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  مقدمة 

جتسيده  حلل إشكالية التخلف والعمل علىيندرج الفكر العريب املعاصر ضمن املسعى العام 
احلياة، وفشل كل  وجتلت يف خمتلف أوجه الظاهرة اليت الزمت اتمعات العربيةهذه  لتجاوز

    .االجتاه سارت يف هذا احملاوالت اليت

هذا الوضع  أدى إىل تناول هذه القضية املستعصية بطريقة  جديدة  من قبل  رواد ن إ
تلك الطريقة اليت كانت تعتمد على استرياد املذاهب  الفلسفية   عنختتلف الفكر العريب  املعاصر، 

ؤدي إىل حتريض والتعريف ا ألن ذلك ال ي. اخل...كاملاركسية، والوضعية والوجودية الغربية 
مل تعد تصنع احلدث الفلسفي  يف قل العريب على اإلبداع كما أن هذه التيارات الفلسفية الع

  .الغرب

طريقة تؤدي إىل إنتاج فكر فلسفي  عريب  يعرب عن  اخلصوصية وحيمل إبعاد اهلوية  إن هذه
 لاخلام من خالريب حاضرا يف شكله ، بينما يكون الفكر الغاألولوية حيث يكون  التراث فيه حيتل

 خالل مشاريعمن  كنظريات فلسفية جاهزة،، وليس وأساليبهاالقراءة  وطرق هومفاهيم همناهج
احلداثة الفلسفية النهوض وبلوغ  ومتكني اتمعات العربية من حتقيق اآلمال قادرة علىكربى 
  .والثقافية

اءة نقدية  جديدة  جعلت نصب عينيها قراءة  التراث  قرريع  املعاصرة بأا لقد متيزت  املشا      
ألركون  "نقد العقل اإلسالمي " للجابريعلى  أسس منهجية  غربية  على غرار نقد العقل العريب

يف قراءا    هاستخدمت أا إالتوظف مفهوم النقد يف تسمية املشروع   بعض املشاريع ال تن كانوإ
نقده على افها للعقل وعملت ، كما متيزت أيضا باستهدالتأويليةمثل ما فعل أبو زيد يف قراءته 

نتج وللمعارف  داخل  العقل امل إمناابستمولوجيا، ليس العقل كماهية وخاصية مشتركة بني اجلميع، 
من غري املمكن  حتقيق ضه   ألنهالثقافة العربية اإلسالمية  من اجل حتريره ومتكينه من النهوض 

بنياته وشروطه اللغوية يب مسلماته املنطقية وبدون عقل ناهض وهلذا طال  النقد  املوجه للعقل العر



  مقدمة  

 ب 
 

من استعادة روح املبادرة  اإلجرائيةمبقتضى هذه اخلطوة  األخري، حىت يتمكن هذا واملعرفية
  .م حركته مع سريورة التاريخ مبواكبة  معارف وعلوم  العصر جسواإلبداع وتن

والعقالنية  "ي  ملا  بعد  احلداثة  هذه املشاريع  نفسها  ضمن الفكر الفلسف أدرجتلقد             
، النقد املسلط  على التقدم والرقي املعريف  واحلضاريعملية  أساسالنقد ، اليت جعلت من "النقدية 

واملسلمات املنطقية   ،غويةللنفسية واالجتماعية والتارخيية والالشروط ا وإضاءةوتارخييها األفكار 
واليت   التاريخعرب  واألفكاراملعرفة   إنتاجحتدد عملية   والبديهيات  العقلية  باعتبارها بنيات

بدورها حتدد العقل  فيكون وفق هذا املنظور خاضعا  هلذه الشروط، وحمكوما  ذه املقوالت اليت 
ها على خالف التصور املثايل عن العقل  كملكة ميتافيزيقية تها وتارخيييتنسبمدى بني النقد 

  .متعالية

لة  ميكن  حبق من حترير  العقل  العريب  العاجز ، من خالل  تفكيك سأه املالوعي ذ إن  
ومسلماته وبنياته  التارخيية  واالجتماعية املعقدة واملتداخلة واليت منحت  للمعرفة  قيمتها  ونوعها 

اليت مازال   التقليدية بستمولوجية مع األفكار والتصوراتوإحداث القطيعة اإل، حلظة معينةيف 
عن عملية النقد والتقييم املوضوعي للمعرفة   منأىويف  اآلنحمكوم ا حىت  لعريبالعقل ا

الكالسيكية ظل سيطرة القراءات  الراهن، السيما يفالوقت  صالحيتها يفومدى  .وشروطها
تارخييا بإسقاطها وتأويلها ال   للثقافة العربية اإلسالمية، التقليدية للنصوص املؤسسة والتفسريات

  .التقدمية دون وعي حبركة التاريخاملاضي  ضر واملستقبل كماعلى احلا

بالفعل هذه  الوضعية  تعكس العجز الذي أصاب العقل  العريب  الذي  تشكل عرب العصور       
 لوجية، وسياسية واليت رمست حدوده وضبطتروط تارخيية واجتماعية ورهانات إديونتيجة لش

ه، هذه الوضعية كرست واقعا  مترديا وأبقت عليه لوقت وكيفية اشتغال معامله  وحددت  جماالت
  .طويل  من الزمن ومازال
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مساره احلقيقي كما كان  ذلك يف اتمع   إىللإلعادة  العقل  العريب   السبيل الوحيدإن       
 عنهوالتبجيل كما تكشفه    باألولوية ىالعريب  يف الفترة  الكالسيكية  عندما كان العقل حيض

 املبدعة لفالسفةعمال الفلسفية األو  ، "خلق القرآن"  الفلسفية  للمعتزلة من خالل مسالة الرؤى 
، وخمتلف  مظاهر بالشريعة  عند ابن  رشد لعالقة احلكمةالعقالين  التأويل اإلسالم على غرار

واليت كانت شاهدا  على الرقي  آنذاكالتنوع الثقايف والتسامح الفكري والعقائدي اليت سادت  
العلمية املوضوعية املعرفة  الفلسفي وإرساء قيم وأمهية النقدقيمة  إدراكهو . الفكرياحلضاري 
  .للخطاب العقالين املبدع والتأسيس

بالعلوم   متأثرا.ركوين يف املنتصف الثاين من القرن املاضي ويف  هذا املنحى  ولد املشروع األ     
باملقاربات التارخيية  واالجتماعية   األمرالفترة، يتعلق   واملنهجيات اليت عرفها الفكر الغريب يف تلك

 وأساليباملقارن ومفاهيم  واألديانوعلم النفس  األلسنية، والدراسات اجلديدة واالنثروبولوجية
ركون احلضارية أاملعارف والعلوم  تبلورت  رؤية التحليل  الفلسفي، يف ظل هذا الزخم اهلائل  من 

تمعة من أجل التحليل والدراسة جم  وأنواعتوظيف  هذه العلوم واملناهج، والفلسفية مرتكزة على 
التقليدية هلذه النصوص قاطعة مع القراءات والتفاسري  نصوص التراث قراءة  عصرية جديدةقراءة 

مع التصورات وخصوصا النص القرآين املقدس بوصفه النص املركزي يف الثقافة اإلسالمية، وقاطعة 
النقد عليها املنطقية اليت حتكمها، بواسطة ممارسة  والبديهيات واملسلماتية، املعرفية املنهج

ارخيي واالبستمولوجي للمعرفة لبعد التا صرة  حبيث  يؤخذ بعني االعتباروالتأسيس  للقراءة املعا
  . ومكانة اإلنسان  املركزية يف عملية إنتاج املعىن وإعادة  إنتاجهالبشرية 

يستطيع التمييز بني  رخيية اليت حتكم  اخلطاب اإلسالمي املعاصر الذي الونظرا  للرؤية الالتا  
فاألوىل . ا  داخل النسيج العقليملعرفتني العلمية والدينية وال يستطيع  رسم احلدود الفاصلة بينهما

تقوم  على االستدالل املنطقي واملنهجي والثانية تقوم على اإلميان الذي  حيتل اخليال فيه  بعدا 
حتدد تصورات املؤمنني   هي اليتسطورة، وهذه األخرية خالل االحتفاء بالرمز واأل ريا منجوه

ورغم  ،حيث تعتقد امتالك احلقيقة  املطلقة الكامنة يف الوحياعتقادام  املسيجة دغمائيا، وحتكم 
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وكسية يدعي امتالك التأويل الصحيح ثوذأن كل مذهب برتعة أر إال اإلسالميةتعدد املذاهب 
يثق يف العلم  وحيتقرها ويصفها بالزيغ واالحنراف كما ال األخرىويالت أيرفض التحول النص و
 أرادوهذا يتناىف كليا مع تارخيية احلقيقة النسبية اليت  .توصل إليها اإلنسان حالياواملعرفة اليت ي

البحث حاولنا من خالل هذا  اخلطاب العقالين، الذي أسس إرساءهلا بواسطة  التأسيس أركون
 .ركون ريب املعاصر وخصوصا  عند  حممد أالكشف عنها  يف الفكر الع

املفاهيم املتعلقة ذا املوضوع ويبحثه بوصفها حتتل مكانة   وهذا ما جعل البحث يتناول  
املفاهيم اليت مت حبثها  ذهجناز  هذا العمل فكان  مفهوم العقالين والالعقالين من بني هجوهرية  إل

  .من منظور فلسفي عام وكيفية  تبلور هذين املفهومني  داخل  اخلطاب الفلسفي  هاإلي واإلشارة

تارخيي   وحتليله من منظور تناول مفهوم العقل  وارتباطه  بالعقالنية عموما  أيضاومت   
. عالقته  مبفهوم اللغوس واخلطاب حبكم االرتباط العالئقي والتارخيي الذي  حيكمهما إىل واإلشارة
  .   واإلبداع لققد ضمن املسرية التارخيية للعقل املتفتحة  على اخلودور الن

الذاتية  ن وراء أي اختيار مهما كان نوعه ويف أي جمال كان البد من دوافع ومربراتأل  
الدراسات واالهتمام مثل هذه  إىلعن الدوافع الذاتية فيمثلها امليل  فأما. منها واملوضوعية

هذا  اتمع  والباحث   أفرادءا من اهلموم اليت  حيملها  كل  فرد من  متثل  جز الشخصي ا  ألا
. وعيا  مبا  حيدث حوله، وشعوره باملرارة من ذلك  واألكثرواحد من بني هؤالء   األخرهو 

املربرات املوضوعية  تعود  أنيف حني . واالنشغاالتهتمام واالنتماء ميلي عليه هذا النوع من اإل
املعرفة  يف أي  إىلوالوصول  استكشاف احلقائق إىلرغبة الباحث اجلاحمة   إىل األوىلبالدرجة 

ل  فانه  موضوع وخاصة املوضوعات اليت  تقل فيها الدراسات املوضوعية وان وجد الرتر القلي
   ويقتضيها البحث أمهية ما يزيد من  وهذا  باإلديولوجييتداخل فيه املعريف 
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  : هي البحث ئيسية اليت حركتاإلشكالية الر فيما خيص أما

 .هل ميكن اعتبار  الفكر العريب املعاصر  خطابا  عقالنيا ؟ وما هي طبيعة هذه العقالنية؟  
حدود اخلطاب العقالين يف الفكر العريب املعاصر يف ظل اخلطابات  ماهي أخرىوبعبارة 

  .املسيطرة  عليه؟ اإلديولوجي

   :البحث  مثلت أجزاءاملساعدة اليتالفرعية  اإلشكالياتبينما   

وماهي مرجعياا .ماهي مرجعيات وأسس العقالنية يف الفكر العريب احلديث واملعاصر ؟  
جيسد  خطابا  عقالنيا  معاصرا؟  أن؟ وهل استطاع  هذا املشروع أركونوأسسها  يف  مشروع 

  .ديولوجية ؟مأزق التبعية واإلوهل  متكن  هذا املشروع من التخلص من 

  :الفرضياتبطرح جمموعة من  واإلشكاليات الفرعية قمناالرئيسية  اإلشكاليةعلى ولإلجابة 

حد بعيد محل  لواء العقل من خالل حتريره  إىلاستطاع الفكر العريب املعاصر : الفرضية األوىل
وجعله قادرا  على اإلبداع وممارسة النقد احلر وتبين اخلطاب الفلسفي املعاصر وذلك بالنظر إىل 

  . وازكونات النقدية اليت قام ا الكثري من رواد الفكر العريب املعاصر  مثل  اجلابري  املمارس

العبقرية الغربية من   أنتجتهملا  يعدو الفكر العريب املعاصر كونه جمرد نسخ ال: الفرضية الثانية
ة  الن ضوعية العلميعنوة وتعسفا يف معاجلة قضايا الفكر العريب  بعيدا عن املو  أقحمتمناهج 

  .مقنعة  لوجياديفة ال ختلو من إاملناهج املوظ

متكن من ممارسة نقد  أن يؤسس خلطاب عقالين ألنهركوين استطاع الفكر األ: الفرضية الثالثة
ها لدراسة اخلطاب الديين باعتباره اخلطاب املهيمن ستخدام مناهج علمية  معاصرة وظفجذري  با

  .اإلسالميواحملرك للعقل 

لوجية ال ميكن تعميمها بشكل ويديشخصية وإات عاحيمل قن أركونمشروع  :ابعةالفرضية الر
  .الفكر الغريب بالواضح  تأثرهعام  كحقيقة علمية السيما يف  ظل 



  مقدمة  

 و 
 

جستري حتت اعن الدراسات السابقة اليت  تناولت مثل  هذا املوضوع  جند رسالة امل أما
جستري  بعنوان موقف حسن حنفي اورسالة امل جااجلابري منوذ" وإشكالية احلداثةالعقالنية "عنوان 

  .من العقالنية العربية  املعاصرة 

ل  يالطالب كح إعداديل يف فكر حممد اركون من األلسنة والتأودكتوراه  بعنوان  وأطروحة
اخلصوصية  وإشكاليةخطاب احلداثة يف الفكر العريب املعاصر أيضا  دكتوراه وأطروحة مصطفى

  .بنشاين أحسنالطالب   دإعداوالعاملية  من 

فاملنهج النقدي  :من منهج  أكثرخيص املنهجية  املتبعة يف  هذا البحث  فقد مت توظيف  فيما  
أو املعاصرة مبا يف ذلك يف تقييم اخلطابات الفكرية العربية سواء احلديثة  إليهتولدت احلاجة 

  .ركويناخلطاب األ

طبيعته والبحث فيه الفكر العريب وتبيان عرض وحتليل ف من اجل املنهج التحليلي فقد وظ
  .عن البعد العقالين

مناذج الفكر العريب احلديث  من توظيفه عقد مقارنات بنياملنهج املقارن فكان الغرض 
  .العريبالعقالنية املضمنة يف اخلطاب الفكري  أشكال التمييز بنيواملعاصر من اجل 

  :خطة البحث 

      .وخامتة صولقدمة وثالثة فعلى مالبحث  وزعلقد 

طبيعة اخلطاب العقالين الذي اجتهدنا لضبط ماهية اخلطاب العقالين ويتكون هذا  :الفصل األول
  :من مبحثني الفصل

بعنوان العقل من منظور تارخيية  وقد تناولنا مفهوم العقل من رؤية تارخيية   :املبحث األول
حلظة تارخيية ما وهذا ما جعلنا ننتقل عرب  من خالل  املعرفة السائدة يفاليت يتجلى ا كيفية الو
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احملطات الفكرية للعقل كما مت التطرق لدور العقل ضمن املسرية التارخيية للعقل  وأمهيته 
  .االبستيمولوجية 

العقالين والعقالين وقد مت حتليل املفهومني  بشكل  عام من خالل اإلشارة  إىل :  املبحث الثاين
العقل يف خمتلف  امليادين ووقفنا عند حلظة  أبدعهال خمتلف املعارف اليت العقالنية  باعتبارها متث

اليت وسعت دائرة املعقول Friedrich Nietzche  نيتشهالنقدية  وعند  حلظة  Emmanuel Kant   كانط
  .بإضافة الالمعقول فيه وكان هذا الفصل  مبثابة الفصل  النظري 

ويتكون هذا الفصل من  املعاصرية يف الفكر العريب احلديث وقالنوتطرقنا فيه إىل الع: الفصل الثاين
  .ثالثة مباحث

بعنوان العقالنية يف الفكر العريب احلديث ووقفنا  عند احلركة اإلصالحية عند  :املبحث األول
حممد عبده وإبراز طبيعة العقالنية يف اخلطاب اإلصالحي، كما تناولنا مشروع سالمة موسى 

  .  العلمية و الفلسفية بعده العقالين ومرجعيااالنهضوي للوقوف على 

بعنوان العقالنية يف الفكر العريب املعاصر قمنا فيه بتحليل  مشروع اجلابري وحتديد  :املبحث الثاين
  .عمله النقدي  واملنهجية املتبعة  يف ذلك  إىلعقالنيته بالنظر 

هذه املرجعيات يف التراث ومت حبث  ات العقالنية االركونيةمرجعيأسس وبعنوان  :املبحث الثالث
  .ويف الفكر الغريب  اإلسالميالفلسفي 

  .حتت عنوان العقالنية االركونية  ويتكون ايضا من  ثالثة  مباحث :  الفصل الثالث

تعددها املنهج والتحليل ومت فيه حتليل املناهج املوظفة يف اخلطاب األركوين على : املبحث األول
  .اهلدف من توظيفها بشكل عام وخاص ومربرات ذلك التعدد و



  مقدمة  

 ح 
 

آليات النقد والتجاوز ومكانتهما يف اخلطاب االركوين واملوضوع املستهدف من :  املبحث الثاين
ركون كما يسميه أالفلسفي االستطالعي النقد الذي هو العقل اإلسالمي وجتاوزه حنو العقل 

Arkone .  

ماهية اخلطاب التارخيي  إىليخ وتطرقنا فيه والتار ركونية للخطابالرؤية األ :املبحث الثالث
التحكم اخلطاب اإلسالمي اليت وأمهيته يف حتديد الرؤية املوضوعية للتراث بتجاوز الرؤية الالتارخيية 

  . بإشكاله

  .استخالصها  من البحث  أمكنناالنتائج اليت   أهمتضمنت  : اخلامتة 

تساع مدونة أركون  اث فتعود باألساس إىل جهتنا يف اجناز هذا البحأما عن الصعوبات اليت وا
وضيق الوقت ال يسمح باإلملام ا بشكل كلي، لكن رغم ذلك بذلنا من اهود ما جيعلنا نأمل يف 

  أن يرقى هذا العمل إىل املستوى املطلوب وان يتطور إىل دراسات أخرى يف املستقبل 
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ما، اخلطاب العقالين من حيث طبيعته، هو اخلطاب الذي ميثل وحدة ومتاسكا، انسجاإن 

ما، وهو الذي  يعرب يف  مبعىن أنه ميكن تفسريه  وفق منهج، أو منطق ،جيعله  قابال  للفهم والتعقل
ا، كما تتسم يدل عليها، وميكن تداوهل، أو يرمز ون شكل من أشكال احلقيقة ويكتنفهامضمونه  ع

ية املنغلقة والدغمائية  حدود ا لذاتثقافية واجتماعية، تتجاوز  وهلا أبعادبالشمولية والكونية 
ية انية تبنيها أو دحضها وفق معايري منهج، الناتج عن قابليتها للنقد، والتحليل، مما يتيح إمكالعمياء

.                                                                                          لوجية وثقافية، أو باسم قيم اجتماعية أو دينية وديوموضوعية، وليس العتبارات ا

قل من إبداعات يف شىت ااالت إن اخلطاب العقالين يكاد يشتمل على ما توصل إليه الع 
وليس  االبستمولوجيكتعبري عن خمتلف جتلياته، عرب تارخيه الطويل، ونضاله املستمر، ووفق بعده 

  .ال تارخيية  قيةيمتعالية ميتافزباعتباره ملكة 

اليت دشنت هي الفرنسية   *مدرسة احلولياتأن ومن هذا املنطلق نذكر على سبيل التوضيح 
ي  الذي مل يعد حيتقر القصص اخليالية وال األسطورة ذات البعد اإلمياين لإلنسان، على العقل التارخي

طريقة العقل الوضعي يف القرن التاسع عشر، وذلك لالعتبارات مهمة، فاإلنسان ال يعيش ببعد 
ألنه وحيد، واملتمثل يف العقل املنطقي  بل جيب األخذ بعني االعتبار األبعاد األنتربولوجية لإلنسان 

  . )1(حيتاج ملا هو خيايل  وإمياين

البعد الالعقالين كبعد جيب  االهتمام  به  داخل  االعتباروعلى هذا األساس جيب األخذ بعني 
النطاق  العقالين ـ  الذي اهتم  مبا هو  قائم على االستدالل املنطقي، وفق مقوالت  العقل، ورفض 

                                                             

لوسيان فيقر ومارك بلوك وقد بلورت منهجية جديدة يف دراسة علم التاريخ ، ختتلف  1929هذه املدرسة أساسها عام  -*
  .عن املنهجية الفيلولوجية التقليدية اليت كانت سائدة يف اجلامعات الغربية 

ركون ، اهلوامل والشوامل ، حول اإلسالم املعاصر ،ترمجة وتقدمي هاشم صاحل،دار الطليعة بريوت لبنان، حممد أ  :أنظر - )1( 
  149.،ص 2010 1ط 
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  تنتقدلعقالنية جديدة، لتؤسس من  Friedrich Nietzsche  تشهينوقد قامت فلسفة ما دون ذلك ـ  
، ومن هنا  ضروري  الوقوف  عند العقالين والالعقالين،باعتبارمها مظهر من ذلك اإلقصاء غري ا ملربر

  .وجمال اإلبداع بكل أنواعه ملختلف الثقافات البشرية.مظاهر  التطور الفكري  والتقدم  الفلسفي 

العقل من  :املبحث األول :بيعة اخلطاب العقالين يف مبحثنيطلذا سنتناول يف هذا الفصل 
  .العقالنية والالعقالنية: املبحث الثايني ومنظور تارخي
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  العقل من منظور تارخيي: املبحث األول

مل يظهر الفكر البشري ناضجا مكتمال، وإمنا نشأ خياال، يف األسطورة والشعر،  مؤسسا 
وخنص بالذكر يف هذا السياق، الشعب اإلغريقي  .االنفعاالت  والعواطف على الرغبات، حتكمه 
نبجاس العقل، وال يعين ذلك أن الشعوب ية التارخيية  مليالد الفلسفة و إعلى خلفية أنه املرجع

