
 النهضوي مشروع احلداثةطه حسني منوذج                    

 حممد بن ردة العمريد.

 

نظر النهضويون إىل التحديث، وأطلقوا دعوات التغيري االجتماعي من خالل تعميق صلة 
اإلنسان هبويته )تراثه، واترخيه احلضاري(؛ ليكون منهما عامل حتريك للمجتمع رغبة يف تغيريه، وفق 

 انتظم مساًرا يف خطني »ما يراه كل تيار، لذا فقد كان املشروع النهضوي العريب يف بداايته قد 
 -متوازيني ومتالزمني ابجتاه حتقيق النهضة:

الدعوة لتحرير الواقع، من خالل حترير الذات اإلنسانية من رواسب التخلف والقبول ابلسلطة 
 االستبدادية املطلقة )أايا كانت(.

حركة التنوير: القائمة على فكرة احلرية بشممممممممورا الوكر والواقع؛ ل سمممممممهاق يف صمممممممياغة وحتقيق واقع 
صففدا السففد،راجل  ال  الفكر السفف د فف ل حبث )هل للفكر العريب احلديث فلسففف مل جد د ]  «لألمة جديد 

 [م.2005ل السن  الثد،ن  شتدء 21العدد 

البحث عن اخليار النهضوي بني التغريب الالشرطي، واألصالة املشروطة  »لذا فقد كان 
  « واجلديد القدمي تياري الصراع بني عليها انطوى فحوى كل املشادات اليت

، فالنهضممممممة: «التنوير»و «النهضممممممة»لقد كانت كل أطروحات النهضممممممويني تدور حول مصممممممطلحي 
ما داق كل ما حولنا  »إنشممان نظاق جديد للتعايب بني الوكر والواقع، فممممممممممممممممتتحقق من خالل 

 «خاضع للتغري والتبدل يف صريورة أبدية، فإن من العبث تثبيت املتغري يف عامل الصراع 
ل متوز 423،قول  هلرياكل تل انظرهد يف ،قدل )هوي  النقد العريب احلديثمل حلند عبود يف جمل  اجوقف األديبل العدد ]

 [م.2006

تقديس العقل، واإلميان أبن الثقافة اخلالدة إمنا هي الثقافة اإلنسمممممممممانية، اليت  »والتنوير يكون بممممممممممممممممممممممم 
العقل والتنوير ]«الزمان واملكان، وحبيث تتحرر من العادات والتقاليد والرجعية، تتخطى حدود 

 .[14يف الفكر العريب اجعدصرل قضداي و،ذاهب وشخص دتل للدكتور عدطف العراق ل ص

، من نتائج احلضارة الغربية، عند اصطدامها بتعاليم الكنيسة، «التنوير »و «النهضة»ومصطلحا 
وعندما جرت هذه القطيعة بني الدولة والدين يف الغرب أمكن بنان دولة وإعالن الثورة على الدين، 



ية، ومن خالل تراجع املطلق وتقدق النسيب، جنحت احلضارة الغربية يف اجملالني املادي أرضية غري مساو 
والتقين، األمر الذي قابله تراجع للناحية الروحية أماق الديناميكية املادية املتسارعة، مما أدى إىل 

انظر: حبث )بني الغربنة واألسلمة( بيسان للنشر والتوزيع، ] .حصول خلل وتشقق يف هيكلية هذه احلضارة

 [.94ص

 
إذن خرجت النهضمممممة يف الغرب على عقيدة الكنيسمممممة، اليت كانت ترجع كل تغيري يف نواهر الكون 
أو يف سمملوا اإلنسممان إىل اإلله الذي هو مركز كل شممين .. وكونت را فكرة حديثة حرة عن 

انظر: احلمى ]العامل وعن احلياة ترى من خالرا اإلنسانية وحدها مستمتعة ابإلجالل والتقديس 
 [.20الوافدة أو الر ع   والتقد،  ل حملمد عل  قطبل ص

وعندما افتنت موكرو الشرق اإلسالمي بتلك احلضارة، عللوا الرجعية يف بالدهم بتمسكها 
التخلص منه كما ختلصت أورواب حىت تضع قدمها على سلم  -يف نظرهم-ابلدين؛ ولذا فيجب 

 مل ترك  عل  الرب عول اجملل  األ بوع  ل صح ف  اجلزيرة السعودي . العدد ينظر: ،قدل )التنوير وخراف  النخب].احلضارة 

