
من الحداثة الداروينّية إلى الحداثة الدنيوّية
نقد املسريي للحضارة الغربّي�ة املعاصرة

]*[
محمد الشريف الطاهر]1] 

يعّد مرشوع املفكّر املرصّي عبد الوهاب املسريي يف جوهره مرشوًعا نقديًّا للحضارة الغربّية، 

املامرسة  هذه  أهّمّية  وتكمن  حدايّث،  املابعد  ومآلها  الحداثة  نحو  أساًسا  النقد  هذا  اتّجه  وقد 

الحقيقة تعبري عن االنهزامّية  الغربّية، والتي هي يف  التقديسّية للحداثة  النزعة  النقديّة يف تفكيك 

التي ُمِنيت بها الروح العربّية املعارصة، والتي أضحت تنغلق عىل كّل ما هو غريّب بدعوى العلمّية 

العربّية وخصوصّيتها املتعّينة يف  الذات  تنتهي إىل إغفال  التي  والتقّدمّية وغريها من االّدعاءات 

تاريخها ولحظتها اآلنّية املعارصة، فسادت الغفلة عن واقعنا ومشكلته الحقيقّية.

طرح عبد الوهاب املسريي عّدة أسئلة حول الحداثة الغربّية، ابتداء من ماهّيتها وانتهاء إىل إمكانّية 

تطبيقها عىل عاملنا العريّب املعارص، وقد أفضت كّل هذه األسئلة إىل استيعاب للحداثة الغربّية ثّم 

نقدها ليصل إىل تقديم بديل عنها، مقّدًما بذلك خطابًا تفسرييًّا يسبق املامرسة النقديّة، والتي ال تتوّقف 

عند تفكيك اإلنتاج املعريفّ الغريّب فقط، بل متتّد كذلك إىل تأسيس بديل حضارّي مرشوط باإلنسانّية 

مام يطرح علينا عّدة أسئلة- هي موضوع املقالة- وهي: ملاذا ربط املسريي بني الداروينّية والحداثة؟ 

وما وجه الصلة بينهام؟ وهل قادت هذه الحداثة اإلنسانّية إىل مآل ال إنساينّ لتستدعي بديًل إنسانيًّا؟

حتى نصل إىل تكوين صورة شاملة وعميقة حول فهم املسريي للحداثة الغربّية، من املهّم 

تحديد نوذجها املعريفّ، والذي يشهد عند املسريي تشابكًا مفاهيمًيا وتداخًل بني املجاالت 

ل عليه. املفهومّية التي يستعملها، والقصد من املجال أن كّل مفهوم له مجاله الذي يدُّ

كلامت مفتاحّية: الحداثة – العقلنيّة – املرشوع التحديثّي- املاّديّة الصلبة – الداروينيّة.

]]]- أستاذ فلسفة الدين والحضارة بجامعة باتنة] – الجزائر.
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إىل  وانتهاء  ماهيّتها  من  ابتداء  الغربيّة،  الحداثة  أسئلة حول  عّدة  املسريي  الوهاب  عبد  طرح 

إمكانيّة تطبيقها عىل عاملنا العريّب املعارص، وقد أفضت كّل هذه األسئلة إىل استيعاب للحداثة 

ا بذلك خطابًا تفسرييًّا يسبق املمرسة النقديّة  الغربيّة ثّم نقدها ليصل إىل تقديم بديل عنها، مقدمًّ

التي ال تتوقّف عند تفكيك اإلنتاج املعريّف الغريّب فقط، بل متتّد كذلك إىل تأسيس بديل حضارّي 

مرشوط باإلنسانيّة مم يطرح علينا عّدة أسئلة- هي موضوع املقالة- وهي: ملاذا ربط املسريي بني 

الداروينيّة والحداثة؟ وما وجه الصلة بينهم؟ وهل قادت هذه الحداثة اإلنسانيّة إىل مآل ال إنسايّن 

لتستدعي بديًل إنسانيًّا؟

أّواًل: الشبكة املفهومّية وتصّور احلداثة عند املسريي: 
حتى نصل إىل تكوين صورة شاملة وعميقة حول فهم املسريي للحداثة الغربيّة، وجب تحديد 

منوذجها املعريّف، والذي يشهد عند املسريي تشابًكا مفاهيميًّا وتداخًل بني املجاالت املفهوميّة 

ل عليه. التي يستعملها، والقصد من املجال أّن كّل مفهوم له مجاله الذي يدُّ

التحديثّي-الذي هو مدخل املسريي  االرتباط بني املرشوع  ذلك  التشابك يف  وتتمثّل عمليّة 

لفهم الحضارة الغربيّة الحديثة– وعلقته بنموذج العلمنيّة من جهة، ومن جهة ثانية علقته باملاّديّة 

والحلوليّة املاّديّة الصلبة والسائلة، فنجد أّن املسريي يقول: »فمثًل أنا أتحّدث عن نوذج الحضارة 

الغربّية باعتباره نوذًجا ماّديّا علامنّيا شامًل داروينيًّا منفصًل عن القيمة«]1] ويف موضع آخر يورد 

املاّديّة دون الحديث عن العلمنيّة الشاملة يف قوله: »أّن النموذج املهيمن عىل الحضارة الغربّية 

هو النموذج املاّدّي«]2]، وإن كان منوذج الحضارة الغربيّة ماّديّا، فم علقة التحديث باملاّديّة؟ وما 

علقة الحداثة بالعلمنيّة الشاملة؟

باملاّديّة وبالحداثة والعلمنيّة  الحلوليّة  باملاّديّة؟ وما هي علقة  الشاملة  العلمنيّة  وما علقة   

الشاملة؟ ولإلجابة عن هذه التساؤالت، فإنّه ال بّد من تحديد ثلثة مفاهيم أساسيّة وهي: الحداثة، 

الحلوليّة، العلمنيّة الشاملة، مع تحديد السياقات التي يستعمل كّل طرف فيها داخل نص املسريي، 

الصلة بني كّل هذه املفاهيم  لنصل يف األخري إىل تحديد وجه  العلقة  ومنه ميكن تحديد وجه 

ومفهوم الحداثة الغربيّة عند مفّكرنا، لنخلص يف النهاية إىل تحديد النموذج املعريّف. 

أ- الحداثة: مرشوع التحديث هو املصطلح الذي يشري إليه املسريي عندما يتحّدث عن الحداثة 

]]]- عبد الوهاب املسريي، الثقافة واملنهج، مصدر سابق، ص 69].

]2]- عبد الوهاب املسريي وفتحي الرتييك، الحداثة وما بعد الحداثة، سلسلة حوارات لقرن جديد، )دمشق: دار الفكر،2003(، ص 6].
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عموًما، وقاصًدا به املرحلة البطوليّة من الحضارة الغربيّة، حيث كان فيها املأمول و املرجّو هو 

»رؤية للواقع وبرنامج إلصلحه يف ضوء معتقدات  تحقيق سعادة اإلنسان، وكلمة مرشوع تعني: 

محّددة«]1]، وهنا يتبادر إىل الذهن سؤاالن هم: ما هي هذه املعتقدات والرؤى التي تحّدد وفقها 

املرشوع؟ ثّم ما مضمون هذا املرشوع؟.

واإلجابة عن السؤالني تتحّدد يف النّص التايل: »...مثّة ما يشبه اإلجمع عىل أّن الحداثة مرتبطة 

متاًما بفكر حركة االستنارة الذي ينطلق من فكرة أّن اإلنسان هو مركز الكون وسيّده، وأنّه ال يحتاج 

إاّل إىل عقله سواء أكان  يف دراسة الواقع أو إدارة املجتمع أو للتمييز بني الصالح والطالح، ويف 

هذا اإلطار يصبح العلم هو أساس الفكر، مصدر املعنى والقيمة، والتكنولوجيا اآلليّة األساسيّة يف 

محاولة تسخري الطبيعة وإعادة صياغتها؛ ليحّقق اإلنسان سعادته ومنفعته، والعقل هو اآلليّة الوحيدة 

للوصول إىل املعرفة« ]2]، ويضيف قوالً آخر مكملً لتعريف الحداثة وذلك يف قوله: »هذا التعريف 

قد يبدو للبعض تعريًفا جامًعا مانًعا، أو عىل األقّل كافيًا، ولكّننا لو فحصنا األمر بدقّة أكرب لوجدنا 

أّن الحداثة ليست مجرّد استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا، بل هي استخدام العقل والتكنولوجيا 

يتحّدد  الحداثة  مفهوم  يشّكل  ما  أّن  نجد  السابقني  النّصني  خلل  ومن  القيمة«]3]  عن  املنفصلة 

مبحّددين مهّمني هم: فلسفة األنوار واالنفصال عن القيمة اإلنسانيّة.

واالستنارة كفلسفة هي الرؤية املعرفيّة املؤّسسة للنموذج املعريّف للحداثة الغربيّة، وسنتعرف 

عىل ذلك عندما نطلع عىل مفهوم العلمنيّة الشاملة يف سياق الحداثة الغربيّة، ولكن ما يهّمنا هنا 

هو تعريف املسريي ملفهوم االستنارة، إذ يقول: »نحن نذهب إىل أّن االستنارة هي بباسطة شديدة 

)لكنها غري مخلّة( رؤية ماّديّة عقلنّية تدور حول رؤية محّددة للعقل وعلقته بالطبيعة/املاّدة، وتتفّرع 

عنها رؤية للتاريخ ولألخلق والجامل...الخ، وتدور أيّة منظومة فلسفّية حول ثلثة محاور: اإلنسان، 

الطبيعة، اإلله. ويف حالة االستنارة يحّل العقل محّل اإلنسان يف هذا الثالوث«]4]، ويظهر من هذا 

النّص أّن رؤية االستنارة تتميّز بكونها ماّديّة، وكذلك يعترب مفهوم العقل املعرب الرئييّس عن اإلنسان، 

و نّص كانط املعروف »مبا هي األنوار« خري دليل عىل أنّها تجعل للعقل مكانة مركزيّة وذلك بقوله: 

»توّصل إيّل أّن األنوار تتأّسس ألجل إنسان يخرج من قصوره الذي يجده يف ذاته، والقصور يعني 

]]]- عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفّية يف الحداثة الغربّية، مصدر سابق، ص 45.  

]2]- املصدر نفسه، ص 46. 

]3]- املصدر نفسه، ص 46. 

]4]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية الشاملة، مصدر سابق، ص 290. 
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عدم القدرة عىل استخدام فهمه الخاّص بدون إدارة الغري...«]1]، وهذا يعني أّن العقل قادر عىل بلوغ 

املعرفة واستخدام التقنية، وتسخري الطبيعة له دون أن يحتاج إىل الغري أو إىل سلطة متجاوزة، ولكن 

ما يظهر هنا هو أّن هذا النمط من العقل يدور يف الطبيعة املاّدة ملغيًا كّل ماهو متجاوز لحدودها.

ومادامت الرؤية االستناريّة تؤكد عىل مركزيّة العقل يف حدود الطبيعة/املاّدة، فإنّها بالرضورة 

ستنطلق من مرشوع منفصل عن القيمة اإلنسانيّة، لكون هذه األخرية عنرًصا متجاوزًا لحدود الطبيعة/

املاّدة؛ لهذا فإّن الرؤية االستناريّة هي من تحّدد فكرة االنفصال عن القيمة اإلنسانيّة.