األخرى مل تعرف األسطورة كشكل من أشكال الوعي، فمختلف الشعوب القدمية على غرار 
وعربت  بني الرافدين ومصر واحلضارة اهلندية عرفت األساطري احلضارات الشرقية يف بالد ما
 .بواسطتها عن تصورها للوجود

فيه عن هواجسه قبل  فالشعب اإلغريقي عرف األسطورة قبل الفلسفة وعاش يف اخليال وعرب
بالنسبة هلذا  الثقافة و الفكر واألخالق واألدبيهتدي إىل التأمل العقلي، فلقد مثلت األسطورة  أن
بعد   Homirosمريوسمرياث اإلغريق املشترك هو هو لقد كان" ة باخلصوص يف اإلليادة شعب ممثلال

كن بذلك األساطري اليت جمدت مهريوس يف اإلليادة جمرد أشعار تردد تفلم  .)1( "اللغة اإلغريقية
ربوية رخيي وقامت عليها األسس التعليمية والتاوقصص تروى قد مثلت اإلرث الثقايف والديين والت

فكانت اإلليادة ديوان الشعر ونظريه اللغة وأصل التاريخ وكانت كذلك املثل األعلى "لليونانيني 
فكانت اإللياذة مبثابة الكتاب املقدس  . )2( "الذي اختذ منه الشعب اليوناين أخالقه واملثل العليا

  .الذي حيتوي احلقائق والقيم اليت آمن ا اإلغريق

جمردة رؤية ساذجة وسطحية يكشف أا ليست  ضمون األسطورةإن التحليل الدقيق مل
طبيعة يف األساس تغضب وتتقاتل  ة كما احلال بالنسبة لإلنسان فاآلهلةتضفي على الطبيعة احليا
بقدر ماهي تعبري وتصور وتفسري حلقيقة الكون وحماولة دف إىل .اخل...وتتزاوج وتنجب األوالد

  معرفة وفهم الظواهر 

                                                             
 . 18ص ، القاهرة، د ط ، د سنة ،  النشر، دار الكتابة للطباعة و، الفلسفة  من األسطورة إىل أفالطون حريب عطيتو-)1(
  . 20ص، نفسهاملرجع  -)2(



                                                          الفصل األول                                                    طبيعة اخلطاب العقالين

 
 

13

أن الطبيعة حية مريدة، كما أنه يؤله األرض ،ويذهب إىل أا، ولدت "وس ويذكر مهري
وهذا يؤكد أن األسطورة متثل رؤية  .)1("اجلبال الشاهقة،  املزدانة بالكواكب مث تزوجت السماء

  .عامة حول العامل واحلياة عند اليونانيني 

 يف أشعار وكلمات رائعةمل يكن مهريوس، هو الشاعر اليوناين الوحيد الذي خلد األساطري 
عن نشأة الكون  فسرياًأن يقدم ت" فهزيود شاعر يوناين أخر جمد األسطورة يف األوديسة وحاول 

والسببية، فاجلزء خيرج من الكل، والسبب قبل املسبب  تساق املنطقيواآلهلة، يقوم على اإل
ألار من من األرض وا، وبناء على ذلك فقد أخرج اجلبال واألصغر خيرج من األكرب

وجند هذا االتساق والنظام، فيما قدمه هومريوس . )2( "احمليطات،وهي أول حماولة يف العلم الطبيعي
مث كيف ) .  الكاووس(، )العدم والفوضى(كيف كان يسود باديء األمر "من أفكار، عند ما يصف

اإلهلة  خلقت اإلله جييب األرض أطرطروس إله العامل وبعد ذلك إيروس إله احلب وهو أمجل
أن يعطي تفسرياً لنشأة الكون بطريقة حيكمها نوعا  هومريوس أرادوذا املعىن فان  .)3( "وأكملهم

  االنسجام املنطقي 

إن الغاية من الوقوف عند كل من هومريوس، وهيزيود ليس لغاية التأريخ للفكر والثقافة 
لى وجود قفزة حنو االمام من خالل مرحلة من مراحل التفكري مع التأكيد عاليونانيني و إمنا إبراز 

  .مقارنة املرحلة السابقة بالالحقة 

نوعا من املنطق واالنسجام الفكري هيزيود  يف تصوراتفاملقارنة البسيطة، تكشف بأن 
 كأن منطق التقدم يفرض نفسه وفق مبدأ الصريورة اهليجلي الذي يعتقد أن مروس، ومقارنة

  .ع حنو االكتمالاألفكار تتطور حنو األفضل أو ترت

                                                             
  .23ص، املرجع السابقطيتو ، حريب ع -)1(
  .26املرجع نفسه ،ص -)2(
  .25املرجع نفسه ، ص -)3(
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ه ام، من خالل ما قدمأألموعية إىل ويف سياق التقدمية التارخيية، عرف الفكر اليوناين قفزة ن
الفالسفة الطبيعيون، يف تفسري الكون وظواهره، ونشأة العامل، تفسريا خيضع لنوع من املنطق 

 .واملعقولية

عي والذايت، فقد كان فصل رغم ذلك فإن فالسفة اليونان األوائل، مل مييزوا بني املوضو
وفيه  ين اخلالص، ألن كل شيء بنظرهم حييف الفكر اليونا الطبيعة عن العقل واحلياة، غريبا

وذا املعىن فان العقل كمفهوم جمرد مل يعرب عليه الفالسفة الطبيعيني بشكل واضح . ))1((عقل
   ودقيق كما جند ذلك عن سقراط وأفالطون وأرسطو الحقا

والذي نعثر جبالء  -ن اشرنا كما سبق وأ- نيفزة اليت تظهر مع الفالسفة الطبيعيهذه القإن 
هم الفلسفية، للوجود والكون، ما يدل حبق على بداية نضج يف التفكري و وضوح يف ضمن روآ

كأن العقل عندهم بدأ يظهر ويتخلص من قيود اخليال . الرؤية وانسجام وتناسق يف األفكار
ائيا ألنه ليس من السهل أن ينتقل العقل إىل الواقع مباشرة دون أن نعثر واألسطورة ليس خالصا 

  .الشعوب القدمية  جيا اليت أثرت لوقت طويل يف ثقافاتفيه على بقايا امليثولو

كان أول " ، هم أول من عرف التأمل العقلي النظري وستطيع القول أن الفالسفة الطبيعينين
 إن كان هناك تشابه بني طاليس نظرة معقولة، جديرة بالذكر، وملمن نظر إىل األشياء يف هذا العا

كي نشأة الكون، فإن هذا التشابه ال يقلل من مكانته يف الفلسفة واألساطري القدمية اليت حت
  .وهذا ما جيعل من طاليس إحدى أهم رواد الفكر الفلسفي  .)2("والعلم

تفسريام املختلفة، ألصل الكون كاملاء  يتجلى من خاللإن التأمل العقلي هلؤالء الفالسفة، 
الصريورة عند  العدد عند فيثاغورس، أو الذرة عند دميوقريطس، أو بالنسبة لطاليس، أو

  اخل...هريفليطس

                                                             
  .29ص  ، املرجع السابق ،الفلسفة  من األسطورة إىل أفالطونحريب عطيتو ،  -)1(
  165، ص نفسهاملرجع  -)2( 
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 إن البحث ضمن النصوص اإلغريقية، وباخلصوص لدى هؤالء الفالسفة، على مفهوم العقل
للغوس عند هريقليطس الذي يف معناه اللغوي نعثر على مفهوم ا أو على املفهوم الذي يدل عليه، 

والذي يعين عند  Discour، خطابIntelligence، ذكاء Raison، أو عقل parole يعين الكالم
 مبدأ نظام األشياء أو ولكن عند الرواقيني ،قانون إبداع الصريورة أو عقل موحد أيضا هرقليطس

 .نيوهذا ما يدل على التداخل بني املفهوم .)1( ألوهية

يعين نظام، أو إجراء، أو منهج، أو خمطط  Ratioأما العقل وأصلها االشتقاقي من الالتينية 
و تعين يف االصطالح للداللة .حكم ذهين أيضاوتعين ملكة التفكري، واحلساب، وتعين كلمة  عقل  

 ة التفكريويعرف كذلك بأنه ملك. على أنه ملكة احلكم اليت متيز بني اخلري والشر، والصواب واخلطأ
مميزة أو هو ملكة حتصيل  وربط   والتصورات اردة وربطها منطقيا، بطريقة إنشاء املفاهيمو

أما عند كانط تدل على ملكة مبادئ قبلية  توجه املعرفة Leipnez عالقات احلقيقة على حسب ليبنتز 
ي يعطي شكل بأنه جوهر ال ائي روح   Hegelو يعرف عند هيجل.و كل ما هو قبلي يف الذهن

  .)2( الواقع

ويدل أيضا على اخلطاب، والعقل يتجلى من خالل  ،يدل على الكالم    logosإن معىن اللغوس
، ويعين discoureالكالم أو اخلطاب، لذلك جيب أيضا أن نقف عند تعريف مصطلح اخلطاب 

فكر أو منط معريف يصل إىل ، ويعين عند الفالسفة التغيري اللفظي، لل conversationاحملاورة أو احملادثة
موضوعية باستعمال واسطة، وليس بصورة حدسية، واخلطاب أيضا صوت منطوق، ميلك معىن 
متواضع عليه ومتفق حوله، والذي يؤخذ كل جزء فيه على حدى، ويكون يف شكل معلن وصريح، 

  .)3( يقبل التأكيد والنفي

                                                             
(1) - Jacqueline russe, dictionnaire de la  philosophie bordas,  Paris, 1991, p 165, 
(2)- ibid,  p, 237  
(3)-. ibid,  p 75 
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ليس الغاية منها ضبطها وحتديد  .ب إن البحث يف أصول املفاهيم اللغوس، والعقل ، واخلطا
معانيها، يف لغاا األصلية وحسب، وإمنا الغاية هي الكشف عن الروابط و العالقات اليت جتمع بني 

من حيث .باإلضافة توضيح تقارا يف املعىن. هذه املفاهيم، و مدى تداخلها من حيث الداللة 
 .تداوهلا عرب التاريخ

ما يدل على معىن العقل،  ومن جهة أخرى على ما يدل على فمفهوم اللغوس يعين من جهة 
معىن اخلطاب، وإذا كان أصل كلمة لغوس يوناين حيمل املعنيني معا العقل، واخلطاب فذلك مرده 

، ال يظهر إال من خالل اللغة و قواعدها، لذلك كان هو عقل خطايبإىل أن العقل اليوناين 
كأن احلقيقة عندهم تسكن يف اللغة، أو السفسطائيني، و ابة، ال سيما عنداالهتمام كبريا باخلط

باألحرى يف اخلطاب واألمر ال خيتلف كثريا مع سقراط الذي انتهج أسلوب احملاورة اليت ضمنها  
آراءه ومواقفه الفلسفية،  وهذا ما سيتم توضيحه الحقا،إذن مفهوم العقل ارتبط مبفهوم اخلطاب 

  .من خالل مفهوم اللغوس

التحديد الدقيق للفرق بني هذه املفاهيم، و خاصة أن ما يتداول اليوم، هو يصعب جدا 
مفهوم العقل ومفهوم اخلطاب، بينما مفهوم اللغوس يعترب مبثابة املفهوم السابق هلذين املفهومني، 

  .لمفهومني يف اللغة اإلغريقية ي لصلاألمبعىن املفهوم 

اخلطاب، إذ اعترب مفهوم العقل يستوعب غري أن ما ميكن حتديده هو العالقة بني العقل و
اخل، كأن تقول العقل الرياضي أو العقل ...أشكال املعرفة اإلنسانية، فلسفية، رياضية، أو علمية 

الرياضيات كما يطلق أيضا على ن اخلطاب يطلق أيضا على العلم، والعلمي،وإذ اعتربنا يف املقابل أ
عترب العلم يطابق مفهوم العقل، أما إذا مل ي أناخلطاب  مفهومسفة، فبهذا املعىن ميكن أن يكون الفل

أن اخلطاب هو ما يتجسد يف ن لغة خاصة، هي اللغة الرمزية وباعتبارمها متتلكا كذلك والرياضيات
  .اللغة العادية، فعلى هذا النحو يعترب اخلطاب جزءا يتجلى العقل من خالله
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لبعد التارخيي هلذا املفهوم، أيا كان تطوره، هو ايؤكده البحث عن جذور أي مفهوم و وما
عندما نسأل عن "فالبحث يف حقيقة العقل، ال يعين أنه ملكة متعالية ميتافيزيقية، ال تارخيية ألنه 

نعامله على أنه ظاهرة بشرية، ومن مث على أنه شيء أصوله فإننا نقحمه يف التاريخ، والعقل، عن 
الشروط، بذلك ننتقل من مفهوم الهويت خاضع لشروط تارخيية، متقلب يتقلب وفق تلك 

إىل تاريخ أشكال الفكر العقالين يف . ميتافيزيقي، عن العقل يل شيء خمالف متام االختالف
تنوعاته، وتعثراته، وحتوالته، اليت يزداد عمقها، أو يقل فما يطلق عليه املؤرخ عقال هو أمناط معينة 

ل طبيعة املعرفة اليت مكتمال، وإمنا  يتجلى من خال فالعقل ذا املعىن ال يولد. )1( "من التفكري
، فما نسميه أو نطلق عليه مفهوم عقل هو جمموع املعارف اليت توصل إليها ينشئهايؤسسها، و

 .فالعقل عقول اإلنسان، وأشرف العقل على إنتاجها

رها ضروري العودة إىل اللحظة اليونانية، باعتبامن اليف سياق الكشف عن تارخيية العقل  
حلظة والدة العقل والفلسفة، لنكشف من خالهلا عن العقل وعالقته مبفهوم اخلطاب، و ليس 

خلطاب فكل العقل اإلغريقي يعرب عن نفسه أساسا يف ا" البحث عن مفهوم مطلق خارج التاريخ
حاال يف اللغة، وقد عمل مفكرو اليونان يف إبراز مبادئ هذا العقل انطالقا من  إنه عقل خطايب

د اللغة، قد بني عامل اللسانيات ليل أشكال احلجاج الشفوي والقواعد املتحكمة يف استعمال قواعحت
إىل أي حد قدمت مقوالت منطق أرسطو على املقوالت النحوية اليت Imile Benfest ميل بنفست إ

  .)2( "متيز اللغة اإلغريقية

إعتباره مقياس كل ان وفسطائي للحقيقة، على اإلنسويف سياق ما قيل يعد التأسيس الس
شيء يف حقيقة األمر هو تأسيس للحقيقة على أساس اخلطاب، و اللغة، وقد عرب على ذلك 

باعتبارها تتضمن الفكر والفكر  صنع باللغة أكثر األعمال قداسةيستطيع أن ي  بأنهبروتاغوراس 

                                                             
، ص  1997، سنة 4ج ب فرنان، العقل بني األمس واليوم ، ترمجة  عبد السالم عبد العايل ، جملة فكر ونقد ،العدد -)1(

30   
 . 31ص،  نفسهاملرجع  -  )2(
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، مع العلم أن تلك احلقيقة املبنية على إقامة احلجة، وإقحام اخلصم. بدوره يتضمن احلقيقة
قد اهتموا بتعليمها للناس، إميانا منهم  بقدرة اجلدال على وفسطائيني كانوا أهل اخلطابة، والس

فاحلقيقة هنا هي حقيقة  ندحض أخرى، إذألن ايته هي إعالن عن حقيقة و تضمن احلقيقة،
مع الناس  اورةلغوية، أو خطابية ال أكثر، ومن هذا الباب سيدخل سقراط معتمدا طريقة احمل

احبها امتالك ما فسطائي، الذي يدعي صوباحثا عن احلقيقة، متجاوزا الشكل السمتداعيا اجلهل، و
ها بشىت احلجج، فسقراط عندما يسأل حماوريه عن حقيقة شيء ما، وجييبه يعرف، ويدافع عن

 فإن  ،حماوره باإلجابة اليت تبدو له، مث يضيف سقراط تعليقا عن تلك اإلجابة على شكل  سؤال
  .غرضه من ذلك حتديد املعاين بدقة

كان يصنف "و ا،وقد اجتهد سقراط يف حتديد معاين األلفاظ، واملصطلحات، حتديدا جامع 
أنواع، وهو أول من طلب احلد الكلي طلبا مطردا، و توصل إليه باالستقراء، األشياء يف أجناس و

باالستقراء ويركب القياس باحلد،  و العلم يف نظره يقوم على هاتني الدعامتني، يكتسب احلد
احلد، فقد إىل اكتشافه املاهية و باإلضافة، وبذلك مهد السبل إىل وضع أسس املنطق لدى أرسطو

كآن له األثر األكرب يف مصري الفلسفة، و خاصة أنه ميز بوضوح تام ،بني موضوع العقل وموضوع  
وهنا يبدو  )1(."أرسطو، عند أفالطون  و سقراط صاحب فلسفة املعاين واملاهياتاحلس، و إذ يعترب

  فضل سقراط على كل من افالطون وارسطو 

ال يبدو مهما هنا البحث عن اثر فلسفة سقراط، على كل من أفالطون و أرسطو، لكن 
ففلسفة أفالطون : بقدر ما يهم الكشف عن امتدادات العقل اخلطايب، ضمن هاتني الفلسفتني 

رفة احلقة، على أا تستقر يف عامل املثل، بينما الواقع املتغري، ال ميكنه أن املثالية اليت نظرت إىل املع
حيتوي على احلقيقة املطلقة، و الثابتة، فهذه احلقيقة، و عامل املثل الذي يصفه أفالطون ال وجود له 

  .خارج اللغة، وخارج املفاهيم اليت وظفها ليعرب عنه

                                                             
  .227حريب عطيتو ، املرجع السابق ، ص -  )1(
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طق، وآليات انشغال العقل، من خالل قواعد اللغة أما أرسطو فقد حدد قوانني، و قواعد املن
  .للكالم احتليلي اوحنوها، فكان بذلك املنطق األرسطي منطق

هي  الطبيعيةإن العقل عند اليونانيني هو عقل اخلطاب، عقل يظهر من خالل اللغة، و اللغة 
ا املدرسة التحليلية اليت تستعملها الفلسفة حىت يومنا هذا، رغم اجلهود اليت قدمته *ةاللغة الوحيد

على خلفية أن القضايا الفلسفية هي قضايا  ،ن ختلص الفلسفة من اللغة العاديةللغة، اليت حاولت أ
لغوية، فاقدة للمعىن، ألن الكلمات املستعملة كلمات فارغة، واهلدف من استبدال اللغة العادية 

يائية، اليت قطعت شوطا كبريا من ضيات، وخمتلف العلوم الفيزياباللغة الرمزية اليت تعتمدها الر
التقدم، الذي يعد داللة على تقدم العقل بشكل عام، والعقل العلمي بشكل خاص، ألنه ليس عقال 

  .مستقال بذاته، بل هو إنعكاس لتطور املعرفة البشرية
ميكن رسم حمطات تارخيية كربى، ملختلف أعمار العقل العلمي، فإننا بالتأكيد سوف  ذاو
  :ث مراحل كربىمنيز ثال

وتشمل إسهامات  متثل احلالة ما قبل علمية، وتشمل األزمنة الكالسيكية القدمية، :املرحلة األوىل
ن السادس عشر وعصر النهضة، واجلهود املستجدة يف القر املسلمني العلمية يف القرون الوسطى،

  .يف القرن الثامن عشر  والسابع عشر، وحىت
الة العلمية، اليت بدأت يف أواخر القرن الثامن عشر، و مشلت القرن احل :ومتثل املرحلة الثانية 

  .    مطلع القرن العشرين و: اسع عشرالت
حيث  1953سنحدد بدقة تامة عصر العقل العلمي اجلديد، إبتداءا من العام  :ويف املقام الثالث

1( ةا ثابتبدأت  نظرية اينشتاين النسبية تبدل مفاهيم أولية، كان يسود االعتقاد بأ(.  

