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العقالنية والنهضة

اجلزيرةنت/حسني عبد العزيز/ عرض

املعاصر،  جتديد الفكر العريبقد ساهم مسامهة كبرية يف  حممد عابد اجلابريال يشك أحد يف أن املفكر العريب 

ودراسات التراث  حقل اإلسالمياتوفتح مساحات أمام التفكري يف قضايا وإشكاليات عدة، ال سيما يف 

.وتاريخ الفكر

فقد تناول هذا الكتاب، الذي شارك فيه خمتصون يف الفكر والتراث اإلسالمي، القضايا األكثر حضورا يف 

  .يف وجهيه العقل النظري والعقل العملي كمسألة التراث واحلداثة، ونقد العقل العريبمؤلفات اجلابري 

  اجلابري والعقل النظري

أن رؤية اجلابري للموروث الفلسفي والفكري العريب بدأت معاملها مع كتاب  رضوان السيدى الدكتور ير

، وكانت رؤية جديدة للفلسفة والفالسفة يف املشرق العريبففي هذا الكتاب قدم اجلابري  ".حنن والتراث"

اليت مل تكن يف نظر اجلابري من أجل ، هذه احملاولة التوفيق بني الفلسفة والدينالذي حاول  الفارايبالبداية مع 

التالؤم واألسلمة، بل كان هلا هدف كبري وهو احلاجة إىل التوحد يف اال احلضاري العريب اإلسالمي، ومن 

  .، وهلا توظيفات أيديولوجيةقراءة الفارايب للفلسفة اليونانية قراءة أيديولوجيةهنا كانت 

  
  

العقالنية والنهضة يف مشروع حممد عابد اجلابري: الكتاب-

جمموعة باحثني: املؤلف-

٣٨٤: عدد الصفحات-

بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية: الناشر-

٢٠١٢: الطبعة األوىل-
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، إا حلظة االنتقال من كلحظة أرسطو يف احلضارة اليونانيةة اإلسالمية لقد كانت حلظة الفارايب يف احلضار

، وقد أفاد اليونان من حضارة الشرق العشائرية إىل دولة املدينة اإلمرباطوريةامليتوس إىل اللوغس، ومن 

ذلك ودجموها يف حضارم من دون اإلخالل بالثوابت، وأمهها ال شيء من ال شيء، أي ال وجود من العدم، و

، وقد حاول الفارايب ممثل القوى الصاعدة التوفيق )اخللق من العدم(احلضارة اإلسالمية  خبالف املبدأ األول يف

.يف هذه النقطة بطرائق ملتوية، من خالل اعتبار ما يف الدين مثاالت ملا يف الفلسفة

الواعد الذي ميثله  تيار التقدميوال، أهل النقلالتيار الذي ميثله : كان هناك تياران يف عصر الفارايبلقد 

، وألن اتمع قام على أساس الدين، فلم يكن من املمكن إلغاؤه، بل إقامة نوع من التوازن املعتزلة والفالسفة

  .الذي خيدم التقدم وحيقق سيطرة العقل

كالية نفسها اليت ، ومع انتماء ابن سينا إىل اإلشابن سينا وفلسفته املشرقيةبعد الفارايب ينتقل اجلابري إىل 

  .عاجلها الفارايب، فإن ابن سينا حبسب اجلابري حول ما قام به الفارايب

، وقرأ رسائل إخوان الصفا، تأثر يف تكوينه بالفلسفة اإلمساعيلية) ابن سينا(يقول اجلابري إن الشيخ الرئيس 

خدمها الفارايب لكن الوقت قد واطلع على الفلسفة يف دار كتب السامانيني، واستخدم العناصر نفسها اليت است

  .الفاضلة وانتهت اآلمال بقيام دولة مركزية واحدة مثاهلا مدينة الفارايبتغري 

 تكريس ال عقالنية، ومن هنا كان اجتاهه جتسيدا حلقبة اجلمود واالحنطاطلقد كان ابن سينا بالنسبة للجابري 

