فترة بعد ا

وهذا نسك ٌؤخذ موالعه فً كل صٌػ الحٌاة والكلٌات حتى وان بدا علٌنا …. ما ٌختفً فترة حتى ٌعود 

بعض لبوس التؽٌر الذي نسمٌه احٌانا تحضرا وتطورا ، ولكنه فً النهاٌة لٌس سوى انماط لنسك واحد 

رأ على حٌاتها نسك اخر فانه ٌظل هاجسا للما تارٌخً وكلً ٌعبر عن نفسه بصٌػ مختلفة") ( . واذا ط

فً تفكٌر هذه االمة ، حٌث ٌرى ادونٌس ان علة هذا التوجس الخفً من أي اصالح ٌكمن فً "المرجعٌة 

المعٌارٌة التً توجه العمل العربً سلفا فً أي مٌدان ٌخوضه هً فً كون الحمٌمة معطاة مسبما فً  –

 وعلى مستوى ما وراء الطبٌعة ، فً النص الدٌنً )الوحً(") ( . اللؽوي  )الفطرة( ،  –النص الشعري 

ومن هنا ، شكلت الحداثة على مر عصورها العربٌة عببا على العملٌة السابدة فً تحوالتها الداخلٌة 

رة( علٌها  ررة(  لها ، أو  كانت الحداثة )محرَّ والخارجٌة على السواء ، ان كانت الحداثة خارجٌة )مّحِ

 .من الداخل 

ثانٌا : ان الثمافة العربٌة ثمافة مإسسة على التكوٌن الدٌنً ، تمتلن خصوصٌتها العمابدٌة المابمة على 

الوحً والسنة واالتباع ، وما خالؾ ذلن ٌعد خروجا على الدٌن كله . لذا، وصؾ المحدث ، كل ما 

مفهوم اال بمدر ما ٌوجه خالؾ )السنة أو النص أو االتباع( ، وحتى االجتهاد نفسه ال ٌخرج عن هذا ال

النص والسنة )العمل( . فالنص ، هو المول الصرٌح ، هو المرآن الكرٌم ، هو اللؽة التً احاطها النص 

المرآنً والحدٌث الشرٌؾ. لذلن ٌمكن المول ، ان الثمافة العربٌة نشؤت على اساس مزدوج : اللؽة والدٌن 

العربٌة ، فمد تماهت معه . هكذا ٌمكن المول ان الدٌن هو  . وبما ان الدٌن كتاب اوحاه هللا تعالى باللؽة

المرجع االول وربما المطلك للثمافة العربٌة") ( . باعتباره منمذها من الضالل، وان ما لبل اسالمها ال 

ٌمثل سوى جاهلٌة وعٌها وثمافتها ، فاالسالم حد فاصل بٌنها وبٌن جاهلٌتها ، ولطٌعة بٌن الوعً الجدٌد 

لمدٌم ، ولربما كان الجدل بٌن الوعٌٌن ، والتمسن بالوعً الجدٌد من خالل )النص( ، وصٌػ والوعً ا

االمر التً تتماشى مع سلوكٌة العمل العربً احد االسباب التً جعلتهم ٌتمسكون بهذا النمط من الوعً ، 

 والعاللة مع الذات ومن ثم العاللة مع االخر .

باالخر ، ولم تؤخذ منه ، فبفضل الفتوح ، ونشر االسالم احتن  ولكن ال ٌعنً هذا ان العرب لم تتؤثر

العرب باالمم االخرى ، فؤخذوا ما راق لهم ، واعطوا ما كانوا ٌعتمدون ، إذ "فرضت اللؽة العربٌة 

المدونة على الناس ذولها ، واصبح الممٌاس ما كان لابما لدٌها ال ما هو موجود بٌنهم") ( باسم الدٌن 

كدها المرآن الكرٌم ، بموله عز وجل )إِنَّا أَنَزْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا() ( ، لذا ظلت الثمافة العربٌة ولؽته التً ا

رهٌنة هذا االزدواج ، رؼم محاوالت الكثٌرٌن عبر حلمات التارٌخ ، افرادا وجماعات ، الخروج من هذه 

