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املفهوم، السياق .. االشكاليات :، احلداثة وما بعد احلداثة  

 

 

املفهوم والسياق: أوالا   

 

واحلداثة والتحديث وفقا لالستخدام الشائع، ونظرا إىل سياق تأسسها التارخيي وتوطنها النموذجي يف    

والتحضر والتصنيع والتنمية والنمو. واحلداثة ، أوروبا أصبحت ختتلط مع مفاهيم أخرى مثل التغريب

لكن اجلميع . شتغل ن بالللوم اجاجتمايية، للل  تشلبب التلري  بهاكمفهوم وكمشروع حظيت باهتمام امل

اختل من يملية التمايز نقطة ارتكاز يف دراسة املؤثرات اليت متيز اجملتملات احلديثة ين غريها. للل  

يركز كل اختصاص من اختصاصات الللوم اجاجتمايية يلى جوانب حمددة. مثال يلماء اجاجتماع يدرسون 

 .من منظور املتغريات واللالقات واملفاهيم وأمناط الليش الثقافيةالظاهرة 

يشري املصطلح إذا إىل يملية حتول للنظم التقليدية أو شبه التقليدية وتغريهما إىل أمناط تكنولوجية 

 .مرغوبة يصاحبها ظهور أشكال جديدة يف البناء اجاجتمايي واجتاهات وقيم ودوافع وملايري اجتمايية

أكثر من تلري  بدءًا ممن يلترب اجاستنارة هي مشروع احلداثة، إىل من يلترب أن التحديث هو يف هناك إذا 

جوهره الدفاع ين يظمة اإلنسان أو هو استخدام اللقل، إىل من يلتربه قائمًا يلى استخدام التكنولوجيا 

 .والللم. فكل باحث يستخدم تلريفا يضمنه شحنة أيديولوجية مسترتة أو مضمرة

، على ضرورة التفريق بني مشروع التحديث كمخطط وأمل –رمحه اهلل  –دد يبد الوهاب املسريي ويش

. فاملشروع التحديثي يقدم متتالية منملجة مثالية مرغوبًا والتحديث كظاهرة حتققت يف الواقع بالفعل

ون تدرجييًا وازدادت فيها. أما التجربة التحديثية كمتتالية متلينة ومتحققة، فقد تكشفت خالل األربلة قر

تبلوًا خالل القرن املاضي، ورافقتها سلبيات يميقة متثلت بأزمة الرأمسالية يف الثالثينيات وظهور النازية 

وأزمة النظام اجاشرتاكي وسقوطه واألزمة اجاجتمايية والبيئية واألخالقية، األمر اللي ديا هابرماس، وهو 

لقول أن املشروع التحديثي مل يكتمل بلد، وإن اجلوانب السلبية أبرز املدافل ن ين احلداثة اليوم، إىل ا

اللديدة اليت ظهرت أثناء يملية التحديث إمنا هي احنرافات وفشل يف حتقيق كل ويود اللقالنية املادية. 

وهله بال ش  رؤية شجاية لرجل ومفكر قضى حياته دفايًا ين هلا املشروع يلى الرغم من ظهور جوانب 

جيدًا، ويتحدث ينها مبوضويية بالغة، ولكنه مع هلا يرى أن هله السيئات ميكن  سيئة يلرفها
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لكن يلينا أن نأخل حلرنا وأن نؤكد أن ما يقوله هو أمل ورؤية، جا ، إصالحها. قد نتفق مله أو خنتل 

 .يالقة هلما باحلاضر

ل إىل مناذج هلا قدرة هلا التمييز ب ن املشروع كأمل والتحديث كتجربة متلينة يسايدنا يلى التوص

تفسريية وتصنيفية أيلى. فالقائلون باجاستمرارية ب ن اجملتمل ن التقليد واحلديث يشريون إىل املتتالية يف 

