
 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 لكية العلوم الإنسانية والعلوم الاجامتعية

 -1-جامعة احلاج خلرض ابتنة 

 قسم الفلسفة

 امللتقى الوطين املوسوم بـــ

 يف الفكر العريب املعارصوحضورها املرجعيات الغربية 

 بني المتثل والتجاوز

 ديباجة امللتقى:

 فكرة امللتقى:-1 

بداع الف     طار الفكر العريب يأ يت امللتقى اس تجابة هلم معريف يساور لك مثقف هممت ابلفكر العريب، واذلي يتعلق بسؤال الإ لسفي يف اإ

شاكلية الابداع، من حيث وجود الفلسفة الغربية يف فكران املعارص العريب، من زاوية ، واذلي ينجر عنه سؤال آ خر يوسع يف حدود اإ

شاكليته.النقدية ةلج يقتدى به آ و موضوع للبحث واملساءآ هنا مرجع آ م منوذ  ، من هنا جاءت فكرة امللتقى واإ

شاكلية امللتقى: /2  اإ

آ خذت آ زيد من قرنني من الزمن ويه تعاجل موضوعاهتا ابلنقد والاستشاكل قد يف العامل العريب جيدها  الفكر/املتتبع حلركة العقل   

مث اخنرطت بعض مدارسها يف سؤال ما بعد احلداثة واحلوار والنقاش، حيث ظهر سؤال الهنضة مث احلداثة والرتاث والعقالنية وادلوةل، 

ثر يف توليد هذه ال س ئةل، وآ مهها الاحتاكك ابلغرب اذلي جاء ولك هذه ال س ئةل مل تكن مبعزل عن س ياقات اترخيية لها ابلغ ال  ورهاانهتا، 

حساس معيق برضورة اس تدراك ما دليه يتودل ى تأ خره، ف ، فتشعره مبدالعريب/عرب الامربايلية ليثري صدمة نفس ية آ صابت كربايء املسمل اإ

ية والوجود ،الشخصانية حملمد عزيز حلبايب: اتيارات فكرية متعددة مهن دى الصدمة يف عقول املثقفني منتجاحيث آ خذ يرتدد ص ته،اف

وتفكيكية عيل حرب  واسامعيل رايج الفارويق، والظواهرية حلسن حنفي ،والوضعية املنطقية لزيك جنيب محمود ،لعبد الرحامن بدوي

 وبنيوية اجلابري، وهو ما يظهر آ هنا فلسفات بنت آ طروحاهتا عىل فلسفات غربية. ،ومحمد آ ركون

ئامتنية ويقابلها فلسفات ل جند لها مرجعا غربيا، اكجلوانية لعامثن آ مني والإنسانية الاميانية للمسريي واحلضارية ملاكل بن نيب والفلسفة ال  

 وابلرمغ من ذكل جتد هذه، الفلسفات ل تس تغينوالابس متلوجيا الكونية الإنسانية عند محمد "آ بو القامس" حاج محد، لطه عبد الرحامن، 

، ما يعين آ ن املرجعية الغربية، حارضة يف الفكر العريب، ومن هنا بقدر ما تأ خذ مهنا اترة ابلنقد وآ خرى ابلتبين ةمتاما عن الفلسفة الغربي

ياكد يكون قانوان كونيا، قد مس  فانتشار الثقافات واحلضارات يبدآ  حتديد املشلكة، حفضور املرجعية الغربية ل يعد مشلكة يف ذاته،

 ضارات من قبلنا، والعامل العريب ليس يف منأ ى عنه.احل

وبني الاس تلهام والتكرار، وبني الاختالف واملطابقة، وهو  بني التقليد والابداع،تتحدد يف طريقة احلضور،  الإشاكليةولكن  

 ما ميكن صياغته يف صيغة آ سائةل:

 نتاج؟ مهة اخللقم آ نه حشذ فيه بداعية آ  الإ  لفكر العريب املعارص آ لغى طاقتههل حضور املرجعية الغربية يف ا  والإ



 شاكلته ومفاهميه؟ بداعيته آ م آ نه كرر مقولته واإ  هل الفكر العريب اس تلهم من الفكر الغريب اإ

 هل للعقل العريب طاقة عىل الاختالف مع الغرب آ م آ ن حضوره مرجعي ومعياري ليس للعريب آ ل آ ن يطابق الغريب؟ 

  العريب آ ن يؤسس لوعي فلسفي متجاوز يمتثل املرجعية الغربية ويتخطاها؟ آ م آ نه حبيس لها هل اس تطاع العقل/الفكر

 ورهني ل طروحاهتا؟

  برازهل مبقدوران  مدارس وخشصيات فلسفية عربية اس تطاعت فعال تشكيل رؤى ومناجه وآ نساق فكرية مس تقةل؟ اإ

 حماور امللتقى /3

جابة عن ال س ئةل السابقة   آ ساس ية ويه: ثالثة  ورحما تقرر للملتقىلالإ

 حضور املرجعية الغربية بوصفها منطلقا وتأ سيسا احملور ال ول:

حيث يطرح هذا احملور مشلكة املرجعيات الغربية بوصفها تأ سيسا للمشاريع الفكرية العربية، اكلوضعية املنطقية والوجودية والشخصانية 

 آ خذت بوصفها آ ساسا نظرية للتطبيق؟والبنيوية، وهنا يطرح السؤال هل مت آ خذها كام يه دون مساءةل ودون نقد آ م 

 اجع املرجعية الغربيةالفكر العريب ير  احملور الثاين:

حيث يظهر فيه الفكر العريب مرآ ة نفسه، من حيث آ نه يقدم مراجعة نقدية للمرجعية الغربية كعبد الوهاب املسري وطه عبد الرحامن 

 .واملرزويق وماكل بن نيب وغريمه

 املرجعية الغربية وآ فاق الابداع الفكر العريب احملور الثالث:

 ميكن الاخذ ابل س باب الإبداعية اليت اخذ هبا الفكر الغريب؟هل اس تفاد الفكر العريب من الفكر الغريب آ م انه اكتفى بتقليده؟ وهل 

نتاج فضاء عريب للتفلسف؟   وهل ميكن  اإ

 آ هداف امللتقى: /4

ىل حتصيل مجموعة من الغاايت نوجزها فامي ييل:  هيدف امللتقى اإ

 لغربية يف الفكر العريبمراجعة حضور املرجعية ا -01

بداعية الفكر العريب -02  الوقوف عىل مدى اإ

 الوقوف عىل الكيفية اليت اس تفاد مهنا الفكر العريب من الفكر الغريب -03

 الوقوف عىل بعض الابداعات العربية واليت مت هتميشها نتيجة للمركزية الغربية وجلدل اذلات العربية -04

 للمرجعية الغربيةمراجعة طريقة تعامل الفكر العريب  -05
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