مشٌة ، أو انها كفرت ، كما حصل على سبٌل االزدواجٌة الثمافٌة )الموحدة( باسم الدٌن، اال انها بمٌت ها

المثال ال الحصر بالحركات الصوفٌة العربٌة كالحالج وابن عربً وؼٌرهما . والنها اعتبرت ان ما 

تؤسست علٌه الثمافة العربٌة االسالمٌة انما هو "مرجعٌة" ال ٌمكن الحٌاد عنها ، فالحٌاد عنها حٌاد عن 

 الدٌن. 
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عندما عاودت بعض الحركات السٌاسٌة والفكرٌة مع بداٌات المرن التاسع  وبمً االمر على حاله حتى

عشر ان تإسس ثمافة اخرى متؤثرة بالثمافة الؽربٌة ، وعلى وجه اخص بمبادئ الثورة الفرنسٌة ، 

واالتجاهات اللٌبرالٌة والدٌممراطٌة والماركسٌة ، اال ان هذه الثمافة الجدٌدة ظلت مهمشة لم تستطع 

 واة الصلبة التً بنٌت علٌها الثمافة العربٌة اصال) ( . خلخلة الن

ان حمٌمة هذه الثمافة ، لم ٌخلمها افراد ، وال جماعات ، وانما خلمتها سلطة الدٌن والموروث ، فارتبطت 

بهما ارتباطا ٌعبر عن ماضً االمة وحاضرها ومستمبلها ، هً سلطة علٌا ال ٌمكن الحد ان ٌدانٌها أو 

ٌإسس على ؼٌر ثوابتها ، لذا اصبحت راسخة ونافذة على اعلى مستوٌات االفراد  ٌخالفها ، أو 

والجماعات ، ومن ثم على مستوى المإسسة السٌاسٌة والمدنٌة فً لوانٌنها . وهكذا اضحت هذه الثمافة 

 فً الدرجة االولى ثمافة دٌنٌة مرتبطة باخالق ولٌم دٌنٌة ، وبمعرفة دٌنٌة ، وبمتخٌل دٌنً .

افة من هذا النسػ ، ال تتولد من حركة البحث عن المجهول ، أو محاوالت الكشؾ ، والحدس ، وانما والثم

تتمثل فً نوع من الممارسة االخاللٌة ، لما تمدمه المعرفة الدٌنٌة) (. على اساس انها اصل كل المعارؾ 

بالد المفتوحة . وبشكل ، بؽض النظر عن الحٌثٌات االخرى التً ادركها الوالع السٌاسً والدٌنً فً ال

ادق واوضح ، فان المعرفة الدٌنٌة هً نظام الحٌاة بؤشملها . باعتبار ان النص التملٌدي ٌمكن ان ٌمدم 

نفسه على الدوام "كراع للحمٌمة وناطك بها ، ٌمجد الخطابة ال الكتابة") ( ، وبذلن ٌمكن ان ٌكون النص 

 فٌا متصدرا كل االنظمة االخرى .الدٌنً أو النص التملٌدي )الموروث( نظاما معر

ثالثا : ان الحداثة تعنً الؽرب ، وان الؽرب )المسٌحً( هو ؼرب صلٌبً بالدرجة االولى ، وحداثته 

 تنطلك من مبادبه الصلٌبٌة التً هً ضد االسالم .

ر ( ، وحضور الفك1815-1798وهذه المسؤلة لم تكن جدٌدة ، فمد بدأت مع بداٌة الؽزو الفرنسً لمصر )

حٌن بدأت البعثات المصرٌة إلى فرنسا . وٌرى ادونٌس ان  1826والثمافة الفرنسٌٌن ، ومع بداٌة عام 

( الذي 1873 - 1811اول من اراد ان ٌوفك بٌن الدٌن والحضارة ، كان رفعت رافع بدوي الطهطاوي )

كل ما كتبه ان ٌجٌب عن رافك البعثة االولى كامام للبعثة ، ولٌس طالبا فٌها . إذ استطاع الطهطاوي فً 

