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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 بعنوان: ةدولي ةعلمي ندوةورقة عمل ل

 
 نحو إعادة التفكير في الحداثة

 

)شعبة  مختبر المقاصد والحوار للدراسات واألبحاث اينظمه
)شعبة وفريق بنيات وديناميات المجتمع الدراسات اإلسالمية(، 

جامعة السلطان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، علم االجتماع( 
 . بني مالل، المغربموالي سليمان، 

وذلك بشراكة مع مركز دراسات المعرفة والحضارة، بني 
-03" يومي .ا لفضيلة تكريم مالل، الدكتور سعيد بنسعيد العلوي
المحاضرات كلية اآلداب بني  بقاعةم، 0303 مارس "03

 .مالل
 

  



2 

 

 .ندوةالأواًل: فكرة 

اإلنسانية  الدينية أو ن البحث يف ادلفاىيم يف رلال الدراساتأ معلوم
وادلعرفية من شأنو أن يوقفنا على كثري من اجلوانب العلمية والتارخيية  ،واالجتماعية

يوقفنا حبيث  أيضا. ذلابل واحلامل  ،دلادهتا احملرك األساس إذ ىي، يف تلك اجملاالت
وادلالبسات العلمية وغري العلمية اليت ظهر فيها، كما  تاريخ ادلفهوم على الظروف

يدلنا على ما قد يعرتي ادلفهوم من تطورات وتغريات عند االشتغال بو، سواء يف 
حقلو األصلي أو يف احلقول األخرى اليت ينتقل إليها. فادلفاىيم مواليد تنمو وتكرب 

من لكائن احلي وجيري عليها ما جيري على ا ،وتزدىر، وتضعف وتشيخ وتضمحل
  حلظة ادليالد إىل حلظة الوفاة.

وال شك أن البحث الدقيق يف تاريخ ادلفاىيم سيساعدنا على فهم التصورات 
النظرية، وكذلك التطبيقات العملية اليت منارسها يف  اليت تتحكم يف التشييدات

الدراسات ادلعاصرة. كما أنو، ال ريب أن التحديد العلمي والدقيق للمفاىيم ىو 
بني البيئات من احلوار والتواصل والتفاعل الذي يوفر األرضية خللق مساحات 

 لدىفاىيم ادلصطلحات وادلوإعمال ذلك أن سوء فهم  .ادلختلفةاحلضارية والفكرية 
إىل كثري من اخلصومات الفكرية والصراعات  ،يؤديأدى، ومازال أطراف احلوار 

 ادلذىبية.
يتجلى يف  ،من إشكال خطريىنا اإلسالمي ادلعاصر يعاين  إن الفكر

دبضامينها ودالالهتا  وبعبارة القدماء "الدخيلة" ،ادلصطلحات وادلفاىيم الوافدة
ىيمنت على  حبيث  الصدارة يف التداول واالستعمال.ع واحتالذلا موقالغربية؛ بل 

ف إال من عر  ف وال ت  عر  ادلصطلحات وادلفاىيم الذاتية اليت أضحت ال ت   من ريكث
إقباذلا على استرياد ب خنب كثريةمن أسباب اخنداع ىذا كان و  خالل ادلعجم الغريب.

 بنائها.دون فهمها ومعرفة سياقات ، ادلفاىيم وزلاولة فرضهاادلصطلحات و 
ال  إن الكثريين ممن يتحدثون عنو، حيث ولعل من أبرز ىذه ادلفاىيم مفهوم احلداثة

ديتلكون إطارا حيددون بو معىن للحداثة. فمفهوم احلداثة دخل على اللغة العربية 
للتماىي مع مصطلح احلداثة الذي ورد يف الرتاث األوريب بكونو حقبة تارخيية 
متواصلة ابتدأت يف أقطار الغرب، فتبدلت على إثره حضارة أوربا بكاملها. مث 

  انتقلت آثارىا إىل العامل بأسره.
 



3 

 

إشكالية مفهوم احلداثة وما أثاره من أسئلة معرفية و منهجية يف الثقافة دلناقشة   
لفتح باب احلوار بني الباحثني  ندوةال هفكرة ىذ جاءت ،العربية اإلسالمية

وإجناز نقد مثمر خلطاب احلداثة يف الفكر العريب، على مستوى األصول وادلشاركني 
ادلؤسسة للخطاب احلداثي العريب، وأطره ادلرجعية ومنطلقاتو األيديولوجية وأدواتو 

  .ادلنهجية
كما يسر ادلخترب وادلركز ادلنظمني ذلذا النشاط، غاية السرور أن يكون ضيف ىذه  

يف عادلنا العريب  واألدب ن الفكر وادلعرفة والفلسفةالندوة الدولية، واحدا من فرسا
  .يد العلوياألستاذ الدكتور سعيد بنسعادلفكر واألديب ادلتميز ادلعاصر، 

 :ادلقرتحة  للدراسة والنقاش القضاياأىم  ومن 
وىل ديكن إثارة موضوع احلداثة دبعزل عن  عالقة الحداثة بالدين؛ - أ

الدين؟ وىل احلداثة يف بيئتها األصلية استطاعت االستغناء عن الدين أم 
إن األمر ال يعدو يكون رلرد اذباه إىل البحث عن أصل بديل يقوم 

 .بوظيفة الدين نفسها؟
كلية؟   وىل احلداثة األوربية قطعت مع ادلاضي عالقة الحداثة بالتراث؛ - ب

أمل تتواصل احلداثة الغربية مع تراثها وأحيت اخلريية اليت كانت فيو زلاولة 
  البحث عن فرصو واقتناص ما ديكن اقتناصو منو؟.