بدايتها وإىل آمال كثري من دياة املشروع التحديثي اللين كانوا يتصورون أن مشرويهم سيحافظ يلى كل ما 

ن احلديث سيمكنه أن يطور حياته وجمتمله بطريقة متكنه من هو يظيم يف اجملتمع التقليدي، وأن اإلنسا

اإلبقاء يلى كثري من قيم اجملتمع التقليدي وأمناط احلياة فيه. أما من يشريون إىل القطيلة فهم يف غالب 

األمر يشريون إىل املتتالية بلد أن حتقق كثري من حلقاتها وبلد أن تآكل كثري من القيم األخالقية واألمناط 

 .قليديةالت

املشروع التحديثي هو مشروع اللقالنية املادية اللي يرى أن اللامل حيوي داخله يلى ما يكفي      

لتفسريه، وأن يقل اإلنسان حيوي املقدرات الكافية للقيام بلملية التغري هله و مراكمة امللرفة وتغيري الواقع 

مبلنى أنه أحل حمل ” لرشد إىل اللاملإن الللم أياد ا” : يف ضوء هله امللرفة. فنحن غالبًا ما نقول

التغريات ذات الصفة األسطورية، التفسريات اللقالنية أو الللمية. واللقالنية هله جاش  يف أنها أقل 

شايرية وأكثر ينفًا، لكنها تزيم موضوييًا أنها أكثر صحة وحقيقة ألنها قائمة أساسًا يلى التجربة 

 .اإلختبارية وامللرفة الللمية

حلداثة يف سياق اللداء املستحكم مع القيم وامللتقدات اليت سادت يف ما يلرف بلصور الظالم ظهرت ا 

يف أوروبا واليت أنتجت فكرًا شديد التواضع وأسهمت يف ختل  الشلوب األوروبية اليت كانت خاضلة 

اثة بايتبارها لقد انتصرت احلد .ألنظمة ثيوقراطية حكم فيها رجال الدين وأمراء السياسة ورجال اإلقطاع

ترمز إىل التقدم، وأصبحت بالتالي حسب دياتها مالكة لنموذج حتديثي، بل دلياًل مرشدًا جيب تلميمه 

 .يلى كل اجملتملات

 مؤشرات احلداثة: ثانيًا

ميكن القول إن ملظم مؤشرات احلداثة تشري إىل متغريات تطرأ يلى البنية السياسية واجاجتمايية 

إىل زيادة اإلنتاج الفردي، وبالتالي زيادة الدخل واحلراك اجاجتمايي وإىل تزايد واجاقتصادية ما يؤدي 

 .سرية إيقاع اجملتمع
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من أهم املؤشرات يلى الصليد السياسي: تزايد املشاركة السياسية والتمثيل الدميقراطي واملشاركة يف  -

لامل مع اجلماهري، ومتايز يملية حتديد البدائل السياسية واختيارها وتزايد مقدرة الدول يلى الت

املؤسسات السياسية بنيويًا وظهور املواطن القادر يلى التلاقد والتفويض وظهور األحزاب واجلمليات 

 .الطويية واحلركات اجاجتمايية

 .من املؤشرات الشائلة وجود الطبقات اجاجتمايية، وتضخم الطبقة الوسطى–

احلديث يتسم باجانتقال من استخدام التكنولوجيا البسيطة  اجانتقال من اجملتمع التقليدي إىل اجملتمع –

 .إىل اجاستفادة املتزايدة من امللرفة الللمية والتكنولوجية

أصبحت ملدجات اجاستهالك وأشكاله أحد مؤشرات التحديث. إنه جمتمع متمحور حول اإلنتاج   –

 .يغلب فيه الوضع املكتسب يلى الوضع املوروث

والوحدات اجاجتمايية الصغرية، وتدمر بالتالي اللالقات ، الوسيطة كاألسرةتتم تصفية املؤسسات   –