فإّن االرتباط  بالحلوليّة، أي عندما يصبح كّل يشء كامًنا يف املاّدة،  واالستنارة كرؤية مرتبطة 

يصبح وثيًقا بني الحلوليّة املاّديّة الكامنة والحداثة الغربيّة من جهة، وبني الحداثة والعلمنيّة من 

والتي تسوق  االرتباط،  تؤكّد عىل خاّصية  التي  النصوص  نورد بعض  أن  بّد  جهة أخرى، وهنا ال 

ماهيّة االرتباط، أي أهو جزء من كّل أم سبب ونتيجة وغريها؟  وسنأخذ عىل سبيل املثال ال الحرص 

نصوص كتاب العلمنيّة الشاملة:

والعلمنة  التحديث  »ومنظومة  يقول:  الشاملة«:  والعلامنّية  الجزئّية  »العلامنّية  كتاب  نصوص 

الغربّية تدور يف إطار ما نسّميه« الحلولّية الكمونّية املاّديّة« أو املرجعّية الكمونّية الواحديّة«، وما 

ميّيز هذه املنظومة عىل مستوى البنية العاّمة أّن املبدأ الواحد املنظم للكون ليس مفارّقا له أو منزًها 

عنه، متجاوًزا له، وإّنا كامن حالٌّ فيه؛ ولذا فالكون)اإلنسان والطبيعة( يصبح مرجعّية ذاته، ومكتفًيا 

بذاته«]2]، وهذا النّص يجعل كّل من الحداثة مبراحلها ومآلها )املابعد حدايّث( تندرج ضمن الرؤية 

الحلوليّة املاّديّة، والحال نفسه ينطبق مع العلمنيّة الشاملة.

يقول: »يّتسم التحديث )يف إطار العلامنّية الشاملة( بعّدة صفات، ويؤّدي إىل عّدة نتائج...من 

أهّمها- يف تصّورنا- تفكيك اإلنسان«، وهنا قد جعل املسريي التحديث يدور يف إطار العلمنيّة 

العلمنيّة  الحداثة يف املجال االقتصادّي والسيايّس يرد إىل  أّن كّل ما يحدث داخل  الشاملة أي 

كنموذج معريّف مؤّسس لحركة تاريخ الحضارة الغربيّة الحديثة.

لكّن  والعلمنيّة،  الحداثة  من  كّل  فيه  تدور  عاّم  إطار  الحلوليّة  أّن  السابق  النّص  من  ويبدو 

املشكلة الحقيقيّة بني الحداثة والعلمنيّة الشاملة، والتي ميكن حلّها يف مصطلح الرؤية واملرشوع، 

فاملرشوع التحديثّي يتّم ضمن منوذج معريّف أو رؤية كونيّة، وذلك بصفته برنامًجا إصلحيًّا للواقع 

[1]- Emmanuel Kant: Qu’est- ce Que les Lunnieres? Trad.Jean-Michel, )France: Muglioni, 1999(, P4.

]2]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية الجزئّية والعلامنّية الشاملة، مصدر سابق، ص]32.
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يتّم وفق معتقدات مسبقة –كم سبق رشحه-، وهذه املعتقدات ال بّد وأن تكون هي العلمنيّة الشاملة 

للعلمنة  مرادفًا  يجعله  فهو  التحديثّي،  يتحّدث املسريي عن املرشوع  فعندما  املاّديّة،  والحلوليّة 

وهي  معرفيّة  رؤية  ضمن  تجري  اإلجراءات  هذه  كّل  ولكن  املاّدّي،  الرتشيد  هي  والتي  كإجراء، 

العلمنيّة الشاملة، عندما يتحّدث عن الحداثة بوصفها رؤية ماّديّة للوجود، فهي مرادفة للعلمنيّة 

الشاملة وكذلك للحلوليّة املاّديّة.

الذي يدور  النموذج املعريّف  الشاملة هم  الحلوليّة والعلمنيّة  أّن كلًّ من  ومن ما سبق يظهر 

داخله مرشوع التحديث الغريّب، وعليه فالحداثة الغربيّة الحديثة هي حداثة علمنيّة شاملة.

قراءة املسريي  أّن  ما سبق عرفنا  من خلل  املاّديّة:  الحلولّية  ومقّدماتها  الشاملة  العلامنّية   -4

انتهاء  التطّوريّة  ومراحلها  الحداثة  ومرشوع  التحديث،  عمليّة  خلل  من  تتّم  الغربيّة  للحضارة 

إىل مرحلة ما بعد الحداثة، والنموذج املعريّف لهذه الحضارة يتمثّل يف الحلوليّة املاّديّة الصلبة 

والسائلة، والعلمنيّة الشاملة.

والعلقة الرابطة بني الحلوليّة والعلمنيّة الشاملة تتجىّل يف االرتباط بالحداثة الغربيّة، حيث إّن 

الحلوليّة املاّديّة هي أوسع من تحليل الحداثة الغربيّة ومآلها »املابعدّي«، يف حني أّن استعمل 

العلمنيّة الشاملة يرجع الرتباطها بالحضارة الغربيّة وملجتمعها العلميّن، وهنا يقول عن استخدام 

منوذج العلمنيّة الشاملة »لكّل هذا قمت بصياغة مصطلح العلامنّية الشاملة ألصف وضع املجتمع 

العلاميّن بعد التطّورات التي أرشت إليها، فهي أيديولوجيا كاسحة ال يوجد فيها مجال لإلنسان أو 

القيم...«]1]، ويظهر كذلك االختلف من حيث ارتباط الحلوليّة بالبعد النظرّي والتصّوري أكرث من 

الواقعّي، يف حني أّن العلمنيّة الشاملة ترتبط بالواقع االجتمعّي من زاوية علقة الفكر واملعرفة 

باملجتمع والتي تظهر بشكل واضح يف علم اجتمع املعرفة، وإضافة إىل ذلك فالحلوليّة املاّديّة 

هي مقّدمة للعلمنيّة الشاملة.

الحديث عن الحلوليّة عند عبد الوهاب املسريي تعبري  أ(- الحلولّية املاّديّة الصلبة والسائلة: 

عن مرحلتني مهّمتني، هم الحداثة يف عرصها البطويّل وهنا تظهر الحلوليّة املاّديّة الصلبة، وما بعد 

الحداثة حيث تظهر حالة السيولة والنسبيّة املطلقة أي الحلوليّة املاّديّة السائلة، وهي كلّها تعني 

العلمنيّة الشاملة ]2].

]]]- عبد الوهاب املسريي، رحلتي الفكرية، مصدر سابق، ص 396.

]2]- املصدر نفسه، ص ص 394، 395.
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ولكن  التوحيد،  يف  نفسها  املركزيّة  املفاهيم  تحوي  أنّها  مبعنى  التوحيد،  عكس  والحلوليّة 

االختلف هو يف املفاهيم الناظمة التي ترتّب العلقات بني املفاهيم املركزيّة.

أو  األطراف يف طرف واحد  أحد  الحلوليّة عموًما هو حلول  به  تنتظم  الذي  الناظم  واملفهوم 

مذهب  هي  املاّديّة  الكمونّية  »الحلولّية  يقول:  إذ  الكمون،  وهو  شارح  مبفهوم  ويفرّسه  طرفني، 

الحلول أو الكمون القائل بأّن كّل ما يف الكون )اإلله، واإلنسان والطبيعة( مكّون من جوهر واحد 

بذاته...«]1] وما دام مكّونًا من جوهر واحد كامن، فاملسافة ال وجود لها والثنائيّات كلّها  مكَتٍف 

منعدمة، ويبقى أمر واحد وهو املركز الذي يعنّي موقع الحلول، فإْن كان »اإلله« هو موضع الحلول 

تكون حلوليّة روحيّة، وإن كان اإلنسان أو الطبيعة فهي حلوليّة ماّديّة، وبهذا ينتفي مفهوم التجاوز 

ومعه الحدود، فكّل العنارص متمهية يف العنرص املركزّي.

ثّم ينتقل إىل الطبيعة، وما يهّمنا يف  ويف الحلوليّة املاّديّة الصلبة يبدأ مركز الحلول باإلنسان 

عبارة  ويورد  الطبيعة/املاّدة،  لصالح  اإلنسان«  »تصفية  سيتّم  إذ  االنتقال؛  طريقة  هو  الصدد  هذا 

أخرى وهي »تفكيك اإلنسان ورّده إىل ما دونه«، إذ تبدأ الحلوليّة مبركزيّة اإلنسان »فيحّل املبدأ 

الرجل  الشعب-  روح  التاريخ-  )مسار  واحد  إنسايّن  ماّدّي  عنرص  يف  األوىل  املرحلة  يف  الواحد 

البطولّية«]2]، ولكن يف هذه املرحلة ال  التحديث  التجاوز باسمه، وهذه هي رحلة  األبيض( ويتّم 

يكون اإلنسان إنسانًا كم سبق وطَرَحه يف األنطولوجيا التوحيديّة؛ بل هو إنسان طبيعّي، وهنا يتّم 

تهميش أبعاده اإلنسانيّة ومركزة األبعاد الطبيعيّة، وتستمّر العمليّة إىل »حني يتّم تصفية اإلنسان باسم 

الطبيعة ويكون مركز العامل هو الطبيعة/املاّدة )وهذه هي مرحلة الحداثة(«]3] وهنا يتلىش اإلنسان 

ويصبح جزًءا ال يتجزّأ من الطبيعة/املاّدة، وتصبح الطبيعة مركز العامل، وذلك أنّها تحوي قوانني 

صلبة يحويها الزمان واملكان املطلقان، ويظهر عندئذ إنسان طبيعّي ماّدّي وإنسان جسميّن وآخر 

اقتصادّي، واملشرتك بينهم هو خضوعهم لقوانني الطبيعة، من هنا نجد مفهومنّي تحليليّني مهّمني 

هم التفكيك واالختزال؛ أّما التفكيك فاألجدر أن نضعه ضمن سياق تحليل العلمنيّة الشاملة، وأّما 

العلقة بني اإلنسان  الطبيعة، وعليه فهو يضبط طبيعة  الوضع والقيمة ضمن  االختزال فهو يحّدد 

والطبيعة، فهي علقة جزء بالكّل ينحرص فيه ال يتجاوزه، وهذا ما عرّب عنه بـ: »جزء ال يتجزّأ«، وعليه 

يتّم اختزال اإلنسان إىل بُعده الطبيعّي/املاّدّي إّما »الجسم« أو »االقتصاد«، باعتبار أّن هذا األخري 

]]]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية الجزئّية والعلامنّية الشاملة، مصدر سابق، ص 467.

]2]- املصدر نفسه، ص 469.

]3]- عبد الوهاب املسريي، رحلتي الفكرية، مصدر سابق، ص 394.
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بقوله: »والنموذج  يعرّفه  بالنموذج االختزايّل والذي  الطبيعة، وهنا يظهر ما يسّميه  تعبري عن حالة 

الذي يختزل الواقع إىل عّدة عنارص بسيطة مستبعًدا كثريًا من العنارص واألبعاد )وخصوًصا العنارص 

اإلنسانّية املركّبة(«، وهنا يختفي اإلنسان باعتباره كيانًا مركّبًا يحوي عنارص متجاوزة للطبيعة هي 

أساس إنسانيّته، وعنارص طبيعيّة مستمّدة من الطبيعة املاّدة، ففي النموذج املاّدّي يختزل اإلنسان 

داخل البعد املاّدّي ويستبعد البعد املتجاوز، وهنا يقول:»ويتلىش الحّيز اإلنسايّن متاًما إذ يبتلع 

الحّيز الطبيعّي كّل الكائنات مبا يف ذلك اإلنسان نفسه« وتختفي مع ذلك فكرة اإلله، إذ يصبح ال 

وجود له، فالحاكم عىل العامل هو الطبيعة.

