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انسنت األونى

اندورة انعاديت

بيه الحداثت والتحديث
ٌعد الفصل بٌن مفهومً الحداثة والتحدٌث مدخال منهجٌا لتعرٌف الحداثة بصورة علمٌة ،فالحداثة
موقف عقلً تجاه مسألة المعرفة  ،وإزاء المناهج التً ٌستخدمها العقل فً التوصل إلى معرفة ملموسة .أما
التحدٌث فهو عملٌة استجالب التقنٌة والمخترعات الحدٌثة حٌث توظف هذه التقنٌات فً الحٌاة االجتماعٌة
دون إحداث أي تغٌٌر عقلً أو ذهنً لإلنسان فً الكون والعالم.
نً فً الغرب ونماذجها
ة
والتحدٌث فً التجربة العربٌة ٌأخذ طابع المحاكاة الجوفاء لمظاهر المد
الحضارٌة ،وهذه المظاهر ال تنم عن حالة حضارٌة أو حداثٌة تنبثق من صمٌم المجتمع  ،وتتكون فً َر ِحمِه
الحضاري .وغالبا ما ٌظهر أن هذه النماذج الحضارٌة تتعارض مع النسق الحضاري العربً فً أصوله
وتجلٌاته الذاتٌة .وهذا ٌعنً أن استجالب مظاهر الحداثة من الغرب قد ٌؤدي إلى مزٌد من الضٌاع
واالحتضار ،وقد ٌعنً ذلك ــ وهذه هً الحالة فً عالمنا العربً ــ َت َعاٌُش منظومتٌن اجتماعٌتٌن متنافرتٌن
فً ٍنن واح ٍند  ،هما :مجتمع تقلٌدي ٌمارس حٌاته وفق معاٌٌر وقٌم تقلٌدٌة ،ومجتمع حداثً ٌعٌش وفق أحدث
المعاٌٌر العصرٌة دون أن ٌتمثل روح هذه المعاٌٌر وٌتشرب من تدفقاتها الذاتٌة ،ووفقا لهذا التصور فإن
المجتمع العربً فً التارٌخ المعاصر ٌأخذ صورة متناقضة مع الحداثة الحقٌقٌة.
ٌصف محمد أركون هذا بأمثلة مستمدة من واقع الجزائر والخلٌج العربً؛ فقد انخرطت الجزائر ،غداة
استقاللها ،فً التحدٌث فً مجال التصنٌع الثقٌل  ،وذلك عن طرٌق استٌراد المصانع والمعامل والخبرات،
وهذه لٌست حداثة ،فالحداثة كانت ممكنة عن طرٌق بناء المختبرات فً مجال الفٌزٌاء والكٌمٌاء
والرٌاضٌات ،وفً الخلٌج نشاهد الموقف عٌنه؛ فبلدان الخلٌج تستورد مظاهر الحداثة المادٌة من لٌات
وسٌارات وأجهزة وأنابٌب نفط ومصافٌه  ،وهً الت ومخترعات كلفت أوربا مئات السنٌن من البحث
وفرانسًس بًـــكــون وغالٌلــــو
ـ
والتجـريــب العلم ــي ،وفً أصل هذه المخترع ــات تكمن روح دٌكــارت
وكوبرنٌكوس وأدٌسون وغٌرهم ،وهذه هً الروح العلمٌة :روح العلم الحدٌث التً تمثل جوهر الحداثة،
ونحن ننقل مظاهر هذه الروح ولٌست روح العلم والمعرفة العلمٌة الحقة .ونعٌش على فتات الحداثة
وقشورها ،وبالتالً فإن الروح الحقٌقٌة للحداثة الحقٌقٌة  ،لم تستطع أن تأخذ مكانها فً بنٌة الحٌاة االجتماعٌة
والروحٌة فً المجتمع العربً .
علً وطفة  :مقاربات فً مفهومً الحداثة وما بعد الحداثة ،مجلة "فكر ونقد " ،العدد  ،43نو نبر
 2001ـ ص 97وما بعدها (بتصرف) .
اِقرأ النص ثم أجب عن األسئلة اآلتٌة:

:::3&/<&((&20

المملكت المغزبيت

االمتحان انجهىي انمىحد ننيم شهادة انبكانىريا
دورة يىنيه 2012
انشعبت أو انمسهك :انشعب انعهميت وانتقنيت

وسارة التزبيت الىطنيت
> <> >
األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىيه
لجهت الدار البيضاء الكبزي

انسنت األونى

انمادة  :انهغت انعربيت
الوـوضــــــــوع

المجال الرئٌس األول :درس النصوص( 10نقط)

ا لصفحت
مـدة اإلوجاس
المعامـل

2/2
ساعتان
2

اندورة انعاديت

:::3&/<&((&20

 .1تأمل العنوان ،والسطر األول ،ثم افترض موضوع النص1(..............................................ن)
 .2ما الحداثة وما التحدٌث حسب النص؟1(...................................................................ن)
 .3كٌف تعامل العالم العربً مع الحداثة ،وفق النص؟ 1(...................................................ن)
ٌ .4تجاذب النص حقالن داللٌان هما :حقل الحداثة وحقل التحدٌث ،اجرد مكونات كل حقل منهما ،وحدد
العالقة القائمة بٌنهما مع تعلٌلها ،وفق الجدول اآلتً2( ...................................................:ن)
العالقة بٌن الحقلٌن،
األلفاظ والعبارات الدالة على
األلفاظ والعبارات الدالة على
مع التعلٌل
حقل التحدٌث
حقل الحداثة

 .5حلل الفكرة اآلتٌة الواردة فً النص " :التحدٌث هو استجالب التقنٌة والمخترعات الحدٌثة ،حٌث
توظف هذه التقنٌات فً الحٌاة االجتماعٌة دون إحداث أي تغٌٌر عقلً لإلنسان"1(...................ن)
 .6اعتمد الكاتب لغتٌن :لغة تقرٌرٌة ولغة تصوٌرٌة ،مثل لكل منهما بمثال واحد 1(.......................ن)
 .7ركب ما توصلت إلٌه من إجابات فً خالصة مركزة ،مبدٌا رأٌك الشخصً فً موضوع النص3(...ن)
المجال الرئٌس الثانً :مكون علوم اللغة( 4نقط)
 .1استخرج من الفقرة األولى من النص مصدرٌن أحدهما سماعً ،وثانٌهما قٌاسً وحدد وزنٌهما ،وفعلٌهما
ووزنً فعلٌهما مع الشكل التام ،وفق الجدول اآلتً2(....................................................:ن)
وزن الفعل
فعله
وزنه
المصدر
أـ
بـ
 .2ركب جملتٌن تامتٌن مفٌدتٌن ،تتضمن أوالهما أمراً ٌفٌد التمنً ،وتتضمن الثانٌة استعارة مكنٌة2 (......ن)
المجال الرئٌس الثالث :مكون التعبٌر واإلنشاء(  6نقط)
''إن المجتمع العزبي في التاريخ المعاصز يأخذ صىرة متىاقضت مع الحداثت الحقيقيت''
وسع هذه الفكزة الىاردة في النص ،مستثمزا مكتسباتك في مهارة تىسيع فكزة.