 [هف1427شوال  16ملل يوم الثالاثء 195)

فالتنوير يقع على الضد من قوى اإلنالق اليت هي قوى أصولية إسالمية، تقف كحجر عثرة 
املقصود ابلتنوير هو ارجوق على  »ولذا فال غرابة أن يكون ؛ يق املتنورين ويف وجه دولة التنويريف طر 

احلركات اإلسالمية ابعتبارها داعية ل نالق، والقياق بعملية غسل دماغ الثقافة الوطنية من التيارات 
 انظر: كتدب )يف الثقدف  الس د  مل حلسن حنف ل ،بحث )التنوير والتثويرمل.] «اإلسالمية 

دنية والعصرية، وصوت على النقيض من وعند هؤالن فشعارات التنوير اخلالدة عن احلداثة وامل
، األوريبعند النهضويني العرب متت ابألساس وفًقا للنموذج  إذن صياغة التنويراألصالة اإلسالمية، 

 النموذج مثااًل للقياس وليس لالستئناس.ا فقد بقي هذ

 

 

 

 



 

فكرية وقد سارت احلضارة العربية يف عصر النهضة ومن خالل متثلها للنهضة الغربية وفق حماور 
 فجان هذا التمثل وفق احملاور التالية:متعددة، حماولة قرانة تلك التجربة ومتثل معطياهتا 

 احلداث : -1
 «أن السمبيل إىل النهضمة هو األخذ أبسمباب احلضمارة األوروبية احلديثة  »ويرى أصمحاب هذا احملور
 .[72ص ،لحمل اجؤ س  اجلد،ع   للدرا دت والنشرل د. عل  بو]أ زمة الفكر العريب املعارص، 

 
مل منارس العقالنية يف تراثنا، وما مل نوصمممم  عن  »وذلك عن طريق ممارسممممة العقالنية يف ال ام، وما 

 هبا خاصمممممة، ننخر  حداثة أصمممممول االسمممممتبداد ومظاهرة يف تراثنا، فإننا لن ننج  يف  سممممميس
 [.17الرتاث واحلداثة دراسات ومناقشات، د. محمد عابد اجلابري، ص]  «العاملية  املعاصرة احلداثة يف خالرا ومن

لروح إن اجنذاب هذا التيار إىل ما هو فكري وثقايف جديد، قاده إىل تبين تيارات غربية األصمممممممممممممل وا
اليت قد تشمممممممكلت وابتدأت قبل ذلك -لقد متثل احملدثون العرب النهضمممممممة األوربية  »واجلوهر،

، فرأوا أن الواقع العريب اجلديد جيب أن أيخذ مبا را من منوذج -بنحو مخسممممممممة قرون من الزمن
حضاري متكو ِّن، فيسريون على هدى سريه فهي منوذج كامل التكوين علينا األخذ به، واتباع 

 الل ربال  ل والتو  يدت اجشفففرول النيضفففوج العريب ب  لديد الوع  الفكرجل] «ه الوكرية واحلضمممارية سمممنن
 [.21السد،رائ ل حبث  ال  الفكر الس د  ل العدد  صدا ،د د

من خالل شخصيته يف  ، والتدقيق، وسأمثل هذا احملورطه حسني وأبرز من ميثل هذا احملور
 القادق من البحث. 

 :القو،   والتحرر -2
كوهنا إبداًعا مسممممممممتمًرا معوًا عن روح األمة، و سممممممممًدا  »وينظر أصممممممممحاب هذا احملور إىل األصممممممممالة 

مبا يوت  األبواب لتوكري جديد وفكر جديد، ينعكس بدوره على فهم  -لعبقريتها التارخيية 
والبديل عن الوحدة  ه فالقومية هي عنصمممممممممممممروعلي،  هذا التيار لل ام وقرانته له قرانة جديدة

وزكي  وعولق،هؤالن: سممممماطع احلصمممممري،  ،وأبرز [.14دفدل عن ثقدفتندل مجدل  ففففلطد ل ص]  ملالدين
 .شكيب أرسالناألرسوزي، و 

 اجدركس  : -3
اعتناق املاركسي ة وتطبيقها،  يرون السبيل إىل النهضة هوويزدري معتنقوها ال ام عموًما، إذ 



 وميثلها شبلى الشميل، وسالمة موسى.
وقد جعل هؤالن من خطاابهتم عن احلرية والتقدق أانشمميد ونصممًبا للعبادة، وذلك  ثًرا ابملاركسممية اليت 