سإال كان ٌشؽل الذهن والعملٌة العربٌة انذان ، وهو : "كٌؾ ٌمكن للمسلم ان ٌتبنى حضارة العالم 

االوربً الحدٌث دون ان ٌتخلى عن دٌنه ؟ " ولد اجاب الطهطاوي بتمدٌر ادونٌس "ان الشعوب تمدر ان 

ن الحاجة إلى الدٌن" . ومع اعجابه بعلم الفرنسٌٌن تحمك العمران والتمدم والعدالة استنادا إلى العمل ، ودو

، ومخترعاتهم اال ان الطهطاوي ذمهم دٌنٌا . كما رأى ادونٌس ان مولؾ الطهطاوي نظرٌا من الؽرب ، 

 هو ذات المولؾ التوفٌمً الذي ولفه فالسفة العرب 

لربما كان " ابن رشد اكثر المدامى ، كابن رشد وؼٌره ، حٌن اكدوا على الوحدة بٌن الدٌن والفلسفة ، و

 عمما ، واكثر بعدا فً التحلٌل العملً ، واكثر جذرٌة") ( .

 –مإكدة على جوانبها العلمٌة والثمافٌة والفكرٌة  –لمد استمرت الحال بٌن الرؼبة فً نمل حداثة الؽرب 

نملها ، واالخذ بها  وبٌن التصدي لعاداته واخالله ولٌمه التً ال تتالءم مع الدٌن االسالمً ، ورأت ان فً

، انما هو عملٌة برمجة باسم الحداثة هدفها االول تمزٌك الفكر االسالمً ، ووحدة االمة االسالمٌة . لذا 

، فانها ترى ان المشروع الحضاري االسالمً، هو الخٌار االستراتٌجً لالمة االسالمٌة ، وان المخرج 
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م النسٌج االخاللً للمجتمع الحداثً . واالمر الحضاري للشعوب واالنسانٌة عامة ، من مآزق انفصا

المهم الذي ٌتوجب على عاتك الفكر االسالمً االخذ به هو ان ٌعٌد ربط االخاللً بالعلوي  ، واسترجاع 

 ما استبعده مشروع الحداثة الؽربً خالل لرنٌن) ( .

ومع تمادم الزمن ، اصبح االسالم والحداثة مفهومٌن ٌشكالن نوعا من التضاد ، من خالل تحلٌالت 

تارٌخٌة ، أو سوسٌولوجٌة ، أو اناسٌة أو الهوتٌة أو فلسفٌة ، إذ شكلت فً مجملها نظرة معادٌة تجاه 

عض المثمفٌن والمفكرٌن الؽرب المسٌحً المعادي باسم الحداثة لالسالم ، ومن هنا ، فان الحداثة كانت لب

 مؤزلا ال ٌمكن التؽاضً عنه) ( .  –االسالمٌون  –العرب ومنهم 

رابعا : ٌرى البعض ان الحداثة الؽربٌة تسعى إلى طمس الهوٌة المومٌة ، والدٌنٌة لالمة العربٌة 

 واالسالمٌة .

ب االخٌر هو الهاجس وتنطلك هذه النظرة ، من الفكرة المابلة ان للحداثة منطولا ومسكوتا ، والجان

الخطٌر فً الحداثة ، حٌث تشكل الهوٌة "االشكال االول ، والمسكوت االول الذي ٌتلبس فكرة الحداثة 

 العربٌة ، وٌثوي فً شؽافها") ( .

ان ما ٌعنٌه مفهوم الهوٌة عند المدافعٌن عنها ، ٌ ؤخذ اكثر من مسار ، فهو ٌتوزع بالدرجة االولى على 

لمومٌة ، وامكانٌة الدفاع عن العروبة واللؽة العربٌة ، من منطلمات دٌنٌة وحضارٌة ما ٌعرؾ بالهوٌة ا

واجتماعٌة ، ومرة ٌؤخذ مفهوم الهوٌة الصلة بٌن الدٌن والتراث العربً ، وتارة اخرى ٌؤخذ هذا المفهوم 

 فٌما بعد( .  معنى الدفاع عن االصالة بكل مفاهٌمها وتشعباتها واوهامها . )سٌؤتً البحث على معالجتها

