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 جنلوسكسوين.مثة تقليدان كبريان فيما خيص مسألة احلداثة والتحديث: التقليد اجلرماين والتقليد األ

يهما الفلسفي والسوسيولوجي، يف هذه املسألة من زاوية مفهوم احلداثة ككيان ملانية، بشق  فكرة الثقافة األ
ومتحورت احلداثة يف البداية  م.15من القرن  ا ابتداء  ا انبثقت يف الغرب تدرجيي  تارخيي وفكري جديد كلي  

صالح اإلي: النهضة، عتبة احلداثة وه حداث مفصلية كربى شكلتر تارخيي حول أطار تصو  يف إ
ارخيية  ىل سريورة تلتها إختها وحو  قتها ورس  خرى عم  حداث أالعامل اجلديد، مث حلقتها أكتشاف ا الديين، 

الثورة الفرنسية، والثورة الصناعية، والثورات العلمية وخباصة يف  :مههاكاسحة على مستوى العامل وأ
صور الكوسومولوجي اجلديد للكون املتمثل يف مركزية الشمس وحركية الفيزياء والبيولوجيا والفلك )الت

 مرباطوريات الدينية الكربى. احلديثة املركزية املنفصلة عن اإلبنشوء الدولة  الكون( انتهاء  
ا احلداثة يديولوجيالبنية الفكرية للحداثة أو أ ،والتملان من هذه التحاستنبط الفالسفة األ

التارخيانية(.  )أو رية، والدور احملدد للتاريخ احلي،نسان وأولوية العقل، وبداهة احلاملتمثلة يف مركزية اإل
ولوية احلرية والعقل " )أكنط"ولوية الوعي الذايت واحلرية( و" )أديكارت"ساهم يف هذا االستنباط 
سهما اللذان أ" هيدجر"و "نيتشه")مشولية العقل ومطابقته للتاريخ( و "هيجل"واالستقالل الذايت للفرد( و

ما أفاق ما بعد احلداثة. الفكرية وامليتافيزيقية مفتتحني آسسها والعقل يف تشخيص أعرب نقدمها للحداثة 
رب نظرية سوسيولوجية ر أكالذي طو   "ماكس فيرب"له التشخيص السوسيولوجي والفلسفي للحداثة فقد مث  

 يف نشأة احلداثة يف الغرب. 
نها ىل احلداثة ودش  إديث هو الكيان الوحيد الذي دل  ن الغرب احلجممل هذا التشخيص أ

 وذي استطاع حتقيق عقلنة ثالثية األبعاد: عقلنة املنشأة أنه الوحيد الون غريه من اجملتمعات الشرقية، ألد
ي عقلنة خل  وفوق ذلك عقلنة رؤى العامل، أدارة واجلهاز البريوقراطي، و املقاولة االقتصادية، وعقلنة اإل

يديولوجيا حافزة على التطور افة الدينية حبيث حتولت إىل أا من دينامية تأويل دنيوي للثقانطالق   الثقافة
" هي تنظيم ومأسسة األنشطة اجملتمعية فيرب"ت يف خانة تطوير الرأمسالية. والعقلنة يف منظور وصب  

مع الوسائل. املهم  هداف )امللموسة( للوسائل املتاحة وتكيي  الغاياتجتاه إخضاع األااملختلفة يف 
لنة السياسة بالنسبة للرؤية الفيربية هو التالزم العضوي الضروري بني املستويات الثالثة للحداثة: عق

يمية بني احلداثة ن هناك رابطة داخلية محصاد، وعقلنة الثقافة، حبيث يبدو أقت)الدولة(، وعقلنة اال
عام  الخطاب الفلسفي للحداثة يف عمله الضخم "يورغن هابرماس"حل على ذلك والعقلنة كما أ
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ساكسونية، فقد مت يف جنلو ا آخر من الثقافة األن مسألة احلداثة والتحديث شهدت مصري  إال أ
جراء يات من القرن املاضي وإيف اخلمسين "Modernisationالتحديث إطارها حنت مصطلح "

 يف خمتل  بقاع العامل. ع لبحوث نظرية، وميدانية خاصة حول التحديث موس  
دهرت يف العامل طار سوسيولوجيا التنمية اليت از يف إ –ولوجي ن التناول السوسي" أهابرماس"يرى 

ا الفكرية ومسلماهتا ملسألة التحديث ارتكز على جتريد هذه املقولة وعزهلا عن خلفياهت –ساكسوين االجنلو 
ورة سوسيولوجية تلقائية يف منظور تطوري وتنموي طار سري ا يف إا وظيفي  ضفى عليها طابع  الفلسفية، وأ