 .مباشرة واللالقات األولية املبنية يلى احلميمة واألفلال التضامنية املباشرة

ظهور منوذج جديد للشخصية توص  بأنها رشيدة ويقالنية قادرة يلى اختاذ قررات مبنية يلى   –

ربح واخلسارة. وهللا تلد زيادة ملدجات التلليم وحمو األمية، أحد أهم امللرفة واحلسابات الدقيقة لل

املؤشرات يلى التحديث. توص  هله الشخصية بأنها شخصية فردية متحررة من اجلملية والبنى 

 .التقليدية وإطار األسرة وهلا جيللها قادرة يلى التحرك بكفاءة يف جمتمع حديث

تمع الصنايي، وجمتمع ما بلد الصنايي يشرتكان يف أشياء اجمل اجملتمع ما بلد الصنايي :ثالثًا

 ."اجملتمع اجلديد” كثرية، لكن يبقى مثة ملامل ومميزات تتجه حنو الربوز والتميز مع هلا 

أخل القطاع احلديث ينمو منوًا سريلًا، ويتمثل باستقطابه لغالبية األيدي اللاملة يف اجملال التقين.   –

لصاحل منوذج اللامل ما بلد الصنلي، التقين ” ذي الياقة الزرقاء ” لامل اليدويفقد احنسرت اهمية ال

 . ”السيربنيتيكا” بفضل التطور األلكرتوني وآلية التوجيه . ”ذي الياقة البيضاء” واملهندس واإلداري أو 

ت الثورة متيز اجملتمع اجلديد باخنفاض أسبوع اللمل الطبيلي اللي بات نص  ما كان يليه مع بدايا –

 .الصنايية

 .وسيكون للل  تأثري يميق يف التحول اجاجتمايي والثقايف يلى اجملتمع اجلديد. ازدياد أهمية التلليم –
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من أبرز يوامل التقدم التكنولوجي تقنيات اجاتصال اجلماهريي اهلائلة واملتنوية اليت تضخ بال انقطاع   –

 ين طريق اإليالن طموحات وآماجًا وحاجات متجددة يلى األفكار اجلديدة والصور واألحاسيس، واليت تثري

 .الدوام. أصبحت تتخل بلدًا كونيًا أكثر من أي وقت مضى

يف اجملتمع ما بلد الصنايي اجلديد سوف يقوم اللمل السياسي يف املستقبل يلى تنظيمات أو   –

” مغفلة” فيها إجا بطريقة حركات للجماهري كبرية ويامة، حبيث مل يلد باستطاية األفراد أن يشاركوا 

ويوش  أن يقع نظام احلكم يف قبضة . وشديدة اجانلزال يف نهاية املطاف، يامة، مبهمة، جا شخصية

ما دفع البلض إىل القول ، احرتافيي السياسة والتكنوقراط ويدد من اجاختصاصي ن بالتاليب بالرأي اللام

وسطًا مالئما لظهور أشكال جديدة من الدكتاتورية  إن هلا اجملتمع اجلديد، جمتمع اجلماهري، يوّلد

 .والنزيات التوتاليتارية

يف املقابل أظهرت البحوث امليدانية منو مناذج جديدة من املشاركة اجاجتمايية والسياسية أخلت  – 

تكتسب هوية ووييًا مجليًا، وبالتالي تسلى ألن تندمج يف اجملتمع الكلي الشامل. نتج ين ذل  أن أييقظ 

 .اجملتمع اجلماهريي مشاير اجانتماء والتضامن يف مجايات كانت يف السابق مفككة ومشوشة وسلبية

بل سيغدو ، إن هلا اجملتمع اجلديد لن يكون موصوفًا بوحدة امللايري الثقافية كما كان يتوقع البلض –

تمايزات أكثر مصدر اضطرابات اجتمايية وموئل احلركات اجايرتاضية اللنيفة، حيث ستبدو فيه ال

 .وضوحا

إن اجملتمع اللي نصفه، سواء كان تقليديًا أو صناييًا أو ما بلد صنايي، هو يف احلقيقة إنشاء ذهين 