غري مناهجه، ولغته، توخيا للدقة، و نزوعا، حنو فتئت تهذه األشواط اليت قطعها العلم، ما 
  .التقدم واالكتمال

                                                             

  ية اليت مل تعد تستعمل يف الرياضيات و العلوم الفيزيائيةلغة الفلسفة هي اللغة املنطوقة العاد -*
       ، ملؤسسة اجلامعية  للنشر والتوزيع، ط الثانية، ترمجة خليل امحد خليل ، اغاستون باشالر، تكوين العقل العلمي: انظر -)1(

  . 8ص 
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مل تكن املعرفة قد "حيث أما العقل الرياضي فقد نشأ عند املصريني، كممارسة عملية  
ة من القواعد العملية، اليت اختذت نسقا منظما، إذ مل تكن هندسة املصريني القدماء سوى جمموع

تفيد مسح األراضي، وتشييد املعابد، وكان احد اليونانيني هو الذي اكتشف أنه من املمكن إثبات 
قليدية ونظريات فيتاغورس كما تكشف عنه اهلندسة اإل. )1( "اهلندسة يف شكل برهان منطقي

  .الرياضية

يف   على مستوىيات حركة نقدية، يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، عرفت الرياضو
املبادئ، حبيث سقط وهم البداهة، الذي كان يعتقد أنه جيعل من القضايا الرياضية قضايا يقينية، 
وحتول اليقني الرياضي إىل يقني نسيب، يقوم على سالمة االستدالل من املقدمات املفترضة، إىل 

  .أضحى عقال يؤمن بالنسبيةالنتائج الالزمة عنها، بدون تناقض،  فالعقل الرياضي 

تطور العقل العلمي، و العقل الرياضي، واعتمادمها على لغة الكم، إال أن هذا  منالرغم على 
ال يعين على اإلطالق، أن أشكال املعقولية القدمية مل تعد حتىي يف مستويات أخرى، من التفكري، "

الجتماعية، وعند كل الفالسفة وعند ففي احلياة اليومية لكل واحد منا ويف أكرب جزء من حياتنا ا
إن مسألة استمرارية العقل اخلطايب،  .)2( "كل الساسة تقريبا مازال عقل اخلطاب هو الذي يعمل

حىت يف الوقت الراهن، رغم ما قدمه العقل العلمي لإلنسان، وكشفه لعديد احلقائق اليت ضلت 
يف اخلطاب، وترتبط  ة تسكن اللغة، وحتياسان بأن احلقيقحمجوبة لزمن طويل، يعود إىل إميان اإلن

  . Heideggerبكل ما له عالقة بالكلمة، ألن اللغة مهبط الكينونة، كما يقول هايدجر

هو مؤكد يف جمال تاريخ العلم، وفلسفة العلوم، أن أصل استمرار احلياة اإلنسانية   اإمن
باألساس إىل النقد كممارسة  فكرية  الواعية، يف خمتلف ااالت، ونزوعها العام حنو التقدم،  يعود

املسائلة التحليلية، والتفكيكية، واستنطاق خمتلف  ، وخالقة، وكنشاط عقلي جيعل من املراجعة
                                                             

  1968عريب  للطابعة والنشر  ، القاهرة  ،سنة  هانز ريشنباخ ،نشأة الفلسفة العلمية ، ترمجة  فؤاد  زكريا ،دار الكتاب ال-)1(
  .57ص

    .32ج ب  فرنان ، العقل بني األمس واليوم ، املرجع السابق ، ص  -)2(
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أشكال  اخلطابات، وظيفة جوهرية لنشاطه، تفاديا للسقوط يف السلبية، واالجترار الذي يؤدي إىل 
، هو تاريخ النقد بامتياز،  ت القدمية، واحلديثةثلته احلضارافالتاريخ الفكري البشري كما م"اجلمود 

فالنقد هو أداة  التحول واالنتقال من مرحلة تارخيية إىل أخرى، سامهت فيه كل احلضارات، 
ومؤشر .)1( "وأسسه األنبياء، واملفكرون والعلماء النقد، شرط اإلبداع، واإلبداع شرط النهضة

  .على ديناميكية الفكر وحركيته

م النقد يرتبط كليا مبمارسة التفلسف، أو هو التفلسف ذاته، فانه بذلك وإذا كان مفهو
مفهوم حمايث لتفكري اإلنسان، ونظره، وممارسته و فعله، انه يلحق مفاهيم وتصورات الفكر  "

ومن   وت عنه، واحملتجب والالمفكر فيهوالعمل، والسلطة واتمع والدين، حبثا عن مناطق املسك
عقول يف عقولنا، وعن املعقول يف الالمعقول عرب إحالل االعتراف حمل مثة الكشف عن الالم

ووضع املمكن موضع القائم الكائن على سبيل التفكيك ،والتحليل، والقراءة،  اإلقصاء،
من أجل بلوغ أعلى درجات املوضوعية، بعيدا عن  االعتبارات الذاتية املعيقة للتطور  .)2("والتأويل

  .العلمي والفكري

غالبية البشر، والذي يعين  النقد باملفهوم املبتذل املوجود يف أذهان ،نقدقصود بالليس امل
البحث عن النقائص  واهلفوات، دف إصدار األحكام اهلدامة، الناجتة عن قصر النظر واالبتعاد  

  .عن املوضوعية، والسقوط يف الذاتية 

ملمارسة النقدية الفعالة، اليت تعرب إن مفهوم العقل عرب التاريخ، كان يتبلور دائما من خالل ا
 عن وعي  جديد، وعن حالة صحية للفكر اإلنساين، ونشاط ضروري، المندوحة للعقل منه 

                                                             

 1،2005ط،، بريوت، لبنان، ي مركز دراسات الوحدة العربيةحسن حنفي فلسفة النقد ونقد الفلسفة،كتاب مجاع -  )1( 
  .8ص

جملة األزمنة احلديثة، جملة  فلسفية  فصلية  تعىن بشؤون  ،قد احلواري من النقد التواصليالن، مرتلة العياشي ادراوي  - )2(
  .131، ص 3،4العدد املغرب ،  الفكر  والثقافة،
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، أو تلغيها جزئيا، آو كليا  ضمن سابقةوبالتايل فكل مرحلة من تاريخ الفكر تثري املرحلة ال
  .جدلية التطور

ميكن  الواضحة وفق مبادئه الفطرية، واليت الإن العقل كأداة للمعرفة القبلية، والضرورية، و
  .ألي حقيقة من دون خضوعها  ملعيار البداهة، والوضوح، أن  تكون كذلك حسب ديكارت

جون لوك وغريه من التجريبيني،  دف التأسيس لعقل ينطلق من  إنتقدههو العقل الذي 
  .الواقع ، ويستمد  حقائقه منه ، بواسطة التجربة واحلواس 

ن كان وإ"اخلالص نقد العقل" عقل اخلالص الذي حدد كانط  مقوالته يف كتابه الشهري هو ال
  .يتناول  مسائل املعرفة بقدر ما يهتم بقضايا األخالق كممارسة   نقد العقل العملي ال

من جتلى يف التراث الغريب الفلسفي  كمار ثورة نقدية، عارمة على العقل،أثا ،نيتشه أما 
يؤسس حلقيقة يد للعقل، أو باألحرى الالعقل، ويف حماولة لتحديد مفهوم  جد سقراط حىت كانط،

قد ف. متعددة اإلبعاد تتجاوز العقل القائم ،على مقوالت حمددة للمعرفة ،وفق آليات االستدالل
عهدا  جديدا يف الفلسفة ، وفتح جمال النقد  على مصراعيه ، وذلك ما جسدته  نيتشه أعلن 

ألنه مل يبلغ و ،للعقل احلداثي، وما اجنر عنه من مساوئنقدها ثة كتعبري عن بعد احلدا فلسفة ما
مل يضطلع مبهامه ألنه األهداف املنشودة اليت  سطرها يف سبيل  حترير اإلنسان، واإلعالء من قيمته 

  . كاملة 

احلداثة  أنعلى خلفية  ما بعد احلداثة،الذين رفضوا من Habermas وان كان هابر ماس 
، غريب، لكي يبلغ ما كان مرجوا منهويف سبيل ذلك  جيب إعادة نقد العقل ال - مل يكتملمشروع 

حيث انتقد فيه  -يف كتابه اخلطاب الفلسفي للحداثةوقد تناول هذا املوضوع  - يف عصر األنوار
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خمتلف اجتاهات احلداثة،  وبعد احلداثة وتقدمي مشروعا بديال  يطلق  عليه  مفهوم العقل 
  .وأراد أن يتجاوز التعثر الذي حلق بالعقل احلداثي .)1("التواصلي

 .التواصلي باعتباره مشروعا بديال للعقل احلداثي جيعلنا نطرح السؤال التايل العقل مهوفإن م
ماهي أمهيته ضمن املسرية النقدية لتاريخ العقل؟ وما هو جمال العقل التواصلي يف ظل  سيادة العقل 

  .قل وكنهاية تارخيية له؟العلمي الذي اعتال قمة الع

 التنوير جدل -بكتابتأثره - "عن ةماس ناجتل التواصلي كفكرة ينادي ا هابرإن العق
العقل كما وظف كأداة . ورنو الذي  عرب عن السقوط الذي أصاب  عقل التنوير هلوركيمر، واد

 الذي انتقده ، وهذا ما نتج عنه ظهور العقل االدايتج الصناعي يف اتمعات الغربيةلإلنتا
كبديل إلنقاذ الفكر الغريب من األزمة املتمثلة يف تشيئ  .)2("واحل حمله العقل التواصلي هابرماس،

  .اإلنسان

فراط يريد  هابر ماس أن يعيد عقل األنوار  إىل السكة اليت حاد عنها، بعد إذه الطريقة 
ينظر إليه كشيء من األشياء  وخبلع عن اإلنسان  خصوصيته، وأصبحاإلنسان يف تفتيت الواقع، 

  .املوجودة يف الطبيعة، حبيث ميكن التعبري عنه بلغة كمية  وهي لغة العقل العلمي

يتجاوز العقالنية الغربية اليت "أن يعطي للعقل جماال  وعلى هذا األساس حاول هابر ماس
،وهذا العقل يبىن  أعطت أولوية مطلقة للعقل، الغائي واليت  دف إىل حتقيق مصاحل ورغبات معينة

على فعل خالق،  يقوم على االتفاق بعيدا عن الضغط والتعسف ،وهدفه بلورة إمجاع  يعرب عن 
املساواة  داخل  فضاء عام، ينتزع فيه الفرد جانبا من ذاتيته،  ويدجمها يف اهود اجلماعي، الذي 

                                                             
بريوت ، لبنان ،  ،واصل ،دار التنوير لطابعة والنشرماس األخالق والتنورجني هابر ،أبو النور  محدي أبو النور حسن -  )1(

  .121ص ، 2009،سنة بدون طبعة
  . 139نفسه ، ص  -  )2(
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سود العالقات اإلنسانية يف ظل بدل الصراع واإلقصاء الذي ي .)1("يقوم بالتفاهم ،والتواصل العقلي
  غياب احلوار 

يف كتابه نظرية العقل التواصلي ،  يؤكد هرب ماس على أمهية اللغة باعتبارها خاصية إنسانية، 
ذات أبعاد اجتماعية عميقة، وشاملة لكل اتمعات البشرية برمتها ،السيما وإا حتتل مكانة 

التقاء الفردي باجلماعي، وبالتايل فالعقل التواصلي  إستراجتية يف حياة اإلنسان، حيث متثل نقطة
يؤسس له من خالل الفعل التواصلي، الذي يتحقق كفعل وممارسة لغوية يف سياق طرح العقل 

  .     )2(العلمي، ومن مثة فنظرية العقل التواصلي تعترف بشكل ضمين بعقالنية لغوية

ردي باجلماعي، من اجل التواصل إن تأكيد هرب ماس على اللغة  كفضاء، يلتقي فيه الف
القائم على اإلمجاع ضمن ما يسميه بالفضاء العمومي، بعيدا عن اإلقصاء والتهميش احلاصل من 
جراء سوء الفهم، ضمن املناقشات واحملادثات اليومية، و نظرا لالستخدام غري الدقيق للغة 

وجود أساس للمعىن  والتالعب بألفاظها وللتخلص من سوء الفهم، يرى هابر ماس بضرورة
 .)3(يكون متفق  عليه بشكل عام 

إن الغاية من التطرق للعقل التواصلي عند هابر ماس، هو التعرف على املراحل املتأخرة يف 
سياق النقد املتواصل  للعقل، يف الفلسفة الغربية املعاصرة، كتعبري عن دينامية العقل  الغريب، الناتج 

ائمة على أساس املراجعة والتوجيه، واملسالة من اجل بلوغ براد يغم عن احلركة النقدية، كفاعلية ق
العقل كنموذج، يتصف بالكمال و يليب طموحات اإلنسان الفكرية والروحية، نظرا لطبيعة العقل 

 .اإلنسانية والتارخيية

                                                             
 .Habermas .j the teory of  communicative  action  . by  thomes Mc Carty  .Boston. Beaconـ (1)
press V2. 1287.p 10                                                                       

، بريوث ، مركز اإلمناء القومي  ، 46صلي ، جملة الفكر العريب  املعاصر ، عدد مطاع  صفدي ، التداويل والتوا :انظر- )2(
 .10/11، ص1987

  .  54/ 55، صالسابق، املرجع النورأبو النور محدي أبو  : أنظر-  )3(
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وهذا بالضبط ما هو مطلوب منا داخل الفضاء الفكري، والثقايف العريب، واإلسالمي، أن 
بالتأسيس للخطاب العقالين ـ كما يتفق ، أمولةاملونستعني به يف حمنتنا، لبلوغ النهضة  نؤسس له

  لف أبعاده، وجتلياته، وعن طبيعتهبقضايا الفكر العريب ـ وللكشف عن خمت ونعلى ذلك املنشغل
سية واليت ، عرب أهم احملطات التأسية والالعقالنية  يف الفكر الغريبنتناول يف املبحث املقبل  العقالني

مثلت مرجعية كربى للفكر العريب عموما، والذي ما فتئ يعتمد على مفاهيم ومناذج الفلسفة 
 .الغربية 

وحنن بصدد الكشف عن طبيعة اخلطاب العقالين للفكر العريب املعاصر، خاصة يف ظل وجود 
مد عابد عند حم" كنقد العقل العريب "مؤشرات على ذلك، يف مشاريع الفكر العريب املعاصر  

عند حممد أركون ، على سبيل " نقد العقل اإلسالمي "لعبد اهللا العروي ، "مفهوم العقل "اجلابري ،
 . املثال ال  احلصر
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  الالعقالين العقالين و: املبحث الثاين

ألا متلك تويل الفلسفة املعاصرة أمهية قصوى للغة، ليس ألا أداة للتواصل فحسب بل     
، واملتمثلة يف بعدها الرمزي، الذي ميكنها من أن جتعل اإلنسان يعي وجوده من وىخاصية أق

، وهي أداة احلقيقة الوحيدة  املمكنة، اليت واسطتها،  لذلك فهي الوجود نفسهخالهلا ، ويعرب عنه ب
ه بفضلها  يؤول خمتلف الرموز املعربة عن احلقيقة، ولذلك اعترف اإلنسان املعاصر بالالمعقول، ألن

 التعطش يف إشباعمل يعد يرضى  مبا قدماه العلم والفلسفة العقالنيني اعتمادا على االستدالل 
املعريف، فوجد يف كل أنواع اخلطابات اللغوية  اليت  ختضع للذوق واحلس اجلمايل، جماال رحبا ملا 

عر، والفن، والوحي، والشرحاا  الوجدانيات، واحلدسيات  وبذلك  تقبل العقالنية  يف" يريده 
انه تصاحل  بني كل مظاهر  .)1("والدين،  إا تسلم بدون إحراج  بتواجد املعقول والالمعقول

  .اوأبعادهالثقافة 

معامله، وأعطته األولوية إىل أن العقل كما رمست احلداثة  إن ذلك االهتمام يعود باألساس    
علم املعاصر الذي مل يعد قادرا على املطلقة ، أصبح  جماال للنسبية، من خالل  جتلياته  يف ال

األسئلة، اليت  ال يتوقف اإلنسان عن طرحها ، باإلضافة إىل  إقراره بنسبية ما يتوصل إليه من  
 الوحي و اإلهلامحقائق، لذلك  استدعى اإلنسان املعاصر الالمعقول  مبختلف أشكاله ، على غرار 

وحبثا فيها عن  أبعاده املعنوية والروحية اليت   واألساطري، أمال أن جيد فيها ما عجز عنه العلم،
مهشها العلم، وأبعدها،بعدما حوله  إىل جمرد شيء،  ميكن  التعبري عنه كميا  بلغة الرياضيات،وهذا 
بالطبع ما حاولت  الفلسفة  املعاصرة أن  تبعثه من خالل عقلنه الالمعقول بالبحث عن احلقيقة،  

وداخل فضاء اللغة، . ملعتمد يف  حبثه  على  شىت طرق االستداللوار العقل التقليدي  اسخارج أ
  .باعتبارها خاصية إنسانية  خالصة 

                                                             
 1رس، الدار البيضاء ، ط الثالثة ، شركة التوزيع املدا  األلفيةعبد الرزاق الدوري ،حوار الفلسفة  والعلم واألخالق  يف مطلع   -  )1(

  .130،ص  2004سنة 
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  .وما احلقيقة يف  اية التحليل إال تأويال ملختلف اخلطابات اللغوية يف شىت  جتلياا  

بالوقوف   ن نتطرق يف  ما يلي للعقالين والالعقالين من املنظور الفلسفيوهلذا ارتأينا أل     
  .عند كبار الفالسفة  املنظرين لذلك 

  . العقالنية كما سبق وان ذكرنا، أا تتضمن العقالين والالعقالين معا

  :والعقالنية هي األخرى حتمل معنيني 

االلتزام مبقاييس العاقلية، االلتزام الذي  هو املطلب اجلوهري  ألي  " املعىن الواسع العام يعين 
احلقيقة ألية جمموعة من افتراضات احلقيقة مهما كانت، وذا املعىن  يبدو أن   نظام فلسفي،  ويف

  . )1("كل الفلسفة بدون استثناء  هم عقالنيون 

على جتاوز التصورات التقليدية، القائم حبرية الفكر  وقد ارتبط مفهوم العقالنية مبعناها العام
ين بامل عة فكرية، وترفض التصور الديين للحقيقةنزفالفلسفة  .روثة  بعيدا عن العقائد الوثوقيةاملو

  . على التقليد

تؤكد الدور الذي  ينهض به "و Empirisme أما املعىن التقين الدقيق، فهي خبالف التجريبية 
ويشجب بعض  العقالنيني احلواس بوصفها جماال  . العقل متباينا  عن احلواس، يف اكتساب املعرفة 

ويؤكد كل العقالنيون على ] ...[ جدير بالثقة به، ملطالب املعرفة  فطريا للشبهة، وأساسا غري
   . )Apriori Connaissance  ")2إمكانية املعرفة القبلية تأكيدا مميزا 

املعرفة ذا املعىن تكتسب قبل التجربة احلسية، والعقل البشري مزود فطريا جبملة من و
  .الضرورية املبادئ، جتعله قادرا على حتصيل املعارف الكلية

                                                             
   16،ص1997، ،بريوت ، لبنانجون كونتنغهام ، العقالنية ترمجة حممد منقض اهلامشي ،مركز اإلمناء  احلضاري -  )1(
  . 17املرجع نفسه، ص-)2(
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مبعىن عقل أو   ratioمأخوذة من اللفظ الالتيين Rationalismeاملذهب العقالين أو العقالنية 
بصرية، أما معناه احلريف  فهو أسلوب للتفكري والتفلسف، وهو مذهب يقوم  على العقل  خالفا 

ارساته املعرفية، أن ، وتعين العقالنية أيضا  قدرة اإلنسان يف حياته، وممI rationalismeللعقالنية 
يسري يف تفكريه وفقا للوعي،  بعيدا قدر اإلمكان عن تسلط  املشاعر والعواطف، وامليل، واهلوى،  

ويدل مصطلح العقالنية يف الفلسفة  على اجتاه نظرية املعرفة  هو . أو وفقا العتبارات املصاحل
  .)1(مصطلح يقابل التجريبية 

أمهية و دور العقل،  يف بناء املعرفة  مبعزل عن التجربة  يبالغ أنصار املذهب العقالين  يف
احلسية، ويؤكدون إمكان تلك املعرفة اليت تتميز بالضرورة، والشمول، والكلية  الثابتة،  املبنية على 

  .قواعد املنطق 

بينما  طابق السيكولوجيون بني العقل واحلالة النفسية لإلنسان،  فهم ينصبونه فوق املشاعر 
أما علماء األخالق وكانط حتديدا  فقد نفوا األصل التجرييب للمبادئ اخللقية ومعايريها، . دة واإلرا

  .وينفون  أن تصدر عن مبدأ الغاية البعدية 

التراث الفلسفي برمته يندرج ضمن اخلط العقالين كما هو احلال  نومن هذا املنطلق فإ
  ، األمر نفسه بالنسبة للفالسفة األنواريةبالعقل وتأكيده للعاقلبالنسبة الرسطو وذلك إلشادته 

راية العقل، واستخدموه  كوم رفعوا .اخل...نتسكيوون جاك روسو وفولتري ومعلى غرار جو
  .لتحرير اإلنسان من قبضة املعتقدات القدمية وسيطرة الفكر الكنسي

رغم  نياه عقال، جتعل منعقالنيةاللاضد عقل واحملاجة على التأكيده بأما فيلسوف مثل راسل 
  .وخالفا لذلك يعد ليبتز عقالنيا بدون منازع. تنتمي إىل التراث التجرييباهجه ومنجل مذاهبه  أن

                                                             
 للنشر ، اإلسكندرية ، اإلسكندرية  إبراهيم مصطفى ، الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم ، دار الوفاء الطباعة :انظر -  )1(
  . 63ص سنة  .د
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اإلسالمية فقد جتلت العقالنية مع املعتزلة يف مسألة خلق القرآن ومع  لسفةالفخيص أما فيما 
بني الشريعة واحلكمة  لعقالنية يف جمال العالقةرمزاً ليتخذ ابن رشد الفالسفة املسلمني عموماً و

فهو حيدد هذه العالقة يف ضوء نظريته عن املعرفة ، إذ يفرق بني ثالثة أنواع من املعرفة خطابية، 
وهي واضحة بذاا، وتنسج  "جدلية،  برهانيه أدقها األخرية ألا تبدأ من املبادئ األولية للعقل، 

ا وثيقا بالنتائج وتشترك  يف الوضوح منها القياسات الدقيقة، املرتبطة يبعضها البعض ارتباط
  . )1("والبداهة ويف يقني املقدمات وطريق الربهان هو طريق احلكمة 

فريى كيفية وصول العقل إىل املعرفة،  لقد اختلف الفالسفة العقالنيون فيما بينهم يف
كن  ديكارت باال فكار الفطرية، وذهب كانط إىل القول بوجود مبادئ قبلية يف العقل، ال مي

وكان أيضا من بني الفالسفة العقالنيني مفكرين   لالنطباعات احلسية من دوا أن تنشأ معرفة،
  . ماديني مثل سبنوزا

إن مفهوم العقالنية، تارخيه يبدأ مع ديكارت، ذلك " أما فيما خيص التحديد التارخيي ف    
اإلنسان احلديث، وصار انه منذ حتديد  ديكارت العقل مبا هو أفكار متعقلة صار حيدد كنه 

لكن العقالنية كمفهوم فلسفي تطور بتطور العقل، وتقدم  .)2("اإلنسان حيدد بكونه ذاتا عاقلة
املعرفة البشرية من خالل احملطات النقدية عرب تاريخ الفلسفة، وخنص بالذكر الفلسفة النقدية 

قل احلديث، وفلسفة نيتشه الكانطية اليت مورست على العقل، واليت عملت على حتديد مقوالت الع
اليت أسست العقالنية اجلديدة ،وهي عقالنية ما بعد احلداثة، واليت تتجاوز حدود العقالنية التقليدية 
كما جتلت يف التراث الفلسفي الغريب، منذ انتصار العقل يف بعده املنطقي القائم على االستدالل يف 