فوق مستوى اإلنسان يف القداسة  -وهم عصابة احلزب الشيوعي-ترفع بعض أفراد اجملتمع  »
ريق إىل والطاعة، تعيد عبادة األواثن ومتجد الوثنية كطريقة يف احلياة ... تدعي إهنا ختلي الط

حرية اإلنسان واستعادة املستوى اإلنساين الذي جعل له، وهو ذلك املستوى الذي ال خيضع 
دفت هت]«لسمممممبب أو ىلخر إىل ما ينال من كرامته البشمممممرية؛ كعبادته ملوجود أو متخيل وهو   

وإذا كانت املاركسمممممممممممممية بعمومها ل [.42حممد البي ل صتدرخي  ب  النظري  والتطب قل د.اجددج ال الفكر
ن النهضمممممممممويني العرب يقدسمممممممممون تقدس بعض أفراد اجملتمع وترفعهم عن البقية، فإن أتباعها م

أرقى أمة موجودة اىلن يف العامل، واخلُلُق » فهماألمة الغربية، واإلجنليز على وجه اخلصمممممممممممموص، 
األخالق، واإلنسمممممان اإلجنليزي هو أرقى إنسمممممان من حيث اجلسمممممم  اإلجنليزي ميتاز عن سمممممائر

فإنه يف نظرهم  كذلك، ، وما داق األمر[63-58صل ال،  ،و ىل ال وم والغد]  «والعقل واخللق 
 [.239صالسدبقل] «ابطة الشرقية سخافة فإن الرابطة الدينية وقاحة إذا كانت الر  »

 

 

 



 

 
 توجهات هذا التيار متثيالً  للتيار احلداثي، فهو ميثل يعتو منظرا طه حس سبق أن ذكرت أن 

النموذج الغريب كمنطلق للتطور والتقدق، ومل ينحصر النموذج الغريب عنده يف  فقد استحضر، ابرًزا
 -احلضارة اإلغريقية-الغرب احلديث، بل رجع إىل األصول األوىل اليت شكلت احلضارة الغربية 

فأصول الغرب احلديثة، وضعها اليوانن حيث ابتكر هؤالن العلم كمباحث قائمة على منهج عقالين، 
 عارف اجملردةوكنظاق من امل

ن يقرأ فكر طه حسني أن يعي متاًما أن طه حسني ال حيصر الصراع يف إن من املهم جًدا  مل
إىل الواقع  وهوماهتا،حقل النظرية والوكر النظري، وإمنا كان يتبىن النظرية مث ينقل الصراع، وفاًقا مل

 الثقايف  -االجتماعي 

وإذا كانت مناقشات طه حسني تنصب على قضية املنهج يف معظم كتاابته؛ فألنه يعتو أن 
، ويف  «من شأن الثورة املنهجية جتديد العقل وحتريره وليس جتديد وسائل البحث وأدواته فقط  »

وقد متثلت منطلقات طه  احلقيقة أن هذه األخرية هي اليت نقف دائًما عندها ونتناقب معه حورا.
 :يةالتالر سني وفق احملاو ح

 
 احلضدرة األورب   ومتثل فكرهد متثاًل دق قدً: -1

الوعي النهضوي يف اجملتمع العريب ال  ؛ لذا يرى طه أنفنموذج طه حسني هو الغرب الليوايل 
يتم إال من خالل ال كيز على حلظة حمددة يف تلك التجربة النهضوية األوربية، ميكن أن تكون منها 

 بداية لثقافة جديدة جملتمع يريد له طه أن يتميز بثقافته.نقطة ال

فإن السبيل واضحة بي نة مستقيمة، ليس فيها عوج وال التوان، وهي واحدة فذة، ليس  »وعليه 
خريها را تعدد، وهي أن نسري سرية األوربيني، ونسلك طريقهم؛ لنكون رم شركان يف احلضارة، 

ب فيها وما يكره، ما حيمد منها وما يعاب، وَمن زعم لنا غري ذلك فهو وشرها، حلوها ومر ها، ما حي
 [.55]،ستقبل الثقدف  يف ،صرل ص  «خادع أو خمدوع 



ويكوي أن توكر يف حياة الورنسيني أثنان القرن الثامن عشر، فس ى طائوة من األدابن  »
محلوا الناس من حورم على والوالسوة واملوكرين، أنكروا حياة العصر الذي كانوا يعيشون فيه، و 