وهي يف احلقيقة أمناط جا ، ”األمناط املثالية” وتصور يقلي، إنه يملية تنميط، يطلق يليها ماكس فيرب اسم 

ي بالطبع مبنية من مالحظات جتريبية مستقاة، من يتطابق ملها يف كل الوجود أي جمتمع ملموس. وه

جمتملات واقلية، غري أنها مرتبة ومنسقة بغرض إيصال احلد األقصى من مالمح وملامل اللوحة اللامة 

للنموذج التحليلي. إنها مناذج مفهومية تسايد يلى تبيان املفارقات والتلارضات، وبالتالي أفضل 

 .اكاخلصائص لكل من هلا اجملتمع أو ذ

 ما بعد احلداثة: رابعًا

منها تزايد املركزية وتنميط املواطن ن وإخضايهم ، إن تفكي  احلداثة يب ن تغريات سلبية متزايدة

يرتافق مله ، للمليات التوجيه السياسي والتخطيط اجاقتصادي املخال  للدميقراطية واملشاركة احلقيقية
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ية وهو ما يظهر بشكل واضح يف استنزاف البيئة ضمور احلس اخللقي واإلحساس باملسؤولية الشخص

واجاستهالك الالمسؤول للطاقة واملوارد غري املتجددة. وبالتالي تسقط احلداثة حقيقة أن األمناط اجاستهالكية 

ميكن حماكاتها وجا تكرارها ألنها مبنية يلى تدمري الطبيلة واستنزافها بشكل إمربيالي  لللامل الغربي جا

 .طبيلة ذاتهايتجاوز قدرة ال

وحدة ياجزة أمام مؤسسات ضخمة،  كلل  أدت تصفية اجلمايات الوسيطة إىل حتويل الفرد إىل

وقويه بالتالي فريسة لللة والرتفيه اليت اقتحمت حياته وأحالمه، يف املقابل ظهرت اجاصوليات الدينية و

 . واإلثنية كردة فلل وكحالة دفايية واغرتابية

قع، أصبحت الشخصية احلديثة شخصية نيتشوية مدمرة جا تلرف حدودًا أو لقد حدث يكس ما هو متو

قيودًا، أنتجت شخصية إمربيالية مل تكت  بهزمية الطبيلة يف أوروبا وإمنا اجتهت حنو بقية اللامل مملنة 

 .يف موارده نهبًا واستنزافًا. أصبحت شخصية براغماتية تتكي  مع الواقع وتلقد مله الصفات

من يدم أفول يصر احلداثة فإن اجاجتاه الغالب حاليا يف الغرب يف الللوم اجاجتمايية يرى ويلى الرغم 

ضرورة البحث ين بديل يستطيع جتاوز هله اجانتقادات والوقائع السلبية اآلخلة يف التزايد. من هله 

 .وهو اجتاه يثري نقاشات واسلة يف الغرب اليوم” ما بلد احلداثة ” اجاجتاهات ما يسمى 

سلى حركة ما بلد احلداثة إىل حتطيم السلطة القاهرة لألنساق الفكرية الكربى املقامة يلى ادياء القدرة ت

وهي حركة تنظر بتشاؤم إىل فايلية . يف تفسري كلي للظواهر وإلغاء الفروق احلقيقية ب ن األفراد والشلوب

هلا اجاجتاه، فإن النسق النظري ليس  التدخل اإلنساني واملخططات اللقلية يف يمل الللم. ووفقًا ألصحاب

ألنه ينصر خاضع لواقع سياقه اجاقتصادي والسياسي والثقايف، وجا تلول ، قادرًا وجا فاياًل وجا خمتارًا

فالتاريخ ، احلركة املابلدية كثريًا يلى التاريخ، إذ إنه جا يساوي التقدم، وجا يقدم تفسريًا سببيًا للوقائع