ىل تصطدم احلداثة باذلوية، وىل احلداثة زبرتق  عالقة الحداثة بالهوية؛ - ت
 اذلويات ورباول اإلطاحة هبا؟ وىل اذلوية من معوقات احلداثة؟ ىل ىناك

 تناقض بني احلداثة واذلوية؟ 
وىل ديكن احلديث عن حداثات  عالقة الحداثة بالحداثة الغربية؛ - ث

متعددة يف مقابل احلداثة الغربية؟ أم إن العامل سيبقى أسريا إىل النموذج 
احلداثي الغريب؟ ىل احلداثة إمكانات متعددة أم ىي إمكان واحد؟ وىل 

 .ديكن احلديث عن حداثة عربية إسالمية؟
ىل احلداثة ليست معنية دبوضوع األخالق؟  وىل  الحداثة واألخالق؛ - ج

األخالق أداة من أدوات تقييد احلرية، وخنق الرغبة اإلنسانية؟ وىل 
ديكن احلديث عن حداثة بدون أخالق؟ أليست األخالق من معايري 

 احلداثة كما ىو الشأن مع معياري العقل والعلم؟.
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ما الفرق بني احلداثة والتحديث؟ وأيهما أساس  الحداثة والتحديث؛ - ح
لآلخر وأسبق عنو؟ وىل ديكن أن حيدث ربديث بال حداثة؟ وما الذي 

 .حيصل إن مت ربديث رلتمع ما، دون حداثة سابقة عنو وموجهة لو؟
وذلك بالنظر إىل األسئلة النقدية اليت مت  ؛الحداثة وما بعد الحداثة  - خ

لدن مفكرين من داخل ادلرجعية الغربية  طرحها على منظومة احلداثة من
ومن خارجها. إذ التفكري يف منظور ما بعد احلداثة من شأنو ىندسة 
مسالك حضارية جديدة ربمل أفق جديد للفكر اإلنساين يكسر 

 .ادلركزيات الذاتية والتحيزات األيديولوجية
قرتاب منها من إهنا قضايا وإشكاالت غاية يف األمهية واخلطورة، رباول الندوة اال

 ية:خالل احملاور اآلت
المصطلحات والمفاهيم ومشكلة الترجمة واالستعارة المحور األول: 

 والتعامل مع المصطلح الوافد.
المحور الثاني: الحداثة في التداول الثقافي الغربي وجدل االتصال 

 .واالنفصال
ين اتجاهي المحور الثالث: الحداثة في التداول الثقافي العربي اإلسالمي ب

 .االطراء والنقد
 المحور الرابع: من أجل حداثة عربية إسالمية: الشروط واإلمكان.

المتن الفكري والروائي لألستاذ الدكتور سعيد بنسعيد المحور الخامس:     
   قراءة في معالم التجديد في التراث العربي اإلسالمي. العلوي..
 .األوراق المطلوبة: مواصفات ثانيا

واألصالة  ،البحث دبا ىو متعارف عليو من التحديد الدقيق للموضوعيتصف 
والتوثيق الكامل للمراجع وادلصادر يف مواقعها يف صلب  ،العلمية وادلنهجية الواضحة

ال يكون قد سبق نشره أو تقدديو أو  .ى شكل قائمة ببليوغرافيةالبحث، وليس عل
 للنشر، أو عرضو يف أي مؤسبر آخر.

ضمن واحد من احملاور ادلعلنة يف ورقة العمل ىذه، أو متعلقاً أن يقع البحث 
 بأحدىا بصورة مباشرة.
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أن يبدأ البحث دبقدمة )يف حدود مخسمائة كلمة( تبني موضوع البحث وأمهيتو 
، وطبيعة البحوث السابقة فيو. وينتهي خباسبة )يف حدود مخسمائة  وأىدافو ومنهجيتو

 كلمة( تبني خالصة مركزة للنتائج اليت توصل إليها البحث، وما تتطلبو ىذه النتائج
من توجهات أو تطبيقات عملية، والقضايا اليت أثارىا البحث وربتاج إىل مزيد من 

 ناوين الفرعية.اجلهد البحثي. وتقسم مادة البحث إىل عدد من الع
شرة آالف أن يكون حجم البحث ما بني ستة آالف كلمة يف احلد األدىن وع

 صفحة(. 33-20كلمة يف احلد األقصى. )
  تواريخ مهمة:

 م. 10/1/2020آخر موعد لتسّلم ادللخصات 
 م. 20/1/2020آخر موعد إلشعار الباحث بقبول ادللخص 

 م10/2/2020 موعد أقصاهاإللكرتوين يف  ترسل البحوث عن طريق الربيد
 و وتوجيو الدعوة لو حلضور الندوةاألجل النهائي إلشعار الباحث بقبول حبث

 م20/2/2020
 .م31/3/2020-30 ندوةادلوعد احملدد النعقاد ال

 .إلقامة طيلة أيامهانفقات ا ت ادلنظمة للندوةتتحمل اجلها
على Word على صورة ملف ترسل مجيع ادلواد إىل اللجنة التحضريية مرقونة

 labo.f.d.e.r@gmail.comإىل العنوان اإللكرتوين  الندوةعنوان مراسالت 
 وصورة شخصية ملونة. الباحثسرية ويرفق بالبحث نسخة من 
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