وبعد مرحلة الحلوليّة املاّديّة الصلبة تأيت الحلوليّة املاّديّة السائلة، والرابط بينهم هو زيادة نسبة 

الكمون أكرث من عنرص واحد، حتى  الحلول تزداد، ويتوّزع  الحلول، وهنا يقول: »ولكن درجات 

تصبح كّل عنارص الواقع موضع كمون، فتصبح كّل األشياء مقّدسة، ويتساوى املقّدس واملدنّس 

نسبّية وتسقط يف  ثّم تصبح كّل األمور  تتعّدد املراكز- ومن  واملطلق والنسبّي، ويختفي املركز- 

قبضة الصريورة، ويختفي الحّيز الطبيعّي ذاته، وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة والحلولّية الواحديّة 

املراكز  أّن  وذلك  املطلقة؛  والنسبيّة  املراكز  تعّدد  هم  أساسيّان  أمران  يظهر  وهنا  السائلة«]1]، 

املتعّددة تؤدي إىل معياريّة متعّددة وال معياريّة واحدة يستند إليها البرش، وعليه ال وجود لحقيقة 

واحدة وقيمة أخلقيّة واحدة وال جمليّة، فكّل يشء حقيقة وباطل يف اآلن نفسه؛ إذ وفق مركز معنّي 

هو حقيقة، ووفق مركز آخر هو باطل، واألمر نفسه بالنسبة إىل باقي القيم، وبتعّدد املعياريّة نصل 

إىل النسبيّة والتغرّي املطلق ونفي الثبات، أي الوقوع يف الصريورة املطلقة، وتختفي الطبيعة كقانون 

متمسك مطلق.

إىل  األخرية  هذه  ورّد  الطبيعة،  إىل  ورّده  اإلنسان  تفكيك  هم  أمران  يتّضح  الحلوليّتني  من 

الصريورة، وعمليّة التفكيك تقودنا إىل مفهوم العلمنيّة الشاملة.

ب- العلامنّية الشاملة: يفرق املسريي بني العلمنيّة الجزئيّة والعلمنيّة الشاملة والفارق يتمثّل 

يف التعامل مع البعد املعريّف لإلنسان، فالجزئيّة »رؤية جزئّية للواقع ) برجامتّية- إجرائّية( ال تتعامل 

عن  إجابة  أو  تفسري  أّي  ذاتها  حّد  يف  تقّدم  ال  إنّها  حيث  املعرفّية«]2]،  والنهائّية  الكلّّية  أبعاده  مع 

األسئلة األنطولوجيّة املتعلّقة باإلنسان وموقعه ضمن نظام الوجود؛ لذلك فهي مجرّد إجراء يقّرر 

]]]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية الجزئّية والعلامنّية الشاملة، مصدر سابق، ص 470.

]2]- املصدر نفسه،  ص 220.
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الجزئيّة  العلمنيّة  أّن  ذلك  ومعنى   ،[1[ االقتصاد«  ورمبا  السياسة  عامل  عن  الدين  فصل  »وجوب 

تلزم الصمت إزاء األبعاد الكلّيّة كالله والطبيعة واإلنسان، يف حني أّن العلمنيّة الشاملة »هي رؤية 

شاملة للعامل ذات بعد معريفّ ) كيّلّ نهايّئ(، تحاول بكّل رصامة تحديد علقة الدين واملطلقات 

واملاورئّيات ) امليتافيزيقّية( بكّل مجاالت الحياة، وهي رؤية عقلنّية ماّديّة تدور يف إطار املرجعّية 

الطبيعة/ من  تجعل  كمونيّة  ماّديّة  حلوليّة  رؤية  أنّها  ذلك  ومعنى  املاّديّة...«]2]  والواحديّة  الكامنة 

املاّدة مطلقها الذي يتجاوز كّل يشء وال يتجاوزه يشء، وكّل يشء حال فيه.

فالعلمنيّة  التاريخّي،  السياق  الغربيّة وتطّوراتها، فهو  الحداثة  بينهم ضمن سياق  العلقة  وأّما 

الجزئيّة هي مرحلة تاريخيّة متأّخرة عن العلمنيّة الشاملة ]3]؛ وذلك أّن العمليّة اإلجرائيّة املتمثّلة يف 

فصل الدين ال ميكن فهمها إاّل يف إطار رؤية كونيّة، والتي تتحّدد يف الرؤية املاّديّة؛ لذلك رسعان 

ما ظهرت عرب متتالية تاريخيّة العلمنيّة الشاملة، وعليه فإّن عمليّة الفصل يف العلمنيّة الجزئيّة كانت 

تتّم يف إطار العلمنيّة الشاملة.

يتحّدد من خلل مفهومني  لها  إدراك املسريي  فإّن  الشاملة رؤية كونيّة،  العلمنيّة  كانت  وإذا 

أساسيّني هم: التفكيك والتجريد من جهة، ونزع القداسة عن العامل وإحلل النسبيّة املطلقة من 

جهة ثانية، وهنا تظهر العلقة الرابطة بني الحلوليّة املاّديّة ) الصلبة والسائلة( والحداثة الداروينيّة.

عملّية  التجريد هي  »عملّية  بقوله:  املسريي  يعرفه  والتجريد كم  والتفكيك:  التجريد   ب-]- 

تفكيك وتركيب تتّم يف ضوء املرجعّية النهائّية لإلنسان، متجاوزة كانت أم كامنة، فهي التي تحّدد 

ماهو كيّلّ وما هو جزيّئ...«]4] حيث يعمل العقل مبقتضاه بتفكيك بعض العنارص وإعادة تركيبها 

أو منوذج  رؤية  من خلل  إاّل  تتّم  ال  وكلّها  مركزيًّا،  بعضها  والتهميش، وجعل  اإلبقاء  من خلل 

إدرايكّ محّدد يحوي مرجعيّة ما، وهذه األخرية قد تكون حلوليّة ماّديّة كامنة، أي ترى أّن املاّدة فيها 

كّل ما ميّدنا بالتفسري وفيها مصدر حركتها، ووجودها متضّمن فيها، وقد تكون متجاوزة. فإّن عمليّة 

التجريد تعمل عىل تفكيك الظاهرة اإلنسانيّة وإعادة تركيبها وفق املرجعيّة، ويف العلمنيّة الشاملة 

فإّن عمليّة التجريد تتّم وفق املرجعيّة الكامنة املاّديّة.

والتفكيك إذا هو جزء من عمليّة التجريد، فهو يحظى بأهّميّة كبرية يف تفسري املسريي للعلمنيّة؛ 

]]]- املصدر نفسه، ص 220.

]2]- املصدر نفسه، ص 220.

]3]- املصدر نفسه، ص 222.

]4]- املصدر نفسه، ص 204.
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إذ يعّد مفهوّما ناظًم لألنطولوجيا الغربيّة، وكذلك آليّة حركيّة تطّور العلمنيّة نظريًّا وعمليًّا، فعمليّة 

التجريد وإن كانت هي األخرى مفهوًما ناظًم يعمل عمل التفكيك نفسه، إاّل أّن هذا األخري سيوضح 

أكرث معنى التجريد وفق املرجعيّة املاّديّة الكامنة.

وللتفكيك استعمالن؛ األّول عاّم، والثاين هو األكرث تداواًل يف الفلسفة املابعد حداثيّة، واألّول 

هو »»التفكيك« باملعنى العاّم، هو فصل العنارص األساسّية يف بناء ما بعضها عن بعض، بهدف 

اكتشاف العلقة بني هذه العنارص والثغرات املوجودة يف البناء واكتشاف نقاط الضعف والقّوة«]1]، 

وهذه أداة تحليليّة ال تحمل أّي أعباء أيديولوجيّة وتتلزم مع الرتكيب، ولكن إن تّم التفكيك ضمن 

إىل  ندخل  هنا  ومن  الطبيعّي،  إىل  أي  دونه،  ما  إىل  برّده  اإلنسان  تفكيك  فسيتّم  املاّدّي،  اإلطار 

االستخدام الثاين: وهو التفكيك كتقويض؛ إذ يقول: »ونستخدم أحيانًا كلمة »يفكّك« مبعنى يرّد 

ما هو إنسايّن إىل ما هو دون اإلنسايّن »أي املاّدّي/الطبيعي«، باعتبار أّن اإلنسان يف منظور البعض 

إن هو إاّل ماّدة، وعملّية التفكيك هنا هي أيضا عملّية »تقويض«« ]2] ومعنى ذلك اختزال اإلنسان 

يف بعده الطبيعّي/ املاّدّي، ونزع أّي أبعاد متجاوزة لحدود الطبيعة عنه، وإلغاء حدوده حتّى يتحّول 

العلامنّية  من  االنتقال  »عملّية  وهي:  الشاملة،  بالعلمنيّة  خاّصة  العمليّة  وهذه  طبيعّي،  كائن  إىل 

الجزئّية إىل العلامنّية الشاملة«]3]، فهي حلقة الوصل التي تشّكل الجرس الذي ينقل العلمنيّة داخل 

الحضارة الغربيّة من مرحلة تكون فيها جزئيّة إىل مرحلة أكرث شمواًل لتصل إىل مرحلة السيولة حينم 

تقوض الطبيعة ذاتها لصالح الصريورة املطلقة.

ويظهر  لإلنسان،  تقويض  هم  الشاملة  العلمنيّة  منوذج  وفق  والتفكيك  التجريد  فإّن  وعليه 

التجريد فيم يسّميه بالرتشيد املاّدّي والعلمنة.

ب 2- نزع القداسة والنسبّية املطلقة: تفكيك اإلنسان وتقويض إنسانيّته له علقة بنزع القداسة 

وهذه األخرية تقود إىل النسبيّة املطلقة، وقبل أن نطلع عىل مفهوم نزع القداسة ال بّد من معرفة 

مفهوم القداسة أّواًل.

والقداسة يربطها املسريي بأمر معنّي يكون مقّدًسا، ويطلق عليه لفظة »يشء«، إذ يقول »اليشء 

املقّدس يتّم فصله عام حوله ويحاط مبجموعة من املحرّمات الطقوسّية بحيث ال يقرتب املوجود 

العادّي من اليشء املقّدس إاّل إذا قام بطقوس متهيديّة وتطهريّة تؤّهله للتصال به، وهذا يعود إىل 

]]]- املصدر نفسه، ص ]6].

]2]- املصدر نفسه، ص 450.

]3]- املصدر نفسه، ص 62].
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يظهر  التعريف  وهذا  والوحدة«]1]،  التامسك  مصدر  الواحد  املبدأ  إىل  يشري  املقّدس  اليشء  أّن 

املقّدس يف علقته مع العادّي الذي هو الدنيوّي أو الزمايّن، وال ينفي املسريي وجود صلة بينهم، 

بل مثّة ترتيبات تطّهريّة للعادّي متنحه القدرة عىل التواصل مع املقّدس، هذا من جهة ومن جهة 

ثانية يضع املقّدس عىل أنه هو مصدر التمسك والوحدة، ومعناه الذي يرد إليه كّل يشء، أي الذي 

يتصف باأللوهية.

بينها  من  والتي  الغربيّة،  املفاهيم  املقّدس عن  مخالفة املسريي ملفهوم  هنا هو  يلحظ  وما 

تعريف روجيه كايوا يف كتابه »اإلنسان واملقّدس«، حيث يحّدده بقوله: »إّن أّي تصّور دينّي للعامل 

يفرتض التمييز بني املقّدس)Sacré( والدنيوّي)Profane(، عىل قاعدة التعارض القائم بني عامل 

يتفّرغ فيه املؤمن ألعامله بحّريّة وميارس نشاطًا ال تأثري له عىل خلصه األبدّي...«]2]، ويضع هذا 

»ما  يقول:  إذ  والرش،  والخري  والنجس  الطاهر  التعارض  أنّه ميثّل  أساس  التعارض عىل  التعريف 

يجدر اإلشارة إليه هو أّن مقولتي الطاهر والنجس ال تداّلن عىل تعارض خلقّي يف األصل، بل عىل 

قطبّية )Polarité( دينّية، إنّهام متارسان يف عامل املقّدس دوًرا شبيها بذلك الذي ميارسه مفهوما 

وفلسفة  املسيحيّة  األصول  هو  التعارض  اعتبار  مرد  ولعل  الدنيوّي«]3]  املجال  يف  والرش  الخري 

األنوار]4].