 .والتحيزاتلديها جمال لألساطري 

ما بلد احلداثة فكر التنوير وحداثته، ولكن باجتاه الفوضى. إنهم يرفضون النظرة  يرفض مفكرو

 .امليكانيكية لللامل، ويرفضون املفاهيم السائدة ين احلرية والدميقراطية واملوضويية واهلوية وما شابه

لرفض هلا مجيع النصوص اليت قامت ووفقا هللا التوجه النقدي والتفكيكي كان جابد من أن يشمل تيار ا

يليها الديانات السماوية بصفتها هي األخرى نويًا من السرديات الكربى اليت يتخل منها الفكر مظلة يامة 

 .يلجأ إليها حبثًا ين املنطلقات وحسمًا للتناقضات
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اق غري إنهم يريدون بنسفهم لفكر املاضي أن حيرروا الفكر اإلنساني من قيوده كي ينطلق صوب آف

حمدودة لتأسيس ملرفة جديدة أكثر صالبة، وأن يلي اإلنسان يامله يلى حقيقته جا كما تصوره له أفكار 

وميثل السجال الفكري ب ن هابرماس وجان فرانسوا ليوتار، رائد تنظري ما بلد احلداثة، واحدًا من  .النخبة

 .أبرز مالمح املشهد الثقايف اللاملي

ورت، كما ميثلها هابرماس أن خترج احلداثة الغربية من أزمتها الراهنة، تريد حداثة مدرسة فرانكف

مؤسسة اجتمايية ذات درجة من ، بل صناية قائمة بلاتها، فهي جا ترى الثقافية جمرد ناتج فريي

اجاستقاللية تتفايل مع غريها يف إطار منظومة اجملتمع كما يف منوذج ماكس فيرب. يريد هابرماس بهاذ أن 

 .يمر احلداثةيطيل 

ويؤكد جان ليوتار يف تباين ظاهر مع هابرماس أن احلداثة مل تكن ناقصة بل إنها باألحرى كانت 

يرضة للتصفية. فبلد أوشفيتز والستالينية بات مؤكدًا أن أحدًا جا يستطيع الزيم بتحقق اآلمال اليت 

ة والتسالينية مل تكشفا ريبهما الكامل انلقدت يلى احلداثة. وما يلزز احتمالية هلا الرأي حقيقة ان الفاشي

 .إجا يف ضوء الطموحات اإلنسانية واإلنسانوية للتنوير

للل  يؤمن هابرماس أن حل أزمة احلداثة هو مزيد من احلداثة، ويقصد بلل  مزيدًا من اجاحتكام إىل 

اجملتملات  اللقل وحتقيق درجة أيلى من شفافية التواصل سواء داخل اجملتمع الواحد أو ب ن وب ن

 .األخرى

وقد تبنى األمريكي دانيال بل الربط ب ن جمتمع ما بلد الصناية وب ن ثقافة ما بلد احلداثة، فهو يرى أن 

 .البلدان املتطورة قد دخلت مرحلة تارخيية جديدة، حتتل فيها امللرفة الللمية مكان إنتاج السلع

بالقول إن شرط ما بلد احلداثة ، ة وما بلد احلداثةويوضح ليوتار من جهته هله اللالقة ب ن ما بلد الصناي

 .مرهون حبال ومستوى امللرفة اخلاصة باجملتمع ما بلد الصنايي

من هنا، إذا كانت احلداثة تلرف بصفتها تطبيقًا يقالنيا للللم يلى الطبيلة، فإن ما بلد احلداثة، 

لتكنولوجيا الثقافية اجلديدة. ودانيال بل هو أبرز بالنسبة إىل هؤجاء تبدو وكأنها نتيجة من النتائج الثقافية ل

من يلهب يف هلا اجاجتاه مركزًا يف كتاباته يلى أهمية الثورة يف قطاع اإليالم، بايتباره منوذج الثقافة 