  .مثل السهرورديزايل غري تلميذ له مثله يف الفكر اإلسالمي حتت غطاء عقالنية موهومة، وما كان الغ

كان الفارايب يؤكد أن السعادة هي سعادة اتمع بعد إزالة التناقض بني الدين والفلسفة، أما ابن سينا فقد 

فالنفس مستقلة متاما عن اجلسد باجلوهرية انصرف إىل إبراز الثنائية ليس يف الكون فحسب بل يف أجزائه، 

  .والروحانية واخللود

، واجلابري يعتقد أن ثنائية ابن سينا بالنفس وأمهل العقل، بينما اهتم هتم الفارايب بالعقل وأمهل النفسا

النفس والعقل من أركان الفلسفة املشرقية، وهذه التفرقة بني أرسطية الفارايب ومشرقية ابن سينا هي اليت 

  .ابن سينا وابن رشدبريين من خالل رمزيهما الك العرفان والربهاندشنت عند اجلابري مقوليت 

، وألنه منهج املتكلمني منهج غري برهاينالغزايل ألنه / ويف املغرب رفض ابن رشد املنهج املشرقي السينوي

  .القائم على االستدالل بالشاهد على الغائب، ألجل التوفيق بني الدين والفلسفة، عامل الشهادة وعامل الغيب
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لدى علماء اللغة  قراءة موجزة للبدايات التنظريية يف املشرقيد، إىل وقد عاد اجلابري، حبسب الدكتور الس

والنحو يف كتابيه تكوين العقل العريب وبنية العقل العريب، وبني النحو والفقه وعلم الكالم ظهر منهج البيان 

استمرارية باعتباره املنهج الذي ساد عند أهل السنة وشوشه الغزايل مبزجه مبنهج العرفان، فوحدة السلطة و

الدولة هي اإلشكالية العامة للفكر النظري يف املشرق، ومن هنا انصب اجلهد إىل توحيد الدين والفلسفة، وهذه 

  .إشكالية مل تكن موجودة يف املغرب، ولذلك انصب اجلهد على فصل الدين عن الفلسفة

  يف نقد العقل النظري

اض املفاهيم اليت استعارها اجلابري من فالسفة الغرب، يف هذا الفصل باستعر عبد اإلله بلقزيزيبدأ الدكتور 

  .وكيف أعاد مواءمتها مع احلقل املعريف العريب

"

مثلما فعل ألتوسري حني استعار بعض املفاهيم اليت حنتها غاستون باشالر وهو يقرأ التاريخ العلمي لعلم الفيزياء من أجل 

فاهيم نفسها وغريها إلعادة قراءة ابن سينا وابن رشدإعادة قراءة ماركس، كذلك حاول اجلابري استعارة امل

"  

وهو يقرأ التاريخ العلمي لعلم  غاستون باشالرمثلما فعل ألتوسري حني استعار بعض املفاهيم اليت حنتها : يقول

 وغيرها إلعادة قراءة ابن استعارة املفاهيم نفسهاالفيزياء من أجل إعادة قراءة ماركس، كذلك حاول اجلابري 

.سينا وابن رشد والعالقة بني الفلسفة يف املشرق اإلسالمي والفلسفة يف املغرب واألندلس

من جان بياجيه، ويعلن رغبته يف نقله من حيز التحليل  الالشعور املعريفومن هذه املفاهيم، مفهوم 

ال شعورا "بوصفه والتحليل اإلبيستيمولوجي، فيعرفه  التحليل النفسي اجلماعيالسيكولوجي الفردي إىل حيز 

مجلة املفاهيم والتصورات الذهنية اليت حتدد نظرة اإلنسان العريب إىل الكون واإلنسان معرفيا عربيا، مبا هو 

  ".واتمع والتاريخ

، لكن حتليل الثقافة الغربيةمن ميشيل فوكو، الذي استعمله يف  النظام املعريفكما استعار اجلابري مفهوم 