  .قبوله أو رفضه للحقيقة  

                                                             
  .  65إبراهيم مصطفى ، الفلسفة احلديثة من ديكارت إىل هيوم ، ص -  )1(
  .25ص   2008بريوت، 1حممد الشيخ فلسفة احلداثة يف فكر هيجل الشبكة العربية لألحباث والنشر ط  -  )2(
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 رفض األصل التجرييب للمعرفة،تنفي العقالنية التقليدية، اليت  نقد قامت فلسفة كانط على 
الفلسفة التجريبية القائمة على فكرة دحض التصور العقالين، وبرد أصل املعرفة إىل  جتاوزعلى و

بنقد العقل وفق البحث يف آليات، وشروط املعرفة، وقوانينها وليس يف املعرفة من حيث . احلواس 
  .    أدق، يف إمكان املعرفة قبل ان تصري كذلك   مضموا، على حنو

 وذلك بتشريح وظيفيت احلاسة والفامهة،"وكان لزاما عليه إن يبني عناصر املعرفة املوضوعية 
أي ملكة املعرفة باعتبارها قدرة على التفكري، ويدلل على قبليتها ومتاميتها، وذلك بإحصاء مجيع 

بإظهار أن كل هذه املقوالت ميثل وظيفة مستقلة، إا يف  أوجه التفكري القبلي مبوضوع املعرفة
هذه الوظائف اليت يكون مبوجبها إدراك املعارف، يف كلياا  .)1("جمموعها متثل وظائف التفكري 

وانتهى هذا البحث النقدي اىل  .كسابقة ومشروطة قبليا، لكي يكون بواسطتها التجريب ممكنا
كل معارفنا من  أتبد"ة، وهذا ما أكده كانط بقوله تجرباستحالة حصول معرفة سابقة عن ال

التجربة وال ريب يف ذلك البتة الن قدرتنا املعرفية لن تستيقظ للعمل، إال من خالل موضوعات 
وذا فان كانط يؤكد على دور  .)2("تصدم حواسنا، وحترك من جهة أخرى نشاط الفهم عندنا

  .وقيمة التجربة يف إثارة العقل 

جربة شرط ضروري، وأساسي لكل معرفة، ميكن هلا أن حتصل ألا تقوم بدور إن الت 
لكنها ليست كافية، إا تتخذ شكل       . اإلثارة الالزمة للفكر، لكي ينهض مبهامه إلنتاج املعرفة

املادة األولية، اليت تعمل الشروط القبلية للمعرفة، على حتويلها بواسطة الفهم، والتحليل 
وخمتلف العمليات العقلية، إىل معرفة حقة الن الوقائع التجريبية كانطباعات حسية،  واالستنتاج،

متفككة، ومتفرقة، يف جزئيات ال حصر هلا، ال تعطي صورة املعرفة بوصفها مفاهيم ،كلية، جمردة، 
التجربة . وعامة قابلة للفهم والتفسري، ومن مثة فال وجود ملعرفة أي كانت يف غياب إحدى طرفيها

حلسية والشروط القبلية، على غرار الزمان واملكان ألنه ال ميكن من دوما أن حيصل أي حدس، ا
                                                             

  .8ص ، لبنان ، بريوت، مركز اإلمناء القومي ،موسى وهبةترمجة  ،نقد العقل احملض، امانويل كانط  -  )1(
  .45السابق، ص  رجعامانويل كانط ،امل -  )2(
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كل شيء حيدس يف املكان أو الزمان ومن مثة فان موضوعات التجربة "للموضوعات التجريبية الن 
املمكنة لنا ليست سوى ظاهرات، اعين جمرد تصورات ليس هلا من حيث نتصورها كائنات ممتدة، 

وذا املعىن فالظواهر ليس هلا .  )1("كسالسل  ليس هلا وجود قائم يف ذاته خارج أفكارنا  أو
وإمنا العقل هو الذي يعطيها حقيقتها، وحيددها وفق . وجود مستقل خارج العقول، كحقيقة ثابتة

  : وطبعا هذا ما جعل كانط مييز الظواهر يف نوعني . مقوالته

ن واليت ال ميكن إدراكها ،وال تعرف حقيقتها بواسطة العقل الظواهر يف ذاا، أو النموي  
  .             ألنه ال يدرك موضوعاته، إال وفق مقوالته وشروطه القبلية 

والظواهر كما تبدو لنا الفينومني وهي اليت ندرك حقيقتها، وفقا للمقوالت العقلية احملددة  
  .ملعارفنا، اليت كوناها عن األشياء والعامل 

لغاية املرجوة من نقد كانط العقل، هي حتديد وختصيص الدور الكامل للعقل يف املعرفة فا 
الن العقل وهو القوة العليا يف النفس، " الصحيحة، ورفض العاطفة وما يصدر عنها من  أحكام

الذي يقرر ما  . )2("يكون من العبث إخضاعه لعمياء من العواطف واالنفعاالت وهو السيد األكرب
                 .واب وماهو اخلطاهو الص

يتمحور حول اإلجابة على " نقد العقل اخلالص"إن العمل الذي قام كانط يف كتابه     
لينتهي يف اية العمل إىل وضع حدود للعقل واياته وبني . ما الذي ميكن أن اعرفه ؟: السؤال

كاخلوض يف مواضيع الفيزياء .ااالت اليت يستطيع أن ينشغل بالبحث فيها بالنظر لطبيعتها 
بينما يف املقابل ال ميكنه أن يصل إىل املعرفة . والرياضيات ألا من قضايا األحكام التركيبية القبلية 

بشان القضايا امليتافزقية ألنه ال ميك عنها أي مادة فتجده يؤكد وينفي يف نفس الوقت فيقع بذلك 
  .  واهر موجودة موضوعيا يف التناقض خبالف املوضوعات الفيزيائية كظ

                                                             
  .225ص ، املرجع السابق ،نقد العقل احملض، امانويل كانط  -  )1(
  .270،ص 1، املؤسسة العربية للدارسات والنشر، بريوت ،ط2عبد الرمحان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج .د   -)2(
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إن اخلريطة اليت رمسها كانط للعقل وبني حدودها من حيث الصورة واملادة هو إعالن     
  بينما فتح هلا جمال. عن عدم إمكانية املعرفة امليتافزقية عقليا ألا تتجاوز حدوده 

ة مسلما آخر ضمن املمارسة العملية يف إطار األخالق النظرية ويتناول عالقتها باحلري
     . بوجودها تأسيسا للفعل اخللقي القائم على املبدأ القبلي وفق رؤية إميانية 

ومادام وراء كل فلسفة خلفية علمية فان فلسفة كانط مل تتجاوز حدود ما توصل إليه العلم 
كان كانط يعتقد انه " يف زمانه مع نيوتن يف الفيزياء وتصوراته املطلقة حول الزمان واملكان 

خالصه مبادئ نيوتن من العقل اخلالص قد توصل إىل تربير عقلي كامل للمعرفة وحقق اهلدف باست
  .  )1("الذي عجز عن بلوغه السابقون عليه 

قد عاش ليشهد العلم " وهكذا بقي كانط رهينة التصورات العلمية لزمانه فلو كان   
ومن  .)2("ملعرفة التركيبية القبليةالفيزيائي والرياضي يف عصرنا هذا لتخلى على األرجح عن فلسفة ا

يا جتاوز ونقد ما توصل إليه كانط، رغم انه قدم مسامهتني متة من الضروري معريفيا وتارخي
  )3(العلمانية الفلسفية ونقد الذاتية امليتافيزيقية: اساسيتني خلدمة الفكر الغريب مها 

ثابتة املعرفة، على مبادئ  إقامة وضرورةقام التفكري العقالين على التشديد، بأمهية لقد      
والوضوح، ومستدل عليها تتجاوز  ،والثبات ،بالضرورةتكون حقيقة مطلقة، تتميز  شأا أن من

 .حتكمه النسبية املعرفية والصريورة وعاملعامل التغري،  لكونه ينتمي إىلواقع اإلنسان وتارخييه،  

ملا نسيته الفلسفة  مبثابة تذكارتكون  أرادها أنكما ، نيتشه ومن هذا املنطلق فان فلسفة 
حيث املشكلة ، وإمنا من انتاا النسيان ملشكلة احلقيقة، ال مبا هي موضوع املعرفة "الغربية ألنه 

                                                             
  .49ص الرجع السابق،هانز ريشنباخ،  -  )1(
  .50املرجع نفسه ، ص  -  )2(

التربية ، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، ورهاناا يف اتمع والسياسة وعز الدين اخلطايب ، اسئلة احلداثة : انظر  - (3)
   (3)40 ، ص 2009اجلزائر ، االمارات ، د ط ، بريوت، منشورات االختالف ، مؤسسة بن راشد آل مكتوم ، 
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ما : تشه تساؤال فحواهيسيطرح نومن هنا   .)1("احلقيقة مشكلة جديدة،  لالن مشكلة ذاا
رؤية التقليدية،  جابة  هلذا السؤال،  تتجاوز الشه  سيقدم  إتياحلقيقة؟ ويف هذا السياق  فان ن

بشكل واضح من خالل  نيتشه لت رؤية جتقد على املعتقدات الفلسفية السائدة،  وومبثابة  ثورة 
،  دون  التقيد  أو متاما لألسلوب الفلسفي  املعتمد شكل  فلسفته، وأسلوبه الشعري املغاير

يعرب  عن احلقيقة،   ظام أالن النسق بالنسبة إليه  الاخلضوع ألي  شكل  منهجي ، أو أي نسق أو ن
إين  احتاط من كل  صانعي املنهج،  وأحتاشاهم  الن :"  نيتشه بقدر ما خيفيها ويزيفها يقول  

 التراث الفلسفي  نيتشه  نتقدووفقا هلذا املبدأ والتصور اجلديد، سي )2(".إرادة النسق افتقار  لألمانة 
ووفق  . الذي  أسس حلقيقة واحدة مبنية  على مبادئ العقل ،حىت كانط  الغريب،  بدءا بسقراط

مقوالته تتجاوز الواقع، والتاريخ املتغريين، وترفض كل ماال يقره العقل ، كما مت حتديده  من قبل 
  . أولئك الفالسفة

 يهدف إىل جتاوزها بشكلاحلقيقة التقليدية  نيتشه  هل ينتقد: هنا يطرح نفسهالسؤال الذي 
وعلى الشكل الذي  هو سائد، التأسيس حبقيقة مغايرة ملا،  دف ينتقدها نقداً منهجياأم  ؟ مطلق
  .تبناه ؟

،  ودراسة الن ذلك يتطلب قراءة كليةالسؤال،   السياق لإلجابة على هذاال يكفي هذا 
 جاءت بعد  الن الفلسفات اليت. ما ينبهنا  إىل وجود  هذه اإلمكانية  بقدر نيتشه لفلسفة معمقة 
  .رؤى  متعددة للحقيقة ، وأكدت  على اختالف أوجهها   تبنت  نيتشه

مبدأ اهلوية ومبدأ عدم (النتشوي للعقل، سيؤدي به إىل تقويض مبادئ العقل  نقدن الإ
  .معقولة ،حقيقةهذه املبادئ باعتبارها أساسا لكل  )التناقض ومبدأ السببية 

                                                             
نقال   16، ص  ، بريوت ، لبنانوإرادة القوة ، ترمجة  مجال مفرج ،  الدار العربية للعلوم  ناشرون   نيتشهبيار مونتبيلو،   -  )1(

  .من كتاب إرادة القوة ، ترمجة  فرنسية  نيتشه عن 
  .17ص ، املرجع السابقوإرادة القوة ،  نيتشهبيار مونتبيلو،   -  )2(
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يعترب  نيتشه ، والتغري، فورفض الصريورةوالثبات،  ،مبدأ اهلوية هو تعبري عن الوحدة إن 
كما أريد  هلا ال من حيث هي كذلك مؤكدا على ضرورة .  ذلك مظهر من مظاهر املعرفة

فيما مضى كان التطور، والتحول، الصريورة، و ما يعترب دليال عن اخلاصية " جتاوزها، ألنه 
دعنا، إننا اآلن على العكس من ذلك يف اخلادعة للظاهر، نعتربه عالمة على وجود شيء ما خي

احلكم الالعقالين املسبق ،أن نعتمد إىل الوحدة، إىل اهلوية، إىل . النطاق الدقيق، الذي يفرض علينا
اخلطأ ف .)1("الدميومة، إىل النسبية، إىل املوضوعية، إىل الكينونة، ونبني بشكل ما قد وقعنا يف اخلطأ

ون باخلصوص الذين جعلوا من العقل األداة الوحيدة للمعرفة هنا هو خطا الفالسفة، والعقالني
 . )2("العقل الذي اعترب معيارا للحقيقة، و مسي إهلا " احلقة، اليت تتجاوز اإلنسان يف بقية أبعاده

  .فأصبح ينظر إليه كأنه ملكة متعالية ومقدسة ال يصدر عنها أي خطأ

ألنه يعتربها غري موجودة من األساس يف نقد وحتطيم كلي ملبادئ العقل،  نيتشه يستمر 
وجمرد  إجراءات، وجهت لتحديد الواقع، وفق  رؤيا  معينة،  إذ  يبدو له مبدأ عدم التناقض 

اعترب  أوثق املبادئ العقلية، حسب أرسطو،  هو أكثر املبادئ  صدقا ، إذ كان هو أخرها،  " الذي
فانه من الواجب  . كل املسلمات األخرى وأساسها والذي ترد إليه  كل الرباهني، والذي  حيتوي

هل املسلمات : بتفحص هذا مبدأ طرح السؤال نيتشه قام قد و .)3("تفحصه  تفحصا  دقيقا 
  .املنطقية تتوافق مع الواقع، أم هي مقاييس وإجراءات موجهة خللق مفهوم الواقع ؟ 

                                                             
 ،  1ط ، الدار البيضاء ، املغرب ،إفريقيا الشرق ، حسن بورقية وحممد الناجي:ترمجة ، أفول األصنام ، دريك نيتشهفر -  )1(

  .29ص 1996سنة 
  .42، ص املرجع نفسه -  )2(
  .55، املرجع السابق ، ص بيار مونتبيلو  -  )3(
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ال توجد ظواهر متناقضة بني املنطق والواقع، ألنه يوجد أي تتطابق نتصور اإلجابة بأنه ال 
ومتضادات أصال يف هذا الواقع ، لكن تبدو من منظور معني أا متناقضة وهذا معناه أن فكرة عدم 

  .)1(وعممنها خطئا على األشياء والواقع ناها من  تناقضات املنطق  نفسه، التناقض استبط

يقة  بقدر ماهو  جمرد  ومن هنا وان كان  مبدأ عدم التناقض، ال ميكن اعتباره معيارا للحق 
  .باملنطق اجلديل  الذي  قال به  هيجل؟أال يعد  ذلك اعترافا  . شرط هلا مت  وضعه 

، اليت اعتمدها  لرفض  العقل  ويعتربها  نيتشه يسلم  من محلة ، هو األخر مل مبدأ السببية
ان  مفطور على  حب  لالن اإلنس. ليست إال جمرد امتداد لغريزة  حب املعرفة ، ورغبة  يف التفسري

أن  " -  نيتشه حسب  - ألنه  املعرفة، واالستطالع ، وال ميكنه أن  يقبل عدم   حصول  ذلك
كان  أفضل، من أن ال يكون  هنالك  أي تفسري،ومبا  أن األمر  يف مهما يكون  هناك تفسري 

الفكرة :ائل إبعادها الواقع  يتعلق بالتحرر من التفسريات املقلقة، فإننا ال نبدو متشددين  بوس
األوىل اليت تبدو أن اهول  غدا معها معلوما ،  حيقق معها ارتياحا كبريا لدرجة اعتبارها حقيقة، 

 نيتشه بواسطة التفسري السيكولوجي، حطم ف .)2("وهكذا يثري الشعور غريزة السببية  ويهيجها 
  . يبية احلديثة، كنماذج للمعرفة العقالنيةمبدأ السببية، الذي يقوم عليه املنطق العقلي والعلوم التجر

بإقرار  كمفهوم ميتافيزيقي،نيتشه بذلك قطيعة مع التصور التقليدي للحقيقة  لقد احدث
الالحقيقة، والالمعقول،  وإعالن  عن اية  املنطق  كوسيلة  يعتمدها اإلنسان  يف توجيه أفكاره، 

يف ظل اإلفالس الذي حل  )3(. "وتقنية  حنو اإلفالس ،نطق مبا هو نظرية، وممارسةيصري امل"وبالتايل 
فلسفة تقوم . باملنطق، هو مؤشر حقيقي  على انبعاث فلسفة جديدة،  فلسفة الالحقيقة، أو الرمبا

جديد من "عن والدا  وبشر  بشأا  عن والدة جيل   نيتشه ، أعلن  أدريةعلى  نزعة شكية ال 

                                                             
  .56ص ،  املرجع نفسه: انظر -  )1(
  . 51ص ،السابق رجعامل ،، أفول األصنام نيتشه ،فريدريك -  )2(
  . 73، صنفسه املرجع  -  )3(
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، وميل مغاير وماكس ألسالفهم ، فالسفة الرمبا اخلطرية، الفالسفة، من أولئك الذين هلم ذوق
  .وهو ذا يبشر بوالدة فلسفة جديدة .)1( "ولنقل جبد أين أرى بزوغ  هؤالء الفالسفة

تؤسس  ".أنا أفكر أنا  موجود " نا اليت أسس هلا  ديكارت من خالل  الكوجيتو إن اآل
بالوضوح، والثبات وهي  صفات كل  ما   لوعي الديكاريت، هو وعي مفكر، ينتج حقيقة  تتسمل

هو بديهي،  يفرض نفسه على العقول مجيعا، ومادامت البداهة، هي  معيار احلقيقة على غرار 
وعن الالحقيقة، ولكن مع البديهيات الرياضية،  فان احلواس هي  تعبريا عن الوهم،  واخلداع ،  

قيقة،ومعايريها فما كان مناقضا للحقيقة،  ، يعيدون النظر جديا يف احلنيتشه بظهورهم  من تنبئ 
يضاد الفطري "على هذا النحو ال  ، لقد  أصبح الفكرح  ممثال هلا، أو وجها من أوجههاهو ما يصب

يف  جماري  معينة وراء املنطق  سوف  توجه معظم  تفكريه الواعي، وتصبه مبعىن  قاطع ، ففطر الفيل
  .ور يقرر األحكام اليت بواسطتها نقيم املعرفةفم يعد املنطق من هذا املنظ . )2( "كله

ينصب عن الكشف عن  احلقيقة،  نيتشه فبدل البحث عن ما هو ضروري، أصبح انشغال 
فيما هو نسيب، عرضي،  حسي، و متغري يرتبط بالرغبة، والقوة، والتسلط ، ويف احلياة  مبعناها  

ديدة للحقيقة املناقضة كليا للحقيقة الديونوزوسي، ويف هذا املسعى الذي تبناه، والرؤية اجل
 نيتشه املوصوفة، موضوعية، واملؤسسة على العقل، ووفق مقوالته حسب التحديد الكانطي، فن

لقد آن األوان أخريا  " يرفض فلسفة  كانط ، وال يؤمن باألحكام التآلفية القبلية  ويقول  بشأا  
بسؤال أخر، ملاذا  يكون  اإلميان   أن تكون كيف لألحكام التآلفية: أن نستبدل السؤال الكانطي

أن األحكام التآلفية، القبلية، ليست  ضرورية للمعرفة،   نيتشه يف نظر ، )3("مبثل  هذه األحكام
  .كما اعتقد كانط

                                                             
  .23ص ، دار الفرايب ، بريوت ، لبنان، د ط ، ما وراء اخلري والشر، ترمجة  موسى  وهبة، نيتشه فريدريك  -  )1(
  .24ص نفسه، رجعامل ـ )2(
  . 34نفسه،ص رجعـ امل )3(
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 هو حاول تفسري الوجود  بواسطتها، كما وضح  ذلك  يف  نقد العقل  احملض،  لالن  
انعدام قيمة " ي  ينتج عنه العدمية،  وقد  بشر حبلوهلا مبا عرب عنه يؤمن بانعدام التفسري، الذ  نيتشه

الوجود ، حني  فهم  انه  الميكن تفسريه يف جممله، بواسطة مفهوم الغاية ، وال بواسطة مفهوم 
فتعدد الصريورة ، ليست  ميزة الوجود أن  يكون  حقيقيا ...الوحدة،  وال عرب  مفهوم احلقيقة  

هكذا مل تعد أي إمكانية لوجود احلقيقة  كمفهوم ميتافيزيقي،   .)1(.."فا ،بل أن يكون  زائ
متعايل،  كما حددها العقل و حدد ميتافيزيقيا، وفق مبادئ  ثابتة، ال تتغري،فالتغري حقيقة ال ميكن  

، الن كل ما )2(" فلم يعد للمرء مربرا لإلقناع  نفسه  بوجود عامل  حقيقي" دحضها  إذا
  .ومتغري هوموجود نسيب

إن الرؤية النتشوية، النقدية، اليت سلطت على جممل التراث الفكري الغريب، فتحت آفاقا، 
وتصورات فلسفية  ومنهجية جديدة، وزحزحت موقع العقل،  وأعلنت عن  عقالنية  جديدة، من  

ذا  خالل  االعتراف بعدم التطابق، بني احلقيقة والعقل املؤسس هلا وفق آلية االستدالل،  وهك
أصبحت احلقيقة  املوضوعية االستداللية حالة من بني احلاالت العديدة  األخرى، فاحلقيقة يكتنفها 
الفن ،والدين،  ويتضمنها التاريخ، وحتتويها األسطورة، والشعر، وهذا بالضبط ما جتلى من خالل 

ستلهمت منها ، كفلسفة هايدجير الشعرية حول الوجود، واليت انيتشه الفلسفات اليت ظهرت بعد 
. التأويلية، و اهلريمينوطيقا أسسها اليت جتعل من اللغة  فضاء لالستنطاق النصوص و إعادة قراءا

  .وظهور الفلسفات الذاتية ، كالوجودية بنوعيها، واحلدسية مع برغسون

استطاع أن يبعث روحا  جديدا يف الفكر الغريب،  ويؤكد  بذلك أفكارا مت  نيتشهإن   
ا، منذ الزمن الذي ولدت فيه الفلسفة مع سقراط، على أنقاض الفكر السفسطائي  السكوت عنه

                                                             
سنة  2اجلامعية للدراسات والنشر ، بريوت  لبنان ، الطبعة أسامة احلاج ، املؤسسة   رمجةنيتشه ، ت، جيل دو لوز  -)1(

