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 :01المحاضرة رقم 

 إشكالية ما بعد الحداثة في الفكر العربي المعاصر

الحداثة بمفهومها الفلسفي ال تعبّر عن مفهوم إجتماعي أو تاريخي أو سياسي ولكنها تُعبّر عن 

يُميّزها هو تصادمها مع التقاليد وانطالقها من الشمولية وحضورها  حضاري، وأهم مانمط 

 القوي في كل المواضيع.

فالحداثة بهذا المعنى ليس لها قوانين أو نظريات مثل قانون العلم ونظرياتها، وهذه إشارة إلى 

 أنه ال يمكن أن نطبق الحضارة كما كانت من قبل )اإلستتياع الحضاري(.

فالحضارة ليست نظريات وقوانين يمكن تحقيقها إنطالقا من مخابر البحث التجريبي، ولكنها 

 مالمح عامة ومناهج مختلفة ومتعددة تدعو إلى التغيير والتجديد.

تعد قامت الحداثة في أوروبا على النهضة واألنوار وما الزم ذلك من اكتشافات في المجال 

كالنزعة اإلنسانية وتمجيد قيمة الفرد وإعالء الحرية  قيم جديدة،الجغرافي والعلمين ومن 

واستبدالها بأفكار اإلنسانية، ومن إصالحات دينية مكنّت من إعادة صياغة األفكار القديمة 

 بدأت الحداثة في تجسيد المجتمع الحديث.بذلك جديدة تتماشى مع المرحلة الجديدة و

ة ثورات وحصل اإلنسان األوروبي من لقد مرت الحداثة باعتبارها ظاهرة حضارية على عد

 خاللها على استقالليته وإدارته في شتى مجاالت الحياة حتى في التحكم التقني في العالم.

وبهذا المعنى انتقلت الحداثة من كونها فكرة قوية مرتبطة بأفكار التقدم والرقّي مع بداية 

يز بالتغيير والتجديد النهضة، إلى ممارسة إجتماعية، ونمط عيش، وواقع موضوعي يتم

يرة على ثم، لكن ذلك كله كان مرتبط باإلضطرابات الك17واإلبداع، كان هذا بداية من القرن 

كل األصعدة نتيجة التطور العقالني في أنظمة اإلنتاج وطرق تسييرها وتنظيمها، وبرز ما 

شري وسيطرة ر اإلنتاجية، وما يتطلبه هذا العصر من تكييف إلنتاجية العمل البصيسّمى بع

بخصوصية الدولة والقانون،  اإلنسان على الطبيعة وقوى اإلنتاج، كما ارتبطت معالم األزمة

والمؤسسات القانونية والدستورية كما ظهرت أيضا األفكار األخالقية، ثم بدأت بعد ذلك 

اإلعتراضات على مختلف قيم الحداثة، وبدأ تدشين عهد ما بعد الحداثة لإلقرار بفشل عهد 

المشروع الحداثي على مستوى التقدم والحرية والعقل، ألن إنسان ما بعد الحداثة ولحداثة ا

 .أصبح ال يثق في العلوم الحديثة والمعاصرة ألنها ال تقوم إالّ على معيار النجاح والمنفعة



وقد استطاع الفالسفة والمفكرين المهتمين بفكرة وما بعد الحداثة أن يُحِكموا ضبط ظاهرة ما 

د الحداثة في جملة من المبادئ المحورية وهي: موت الفن، وموت حركة اإلنسانوية، بع

 والعدمية، ونهاية التاريخ، وتجاوز الميتافيزيقا.

وهكذا حمل مشروع الحداثة في أحشائه بذور الخروج عليه وبذور نهايته مما أدى ظهور 

ي ظهور اإلنتقادات العنيفة النزعة الفردية وتشكل الطبقات االجتماعية األمر الذي عّجل ف

 للمجتمع الغربي الحديث والمعاصر.

لقد شكلت هذه األفكار أرضية واسعة لمناقشة فكرة الحداثة وما بعد الحداثة وهي أرضية 

ساهم فيها العديد من الفالسفة والمفكرين المعاصرين بداية من فالسفة عصر النهضة وعصر 

 األنوار إلى يومنا هذا.
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 ر العربي المعاصرفكمسألة الوسطية في ال

 

في هذه المحاضرة عن مسألة الوسطية في الفكر العربي المعاصر التي نعتبرها من  نتحدث

أهم القضايا الفلسفية في العالم العربي المعاصر، وعندما نتحدث عن الوسطية نرى تلك 

 التجارب الطويلة التي عرفتها اإلنسانية عبر التاريخ وعلى مر العصور.