ومن هنا فإّن نزع القداسة تنبع من الرؤية الحلوليّة املاّديّة، والتي يسّميها املسريي »العقلنيّة 

املاّديّة«، حيث يعرفها بقوله: »هي اإلميان بأّن الواقع املاّدّي يحوي داخله ما يكفي لتفسريه دون 

حاجة إىل وحي أو غيب، وأّن هذا الواقع يشكّل كلًّ متامسكًا مرتابطة أجزاؤه برباط السببّية الصلبة 

واملطلقة...«]5] ومادام العامل ال يحتاج إىل املتجاوز، وكّل يشء يحّل يف املاّدة، فإّن كّل األشياء 

الثوابت  ستختفي  إذ  اإلنسانيّة،  والغائيّة  املعياريّة  تغيب  وهنا  لها،  قداسة  فل  وعليه  متساوية، 

واملطلقات مع اختفاء الحدود واملحرّمات.

تنحية  عىل  يعملن  العامل،  عن  القداسة  ونزع  وتجريده  اإلنسان  تفكيك  أي  املفهومني  وكِل 

اإلنسان من مركزه الكويّن بعدما كان متألًّها وتحويله إىل املاّدة بحيث يكون فيها جزء ال ينفصل وال 

يختلف عن باقي األجزاء ويلّخص ذلك بقوله: »ومن كّل هذا استخلصت نوذًجا ميكن تلخيص 

]]]- املصدر نفسه، ص 456.

]2]- روجيه كايوا، اإلنسان املقّدس، ترجمة سمرية ريشا، )بريوت: املنظمة العربّية للرتجمة، ]]20(، ص35.

]3]- املرجع نفسه، ص 54.

]4]- يظهر مفهوم التعاريّض بني املقّدس والدنيوّي جلًيا عند إمييل دوركايم، انظر: أندريه الالند، مرجع سابق، ص ص230]،229].

]5]- عبد الوهاب املسريي وفتحي الرتييك، الحداثة وما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ]7].
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ا: العلامنّية تعني مثّة انتقااًل[انتقال] من اإلنسان الطبيعّي إىل الطبيعّي/ ملمحه يف صياغة بسيطة جدًّ

اإلنسان  تأليه  من  االنتقال  أي  الطبيعة،  حول  التمركز  إىل  اإلنسان  حول  التمركز  من  أي  املاّدّي، 

وخضوع الطبيعة إىل تأليه الطبيعة، وإذعان اإلنسان لها ولقوانينها ولحتمّياتها«]1]، وذلك من خلل 

بعده  يف  ذاته  اإلنسان   اختزال  ثّم  املاّدّي،  بعده  يف  اإلنسان  واختزال  املتجاوزة  األبعاد  تفكيك 

الطبيعّي/املاّدّي.

وبهذا فإّن مفهوم العلمنيّة يحيط مبجموعة كبرية من املفاهيم املطروحة يف الحضارة الغربيّة 

»القسم األّول يضّم املصطلحات التي تؤكّد الوحدة بني الطبيعّي  والتي تنقسم إىل قسمني هم: 

واملاّدّي من جهة، وتشري إىل استيعاب اإلنسان يف منظومة الطبيعّية/املاّدة والواحديّة املاّديّة وإعادة 

أو  التقنّي  املجتمع  والكّمّية،  البيوقراطّية  النامذج  هيمنة  التحييد،  )التطييع،  هديها  عىل  صياغته 

التي  تلك املصطلحات  لها  ثّم أضفت  األدايّت(،  العقل  الصناعّي،  مابعد  التكنوقراطّي، املجتمع 

تصف مثار عملّية االستيعاب هذه )العقلنّية التقنّية أو املاّديّة، الحوسلة التعاقديّة، اإلنسان ذو البعد 

الواحد، التسلّع، التوثّن، التشّيؤ، التنميط(«]2] وهذه كلّها مفاهيم نقديّة واحتجاجيّة للحضارة الغربيّة 

وملرشوعها الحدايّث يظهر أغلبها عند كلٍّ من ماكس فيرب وكارل ماكس ومدرسة فرانكفورت، وهي 

الثاين  »القسم  وأّما  استعمليّة،  ماّدة  إىل  وتحويله  عنه  القداسة  ونزع  اإلنسان  تفكيك  عند  تنتهي 

)التفكيك  واختفائه  اإلنسان  تفكيك  إىل  تشري  التي  املصطلحات  تلك  فيضّم  املصطلحات  من 

إزاحة  اإلنسانّية،  اإلنسان من خصائصه  تجريد  الظواهر،  الّس عن  نزع  القداسة،  نزع  والتقويض، 

اإلنسان عن املركز، إسقاط السامت الشخصّية، الداروينّية االجتامعّية، االغرتاب، اللمعياريّة(«]3]، 

النسبيّة  انتشار  إىل  يؤدي  ما  وتفكيكها؛  اإلنسانيّة  القيم  فصل  عىل  تعمل  مفاهيم  كلّها  وهذه 

واللمعياريّة وانتفاء املقّدس والحدود، لتحّل املاّدة محله، وهي أفعال تفكيكيّة ترتّد إىل انتشار 

عدد كبري من املصطلحات املتداولة يف الغرب، خاّصة يف مرحلة ما بعد الحداثة.

جـ- العلامنّية واإلمربيالّية:

ويرتبط مفهوم العلمنيّة املاّديّة الشاملة مبفهوم آخر، وهو اإلمربياليّة من زاوية أّن لهم الرؤية 

املعرفيّة نفسها؛ ولهذا يقول املسريي: »وبسبب هذا الرتادف أو التوّحد أو التلزم بني الرؤية املعرفّية 

]]]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية والحداثة والعوملة، مصدر سابق، ص 08].

]2]- املصدر نفسه، ص 07].

]3]- املصدر نفسه، ص 08].
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اإلمربيالّية«]1]،  العلامنّية  املعرفّية  الرؤية  باعتبارهام  إليهام  نشري  فإنّنا  اإلمربيالّية،  والرؤية  العلامنّية 

والرؤية املعرفيّة العلمنيّة التي ألغت اإلله من ثّم اإلنسان، وأحلّت محّل ذلك النسبيّة األخلقيّة، 

توظيفها  وظيفة ميكن  أو  وسيلة  مجرّد  إىل  يتحّول  وأن  بّد  ال  فإنّه  اإلنسان،  عن  القداسة  ونزعت 

كيف ما يشاء، وهنا يظهر اإلنسان الغريّب الذي يحّول العامل إىل مجرّد وسيلة، وقد عرّب املسريي 

عن ذلك مبصطلح قام بسّكه وهو »حوسلة«، وهي نفسها الرؤية اإلمربياليّة، فاإلمربياليّة حوسلت 

الداخل  من  القوميّة  الدولة  هم:  عمليّتني  خلل  من  وذلك  الوظيفّي  بعده  يف  واختزلته  اإلنسان 

واالستعمر يف الخارج]2].

الداروينّية  »الفلسفة  يقول:  الداروينيّة وهنا  الفلسفة  العلمنيّة واإلمربياليّة  الرتابط بني  يزيد  وما 

تشكّل اللبنة األساسّية يف الرؤية الغربّية الحديثة للعامل، وقد شكّلت هذه الفلسفة املاّديّة اإلطار 

املعريفّ ملا نسّميه الرؤية املعرفّية العلامنّية اإلمربيالّية«]3]، الداروينيّة يف املقام ليست مجرّد فرضيّة 

علميّة، وإمّنا فلسفة تعرّب عن رؤية أنطولوجيا لإلنسان من زاوية أنّه حيوان يعيش داخل عامل من 

الرصاع تتحّدد وفقه تراتبيّة للكائنات تقوم عىل مبدأ القّوة، حيث »تصبح مرشوعّية »القّوة« مبثابة 

الرشط  وهي  املفضلة،  النشاط  وسيلة  القّوة هي  أّن  باعتبار  االستعامر،  عليه  يقوم  الذي  األساس 

الرضورّي للتطّور البرشّي«]4] وعىل هذا التطّور تتحّدد كائنات برشيّة فوقيّة وأخرى دونيّة، واألوىل 

الواقعّي  املستوى  عىل  الفلسفة  هذه  فعاليّة  املسريي  ويرّد  تُستغّل.  دنيا  وأخرى  وتستغّل  متلك 

ماّدّي غري  معيار  إىل  االتجاه  من  بّد  ال  ولذلك  املعيار؛  وفقدان  األخلقيّة  النسبيّة  العتبار ظهور 

إنسايّن.

استناًدا إىل ما سبق فإّن تصّور املسريي للنموذج املعريّف يتميّز بخاّصية االستيعاب والتجاوز، 

فهو تارة يأخذ من الفلسفات الغربيّة ذاتها مثل املاركسيّة ومدرسة فرانكفورت، وخاصة ماكس فيرب 

وغريهم من الفلسفة، ولكن قام باستيعاب كّل أطروحاتهم ضمن أطروحته املتمثّلة يف مجلدي 

العلمنيّة الجزئيّة والعلمنيّة الشاملة، وقد تحّولت أطروحته هذه أداَة تجاوز لألطروحات السابقة من 

خلل عمليّة الربط فيم بينها؛ ليتجاوزها إىل النموذج املعريّف الغريّب ممثلَّ يف العلمنيّة الشاملة، 

ولكن حتّى يف عمليّة التجاوز التي يظهر أساسها املعريّف واإلنسايّن السابق الذي يحرض بشكل 

]]]- عبد الوهاب املسريي، الفلسفة املاّديّة وتفكيك اإلنسان، مصدر سابق، ص 08].

]2]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية والحداثة والعوملة، مصدر سابق، ص ]]].

]3]- املصدر نفسه، ص 05].

]4]- أوليفي لوكوزغرانيزون، الجمهوريّة اإلمرباطوريّة، ترجمة مصطفى ماض، )الجزائر: دار القصبة، 2009(، ص254.
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كامن غري ظاهر، فعندما يتحّدث عن نزع القداسة وتفكيك اإلنسان من زاوية تقويض البعد القيمّي، 

البعد املاّدّي وإرجاع  فهذا التصّور يرجع إىل مفهوم املسريي لإلنسان الذي ميلك بعًدا يتجاوز 

تصّورات  لها  املاّديّة  الحلوليّة  مع  فعل  كم  الجنينّي  البعد  إىل  الشاملة  العلمنيّة  نفسه  املسريي 

أصيلة يف فكر املسريي.