  . 101، ص  1998
   .102ص ،السابق رجعامل نيتشه ،، جيل دو لوز   -)2(
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أعاد للسفسطائي قيمته من خالل أنسنت  نيتشه ف. الذي  يرى أن اإلنسان  مقياس  كل  شيء 
احلقيقة، وموضعتها يف التاريخ، وتضمينها يف الوجود اإلنساين، وأعاد االعتبار للتراث اليوناين 

  .ط، والذي مت نسيانه والسكوت عنه السابق لسقرا

إن الفلسفة املعاصرة يف عمومها هي فلسفة الذاتية النسبية ،يف مقابل  الفلسفة املطلقة إا 
العقل الذي أصبح لزاما عليه أن . فلسفة اإلنسان واحلقيقة الصغرى، اليت رفضت باسم العقل

.                                                       ت حدودها وحدودهيعترف بعجزه أمام الوجود، الذي تتجاوز احلقيقة اليت رمس

وعلى هذا النحو أصبح كل ما يصدر عن اإلنسان، قابل للفهم والتأويل، حىت ما كان يعتقد 
انه هامشي وعرضي يف احلياة، فاتسعت بذلك ساحة املعقول لتشمل مواقع الالمعقول واملسكوت 

  .حث وموضوعا للمعرفةعنه و أضحت جماال للب

ار عرب املس األخريإن التطرق يف هذا الفصل للعقل من منظور تارخيي وكيفية تشكل هذا 
هذا النقد خصوصا  ار يف بلورة اخلطاب العقالين، وقد جتلىالنقد ضمن هذا املس وأمهيةالتارخيي 

املعرفة القبلية  حدودالكيفية اليت وضع ا ة اليت قدمها حول العقل والرؤيحلظة كانط و دعن
ذلك، كما يتجلى والبعدية وااالت اليت يستطيع العقل البحث فيها و ااالت اليت اليستطيع فيها 

اليت زحزحت املواقع التقليدية للعقل شه من خالل الفلسفة اليت قدمها ونيتأيضا  النقد مع فكر 
ن أبعادها وهذا ما جيب والعقالنية وأسست بذلك عقالنية جديدة تتضمن الالمعقول كبعد م

.االنتباه إليه وأخذه بعني االعتبار من اجل حتديد طبيعة اخلطاب العقالين الذي حنن بصدد ضبطه
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ي هو استظهار اخلط العقالين يف الفكر العريب املعاصر و اخلطاب إن االجتاه العام للبحث، الذ

الذي يتضمن هذا اخلط بالعودة إىل املشاريع النهضوية اليت متثل صلب هذا الفكر، سنتناول يف هذا 
العقالنية يف الفكر العريب احلديث واملعاصر، ألغراض منهجية ومعرفية، ومن الناحية . الفصل

حبيث ال ميكن تناوهلا إال لفية الفكرية والنظرية ألي إشكالية مسألة ضرورية املنهجية يعد حتديد اخل
  .داخل سياقها العام، لكي تكون أكثر حتديدا وضبطا

أما من الناحية املعرفية تعد مسألة اإلطالع على حمطات خمتلفة من الفكر العريب املعاصر   
  .ع هذا الفصل يف ثالث مباحثواحلديث مسألة جوهرية يف هذا العمل وعلى هذا األساس وق

مبحث تناول العقالنية يف الفكر العريب احلديث، ومن خالله مت حبث مسألة العقالنية عند 
منوذجني واجتاهني خمتلفني يف الفكر العريب، االجتاه اإلصالحي مع رائد هذا الفكر حممد عبده، 

  .واالجتاه الليربايل مع سالمة موسى

يف الفكر املعاصر فتضمنت العقالنية اجلابرية وكيف تناولت  ومبحث ثاين تطرق للعقالنية
  .  التراث بالنقد والدراسة بواسطة املناهج الغربية اليت متثل رافدا من روافد هذه العقالنية

واملبحث الثالث حبثنا فيه أسس ومرجعيات العقالنية األركونية سواء كانت هذه املرجعيات 
  .من التراث أو من الفكر الغريب
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  العقالنية يف الفكر العريب احلديث  : املبحث األول 

عن توجه ورؤية عقالنية يف الفكر و ،يف سياق البحث والكشف عن اجتاه فكري عقالين
اخلطاب اإلصالحي مع رائد من رواده أال وهو الشيخ حممد عبده  عند توقف الباحثياحلديث س

مية وحماولة رسم رؤية تكون مبثابة املنهاج الذي الذي متيز بفكره املوجه إىل إصالح األمة اإلسال
مقارنة حبالة الشعوب األوربية من جهة وحالة ن من أجل جتاوز الوضعية املتردية، سلمويتبعه امل

أن ترتقي إىل نظريات فلسفية  خيأسالفها من جهة أخرى، لكن رغم ذلك ال ميكن لتصورات الش
ها وأدواا املنهجية اخلالصة تلك اليت جندها عند ابن خالصة تعرب عن رؤية عقالنية واضحة مبفاهيم

  .رشد أو فالسفة الغرب

إن مواقف حممد عبده الفكرية وأرائه اإلصالحية جتلت من خالل التوجهات واإلرشادات 
واحد فتميزت  آنشكل خطب ومقاالت فكانت مبثابة نداء للعقول والقلوب يف  جاءت يفاليت 

ها نوع من العواطف واالنفعاالت بسبب حال األمة ووضعها حبكم. بطابع املوعظة والنصح
املتدهور، وهذا ما يعتره املفكر املغريب عبد اهللا العروي، شكل من أشكال الوعي الزائف وسقوط 

الوعي التارخيي لديه كما تكشف عنه ذلك التعامل االنتقايل يف  نظرا لغياب إلديولوجيامدوي يف ا
كما  أفكار معينة والسكوت عن أخرى تتعارض أو تتناقض معهااستعمال املاضي من أجل خدمة 

  "  األديولوجيا العربية"جاء ذلك يف كتابه

النية، إال أن ذلك ال لكن رغم البداية اليت توحي بأنّ فكر الشيخ حممد عبده خال من العق
اهلا مواقفا بدى حيآراء الشبح يف خمتلف القضايا الدينية والدنيوية اليت تناوهلا وأ استنطاقمينعنا من 

  هذه اآلراء أبعادا عقالنية؟ تضمنتوفتاوى وإىل أي مدى 

ينطلق حممد عبده يف القضايا اليت عاجلها من مسلمة أساسية أال وهي أن النظر العقلي ال 
: ذلك باحلديث النبوي على يعادي الدين اإلسالمي بل يعد من إحدى وأهم مستلزماته ويستدل
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، وباآليات القرآنية اليت تصب يف ذات املعىن، قبوهلا ) تفكروا يف ذات اهللاتفكروا يف خلق اهللا وال(
  .تأويال يتوافق مع مسلمته األساسية

لقد انتهج الشيخ منهج املتكلمني الذين كانوا ينطلقون من مسلمات إميانية ويؤكدوا حبجج 
بتاريخ شبه اجلزيرة ية الرسالة احملمدية فيستشهد وعقلية وهذا ما يتجلى من تأكيده على سام

العربية حيث كانت تسود الوثنية والظلم، أوضاع ال يقبلها عاقل، والواقع ال خيتلف عنه عند 
جريام الفرس من فساد يف العقائد واألخالق إال أن أرسل اهللا النيب األمي الذي عاش يف ظروف 

ناية اإلالهية اليت جتلت يف ألن يأيت مبا اشتملت عليه الرسالة لوال الع -على اإلطالق–ال تؤهله 
من جهة وعظمة القرآن من جهة أخرى واليت كانت مبثابة  ، هذاشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم

قوة بالغته اليت أعجزت ابلغ البلغاء بالنظر لعثة بيف زمان الال سيما حجة ضد املشككني و
  .وأفصحهم والتحدي الصريح هلم من خالل آيات القرآن

االنتشار السريع لإلسالم وزيادة على ذلك انطوائه على بعض املعجزات إىل باإلضافة  
املتمثلة يف النبؤات املستقبلية اليت حدثت فعال كاآلية اليت تنبئ زمية الروم واستخالف املسلمني يف 

تعد هذه مبثابة دالئل على صدق القرآن الكرمي وصحة الرسالة احملمدية من خالل القرآن  )1(األرض
من مثة ال حمالة للشك والطعن يف مصداقية هذا الدين ويف عاملية هذه الرسالة اليت جاءت ذاته و

احلجج الدامغة نفي ية مبا حتمله الكلمة من معىن، وأي دعوة لرفضها فهي وجامعة لألديان السام
ها هذا الدين يف كل أبعاده من حيث شخص النيب أو فصاحة القرآن وبالغته، وسالمة نضمتاليت 

  .)2(﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ رآن من التحريف ﴿الق

ك كل ميتلمن خالل ما قدم يبدو أن حممد عبده يريد أن يؤكد أن الدين اإلسالمي دين 
أدوات اإلقناع العقلية قبل اإلميانية واليت جتعل منه دين حق جيب اتباعه يف كل حال من األحوال 

                                                             
حممد عبده، رسالة التوحيد قدم هلا وعرف عنها وعن مؤلفها فضيلة الشيخ حسن يوسف الغزايل، قاضي الشرع : انظر - )1(

  .125-116: م، ص1987، 06لعلوم، بريوت، طالشريف يف البيان، دار إحياء ا
.09سورة احلجر ، اآلية  - (2)  
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 ظل التخلف الذي يعيشه املسلمني والتقدم احلاصل يف الغرب والقائم على أسس العقل لكن يف
سيعمل الشيخ على إبراز مكانة العقل يف  ، وهناوالعقالنية وال عالقة له باإلسالم والدين عموما

فأطلق ذا سلطان العقل من كل ما "الدين اإلسالمي وحريته وعدم خضوعه ألي سلطة فيقول
إىل ملكية يقضي فيها حبكمه  هده وردوتقليد كان قد استعب نقلوخلصه من كل  كان قيده،

وحكمته مع اخلضوع مع ذلك هللا وحده والوقوف عند شريعته وال حد للعمل يف منطقة حدودها 
، وهكذا يبدو جليا من هذا القول أن اإلسالم حرر العقل من )1("وال اية للنظر ميتد حتت بنودها

مه باب النظر واالجتهاد دون رقابة أوضح للحدود والنهايات من خالل حتديد أي قيد وفتح أما
  .*املسائل اليت يستطيع العقل اخلوض فيها واليت ال يستطيع ألنه قاصر ويؤدي بصاحبه إىل الكفر

من شاء فليكفر ومن : "إنّ اهللا خري اإلنسان بالعقل ومنحه ملكة التفكري وحرية اإلرادة قائال
التدبر يف  لمن خال) خالقه(فالعقل يرشد اإلنسان ويدله على عظمة اخلالق " شاء فليؤمن

  .)2("اإلقرار بوحدانيته كما أثبتنا بذلك القرآن الكرمي إىلذلك املخلوقات والكون ونظامه ويؤدي 

إن تأكيد الشيخ على مساوية الرسالة ومكانة العقل يف اإلسالم وحرية اإلرادة اإلنسانية يف 
ض كليا مع واقع املسلمني الذي يسود اجلمود واالحنطاط ليس من اإلسالم يف أمور العقيدة يتعار

شيء وال عالقة له حبقيقة الدين وإمنا هو عرض ناتج عن اإلعراض عن الدين وتشويه مقاصده 
بسبب اختالطه ألعراض البشر وأهوائهم بسبب انتشار اخلرافات والبدع وغياب االجتهاد النظر 

وكم يف الكتاب من آيات  الشيخ اجلمود والتقليد قائالينتقل  الدين و وإعمال العقل يف مسائل
اآلباء مهما عظم أمرهم بدون استعمال العقل فيما كانوا عليه وال حاجة أعادة  إتباعتنفر من 

                                                             
 .133: ص  ،السابق رجعامل حممد عبده رسالة التوحيد، - )1(
هذه النقطة اليت أدت إىل انتشار فكرة الزنديق يف اإلسالم بسبب االستعمال احلر للعقل وترتب عنها اغتيال الكثري من  - *

 .ل احلالجالفالسفة واملتصوفة مث
 123: ، صاملرجع نفسه- )2(
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يدعوا حممد عبده إىل االبتعاد عنه ألنه السبب املباشر يف عديد املمارسات اليت يقوم ا و .)1(»ذلك
 هي من مظاهره ختلفه على غرار التعصب الديين وعدم التسامح، يف حني أن حقيقة املسلم واليت

وحيد تدين تسامح وحمبة ورفق وعقيدة عقالنية قائمة على ال ليس كذلك، فهوالدين اإلسالمي 
  .وعبادة اهللا دون سواه فهو بذلك أوىل أن جتمع حوله اآلراء واملواقف

إىل معاداة العلم والفلسفة، كما حدث مع ابن رشد  وعليه يرجع حممد عبده تقهقر اإلسالم
بسبب احلصار الديين على العقل كما هو حال الكنيسة عند الغرب، وكان سبب ضعف اإلسالم 

تنكر لإلسالم، ولذلك يعتري دين اإلسالم يف ذاته الذي هو دين عقل والاإلعراض عن الرسالة "
ومن  )2("لط باخلرافة على مر القرونلطخ واخإسالم  ،ودين حرية يتجاوز حدود الزمان واملكان

سواء  أنفسهم، ة عن حقيقة اإلسالم وإمنا تعود إىل املسلمنيغريبناقله القول فإن أسباب اجلمود 
أما اإلسالم ". عن جهل وحسن نية أو عن قصد وتعمد حسب األغراض والدواعي إىل ذلك

حوال أيدي مؤوليه على غري حقيقته فلن تضر بأي حال من األ ،فمصان وحمفوظ يف دفيت املصحف
اإلسالم وحال املسلمني اليوم ما هو إال  )3("ألنه سينبعث نوره من جديد ليضيء واقع املسلمني

نتيجة إلغرافهم عن الدين وتقاعسهم يف خدمة دنياهم وانتشار الظلم والفساد بينهم وهم بذلك 
  .عار عليه وحجة عليه ال له

اإلسالم باألمم اليت عاقبها والقرى اليت أهلكها بسبب ويذكر الشيخ حممد عبده أهل 
إعراضها وجتاهلها ملا أمر اهللا به كما هو مبني يف القرآن الكرمي، فحال املسلمني ال خيتلف عن 

  .األمم واليت عوقبت بسبب أعماهلا

                                                             
 ،1987، ، اجلزائر ، موفم للنشر غليون م و املدنية، تقدمي األستاذ برهانلالنصرانية واإلسالم، بني الع حممد عبده، - )1(

 .141ص
 41:ص، 1995، 1ولوجية العربية املعاصرة ، املركز الثقايف العريب ، دار البيضاء ، طعبد اهللا العروي، االدي- )2(
 .142،ص1987، حممد عبده، املرجع السابق  - )3(
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يستمر الشيخ يف دفاعه عن اإلسالم مربئا إياه مما حلق به وعلق مؤكدا على أنه دين حضارة 
تقدم، فيجمع بني الدين والدولة ألنّ الدين اإلسالمي يعمل على نشر القيم األخالقية الضرورية و

إن ": للحياة البشرية وحيرم املمارسات الألخالقية اليت من شأا أن تضعف القيم احلضارة فيقول
ن املدنية من اإلسالم مل يقف عثرة يف سبيل املدنية أبدا، لكنه سيهذا وينقيها من أضرارها وستكو

أما عن حالة اجلمود اليت يعيشها املسلمون فزائلة ال حمالة  )1("أقوى أنصاره من عرفته وعرفها أهله
إن عادوا إىل جادة الصواب وإىل الطريق املستقيم الذي رمسه هلم اإلسالم كما كان زمن النيب 

يتم نوره ويظهره على الدين وقد وعد اهللا بأنّ س"وصاحبته ألنه احلق وخامت األديان وسنصره اهللا 
  .يف سبيل التمام والظهور على العقائد الباطلة )2("كله

هذه الرؤية اليت تبناها حممد عبده والقائمة على االنسجام بني العقل والدين متثل عقالنية دين 
يعد روحي ديين ألنه يرفض الفصل بني العلم باعتباره ميثل العقل التجرييب الذي يبحث يف ظواهر 

لطبيعة ويفسرها والدين الذي ميثل رؤية عامة للكون ويضمن سالمة العقيدة واألخالق، إنه يؤكد ا
  .على حاجة العقل للوحي والعقل ذا حيتاج الوجدان والقلب

الم ودائما ضمن الرؤية العامة حملمد عبده واليت تري يف اإلسالم دين واحلقيقة يشيد بإس
من ينظر إىل اإلسالم اليوم كما ينظر إىل  لكنمن شأن العقيدة،  علوااألسالف الذين محلوا رايته وأ

  .دين ختلف واحنطاط على خالف حقيقته اإلسالم أنيعتقد  املسلمني فيصدق اإلسالم

 الشيخ ن منطق احلقيقة العلمية الربهانية ال خيتلف عن منطق احلقيقة اإلميانية احلدسية وحيذرإ
ج من أن فرقنا بني العقل ياك أن تعتقد ما يعتقده بعض السذإ": من الفصل بني الدين والعلم فيقول

يف الوجهة مبقتضى الفطرة والغريزة فإن ما يقع التخالف بينهما عرضا عند ) القلب(والوجدان 
عروض العقل واألمراض الروحية على النفوس وقد امجع العقالء على أن املشاهدة باحلس الباطين 

                                                             
 .144ص  ،السابق رجعامل حممد عبده،النصرانية واإلسالم، بني العم و املدنية، - )1(
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يف سياق التأكيد على االتصال بني العقل والوجدان حيدد دور كل  )1("من مبادئ الربهان العقلي
فالعقل للنظر يف الغايات  " منهما ودورمها املتكامل واملوحد يف حتديد املعرفة اإلنسانية بكل أبعادها

واألسباب واملسببات والفرق بني البسائط واملركبات، والوجدان إلدراك ما حيدث يف النفس 
ع واطمئنان، ومشل وإذعان وحنو ذلك ما يذوقه اإلنسان وال حيصيه البيان، والذات من آالم، وهل

فهو عينان للنفس تنظر ما، عني تقع على القريب وأخرى متتد على البعيد، وهي يف حاجة إىل 
 )2(قلبكل واحد منهما والوجدان السليم من أشد أعوان العلم والدين الكامل علم وذوق عقل و

شديد بني العلم والدين وال ميكن الفصل بينها وال يستقيم حال أمة اإلسالم  يعين أن هناك ارتباط
  .إال باجلمع بني الثنائية اليت يدعوا الكثري إىل الفصل بينها ملا حيصل من تعارض

اإلسالمي ال  على اإلضطهاد غلبهايعترب عبده أن تغلب العلم والفلسفة على املسيحية وعدم ت
فوها بقدر ما يدل على ضعفها ألا حاربت العلم يف املسيحية وع على اإلطالق على سامحتدل 

وال تعين استكانة املغلوب Ghalili Galileo اوج قوا وخري دليل على ذلك حمنة غاليلي غليلو 
سطع نوره ألسباب عديدة ميكن حتليلها يف أربعة أسباب على حسب حممد  *للغالب تساحما فالعلم

  :عبده

  .اب ونصرة العلم يف وجه استبداد الكنيسةاجلمعيات واألحز .أ

  .الضعف الديين بعد اإلصالحات اليت عرفتها الكنيسة على يد أيزام .ب

الثورة الفرنسية وقيامها على فصل الدين عن الدولة، واحنصار دوره يف الكنيسة وسلطاا يف  .ج
  .اتمعات

                                                             
 .147ص  ،السابق رجعامل حممد عبده،النصرانية واإلسالم، - )1(
  .148ص نفسه،املرجع  - )2(

  تطرق حممد عبده إىل هذه املسالة".ية العلم يف أوربا اآلن ونسبها إىل املاضي واحلاضر يف اإلسالمحر"يف مقال عنوانه  -*
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للترويج للمسيحية يف البلدان  ترك املسيحية يف شكلها التقليدي واستخدام العلم اجلديد.د
  .األخرى

عن فقهاء وأدباء  حذوهم للعلم والعلماء ومن حذا"يف املقابل كان اإلسالم مسحا وحمتضنا 
وفلكيون وأطباء رغم اختالف أرائهم ومذاهبهم حبسب ما كانوا منشغلني يف خدمة الصاحل العامل 

سالم يف شيء ولكنها دخيلة عليه وظهرت ، بينما التعصب ظاهرة ليست من اإل)1("لألمة اإلسالمية
فاملسلمني كانوا "يف األزمنة املتأخرة للحضارة اإلسالمية فكانت مصاحبة لظهور الفنت واخلالفات 

ما عادوا العلم وال "كانوا أهل علم حبق فاملسلمني األوائل  .)2("لماء يف دينهم وعلماء يف الكونع
على خالف ما أصبح عليه الوضع بسبب اإلعراض  ،)3("العلم عاداهم إىل يوم احنرافهم عن دينهم

  . عن االجتهاد وطلب العلم يف اتمعات اإلسالمية

مية من إن فكر حممد عبده منطلقه األساسي هو إصالح الوضع الذي تعيشه اتمعات اإلسال
ة فالنيب مل يرسل وفقا للنظر"ة ال تتعارض والدين اإلسالمي ختلف واحنطاط يهدف بلوغ ض

، ويف نفس السياق )4("السنية للدعوة إىل اخلالص الفردي فحسب وإمنا لتأسيس جمتمع فاصل
مع وفقا ملا مادامت الرسالة احملمدية تنطوي على بعد حضاري فإنه من الضروري أن ينصرف ات

ا ية والدعوة النبوية السيما يف ظل تبدل الظروف وتغري الواقع وبروز قضايتقتضيه األوامر اإلهل
مستحدثة مل يعرفها سلف األمة وأمام ضرورة وجود حلول للواقع الراهن واليت ميكن اقتباسها مما 
توصل إليها الغرب يف شأن الدولة واتمع وقضايا السياسة تتبادر إىل ذهن الشيخ سؤال جوهري 

تمع مع متعلق مبسألة الذات واهلوية وكيف نقتدي بالغرب يف حل املشكالت اليت بات يعيشها ا

