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وأركونري العقل العربي اإلسالمي بين الجاب  

 قراءة تحليلية نقدية معاصرة

  حمادي النوي

  جامعة طاهري حممد، بشار   -)أ(مساعد   أستاذ 

  :المقدمة

ال شك أن الفكر العريب اإلسالمي قد تطور موضوعا ومنهجا، 

ويصدق هذا ما قيل عن املفكر املغريب حممد عابد اجلابري 

النظر إىل كثرة إسهاماته وتنوع ميادينها، فقد ، ب)م1936/2010(

ساهم يف خدمة الفلسفة اليت ارتبط مساره �ا وحتليل بعض القضايا 

وممن متيزوا جبرأ�م على مواجهة املشكالت اليت كانت تطرح  الفكرية،

على الثقافة العربية بصفة خاصة وبإقدامهم على التنظري الذي يعتمد 

فكر، ويتمثل يف دراساته حول الفكر على األعمـال الشخصيـة لل

العريب اإلسالمي، وكذلك املفكر اجلزائري حممد أركون 

الذي حييلنا إىل علوم اإلنسان وا�تمع يف أعلى ) م1928/2010(

مستويا�ا وأكثر نقاطها تقدما لكي نفهم منهجيته وكيفية دراسته 

اث العريب للرتاث اإلسالمي والعلـوم اإلنسانية، إذ يطبقها على الرت 

، فهو من )اإلسالمي ويؤسس ملا يعرف باإلسالميات التطبيقية

صنف أولئك املفكرين العقالنيني الذين يتحركون يف فضاء الفكر 

  .احلداثي التنويري

إن البحث يف خصائص العقل اإلسالمي أو تارخيية الفكر العريب 

دة اإلسالمي قد حييلنا إىل تفحص األصول واللبنات األوىل، والسيا

هل استطاع كل من : العليا واملرجعية اليت نستمد منها معقوليتنا ومنه

محمد عابد الجابري ومحمد أركون إعادة نقد وتحليل قراءة 

  مفهوم العقل العربي اإلسالمي وفق خطاب فلسفي معاصر؟

    : في مفهوم العقل

إذا تأملنا يف مفهوم العقل وبعض املفاهيم األخرى، جند أنفسنا 

إىل ضرورة استعراض بعضا منها، نظرا ألمهيتها يف موضوع مضطرين 

حبثنا، فهناك جدلية قائمة يف قراءة وحتليل هذه املفاهيم املختلفة من 

حيث املضمون، كمفهوم العقل والثقافة والبنية وعالقة العقل �ما 

ومدى التداخل القائم بينهما، ورمبا لو قرأنا تراثنا الفلسفي العريب 

ذور مفاهيمية كثرية عن مفهوم العقل اليت كانت  قادرة لوقفنا على ج

 على تطوير تصورات املفكرين املسلمني املعاصرين، فلدينا الفيلسوف

العقل أو القوة العاقلة جوهر بسيط "الذي رأى يف) م870/950الفارايب(

مقارن للمادة يبقى بعد موت البدن، فالعقل عند الفارايب يقال على 

عقل بالقوة، عقل بالفعل، عقل مستفاد، والعقل : "أربعة أحناء هي

  . )1("الفّعال

 

 
 

فيعرف العقل ) م1037/ه  427- م980 /ه 370ابن سينا (أما 

هذا اجلوهر ليس مركبا من قوة قابلة للفساد فهو ال يتحدث : "بأنه

عن القوة العاقلة إال ليطلق عليها اسم اجلوهر وهو يسمى اجلوهر 

، ومن خالل هذا التمييز )2("ل جهة عقالاملبتدئ من املواد يف ك

أما العقل "املعريف ميكن القول أن العقل يعترب أداة إلنتاج املعرفة، 

  . )3("فهو، ليس األفكار ذا�ا، بل األداة املنتجة هلذه األفكار

-م1126/ه520(أما ابن رشد الذي ميثل العقالنية اإلسالمية 

قل نور روحاين تدرك به الع: "فيعّرف العقل يف قوله )م1198/ه595

املمتد بأصوله العميقة إىل  )4(،"النفس األمور الضرورية والفطرية

اناكساوراس (و) م.ق535/475 هرياقليدس(التصور اليوناين ابتداء من 

 347/م. ق 427بنيأفالطون عاش (مرورا ب) م. ق 428/م. ق500

الذي نادى مبذهب  )م. ق 322/م . ق 384 أرسطو(و )م.ق

األرض للكون، وهو املذهب الذي استحوذ على مجيع مركزية 

العقول، وأثىن أيضا على اإلميان بقوة العقل وبقوة املعرفة وقدر�ا 

   .  وصدقها املوضوعي

   :الجابري والعقل الكوني

إذا كان موضوع حبثنا له عالقة مبفهوم العقل يف الفكر العريب 

يف اجلابري اإلسالمي، ينبغي اإلشارة ولو بشكل وجيز إىل تعر 

إنه امللكة اليت يستطيع كل إنسان أن يستخرج من إدراك :" للعقل

العالقات بني األشياء مبادئ كلية وضرورية، وهي واحدة عند مجيع 

  .  )5("الناس

من أجل هذا جند صاحب كتاب بنية العقل العريب حياول 

التخلص من التأريخ  والنظر يف العقل العريب لرفع فعل العقل إىل 

بة الصدارة يف الثقافة العربية اإلسالمية، لكن جيب االنتباه إىل مرت

فكرة أساسية تتعلق بالضوابط اليت حتكم هذه الرؤية اليت جتيب عن 

خمتلف اإلشكاالت املصريية املطروحة، حني يكون عقال منتظما أم 

لذلك "عقال ناظما، بعيدا عن كل القيود اليت تعيقه أو تعرقل مصريه 

ري أن نقد العقل العريب، هو مرحلة مهمة من عملية اعترب اجلاب

  . )6("التحضري لولوج احلداثة

من جهة أخرى ينبغي أن نشري إىل أن اجلابري حافظ هو اآلخر 

أنه واحد عند مجيع البشر "، الذي يعين )العقل الكوين(على فكرة
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، أي امللكة اليت تشرتك فيها كل الكائنات )7("بالتعبري الديكاريت

  . لة، واليت متيز اإلنسان العاقل عن غريهالعاق

يف السياق ذاته، جند الفيلسوف الفرنسي ديكارت 

يف نسقه الفلسفي، قد جعل العقل مستقال عن ) م1595/1650(

الطبيعة استقالال تاما، ألن منطلقاته ختتلف عن سابقيه، ومن بني 

 هؤالء نذكر على سبيل املثال الفيلسوف اإلجنليزي فرنسيس بيكون

العقل يف الفلسفة وتتناول "الذي اختزل موضوع ) م1626/  1561(

على أن العقل أرقى من ) الطبيعة واإلنسان واهللا(ثالث موضوعات 

التاريخ، وألجل تكوين العقل اجلديد البد من منطق جديد يضع 

أصول االستكشاف فقد كانت الكشوف العلمية وليدة االتفاق، إن 

  .)8("مساواة ومماثلة العقل أداة جتريد وتصنيف و 

الذي ينظر للعقل ) م1577/1679(كذلك اإلجنليزي توماس هوبز

: من منطلقات فلسفية حديثة ومن وجهة نظر املاديني احملدثني

والعقل املستقيم حيمل الناس على التماس وسائل حلفظ بقائهم أفعل "