النظام املعريف هو مجلة من املفاهيم واملبادئ واإلجراءات : "اجلابري التمس تعريفا هلذا املفهوم على النحو التايل

، وهذا التعريف ال يطابق ما عناه فوكو متام املطابقة، وهذا "تعطي للمعرفة يف فترة تارخيية ما بنيتها الالشعورية

  .تسمح حبسن االستفادة عامل مع املفاهيم املستعارة باستقالليةرغبة اجلابري يف التالتباين نابع من 
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مييز : "وظّف اجلابري مفهوم النظام املعريف يف كتابيه تكوين العقل العريب وبنية العقل العريب، حيث يقول بلقزيز

اع يتميز ، وكل قط)البيان والعرفان والربهان(اجلابري يف الثقافة العربية اإلسالمية ثالثة قطاعات معرفية 

، ومهمته وضع قوانني لتفسري القرآن باالعتماد فالبيان يفيد الظهور واإلظهاربالفعل املعريف الذي يؤسسه، 

وهدفه استغالل اإلسالم وتوظيف اللغة  يفيد الكشف والعيان،على اللغة والنحو والبالغة والكالم، والعرفان 

، ويهدف إىل يفيد االستدالل املنطقيالغنوصية، والربهان معتمدا على االعتقادات   للترويج لعقائد قبل إسالمية

  ".تبيئة الفلسفة اليونانية، معتمدا على جمموع املعارف املنقولة واملترمجة من مصدرها اليوناين

يف  وطور األزمةحيث تداخلت هذه النظم فيما بينها،  طور التكوين: عاشت هذه النظم املعرفية الثالثة طورين

تصحيح الوضع  القاضي عبد اجلبار واجلويينهلجري، واستعصت يف حالة البيان على حماوالت القرن اخلامس ا

الفكري، يف حني كانت تتفاعل ظاهرة التداخل بني البيان والعرفان، وبني العرفان والربهان، الظاهرة اليت 

ي أطاح باستقالل كل ستأخذ مداها مع عملية التفكيك اليت قام ا الغزايل لتلك النظم، ذلك التفكيك الذ

  .التداخل التلفيقيواحد منها، وفتح الباب أمام ما مساه اجلابري 

، بينما كانت ترتسم يف وضعها فيها الغزايلمل تعرف الثقافة العربية اإلسالمية يف املشرق حال هلذه األزمة اليت 

اليت تأسست على  ن خلدونعرب أعمال ابن حزم وابن باجة وابن رشد واباملغرب واألندلس مالمح خمرج هلا 

بدل قياس الغائب على الشاهد، واملقاصد بدل دالالت  يعتمد االستنتاج واالستقراءنظام خمتلف من املفاهيم 

  .األلفاظ، والسببية بدل العادة

  نقد العقل العملي

  العقل السياسي-

ه حنو اجلزء الثالث يف تشخيص أوضح لطبيعة احلضور السياسي يف أطروحة نقد العقل العريب، جيب التوج

، وذلك من أجل صياغة بعض مقدماته وخالصاته بالصورة اليت "حمدداته وجتلياته: العقل السياسي العريب"

  .تسعفنا يف التقدم يف معرفة كيفية استجابة اجلابري هلواجسه السياسية

نة يف سياق حتليالته، ويف إن نص الكتاب يف الصورة اليت صدر ا، ويف النتائج املعلنة فيه، والنتائج املتضم

عينات النصوص املنتقاة يف متنه، ويف مجله االعتراضية وإشارات االستفهام، كل ذلك يدل على أن اجلابري 

، ومعىن هذا أن نقد العقل السياسي مستمعا إىل وتائر التغيري اجلارية يف الساحة العربيةكان أثناء إجناز عمله 

أو اإلسالم  بصعود وتصاعد ما يعرف بالصحوة اإلسالميةيتسم العريب يكتسب أمهية خاصة يف زمن 
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السياسي، فماذا قدم الكتاب؟ وماذا ميكن أن يقدم إىل املعارك املفتوحة اليوم يف الساحة العربية؟ يتساءل 