إنكارها وطبقوا هذه األفكار يف نووس الناشئني والشباب الذين مل يتم نضجهم بعد، فأنشأوا جياًل 
  ((   جديًدا هو الذي أرب انر الثورة ... وغري  هبا حياة فرنسا وأوربة وأجزان أخرى كبرية من العامل 

  [633]خصام ونقد، ص

باقي فالسوة التنوير الغربيني، أن يوحد الروح اإلغريقية والروح يطم  ك »لقد كان طه حسني 
 .«الغربية الشرقية، اليت جيمعها أبورواب حوض البحر األبيض املتوسط 

أن العقل املصمممممممممممري منذ عصممممممممممموره األوىل عقل أناب  ثر بشمممممممممممين فإمنا يتأثر ابلبحر األبيض  »يقول:
 [.18]،ستقبل الثقدف  يف ،صرل ص. « املتوسط

هنا فهو جيعل العقل املصري )وهو النموذج العريب( أوروبًيا، ولكن عو منوذجها األوىل املتمثل ومن 
 .يف حضارة اليوانن اليت قاق العقل املصري نوسه بتغذيتها ابلعلوق والونون

  :اجو ي  ف ن العقال-2
العلم وقد بدت معامل هذه العقالنية تظهر حني صمممرح أنه سممميسممملك مسممملك احملدثني من أصمممحاب 

 يمممممممقمممممممول:  -والممممممموممممممملسممممممممممممممممممممومممممممة، فممممممميممممممممممممممما يمممممممتمممممممنممممممماولمممممممون ممممممممن المممممممعممممممملمممممممم والممممممموممممممملسممممممممممممممممممممومممممممة 
أريد أن أصممممممطنع يف األدب، هذا املنهج الولسمممممموي الذي اسممممممتحدثه ديكارت للبحث عن  »

حقائق األشممميان يف أول هذا العصمممر، والناس ييًعا يعلمون أن القاعدة األسممماسمممية رذا املنهج 
هي أن ينجرد الباحث من كل شممممممين كان يعلمه من قبل، وأن يسممممممتقبل موضمممممموع حبثه خايل 

 .[35]يف الشعر اجلدهل ل طه حس ل ص  « الذهن ما قيل خلًوا اتًما

من إعادة بنان الواقع؛ ال بد والطريق إىل العقالنية يتم عن طريق التدرج يف إلغان املسلمات، رذا كان 
لالرتقان به إىل مستوى نظاق العقل املتطابق مع الوعي اجلديد للتاريخ اجلديد، الذي يريد  سيس 

 »الدميوقراطية،  يقول شعرية الغريزية اخلطابية الكهنوتية ابجتاه العقالنيةبنائه املوهومي؛ لتخطي احلالة ال
إن احلياة اليواننية  اليت خضعت للشعر يف أول أمرها مث خضعت بعد ذلك للعقل كانت أخصب 

 [.193]قددة الفكرل ص  «ف ة عرفها اإلنسان القدمي 
 
 



 
إعددة نظدم العقل العريب وصوًًل  طه حس  اختذ يف أت  سه جشرول وأ تط ع هند أ  أقول إ 

 -لوع   ديد للتدريخ اجلديد طريق :
 :: الشكأوالً *

وقد الحت معامل نزعة الشك عند طه حسني يف األحاديث، قبل أن تتبلور يف كتابه )الشعر 
اجلاهلي(، فأكد ابتداًن على ضرورة متثيل الشاعر لعصره، إذ سوف تتطور هذه الوكرة بشكل ابرز 

ه القادمة حول الشعر اجلاهلي واملتنيب، ولقد ساقته فكرة متثيل الشاعر لعصره وبيئته إىل يف كتاابت
نتيجة موادها: أن صحة الشعر رهينة ابنعكاس البيئة والشخصية فيه؛ لذا راح ينقب عن مورات 

 الشعر الذي شك يف وجوده.

 وميكن أ  نربهن هذه الفكرة عند طه حس  ،ن خالل ،نياه يف:
 يف الشعر اجلدهل : الشك -أ

والوكرة اليت يريد أن يصل إليها هي توكيك األصول املعرفية؛ حىت يصل للبداية، وهذه من 
إعادة الوعي  »أخص خصوصيات الديكارتية اليت اعتمد عليها طه حسني، إذ هي هتدف إىل 

  «البشري بعد تنظيوه من مكتسباته املعرفية والتارخيية إىل نقطة الصور 

املشروع التنويري لطه حسني تتمثل يف انكبابه على احلور يف اجلذور، ومواجهة إن أصالة 
الذهن العريب منذ ختلقه أي منذ اللحظة اليت اتوق على أهنا بداية تشكل خصائص الثقافة العربية، 

 وهي الشعر والنثر اجلاهليني.