خامسا : ان ممومات ظهور الحداثة الؽربٌة وظروفها ودوافعها ال تتوافك مع الظروؾ والممومات التً 

ٌمكن ان تظهر حداثة عربٌة وبؽض النظر عن االلٌات الؽربٌة . وهذا امر طبٌعً ، ال ٌختص بالعرب 

ال عن تنظٌرات وحدهم ، وانما بكل االمم االخرى ، ولد المح إلى ذلن اكثر من نالد وباحث) ( ، فض

لحداثة عربٌة ظهرت هنا وهنان ، ولكن المؽالٌن بنمل الحداثة الؽربٌة بتعارٌفها وتفاصٌلها ومفاهٌمها ، 

جعل من هذا الهاجس مولفا له من ٌعارضه بحجة أو اخرى . لذا ٌرى كرٌم الوابلً ان كمال ابو دٌب 

ٌة إلى المركزٌة الؽربٌة ، بمعنى انها ٌدعو إلى "حداثة ذات منحى عالمً، وتعود فً مرجعٌتها االساس

تتضمن خصوصٌتٌن زمانٌة واٌدٌولوجٌة ، وكلتاهما كابنتان فً الؽرب ، وبحسب سٌالاته التارٌخٌة 

واالجتماعٌة ، وان تطبٌمها فً والع مؽاٌر سٌمود حتما إلى اؼتراب حمٌمً ، ومن ثم تفمد فاعلٌتها") ( ، 

حداثة ثمافة فً ؼٌر والعها ، ووعً ال ٌنطلك من لدرات الوعً إذ ان مثل هذه الحداثة ستكون نسخا ل

 العربً ان كان بدرجة اعلى أو ادنى ، النه ال ٌتفك على لرٌب أو بعٌد .

ومن هذا المفهوم ٌرى شكري عٌاد "ان الحداثة مفهوم تارٌخً متؽٌر" ، ٌحدده الزمن والمجتمع فً 

، فهو حٌن ٌنظر إلى الحداثة االوربٌة المعاصرة ، ٌرى ضوء سٌالاته التارٌخٌة واالجتماعٌة الخاصة به 

انها "حداثة لوم مختلفٌن لهم تطورهم وظروفهم ومتؽٌرات والعهم") ( ، فمهما ٌكن شكل التمارب بٌن 

المجتمعٌن العربً والؽربً فال ٌمكن ان ٌلتمٌا اال من حٌث المبادئ االنسانٌة ، وهذه المبادئ لد تكون فً 

اساسٌة ولكنها ضمن التكوٌن االجتماعً للؽرب لد ال تكون دافعا اكثر مما هً امور الحٌاة العربٌة 

نسبٌة . فاالتجاه الذي ٌرمً الٌه ابو دٌب ، انما هً الدعوة لحداثة كونٌة ، وهذا ال ٌمكن ، فالكون ال 
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واالجتماعٌة ٌجتمع على واحدٌة ، أو امر واحد ، وفكر واحد ، الكون تشكله التعددٌة الفكرٌة والنفسٌة 

والثمافٌة ، كٌؾ تجتمع هذه فً وحدة الحداثة الكونٌة والعالم نفسه ممسم ومجزأ ، بل ان امة مثل االمة 

العربٌة نفسها تعانً من تفككها سٌاسٌا واجتماعٌا والتصادٌا ، وكل بلد أو اكثر تحكمه بنٌة فكرٌة معٌنة 

 بها . ، لد ال تتفك مع ابسط دواعً الحداثة السبابها الخاصة

فضال عن ذلن ، فان الؽرب نفسه ال تجمعه حداثة كونٌة واحدة ، وانما حداثات تتعدد مدنها ومجتمعاتها 

، فكٌؾ ٌدخل العرب فً حضارة كونٌة ذات منحى عالمً ، والوضع العربً ال ٌتفك مع الوضع فً 

 الؽرب ؟ .