  . )9("من اليت يتوسل �ا الفرد جياهد وحده

ت العقل ومطلقتيه والتمييز بني العامل فديكارت يؤمن بفكرة ثبا

إنه حياول العودة إىل تقرير املطابقة التامة بني قوانني "اخلارجي املتغري، 

العقل وقوانني الطبيعة، بشكل ال خيتلف عليه األمر عند فالسفة 

اليونان إال بإقحام الوساطة اإلهلية إقحاما يراد به حل املشاكل 

  .)10("الفكر واالمتداد املنطقية اليت تطرحها ثنائية

  :مفهوم الثقافة

إذا أردنا الوقوف على حقيقة مفهوم الثقافة، فاملفكر اجلزائري 

أن الثقافة : "يعّرف الثقافة يف قوله) م1973/ 1905(مالك  بن نيب 

ال تضم يف مفهومها األفكار  فحسب، وإمنا تضم أشياء أهم من 

السلوك ذلك أي ختص احلياة يف جمتمع معني، كما ختص 

، وهذا )11("االجتماعي، الذي يطبع تصرفات الفرد يف ذلك ا�تمع

الذي ) م 1917 /1832(املفهوم جنده عند اإلجنليزي إدوارد تايلور

، إذ نظر للمفهوم من م1871سنة ) الثقافة البدائية(وضعه يف كتابه 

فهي ذلك الكل املعقد الذي يتضمن : "بعديه الفردي واالجتماعي

العتقاد والفن واحلقوق واألخالق والعادات، وكل القدرات املعرفة وا

  .)12("وأعراف أخرى اكتسبها اإلنسان كفرد يف جمتمع

فالثقافة ترتبط با�تمع الذي يعيش فيه الفرد، وثانيا مبلكة 

االكتساب والتعلم اإلنسانية باعتبارها ظاهرة اجتماعية تساعد 

قا من الرؤية اليت حتدد الكائن العاقل على التكيف مع واقعه انطال

مركز تفكريه، فهي مثرة ما أنتجه اإلنسان، أوهي طريقة احلياة يف 

ا�تمع أو سلوك إنساين رفيع، فهي الرتاث الفكري الذي تتميز به 

 . األمم عن بعضها البعض

  : مفهوم البنية

لكن إذا حاولنا كذلك الوقوف على مفهوم البنية، فقد جاء يف 

: يف معجمه الفلسفي) م1963/ 1867الالنددري أن(تعريف الفرنسي 

البنية هي كل مكون من ظواهر متماسكة أو متضامنة، حبيث يكون  "

كل عنصر فيها متعلقا بالعناصر األخرى وال يستطيع أن يكون ذا 

  .)13("داللة إال يف نطاق هذا الكل

ملفهوم مصطلح ) الفرنسي الالند(فإذا تأملنا جيدا مع حتديد 

ن طابع الكلية يوحي لنا بالبعد املنطقي الذي يعين دراسة البنية، فإ

وحتليل املوضوع يف إطاره الكلي، أي وفق عناصره ومكوناته املتضافرة 

اليت بدورها تشكل كال متكامال، ألن املوضوع يشكل وحدة 

  .متفاعلـة، مما يصعب فصل هذا اجلزء عن بقية العناصر األخرى

لذين سامهوا يف قراءة الرتاث لذا يعد اجلابري من املفكرين ا

والفكر العريب املعاصر خصوصا قراءة حتليلية نقدية، واستخدام آليات 

التحليل املنطقي لعملية النقد البعيد عن كل حتليل إيديولوجي، 

  .  وتأسيس بنية منطقية يف التعامل مع الفكر العريب املعاصر

  : عقالنية الدين ونقلية العقل

ا الطرح صار بإمكاننا تلمس بداية النظر فإذا اجتهنا وفق هذ 

العقلي لدى املسلمني وبالضبط يف صدر اإلسالم نفسه، حينما صار 

االجتهاد بالرأي أسلوبا ضروريا يف تعميم أحكام الشرع على الوقائع 

أن الشرع دعا إىل اعتبار املوجودات ) "ابن رشد(اجلديدة، حيث يرى 

، فثمة دعوة لتعقل )14("قليبالعقل ودعا إىل معرفتها بالنظر الع

اخلطاب الديين  لتجاوز إشكالية العالقة بني النقل والعقل، ويؤكد 

فكرة أن احلكم الشرعي قلما خيالف : "اجلابري هذه املسألة يف قوله

احلق ال : "احلكم الوجودي وهي الفكرة اليت عرب عنها ابن رشد بقوله

  .)15("يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له

أن "الرشدية يف قوله  ةجلابري ذلك مدعما هذه األطروحويؤكد ا 

االجتهاد بالرأي يف األحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظر 

العقلي عند املسلمني، وقد منا وترعرع يف رعاية القرآن وبسبب من 

، وهنا يكون اجلابري قد عمد إىل تفكيك بنية العقل )16( "الدين

القضايا والتحوالت يف الوطن العريب  العريب وقدرته على استيعاب كل

وباخلصوص املشكالت الفكرية اليت تفلت من قبضة العقل 

الكتساب رؤية جديدة واضحة املعامل حول القضايا اليت تؤسس 

  .لفكر عريب يتماشى وخصوصية ا�تمع العريب اإلسالمي

وإن كان أركون قد حـاول هـو اآلخــر إضفاء الطابع النقدي 

ة منطقية وعلمية خالية من الذاتية،  ى الرتاث وقراءته قراءالتحليلي عل

يتطلب األمر هنا جهدا كبريا من أجل :" ويف هذا يعـر أركون يف قوله
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حترير الفكر اإلسالمي طبقا للفكرة الباشالرية اليت تقول بأنه ال ميكن 