خلصة: املفاهيم التي يستعملها املسريي كلّها مرتادفة يف سياقني هم:

بني  دائرًا  يكون  الرتادف  فإّن  ماّديّة،  أنطولوجيا  رؤية  عن  يتحّدث  فعندما  املعريفّ:  السياق  أ- 

الحداثة والحلوليّة املاّديّة والعلمنيّة اإلمربياليّة الشاملة، وهذه املفاهيم بالرغم من ترادفها، إاّل أّن 

طريقة توظيفها مختلفة، فعندما يتحّدث عن حلول اإلله يف مخلوقاته وتحّول اإلنسان أو الطبيعة 

املاّديّة، ولكن عندما  الحلوليّة  استعمل  فهو هنا بصدد  العامل متاسكه،  الذي مينح  إىل املطلق 

الحداثة  عن  يتحّدث  الحالة  تلك  يف  فهو  الغربيّة  الحضارة  من  محّددة  تاريخيّة  مرحلة  يستعمل 

النموذج  يتحّدث عن  عندما  أنّه  الكونيّة، يف حني  الرؤية  تلك  يقوم عىل  كرؤية، وليس كمرشوع 

املعريّف للحضارة الغربيّة الحديثة يف جوهره املتمثّل يف تفكيك اإلنسان ونزع القداسة، وبالتايل 

هدم جميع القيم اإلنسانيّة التي ترتبط أساسا بفكرة اإلله، فهو هنا يتحّدث عن العلمنيّة الشاملة.

داخله اإلجراءات واملشاريع  تتّم  إطار  الرؤية املعرفيّة إىل  التطبيقّي: وهو تحّول  السياق  ب- 

اإلطار  الرتشيد يف  وكذلك  و»العلمنة«  »التحديث«  بني  يكون  الرتادف  فإّن  املختلفة،  الحضاريّة 

املاّدّي. 

وفحوى الرتادف هو الحديث عن عمليّة تفكيك مستمرّة عرب التاريخ متارسها كّل من العلمنة 

والتحديث، إاّل أّن مثّة اختلفًا بحسب سياق االستعمل، فالتحديث مرحلة تاريخيّة تبدأ من عرص 

النهضة إىل غاية ظهور األزمة الغربيّة مع الحرب الغربيّة األوىل، أّما العلمنة فتستمر حتى يف مرحلة 

ما بعد الحداثة.

وإذا قمنا بعمليّة تركيب بسيطة بني املفاهيم التي صّور بها الحداثة الغربيّة، فإنّنا نجده يحّددها 

يف عنرصين هم: الرؤية واملرشوع، أّما الرؤية فتتمثّل يف العلمنيّة اإلمربياليّة والتي تتأّسس عىل 

الحلوليّة املاّديّة، وأّما املرشوع فيتمثّل يف جملة الربامج واآلليّات التي تّم بها الرؤية لتعرف طريقها 

نحو التحّقق الفعيّل والتاريخّي.

ومن هنا فإن الحداثة الغربيّة ما هي يف جوهرها سوى رؤية علمنيّة ماّديّة شاملة، وهذه األخرية 
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ترتبط ارتباطًا وثيًقا باإلمربياليّة لدرجة أنّه وصف الرؤية بأنّها علمنيّة إمربياليّة، وهم، أي العلمنيّة 

واإلمربياليّة، تتأّسسان عىل سند فلسفّي والذي يتمثّل يف الداروينيّة، وهنا يخلص املسريي إىل أّن 

الحداثة الغربيّة هي حداثة داروينيّة.

ا:  ثانًي�ا: احلداثة الغربّي�ة بوصفها تطّوًرا تاريخيًّ
لتحليل تاريخ تطّور الحداثة الغربيّة يتّجه املسريي نحو االستعانة بفكرة الحضارة باعتبارها مقولة 

تحليليّة، تقّدم له تفسريًا يضع الحداثة يف إطار مجراه التاريخّي، وهو هنا يؤكّد عىل االختلفات 

التحليل هي رفض  الغربيّة وغريها من الحضارات، وأول مقّدمة يفرضها  الجوهريّة بني الحضارة 

عامليّة الحضارة الغربيّة، واإلقرار بخصوصيّتها وهنا يقول: »إذا كان الغرب قد تحّول إىل مطلق، 

فيجب أن يستعيد نسبّيته و تاريخّيته وزمنّيته، وإذا كان يشغل املركز، فيجب أن يصبح مرّة أخرى 

ا، فيجب  عنرصًا واحًدا ضمن عنارص أخرى تكّون عامل اإلنسان، وإذا كان يعترب نفسه عامليًّا وعامًّ

أن نبنّي خصوصّيته و محلّيته....«]1]. 

األساس  تتمثّل يف  والتي  األوىل:  زاويتني؛  من  الغرب  تأكيد املسريي عىل خصوصيّة  ويأيت 

األنطولوجّي ممثًّل يف نقطتني مهّمتني، تتعلّق إحداهم مبفهوم اإلنسانيّة املشرتكة، والثانية بالبعد 

املشرتكة  فاإلنسانيّة  للطبيعة/املاّدة،  اإلنسان  تجاوز  عن  املعرّبة  العنارص  أهّم  كأحد  الحضارّي 

واحدة،  إنسانّية  »...هناك  أّن:  تؤكّد عىل  األخرية  فهذه  الواحدة،  باإلنسانيّة  القائل  التصّور  ترفض 

ترصد كام ترصد الظواهر األخرى، وبأّن الناس كيان واحد وإنسانّية واحدة خاضعة لربنامج بيولوجّي 

وورايّث واحد...«]2].

الثانية، فهي تتّجه نحو االختلفات الجوهريّة الواقعيّة، عىل خلف الزاوية  أّما بالنسبة للزاوية 

إىل  أساًسا  تتّجه  الثانية  الزاوية  أّن  تصّور مجرّد، يف حني  تبدأ من  نظريّة،  أنّها  تبدو  التي  األوىل، 

لها  الغربّية  الحضارة  أّن  املحسوس، سنجد  املستوى  إىل  نهبط  حينام  »وحتى  يقول:  إذ  الواقع؛ 

وجود محّدد، فنحن إن وضعنا تاريخنا ونظمنا االقتصاديّة والسياسّية بجوار تاريخهم ونظمهم، فإنّنا 

سنكتشف عىل التو أّن مثّة فروًقا جوهريًة بيننا وبينهم...«]3]، فهذه املقارنة بني التاريخ اإلسلمّي، 

والتاريخ الغريّب، تظهر االختلف بني الحضارتني فعندما نشأت حضارتنا ويف أثناء ازدهارها كان 

]]]- عبد الوهاب املسريي، الفكر الغريّب مرشوع رؤية نقديّة، مجلّة إسلمّية املعرفة، )بدون بلد: املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، العدد 

5، بدون سنة(، ص 26].

]2]- عبد الوهاب املسريي، الفلسفة املاّديّة وتفكيك اإلنسان، مصدر سابق، ص 4].

]3]- عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفّية يف الحداثة الغربّية، مصدر سابق، ص 82. 
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الغرب يعيش يف عرص الظلمت، وملا بدأت نهضته ترشق، أخذت أيّام زهو حضارتنا تخفو وتسقط.

من هنا يتّضح أّن الحضارة الغربيّة لها تاريخ خاّص وهويّة خاّصة متيّزها عن باقي الحضارات 

األخرى، وهنا ال بّد أن نتطرّق إىل مراحل تاريخ الحضارة الغربيّة حسب تصّور املسريي.

وتصّور املسريي لتاريخ الحضارة الغربيّة يتّجه أساًسا إىل تاريخ الحداثة ومآلها، وهذا راجع 

لكونه يبحث عن تكوين هذا النموذج والعنارص التي دخلت فيه، وحّددت صفاته وسمته، ويتحّدد 

تاريخ تكوين النموذج الغريّب ابتداء من عرص النهضة الغربيّة إىل يومنا هذا حيث يقول: »بدأ هذا 

النموذج يف التكوين يف عرص النهضة ووصل إىل قدر كبري من التحّقق، ورمبا االكتامل يف منتصف 

القرن التاسع عرش، وبدأت ملمح أزمته تظهر بعد الحرب الغربّية )العاملّية( األوىل. وقد حاول حّل 

هذه األزمة عن طريق اإلمربيالّية املبارشة يف بداية األمر، ثّم عن طريق االستعامر الجديد وتشجيع 

االستهلكّية الحاّدة يف الداخل«]1].

اكتملها  مرحلة  إىل  تكّونها  من  ابتداء  الغربيّة،  للحداثة  الكربى  يحّدد املحطّات  النّص  وهذا 

وانتهاء إىل مآلها، وتظهر هذه املحطّات كتعبري عن مسار متكامل للتاريخ، مقّدمته تقود إىل نهايته، 

الحديث إىل  الغريّب  التاريخ  تقسيم  للتاريخ يعمل عىل  الصورة املتكاملة  بالرغم من هذه  ولكن 

وبني  العارمة،  السيولة  وحالة  الحداثة  بعد  وما  الصلبة،  مرحلة  وهي  التحديث  وهم:  قسمني، 

الصورة املتكاملة، والتقسيم الذي يظهر التاريخ كأنه وحدات متقطّعة تظهر مفارقة التصّور والواقع، 

التاريخّية، بكّل  أنّنا ندرك متاًما أّن الظواهر  »ومع هذا يجب أن نشري إىل  ويقول يف هذا السياق: 

أنواعها و تركيبها، ال ميكن اختزالها ببساطة إىل مرحلتني، وأّن التقسيامت بسيطة ومغرية. ورغم 

أنّنا قسمنا تاريخ الحضارة الغربّية  )العلامنّية( الحديثة إىل قسمني اثنني )مرحلة التحديث الصلبة 

وسيلة  هي  تقسيامتنا  أّن  متاًما  ندرك  فإنّنا  الفردوسّية(،  السائلة  الحداثة  بعد  ما  ومرحلة  التقشفية 

التقسيم هو وسيلة إدراكيّة تخضع  تفسرييّة وحسب، وليس لها أّي وجود ماّدّي«]2]، ومن هنا فإّن 

لعمليّة االختبار من حيث املقدرة التفسرييّة.

مختلفة،  بعبارات  يطرحه  كان  وإن  الثنايّئ،  التقسيم  هذا  املسريي  كتابات  جّل  عىل  ويغلب 

والعلمنيّة  الصلبة  الشاملة  العلمنيّة  السائلة،  واملاّديّة  الصلبة  املاّديّة  الحداثة،  بعد  وما  الحداثة 

»دراسات معرفّية يف الحداثة الغربّية« يضع تقسيًم ثلثيًّا، ولكّنه  الشاملة السائلة، ولكن يف كتابه 

]]]- عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفّية يف الحداثة الغربّية، مصدر سابق، ص 82.

]2]- املصدر نفسه، ص 03].  
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التحديث  مرحلة  تقسيمني هم:  يضع  الحداثة  مرحلة  إذ يف  الثنايّئ؛  التقسيم  إطار  يخرج عن  ال 

والحداثة، وقد وضع تعريًفا لكّل مرحلة وهو:

أ- مرحلة التحديث: يف هذه املرحلة ظهر املرشوع التحديثّي، وكلمة مرشوع »مبعنى أنّه رؤية 

للواقع وبرنامج إلصلحه يف ضوء معتقدات محّددة«]1]. وتتميز هذه املرحلة كذلك بأّن اإلنسان 

الغريّب كان متفائًل مبرشوعه، الذي ميتّد من عرص النهضة إىل غاية الحرب العامليّة األوىل]2].

»يف الواقع توجد مرحلة بني  ب- مرحلة الحداثة: وهي مرحلة تقع بني مرحلتني، وهنا يقول: 

املرحلتني وأسّميها مرحلة الحداثة، وهي املرحلة التي أدرك اإلنسان الغريّب فيها أّن عرص التحديث 

البطويّل قد وىّل وانقىض....«]3]، ويسّمي هذه املرحلة بالحداثة االحتجاجيّة عىل مرشوع الحداثة 

أي عىل املرحلة اللحقة عليها، وهي متتّد من الحرب العامليّة األوىل إىل غاية منتصف الستينات، 

أي حتّى سنة 1965.