  .كمال عبد اللطيفاألستاذ 

، )لة والغنيمة والعقيدةالقبي(حمددات العقل السياسي العريباألول يتناول : يقسم اجلابري كتابه إىل قسمني

من الدعوة إىل الدولة، ومن : وقد فكر يف املعطيات املرتبطة ذه املفاهيم من خالل قضيتني مركزيتني مها

الدولة إىل الفتنة، حماوال من خالل هاتني القضيتني، حبسب كمال عبد اللطيف، تركيب تصور خاص لصريورة 

قائدي يف تاريخ اإلسالم وإىل حدود الزمن العباسي، انطالقا من الزمن السياسي واالجتماعي واالقتصادي والع

  .تسليمه بأن ما حصل بعد احلقبة العباسية مل يؤثر يف روح اخلطاطة املفهومية والتارخيية اليت تتبناها

أما خالصة النقد املباشر الذي يوجهه اجلابري للعقل السياسي فجاء يف القسم الثاين واخلامتة اليت قدمها يف 

  :صورة العمل على ثالث واجهات من أجل إجناز معركة نقد وحماصرة العقل السياسي العريب السائد واملهيمن

    

  .، وبناء مؤسسات اتمع املدينجتاوز بقايا القبيلة يف الواقع العريبحماولة : ـ الواجهة األوىل

من أجل اقتصاد  احلداثة االقتصادية بابتتعلق بالغنيمة ويدافع اجلابري عن ضرورة ولوج : ـ الواجهة الثانية

  .عريب عصري

  .اليت يشخصها يف لزوم حتويلها إىل جمرد رأي يقبل مبدأ االختالف معركة العقيدة: ـ الواجهة الثالثة

"

يتوقف اجلابري عند مسألة مهمة تتعلق مبا أطلق عليه تغييب الفرد يف األخالق اإلسالمية، ومعىن هذا أن القيم الكسروية 

عمة ألخالق الصرب والطاعة تستبعد هذا الفرد على عكس الفلسفة احلديثةاملد

"  

العقل األخالقي-

يف  بإعادة بنائه جمال األخالقضمن سلسلة نقد العقل العريب " العقل األخالقي العريب"تتجلى قوة اجلزء الرابع 

  .الفكر اإلسالمي لضبط حدود هذا اال وأصوله ومرجعياته

نوعية  - حبسب كمال عبد اللطيف- ، مستقرئا اخلطب والرسائل والعهودكتابه هذا إىل  يعود اجلابري يف

القيم اليت تظهر وتضمر، وبانيا التصورات واملفاهيم األخالقية املرسلة يف سياقات ومناسبات خمتلفة، وعاد 
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ابن قتيبة يف  ، ومدوناتكتب األدب، كتب اجلوامع احلافظة لذاكرة الثقافة اإلسالميةاجلابري أيضا إىل 

  .عيون األخبار وجوامع ابن عبد ربه يف العقد الفريد

، ومعىن هذا أن تغييب الفرد يف األخالق اإلسالميةيتوقف اجلابري عند مسألة مهمة تتعلق مبا أطلق عليه 

املدعمة ألخالق الصرب والطاعة تستبعد الفرد، هذا الكيان الذي يتحدد ميالده يف العصور  القيم الكسروية

  .احلديثة بسياق األخالق احلديثة والفلسفة السياسية احلديثة

، لريكب دفاعا آخر عن املصلحة أساس األخالق والسياسة يف اإلسالمكما يقف اجلابري أمام ما أطلق عليه 

حسب كمال عبد - ضرورة متثل قيم احلداثة من خالل تركيب بعض دعائمها يف تارخينا، األمر الذي يتوافق 

  .نزوع اجلابري للفصل والوصل حىت إن ترتب على ذلك أحيانا تركيب املفارقاتمع  - اللطيف

  