  .)17("أن يتقدم الفكر العلمي إال بتهدمي املعارف اخلاطئة الراسخة

ليس جمردا قابعا يف اهلواء وإمنا هو شيء حمسوس ومؤطر فالعقل 

بشكل جيد، فقد حاوال إحداث القطيعة اإلبستمولوجية مع 

القراءات الكالسيكية اليت تفتقر إىل روح اخلطاب الفلسفي العقالين 

الذي ينهل أصوله الفكرية من بيئة خصبة تتميز بالتنوع والتعدد، وقد 

املوضوع فحسب، بل من حيث  الطفرة ال من حيث  أحدثا هذه

  .املنهج الذي وصل إىل حد التجديد واملوضوعية

يف قوله ) زكي جنيب حممود(وبناء على ذلك يعّرب املفكر املصري 

فكتبت بعنوان سلطان : "عن أمهية اخلطاب العقلي يف ا�تمع يف قوله

أقول إن الظواهر اليت يقال ) جمتمع جديد أو الكارثة(العقل يف كتايب 

�ا تتحدى العقل، وإن العلم يقف حياهلا عاجزا عن القليل، مل إ

تكن أبدا من الدعائم اليت تبىن عليها احلضارات، ال فرق يف ذلك 

بني حضارة املسلمني إبان قو�ا، وسائر احلضارات اليت قامت 

وسوف تقوم، فلقد قامت حضارة املسلمني كما غريها على 

 .    )18("واقع

  :راءة التراثالجابري وأركون وق

  :الجابري والتحليل الواقعي للتراث

يكون اجلابري قد أدرك العالقة بني الرتاث وواقعيته املشروعة 

والعمل على نقده وتنقيته من اإلرهاصات الفكرية اليت تنحدر من 

إننا : "بنية العقل املنحـدر إلينا من عصـر االحنطـاط، ويف هذا يقول

فكر العريب أو حتديث العقل العريب نعتقد أن الدعوة إىل جتديد ال

ستظل كالم فارغ ما مل تستهدف أوال وقبل كل شيء كسر بنية 

العقل املنحدر إلينا من عصر االحنطاط، وأول ما  جيب كسره عن 

طريق النقد الدقيق الصارم إن جتديد العقل العريب يعين يف املنظور 

نية العقل الذي نتحدث فيه إحداث قطيعة إبستمولوجية تامة مع ب

  .)19("العريب يف عصر االحنطاط وامتدادا�ا إىل الفكر العريب املعاصر

فاجلابري الذي أظهر موقفه من بنية العقل وإخضاعه للتحليل  

عن كل إيديولوجية واستخدام اآلليات املنطقية،  املنطقي الذي يبتعد

فهو يكتفي بإخضاع العقل للتحليل الواقعي الذي يستمد أطروحاته 

واضح أن "ما هو موجود، ويف واقعية العقل العريب اإلسالمي،  من

اجلابري يتبىن األطروحة اليونانية متمثلة أساسا بالعقل األرسطي يف 

طريقـته لفهـم الواقع، وهو يف الوقت ذاته يعد العقل اليوناين األرسطي 

متحدا مع العقل األورويب العريب، فكالمها يقومان على ما يطلق عليه 

ام الربهاين، وكالمها جيعالن من العقل مطابقا للحقيقة الواقعية أو النظ

  .)20("الطبيعة

لقد كان البحث عن املعرفة اليقينية من أهم الدوافع اليت دعت 

إىل ممارسة التحليل املنطقي لنقد العقل العـريب واإلسـالمي من خالل 

  النصوص األصلية كالقرآن الكـرمي 

فينبغي علينا "، )الدين و دينية العقللعقلنة (والسنة النبوية 

التمسك بإسالمنا مع حتكيم العقل يف فهم الواقع، وتفعيل املفاهيم 

  . )21("اللغوية يف ترمجة هذا التحدي من النظر إىل التطبيق

�ذا يكون تعريف العقل العريب وما حيمله من آراء وأفكار 

الفكرية، اليت وتصورات حول قضايا األمة وا�تمع من بني القضايا 

شكلت جوهر البحث والنظر يف الفكر العريب اإلسالمي انطالقا من 

  .     مقاربة مفاهيمية وبنية منطقية ال حتمل التأويل على حال

لذا كانت تأمالت اجلابري يف مشروعه النقدي للعقل العريب من 

بني املشاريع الفكرية اجلديرة  بالبحث والتأمل، من خالل قراءته 

العقل، يف ظل الثقافة اليونانية والثقافة األوروبية احلديثة  ملفهوم

يتوصل إىل أن العقل العريب هو عقل : "واملعاصرة، فحسب  اجلابري

معريف، يرتبط بإدراك األسباب، فالعقـل العريب كان عقال قيميـا، فهو 

  .)22( "مرتبط أكثر بالسلوك واألخالق

  :إلسالمي ومراحلهالرؤية التفكيكية لبنية العقل العربي ا

يكون اجلابري قد عمد إىل تفكيك بنية العقل العريب وقدرته على 

استيعاب كل القضـايا والتحوالت يف الوطن العريب، وباخلصوص 

املشكالت الفكرية اليت تفلت من قبضة الفلسفات التأملية املاورائية 

ا�ردة اليت أصبحت ال تسايـر فكر هذه ا�تمعـات، وتعمل على 

ليصها من ما هو موروث، وقد تضمنتها بصفة خاصة الدراسة اليت خت

والدعوة إىل ) م1198/ه595-م1126/ه520ابن رشد (قدمت عن 

إحداث ثورة فكرية وقطيعة إبستمولوجية من خالل نقد العقل وفق 

الثوابت املنطقية ، فتأثري العقالنية الرشدية يبدو واضحا يف تشكيل 

ة، الن العالقة بني الدين والعقل ليست وبناء العقالنية اإلسالمي

عالقة تناقض بل تكامل واتصال، وىف هذا يقول ابن رشد يف فصل 

، )23("وواجب أن جنعل نظرنا يف املوجودات بالقياس العقلي: "املقال

فهذه الدراسات تعكس مجيعها الرغبة يف االستجابة حلاجة ضرورية 

صياغة رؤية جديدة، بالنسبة للمفكر العريب املعاصر يف تشكيل و 

ختلصنا من اإلشكاالت اليت وضعنا فيها الرؤى اليت كانت سائدة  يف 

من التبعية وحنن نعتقد أن التحرر : "تراثنا، لذا عّرب اجلابري يف قوله

إال من خالل العمل من أجل التحرر من  ،لآلخر ال ميكن أن تتم

تعامل معه، التبعية للماضي، ومع التحرر من هيمنة الرتاث، معناه ال

أي الدخول مع ثقافتـه اليت تزداد عاملية، يف حـوار نقـدي، وذلك 

بقراء�ا يف تارخييتها وفهم مقوال�ا ومفاهيمها يف نسبيتها، وبصفة 

  . )24("خاصة العقالنية والروح النقدية
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كذلك جند من املفكرين العرب املتأثرين بالفكر التنويري   