 ىل عملية تنمية شاملة متعددة املستويات: ل التحديث إفاق فلسفية واضحة. وهكذا حتو  ا عن أية آبعيد  

تتمثل التنمية يف جتميع ورمسلة وتعبئة املوارد الطبيعية واملادية  على املستوى االقتصادي، -1
قتصادي نتاجية العمل سواء كان النظام االمن أجل مردودية وإتجهيزية والتنظيمية والبشرية وال
 نتاج.امللكية العامة لوسائل اإل و علىا على امللكية اخلاصة أقائم  

لتوحيد الكيان  سياسية مركزية تستفيد من التقدم التقين ةقامة سلطعلى املستوى السياسي، إ -2
مة القائمة األ-نـظام سياسي قوامه الدولةطار طرافه، وذلك يف إالسياسي وإلغاء جتزئة وارختاء أ

 من حيث احلقوق صال  للغة... وعماده مواطنون متساوون أرض والتاريخ واط األعلى رواب
م وال امتياز لبعضهم بسبب الدين أو نتماء ال فارق بينهودرجة اإلنسانية ومن حيث قدر اال

ساسي لتحقيق الشروط شرط األيصبح النظام السياسي هو الوعاء أو ال و غريه. وبذلكالعرق أ
قوق وتوفري شرط )تساوي احلظوظ(. لكن هذا النظام السياسي احلديث الدنيا للمساواة يف احل

ىل الدولة  إ ساس ثقافة جديدة قوامها النظريقوم على أساس ثقافة سياسية جديدة بل على أ
قرار اركة السياسية وإاطنة وتوسيع املشواملو  وتأسيسه على املشروعية التمثيليةكنظام تعاقدي 

ة من مهية خاصلتحديث السياسي يف الرؤية األجنلو ساكسونية أحقوق االفراد والفئات... ول
 حيث دورها يف قيادة وريادة أمناط التحديث األخرى.

يرتبط التحديث بشيوع النمط املعماري اجلديد اجملسد  ،على املستوى املعماري واالجتماعي -3
مومي وإقرار تتوفر فيها الشروط الصحية، وتنظيم الفضاء الع حلياة حضرية منظمة وقارة

االختيار أمامه مع تطوير وحدات  ستقاللية الفرد ومسؤوليته الشخصية، وتوسيع دائرةا
طار العالقات العائلية هبدف تأطري الفرد وتنشئته وتعهده بالعناية اجتماعية صغرى يف إ
 الصحية والتعليمية. 

ن التحديث ليس جمرد استعمال للتقنيات املختلفة اليت تنتجها أ ، يفرضاملستوى الثقايف -4
صبحت تتزايد مبعدالت رة احلديثة لتحقيق الزيادة يف اإلنتاج تلبية حلاجات ساكنة أاحلضا

التقين على امليادين الطبية املختلفة، وليس فقط -سية نتيجة انعكاس التقدم العلميمتوالية هند



التحديث عمق مؤسسية وتنظيمية وتشريعية حديثة، بل إن عمق  ا إلجراءاتا او تبني  اقتباس  
نه مرتبط برؤية جديدة للعامل. فكل مستويات التحديث التقنية واالجتماعية ثقايف أل

كل هذه التحوالت. واالقتصادية والسياسية والتنظيمية تضمر رؤية ثقافية هي املفرخ احلاضن ل
اة عمليات التحديث املختلفة فاستنبات حداث حتوالت ثقافية مبواز ومن مثة ضرورة إ

التكنولوجيا املختلفة يفرتض بالضرورة عقلنة الثقافة وإال حصل عدم تالؤم بل تنافر بني بنيتني 
ا من هذا فكريتني متباينتني ألنه ال ميكن تبين التكنولوجيا مع استبعاد تربتها الثقافية. انطالق  

ن املفروض تطوير ثقافة حديثة قوامها عقلنة التالزم املنطقي والفلسفي الضروري يكون م
ىل الشروط ؤى، ومنهجة كل أشكال املعرفة، وتنسيب األحكام، وإرجاع الوقائع والظواهر إالر 

ا، وحترير الثقافة احمللية من اهليمنة املطلقة للماضي ا علمي  التارخيية العينية املولدة هلا لفهمها فهم  
ستقبال اشة قرار حقوقه كمواطن وفاعل تارخيي ال كشاإللفرد و  وحترير القدرة النقدية واالبداعية
ها حرية التفكري، والقبول بتعدد سد، وإقرار احلريات العامة وعلى رألصدى القرون وهيمنة التقلي

شكال الوجود وباحلق يف التمايز واالختالف، وتأطري حق املراقبة واحملاسبة الذي ال يستثين أ
قد ال  .و غريها...(أو موقعية أو دينية أمتيازية )عرقية أية ذريعة إا حتت حد  س( أال يقد   )أو