جـ - مرحلة ما بعد الحداثة: وهذه املرحلة تبدأ من سنة 1965 إىل يومنا هذا، وتحديد البداية 

ال يعرّب عن حادثة تاريخيّة ملموسة ومحّددة بشكل دقيق، وإمّنا هو »نقطة تركّز تقع داخل مّتصل 

طويل، بعد عام 965] بدأت النتائج السلبّية بتساقط املعياريّة يف الظهور....«]4]، ومعنى ذلك أّن 

منتصف الستينات كان أّول بداية لهدم املعيار و املركز، حيث يصبح كّل يشء مائًعا ال لون له وال 

رائحة أي يف حالة السيولة.

وعليه فتاريخ الحداثة مرتبط بالحضارة الغربيّة بوصفها نتاًجا برشيًّا خصوصيًّا، ال ينطبق عىل 

البرشيّة بوصفه عامليًّا بقدر ما أنّه ينطبق عىل حالة واحدة يف التاريخ وهي الحضارة  الغربيّة. من 

هنا يتّضح لدى املسريي خصوصيّة الحداثة يف الغرب وخصوصيّة الحداثة الغربيّة يف الداروينيّة، 

أي أّن الحداثة كمصطلح ال يستقيم إاّل بتوصيفني هم الغربيّة وهذا توصيف تاريخّي حضارّي، وأما 

الثاين فهو قيمّي أي الداروينيّة.

 ثالًثا: نقد احلداثة الغربّي�ة :
النموذج  الخارج بقدر ما هو تحديد ملفارقات  الغربيّة ال يأيت من  إّن نقد املسريي للحداثة   

]]]- عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفّية يف الحداثة الغربّية، مصدر سابق، ص 45. 

]2]- املصدر نفسه، ص ]0].

]3]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية والحداثة والعوملة، مصدر سابق، ص 228. 

]4]- املصدر نفسه، ص ]23. 
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أو  وأحزانها،  والنهاية  وآماله  املنطلق  بني  السحيقة  الهّوة  تلك  تظهر يف  والتي  املاّدّي،  العلميّن 

بني التضارب بني الطيّب والخبيث، ولكن املفارقة ال تغني عن نقد آخر، وهو اآلخر يتميّز بالعمق 

يف الطرح، والذي يتجىّل يف البحث عن األصيل والهاميّش، أي أيّهم أصيل يف الغرب، الظلمة أم 

االستنارة؟ ولهذا ميكن أن نجمل نقد املسريي فيم ييل:

ما  الغريّب هنالك  الحضارّي  الواقع  داخل  أو املستنري واملظلم:  ]- جدل املوجب والسالب 

يثري اإلعجاب، وهنالك ما يحّث يف النفس الشعور بالغثيان، فتارة يظهر التنظيم اإلدارّي املحكم، 

الوفري، وهذا ما يتمىش مع إحساس اإلنسان  العلمّي  القويّة، واإلنتاج  البريوقراطيّة  واملؤّسسات 

الجنيّس  والشذوذ  واملخّدرات  واالنتحار  الجرمية  ذلك  من  فيظهر  ذاته،  عن  باالغرتاب  الغريّب 

واإلباحيّة، ناهيك عن تدمري وفتك بالطبيعة، وحربني غربيّتني )عامليّتني( أتت كّل واحدة منها عىل 

األخرض واليابس، وأتبعتها ظهور أسلحة الدمار الشامل.

الجانب  أم  الغربيّة  الحضارة  يف  املستنري  الجانب  هل  أصل:  أيهم  نفسه  السؤال  يطرح  هنا 

املظلم؟ وأيّهم أسبق؟ وهل يرّد البعد امليضء والنريِّ إىل املظلم أم العكس؟ وهذه األسئلة هي 

الجدل  وهذا  املعارص،  العريّب  الفكر  ورافضيها يف  الغربيّة  االستنارة  دعاة  بني  كبري  محور جدل 

هو  وما  ثابت،  جوهرّي  هو  ما  األوائل،  املسلمني  الفلسفة  وبتعبري  والفرع،  األصل  بني  يرتاوح 

عريّض أو عارض.

نجد أّن املسريي يؤكّد عىل جوهريّة البعد املظلم وعرضيّة البعد املنري يف الحضارة الغربيّة، 

ورّس التأكيد عىل ذلك يرجع إىل البعد النظرّي ممثًّل يف حركة االستنارة، وجدل االستنارة املظلمة 

واالستنارة املضيئة وثانيًا إىل التحّققات الواقعيّة لفكر حركة االستنارة، فمن املنطقّي أنّه إذا كان 

لو  أنّه ظلمّي حتى  فيه  الواقعّي األصل  التحّقق  بّد وأن يكون  األصل هو االستنارة املظلمة، فل 

ظهرت بعض األبعاد املنرية. 

 ولتبيان ذلك يرصد املسريي بعض املظاهر اإليجابيّة للحداثة الغربيّة ومرشوعها التحديثّي، 

ونورد ذلك من باب اإلشارة وليس التفصيل، إذ لن يفيدنا ذلك كثريًا يف فهم مقصد مفّكرنا، فإبداعيّة 

الحضارة الغربيّة تربز يف مؤّسساتها الرشيدة، وقدرتها عىل توظيف أحسن الوسائل لبلوغ الغايات، 

إضافة إىل الحقوق السياسيّة، وإنشاء مفهوم املواطنة، واستقلليّة املرأة، إىل تطوير مناهج البحث 

العلمّي، والقدرة عىل الكشف عن مواطن الضعف والخطأ وتصحيحها، وغري ذلك، لكن رسعان 

ما يتساءل عن مصدر تحّقق كّل هذه النجاحات، ثم ما تكاليف كّل هذا النجاح؟
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ويظهر أّن كِل السؤالني يتمحوران حول املنطلق أو املصدر واملآل، وتكلفة النجاح، ومن هنا 

، وهذا حتّى يتسّنى له أن يقّدم منظوًرا كلّيًّا يحيط قدر املستطاع بالظاهرة  يربز ما يسّميه بالنقد الكيّلّ

. الغربيّة، وهنا يتجىّل مفهوم النقد الكيّلّ

ويرّد املسريي سبب نجاح الغرب إىل ظاهرة اإلمربياليّة، إذ يقول: »ولعّل من أهّم أسباب »نجاح« 

النموذج الحضارّي الغريّب هو اإلمربيالّية الغربّية التي حّققت مستوى معيشيًّا مرتفًعا لإلنسان الغريّب 

ومكّنته من تشييد بنية تحتّية ماّديّة قويّة، كام أنّها ساعدته عىل تصدير مشاكله االجتامعّية واملاّديّة 

إىل الرشق«]]]، وهذا النّص يلّخص لنا فيه كاتبه رّس نجاح النموذج الغريّب عىل املستوينّي الداخيّل 

استبعاد  أي  املسيحيّة،  علمنة  خلل  من  وذلك  الشعب،  تجييش  تّم  الداخل  من  إذ  والخارجّي؛ 

البعد اإللهّي )املتجاوز(، وأّما يف الخارج، فكانت تحرّكهم األيديولوجيا الداروينيّة باسم اإلنسان 

األعىل، الذي يحّق له امتلك كّل يشء، واإلنسان األدىن ال بّد أن يكون تابًعا خاضًعا له، وهذا ما 

العامل  يعطي مرشوعيّة للتحرّك نحو استدمار الشعوب األخرى، ومن هنا تسّنى للغرب أن ينهب 

ويستعبد شعوبه.

أّما بالنسبة للآمل أو النتائج والتكلفة، فتظهر يف عّدة مجاالت منها البيئيّة واإلنسانيّة عىل حّد 

نادرة هي  »ومع هذا، ميكن أن تكون لحظة  التي يقولها عنها:  النازيّة  اللحظة  أبرزها  سواء، ولعّل 

أيًضا اللحظة النامذجّية التي يكشف فيها النموذج الحضارّي واملعريفّ عن وجهه القبيح، وميكن 

االجتامعية  والداروينّية  العرقّي،  التفاوت  نظريّات  إطار  إذا وضعت يف  للنازيّة  بالنسبة  هذا  إنجاز 

التي شكّلت اإلطار العقائدّي للتشكيل االستعامرّي الغريّب...«]2]؛ إذ تكشف النازيّة الوجه املظلم 

للحضارة الغربيّة، والذي يتجىّل يف إبادة اإلنسان.

وعليه فإّن البعد املظلم هو األصل، أّما البعد املنري فهو الفرع، متاًما كم تحّدث يف ذلك عن 

جدل االستنارة املضيئة واملظلمة، فهذه األخرية هي األصل واألخرى ما هي إاّل فرع لها. 

النموذج  إقناع  يف  تكمن  الواقعّي  والتحّقق  املعريّف  النموذج  بني  الرابطة  الصلة  فإّن  وبهذا 

العلميّن املاّدّي، والذي يصدر عن نزعة نفسيّة أصليّة يف اإلنسان، والتي تعرّب عن البعد الطبيعّي 

الكّل وإلغاء املسؤوليّة، وكذلك  التمهي مع  باإلنسان إىل  يؤّدي  الربّايّن، مم  للبعد  استبعاد  مع 

تقديم تفسريات سهلة أحاديّة البعد، هذا القبول تدّعم بالنجاحات واملكاسب املاّديّة التي حّققها 

]]]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية والحداثة والعوملة، مصدر سابق، ص ص 200، ]20.

]2]- عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفّية يف الحداثة الغربّية، مصدر سابق، ص 94.



من الحداثة الداروينّية إلى الحداثة الدنيوّية

2 0 2 ء 2 شــتا
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 26 

213

الغرب، مم جعلهم ينسون البعد املظلم من ذلك، والذي مل يتّم االنتباه إليه إاّل من خلل أزمة 

الحضارة الغربيّة والتي أشار إليها شبينجلر وتوتنبي وقبلهم ماركس وغريهم، ولكن املشكلة ليست 

يف االنتباه إىل الظلمة، وإمنا يف تحديدها والتعامل معها، ومن هنا ظهرت حسب املسريي ثلث 

تيّارات غربيّة وهي تتحّدد يف قوله: »...فهناك التقدمّيون ممن طرحوا برنامًجا إصلحيًّا، ثّم هناك 

املأساويّون الذين أدركوا املأساة، فتقّبلوا الوضع ومل يأتوا بحّل، وهناك أخريًا العدمّيون الربجامتّيون 

أنّه  قّرروا  فقد  التقّدميّون  أّما  له....«]]]،  اإلذعان  من  بّد  ال  نهائيًّا  أمًرا  باعتبارها  الظلمة  قبلوا  ممن 

كارل  من  كّل  وميثّلها  األفضل،  نحو  والتقّدم  ومواجهتها  الظلميّة  لألبعاد  التصّدي  املمكن  من 

ماركس من خلل تأكيده عىل أّن تناقضات املجتمع الربجوازّي ال بّد من إنهائها من خلل الدولة 

االشرتاكيّة للنتقال إىل املرحلة الشيوعيّة التي يسود فيها مجتمع عادل تتحّقق فيه املساواة، واألمر 

نفسه بالنسبة إىل دوركايم، هو اآلخر أكّد عىل إمكانيّة حّل أزمة الحضارة الغربيّة من خلل تحسني 

أّن املأساوينّي - وهنا يصّنف املسريي عاملي االجتمع جورج زمل  البيئة االجتمّعية، يف حني 

وماكس فيرب اللذان أثّرا عىل الجيل األّول ملدرسة فرانكفورت - رأوا أّن الحّل غري موجود، وبالتايل 

عىل الغرب أن يواجه قدره املحتوم واملظلم، أّما آخر توّجه فقد علموا بالظلمة ورّحبوا بها وتفاعلوا 

معها عىل أنّها حقيقة وجب التكيّف معها وهؤالء هم املابعد حداثيّني وعىل رأسهم جاك ديريدا.