                                                             
 .155-154ص ،السابق رجعاملم و املدنية، لحممد عبده،النصرانية واإلسالم، بني الع - )1(
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يف الوقت الذي كانت تعيش فيه األمة اإلسالمية واملصرية  *ضرورة احلفاظ على مقوماته األساسية
على وجه اخلصوص كان الشيخ يكون أفكاره يف الوقت الذي عرفت هذه األخرية نوعا من 
 التحديث كإنشاء املدارس وتغري القوانني واليت مل يكن الشيخ يقف ضدها أو يعارضها بقدر ما

، املمثل يف سيادة القيم الغربية اليت )1(كان يرحب ا يف شكلها العام مع وعيه املسبق خبطرها
  .يف بعض جوانبها قامت على قيم عقل التنوير واحلداثة اليت قد تصطدم مببادئ الدين والشريعة

ه مسألة إن هذا الوضع قد يؤدي إىل انقسام اتمع إىل طائفتني لذا كان عبده يعاجل يف مقاالت
املخلوقات هلا نواميسها الطبيعية والشرائع  ألن كلالقانون ويؤكد على ضرورة اخلضوع للشرائع 

الفكرة اليت تدعو إىل ) عبده(لذلك عارض  ،ليست ثابتة تتغري بتغري األمم والشعوب وأصوهلا
يبة عن اتمع استنبات املؤسسات التعليمية والقوانني األوروبية رغم إعجابه الشديد ا ألا غر

 مع خصوصية املصريني تتالءموال تفهم على حقيقتها وبالتايل ال ميكن احترامها وألا ال  املصري
  .أيضا

ويف إطار التحديث سيكون يف مصر نوعني من املدارس، املدارس الدينية على غرار األزهر 
اجلمود والتقليد وال (بطبعها  مبناهجها التقليدية، واملدارس العصرية اليت أنشأا احلكومات األوىل

إىل التخلص  -ولو عن غري قصد–عالقة هلا بالعلوم احلديثة، بينما املدارس العصرية ستؤدي بطالا 
عن الدين هذا ما سينتج عنه طائفتني داخل اتمع املصري وبعقليتني خمتلفتني، عقلية تقليدية 

وهذه مسألة جيب االنتباه إىل اخلطر  ،)2("ديثةمقاومة للتغري وعقلية جديدة متفتحة على أوروبا احل
  .الذي يترتب عنها

لق على ذاته ي الذي ميثل األزهر بشيوخه واملنغإن عبدو غري راض عن اإلسالم التقليد 
مصر املتمثل يف املدارس  بنتهوالذي يرفض التجديد بكل أنواعه وغري راض على التحديث الذي ت

                                                             

  .هي مقومات اهلوية اإلسالمية املتمثلة يف العقيدة الصحيحة للدين اإلسالمي حسب حممد عبده: املقومات األساسية-*
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اليت تصدع متاسك اتمع، وهذا املسعى هدفه هو سد الثغرة  ة ذات الطابع األورويب كانالعصري
ذلك، قته ال تتناىف مع ال يتحقق إال بإحداث التغري لكن مع ضرورة ربطه مببادئ اإلسالم، ألنّ حقي

لذا البد من فهم الدين على حقيقته كما هو يف ذاته وليس كما أصبح ميارس داخل اتمعات 
  .اإلسالمية

د عبده موجها إىل املسلمني وحدهم بقدر ما كان موجها إىل املشككني مل يكن خطاب حمم
يف صالحية اإلسالم وصموده يف وجه التحديات اجلديدة ومدى قدرته على استيعاب املدنية 

  .احلديثة

ديولوجيا اإلسالمية ومل خيرج م حممد عبده إال أنه ظل حبيس اإلرغم اجلهود الفكرية اليت قد
نقل كما كان سائدا يف الفلسفة اإلسالمية يف عصر االزدهار، وكأنه وقع يف عن ثنائية العقل وال

ذ به مع ب األخوردة فعل من جراء صدمة احلداثة فظل معجب بالعلم األورويب  ويدعو إىل وج
سدة يف العقيدة اإلسالميةمراعاة مبادئ اهلوية ا.  

  العقالنية عند سالمة موسى

) الشرق والغرب(وقف سالمة موسى أمام ثنائية  كغريه ممن تناول موضوع النهضة، 
وهذا ما جعله يبحث عن الكيفية اليت تمكن من بلوغ اإلنسان الشرقي منط ) التخلف والتقدم(

إذ ال جتد له مؤلفا أو مقاال خيلو من هذا املوضوع فلقد ربط . عيش اإلنسان يف الغرب األوريب
والتشبث به واعتربه ) القدمي(الرتباط باملاضي سالمة موسى ربطا مباشرا بني ظاهرة التخلف وا

  ي يعود بالدرجة األوىل إىل ضعفهاالسبب األساسي لتخلف األمة وخضوعها لالستعمار الذ

اعترب أن األمة املُتخلفة اليت تريد التقدم بالعودة إىل أجماد املاضي بدال من التفتح على  
  فكر مث فكر وانتهى أخريا أن مصر لن:" هض مبصرأراد أن ين* املستقبل ال تبلغ مرادها، فإبسماتيك

  يعود إليها جمدها الغابر إال إذا رجعت إىل تقليد هؤالء األسالف فأحيت الشعائر القدمية وعادت  
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فلم يصل هذا األخري بكل  )1("إىل دراسة النصوص القدمية، وضت بالفنون على أساليبها القدمية
ومل ميض على مصر :" نه مل تكن حباجة إىل املوروث القدميذلك إىل مبتغاه  فكانت اية مصر أل

بعد ذلك مائة سنة حىت كان األعداء األشوريني والفرس يكتسحوا ويغتلوا ومل ينفعها شعار 
وهذا دليل تارخيي حسب سالمة موسى على أن العودة إىل املوروث القدمي  )2(" عودوا إىل القدماء

  .ر على إختيار الطرح األخرغري مجدية من أجل النهضة ومرب

إن :" ويف نفس السياق واعتمادا على استقراء التاريخ دائما ونقد الدعوة إىل التقليد يقول 
أجدادنا مثال رضوا حبكم املماليك فكانوا أجنب منا ورضوا مبظامل كثرية من حكامهم حىت أشرفت 

أن الفحش والزنا يف القاهرة ال  سنة بالدنا فذكر 700البالد على اخلراب، وقد زار أندلسي حنو 
ويتهم أهل مصر وعلماء األزهر باخلصوص يف متسكهم  )3("حد هلما وأن قذارة مدننا ال تطاق

  .وما جلبه عليهم من ظلم واستبداد ممبحمد علي وليا عليه

على املستوى املفاهيمي مييز سالمة موسى بني مفهوم الثقافة ومفهوم احلضارة ويعتقد أن   
سابقة للحضارة واحلضارة تتوقف عندما يصيب اجلمود ثقافتها، وهلذا فالتقدم يستوجب الثقافة 

ويرى انه جتديد الثقافة، وحول هذه النقطة يقيم مقارنة بني مكانة أرسطو يف الشرق والغرب، 
ليس من الغريب أن يكون أرسطو طاليس الذي كان املعلم األول يف أوربا مدة القرون املُظلمة "

ج عن هذا املعلم ووقد كانت النهضة األوربية قائمة على اخلر...عند العرب األولاملعلم  وهو أيضا
هذا يعين أن املرجع الثقايف يف الغرب  )4("األول، وال يزال أرسطو طاليس حيا إىل اآلن يف األزهر

حلضارة، تغري فحدثت النهضة بينما املرجع الثقايف يف الشرق واألزهر مازال قائما وبالتايل غابت ا
                                                             

  مؤسس األسرة السادسة والعشرين/م.ق 712 –م .ق666توىل حكم مصر يف فترة مابني : من الفراعنة املصريني -* 
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   21ص
   21ص  ،السابق رجعامل وخمتارات أخرى،سالمة موسى، ماهي النهضة؟ -  )2(
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فالتقدم إذن مرتبط مبدى التجديد الثقايف، وقد عاشت أوربا حالة التخلف حني كانت الثقافة بيد 
  .الكنيسة

موقف مفكري عصر  عموماً، هووعلى هذا األساس كان موقف سالمة موسى من الدين  
احلياة النهضة األوربية من الكنيسة، فهو يهدف إىل إقامة فصل مطلق بني الدين والدولة وبني 

، ألن احلياة الروحية نقوم على االهتمام حبياة ما بعد املوت وتسعى إىل ما الدنيويةالروحية واحلياة 
يرضي اهللا مهملة ما ينفع اإلنسان يف احلياة الدنيا، وهذا غياب حلق اإلنسان ومرد ذلك الفهم الغري 

يء ال يزال يؤذينا مثل كل ماهر باق ش:" ألن منه صحيح للدين، لكن يمكن لإلنسان التحرر
فكلها  )1("وزارة األوقاف واحملاكم الشرعية وكلية األزهر واالس الدينية والبطريقات العديدة

مؤسسات تعىن باحملافظة على الدين يف شكله الظاهري من خالل املمارسات االجتماعية مهملة 
  .  الواقع اليومي ومعانات اإلنسان

الدين واالستبداد السياسي من عوامل التخلف احلضاري   بالنسبة  لسالمة موسى يعترب 
دورها القمعي املُعيق للتقدم واملعادي، والقائم على أساس اغتصاب السلطة  وإدعاء :" بالنظر إىل

على الرغم من ...التمثيل املُطلق للمصلحة العامة وملصلحة اجلماهري بينما هي متثل فئات حمدودة
من األنظمة ونشوء قوى قمع حديثة بأجهزا، إال أن العقلية تطور الشكل اخلارجي للكثري 

وعلى الرغم من احملاوالت تغطية ذلك . احلاكمة عقلية إقطاعيني ووالة وأُمراء ال أكثر
باإلستفتاءات وإنتخاب االس النيابية وكل األساليب اُألخرى، فإن ذلك ال يعطي واقعا حرا وال 

فرغم كل  )2("ألنه واقع يومي يتكرر يف كل حلظة ويف كل شيءتستطيع كل احملاوالت أن تستره 
  .مظاهر األنظمة العصرية إال أن األنظمة العربية اليت انتقدها سالمة موسى تقبع يف التخلف

                                                             
   27، ص1ط 1927املطبعة العصرية مصر /سالمة موسى، اليوم والغد-(1)

    4ص 1981دار الطليعة بريوت لبنان ماي  17السنة  7جملة الدراسات العربية، العدد /ناجي علواش، أزمة الفكر العريب-)2(



                                                           ديث واملعاصرالعقالنية يف الفكر العريب احل:                               الفصل الثاين 

 

 

52

إضافة إىل عامل الدين واإلستبداد السياسي متثل التركيبة اإلقتصادية املُعتمدة على الزراعة  
فإن سر تأخر الشرق يف نظر سالمة موسى يكمن يف :" خلفأساسا هي األخرى من عوامل الت

الزراعة حيث يسود اإلقتصاد الزراعي املُتخلف واملُعزز من طرف السياسة اإلستعمارية الربيطانية 
بينما االقتصاد املُزدهر يقوم على الصناعة،  )1("اليت حتاول أن جتعل مصر ضيعة لزراعة القطن

لقطن اخلام، ولذلك كان يدعو سالمة موسى للتصنيع كمؤشر فالقطن املصنع أغلى بكثري من ا
  .على التقدم ألن التقدم العلمي حسب رأيه ينشأ يف املخابر الصناعية

:" أما العامل األخر للتخلف فيعود إىل البنية اإلجتماعية وباألساس إىل وضعية املراة الشرقية 
فبحاهلا الراهن تعرقل ازدهار هذا  فهي تعيش عالة على اتمع وعوض أن تساهم يف ازدهاره،

عه النهضوي يف البنية ه سالمة موسى أساسا ملشروااتمع وتصده عن مسايرة النهضة، وما ير
، هو فك القيود عن املرأة وحتريرها من التقاليد العرفية، وأن أبرز ما يفصل بني الشعوب اإلجتماعية

فكر احلداثة يف الغرب جتاوز الفكر التقليدي حول ألن " )2(العربية والغربية هو حال املرأة بينهما
اإلنسان الذي مييز بني املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات، فمكانة املرأة يف الغرب ال تقل أمهية 

  .عن أخيها الرجل على خالف ما هو موجود يف الشرق

مل اإىل جانب العوامل السابقة اليت شخصها سالمة موسى كعوامل التخلف يضيف الع
ب الورق، ويتساءل عن قيمة هذا األداألدب اململوكي وثقافة القلم والثقايف، املتمثل يف انتشار 

أدب كان يؤلفه الكتاب والشعراء ألجل اخللفاء واألمراء، ألن مجيع :" الثقافة ويرى بأنههذه و
أمية وهذا يعود إىل جهل و )3("هؤالء كانوا الدولة ومل يكن للشعب وجود يف أذهان الكتاب

وال يهمها شأن . الطبقة الكادحة اليت ال تعرف القراءة وال الكتابة وال يعنيها حال الثقافة واألدب

                                                             

   160ص 1982املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب / كمال عبد اللطيف، سالمة موسى وإشكالية النهضة-  )1( 
مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع / وع النهضوي عند سالمة موسى، دراسة حتليلية نقديةمسعود طييب، املشر -  )2(

   50ص 2011
   6ص 1961جني مصر اسالمة موسى، األدب للشعب، مؤسسة اخل -  )3(
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الدولة وال تساهم يف صنع القرار ولذلك جيب إعادة النظر وتوجيه األدب إىل الشعب من أجل 
ي املُستفيد األكرب تغيري واقعهم املتردي وليس للطبقة األرستقراطية اليت ال يهمها حال الواقع بل ه

لذلك حني نقرأ كتب األدب العريب القدمي ال جند أية عناية للصانع أو التاجر أو املزارع :"من تأبيده
أو املرأة ألن كل هؤالء كانوا أميني ومل يتعلموا لذلك جند أن املؤلفني كانوا يعنون بقصص امللوك 

ول على االمتيازات عند الدولة وليس توعية وقد كان الغرض من الكتابة األدبية احلص )1("واألمراء
الشعب، ولذا أراد سالمة موسى أن يغري حروف اللغة العربية وحتجج بصعوبة قواعدها واعترب أا 

  . ال تتسع للمفاهيم واملصطلحات اجلديدة لذا ال تستطيع مواكبة التطور احلضاري

ملية املقارنة اليت عقدها إن تشخيص مواطن التخلف يف اتمعات الشرقية يعود إىل ع  
سالمة موسى بني حال الشرق ووضع الغرب على املستوى السياسي والثقايف واإلجتماعي 
واإلقتصادي، تعود هذه املقارنة إىل تأثره بتطور الغرب وبفلسفة األنوار وما انبثق عنها على 

  .جديدة املستويات املذكورة ءانفا، إا إنبثاق للعقالنية وتدشني للحظة تارخيية

أن نقف عند املرجعيات الفكرية لسالمة موسى من أجل حتديد طبيعة  اآلنسنحاول 
وإن كان سالمة موسى يحسب على التيار الليربايل إال أنه يدعو إىل قيم . تصوراته وأفكاره

كذب ألن :" اإلشتراكية ويدافع عنها ممن يتهمها بأا تسوي بني مجيع الناس ويعترب ذلك بأنه
إلشتراكية ان يتساوى يف فرصة اإلثراء والتسابق يف ميدان األعمال وليس غرضها أن غرض ا

  .إن دفاعه هذا عن اإلشتراكية إمنا يؤكد تأثره ذا الفكر )2("تساوي بينهم يف املكافأة

هؤالء    "مع أن يف كتايب :" ويصرح سالمة موسى يف كتاب تربية سالمة موسى قائال
بو رين من األدباء والعلماء واملفكرين الذين وجهوا نشاطي الذهين ورقد ذكرت حنو عش" علموين

داعية اإلشتراكية واآلن أحب أن أعترف أنه  Carl Marx اركس نفسي فإين مل أذكر معهم كارل م

                                                             
   24ص ،السابق رجعامل، سالمة موسى، األدب للشعب  -  )1(
   29ص 1929، مطبعة التقدم، سنةوزيعتسالمة موسى للنشر وال، سالمة موسى، اإلشتراكية -  )2(
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ليس يف العامل من تأثرت به وتربيت عليه مبثل كارل ماركس، وإمنا مل أذكر إمسه خشية اإلام 
ه الشهادة اليت أدىل ا سالمة موسى دليل على تأثره بالفكر الثوري إن هذ، )1("بالشيوعية

  .املاركسي وخاصة أن موقفه مع املاضي موقف جتاوزي

من بني النظريات اليت تأثر ا سالمة موسى نظرية التطور واليت ألف حوهلا كتاب اإلنسان 
هور القراء حقائق هذه لسنا نقصد من التأليف عن التطور أن يعرف مج:" قمة التطور يقول فيه

النظرية فحسب، ألننا مل نتوسل هلذه النظرية إىل أن نعمم مزاجا ذهنيا وإجتاها نفسيا وخطة 
وذا املعىن أراد سالمة موسى  )2(" إجتماعية حنو التغري، أي حنو التطور يف الشعب ويف الفرد أيضا

ف بنظرية التطور عند داروين أن يعرDarwine تمع الشرقي من أجل استثمارها يف تطوير ا
وتقدمه، ألن تطور قانون الطبيعة كما تتضمنه النظرية الداروينية وتأويل سالمة موسى هلا وفق ما 

جتاوز التخلف بكل أبعاده املتضمنة يف احملافظة على التراث  إىل خيدم مشروعه النهضوي الرامي
  .بكل أبعاده وجتلياته

مد عبدو يف موقفه من التراث فالثاين يدعو إىل وإن كان سالمة موسى يتعارض مع حم
التراث املزدهر وفهم اإلسالم على حقيقته وتنقيته من الشوائب اليت علقت به، فإن األول يرفض 

فكل واحد منهما متأثر باحلداثة األوربية على حنو . التراث مجلة وتفصيال ويرى فيه رمزا للتخلف
ت واحملافظة على قيم اإلسالم وأبعاد اهلوية الثقافية معني، فمحمد عبدو يدعو إىل إصالح الذا

العربية اإلسالمية اليت ال تتعارض مع قيم احلداثة واملدنية الغربية، بينما سالمة موسى يدعو إىل 
 . جتاوز هذه الذات املريضة وتذويبها يف الذات الغربية اليت حتمل القيم اإلنسانية الكونية
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  يف الفكر العريب املعاصرالعقالنية : املبحث الثاين

إن احلديث عن العقالنية يف الفكر العريب املُعاصر والتعرض هلا بالدراسة والتحليل قد يتعذر 
حصره بسبب تعدد املشاريع الفكرية واختالفها وتنوع اجتاهاا وتياراا، وتباين إيديولوجياا 

ناوله بالدراسة من خالل هذا وتوجهاا، ولذلك كان من املفروض أن حندد منوذج بعينه لنت
  .املبحث املُخصص للعقالنية يف الفكر العريب املعاصر

هذا االختيار وقع على املفكر املغريب األستاذ حممد عابد اجلابري العتبارات موضوعية 
مفكري بني وأخرى منهجية، فلقد كان هلذا األخري إسهامات كبرية وإنتاج غزير ومكانة حمترمة 

كما كان على إطالع واسع بالتراث العريب، ومن جهة أخرى امتالكه األدوات الفكر العريب، 
وهذا ما مكنه من تقدمي . املنهجية الغربية وتوظيفها بشكل متميز، وقد كان له السبق يف ذلك

بكوا معاصرة، وهو ما يعين أن حلاضر أمهية يف هذه " دة ومتميزة للتراث يصفها اجلابريقراءة جا
القراءة ال تعين . ث، فالذات القارئة للتراث ال تقف عند حدود فهم التراث يف ذاتهالقراءة للترا

استحضار النصوص التراثية وتقدميها وتفسري مضامينها ، بل تعين أكثر من ذلك، البحث يف 
مضامني تلك النصوص عن ما يمكن ان يكون إجرائيا عند التفكري يف حل املشكالت املطروحة يف 

القة بذلك علينا كمجموعة بشرية وكحضارة وثقافة، وهذا ما جيعلنا نقول أن هذا زماننا، ويف ع
هذه القراءة  )1("املعىن للمعاصرة هو الذي يساعدنا على فهم تدخل العنصر اإليديولوجي للتراث

  :حسب اجلابري ختتلف عن سابقاا واليت صنفها اجلابري يف ثالث قراءات

  .راءة الليربالية للتراث، القراءة املادية للتراثالقراءة السلفية للتراث، الق 

ينعت اجلابري هذه القراءات رغم متايزها واختالفها بأا قراءات سلفية لكوا تشترك يف 
الذي هو السلف التراثي يف القراءة السلفية، وهو : العودة إىل سلف رغم اختالف ذلك السلف

                                                             
 2011أكتوبر  3،4ألزمنة احلديثة املغرب، العدد تراث يف فكر اجلابري، اإلشكال واملنهج، جملة االحممد وقيدي،  -)1(
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القراءة املادية التارخيية هو السلف املاركسي املادي اجلديل السلف الليربايل يف القراءة اليربالية، ويف 
  .التارخيي

يصف اجلابري هذه القراءات الثالث بأا قراءات إيديولوجية وليست قراءات موضوعية   
علمية، فالقراءة السلفية تعود إىل اإلحتماء باملاضي مهملة احلاضر وما يفرضه من رهانات وما 

ي الذي أُعيد بناؤه بسرعة قصد االرتكاز عليه للنهوض أصبح هو ذاته فاملاض:" يطرحه من أسئلة
ذه القراءة نعود بالفكر إىل الوراء ونبدل طريقه الذي من املفروض أن يكون . )1("مشروع النهضة

  .املستقبل

أما القراءة الليربالية فتهتم باحلاضر على حساب احلاضر، احلاضر األول هو احلاضر األوريب 
ينظر الليربايل إىل التراث من احلاضر الذي حيياه الغرب :" وليس حاضرنا العريب اإلسالميالغريب 

األوريب، فيقرأه أورباوية الرتعة، أي ينظر إليه من منظومة ومرجعية أوربية، ولذلك ال يرى فيه إال 
منوذجا يف وهكذا تسقط هذه القراءة يف اإليديولوجية باعتبارها تتخذ الغرب  )2("ما يراه األوريب

النهضة وتنحاز إىل اطروحته الفكرية والفلسفية وتسقط بذلك واقعا مغايرا على واقعها الواقع 
  .األوريب املُتقدم على الواقع العريب اإلسالمي املُتأخر