 .اجلديدة

فالتجاور وتزامن األمناط والقيم . مع ما بلد احلداثة مل يلد تلري  الزمان واملكان كما كان يف السابق
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 . ” القرية اللاملية” أو باألحرى يؤول إىل ، مزجة واألشكال واملباني واملساحات واحلضارات يولدواأل

غري مفكر ، غري يقالني، فهو ينده سطحي، بامللنى السليب” التجاور ” يستلمل احلداثي مصطلح 

 .ومناهض للتناسق

وأة األيديولوجيا والنخبوية واجاحتكار فالتجاور ينده يلين اجاجتاه التلددي ومنا، أما ما بلد احلداثي

يلى تلدد أصنافه، وهو جا حيمل كبري احرتام لللقالني. فالتلددية ختلق امللنى، بينما التقليديون 

 .واحلداثيون جيمع بينهما أمر مشرتك هو ميلهم إىل كره التلددية واضطهادها

بلد احلداثة ين ضل   حلديث يف ثقافة ماومع الثورة يف قطاع اإليالم اليت أشار إليها دانيال بل كثر ا

فأهل احلداثة ما زالوا . طاقة اإلنسان يلى التمييز ب ن صورة الشيء والشيء نفسه، أو ب ن الشيء وزيفه

يلتقدون أنه من املمكن التمييز ب ن الشيء والصورة، أو الشيء ومتثيله. إن الليون واآلذان واللقول اليت 

ت ين أرق البحث ين الشيء احلقيقي، فشاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر تنتسب إىل مابلد احلداثة كف

كما تقول ، اليت ميكن أمنتلكها فرديا أنهت املرحلة اجانتقالية امللكورة. ونستطيع اآلن أن ندايب الواقع

 .مي مغصوب

احلداثة فللت ما  وحولتها إىل ثقافة، إجا أن ما بلد، أهم ما يف احلداثة أنها أنزلت الطبيلة ين يرضها

ح ن احتد الشيء وصورته، حبيث مل نلد نلرف ما ” طبيلة ثانية ” هو أكثر راديكالية جبللها الثقافة 

 .إذا كانت الثقافة هي اليت جتللنا نرى الشيء كما نراه أو أنه هو فلال بلاته هكلا

 

 تفكك احلداثة: خامسًا

وم يف طور انتقالي حتتاج مله إىل صوغ مفاهيم جيمع الكتاب احلداثيون يلى أن اإلنسانية باتت الي

. لقد انهار النموذج الكالسيكي للحداثة .جديدة، وخيتلفون يلى ماهية هله املفاهيم ومضمونها وتوجهاتها

تفك  احلداثة دمر إمكانية حتقيق الفرد للاته يف املواطنية أو املهنة أو حتى يف املستوى املليشي، وأدت 

اجملتمع من تأدية دوره كواضع للشرائع، وبات الفرد يف مواجهة مع حقل ثقايف ملومل اللوملة إىل حرمان 

الفرق ” من جهة وحقل ثقايف منغلق يلى نفسه من جهة أخرى. ووجه اخلطر يف هلا الوصول إىل يامل 

حقوقها املنغلقة، ويكرب اخلطر يندما تلترب الفرق أو اجملمويات هله نفسها مهددة، فتدافع ين ” الثقافية 

 .وترفض املبادئ اللامة للحقوق” اآلخر ” سلطة قوية متحور شرييتها حول مقاتلة 
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يقود هلا التصور إىل نوع من الطوائفية الثقافية، وهلا اجاحندار جيري مبوازاة تقلص مفهوم اجاقتصاد إىل 

او سياسية. لكن هله دينية ، مفهوم السوق، ومن جهة اخرى ينشئ أوهامًا بإمكانية اللودة إىل مشولية ما

وجتيري كل ” التسليع ” اللودة، يقول تورين يف املقابل يسلى يامل التقنيات يف ظل تفك  احلداثة إىل 

