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 احلداثة مفهوم                            :النص ـ 
 

تعددت وتنوعت، فقد عرفها بعضهم بكونها  "احلداثة"ال خيفى أن التعاريف اليت وضعت ملفهوم  

ر الغرب، ثم انتقلت آثارها إىل العامل بأسره، مع اختالفهم يف حتديد حقبة تارخيية متواصلة ابتدأت يف أقطا

من القرن السادس عشر ًا تد على مدى مخسة قرون كاملة، بدءمدة هذه احلقبة، فمنهم من قال بأنها مت

بفضل حركة النهضة وحركة اإلصالح الديين، ثم حركة األنوار والثورة الفرنسية، تليهما الثورة الصناعية، 

ثورة التقنية، ثم الثورة املعلوماتية، ومنهم من جعل هذه احلقبة التارخيية أدنى من ذلك حتى نزل بها فال

 إىل قرنني فقط.

بصفات طبعت بقوة عطاء تلك احلقبة، مع اختالفهم يف التعبري عن  وعرف بعضهم اآلخر احلداثة

، "وض بأسباب العقل والتقدم والتحررهي النه" احلداثة  هذه الصفات وعن أسبابها ونتائجها، فمن قائل إن

ممارسة السيادات الثالث عن طريق العلم والتقنية: السيادة على الطبيعة والسيادة على " ومن قائل إنها

 "قطع الصلة بالرتاث"بل جند منهم من يقصرها على صفة واحدة، فيقول إنها  ، "اجملتمع والسيادة على الذات

أو إنها  "الدميوقراطية"أو إنها  "العقلنة"أو إنها  "حمو القدسية من العامل" أو إنها "طلب التجديد"أو إنها 

، وأمام هذا التعدد والرتدد يف تعاريف احلداثة، ال "العلمانية"أو إنها  "قطع الصلة بالدين"أو  "حقوق اإلنسان"

 ."مشروع غري مكتمل"عجب أن يقال كذلك إنها 

تقع يف تهويل هذا املفهوم  "احلداثة"ف قوة إحاطتها ـ مبفهوم واملالحظ أن هذه التعاريف ـ على اختال

حتى تبدو احلداثة وكأنها كائن تارخيي عجيب يتصرف يف األحياء واألشياء كلها تصرف اإلله القادر، حبيث ال 

راد لقدره، واحلال أن هذا التصور للحداثة غري حداثي، ألنه ينقل احلداثة من رتبة مفهوم عقلي إجرائي إىل 

الذي أدخلته هذه التعاريف على مفهوم  "التشييء"رتبة شيء وهمي مقدس، لذلك يتعني أن نتخلص من هذا 

 ."واقع احلداثة"و  "روح احلداثة"احلداثة، وذلك بأن نفرق يف احلداثة بني جانبني اثنني هما: 

 
 بتصرف .ـ   62/62ص : ـ  6002الطبعة األولى   ية  ـ: المدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالم روح الحداثةـ     الدكتور طه عبد الرحمان

 

 

 

 

 املوضوع

 الصفحة

1 

2 

 امتحانات البكالوريا  
   االمتحان اجلهوي املوحد      

 2102 زيولية يواالستدراكالدورة 
 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 الصفحة املوضوع 2102  زيويول  ـ  الدورة االستدراكية - تحان اجلهوي املوحد للبكالوريااالم

 2 اللغة العـــــربية مـــادة         ورياـــــــــمستــوى  األوىل من سلك البكالـ

2 
 الشعب)ة(أواملسلك

  ـ  بية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقيةالعلوم التجري

  : مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية و امليكانيكية العلوم والتكنولوجيات

 

 : األســئلة

 : النص قراءة متأنية ثم أجنز األنشطة اآلتيةـ اقرأ 
 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوص األول : اجملال الرئيس ـ

 

 (. نقطة واحدة ) .................................................................................... همبوضوع أبرز عالقتهو تأمل عنوان النص  ـ 1
 (. نقطة واحدة ) ........................................................................................ها النصة اليت يطرحسالرئيحدد القضية   ـ 2

 (. نقطة واحدة ) ...................................................." احلداثة هي النهوض بأسباب العقل والتقدم والتحرر"  : اشرحـ  3

 مي ــــوالعل لفاظ والعبارات الدالة على كل من احلقلني الدالليني التارخييألمن النص ا استخرج ـ 4 
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من النص مثالني للنسبة وبني االسم املنسوب يف كل منهما والتغيري الذي  فقرة األخرية من ال استخرج  ـ 1
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  يقول حممد أركون :ـ       

 
                            ." وليست القضية قضية استرياد من داخل اجملتمع ، فهمها هي صريورة تارخيية ، تنتج أاحلداثة كما  "             

 . 672ص  6022يناير  32حوارات العربي ، كتاب العربي ت رقم 
 

 " توسيع فكرة " مهارة  مستثمرا  مكتسباتك يفتوسع يف حتليل هذه القولة 
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