شرية أيّاً كان شكلها سواء كانت قبائل أوشعوبا أو لقد أظهرت تلك التجارب أن الجماعات الب

أمما... عرفت الكثير من المآسي وعانت الكثير من اآلالم وفقدت الماليين من األرواح 

البريئة وهذا بفعل التطرف والتعصب واإلنغالق، وبفعل النظرة المانوية )ديانة ظهرت في 

ال ترى من األشياء سوى المتناقضات(: بالد فارس وتقوم على عقيدة الثنائية  لألمور التي 

الخير والشر، الحق والباطل، وال شيء بينها وال شيء سواهما، ولعهود طويلة كتب على 

ماليين من البشر أن يختاروا بين: بين الجسد والروح، بين العلم واإليمان، بين العدل 

ال سبيل للجمع بينها، أو  والحرية...إلخ وكأن الحياة اإلنسانية ليس بها سوى المتناقضات التي

 كأن العالم ليس به من األلوان سوى األسود واألبيض فقط.



ولعل هذا اإلبتعاد عن مفهوم الوسطية واإلعتدال هو السبب فيما أصاب العالم المعاصر 

وعالمنا العربي المعاصر على وجه الخصوص من تبعية ومأسي وآالم وصراعات وفتن ال 

 مثيل لها.

ني الحل الوسط )الحلول الوسطى( التي يُحاول أصحابها إرضاء الجميع على فالوسطية ال تع

حساب الحق الصريح، والوسطية ال تعني الجمع العشوائي للمتناقضات والتلفيق، والوسطية 

 ال تعني السلبية واإلنتهازية.

الوسطية هي قانون طبيعي وسنة كونية تقوم عليها كل مظاهر الحياة المادية الحية وحتى 

الجامدة، فالكون كله قائم على التوازن والتعادل بين مختلف عناصره ومكوناته بداية  من 

 عالم الذرات، وحتى عالم المجرات.

وهذا ينطبق على الحياة اإلنسانية في مختلف جوانبها المادية والروحية واإلجتماعية 

لل والعطل والسياسية واإلقتصادية والثقافية وإذا تغلبت قيمة على أخرى حصل الخ

 والالتوازن.

فالوسطية بهذا المعنى تعني اإلعتدال والتوازن والتكامل واإلبتعاد الكامل عن التطرف 

 والتعصب والغو والتقصير.

وتتسم الوسطية بالمرونة التي تسمح بتطبيقها في شتّى مجاالت الحياة وإسقاطها على مختلف 

 األوضاع.

االقتصادية اعتدال في المنافسة بين المتعاملين وتوازن بين متطلبات السوق  فالوسطية

وحاجات اإلنسان وظروفه الخاصة وتكامل بين المجتمعات، والوسطية االجتماعية عدل بين 

 األجيال المختلفة وتوازن بين الفرد والمجتمع.... إلى غير ذلك من النماذج.

خالداً عبر كل األزمنة لهذا وجب عل فالسفة فالوسطية هي فكر واقعي وشامل ويبقى  

العرب والمسلمين المعاصرين أن يجعلوا الوسطية من أكبر إهتماماتهم الفكرية ألنها خصلة 

 كبيرة وخاصية أصلية تُميز المجتمعات البشرية في وقتنا الحاضر.

لمستقبل وبالوسطية تستطيع أمة من األمم أو شعب من الشعوب أن يُحدد مالمح ومعالم ا   

 الذي يريده.

 

 : 03المحاضرة رقم 

 العربي المعاصرالفكر إشكالية العلمانية من منظور 

 



تعني العلمانية عموما فصل الدين عن الدولةة، بمعنةى أن جانةب مةن الحيةاة البشةرية ال 

يخضع لقبضة التعاليم الدينية أو هو خارج سلطة رجال الدين، ومن هنا كان أصحاب المذهب 

طالبون بجعل الحياة البشرية العامة غير خاضعة لسلطة الدين أو رجال الدين )الدين الالّيكي ي

هنا نقصد به تعاليم الكنسية(، وواضح من هنا أن هذه الفكرة غريبة تماما عن الدين اإلسالمي 

والمسلمون الذين يدينون بدين اإلسالم، فالدين اإلسالمي قوامه عالقة مباشرة بين الفرد وبةين 

هةةو ال يعتةةرف بةةأي وسةةيط ولةةيس فيةةه سةةلطة روحيةةة، ومةةن هنةةا نةةرى بةةأن طةةرح شةةعار هللا ف

 العلمانية" في مجمع يدين اإلسالم ال مبرر له إطالقا وال معنى له.