ا بالنسبة للمسريي؛ إذ سمحت له باستثمر املمرسات النقديّة  هذه العمليّة التصنيفيّة مهّمة جدًّ

هات وتركيبها، خاّصة وأنّه ال ينكر تأثّره بها، إذ يقول: »ونقدي للحداثة الغربّية، متأثّر إىل  لهذه التوجُّ

حّد كبري بالنقد الغريّب لهذه الحداثة....«]2]، وهذا ما يقودنا إىل التساؤل كيف أستعمل واستثمر 

الرتاث املعريّف الغريّب املمثّل يف املمرسات النقديّة؟.

يف  الغرب  مفارقة  إىل  املسريي  انتبه  لقد  والواقع:  املثال  بني  التحديثّي  املرشوع  مفارقة   -2

باكاورة احتكاكه معه، إذ يروي يف العديد من مؤلّفاته، خاّصة منها »رحلتي الفكريّة«، و»الحداثة 

وما بحداثة« وغريها خلصة التناقض الذي عايشه هنالك يف الواليات املتّحدة األمريكيّة وقد رّصح 

قائًل: »وبدأت أالحظ بعض التناقضات األساسية...فبينام يتحّدثون عن أن الحضارة التكنولوجيا 

ستأيت بالسعادة لإلنسان، وأنّها ستشيد له فردوًسا أرضيًّا، نجد أّن األدب الحدايّث يف الغرب يتحّدث 

الحديث،  العرص  يف  الحياة  عبثّية  وعن  التكنولوجّي  التقّدم  ّخلفها  التي  الخراب(  )األرض  عن 

ونجد علم اجتامع الغريّب يتحّدث عن التنميط وسيطرة النامذج الكّمّية عىل املجتمع وعن التسلّع 

]]]- عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفّية يف الحضارة الغربّية، مصدر سابق، ص 30.

]2]- عبد الوهاب املسريي، رحلتي الفكريّة، مصدر سابق، ص 209.
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والتشّيؤ«]]]، وهذا النّص يعرب عن مفارقة الغرب، يف حني أنّه كان يبرّش بالتقّدم، ليجد نفسه يتحّدث 

عن اللعقل والجرمية، وعن السوق بداًل من اإلنسان وحقوقه، وبداًل من القضايا العادلة جميعها، 

إىل  املسريي  اتجه  هنا  ومن  ككّل،  الغريّب  للمرشوع  السلبيّة  النتائج  من  الكثري  تّم رصد  أنّه  كم 

للحضارة  النقديّة  رؤية املسريي  إطار  استثمره يف  فيرب قصد  املاّدّي ملاكس  بالرتشيد  االستعانة 

اإلنسانيّة اإلسلميّة والذي  بالرؤية  نفسها يف أساسه األنطولوجّي املعربَّ عنه  الغربيّة، والتي تجد 

انبثق عنه تصّور مناقض تجىّل يف رؤيته للمّديّة.

ويتجه إىل التحّقق الواقعّي لنموذج العلمنيّة الذي يسّميه مبسّميني وهم العلمنة والرتشيد يف 

اإلطار املاّدّي، وهذه األخرية ترجع يف أصولها إىل عامل االجتمع األملايّن ماكس فيرب.

      خالصة:
إذا حاولنا أن نلخص نقد املسريي، فإنّه ال بّد وأن نحّدد سؤاله، والذي كان يتمحور حول مفارقة 

الواقع إىل ديستوبيا مدّمرة هالكة  مثاليّته املأمولة تحّولت يف أرض  إذ  الغريّب؛  الحدايثّ  املرشوع 

للحرث والنسل، فّككت اإلنسان وأتت عىل الطبيعة بتلّوث مل يَُر مثله يف التاريخ من ثقب األوزون، 

ومشكلة النفايات التي يصعب عىل الطبيعة تدويرها وانتهاء إىل االحتباس الحرارّي وتلّوث املحيطات.

اليوتوبيا الغربيّة ومثاليّاتها الحاملة وتحديد  ونقد املسريي للحضارة الغربيّة الذي خيّب آمال 

الطبيعة املفارقة مقارنة بنموذجها األصيّل، من زاوية أنّها إّما أن تكون مجرّد انحراف عن األصل، 

والحّل هو إعادة تقويم اإلعوجاج أو أنّه جزء ال يتجزّأ من املنظومة الغربيّة وهو جزء أصيل فيها.

وما انتهى إليه املسريي هو أنّه جزء من منظومة الغرب املعرفيّة، ودليل ذلك االنسجام الحاصل 

قام  الذي  املاّدّي  الرتشيد  تظهر يف  التي  الواقعيّة،  التحّققات  مع  اإلنسان  أنطولوجيا  تفكيك  بني 

بتشكيل مجتمع ال يختلف عن السوق/املصنع أي أنّه حوسله، وقام كذلك بحوسلة الفرد داخل 

هذا املجتمع الذي انتهى إىل االستهلكيّة.

وأبرز ما يدّل عىل تحطيم مركزيّة اإلنسان هو الرتنسفري، فالحضارة الغربيّة األوىل من نوعها من 

حيث إنّها متّجد التغيري بداًل من الثبات، وقد تّحول إىل مظهر أسايّس داخل هذه الحضارة تربز من 

خلله منوذجها الحضارّي واملعريّف عىل أنّه حوسلة اإلنسان وجعله بضاعة يتّم نقلها وتغيريها كم 

يتّم تغيري قطع الغيار.

]]]- عبد الوهاب املسريي  وفتحي الرتيك، الحداثة وما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص 5].
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البديل  وما  املسريي،  إليها  خلص  التي  النتائج  هي  ما  اآليت:  التساؤل  األخري  يف  لنا  ويبقى 

املقّدم من طرفه؟ ثّم كيف ميكن أن نقيم مرشوع املسريي؟ وهل استطاع أن يجيب عن أسئلته 

التي طرحها فعًل.

 رابًعا احلداثة اإلنسانّي�ة بوصفها بدياًل:
استحالة  تتمثّل يف  الغربيّة  للحداثة  نقده  إليها مرشوع املسريي يف  ينتهي  التي  الخلصة  إّن   

تفكيًكا  ابتداء من اإلمربياليّة بوصفها  الكربى،  التدمرييّة  الغريّب مليزته  الحضارّي  النموذج  تكرير 

لآلخر وإلغاًء له، إىل تدمري الطبيعة من خلل النزعة اإلستهلكيّة املبّددة وغري املقتصدة. ومن هنا 

يطرح املسريي بديًل، لكّنه ليس جاهزًا، بل هو مقّدمة ملرشوع؛ لذلك فقد اكتفى بتقديم أسسه 

فقط، وهي:

أ- أسس الحداثة البديلة )اإلسلمّية(: يقول املسريي: »ال بّد أن يكون النموذج البديل نابًعا من 

تراثنا الذايّت ويقصد بالرتاث،...مجمل التاريخ الحضارّي الذي يّتسع لإلنجازات املاّديّة واملعنويّة 

لإلنسان يف هذه املنطقة... والنموذج الحضارّي اإلسلمّي نواته األساسّية هي النموذج املعريفّ 

القيم اإلسلمّية املطلقة واإلجابة االسلمّية  اللذان يحملن  القرآن والسّنة  اإلسلمّي، وأساسه هو 

عىل األسئلة النهائّية...«]1]، ومعنى ذلك أّن يكون هذا النموذج مؤّسًسا عىل القرآن والسّنة باعتبارهم 

أساس الرؤية املعرفيّة التوحيديّة اإلنسانيّة، وهي الرؤية التي تجعل اإلنسان مركز الكون؛ لهذا فإّن 

عىل  األوىل  بالدرجة  يركّز  البديل  »النموذج  ويقول:  اإلنسان،  هي  البديل  النموذج  انطلق  نقطة 

اإلنسان يف هذا  اإلنسان املسلم، وإّنا  أو  الغريّب  اإلنسان  ليس  اإلنسان وإمكانّياته واإلنسان هنا 

الكون، أي اإلنسان من حيث هو إنسان؛ ولذا سننطلق من مقولة: إّن اإلنسان يقف يف مركز الكون 

مركزيّة  أي  املنطلق  مع  والسنة  القرآن  أي  املبدأ  بني  والرابط  فريًدا وحركيًّا...«]2]،  كائًنا  والطبيعة 

اإلنسان العاملّي هو اإلله، فهو ضمن مركزيّة اإلنسان، وعليه فإّن هذا النموذج ليس ماّديًّا وليس 

روحيًّا بحتًا، بل يجمع بني البعد املاّدّي والروحّي مًعا، وفق هدي الوحي.

ولتحقيق مركزيّة اإلنسان املستخلف لله يف األرض واملزّود بإمكانيّات فطريّة يدعو املسريي 

اإلنسان، ووجود مركز  إمكانيّات  تحّقق  يتيح  تراكميًّا حتى  توليديًّا، وليس  النموذج  يكون هذا  أن 

]]]- عبد الوهاب املسريي، فقه التحيز، مصدر سابق، ص 06].

]2])( - املصدر نفسه، ص 06].
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لإلنسان بصفته إنسانًا دون مركزيّة إلنسان منطقة معيّنة عىل أخرى؛ ولهذا يقول: »النموذج البديل 

الظواهر  ترصد  كام  واحدة ميكن رصدها  بإنسانّية  ال  أسلفنا(  )كام  نؤمن  فنحن  توليدّي،  نوذج 

أشكال  منها  تتولّد  البرش  كّل  يف  كامنة  إنسانّية  طاقة  إىل  تستند  مشرتكة  بإنسانّية  وإّنا  األخرى، 

حضاريّة متنّوعة...« ]1]، وهذا ما يسمح بدوره بتفجري طاقات اإلنسان اإلبداعيّة بدالً من اإلنسان 

املتلّقي السلبّي، وهذا ما يتيح ظهور التنّوع واحرتام الخصوصيّات الحضاريّة املختلفة.

ب- املعرفة والعلم يف الحداثة البديلة: مادامت األسس تنبني عىل القرآن الكريم والسّنة النبويّة، 

فل بّد للعلم واملعرفة أن يتأّسسا عىل الوحي، وكيفيّة ذلك يتّم عن طريق النموذج التوليدّي، وهنا 

تربز معامل املعرفة املؤّسسة عىل املرجعيّة اإلسلميّة.

  وبالرغم من أّن املسريي يرفض مصطلح إسلميّة املعرفة، إال أنّه يقرتح مصطلًحا آخر، وهو 

»وأنا أذهب إىل أّن جوهر مرشوع إسلمّية  توليد املعرفة من اإلسلم، ولتحديد هذا األخري قال: 

املعرفة أو توليد معرفة إسلمّية هو أنسنة املعرفة، أي اسرتجاع اإلنسان مرّة أخرى ليكون كائًنا غري 

ماّدّي أو مختلف بشكل جوهرّي عن الطبيعة املاّدة«]2]، ومعنى ذلك أنّه ال بّد من إقامة علم يستعيد 

الطبيعيّة،  العلوم اإلنسانيّة والعلوم  التمييز بني  الطبيعة البرشيّة وال يلغيها، ومن هنا وجب  مفهوم 

ورضورة ذلك مرّدها أّن اإلنسان متميّز بطبيعته عن العامل املاّدّي، ويزيد عىل ذلك بوضع مجموعة 

من املعايري التي سبق الحديث عنها، والتي تتعلّق بالنسبيّة اإلسلميّة، حيث إّن ملمح العلم البديل 

املعرفة  تطّور  أمام  مفتوًحا  يبقى  نسبّي،  يقني  هو  بل  مطلق،  شّك  وال  مطلق،  يقني  فيه  يوجد  ال 

النسبيّة املطلقة تجعل  أو  فاليقني املطلق يؤّسس لنظام مغلق، والشّك  وتجّددها بشكل مستمّر، 

املعرفة تراوح مكانها وال تتقّدم.