بو دٌب ، وهً ان هذه الحداثة تصدر وثمة مالحظة مهمة ذكرها الوابلً بشؤن الحداثة التً ٌدعو الٌها ا

عن )االخر( ، وبما انها كذلن ، فهً تمثله بكل خواصه فضال عن انها تنتظم فً اطار المرجعٌة 

 المعرفٌة الؽربٌة بكل تفاصٌلها التارٌخٌة والثمافٌة الخاصة بها . 

عربٌة الطرؾ المنفصل وهنا ، تمثل الطرؾ الفاعل فً المعادلة ، فً الولت الذي التً تمثل الثمافة ال

الذي ٌتلمى االصول وٌعمل فً استنساخها) ( . لذا تبدو الحداثة العربٌة حداثة ممسوخة أو مشوهة ، النها 

فً حمٌمتها الواضحة ال تمثل الحداثة الؽربٌة ، وال ٌمكن للعرب ان ٌكونوا ؼربٌٌن ، والدعوة لتملٌد 

ته اال الشعارات ، والبهرجة ، والتشرذم فً فوضى الحداثة الؽربٌة ، انما هً خطاب ال ٌحمل فً طٌا

وضوضاء الحداثة الؽربٌة ، فوضى ال تحمل اال التبعٌة لعالم ٌرى نفسه متفولا علٌنا ، واننا شعوب 

 استهالكٌة ، ٌصدر لنا ما ٌرضاه ، وٌمنع عنا ما ٌمدمنا فً طرٌك التمدم .

وٌة فً كل مجاالت حٌاتها ،  وكانت سادسا : ان الحداثة الؽربٌة نمت وتطورت عبر عصور نهض

حداثتها نتٌجة من نتابج نهضتها ، فً الولت الذي تعٌش االمة العربٌة ومجتمعاتها ، ازمات وانتكاسات ، 

وهزابم سٌاسٌة بالدرجة االولى ، وعسكرٌة ، وثمافٌة واجتماعٌة والتصادٌة ، وبدرجات متفاوتة . 

ٌحكمها الموي ، ولٌست لها سلطتها المانونٌة التً ٌجب ان تكون  فدساتٌرها ال تعطٌها حمولها ، ولوانٌنها

 علٌها ، فضال عما تعانٌه من جهل وامٌة فً معظم الطارها .

ان الثمافة العربٌة فً ظل هذه االنكسارات والهزابم ، وسلطة الحاكم تعٌش فً ظل احدى االتجهات 

نها ثمافة ازدواجٌة ، أو انها ثمافة المنفى ، وما الثالث : اما انها ثمافة سلطة أو نظام أو مإسسة ، أو ا

 ٌمكن تسمٌته بثمافة االزمة التً ٌعٌش المثمؾ العربً فً محنتها . 

اما الثمافة االولى ، فانها تستخدم اداة للسلطة ولنظامها والٌدٌولوجٌتها ، لٌس لها حك الخٌار ، النها ثمافة 

لمباشرة . فً حٌن تعٌش الثمافة الثانٌة )االزدواجٌة( موجهة ، وثمافة واجهة ، تتمٌز بالخطابٌة وا

 متؤرجحة بٌن ما ٌتطلبه النظام وما ٌتطلبه وضعها المادي 

والنفسً ، اما الثمافة االخٌرة ، وهً ثمافة المنفى ، فانها وحدها الثمافة المادرة على مواجهة الوالع ، 

، لذا ، فهً الثمافة الؽاضبة ولكنها لٌست ثمافة  ومواجهة نفسها ، النها تمتلن لدرتها فً الكشؾ والتحلٌل

المباشرة ، ثمافة الحداثة العربٌة التً تنبع من والع العرب وحٌاتهم ، ولٌست نمال ومسخا . لذا ، فان 

"الفرد فً المجتمع العربً ، فً ظل "مثمفٌه" و "مفكرٌه الثورٌٌن" داخل السلطة وخارجها ، ٌكاد ان 
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. ان ال ٌمدر حتى ان ٌنطك بما ٌإمن به . ولدرته على التعبٌر عما ٌإمن به  ٌكون محروما من كل شًء

 محفوفة دابما بخطر السجن أو النفً أو المتل.." ) ( . 