وواضةةح تمامةةا أن العمانيةةة مرتبطةةة أصةةال بوضةةعية خاصةةة، وضةةعية المجتمةةع الةةذي 

مبينا ال على العالقةة المباشةرة  تتولى فيه الكنسية السلطة الروحية، إنه مجتمع يكون فيه الدين

بةةين اإلنسةةان وهللا كمةةا هةةو موجةةود فةةي الةةدين اإلسةةالمي، بةةل هةةو قةةائم علةةى عالقةةة نمةةو عبةةر 

"رجال الدين" ويرتبط تنظيميا بهيئة دينية عليا تعتبر نفسها المشرع الوحيةد فةي ميةدان الحيةاة 

 الروحية.

دعاة العلمانية بةأن مةن مكتسةبات العلمنةة أنهةا خلصةت المسةيحية مةن الهةواجس  ويرى

السلطوية، فلم يعد التدين يهدف إلى تحقيق المكاسب والمنافع وإنما أصبح حرا خةال  لوجةه 

 هللا، أي: بدافع من حاجة داخلية عميقة.

العربيةةة((، عنةةدما اسةةتقلت األقطةةار العربيةةة وبةةدأ التنظيةةر لفكةةرة العروبةةة و))القوميةةة 

طرح شعار ))العلمانية((، وخاصة في األقطار العربية التي توجد فيها أقليات دينية )مسةيحية 

بصفة خاصة(. وهذا الطرح كان يبرره شعور هذه األقليات بأن الدولةة العربيةة الواحةدة التةي 

قةد يفةرز  تنادي بها القومية العربية ستكون األغلبية الساحقة فيها مةن المسةلمين، الشةيء الةذي

من جديد وضعا شبيها بالوضع الذي كان قائما خةالل الحكةم العثمةاني. وإذن فالداللةة الحقيقيةة 

لشةةعار ))العلمانيةةة((، فةةي هةةذا اإلطةةار الجديةةد، إطةةار التنظيةةر لدولةةة الوحةةدة، كانةةت مرتبطةةة 

مة ارتباطا عضويا بمشكلة حقوق األقليات الدينية، وبكيفية خاصة حقها في أن ال تكون محكو

بدين األغلبية، وبالتالي ف))العلمانية(( على هذا االعتبار كانت تعني بناء الدولةة علةى أسةاس 

 ديمقراطي عقالني وليس على أساس الهيمنة الدينية.

مسةألة ))العلمانيةة(( فةي الةوطن العربةي مسةألة مزيفةة، بمعنةى أنهةا تعبةر عةن حاجةات 

إلةى االسةتقالل فةي إطةار هويةة قوميةة  بمضامين غير متطابقةة مةع تلةك الحاجةات: إن الحاجةة

واحدة والحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق األقليات والحاجة إلى الممارسةة العقالنيةة 

للسياسةة هةي حاجةات موضةوعية فعةال، إنهةةا مطالةب معقولةة وضةرورية فةي وطننةا العربةةي، 

بشةار متلةبس كشةعار ولكنها تفقةد معقوليتهةا وضةروريتها بةل ومشةروعيتها عنةدما يعبةر عنهةا 

 ))العلمانية((.

ومةةا نريةةد أن نخلةة  إليةةه هةةو أن الفكةةر العربةةي مطالةةب بمراجعةةة مفاهيمةةه، بتةةدقيقها 

وجعل مضامينها مطابقة للحاجات الموضوعية المطروحة كما قال محمةد عابةد الجةابري مةن 

 الواجب استبعاد شعار ))العلمانية(( من قاموس الفكر العربي.



كان العربي هم ))مادة اإلسالم(( حقةا فة ن اإلسةالم هةو روح العةرب.  منا القول إنه إذا

ومن هنا ضرورة اعتبار اإلسالم مقوما أساسيا للوجود العربي: اإلسالم الروحي بالنسبة إلةى 

 العرب المسلمين واإلسالم الحضاري بالنسبة إلى العرب جميعا مسلمين وغير مسلمين.

 

 