النموذج  خلل  من  وجمليّة  وأخلقيّة  معرفيّة  منظومة  تأسيس  وهو  إليه  يدعو  عنرص  وآخر   

التوليدّي]3].

للكلمتني  ترجمة  يف  وردا  املصطلحني  كل  التعاقدّي:  واملجتمع  الرتاحمّي  املجتمع  جـ- 

األملانيّتني Geselleschaft ومعناها املجتمع التعاقدّي Gemeinschaft، وهي الجمعة الرتاحميّة 

وقد رّد مفّكرنا كِل املصطلحني إىل علم  االجتمع األملايّن، لكّنه مل يحّدد بالضبط إىل من يرّد 

]]]- عبد الوهاب املسريي، فقه التحيز، مصدر سابق، ص 0]].

]2]- عبد الوهاب املسريي، الهوية والحركية االسلمية، مصدر سابق، ص 06].

]3]- املصدر نفسه، ص 06].
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بشكل دقيق، إاّل أّن فيليب رانيو أكّد أنّها ترّد إىل تونيز الذي اقتبس منه ماكس فيرب أفكاره]1]، ويظهر 

فقد  مفّكرنا  أّما  بالجمعة،   Gemeinschaft ترجمة  متّت  إذ  إضافة؛  فيها  املسريي  ترجمة  أّن  لنا 

أضاف إليها تراحميّة و Geselleschaft ـأأغنمنل

كبري،  حّد  إىل  إبداعيّة  طرفه  من  املقّدمة  واإلضافة  تعاقديّة،  إليها  وأضاف  مجتمع،  وهي 

فالرتاحميّة نسبة إىل الرحمة، واملجتمعات اإلسلمية التقليديّة كلّها تتأّسس عىل مبدأ وقيمة الرحمة 

»مل  إذ  النبيلة؛  العواطف  بروز  والتضامن وكذلك  الرحم  فتظهر صلة  والتواصل،  للرتابط  كأساس 

ماّديّة  إذ كانت هناك حسابات أخرى غري  واللّذة وحسب،  املنفعة  مبنّية عىل  فيها  العلقات  تكن 

وغري أنانّية تشكّل مكّونًا أساسيًّا يف هذه العلقات...«]2]، وأّما املجتمع التعاقدّي، فهو املجتمع 

العلقات  الحاكم عىل  يصبح  االجتمعّي، حيث  العقد  نظريّة  إىل  أساسه  يُرّد يف  الذي  الحديث 

االجتمعيّة املنفعة املتبادلة والتي يضّمنها العقد.

ويف إطار الحداثة الداروينيّة تّم تهميش الجمعة الرتاحميّة وإلغاؤها، وتّم اإلبقاء عىل وحشيّة 

وال إنسانيّة الروابط التعاقديّة الجامدة الخالية من أّي عواطف، كالرحمة والنبل وغريها؛ لذا يقرتح 

املسريي »حداثة تحرتم التعاقد وال تنىس الرتاحم«]3]، والقصد من بناء هذا النمط من الحداثة هو 

عدم التنّكر للبعد املاّدّي يف العلقات االجتمعيّة، دون نسيان للرتاحم، واستخدام املسريي لعبارة 

احرتام دقيق جّدا، فالعقد ال بّد أن يُحرتم من كِل الطرفني حتى تسري املصالح بشكل سليم، وينطبق 

الوصف نفسه، أي الدقّة، عىل استعمل لفظة نسيان؛ ألّن أصل العلقات االجتمعيّة هو الرتاحم، 

وهذا لكونه يعرّب عن إنسانيّة اإلنسان املمثّلة يف احرتام القيم.

وهذه الحداثة البديلة تجمع يف طيّاتها البعد املاّدّي والبعد القيمّي، متمشية بذلك مع منطلقها 

بني  نُوازن  كيف  الفكرة هي   « يقول:  لذلك  املزدوجة؛  وطبيعته  اإلنسان  مركزيّة  يؤكّد عىل  الذي 

التعاقد والرتاحم...أن نبني مجتمًعا له أساس ماّدّي لكّنه ال ينىس الروح، يحرتم الطبيعة وال ينىس 

اإلنسان، ويصبح جوهر الحداثة الرتاحمّية اإلنسانّية ليس التصاعد يف معّدالت االستهلك وتحقيق 

اللّذة، وإّنا الرتاحم والتوازن مع الطبيعة ومع الذات«]4]، والتوازن هنا يأخذ معنيني؛ األّول ضمن 

الذات اإلنسانيّة، والقصد منه التوازن بني البعد الطبيعّي املاّدّي والبعد الربّايّن وبني النزعة الجنينيّة 

]]]- فيليب رانيو، مرجع سابق، ص 89].

]2]- عبد الوهاب املسريي، رحلتي الفكرية، مصدر سابق، ص 64.

]3]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية والحداثة والعوملة، مصدر سابق، ص 220.

]4]- عبد الوهاب املسريي، العلامنّية والحداثة والعوملة، مصدر سابق، ص ]22.
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والنزعة الربّانيّة، واملعنى الثاين وهو التوازن يف استعمل الطبيعة، وذلك يتّم بالتخلّص من النزعة 

االستهلكيّة عن طريق االرتباط بالله سبحانه وتعاىل واإلميان به، فاملثل األعىل يساعد يف تحّكم 

يسميه  فيم  وتظهر  واقعيّة،  وهي  أخرى  آلية  وهنالك  تشبع،  ال  والتي  املاّديّة  نوازعه  يف  اإلنسان 

بالنموذج التدويرّي الذي يقف عىل نقيض النموذج التبديدّي اإلستهليكّ الذي يظهر يف حضارة 

الفوارغ، حيث يتّم استخدام الطبيعة بشكل يسمح بتدوير السلع، ومثال ذلك ما كانت عليه مجتمعاتنا 

سابًقا، فعند رشاء علبة طمطم يتّم استهلك الطمطم، ولكن ال تُرمى العلبة مم قد يسبب زيادة 

يف النفايات، بل يتّم استعملها أي يتّم تدويرها، كعلبة للقهوة أو السّكر وغريها من االستعمالت 

الكثرية وهذا ما يقلّل من تبديد الطبيعة.

ويف ظل التدوير يقرتح املسريي منوذج اقتصاد يجمع بني التعاقديّة والرتاحميّة والذي يصفه 

بقوله: »...اقتصاد نفعّي مفعم بالعلقات اإلنسانّية«]1]، فاألول أي نفعّي سيكون ال إنسايّن كم هو 

حال االقتصادين االشرتايكّ والرأسميّل، والثاين أي االقتصاد الذي يراعى العلقات اإلنسانيّة فقط 

قد يكون متخلّفا وضعيًفا؛ لذلك ال بّد من الجمع بينهم.

د- الوحدة التكاملّية الفضفاضة غري العضويّة: هذه الوحدة مناقضة لكّل من اإلمربياليّة والرتشيد 

الوحدة  عىل  يقوم  اإلمربيايّل  فالنموذج  اإلنسان،  عىل  الهيمنة  إىل  آل  الذي  املاّدّي  اإلطار  يف 

العضويّة التي ال ينفصل فيها الجزء عن الكّل، وبذلك تضيع فرديّة اإلنسان داخل الكّل، ويصبح 

مجرّد وسيلة »ولذا فهي تظّل كلّّيات فضفاضة تحوي داخلها ثغرات، وهذا يعني أّن األجزاء مهّمة 

يف أهّمّية الكّل، وأّن االنقطاع مهّم يف أهّمّية االستمرار، وأّن الخاّص مهّم يف أهّمّية العاّم، ومن ثّم 

فإّن هذا النموذج سيحاول أن يصل إىل خصوصّية الظواهر املختلفة وتنّوعها ومنحناها وشخصّيتها 

دون أن يهمل عمومّيتها...«]2]، معنى هذا أّن مّثة وحدة كلّيّة تجمع معها عّدة خصوصيّات دون أن 

تلغي الفرديّة، ووجود التنّوع والخصوصيّات يؤكّد عىل وجود ثغرات ومسافات، وهذا ينفي وجود 

وحدة عضويّة، ولكن حتى ال تؤول إىل رصاع ال بّد من البحث عن األرضيّة املشرتكة التي تؤّدي 

إىل التكامل.

هـ ـ التقّدم وفق منظور الحداثة البديلة: مل يضف املسريي اليشء الكثري يف حديثه عن استبدال 

التقّدم اللنهايّئ بالتقّدم القائم عىل التوازن والعدل]3]، وهذه اإلضافة ذات أهّميّة بالغة، حيث إنّها 

]]]- املصدر نفسه، ص 223.

]2]- عبد الوهاب املسريي، الثقافة واملنهج، مصدر سابق، ص ]30.

]3])( - املصدر نفسه، ص 325.
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ترتّد من طرف إىل تصّوره لقانون التاريخ القائم عىل العدل، وهو القيمة القطب يف اإلسلم.

ويقوم  إنسايّن،  فهو  وبالتايل  اإلنسان،  حول  أساًسا  يتمحور  فإنّه  املسريي  بديل  لّخصنا  وإذا 

عىل بعد معريّف يتمثّل يف النموذج املعريّف التوحيدّي اإلسلمّي، وقد أضاف هنالك ثلثة مفاهيم 

»ثنائية  أو  وإزدواجيّة  النسبّي«،  »اليقني  العدل«،  أو  »التوازن  تُركب املرشوع ككّل، وهي  أساسيّة 

الطبيعة البرشيّة«، ففكرة التوازن هي تحقيق للثنائيّة بشكل وسطّي ال يتطرّف يف البعد الروحّي وال 

نغرق يف أوحال املاّدة يف الوسط بينهم، أّما اليقني النسبّي فهو وسط بني اليقني املطلق والنسبيّة 

املطلقة، وهذه الوسطيّة هي ما نسج بها ملمح مرشوعه البديل.

خاتمة:
ميكن أن نلّخص النتائج التي آل إليها البحث فيم يأيت:

أّواًل- الحداثة الغربيّة هي علمنيّة ماّديّة كاسحة، تحّول العامل إىل طبيعة ماّديّة يحكمها قانون 

داروينّي.

ثانًيا- ال ميكن فصل الحداثة عن اإلمربياليّة، فوصف الداروينيّة ليس مجازيًّا بل هو حقيقّي.

ثالًثا- لقد كانت نتائج الحداثة عىل اإلنسانيّة كارثيّة تظهر من خلل االغرتاب وتفكيك اإلنسان 

الحّر بني العلميّتني االستعمر الذي دام أكرث من ثلثة قرون.

رابًعا-ال ميكن إعادة تكرير الحداثة الغربيّة يف أّي مجال حضارّي آخر، وذلك لنسبة االستهلكيّة 

العليا فيها وللتكلفة املأساويّة لها.

خامًسا- لذلك وجب أن يكون مثّة بديل يحّل محّل الحداثة اإلمربياليّة، ويشرتط فيه أن يلتزم 

باإلنسانيّة.

سادًسا- ال بّد للعرب أن يكون لهم دور يف البديل، وذلك باالستعانة بالقدرات الذاتيّة للمساهمة 

يف إخراج اإلنسانيّة من الدمار الذي أحدثته وتحّدثه الحداثة الداروينيّة.

ملرشوع  خطة  قّدم  ما  بقدر  اإلنسانيّة  الحداثة  عن  جاهزًا  مرشوًعا  املسريي  يقّدم  مل  سابًعا- 

مستقبيّل.
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