ان المثمؾ العربً ال ٌزال ٌعٌش فً ازماته وسط ازدحام الصراعات المتنوعة ، منها الطبمٌة ، ومنها 

ه الثمافة االخٌرة ولعدم احتكاكها المباشر بالسلطة فانها السٌاسٌة ، ونتٌجة لذلن فان المالحظ على هذ

 تعٌش "محتجزة" ، أو "مؽٌبة"  ، ورؼم كل ذلن ، فان شذراتها وابداعاتها مثمرة . 

تعاملت مع محور  -اٌا كان اتجاهها  –وثمة مالحظة مهمة ، ان االنظمة العربٌة ذات االٌدٌولوجٌات 

لفها جوبه بالممع ، طبما لما كان معموال به فً الدول الشٌوعٌة لبل الثمافة وفك اٌدٌولوجٌاتها ، وما خا

سموط االتحاد السوفٌاتً . لذلن ، "كان نتٌجة الممع الذي انتجته الدولة التسلطٌة ان انملبت بنٌة الثمافة إلى 

التٌارات . بنٌة احادٌة الجانب ال تعرؾ الحوار ، وال الصراع بٌن االفكار ، وال التفاعل بٌن االتجاهات و

 وؼابت المعارن الفكرٌة الكبرى التً دارت فً المراحل السابمة ") ( .

ان الثمافة االحادٌة تظل ثمافة هامشٌة ، ال شرٌن لها ، ال تعرؾ الصحٌح من الخطؤ ، وال تستطٌع 

تبمى االبتكار ، وال تعرؾ الحداثة ، النها ال تستطٌع الهدم ، تموم على مإسس اٌدٌولوجً مسبك ، لذلن 

مساحتها ممصورة على ذاتها ، بعٌدة عن االخر ، ال تتصادم اال مع ما ٌخالفها ، انها ثمافة االنكفاء على 

 نفسها . تتجدد لٌمتها بالؽاٌة التً تحممها تجاه ذاتها .

سابعا : ان العمل الحداثوي الؽربً ، استطاع ، بل َلبِل ان ٌسمط بعض المٌم السماوٌة )الممدسة( أو 

ولن  –ا فً ركن ما لتهدبة اوضاعه السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة ، فً الولت الذي لم ٌستطع ٌحتجزه

العمل الحداثوي وؼٌر الحداثوي العربً تمبل مثل هذه الممارسة . النها جزء من صٌرورته  –ٌستطٌع 

 وهوٌته ومستمبله ووجوده . فضال عن امور اخرى ال حصر لها .

ة الهوٌة والوجود والمستمبل ، ازمة الضٌاع بسبب ابتعاد أو عزل الممدس عن فالؽرب الحداثً ٌعٌش ازم

ثوابته االخرى ، ومنها انهٌار الجانب الخلمً ، لذلن تسعى المسٌحٌة إلى ارجاع الفرد إلى هذا الممدس 

بؽٌة تحمٌك االصالح االجتماعً واالخاللً ، فالمسٌحٌة " تدعم انتصار الذات الشخصٌة وتستفٌد من 

لن لتوطد سلطانها الخاص فً االصالح االخاللً ، أي خضوع الفرد للمجتمع ، فً هذا المجتمع ذ

الحدٌث ، تتالعب بالفرد ، المنعزل بسبب تفكن االسرة ، والذي هو تحت رحمة السلطات االجتماعٌة ") 

. ) 

لؽرب للعرب ، ثامنا : ان المثالفة مع الؽرب ٌجب ان تخضع لشروط وضوابط ربٌسٌة واهمها ، رإٌة ا

لبل رإٌة العرب للؽرب ، فما زالت الرإٌا الؽربٌة للعرب ، تصور ان الؽرب هو المتمدم ، وانه صاحب 

الفضل ، وان العرب هم االدنى ، وهم المستهلكون . أو انهم المستنسخون لكل ما ٌنتجه ، وفً كافة 

 المجاالت .