موقفه من هذه الفكرة حيث  الذي عّرب عن) حسن حنفي(املفكر

أصبح العقل أعدل األشياء قسمة بني الناس، ونورا فطريا  : "يقول

يقود إىل الصواب، دون االستعانة بوحي أو سلطة أو مبفكر عظيم 

سابق، كان عمل العقل ضد اخلرافة والوهم اللذين يغلقان الواقع، 

توصل إىل واستطاع العقل مبفرده ال... ومينعان من وصول العقل إليه

التوحيد العقلي اخلالص، كما حدث عند املعتزلة من قبل، أصبح 

العقل أساس الوحي، ووضع الدين يف حدود العقل وحده، كما 

فضاعت اخلصوصية اليت كانت تقرتب يف كثري من  ) نطكا(فعل

إذا ما تفحصنا أيضا فلسفة . )25("األحيان من الغرور والعنصرية

من عالقة املاضي باحلاضر مؤكدا ذلك حيث اجلابري التنويرية وموقفه 

حنن يف حاجة إىل مراجعة مواقفنا، يف حاجة إىل رؤية جديدة "يقول 

مشولية واعية تتخطى احلواجز وتتجاوز الدوائر الومهية، وتنظـر إىل 

األجزاء يف إطـار الكـل، وتربط احلاضر باملاضي يف اجتاه 

  .)26("املستقبل

جابري بعد مرحلته األوىل حنو فقد سار التوجه الفكري لل 

التخصص، فأصبح املوضوع األساسي فيه هو البحث عن رؤية 

جديدة تتعلق مبستوى واحد من املستويات اليت سلف لنا ذكرها، 

وهو التعامل مع تراثنا الثقايف بصفة عامة والفلسفي بصفة خاصة، 

وإذا كان اخلطاب الغريب يعترب لدى اجلابري خطوة متهيدية لنقد 

لعقل العريب، فهذا معناه أن نقد العقل يصبح مهمة ضرورية، حيث ا

إن غياب النقد يف مشروع الثورة أو '': يؤكد اجلابري على ذلك

النهضة الذي حنكم به حنن اليوم، قد جعله على الرغم من كل 

األلفاظ والعبارات اجلديدة اليت نتحدث �ا عنه، امتدادا لنفس 

  . )27(''ة الذي مل يتحقق بعداملشروع السابق مشروع النهض

هكذا يكتشف اجلابري أن نقد العقل العريب هو القاعدة املعرفية لكل 

قراءة تريد لذا�ا أن تكون علمية لرتاثنا من جهة، وللنظر يف الكيفية 

اليت يعاجل �ا العقل العريب القضايا واملشكالت اليت تواجهه من جهة 

  .ثانية

  :  أهم المراحل والخطوات

رحلة األوىل اليت مثلها كتاب اخلطاب العريب املعاصر، وهذه فامل

املرحلة هي مبثابة تشخيص لألعراض، ألنه يقوم بنقد العقل العريب 

ومن هنا جيب علينا أن منسك �ذا العقل يف حال ديناميته، لذلك 

إن هدفنا ليس بناء هذا : "يقول اجلابري عن دراسته للخطاب العريب

صور، بل إبراز ضعفه وتشخيص عيوبه، ومنه اخلطاب بصورة من ال

تكون دراسة اخلطاب العريب املنفذ واملعرب إىل نقد العقل الذي يصدر 

  .)28("عن هذا اخلطاب

وأما املرحلة الثانية وهي اليت اجته فيها اجلابري إىل البحث عن 

جذور اخلصائص اليت الحظها على اخلطاب العريب املعاصر، وفقا 

عنه منذ البداية، من أن إدراك أي مشكلة  للمنهج الذي أعلن

يقتضي العودة إىل جذورها، فيبحث اجلابري عن هذه اجلذور يف 

تاريخ الثقافة العربية اإلسالمية ليجدها يف مكونات العقل العريب 

، وقد كان واعيا جبدية )البيان والعرفان والربهان(الثالثة املتصارعة 

  .للفكر العريب املعاصر املهمة اليت يقرتحها علينا بالنسبة

ويف املرحلة الثالثة واليت ميثلها اجلزء الثاين من نقد العقل العريب، 

وخيصصه ) بنية العقل العريب(بـ : وهو الكتاب الذي يعنونه اجلابري

لفحص آليات النظم املعرفية الثالثة وفحص آليا�ا ومفاهيمها ورؤاها 

  .)29("ية للعقل العريبوعالقة بعضها ببعض مما يشكل البنية الداخل

وإذا كانت هذه هي املرحلة األخرية يف اإلجناز، فإ�ا ليست يف 

فهو يعلن أن اهلدف هو حترير : "املشروع الفلسفي العام  للجابري

العقل العريب من سلطاته املرجعية، وتغيري بنية العقل العريب اليت عاقته 

النقدية على الرتاث يف حتليل القضايا املطروحة أي ممارسة العقالنية 

  .)30( "الذي حيتفظ بتلك السلطات على شكل بنية ال شعورية

  :أركون وقراءة التراث من خالل علوم اإلنسان

أما إذا عدنا إىل أركون فهو حييلنا إىل علوم اإلنسان وا�تمع 

لكي نطلع أكثر على منهجيته ودراسته للرتاث اإلسالمي، فرغم 

ون أركون قد حاول هو األخر قراءة التنوع الفكري واملنهجي يك

الرتاث قراءة نقدية حتليلية، وإتباع التحليل املنطقي لعملية النقد الذي 

يبتعد عن كل تأويل إيديولوجى، والعمل على تأسيس بنية منطقية يف 

التعامل مع الفكر اإلسالمي املعاصر لتكوين رؤية منطقية شاملة 

ذه التبعية الفكرية والتخلف حول ا�تمعات اإلسالمية اليت تعيش ه

إن مشروع نقد العقل اإلسالمي ال :"احلضاري، لذلك يقول أركون

ينحاز ملذهب ضد املذاهب األخرى وال يقف مع عقيدة ضد اليت 

ظهرت أو قد تظهر يف التاريخ، إنه مشروع تارخيي وأنرتوبولوجي يف 

 آن معا، إنه يثري أسئلة أنرتوبولوجية يف كل مرحلة من مراحل

  .)31("التاريخ

يف كتاب حنو نقد العقل اإلسالمي ) هاشم صاحل( يذكر األستاذ

، إنه مشروع العمر "أن مشروع نقد العقل اإلسالمي"ألركون 

وخالصة الفكر، هذه العبارة ال تعين إطالقا اهلجوم على اإلسالم  

باملعىن السليب " نقد"كما توهم بعض السذج الذين يفهمون كلمة 

لون معناها الفلسفي العميق كما هو وارد عند فقط أل�م جيه

كل الرتاث العريب اإلسالمي منذ البداية وحىت اليوم )... كانط(

  .)32("ينبغي أن يتعرض لغربلة عامة شاملة
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على أساس أن أركون عاش يف الغرب ويكون قريبا من احلضارة 

الغربية يف التعامل والتعاطي مع املستجدات والتغريات احلاصلة يف 

هذه ا�تمعات، ألن اإلطالقية والوثوقية الفكرية أصبحت مرفوضة 

اليوم يف ظل التطور العلمي والفكري الذي عرفته ا�تمعات البشرية 

يف عصرنا هذا، فأزمة العقل العريب واإلسالمي ليست جديدة حىت 

تكون قدرا مستبدا وخالية من أي حركة نقدية تقوميية، الن التحليل 

سيقدم نتائج يقينية ال حتتمل الشك واليت تبىن عليها  املنطقي للعقل

  .إسرتاتيجية حترك العقل العريب اإلسالمي يف املستقبل

لذلك حاول أركون الوقوف على إشكالية يف غاية األمهية تتعلق 

خصوصا بتوسيع اآلفاق الثقافية والفكرية لنشاط العقل اإلنساين، 

املشّيدة وجعله يتحرك وفق الذي يستطيع جتاوز السياجات العقائدية 

حرية فكرية تتجاوز كل أشكال التعصب الفكري والديين 

، )االعتقاد وتكوين املوضوع اإلنساين(واإليديولوجي، وحتت عنوان 

  : يقول أركون

ال يزال املؤرخون يف جمال الفكر اإلسالمي قليلني، وهم الذين "