” اجملتمع ” مستجد ألغراض اقتصادية، ما يقود إىل حتول هائل يف اللامل امللاصر اللي كان مفهوم 

لين ظهور بيئة ثقافية واجتمايية جديدة نتيجة بديله ومركزه، مما ي” الفرد الفايل” حموره وأصبح مفهوم 

 .احنالل البيئة السابقة وتفككها

وهله ، الفايل يقاوم باجتاه ن، هيمنة السوق من جهة وسلطوية اجملمويات الطوائفية الثقافية –الفرد 

يف يملية األخرية تتميز مبناهضتها لإلمربيالية التكنولوجية واجاقتصادية، لكن أزمتها أنها حتصر نفسها 

 . الفايل –إيادة تكوين هوية اجتمايية بدجًا من الدفاع ين حرية الفرد 

ويرى تورين أن الوجايات املتحدة وأوروبا تشهدان تطورًا مماثاًل ملثل هله اجاجتاهات يتمثل يف نشوء تيارات 

. ”باء الغر” ملادية ملا هو غريب، حتركها هواجس الدفاع ين اهلوية ورفض حداثة يستفيد منها 

فاللنصري يلى حد تلبريه جيرد اآلخر من صفة الفايل تلبريًا ين تلاسته اخلاصة وين إحباطه هو نفسه 

 .فايال –مل يلد فردًا 

مما حيمل شحنة من يدم ” هم ” والـ ” النحن ” حتديد النفس باهلوية جا خيلو من يامل متييزي ب ن 

الفوقية حيث يلترب هؤجاء أنفسهم متقدم ن ين سواهم من التسامح. وحتديد النفس باللقالنية جا خيلو من 

البشر املرتبط ن بتقاليدهم وملتقداتهم. إنه ليس بالضرورة أن يكون اجملتمع الواحد قائما يلى ثقافة 

 .واحدة، أكان أساسها يقالنيًا أم دينيًا أم اثنيًا

مع اجلديد وهو يلتقي بهلا مع يلرب آجان تورين ين أزمة احلداثة وحتوجاتها، ويديو إىل فهم اجملت

يلمق غلنر حتليالت تورين يندما يقول بوجود ثالثة . األنثروبولوجي اإلنكليزي الشهري إرنست غلنر

  .خيارات أيديولوجية متاحة أمامنا اليوم

 . هو اللودة إىل اإلميان األصيل الراسخ يف أحد التقاليد الرتاثية الدينية: األول

يف شكل من أشكال النسبية اليت تتخلى ين فكرة وحدانية احلقيقية برمتها،  :يتمثل اخليار الثاني

وتكي  نفسها للتلامل مع احلقيقة بايتبارها مسألة نسبية متصلة باجملتمع والثقافة امللني ن، وهي تتمثل 
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انية، يف الغرب يف حركة ما بلد احلداثة واليت ينتقدها بشدة، مقدما الدجائل يلى أنها تنغمس يف اللات

 .بوصفها صيغة تكفر ين خطايا الكولونيالية

فيؤيد الفكرة القائلة بوجود حقيقة وحيدة، لكنه ينكر قدرة أي جمتمع يلى  :أما اخليار الثالث

امتالكها بصورة نهائية. وهلا اخليار جا يلمل إجا يلى أساس اجافرتاض بوجود تسوية داخلية مباطنة، 

 . حممل اجلد ين احلقيقة املستخدمة كنوع من الزخرف الثقايفوانفصال احلقيقة اليت تؤخل يلى 

هلا اخليار ليس جمرد صرية أكادميية يابرة، فجلوره كامنة يف مسار الثورة الللمية يف القرن ن السابع 

 .والثامن يشر

تلاني اللقالنية التنويرية من نقاط ضل  يلرتف بها غلنر فهي جتريدية إىل حد تستلصي مله يلى 

امة الناس، وهي من جهة يندما أخلت فرصتها بلد الثورة الفرنسية مل تؤد إىل اللقل والطبيلة، بل فهم ي