لحاجة إلى التمثل بحداثة الؽرب ، كان الؽرب تاسعا : مع بوادر دعوات المثمفٌن العرب للحداثة ، وا

 بالنسبة للعرب ومثمفٌهم محتال ومستعمرا لهم ، ولم ٌنته هذا النفس أو الشعور به . 
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لمد عرؾ العرب ومنذ نهاٌات المرن التاسع عشر مرورا بالمرن العشرٌن اكثر من محاولة وحركة 

اد ، ظهرت من داخل الوطن العربً حداثٌة ، دعت الٌها جماعات وحركات ومدارس ادبٌة وافر

وخارجه ، وكان لكل منها طرفها والٌاتها الحداثٌة الخاصة بها ، ولربما كان بعضها ٌخالؾ االخر ، 

وٌصل إلى حد الصراع والهجوم ، والنمد الالذع ، والتجرٌح واالنتماص من االخر ، وتكفٌنا االشارة إلى 

ولو وخصومها وجماعة المهجر وجماعة الدٌوان محاوالت طه حسٌن ومعارن خصومه ، وحركة اب

 وحركة شعر .

  

 ؟… ما مفهوم الحداثة فً المنظور الحداثً العربً 

ان الحداثة لٌست مفهوما أو مصطلحا عادٌا ، وال هً فكرة مجردة ، أو مشروعا طاربا ، وانما الحداثة 

وداخلها ، وٌتمثل هذا اكبر من هذا وذان ، انها احساس وشعور بالحضارة خارج لحظة الزمن 

بالممارسة الخاللة المتفردة والمتمٌزة إلى الحد الذي تثبت فٌه وجودها فً لحظتها ، بالتجاوز على 

الحدود ، والتعارٌؾ ، والموالب الثابتة ، لذا ، فهً تإسس ذاتها عندما تكون تشكٌال فكرٌا ولؽوٌا وفنٌا 

تسمط ماهٌتها على والعها الزمانً والمكانً اآلنٌٌن  وجمالٌا بحكم الخطاب الحداثً وادواته ووظابفه ،

 باعتبارها صٌرورة مستمرة على التحول.

انها )ممارسة( ، ولكنها فً ذات الولت )متجاوزة( لظرفٌها على االلل ، فً حدودها الدنٌا ، وهً 

الحداثة )امتداد( فً تجلٌاتها االخرى بٌن ماٍض وحاضر ، ماض تؤسس فً لحظته وتجاوزها ، فاحدثت 

بٌنها وبٌنه لطٌعة التؤسٌس والثبات ، وحاضر ال على اعماب ما تؤسس ، ولكن على )لحظة( تؤسٌس 

المستمبل ، عبر )ذاكرة( ٌإسس نسٌجها الحً وعً الماضً والحاضر والمستمبل فً آن . وٌشكل 

 حضورها )تفردا( ٌجلو بوعً الحداثة 

ضور / الؽٌاب ، الثبات / التحول ، الوجود / النفً ، المتؽٌرة ، والمتجددة ، حٌث تمتلن خصوصٌات الح

 االنا / االخر ، المؽلك / المفتوح ، المعلن / المسكوت .

تلن هً الحداثة فً جوهرها ، ومفهومها الشمولً ، بعٌدا عن المفاهٌم االصطالحٌة المؽلمة ، النها 

 )خلك( جدٌد لم ٌخلك بعد ، و )انبعاث( لما خلك ، تمٌزه الجدة ، 

 والحركٌة ، واالبداع بكل حرارته ونشوته .

 وهً فً كل ما تمدم ، سإال لما تؤسس وسإال لما لم ٌتؤسس بعد ، سإال لما سبل ، ولما لم ٌُسؤل بعد .