 آفاق جيرؤون على إرساء نوع من التحويل ميّكن من الدخول يف

حتررية للعقل، فحني جتف املنابع أو عندما تغور متاما، فإن هذا 

يغذي لدى الكثريين من الباحثني نوعا من الوعي اهلادئ الذي 

األحداث املعلنة يف الوثائق " وثوقية"يستكني إىل ما ميكن تسميته 

  . )33("اجلاهزة

فقبل الشروع  يف النقد الفلسفي هلذا العقل وذلك الرتاث، 

وصا إذا تعلق األمر برتاث ثقايف وعقلي غين كالرتاث العريب خص

اإلسالمي، ألن احلديث عن تاريخ الفكر العريب اإلسالمي يفرض 

التعامل معه بكل موضوعية وصدق، وعدم اختزاله يف علم دون آخر  

كتاريخ الفقه أو القانون اإلسالمي أو علم الكالم ويف كل هذا 

أنا أعتقد أننا خنسر  :" ك يقول أركونيتدخل العقل وميارس فعله لذل

كثريا، إذا مل نرفق عملية النقد هذه جبرد فلسفي وجرد الهويت أيضا، 

مبعىن ينبغي تقدمي بديل ذي مصداقية وإال فإن الناس لن يتخلوا عن 

ولكن كلمة العقل ال تكفي هنا . )34("املاضي مبثل هذه السهولة

وهلذا "خدمها الفكر، وحدها، ألن العقل هو من مجلة ملكات يست

يفضل أركون استخدام كلمة فكر على استخدام كلمة عقل، فالعقل 

، وألن العقل الذي كان يستخدمه )35("حباجة إىل الذاكرة واخليال

ابن (ليس هو العقل الذي كان يستخدمه ) احلسن البصري(اإلمام 

فالعقل ليس جوهرا ثابتا خيرج : "، وكذا أركون حيث يقول)خلدون

، إنه )36("كل تارخيية وكل مشروطية، فللعقل تارخييته أيضاعلى  

مرتبط بالبيئة وا�تمع واحلالة التطورية لألنظمة الثقافية واملعرفية 

وقد حتدث أركون عن تارخيية العقل، . السائدة يف زمن كل مفكر

أقصد الطابع املتغري واملتحول للعقل، وبالتايل الطابع املتغري للعقالنية 

عن طريق العقل، فالعقل اإلسالمي ليس جمردا أو مطلقا يقبع  املنتجة

دوما خارج الزمان واملكان، وإمنا هو شيء مرتبط حبيثيات وظروف 

  .حمددة متاما

إذا حاولنا تتبع مسار أركون الفكري جند أن املنهجية التطبيقية، 

قد أثبتت فعاليتها خصوصا كو�ا تسري يف اجتاه حركة البحث العلمي 

صر نفسه، حيث أركون يشكل بدوره قطيعة يف الفكر العريب املعا

لقد حرر اإلسالم من ذاته عندما وصل بالتحليل العلمي " اإلسالمي 

إىل أصل األصول، أي إىل النص القرآين نفسه حيث طبق عليه 

، إن )37("أحدث املناهج الفكرية فأضاءه بشكل غري مسبوق

كان ليحدث هذه   ما) م1985/ 1926(الفيلسوف الفرنسي فوكو

الثورة الفكرية لوال انتباهه قبل غريه من الفالسفة إىل أمهية علم 

التاريخ احلديث واستخدامه للكثري من أدواته ومصطلحاته، فكما 

أحدث الفالسفة الفرنسيون ثورة ابستمولوجية ومنهجية داخل الفكر 

 الفرنسي، فإن أركون أحدث ثورة داخل الفكر اإلسالمي والعريب، أي

على الفيلسوف أن ميارس العلوم اإلنسانية واالجتماعية من أجل إثراء  

تفكريه، وجعله يستمد غذاءه الفلسفي من ممارسة هذه العلوم بشكل 

  .علمي وجترييب

فالفلسفة مل تكن قطاعا معرفيا منفصال ومعزوال عن العلوم 

ف األخرى، ما فتئت تسكن الربج العاجي أو مساء امليتافيزيقا اليت تق

فيه فوق مهوم اإلنسان وقضايا ا�تمع وتطلعاته حنو مستقبل أفضل، 

وإمنا أصبحت مواكبة ومطلعة على الواقع، تدرس هذه القضايا بكل 

صرامة عقلية وبعيدة عن كل تعصب إيديولوجي أو مذهيب، أصبح 

الفيلسوف يشمر عن ساعديه وينخرط يف املعركة كما يبحث مجيع 

   .عديه برطوبة الواقع ولزوجة املادياتالباحثني، أصبح يلوث سا

  :أركون من التمرد الفكري إلى رفض الفصل بين الفكر والسلوك

أبو : "يكون أركون قد تأثر بأيب حيان التوحيدي حيث يقول عنه

حيان التوحيدي هو أخي التوأم هو أخي  الروحي، أخي يف 

أحب هذا اإلنسان أحبه كشخص، ألين أجد فيه صفتني ... الفكر

من صفايت الشخصية  نزعة التمرد الفكري، أي رفض كل إكراه 

ميارس على العقل أو الفكر، ورفض كل فصل أو انفصام بني الفكر 

، ألن )38("والسلوك، أو بني العمل الفكري واملسار األخالقي العملي

  .التمرد يدفع من وقت آلخر إلحياء احلركة الثقافية واحلضارات

الذهن منفتح العقل ميأل احللقات  لقد كان هذا الرجل واسع 

الفلسفية، وقد اعرتف أركون بأمهية هذه الشخصية يف حياته الفكرية، 

التجربة  هفقد عاش جتربة فكرية وثقافية وأخالقية هائلة ومريرة، وهذ

معاشة اليوم من قبل بعض املثقفني العرب واملسلمني يف العامل 



6 

كرية املاضية كابن وقد وضح عالقته بالشخصيات الف"اإلسالمي، 

رشد مثال، فنحن ال نستطيع أن ننكر أنه قد ناضل وجاهد من أجل 

بالطبع أتبعه يف شيء واحد هو فضوله ... القضية اليت كان يؤمن �ا

  .)39("املعريف والفلسفي

  :أركون وعالقته بالفكر األوربي

فعلى الرغم من أن اإلسالم له حضور قوي يف أوروبا لتواجد 

أبنائه، فأركون يويل أمهية عالية للفكر األورويب إىل درجة  املاليني من

أن اإلسالميني يتهمونه بالتبعية للغرب، كون أغلب حبوثه مركزة على 

قضايا الفكر العريب اإلسالمي وليس الغريب األورويب، فاإلسالم  

  .كحضارة وثقافة هو جزء من العامل املتوسطي والعامل الغريب تارخييا

أما عن إمهال وجتاهل املثقفني عن جتربة اإلسالم بصفتها إحدى 

التجارب العاملية الكربى، فهم يفكرون داخل إطار عقالنية مقطوعة 

عن كل عالقة بالبعد الديين، وقد كانت حماولة أركون جادة عندما 

أراد أن يدرس كل األنظمة الالهوتية الدينية اليت عاشت عليها 

 يف املاضي وسيطرت على مظاهر التفكري البشرية أزمانا طواال

يف املفهوم ) (العقل املعلمن(البشري، أي حماولة املقارنة بينها وبني 

وهذه العملية تبدو من أهم املهام املطروحة علينا اليوم، أما  ،)األركوين

يف  تعن النزعة اإلنسية اليت رافقت عصر النهضة يف أوربا وتر سخ

وق اإلنسان واملواطن على يد الثورة عصر التنوير منذ إعالن حق

، اليت جاءت منادية حبقوق اإلنسان م1789الفرنسية الكربى عام 

احلرية، : (اليت تعترب من أكرب إجنازات الثورة الفرنسية، وكان شعارها

، حني ثارت ضد كل أشكال العنف واالستبداد )املساواة، واملؤاخاة

، رغم أن اإلسالم قد الذي ميارس ضد اإلنسان واإلنسانية مجعاء

شرّع حلقوق اإلنسان وأبرز مكانته يف الوجود، وقد عّرب عن ذلك 

أركون  يف احملاضرة اليت ألقاها  يف القاعة التارخيية ألكادميية العلوم 

األخالقية والسياسية أثناء االحتفال بالذكرى املئوية للثورة الفرنسية 

ور من قبل كبار علماء إن هذا اإلعالن قد بل: "عندما استشهد قائال

املسلمني وأساتذة القانون وممثلي خمتلف حركات وتيارات الفكر 

  .)40("اإلسالمي

  : أركون والنزعة اإلنسية

يف ) م922/1023 ه414/ه320(رغم أن أبا حيان التوحيدي

املؤانسة  لدراسة ) كتابه اإلمتاع(الفكر العريب اإلسالمي قد كّرس 

، فهل أركون )العاشر ميالدي/الرابع اهلجري(اإلنسية العربية يف القرن 

يدعو حقيقة إىل مشروع إنساين جديد أو ما يسمى باإلنسية 

اجلديدة يف الفلسفة األركونية؟ ألن اإلنسية الشكلية السطحية قد ال 

تؤيت مثارها عندما تتغلغل داخل سياج عقائدي مغلق ال يتالءم 

مقارنة بني تعاليم  والواقع الذي يعيشه اإلنسان، فهي ال تقيم أي

الفلسفة اإلنسية النبيلة السامية واملمارسات السياسية القائمة، ويف 

فال يكفي أن نقول حنن إنسيون، حنن : "هذا اإلطار يعّرب أركون قائال

مع النزعة اإلنسيـة واإلنسانيـة، حىت نعترب اإلنسان أكرب قيمة يف 

ان أشكل عليه اإلنس:(الوجود، وهناك مجلة رائعة للتوحيدي تقول

، كيف ميكن أن نصاحل اإلنسان على أرض الواقـع، )41( )"اإلنسان

فقد جاء اإلسالم مبيتافيزيقا ربانية تكّرم وختاطب اإلنسان أنه خليفة 

اهللا يف أرضه، وجتعله يف أمسى املعاين والقيم املثلى اليت جتعل منه كائنا 

يف مع خمتلف متعقـال ومتحضـرا، ميلك القدرة على التفاعل والتك

  .املستجدات

اليت تقـوم على احرتام اإلنسان واعتباره  إذا كانت النزعة اإلنسيـة

 فهذه النزعة ال تعترب: "أمسى ما يف الوجـود، فإن أركون يصرح قائال

حكـرا على أوروبا والـغرب، بل متأصلة يف التـراث العريب 

اإلسالم ، فكل مفكر يريد أن يضيف شيئا يف تاريخ )42("اإلسالمي

ويزيد من عظمة الفكر اإلسالمي يتهمونه، و هذا ما حصل يف 

املاضي وما زال حيدث يف احلاضر، فقد طفر أركون طفرة معرفية 

  .جديدة يف ساحة الدراسات العربية واإلسالمية

اآلليات المنطقية المستخدمة في نقد وتفكيك بنية العقل العربي  

  :اإلسالمي

كل من اجلابري وأركون إلجناز إن األداة اليت استخدمها  

مشروعهما توحي باالختالف والتنوع، إذ جند أن اجلابري قد أعلن 

منذ بداية مشروعه عن تبنيه لإلبستمولوجيا واعتماد النقد 

اإلبستمولوجي بغية تفكيك العقل العريب والكشف عن مكوناته، 

وهنا نود الوصول إىل خالصة أوردها اجلابري حول طبيعة البحث 

إن : "بستمولوجي مشريا إىل الصيغة اإليديولوجية فيقولاال

اإلبستمولوجيا تدرس وتنقد وعي اإلنسان بالعامل، مبا فيه هو نفسه، 

الشيء الذي ... وعيه املؤسس على أكرب قدر ممكن من املوضوعية

جيعل وعيه انعكاسا إيديولوجيا لواقعه العام، ومن هنا تلك الصيغة 

د أن يتضمنها، صراحة أو ضمنا كل حبث اإليديولوجية اليت ال ب

  .)43( "ابستمولوجي

أما أركون فقد سلط مناهج علوم اإلنسان وا�تمع واللغة على 

الرتاث العريب اإلسالمـي، والتطرق للمقدس واملستحيل التفكري فيه، 

مستعينا باأللسنية واألنرتوبولوجيا اإلسالمية، طارحا األسئلة اليت 

على رفض التقوقع والتزمت والعمل بالعقل  تنقب عن الفكر وحتثه

النقدي، لذلك حناول االعتماد على مقاربة بني هذين املفكرين يف ما 

  .جيمع بينهما وما يفرق بينهما، وما يربط بينهما من عالقة
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وقبل الوقوف على حقيقة هذه املقاربة ينبغي أن نتساءل عن 

