
 

 

 بين الحداثة و التحديث

يعد الفصل بين مفهومي الحداثة و التحديث مدخال منهجيا لتعريف الحداثة بصورة علمية ، فالحداثة موقف عقلي تجاه 

أما التحديث فهو عملية .إلي معرفة ملموسة  مسألة المعرفة ، و إزاء المناهج التي يستخدمها العقل في التوصل

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

 .ذهني لإلنسان في الكون و العالم

رب و نماذجها الحضارية ،و هذه و التحديث في التجربة العربية يأخذ طابع المحاكاة الجوفاء لمظاهر المدنية في الغ

و غالبا ما يظهر أن .المظاهر ال تنم عن حالة حضارية أو حداثية تنبثق من صميم المجتمع ، و تتكون في رحمه الحصاري

و هذا يعني أن استجالب . هذه النماذج الحضارية تتعارض مع النسق الحضاري العربي في أصوله و تجلياته الذاتية 

و هذه هي الحالة في عالمنا _ الغرب قد يؤدي إلى مزيد من الضياع و االحتضار ، و قد يعني ذلك مظاهر الحداثة من 

مجتمع تقليدي يمارس حياته و فق معايير و قيم :تعايش منظومتين اجتماعيتين متنافرتين في آن واحد هما_ العربي 

ثل روح هذه المعايير و يتشرب من تدفقاتها تقليدية ، و مجتمع حداثي يعيش وفق أحدث المعايير العصرية دون أن يتم

 .الذاتية ، و وفقا لهذا التصور فإن المجتمع العربي في التاريخ المعاصر يأخذ صورة متناقضة مع الحداثة الحقيقية

مستمدة من واقع الجزائر و الخليج العربي ، فقد انخرطت الجزائر غداة استقاللها في يصف دمحم أركون هذا بأمثلة 

ث في مجال التصنيع الثقيل ، و ذلك عن طريق استيراد المصانع و المعامل و الخبرات، و هذه ليست حداثة التحدي

، و في الخليج نشاهد  ،فالحداثة كانت ممكنة عن طريق يناء المختبرات في مجال الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات

من آليات و سيارات و أجهزة و أنابيب نفط و مصافيه ،و الموقف عينه ، فبلدان الخليج تستورد مظاهر الحداثة المادية 

و مخترعات كلفت أوروبا مئات السنين من البحث و التجريب العلمي ، و في أصل هذه المخترعات تكمن روح  هي آالت

 روح العلم الحديث: و غاليلو و كوبرنيكسون و أديسون و غيرهم ، و هذه الروح العلمية  ديكارت و فرانسيس ييكون 

و نعيش على . التي تمثل جوهر الحداثة ، و نحن ننقل مظاهر هذه الروح و ليست روح العلم و المعرفة العلمية الحقة 

فتات الحداثة و قشورها ، و بالتالي فإن الروح الحقيقية للحداثة ، لم تستطع أن تأخذ مكانها في بنية الحياة االجتماعية 

 .في المجتمع العربي و الروحية 
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