ومن خالل ما تمدم ، ٌتبٌن ان الحداثة عندما تشكل حضورها ، تشكل فً ذات الولت كل اشكاالتها فً 

الطرح والمبول والمساءلة ، واشكالٌاتها فً ازدواجٌة المفاهٌم ، ونملها من مجال إلى اخر ، ومن فن إلى 

عندما تكون مرافمة للخطوط فن ، ومن امة إلى امة . اشكالٌاتها متؤتٌة من حٌوٌة مفاصلها وحركٌتها ، 

والمسالن التً تسلكها . فتتماطع ، وتتمابل ، وتتاللى، تتماطع مع الماضً وفً الولت ذاته ال تماطعه ، 

فهً تلتمٌه ، وتمابله ، تماطعه اٌنما كانت ذاكرة الحضور تإسسه ماضٌا ، فٌصبح الحاضر ماضٌا فعلٌا ، 

ماضٌا مفتوحا على العالم والكون والوجود ، ؼٌر منؽلك على وتاللٌه وتمابله اٌنما كانت ذاكرة الحضور 
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نفسه. وهنا ٌكمن سر التاللً مع الماضً ، على ان الحداثة تحتفظ باستمرارٌتها وتجددها ، فتعرؾ 

 نفسها انها الحداثة ، تسمً نفسها بنفسها .

احً الحٌاة إن الحداثة ؛ إن الحداثة األدبٌة لٌست سوى جزء ال ٌتجزأ من الحداثة العامة التً تصل بمن

أدبٌة كانت أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو ثمافٌة أو فنٌة، هً على عكس الرإٌة اإلسالمٌة لألدب مثال ال 

تعترؾ بالثوابت وال باألسس فً عالم اإلبداع لكونها تإمن بالتحول الدابم المستمر الذي ال ضوابط له 

ألدبٌة ٌنبؽً علٌه أن ٌكون شاعرا تجرٌبٌا على الدوام، وال حدود وال نهاٌة، فالشاعر فً نظر الحداثة ا

والتجرٌب هنا وبالمفهوم الحداثً لٌس من الضروري أن ٌكون مبنٌا على تجربة ماضٌة بل ٌحبذ أن 

ٌكون ابن لحظته الخاصة ومكانه الخاص وهدفه الخاص، األمر الذي ٌجعل رإٌة الحداثة إلى األدب ال 

أن نستدل على ذلن بما تعرفه لصٌدة النثر من تحطٌم لمواعد اللؽة أو تخلو من عبثٌة وفوضى، وٌمكن 

تفجٌر لها كما ٌمال، ومن إٌؽال فً الؽموض إلى درجة اإللؽاز والهذٌان، فضال عن لفزها البهلوانً 

 على األساس الربٌس فً الشعر الذي ال لٌام للشعر بدونه أال وهو الوزن.

واللبس، وانتشرت ممولة للحداثٌٌن تمول إن الشاعر ال ٌنبؽً  سإال:أصبح الشعر الحدٌث ٌعج بالؽموض

أن ٌنزل إلى المارئ، بل إن هذا األخٌر هو الذي علٌه الصعود إلى الشاعر والتسلح بذابمة جدٌدة، ما 

 رأٌن فً هذه الدعوة؟

 

فرٌمان،  جواب:لمد أثٌرت لضٌة الؽموض كثٌرا من لبل الدارسٌن والنماد للمصٌدة الحداثٌة، وهم فً ذلن

فرٌك حداثً ٌدافع عن الؽموض دفاعا مطلما، وفرٌك تراثً أو إسالمً ٌهاجم الؽموض هجوما مطلما، 

والرأي عندي أن كال الفرٌمٌن ال ٌخلو من تطرؾ فً رإٌته إلى المسؤلة، إن الشاعر الحمٌمً فً نظري 

ذلن، وال ؼضاضة فً هو الذي ٌمدر على إبداع الشعر الؽامض متى كان الممام الشعري ٌدعو إلى 

األمر، إذ لٌس الؽموض شرا كله، بل إن من الشعر الؽامض ما ٌثٌر فٌنا الحس الشعري كؤلوى ما تكون 

اإلثارة، وال ٌكون عدم فهمنا العملً له سببا فً إلصابه من دابرة الشعر، وال ؼرو، فنحن لد نروي 

كامل بجمالٌتها رؼم أنها ؼامضة ككل أحالمنا التً راودتنا فً منامنا بتؤثر نفسً شدٌد، وبإحساس 

األحالم وتحتاج إلى تفسٌر، كما أن الشاعر الحمٌمً أٌضا هو الذي ٌبدع من الشعر أوضحه حالما تمتضً 

 أجواء لصٌدته ذلن.