ا للعقل العريب اآلليات املنطقية اليت اعتمد كل منهما يف نقدمه

  .واإلسالمي

( أما اآللية األوىل فتتمثل يف قياس الشاهد على الغائب، جند أن

قد استخدم هذه الطريقة لالستدالل على أرائه ) ابن خلدون

االجتماعية والربهنة على قوانينه العمرانية اليت كونت الدعائم 

ان األساسية لعلمه االجتماعي واليت استقرأها بالنظر إىل  العمر 

  .البشري

فتتثمل يف تأثري علم املنطق على علم أصول   وأما اآللية الثانية

الفقه الذي ميثل كيفية تعقل أحكام الشرع ويبحث يف القواعد اليت 

نتوصل �ا إىل استنباط األحكام الشرعية من أدلتها اإلمجالية 

والتفصيلية، والغرض منه هو فهم وتعقل العقيدة اإلسالمية، ألن 

العقالنية األرسطية للفكر اإلسالمي مل يقتصر على استخدام  امتداد

القياس األرسطي يف فهم املشكالت الفلسفية واملعرفية فقط، بل 

اإلمام (توسع إىل دائرة العلوم الشرعية، وهذا يظهر جليا يف منهج 

احملقق يف مقاصد الشريعة اإلسالمية، ) ه 590/ه 538الشاطيب 

هو تغطية أحكام الشريعة للواقع احلضاري  والذي أدرك أن الغاية منه

اإلسالمي وعقلنة نصوص الوحي وترتيب هذه املصادر حسب 

  .التشريع اإلسالمي

لكن ما يهمنا حنن هو كيف نظر كل منهما هلذين املسألتني؟  

جند اإلجابة يف منهج كل من اجلابري وأركون عندما استخدما 

المي وتنقيته من الرواسب التحليل املنطقي لنقد العقل العريب واإلس

الفكرية التقليدية اليت أدت إىل حتجر وتقوقع العقل حول قضايا 

رجعية ال ختدم املسلم يف التكيف مع العصر ومسايرته لتقنيات 

البحث العلمي والتكنولوجي، الن النقد ال يعىن اهلدم بل البناء، 

ر أي باشال(وهذا حييلنا بدوره إىل اإلبستمولوجيا الباشالرية 

اليت اعتمدت التحليل والنقد إلعادة بناء الفكر ) م 1884/1962

فلسفة ( املعاصر وجعله أكثر ليونة وتقدما، واليت تأسست على

مفهوم القطيعة  "، ويتجلى )الرفض وإحداث القطيعة اإلبستمولوجية

اإلبستمولوجية عند باشالر أن الفكر اإلنساين عرف حتوالت جذرية 

ل انتقاله من اإلشكالية قبل العلمية إىل وعميقة، وذلك من خال

، وهنا يظهر تأثري هذه العقالنية املعاصرة )44("اإلشكالية العلمية

وامتدادها للفكر العريب اإلسالمي خصوصا عند  اجلابري وأركون 

  .وكذا املنهج البنيوي املعاصر

لكن إذا تتبعنا هذه املقاربة املنهجية بينهما جند أن اجلابري مل 

بالظاهرة الدينية وال جتليات الوحي وال الدور الذي قـام به الرمـز يهتم 

واخليـال واملدهـش كمـا فعـل أركون، لكنه كان يشتغل على نصوص 

تراثية تدخل يف صلب ما أنتجه العقل اإلسالمي، يف حني جند أركون 

قد عمد إىل الفصل بني العقل العريب والعقل العريب اإلسالمي وبني 

ملغريب، ومن أبرز ما يفصل مشروع أركون عن مشروع املشرقي وا

اجلابري هو التصنيف الثـالثي للعقل العريب الذي وقف هذا األخري 

عنده يف ابستمولوجياه وأن النظـام الربهاين قائم على القياس 

  .األرسطي الذي يفيد اليقيـن

كذلك مل يقم أركون كاجلابري بتقسيم أنظمة العقل أو إجراء 

ا بينها، لكنه حاول أن خيضع العقل اإلسالمي مبجمله تفضيل فيم

ملشروعه النقدي، دون أن يهدف إىل إضعاف العقل وإمنا إىل 

حممد أركون استبق كل " إخراجه من السياج الذي انغلق داخله، 

ذلك عندما اخنرط يف التحليل النقدي الراديكايل للمشكلة الرتاثية 

حلها وإمنا يف  اليت فشل املثقفون العرب ليس فقط يف

، هذا باإلضافة إىل أن أركون كان حريصا يف عمله )45("تشخيصها

على البحث حيث مل يعط أمهية إىل اجلانب اإلبستمولوجي يف 

عمله، والبحث يف عامل يتم التفكري فيه، وما مييز أيضا منهج أركون 

عن اجلابري هو التصوف، فاجلابري  يرى أن التصوف اإلسالمي قد 

ر ا�ردات وباخلصوص عندما ادعى املتصوفة أن غرق يف حب

  .مشاهدا�م هي مبثابة احلقيقة يف مقابل الشريعة

  :التحليل المنطقي ونقد العقل الغربي

جتدر اإلشارة يف سياق هذه املقاربة بني مشروعي نقد العقل  

العريب اإلسالمي، التساؤل هل الفكر العريب املعاصر يف حتليله لبنية 

يب اإلسالمي اعتمد على التحليل املنطقي وتوظيفه وفق العقل العر 

آليات منهجية دقيقة وواضحة املعامل؟ مثلما اعتمد مفكرو الغرب يف 

حتليل العقل الغريب والبحث عن الوسائل الكفيلة باملعرفة، كاألملاين 

من خالل ابستمولوجياه حمققا ) م 1804/  1724(اميانويل كانـط 

اته والتمييز بني عامل الفينومان أي الظواهر يف قدرة العقل وإمكاني

احملسوسة والنومان أي  امليافيزيقا، فالعقل بإمكانه أن يدرك القضايا 

واملشكالت اليت حتدث يف الزمان واملكان، أما عامل النومان فيفلت 

من قبضة العقل، ومنه يسلم كانط بوجود اهللا واحلرية وخلود النفس، 

جمرد النقد، ولكنه يريد النقد التحليلي،  ال يعين) "كانط(لذلك جند

فهو مل يهاجم العقل اخلالص، بل كان يرجو أن يظهر 

  .)46("إمكانياته

أن شروط تعقل املعرفة، أي ) "م1804/ 1724(فحسب كانط 

  دفعها إىل أقصى مشول

ممكن وأقصى توحيد ممكن، مع بقائها معرفة مطابقة، هي 

ي استعماهلا استعماال تنظيميا االستعمال املشروع ألفكار العقل، أ
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حمايثا، مما يعين أّن مثة استعماال غري مشروع للعقل ناتج  عن 

  .     )47("اإلخالل بشروط املعرفة النظرية

ليحّلل اجلدل الديالكتيكي ) م1770/1831هيجل (لذلك جاء 

فعمل الفكر املنطقي ينطوي : "وفق نسق منطقي حمكم حيث يقول

ظة ا�ردة وهي خاصة بالفامهة اليت تعزل اللح: على حلظات ثالث

التعّينات، اللحظة الديالكتيكية وهي خاصة بالعقل السالب حيث 

ينبثق التناقض، اللحظة النظرية وهي خاصة  بالعقل املوجـب حيث 

) م1938/ 1859هوسرل(كذلك . )48("يتم االرتفـاع إلـى التأليف

نهج الظواهري، الذي استطاع أن يؤسس فلسفة معاصرة قوامها امل

فالظوهرية تعين الواقع الذي يقصده املرء "ومن الناحية الفلسفية 

على الفلسفات السابقة جعلته ) هوسرل(، فثورة )49("بواسطة الشعور

يعيد بناء البيت الفلسفي قصد استنطاق األشياء بوصفها معطيات 

وجدت يف نفسي بداهة ما ): "هوسـرل(ذا�ا، ويف السياق ذاته يـقول 

هي بداهة أنه جيب علي قبل كل شيء أن أنشئ فينومينولوجيا 

ماهوية تكون الصورة الوحيدة اليت حتقق أو ميكن أن يتحقق �ا علم 

  .)50("فلسفي هو الفلسفة األوىل

الذي جاءت شهرته يف الفكر ) م1889/1951فتجشتاين(أما  

رسالة منطقية (الفلسفي املعاصر من كتابه على وجه اخلصوص 

، وجعل من التحليل هو احلجر األساس الذي أرسى عليه )ةفلسفي

ينوي نشر مصنف منطقي فلسفي الذي ) فتجشتاين( فلسفته، وكان

حيتوي على مقاربة للفلسفة تنسف إمكانية التفلسف وتعيدها إىل 

  .)51("نقطة االنطالق

تكون أشبه بالثورة على الفلسفة التقليدية، ) فتجشتاين(ففلسفة  

الذي يعد حبق من أعالم الفكر الفلسفي ) م1872/1970راسل(و

وإمام التحليل املنطقي املعاصر، فالفلسفة العلمية عنده هي جهد 

عقلي متواضع يرفض التورط يف إقامة مذهب ميتافيزيقي، ومعاجلة 

املشكالت الفلسفية عن طريق اصطناع مناهج التحليل املنطقي، 

ابع العلمي للفلسفة، وتتضح لنا من تأكيده على ضرورة توافر الط"