ال يتبىن الفكر اليساري العريب  يف :" بينما القراءة املادية التارخيية للتراث يقول عنها اجلابري
نهج اجلديل كمنهج للتطبيق، بل كمنهج مطبق، وهكذا فالتراث العريب اإلسالمي جيب تقديرنا امل

. أن يكون انعكاسا للصراع الطبقي من جهة، وميدانا للصراع بني املادية واملثالية من جهة أخرى
ومن مثة مهمة القراءة اليسارية للتراث هي تعيني املواقع يف هذا الصراع املُضاعف، وإذا استعصى 

ى الفكر اليساري العريب القيام ذه املهمة بالشكل املطلوب وهذا ماحدث، وهذا ما يقلقه عل
ويقص مضجعه، ألقى بالالئمة على التاريخ العريب الغري مكتوب، أو تذرع بصعوبة التخيل أمام 
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إىل  وإذا أصر بعض املُنتمني إىل هذا اجلناح... هذا التعقيد البالغ الذي تتسم به أحداث تارخينا
وهكذا أصبح مع هؤالء يطلب )1("اقتحام الصعاب ففصلوا الواقع التارخيي عن القوالب النظرية

املنهج لذاته وليس ملا يترتب عنه من نتائج علمية موضوعية، فالواقع على هذا النحو يتبع القوالب 
غري ذلك،  اجلاهزة اليت وضع فيها كمناهج نظرية فتأخذ شكلها يف الظاهر بينما املضمون شيء

  .وذا املعىن يتبخر اهود وتتأجل احلقيقة ويتعذر الوصول إىل احلل املنشود

لقد أراد اجلابري أن تكون قراءاته للتراث قراءة موضوعية تتجاوز القراءات السابقة واصفا   
يف  إياها بأا قراءة حتقق قطيعة إبستيمولوجية يف جمال الدراسات الفكرية العربية واليت انشغلت

  .مومها بقراءة التراث وحاولت تأويله يف سياق بلورة مشاريع ضويةع

إن القطيعة اليت يريدها اجلابري أن تتضمن االستمرارية والتجاوز معا من خالل احتواء 
ودمج العناصر السابقة يف إطار جديد وشامل وإن كانت قراءة اجلابري تتسم بقدر من املوضوعية 

ديولوجي نظرا لطبيعة الدراسة، ولكوا تصنف ضمن الدراسات اإلنسانية فإا الختلو مما هو إي
والفلسفية اليت قامت على تأويل التراث الستمار ذلك يف خدمة احلاضر واملستقبل ودف لبلورة 
اإلجابة على خمتلف األسئلة اليت تفرضها رهانات احلداثة والواقع املُتخلف، وإن كان ال يهمنا يف 

شف عن ما هو إيديولوجي بقدر ما هو عقالين ينشد حترير العقل من أجل إنتاج هذا الصدد الك
إذا شئنا أن نقدم ألجيالنا احلاضرة :" حممد عمارة، يترك لألجيال القادمة كما يقول خطاب مستنري

واملُقبلة تراثا يمجد العقل ويؤصل فكرنا العقلي املتقدم، ويشيع يف صفوفنا مناخا يساعد على 
لتفكري العلمني فال بد لنا من البحث عن البقايا اليت تركها الزمن وخلفتها أحداثه من ازدهار ا

تراث املدارس الفكرية العربية اإلسالمية اليت أعلت من قدر العقل ورفعت من قيمته واليت قدمته 
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يف مقدمة هذه املدارس الفكرية املعتزلة ...وقدمت مثرات تفكريه على مدلوالت ظواهر النصوص
  .وهذا ما يتمناه اجلابري ونتمناه من جهتنا من خالل قراءاته )1("لفالسفةّوا

يؤكد كالم حممد عمارة وإىل حد كبري بان املشاريع الفكرية العربية مبختلف تياراا ال 
خترج عن اإلطار العام املتمثل يف بعث التراث العقالين املزدهر ألننا حباجة إىل بعث مثل تلك 

  .واليت كانت قد عرفت التقدم العقلي الذي نفتقده اليوماملدارس الفكرية 

ماهي اخلاصية اليت : من خالل طرح السؤال التايلللتراث اجلابري  قراءة ىلإنعود اآلن 
  هي معامل العقالنية يف تأويله للتراث؟ جلديد فيها؟ وماا ينفرد ا اجلابري يف قراءة التراث؟ وما

ري التراث الفلسفي اإلسالمي مستمدة يف معظمها من إن الطريقة اليت تناول ا اجلاب
 )القطيعة اإلبستيمولوجية(غرار مفهوم عاصرة واإلبستيمولوجيا على مفاهيم العلوم اإلنسانية امل

ومل يقتصر على ما أبدعه التراث الفكري العريب اإلسالمي من ادوات ) اإلبستيمي( )تكون العقل(
  .معرفية ومنهجية

ينفرد به اجلابري يكمن يف اهود الذي بذله يف قراءة التراث بشكل إن التجديد الذي 
جيعل منه سندا للنهضة من خالل نقد العقل العريب الذي حيتاج إىل التحرير لكي يكون قادرا على 
العطاء واإلبداع، ونتحول بذلك من أمة تراثية تعتمد كليا على اجترار اجلاهز إىل أمة هلا تراث 

من أجل جتاوز هذه مزي ويمكنها من الوقوف يف وجه التحديات الراهنة، وتتخذه رأس مال ر
يه مع التراث واليت جتعلنا مشدودين إىل املاضي أكثر من املستقبل اقترح اجلابري العالقة الغري صح

إىل مصادر متباينة يف العلوم اإلنسانية حبيث يعود منهجا جديدا تشكل لديه من عناصر خمتلفة و
طق القطيعة اإلبستيمولوجية الذي اقترحه وفق مبدأ الترك واالحتفاظ بعد أن رأى تنسجم مع من

اجلابري يف املناهج املوظفة من قبل قراء الفكر العريب قصور  وعدم طفاية لتلبية متطلبات الدراسة 
املوضوعية اليت تستلزم الفصل بني الذات الدارسة وموضوع دراستها، يقول اجلابري عن هذه 
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ليست املشكلة املنهج بالنسبة ملوضوعنا مشكلة اختيار بني منهج  تارخيي وأخر وظيفي  "املسألة
يصلح أحد هذه املناهج يف ميدان وقد ال يصلح يف ميدان أخر، قد . إخل القائمة... وثالث بنيوي

ولكنها ال تصلح مجيعا إال عندما يكون املوضوع منفصال عن الذات، يتمتع باستقالله النسيب 
وإذن عندما يتعلق . خل يف تكوين الذات وال الذات تدخل يف تكوينه بصفة مباشرةدفال ي كامال،

األمر مبوضوع هو نفسه جزء من الذات  والذات جزء منه كالتراث عموما، فإن مشكلة الوسيلة 
عادة العالقة بينهما من جديد، إحىت يصبح يف اإلمكان  ،اليت متكن من فصل الذات عن املوضوع

وهذا ما عمل اجلابري  )1("نهج يف هذه احلالة هي أوال وقبل كل شيء مشكلة املوضوعيةمشكلة امل
  .على عدم السقوط فيه ألنه كان يريد أن يصل إىل أعلى قدر من املوضوعية يف دراسته للتراث

وإذا كانت الدراسات يف العلوم اإلنسانية تقتقر للموضوعية بسبب التداخل العميق بني 
احلال إذا كانت الدراسات عربية إسالمية و ع منذ حلظة تأسيسها، فكيف يكونالذات واملوضو

مرتبطة مبسألة اهلوية والدفاع عنها وحالة االنفعال اليت تلحق من جراء ذلك، باإلضافة غلى ذلك 
التخلف العلمي وسيطرة الفكر املنغلق على العقول العربية، لكن على الرغم من ذلك حاول 

املوضوع وحيقق املوضوعية وا خاصا يمكن من الفصل بني ذات نهجم ،ملنهجياجلابري التجديد ا
املرجوة يف مثل هذه الدراسات مستنجدا يف ذلك باملفاهيم الفلسفية املعاصرة ومناهجها املوظفة يف 

هذا املنهج يتكون من ثالث خطوات املدروس،  ، مكيفا إياها حسب املوضوعالعلوم اإلنسانية
  : ري وأشار إىل ذلك يف كتابه حنن والتراث، وهيكما حللها اجلاب

واملقصود بذلك دراسة كل فكر من خالل الكشف عن بنيته ووحداته : التحليل البنيوي - أ
كعناصر حيكمها ارتباط عالئقي يسمح مبعرفة النظام العام الذي حيكم هذه الوحدات فيما بينها 

  .وكيفية قيامها بوظائفها داخل البنية العامة
والذي يكون القصد من ورائه دراسة فكر ما يف سياقه العام وربطه بالزمن : لتحليل التارخييا -ب

التارخيي الذي يعود إليه مبعىن أن الفكر هو وليد حلظة تارخيية معينة ونتاج لظروف إجتماعية 
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ه على وهذا ما جيعله متميز عن غريه وبالتايل ال ميكن إسقاط. وإقتصادية ولشروط تارخيية ال تتكرر
  .غري زمانه

من خالل هذه اخلطوة يتم الكشف عن اخللفية اإليديولوجية اليت حترك : الطرح اإليديولوجي -ج
ثوب  قد تلبس افكر ما يف زمن ما ألن األفكار ليست الغاية من ورائها معرفية حبتة أل

ي فكر وما يساعدنا على الكشف عن ماهو معريف وما هو إيديولوجي داخل أ. اإليديولوجيا
  .حسب اجلابري هو هذه اخلطة املنهجية

موطن ) التحليل البنيوي والتارخيي واإليديولوجي(متثل هذه املُزاوجة بني أنواع التحليل 
اجلدة واإلبداع بالنسبة للجابري، الن غري ه من الباحثني يقتصر على استعمال منهج واحد، إما أن 

التارخيي أو املنهج اهلريومنطيقي، لكن كل منهج على يستعمل املنهج البنيوي أو أن يستعمل املنهج 
  .حدى

أما اجلابري فقد استعمل فسيفساء من املفاهيم واملُقاربات الغربية ليوظفها يف مشروعه تربر 
اخللفية الفلسفية هلذا األخري الذي رأى يف هذه املناهج سندا ضروريا ال غىن عنه فقد استعان جبملة 

يف علم النفس وفلسفة العلوم والعلوم اإلنسانية وهي ناجتة عن تطور العقالنية من املفاهيم املُتداولة 
لكن مايوجد بني تلك املفاهيم هو إجرئيتها بالنسبة :" األوربية واملنبثقة واملمتدة عن احلداثة 

للموضوع الذي تدرسه، كما أن ما يظهر صالحيتها هو النتائج املُحصل عليها من خالل 
وقدرا على تقدمي اإلضافة املطلوبة للموضوع املدروس وتوضيح الرؤية حوله  )1("ّإستخدامها

  .أكثر
نعود إىل أهم املفاهيم اليت استعارها اجلابري لقراءة التراث وتفكيكه ومعرفة أسباب التخلف من 

  .وراء ذلك
القطيعة اإلبستيمولوجية والعائق : استمد اجلابري من غاستون باشالر مفهمومان مها

يعين التطور الذي يؤدي إىل ) األصل ( تيمولوجي، فاملفهوم األول عند غاستون باشالراإلبس
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من نسق معريف إىل أخر، بينما توظيف اجلابري كان للداللة مثال على فلسفة ابن رشد  االنتقال
 )1("من حيث أا قدمت تصورا جديدا عن عالقة الفلسفة بالدين:" معتربا إياها حلظة قطيعة

بالنسبة للجابري ليست قطيعة كلية مع املاضي وإمنا هي استمرار وتواصل ملا هو إجيايب والقطيعة 
وصاحل ورفض ملا هو سليب وهذا برأي اجلابري ينطبق على ابن رشد ألنه مجع بني الشريعة 

  .واحلكمة، ففي الشريعة الكثري من اإلجيابيات اليت جيب االحتفاظ ا
يشري إىل حلظات اإلحنطاط اليت تقف عائقا يف وجه أما مفهوم العائق اإلبستيمولوجي 

  .إبداع أفكار جديدة تؤدي إىل تطور العلم، هذا حسب غاستون باشالر مالتقدم العلمي وأما
أما بالنسبة للجابري فيستخدم ذات املفهوم للداللة على كل أنواع العوائق اإلبستيمولوجية 

الطريقة والكيفية اليت يشتغل ا العقل العريب من  اليت حالت دون تطور الفكر العريب واملتمثلة يف
العقل البياين والعقل العرفاين والعقل الربهاين، والغاية اليت تأسس من أجلها : خالل مكوناته الثالث

قبل أن ينتصر يف األخري إىل . كل عقل من هذه العقول، والكيفية اليت تتحرك ا هذه األخرية
لفلسفة وابن رشد أكرب جتلياته يف الفكر العريب اإلسالمي، وقد متحور العقل الربهاين الذي متثل ا

  .إىل بعث التراث الفلسفي مشروع اجلابري حول هذه النقطة وكان يهدف
 )(la Raison Constituéeوالعقل املُكون   )la Raison Constituante(مييز اجلابري بني العقل املُكون 
ابري اليت كانت دف إىل حتديد مفهوم العقل العريب الذي يعتربه اجليف سياق الدراسة اليت قام ا 

من  تفحصهنقده و العقل دونحيصل أي تقدم هلذا عاجزا عن اإلبداع وخارج حركة التاريخ وال 
الذي ينتج املعرفة ويقدم خطابا  العقل املُكون، ولذلك جيب التمييز بني أجل حتديد موطن اخللل فيه

طر ثقافية معينة وشروط تارخيية حمددة وهو العقل السائد واملهيمن داخل ثقافة ما ، والذي حتدده أ
ما وهذا هو العقل الذي أراد اجلابري تفكيكه، وليس العقل اإلنساين الواحد املُشترك بني كل 
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بشر والذي حتكمه جمموعة من املبادئ الكلية الضرورية السابقة واليت تكون واحدة ومشتركة بني لا
  .وهو العقل ملكة التفكري املشتركة بني كل البشر )1(قطع النظر عن الشروط التارخييةاجلميع ب

وقد أخذه )  André Lalande(إن هذا التمييز استعمله الفيلسوف الفرنسي أندري الالند 
  .اجلابري عن هذا األخري

يستعمل اجلابري مفهوم اإلبستيمي أيضا، وقد أخذه عن الفيلسوف الفرنسي ميشال 
الذي استعمل هذا املفهوم ألول مرة للداللة على النظام املعريف، ويعرفه  )Michel Foukou(وفوك

مجلة من املفاهيم واملبادئ واإلجراءات تعطي للمعرفة يف فترة تارخيية ما بنيتها :" اجلابري بأنه
ف عن ويستعمل هذا املفهوم عادة يف الفلسفات اليت تؤرخ لألفكار وذلك للكش )2("الالشعورية

عنها، وكشف اجلوانب الالشعورية  ك املسكوتلتوخاصة األنظمة املعرفية اليت تحرك األفكار 
بنية العقل "داخل هذه األنظمة وهذا ما حاول اجلابري تشرحيه يف الفكر العريب من خالل كتبه 

  ".العقل السياسي"و" تكوين العقل العريب" ،"العريب
و ذلك اخلطاب الذي أنتجه العقل البشري ضمن إن اخلطاب العقالين كما حددناه ، ه

مسرية تارخيية طويلة، من خالل اإلبداع العلمي والفلسفي وأساليب ومناهج البحث والنقد، وما 
ج تانإيتشكل عنها من خطابات تناولت التراث الفلسفي والثقايف بالقراءة وإعادة القراءة من أجل 

  .املعىن
" نقد العقل العريب"كما يتضمنها مشروعه الفلسفي  إن موقع اخلطاب الذي قدمه اجلابري

من اخلطاب العقالين يظهر يف اجلوانب واألبعاد املختلفة هلذا املشروع، سواء كانت منهجية أو 
  .معرفية أو الغائية

إن الغاية من وقوفنا عند النقطة اليت وظف ا اجلابري الدرس املنهجي الغريب : البعد املنهجي  ) أ
ثري من اإلعجاب بني القراء والباحثني، وأشاد ا بعض الباحثني، بغض النظر عن بطريقة نالت الك

                                                             
   17، 15،16ص 1984انظر حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، دار الطليعة بريوت  -  )1(
   57ص املرجع نفسه، -  )2(
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النتائج اليت توصل إليها، كما أن هذه املناهج رغم أصوهلا الغربية إال أا تعترب نتيجة لتطور 
أساليب وطرق البحث العلمي اليت أبدعها العقل البشري، وما زال يغري ويطور فيها باستمرار 

، كما لنقد املستمر، والرتوع املستمر حنو اكتمال وحنو بلوغ معرفة أكثر موضوعيةبواسطة ا
وي ضمن العقالنية النقدية اليت ظهرت ما بعد يتصنف هذه املنهجيات وعلى رأسها املنهج البن

  .احلداثة لتنتقد العقل الغريب احلداثي وما آل إليه
هو أميان منه بقيمتها وقدرا على  إن توظيف اجلابري للمناهج الغربية: البعد املعريف   ) ب

تزويدنا مبعرفة موضوعية حول التراث، هذا األخري الذي منتلك عنه معرفة مشوشة ومشوهة بفعل 
طبيعته وبفعل الصراع األيديولوجي املوظف يف حلبة الصراع على السلطة، وسيطرة الرؤية 

ليت تعيد إنتاج املعىن بالشكل األصولية واستحواذها على التراث بفعل قراءاا اإلجترارية ا
 .ممارسة اإلقصاء على غريها من القراءات، وواملضمون نفسهما

على حساب كل من للعقل الربهاين  االنتصارفكانت النتيجة اليت انتهى إليها اجلابري هي   
  .العقل العرفاين والبياين مبينا حدود كل عقل

عقل العريب دفعت اجلابري إيل تقييم هذا العقل إن حالة الركود اليت يعيشها ال :البعد الغائي) ج
وتسليط النقد عليه من أجل تشخيص املرض الذي أصابه، وال سيما أن هذا العقل عرف فترة 

  .ازدهار مثل فيها منوذج اخللق واإلبداعي
وأراد اجلابري أن يستثمر ذلك يف عملية النهضة، ألن معرفة السبب تبطل العجب ويعود     

 إىل السكة اليت حاد عنها منذ زمن طويل، ويتجاوز بذلك التبعية الفكرية اليت يعيشها العقل العريب
  . العربية اإلسالمية مهددة يف ظل هذا الوضعهذا العقل واليت أضحت اهلوية 
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  أسس ومرجعيات العقالنية األركونية: املبحث الثالث 

ني متطلبات العقل والنصوص لقد متيزت الفلسفة اإلسالمية يف املاضي مبحاولة التوفيق ب
الشرعية ، فكانت بذلك خليط بني ما أبدعته العبقرية اليونانية وماجاء به الدين اإلسالمي فكانت 

 يةالفكر غريقي وتستلهم منه العقالنيةبذلك العقالنية اإلسالمية يف عمومها تعتمد على التراث اإل
ئلة اليت كان يفرزها الواقع سواإلجابة عن األ ،  وحماولة تبيئتها حسب متطلبات الواقعااليت عرف 

  .فكانت بذلك ذات مرجعتني خمتلفني الرجعية اليوناينة واملرجعية اإلسالمية آنذاك

ولقد طغت هذه امليزة على الفكر العريب احلديث واملعاصر، ومل ينج من تبعيته للفكر الغريب   
كان سائدا يف الفلسفة اإلسالمية يف فترة  حبيث ظل دائما يستنجد مبفاهيمه ومناهجه على غرار ما

وضمن هذا ) املنطق األرسطي( ازدهارها عندما كانت تعتمد على مناهج البحث عند اإلغريق
زة الطاغية للفكر العريب، السياق مل خترج العقالنية األركونية عن هذا التقليد الذي أصبح املي

عريب اإلسالمي وحضور الفكر العريب يف لفكر أركون يظهر له جبالء حضور التراث الفالدارس 
إذا كان مشروع أركون هو نقد العقل : مشروعه جنبا إىل جنب، لكن السؤال الذي يطرح

وما  اإلسالمي وجتاوزه، فماهي املرجعيات الكربى يف التراث اليت تنسجم مع تصوراته املُعاصرة؟
  هي أهم مرجعياته يف الفكر الغريب؟

 قدمها أركون بعنوان الرتعة اإلنسية يف الفكر العريب جيل يف أطروحة الدكتوراه اليت
مسكويه والتوحيدي حاول إثبات وجود هذه الرتعة والتيار العقالين يف الفكر العريب متجسدة يف 

فالعصر الكالسيكي كان :" التراث اإلسالمي من خالل جيل مسكويه والتوحيدي، يقول أركون
ليا، وقد اغتىن األدب بالعناصر واملعطيات الفلسفية، مبعىن أن قد شهد الرتعة اإلنسانية نظريا وعم

كتب األدب الكالسيكية كانت حتتوي على البيان األسلويب واألفكار الفلسفية معا، ولكن وبعد 
زوال كتب األدب والفلسفة باملعىن الكالسيكي للكلمة والدخول يف عصر االحنطاط، اختفت 
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ومل يتمكن الفكر  )1("نية من الساحة الفلسفية طيلة قرون عديدةالرتعة اإلنسانية والفلسفة العقال
العريب من اإلتصال بكتب التراث املُبدعة إال يف القرن التاسع عشر وظهور عصر النهضة، يقصد 

املوقف العقلي الذي كان يدعمهما :" أركون باختفاء الرتعة اإلنسانية من الساحة العربية اإلسالمية
اول وهذا ما ح )2("فانتشار الرتعة اإلنسانية مرتبط بازدهار الرتعة العقالنيةقد اختفى هو األخر، 

تب كل من مسكويه والتوحيدي ومن ينتسب إىل ك قراءةأطروحته ومن خالل  أركون إثباته يف
  .هذا اجليل

إن اهتمام أركون مبسكويه والتوحيدي ال يعين على اإلطالق انه كان يرى فيهما فقط 
للتفكري اإلنسي والعقالين وإمنا كان يهدف من خالل حتليل كتبهما إىل دراسة تلك النموذج املُميز 

الفترة وإضائتها بالشكل الكايف بواسطة خمتلف العلوم واملناهج اليت ختدم الدراسة التارخيية بطريقة 
جتعله يكتشف أشياء مل تتوصل إليها الدراسات اإلستشراقية القائمة على املنهجية الفيلولوجية 