خري عبارة حديث الثقايف على شكل لوحة قيم ألن هذا األيكون من اليسري تسطري بنود الت
ن تمع كما تطال كل بنود التحديث، إال إعن سريورة كلية بعيدة املدى تطال كل مستويات اجمل

ها العقل ىل ثقافة حديثة قوامنتقال من ثقافة تقليدية ساكنة إجوهر التحديث الثقايف هو اال
ذن هي اخللفية الفكرية املوجهة لنظريات التنمية يف كانت مقولة التحديث إداهتا العقلنة.  وأ

ن ا شاعت منذ منتص  القرن املاضي. إال أمؤشراهتا الكمية والكيفية ولسياسات التنمية كم
يث التدريج من احلمولة املرجعية املؤسسة للتحديث من حسياسات ونظريات التنمية ختلصت ب

جتماعي ىل جمرد سياسات ورؤى للتطور االارتباطه بالعقلنة، وأخذت تتحول بالتدريج إ
جراء ترعاه املنظمات ة املندجمة...( يف منظور وظيفي وإالتنمي )التنمية، التنمية املستدمية،
 الدولية الساهرة على التنمية. 

هداف املرسومة هلا بسبب تسارع وتائر التطور التقين أن التنمية )املستدمية( مل حتقق األ اليوم يبدوو 
ر التطور يف البلدان التابعة اليت تعاين من تثاقل ومن اختالل عميق واالقتصادي واملعريف يف الغرب، وتعث  

ي مشاعر النقص سم بتناممام وضع جديد يت  االقتصادي والتزايد السكاين، بل أصبحنا أبني النمو 
وحضاري بني الغرب )األورويب واألمريكي( والعامل العريب  والتعويض وبتبلور معامل صراع ثقايف

ىل تعثرات النمو والتطور، عناصر الصراع السياسي حول القضية الفلسطينية واإلسالمي، أزكته باإلضافة إ
  ىل غرمي.حتول الدور اجليوسياسي للعامل اإلسالمي من حلي  إوحول 



لتفاوت التقين والعلمي ن االنموذج االشرتاكي أ بعد االنتصار الساحق لليربالية على اكتش  الغرب
نه وبني جمتمعات العامل اآلخر اآلخذ يف التزايد خذ يف التزايد بيإىل االقتصادي والسياسي أ ضافة  واملعريف إ

تمعات والثقافات اليت تتنامى لديها ن اجملوأن ال سبيل إىل استدراكه، رغم شعار "التنمية املستدمية"، وأ
الغرب وازدواجية  مشاعر الدونية التارخيية ومشاعر اهلوان نتيجة هذا التفاوت احلاد ونتيجة براغماتية

قاومة باحليل" لدى الفئات املتطرفة مل من "اشكاال  ا أحيان  معايريه، ميكن أن تولد آليات مقاومة وتعويض وأ
لزام بالتطور من ية اإلسرتاتيجية املواجهة احلربية من اخلارج وإسرتاتيجإ متطور وأذكى إسرتاتيجيتني،

 الداخل.
خلت نت أاليت كا "Modernisationالتحديث "يف هذا السياق الدويل اجلديد تعود مقولة 

الساحة لعقود لصاحل مقولة التنمية، لتعيد اللحمة املفقودة بني التحديث املؤسسي والتحديث الثقايف، 
ىل حلداثة، وتقفز املسألة الثقافية إلتحديث والعقلنة على خلفية العالقة احلميمية بني العقالنية واوبني ا

 الصدارة. 
مام حتد جتد بلدان العامل العريب واإلسالمي نفسها اليوم أ مام عنق الزجاجة التارخيي اجلديد هذاأ

منذ بداية القرن التاسع عشر،  جديد، مشابه يف قوته ومفصليته للتحدي اليت عرفته هذه اجملتمعات
ن على االستجابة لتحديات التاريخ )القاسية( ذا مل تكونوا قادريذي هو صيغة جديدة ملكر التاريخ، إوال
 مامها واملستثمرة لقوهتا ستتوىلن القوى اخلارجية اجملسدة للحداثة واملمسكة بز داخلية، فإستجابة ذاتية و إ
 ية العسرية لصاحلها بكل ما تتضمنه من صرير وصدمات وكدماتهذه املهمة التارخي نابة عنكم باإل

ة وموفقة مع ستجابة مالئموخماضات وآالم. فهل باستطاعتها إفراز وعي تارخيي إجيايب وفاعل وبلورة إ
 شكال الوعي املقلوب؟ حتديات العصر أم ستغوص من جديد يف إفراز األوهام وأ