ورفض أي  حماولة يقوم �ا الفالسفة لبناء انساق فلسفية على غرار 

  .)52("ما تذهب إليه امليتافيزيقا التقليدية

الفيلسوف اهلريمينوطيقي الذي سار ) م1900/2002غادامار(و 

الذي قام ) م 1889/1976هايدغر مارتن (على خطى الوجودي 

بحث عن منهج  يعتمد على عملية الفهم بنقد اهلريمينوطيقيا اليت ت

يف نقد العقل الغريب األورويب بصفة خاصة، ميكننا أن نكتشف ذلك 

وعليه وجدت من جانيب، املنطلق األول يف نقد املثالية : "يف قوله

  . )53("واملنهجاوية اللتني ميزتا عهد نظرية املعرفة

الشك  فالتحليل إذا يعمل على تقدمي نتائج يقينية ال حتتمل 

والتخمني، لتحديد حركة العقل العريب اإلسالمي يف املستقبل، حيث 

جند أن نقد العقل العريب الذي اعتمد على حتليل إيديولوجي مل يدرك 

نتائج يقينية مثلما هو الغرب، ألن العقل العريب اإلسالمي ظل 

  .يتخبط يف إشكاليات أكثر تعقيدا كالتخلف واالنغالق الثقايف

عند اجلابري ال يعين الرفض بل معناه النهضة، فهو فنقد العقل 

أن النظام الربهاين هو النموذج، الذي يدعو إىل عصر جديد يعيد 

احلياة إىل النظام الربهاين الذي أسس على وفقه الفكر احلديث 

. واملعاصر الغريب، معتربا أن العقل هو السالح لبداية عصر جديد

الثالث أنتجت العلم، بل كما جند اجلابري يرى أن احلضارات 

التفكري يف العقل، وقد اعتمد يف نقده للعقل على عدد من املفاهيم 

كوَّن(الفلسفية واملنهجية الغربية، كمفهوم العقل 
ُ
كوِّن وامل

ُ
عند ) امل

، ومفهوم القطيعة اإلبستمولوجية عند )م1867/1963(الالند

ومن ). م 1926/1985فوكوميشال (، واألركيولوجيا عند )باشالر(

خالل حديث اجلابري عن العقل اإلسالمي وتركيبته الداخلية وكيفية 

نشأته وطرائق اشتغاله يف التاريـخ وا�تمـع، خلص إىل أن هذا العقل  

حتول إىل عقل صلب ومغلق على ذاتـه، وهذا لنزع صفة العقالنية 

  .عنه

ينطلق هو األخر من منظور نقدي متفتح قائم على ) أركون(لكن

معني  للعقل اإلسالمي، قائم على منهج تفكيكي دريدي أي  تصور

ألن اخلطاب الفلسفي "، )م 2004/ 1930جاك دريدا(نسبة إىل

الدريدي خطابا مفككا من حيث إنه يرمي إىل إعادة النظر يف 

اخلطاب الغريب امليتافيزيقي الذي جتاوزه العصر وجتاوزته احلقيقة، 

لذلك استخدم أركون . )54("ليرفض مركزية العق) جاك دريدا( لكن

كل األدوات يف إطار مشروعه الفكري الذي يسميه اإلسالميات 

التطبيقية، والذي يهدف إىل إحداث قطيعة إبستمولوجية مع 

الدراسات التقليدية اإلسالمية، اليت توصف بالرؤية السكونية واليت 

التطور  تستخدم املناهج الوضعية والتارخيية والفيلولوجية، حني جتاوزها

إن اهلدف األقصى للتفكيك يتمثل : "العلمي، ومنه يقول أركون

بإتاحة معرفة للظواهر البشرية واالجتماعية والتارخيية ومعرفة كيف 

  .)55("تشكلت وانبتت، كما أنه يقوم بوظيفة حتريرية وتطهريية ومؤكدة

  :الجابري وأركون وإعادة بناء العقل العربي اإلسالمي

سياق هذه الدراسة بني مشروعي نقد العقل  جتدر اإلشارة يف

العريب اإلسالمي إىل مفهوم القطيعة املعرفية واملفاضلة اليت أقامها 

اجلابري بني املشرق واملغرب، فالقراءة اليت قام �ا اجلابري للرتاث 

العريب اإلسالمي متيزت بوقوفه عند نقطة مفصلية تكمن يف إبراز 

اليت عرضها املشرق العريب اليت  االختالف بني التجربة الفكرية
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وبني التجربة ) العقل املستقيل(وصلت يف األخري إىل ما أمساه 