 .ثم إىل الديكتاتورية النابوليونية ثانية، أفضت إىل يهد اإلرهاب أوجًا

إىل أن اجملتملات الصنايية الللمية املستقرة اليت ظهرت ما بلد يصر التنوير مل حتاول  خيلص غلنر

البديل التنويري، فهي ختبطت يف تشوش تبين احلل الوسط اللي يفتقد الرتابط والتماس . مل تكن تطبيق 

فقد كان للنازية فكرها احملوري وإهلامها ” دين يلماني “املاركسية اللقيدة الوحيدة اليت حاولت تطبيق 

 .املركزي الواضح، يلى الرغم من أنه قد كان أقل متاسكًا وتنظيمًا

املناظر للملكية الدستورية، واليت : ”الدين الدستوري ” شرويه الفكري اللي يسميه يطرح غلنر م

يلكرنا بأنها نظام حيتفظ بطقوس ورمزية امللكية األصلية، يف ح ن تتحول مهمة إدارة شؤون اجملتمع 

الوسط املمكن إنه يلترب احلل . احلقيقية إىل جمال أكثر تقنية ودنيوية ويلمانية، وجا حتيطه هالة القداسة

التطبيق واملساوي للمكلية الدستورية يف جمال امللتقد اإلمياني نويًا من السلطة الثنائية املزدوجة، األمر 

اللي يسمح بانبثاق جمتمع يتساكن فيه اإلميان الفاتر امللتدل جنبًا إىل جنب مع امللرفة الللمانية 

نسبوي يف رمزيته ويف ما ميكن أن يسمى شبه فهو . ”الدين الدستوري” املتنامية، وذل  حتت مظلة 

 .اللقيدة املشرينة، لكنه إطالقي يف مسلاه اجلاد وراء مطلب احلقيقة الدنيوية

كل منهما يلى طريقته ومنهجه، يقدم إشكاليته، فيخلصان إىل تقارب ، أرنست غلنر وآجان تورين

احلداثة حمكومة بالتفك  والتشظي، والوصفة  وتقاطع. فاللمارة امللرفية واللقالنية ملسرية التنوير ومسار

اخلالصية اليت يقدمانها تلجأ إىل التسويات واحللول الوسطى، فتختار ديباجة تستند إىل قراءة نقدية 



 

11 

جملتمع احلداثة، وتلمل يلى تنظي  املشروع احلداثي من التناقضات ومن األوهام واجاستحاجات، وتشده 

ر اجلرأة لاليرتاف برباغماتية هلا اخليار بوضوح، ما يلكس جبالء أننا أكثر حنو الواقع. وقد امتل  غلن

 .بالفلل تليش يصر القلق واحلرية

مامل ننتبه له ، يف اخلالصة، وبغض النظر ين النقاشات الدائرة يف الغرب ين احلداثة وما بلد احلداثة

د، أكثر منها جمتملًا قائمًا أن ما بلد احلداثة مشروع فكري واجتاهات نقدية ورؤى جديدة للامل جدي

 .بلاته، لكنها رمبا تشكل بلورًا جملتمع جديد غري واضح امللامل بلد

لكن سوسيولوجيا الثقافة تتطلب املتابلة الدقيقة للفكر اللاملي، وخباصة يندما يتللق األمر بالقراءات 

ات الفكرية وفق قايدة اإلسناد، النقدية ذات الطابع اجللري. ومهمة الباحث يف هلا اجملال أن يقرأ التيار

أي اللودة بهله التيارات وربطها باجلماية واملرجلية والبيئة اليت نشأت فيها. ومن جهة ثانية حتليل 

وأهم ما يف هلا املنهج هو الكش  يما سكت ينه . ”التناص” اخلطاب وفق ما يسمى يف النقد األدبي 

 . لاملياخلطاب وهلا ما يفرض التتبع النقدي للفكر ال