فالتماس احلياة العربية  »قال: فالشعر اجلاهلي من نظر طه حسني ال ميثل ف ة اترخيية وكما
اجلاهلية يف القرآن، أنوع وأجدى من التماسها يف الشعر العقيم الذي يسمونه الشعر اجلاهلي! أرأيت 

]يف الشعر اجلدهل ل  «أن هذا النحو من البحث يغري كل التغري ما تعودان أن نعرف من أمر اجلاهليني 

 [.35ص
الشعر الذي رأينا  »رفتها ليصل كما يقول إىل أن : من هنا بدأ يلغي أصاًل بنت عليه األجيال مع

أنه ال ميثل احلياة الدينية والعقلية للعرب اجلاهليني، يبعد كل البعد عن أن ميثل اللغة العربية يف العصر 
  «الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه 



 ؛الشك يف أصدل  اللغ  العرب   الفصحى -ب
القبائل بعد اإلسممممممممممممالق قد اختذت لألدب لغة غري لغتها، وتقيدت يف األدب بقيود مل تكن  »ألن  

تتقيد هبا لو كتب أو شمممعرت يف لغتها اخلاصمممة، أي أن اإلسمممالق، قد فرض على العرب ييًعا 
 [.47يف الشعر اجلدهل ل ص] «لغة عامة هي لغة قريب 

هبدف الوصول إىل ما تقتضيه هذه الوكرة واملالحظ هنا أن فكرة الشك عند طه حسني متسلسلة؛ 
فنراه قد نظر إىل الكل املتماسك مث بدأ يوكك عناصره  التوكيك. وتستلزمه من النقض واردق و
 «أن هذا الشعر اجلاهلي ال ميثل اللغة اجلاهلية  »من الشعر إىل اللغة ليصل إىل 

 :الشك يف القرآ  الكرمي -ج
ثبات وجود إبراهيم وإمساعيل التارخيي يف مكة، فضاًل عن فالقرآن والتوراة ال يكويان إل »

]الشعر  «إثبات هذه القصة اليت حتدثنا هبجرة إمساعيل بن إبراهيم إىل مكة ونشأه العرب املستعربة 

 [38اجلدهل  

والقرانات السبع اجملمع عليها لدى العلمان مل تنزل من عند   بل قرأهتا العرب حسبما 
 . ال كما أوحى   هبا إىل نبيه  استطاعت قرانهتا،

القرآن الذي تلي بلغة واحدة ورجة واحدة هي لغة قريب ورجتها، مل يكد يتناوله القران من  »و 
القبائل املختلوة حىت كثرت قراناته وتعددت اللهجات فيه وتباينت تبايناً كثريًا ... نشممممممممري إىل 
اختالف آخر يف القرانات تقتضيه ضرورة اختالف اللهجات بني قبائل العرب اليت مل تستطع 
أن تغري حناجرها وألسمممممممنتها وشمممممممواهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوه النيب وعشمممممممريته من قريب، 

 [.36الشعر اجلدهل ل ص]« فقرأته كما كانت تتكلم ..

-ويكوي هنا أن أشري إىل أن شك طه حسني يف إثبات الوجود التارخيي إلمساعيل وإبراهيم  
اإلسالق  -أخرىوبعبارة -أن القرآن  »إىل البهي  كما يقول حممديوضي يف النهاية   -عليهما السالق
، ال عاملي، قيمته وخطره يف هذه احمللية وحدها، قال به صاحبه متأثرًا حبياته اليت عاشها دين حملي

وعاش فيها، ولذلك يعو تعبريًا صادًقا عن هذه احلياة، أما أنه ميثل غري احلياة العربية، أو يرسم هدًفا 
حبق... فالقرآن مؤلف، ومؤلوه نبيه، ومنهج دراسة احلياة اجلاهلية  ذلك ذاهتا، فليس عاًما ل نسانية يف

 [36الشعر اجلدهل ل ص]«للعرب يدور بني الشعر اجلاهلي والقرآن وكالمها ل نسان 

 وللحديث بقية إبذن  ......                                 
  