الفكرية اليت جتلت يف املغرب العريب وأدت إىل تأسيس النظام الربهاين 

يبقى الربهان كنظام : "وجعله ركيزة البد منها، لذلك يـرى اجلابـري

ن والعرفان بكونه يعتمد معريف بقي متميزا، منهجا ورؤية عن البيا

منهج أرسطو ويوظف جهازه املفاهيمي واهليكل العام للرؤية اليت 

شيدوها عن العامل، عن الكون  واإلنسان واهللا، مما جعل منه عاملا 

معرفيا خاصا خيتلف عن عامل البيان وعامل العرفان ويدخل معهما، 

  .)56("وبكيفية خاصة مع البيان يف عالقة احتكاك وصدام

فكل حماولة  للنهوض باحلضارة اإلسالمية املعاصرة جيب أن  

ترتكز على منوذج مستمد من الرتاث، لكن ليس غريبا أن يتحقق 

يف جمال ) م1198/ه595-م1126/ه520ابن رشد (ذلك مع 

 الشاطيب(و) ه456/ه384ابن حزم األندلسي(الفلسفة، و

. ميفيما خيص علم أصول الفقه والتشريع اإلسال)  ه590/ه538

ومل يتفق أركون مع اجلابري يف حديثه عن القطيعة، وإمنا على توسيع 

دائرة هذا املصطلح ملزيد من االستفادة وتسليط الضوء على الطبقات 

التارخيية املرتاكمة، فهو ال يرى أية قطيعة بني املشرق واملغرب أو بني 

الفكر  الربهان والبيان والعرفان، ومل ير أركون أية قطيعة حقيقية بني

  .الدينـي والعقلـي، أو على صعيد استخدام العقل

فاملهم عند أركون هو كيف استوعب العقل اإلسالمي الفكر  

اليوناين، وتفاعل معه من خالل املناظرات واملناقشات اخلصبة 

واإلنتاج الفكري القيم الذي وصل إليه، أي املناخ املنفتح على 

القطيعة  اليت ستحدث يف املرحلة النقاش واحلوار موازاة مع االنغالق و 

التالية للعصر اإلسالمي الكالسيكي املبدع، مرحلة االجرتار والتقليد، 

ويشري أركون إىل استمرارية اخلطاب الديين السائد حاليا يف القرن 

العشرين، ألن رؤية العامل واإلدراك واحملاجة والتأويل هي نفسها، إذ 

ملاذا ال متأل ساحتنا : "ة العقل العريبيقول اجلابري يف خامتة كتابه  بني

الثقافية بقضايا تراثنا هلا عالقة باهتمامات شعوبنا، اهتمامات النخبة 

والشباب واجلماهري قضية اللغة وجتديدها وقضايا الشريعة وشروط 

التجديد فيها وإمكانات تطبيقها وتطويرها، والعقيدة  وأنواع  

ة  �ا، أضف إىل ذلك نتائج األغالل الفكرية  والسياسية امللتصق

  .)57("قضايا التاريخ واألدب والفلسفة اليت يزخر تراثنا �ا

  :الخاتمة

إن اإلميان  بقوة احملاجة وأمهيتها هو الشرط املسبق لكل حبث فكري 

جاد وهادف، مما جيعل من العقل ليس ملكة للمعرفة فحسب، وإمنا 

والفلسفية على وجه أداة فعاّلة يف التعاطي مع املشكالت الفكرية 

اخلصوص، فتحليل العقل العريب اإلسالمي ونقده يف الفكر العريب 

املعاصر، وإعادة صياغة مفاهيمه وفق آليات منطقية حمكمة يعمل 

على استخدام العقل وتكييفه مع ا�تمع العريب اإلسالمي، إال أن 

ة اجلابري وأركون أحدثا ثورة فكرية وقطيعة إبستمولوجية يف الثقاف

العربية اإلسالمية، فإعادة قراءة العقل ونقده تعد خطوة هامة حنو 

التجديد واملعاصرة وعدم الركون إىل املاضي واجرتاره، فقد استطاع  

  .  كل منهما تأسيس فكر عقالين حداثي وفق منطلقات نقلية عقلية

 :     الهوامش

، 1938وت، أبو نصر الفارايب، رسالة يف العقل ، حتقيق موريس يوبيج، بري  .1

 . 12ص

مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، اجلزء الثاين، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة  .2

 .84، ص 1982، بريوت، 

حممد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر، دراسة حتليلية نقدية، مركز دراسات  .3

  .9، ص 1994، مارس  5الوحدة العربية، بريوت، ط

 .  13، ص 3، العقل والنقل عند ابن رشد ، طحممد أمان بن علي اجلامي .4

، مركز دراسات 1تكوين العقل العريب، نقد  العقل العريب  ،حممد عابد اجلابري .5

 . 15 ص 2009، مارس 10ط  الوحدة العربية، بريوت،

أبو نادر نايله، الرتاث واملنهج بني أركون واجلابري، الشبكة العربية لألحباث  .6

  . 55، ص 2008 1والنشر، بريوت، ط

جنفياف  روديس لويس، ديكارت والعقالنية، تر عبده احللو، منشورات عويدات  .7

 . 9، ص  1988،  4،بريوت باريس، ط

يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة، مكتبة الدراسات الفلسفية ، دار املعارف،  .8

 . 47-46، ص 1986، 5القاهرة، ط

 . 56املرجع نفسه، ص  .9

، مركز دراسات 1العقل العريب، نقد  العقل العريب حممد عابد اجلابري، تكوين  .10

  .21ص  2009، مارس 10الوحدة العربية، بريوت ،ط 

مالك بن نيب، مشكالت احلضارة، مشكلة الثقافة، ترمجة عبد الصبور شاهني،  .11

 .  13ص  ،1984، 4دار الفكر، دمشق، ط

ور العلوم حممود الذاودي، الثقافة بني تأصيل الرؤية اإلسالمية واغرتاب منظ .12

 . 2006، 1االجتماعية،دار الكتب اجلديد املتحدة،  بريوت، ط

عمر مهيبل، البنيوية يف الفكر الفلسفي املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  .13

 . 16، ص 1993، 2اجلزائر، ط

عبد الرمحان بدوي، موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية، ا�لد األول، الفلسفة  .14

، 1رة العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، طوالفالسفة يف احلضا

 . 123، ص 1987

، املثقفون يف احلضارة العربية حمنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد حممد عابد اجلابري، .15

 . 125، ص 2009يونيو   ،2العربية، بريوت، ط  مركز دراسات الوحدة 

ليلية نقدية، مركز دراسات حممد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاص، دراسة حت .16

 . 154ص  ،1994، مارس 5الوحدة العربية، بريوت، ط

مركز اإلمناء  ترمجة هاشم صاحل، حممد أركون، تارخيية الفكر العريب اإلسالمي، .17

 .56،ص  1998 ،3ط الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، القومي، بريوت،

رة، بريوت، الطبعة الثانية، القاه زكي جنيب حممود، قصة عقل، دار الشروق، .18

 . 123 – 122، ص 1988

حممد عابد اجلابري، حنن والرتاث، قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي، املركز  .19

 .  20، ص 1993، 6الثقايف العريب، بريوت، ط

حيي حممد،نقد العقل العريب يف امليزان، دراسة مطارحات نقد العقل العريب  .20

 . 220، ص 2009ابري، أفريقيا الشرق، املغرب، للمفكر املغريب حممد عابداجل
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منصور عفيف، احلوار الفكري  جملة تصدر دوريا عن خمرب الدراسات التارخيية  .21

 .78- 77ص  2007جوان  9والفلسفية، جامعة  منتوري قسنطينة، العدد 

حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  .22

  .30 -29، ص 2009س ، مار 10ط

فصل املقال مابني الشريعة واحلكمة من  أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، .23

 .28ص ،1986 بريوت، املطبعة الكاثوليكية، دار املشرق، االتصال،

مركز دراسات الوحدة  إشكاليات الفكر العريب املعاصر، حممد عابد اجلابري، .24

 .   44 – 43، ص  1990،  2، طالعربية، بريوت

يف الفكر الغريب املعاصر، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  حسن حنفي، .25

 . 43ص  ،4،1990والتوزيع، بريوت، ط

من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية ، من مقدمة كتاب اجلابري .26

 .269ص ،والرتبوية

 .272مصدر سابق، ص   حممد عابد اجلابري ، .27

ملعاصر، دراسة حتليلية نقدية بريوت، دار حممد عابد اجلابري، اخلطاب العريب ا .28

 .177، ص 1982 الطليعة،

حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف  .29

، ص 1985، نقد العقل العريب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب الثقافة العربية،

584 . 

 .585املصدر نفسه، ص   .30

من فيصل التفرقة إىل فصل املقال، أين هو الفكر اإلسالمي  حممد أركون، 1 .31

،  1995، 2املعاصر، ترمجة وتعليق هاشم صاحل، دار الساقي، بريوت، ط

  .   151ص

حممد أركون، حنو نقد العقل اإلسالمي، ترمجة وتقدمي هاشم صاحل، دار الطليعة  .32

 . 6، ص 2009، يوليو 1للطباعة والنشر، بريوت، ط

األنسنة واإلسالم مدخل تارخيي نقدي ،ترمجة وتقدمي حممود عربن حممد أركون،  .33

   .137،ص  2010 ر، يناي 1دار الطليعة للطباعة والنشر ، بريوت، ط

حنو تاريخ أخر للفكر : حممد أركون، الفكر األصويل واستحالة التأصيل .34

  . 319ص  1999اإلسالمي، ترمجة هاشم صاحل، دار الساقي، بريوت، 

الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ترمجة وتعليق هاشم صاحل، حممد أركون،  .35

، 1993شارع زيغود يوسف اجلزائر 3الفوميك، املؤسسة الوطنية للكتاب 

 .232ص

 . 237،ص  سابق مصدر حممد أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، .36

الدوغمائية    حممد أركون، حترير الوعي اإلسالمي، حنو اخلروج من السياجات .37

، أبريل 1ة، ترمجة هاشم صاحل، دار الطباعة للنشر والتوزيع، بريوت، طاملغلق

 . 15 – 14، ص   2011

 . 250الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، مصدر سابق، ص  حممد أركون، .38

 .253ص ،املصدر نفسه .39

حممد أركون، األصول اإلسالمية حلقوق اإلنسان، مقال مبجلة الفكر العريب  .40

 .110ص  1989، 63- 62ومي، بريوت، عدد املعاصر، مركز اإلمناء الق

 . 259مصدر سابق، ص   ،حممد أركون، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد .41

 .260، صاملصدر نفسه .42

العقالنية املعاصرة وتطور الفكر : حممد عابد اجلابري، مدخل إىل فلسفة العلوم .43

  .48ص  1994، 3العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط

، فريدة غيوة، اجتاهات  131ص  شالر، تكوين الفكر العلمي،غاستون  با .44
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 . 170، ص  2002ط،.د
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 .7، ص )ت.د(، )ط.د( ، بريوت،القومي
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 .15، ص  1993، 1والنشر، بريوت، ط
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 ماهر عبد القادر حممد، فلسفة التحليل املعاصر، دار النهضة العربية  للطباعة .52
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