  .التقليدية

فهو باإلضافة إىل مسكويه والتوحيدي يستدعي كبار فالسفة التيار العقالين واإلنسي 
كاجلاحظ وابن سينا ويتحدث باحترام كبري عن مكانة سليمان املنطقي العلمية أنذاك ويركز 
خباصة عند املعتزلة على فكرة خلق القرأن ويستثمر موقف هذا اإلجتاه الفكري للقول بتارخيية 

كما . النص القرآين وهي الفكرة اليت يتمحور حوهلا مشروع حممد أركون ويدور يف فلكها
خر الدين الرازي الذي يرى أنه استعان جبميع علوم عصره من فيستدعي أيضا من علماء التفسري 

علوم اللغو التاريخ والفلسفة والطب ليكتب تفسريه مفاتيح الغيب والتفسري الكبري، وهذا ما يفعله 
  .أركون اليوم عندما يوظف كل املناهج وعلوم العصر من أجل قراءة القرآن قراءة جديدة

                                                             
يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي ، ترمجة هاشم صاحل، دار الساقي بريوت لبنان،  نةنسنزعة األ: حممد أركون -  )1(

   14ص  1/1997ط
   15، صاملرجع نفسه -  )2(
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جري بأنه مثال للرتعة اإلنسانية يف التاريخ اإلسالمي كان أركون ير يف القرن الرابع اهل
يرى أنه ينبغي أن تشمل مجيع البشر وبغض النظر عن و ،برمته هذه الرتعة اليت يؤكد على أمهيتها

وإن كان اإلنسان يولد داخل جمتمع معني . أصوهلم وأعراقهم وإنتماءام ونزعام وأديام ولغام
ويترعرع حسب عادات وتقاليد وقيم هذا اتمع، فاملوقف اإلنساين حمدد اللغة والدين وينمو 

ولكن املوقف اإلنساين يتمثل بانتهاك :" تعبري أركون دوعلى ح ،يتجاوز كل هذه اخلصوصيات
املوقف اإلنساين اليعترف إال . وجتاوز احلدود اجلغرافية والطائفية واملذهبية والعرقية واللغوية

كان، فاإلنسان بالنسبة له قيمة عليا ال جيوز املساس ا أو االعتداء باإلنسان يف كل زمان وم
عليها، واإلنسان إنسان بغض النظر عن مشروطيته السوسيولوجية العرقية أو الدينية، وبالتايل 
فاملوقف اإلنساين يتمثل يف جتاوز كل املشروطيات اليت حتاول احلد من إمكانية الروح البشرية أو 

ويربط أركون بني املوقف اإلنساين واملوقف الرافض للعنف  )1("ا أو إنطالقهاحتول دون تفتحه
ويعترب أن كالمها واحد وال خيتلف عن بعضهما البعض، وذا املعىن فاملوقف اإلنساين موجود يف 

إن املوقف :" كل اتمعات البشرية كما كان عليه احلال يف اتمع اإلسالمي لكن بشكل متفاوت
والعنيد الذي يقوم به  الدؤوبباملعىن العايل والسامي للكلمة يتمثل يف ذلك النضال اإلنساين 

اإلنسان للرد على ذلك اإلذالل والفشل واالحتقار والتراجع الذي يشعر به بسبب عدم قدرته على 
نسان لكل من يريد أن يسحق إنسانيته ويقضي على نسمة إنه ميثل مقاومة اإل. العنف اندالعمنع 
نساين موجود يف مجيع اتمعات ا املعىن ميكن القول بأن احلس اإلنسانية فيها، وذة اإليراحل

ومن هذا املطلق يصبح كل موقف يف الفكر العريب  )2("البشرية وإن يكن بدرجات متفاوتة
  .اإلسالمي أشبه ذا املوقف ميكن اعتباره مرجعية من مرجعيات الفكر األركوين

م بالفترة اليت عاش فيها مسكويه والتوحيدي وتأثره بإنتاجهما جعل أركون يهت إن ما
:" األديب والفلسفي هو ذلك املوقف اإلنساين والرتعة اإلنسية اليت كان يراها متجسدة يف التوحيد

                                                             
   39، 38ص ،يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي نةنسنزعة األ ،حممد أركون -  )1(
   39املرجع نفسه،ص  -  )2(
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فلقد كان التوحيدي إحدى الشخصيات النادرة يف التاريخ اإلسالمي واليت انتفضت وثارت باسم 
وكان ذلك يف العصر الكالسيكي أي يف تاريخ الفكر العريب السابق اإلنسان ومن أجل اإلنسان 

عنوان " اإلهليةاإلشارات "للحداثة وموقفه هذا يرهص باحلداثة وهو مؤلف الكتاب الشهري باسم 
لقد رأى أركون أن " )1(وال أروع يكشف عن ذلك التوتر التثقيفي للعالقة بني اإلنسان واهللا

فهما يعتنقان نفس الرتعة  Pascaleقف الفيلسوف املسيحي باسكال موقف التوحيدي هذا أشبه مبو
بصفته اآلمر  ال ينظر إليه اإلنسانية وخصوصا يف ظل العالقة مع اهللا، فالتوحيدي كما باسكال

  .الناهي وإمنا اهللا الضروري للعقل من خالل ما يولده من رموز وإشارات تدفع للبحث عن املعىن

ء دراسة جيل مسكويه والتوحيدي هو إعادة بعث التيار لقد كان هدف أركون من ورا
فالتذكري ذا اخلط العقالين :" العقالين الذي أصبح منسيا يف الساحة الثقافية العربية يف هذا الوقت

املُهمل واملنسي يف اإلسالم منذ ألف سنة قد يدفع باملسلمني إىل إعادة الصلة مبن قطع، وانتهاج 
ة يطريق يؤدي إىل جتاوز الرتعة األرثوذوكس )2("ق واملتزمت لدينهمطريق آخر غري اخلط الضي

الدوغمائية اليت ال تمثل وال تعرب إال على نفسها يف التراث العريب اإلسالمي السيما وأن الفترة 
ظهور عالئم على ):" القرن الرابع اهلجري(الكالسيكية اليت رأى فيها أركون من خالل دراسته هلا 

ومن أبرز هذه العالئم إضعاف هيبة اخلالفة من قبل األمراء البوهيني، مث ) أو البدائية(نة العلمنة اجلني
ازدياد الدور الذي يلعبه العقل الفلسفي من أجل جتاوز الصراعت املُتكررة احلاصلة بني الطوائف 

لية وألن اخلالفة متتلك سلطة دينية عا )3("واملذاهب والعقائد والتراثات العرقية والثقافية
فاالستخفاف ام نقبل األمراء البوهيني يعين ذلك هو اإلجتاه والسري يف طريق العوملة، وقد صاحب 

  . ذلك سيادة العقل الفلسفي على حساب العقل الديين واملذهيب املنغلق

                                                             
   19ص  ،السابق رجعامل يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي ، نةنسنزعة األ ،حممد أركون -  )1(
   46املرجع نفسه، ص -  )2(
   47املرجع نفسه، ص -  )3(
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كل هذا يعين التأكيد على وجود العلمنة يف الساحة الثقافية العربية  اإلسالمية حسب ما 
ن، باإلضافة إىل ذلك قد عرفت هذه الفترة مظاهر أخرى تدل على التقدم الفكري دافع عليه أركو

نالحظ جوا هائال من التسامح بالنسبة لتلك :" والثقايف كظاهرة التسامح حيث يقول أركون
وهلذا  )1("الفترة ويف مثل هذا اجلو نشهد انتشار خمتلف املعارف والثقافات وتزايد تفاعلها وتبلورها

أركون شديد التأثر باإلجنازات الفكرية والثقافية هلذه الفترة وكان مولعا بأدا الناتج  السبب كان
عن حركة املُثاقفة داخل احلضائر اإلسالمية اليت كانت أنذاك تعتمد اللغة العربية كلغة رمسية يف 

  . دواوين الدولة اليت احتضنت كل هذه املظاهر من التقدم واالزدهار

لناتج عن تطور الفكر العقالين كان بإمكانه أن حيدد مصريا خمتلفا عن إن هذا االزدهار ا
نسية لقد انبثقت عن هذه الظاهرة اإل:" ماآلت إليه أحوال احلضارة اإلسالمية الحقا، يقول أركون

وكل الفكر املُصاحب هلا داخل اتمعات اليت فرضت اللغة العربية والتعاليم اإلسالمية نفسها فيها 
ة العامل املُتحضر وتعاليمه وكانت قادرة على أن تضمن هلذه اتمعات مصريا خمتلفا عن بصفتها لغ

حينما تراجعت احلياة الثقافية والفكرية  )2("ذلك الذي شهدته بداية من القرن اخلامس اهلجري
  .وسادت مظاهر التخلف واالحنطاط

إلشارة إىل مظاهر احلياة إن الغاية من الوقوف عند هذه املرحلة من التاريخ اإلسالمي وا
الثقافية املزدهرة فيها هو مبثابة حتديد ملرجعية أركون الفكرية بشكل عام وليس الوقوف عند ذكر 
األمساء ألنه رأى يف تلك الفترة منوذج عن انتشار الرتعة اإلنسية وسيادة العقل الفلسفي واإلجتاه 

فكري، كما أدرنا إضاءة اخللفية الفكرية حنو علمنة الدولة وسيادة التنوع الثقايف والتسامح ال
هجرية وهي  400هجرية إىل عام  350ألركون بشكل أفضل  واملتمثلة يف اجليل املُمتد من عام 
  .الفترة اليت خصها أركون يف الدراسة ألطروحته للدكتوراه

                                                             
   48ص  ،السابق رجعامل يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي ، نةنسنزعة األ، حممد أركون -  )1(
   49املرجع نفسه ، ص -  )2(
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  :املرجعيات الغربية لفكر أركون

للفكر  واإلشارة اإلشادةعن توقف فيها أثناء عملية القراءة لكتب أركون املتعددة، جتده ال ي
يف كتب مفكري الغرب العلمية اليت اطلع عليها اإلسهامات الغريب منذ عصر األنوار إىل آخر 

املعاصرين، وهذا ما جيعل الباحث عن هذه األسس املمتدة يف فكر أركون ال يكاد حيسن أمساء 
بأعماهلم وأحباثهم واقفا منها موقف  الفالسفة والعلماء واملفكرين الذي ما إن فك أركون يذكر

املعجب الدارك لقيمتها العلمية وهذا يدل على أن  أركون قد اطلع بشكل جيد على هذه األحباث 
  .وهضمها

كما جتده ينتقل من منهج آلخر حسب طبيعة املوضوع الذي يتناوله وحسب مالئمة 
  .املنهج للموضوع وقد ارتبط كل منهج باسم مدرسة أو مفكر

د أول اتصال ألركون بالفكر الغريب للدراسات االستشراقية، عندما كان طالبا يف يعو
جامعة اجلزائر، حيث كانت تعتمد الدراسات على املنهج الفيلولوجي أو ما يسمى بفقه اللغة ، 

الذي يعتربه من  Regis Blachirويف هذا السياق سنجد أركون يعترف بفضل روجيس بالشري 
يذّكر باستمرار بأعمال املستشرق ، كما )1(وأنه كان معلمه يف هذا اال ،احملترفني املتخصصني

الالهوت (عن اإلسالم وخاصة منها املتمثلة يف كتبه  Jeseph Van Essاألملاين جوزيف فان ايس 
وحييل أيضا إىل أعمال املستشرق االجنليزي مونتغمري .)واتمع يف القرون الثالثة األوىل للهجرة

حول االسالم يف بواكره األوىل أو ما يسميه أركون بالفترة التأسيسية من خالل  M.Wattواط 
يف  John Burtonوحييل إىل كل من جون بريتون   ،)حممد يف املدينة(و ) حممد يف مكة(كتابني 

وكتابه تاريخ القرآن وكتاب وليام غراهام  T Noldeke كتابه مجع القرآن ونولدكه تيوفيل 
W.Graham )وكتاب دراسات قرآنية مصادر ) يف اإلسالم املبكرالم اإلهلي والكالم النبوي الك

                                                             
، 1993هاشم صاحل، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر : ، الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ترحممد أركون : أنظر-  )1(
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كما يشيد أيضا بأعمال جاكلني   J N ROBROFل ج ان ريربوف ومناهج تفسري الكتابات املقدسة
  .رب القبائل اسالم حممد " يف كتاا   J Charbieشاريب 

الواسع ومقدرم على حترير  رغم احترام أركون الشديد للمستشرقني وتبحرهم العلمي
النصوص، إال انه ينتقد منهجيتهم ألنه يرى يف هاته املنهجية أا تم بالدراسات األفقية والنظرة 
اخلطية للتاريخ وهي نظرة تقليدية مقارنة باملناهج اجلديدة مع مدرسة احلوليات الفرنسية يف فهم 

يعود الفضل يف تطبيق برناجمها الغين على " ل  وكتابة التاريخ ويذكر فضل هذه املدرسة عليه فيقو
فذاذ الذين ، إن ديين جتاه هؤالء العلماء األClaude kahinالشرق اإلسالمي إىل املؤرخ كلود كهني 

دشنوا العلم التارخيي عظيم بدون شك ولوالهم ملا استطعت أن أحترر من تك النظرة اخلطية 
  .كانت سائدة يف مدارس اإلستشراقوهي النظرة اليت . )1("املستقيمة للتاريخ

وجورج     luisian febverولوسيان فيقر   F.Braudelومن رواد هذه املدرسة فرنان برودر 
ولقد اهتموا هؤالء   J.Logoff وجاك لقوفloroy ladurie ولورو الدوري George Dubyديب 

د يف فهم األفكار من الن ذلك يساع .بدراسة الذهن والتصورات والعقليات الفكرية واخليالية
  .خالل النصوص املؤسسة للتراث ومن خالل فهم الشخصيات اليت كان هلا وزن يف تاريخ اإلسالم

  R Lintonاهتم اركون يف أحباث يف جمال االنتروبولوجية وباألخص أعمال رالف لينتون 
  . )2(حول مفهوم الشخصية القاعدية   Adinaireأ كاردينار وأعمال

  

                                                             
  .61ص  ،السابق رجعامل اركون ، االنسنة يف الفكر العريب جيل مسكويه والتوحيدي ،حممد  -  )1(
هاشم صاحل ، دار الطليعة ، بريوت ، :حممد اركون ، القرآن من التفسري املوروث اىل حتليل اخلطاب الديين ، تر : انظر  -  )2(

  .43، ص2001، عام 1ط
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يف    Casta Adisوكتاب   Gilbert Dorandأعمال كل من جيلربت دوران  باإلضافة إىل
ووظف أركون هذا املفهوم يف حتليل مفهوم املتخيل والدور الذي "البىن التحتية للخيال " كتابه

  .)1(لعبته األسطورة يف ذلك

الفكر " من خالل كتابه   levis Straussعلى دراسات ليفي ستروس  أركونكما استند 
ويستعري من هنري لوفري " العنف املقدس" يف كتابه    R Girard را، وأحباث روي جري" وحشاملت

henri lovir األطرافقوى  مصطلح القوى املركزية و.  

واهتم ايضا بالكثري من الدراسات عند الغرب اليت اهتمت بنقد النصوص التارخيية على 
وذلك الن مثل هاته الدراسات اقرب من  األمل تيف كتابه خيب  M Gochietغرار مارسيل قوشية 

مشروعه الذي كان يتناول القرآن من منظور تارخيي، كما يشري أركون إىل نظرية ماكس فيرب 
max vieber   2(عن العالقة بني األخالق والربوتيستنتية(.  

يوظف أركون مفهوم رأس املال الرمزي الذي يعين أن لكل ثقافة يف مرحلة نشأا تصنع 
 piereبري بورديو   عن عامل االجتماعي أخذهجتاه اجلاهلية، وقد  اإلسالملنفسها، كما فعل  رموزا

bourdieu  .  

امييل بنفست  emil benfest أعمالبالدراسات اللسانية من خالل  أركوناهتم كثريا 
يف كتابه الرمز  northropvierieونورثروب فريي  grimatch وقرمياش   Jacobsonوجاكوبسون 

  "  .الكتاب املقدس واألدب " كبري يف الكتاب املقدس واألدب وكتاب الكالم األعلى ال

ويف  Paul Ricorعن بول ريكور  التأويليةمفهوم الدائرة أركون فيستخدم  التأويليف  أما
جمال تاريخ االفكار يوظف اركون مفهوم االبستيمي الذي يعين نظام الفكر وقد عرفناه يف املبحث 

                                                             
، عام 1هاشم صاحل ، دار الساقي ، بريوت ، لندن ، ط: لة التأصيل، تر انظر حممد أركون ، الفكر األصويل واستحا -  )1(

  .348، ص1990
، 2هاشم صاحل، دار الطليعة، بريوت، ط: حممد أركون، قضايا يف العقل الديين، كيف نفهم اإلسالم اليوم، تر: انظر -  )2(

  .209ص
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كما اخذ عنه ايضا مفهوم اخلطاب الالمفكر  michel faucaultاخذه عن ميشال فوكو  السابق وقد
فيه املوضوعاتية املتعالية وهي مفاهيم حتضر بكثافة يف النص االركوين ومن بني املرجعيات الفلسفية 

فكيكي جند غاستون باشالر يف متيزه بني املعرفة العلمية و الالعلمية كما يعتمد ايضا على املنهج الت
  .الفكر الفلسفي لنيتشه وكارل ماركس وفرويد  إىلويشري   jack diridaجلاك ديريدا 

يعترب فسيفساء من الفكر الغريب حيث جتده يوظف  أركونفكر  إنوبناءا على ما سبق 
  خمتلفة ناجتة عن تأثره ذا الفكر وأفكارمناهج ومفاهيم 
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لقد اجتهدنا يف هذا الفصل لتناول مسألة العقالنية األركونية وحتديد طبيعتها والكيفية اليت 

  وس يف هذا البحثتتجلى من خالهلا يف خطاب أركون باعتباره النموذج املدر

وملا كان مشروع أركون يعتمد بالدرجة األوىل على ممارسة النقد على التراث وفق رؤية   
  .الفصل على هذا النحو ، تناولنا)أركون(اصة به خ

مبحث تناولنا فيه املنهج والتحليل عند أركون ومت ضبط املناهج اليت اعتمدها هذا األخري   
ربراته املوضوعية الختيار هذه املناهج والكيفية اليت وظفت ا، يف حتليل ودراسة التراث، وأهم م

والغاية منه حتديد موضوع هذا النقد والغاية املرجوة من وراءه،والبديل ) النقد والتجاوز(ومبحث 
  .الذي تتمم مبقتضاه عملية التجاوز

رؤية من خصص لتحديد ال) الرؤية األركونية للخطاب والتاريخ(ويف األخري مبحث بعنوان   
حول التراث، هذا خالل عملية النقد اليت مارسها أركون نابعة من تصور خاص ذا األخري 

التراث ميتلك حضورا التارخييا يف الفكر العريب رغم تارخييته اليت يؤكد عليها أركون يف دراسته 
  . باستمرار
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  املنهج والتحليل: املبحث األول

اختالف مشاريعه بتبعيته للفكر الغريب السيما فيما يتعلق  يتميز الفكر العريب املعاصر على
باجلانب املنهجي، وهذا يعود إىل قدرة الغرب وتفوقه يف إبداع مناهج البحث يف شىت العلوم 

فرض هذه التبعية وجعل الفكر العريب  مرتبط  ومدى النجاح احملقق من جراء تطبيقها، وهذا ما
" قدمه حممد عابد اجلابري يف مشروعه   جية على غرار مابشكل شبه كلي ذه الفتوحات املنه

" ، و" مقدمة يف علم اإلستغراب" قدمه حسن حنفي يف مشروعه  أو ما" نقد العقل العريب 
  ...بالنسبة حملمد أركون والقائمة طويلة ملشاريع الفكر العريب"اإلسالميات التطبيقية 

 باملناهج الغربية هو حتليل ومناقشة هذه ليس الغرض من هذا التنويه بعالقة الفكر العريب
نقد العقل " هو مقدمة للوقوف عند املنهجيات اليت اعتمدها أركون يف مشروعه  الظاهرة بقدر ما

  .ألنه حمور إهتمامنا يف هذا البحث" اإلسالمي 

إن املشروع األركوين الذي يهدف إىل دراسة التراث اإلسالمي دراسة نقدية تقوم على 
من هيمنة النص  ناهج العلمية خصوصا يف جمال علوم اإلنسان واتمع من أجل التخلص تطبيق امل

ومن مث اإلقرار  دوغمائية اليت فرضتها سلطة الديننغالق داخل السياجات الوسلطة املقدس واال
  .بتارخيية النص املقدس من خالل تفكيك البعد اإلجتماعي والتارخيي وحتديدها داخل بنيته

هي املربرات  أركون يف مشروعه؟ وكيف وظفها؟ وما هانهجيات اليت اعتمدهي امل فما
  املنهجية والعلمية املؤكدة لتارخيية النص؟ 

يعود إتصال أركون باملنهجيات الغربية إىل اخلمسينيات من القرن املاضي عندما كان طالبا 
ديب على خمتلف الدراسات يف جامعة اجلزائر حني كانت يمن املنهجيات الفيلولوجية والتاريخ األ

تاريخ (سادت منهجية التاريخ األديب أو :" ويف كل اجلامعات، وهذا ما جاء على لسان أركون
سائدة يف  يف كل اجلامعات حىت اخلمسينيات من هذا القرن على األقل، بل وهي ال تزال) األفكار

الكليات أوكل اجلامعات  ديد املنهجي واإلبستيمولوجي مل يصل إىل كلبعضها  حىت اآلن، فالتج
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جعل أركون يعتمد يف بداية مشواره العلمي على  وهذا ما.)1("بنفس السرعة أو بنفس الدرجة 
  .وهذا ما جتلى من خالل  دراسته حول مسكويه. يف اجلامعات الغربية آنذاكاملنهجية السائدة 

د يف األحباث إن املنهجيات اجلديدة اليت اعتمدها أركون الحقامل تكن قد انتشرت بع 
األكادميية، ومل يبدأ بعد الشروع يف تطبيقها على األحباث والدراسات العلمية، ومع ذلك اكتشف 

اعتقدنا بإمكانية  السري على :" أركون عدم جدوى التقليد السائد، حيث يقول عن هذه التجربة
ار قد حقق قفزات خطى من سبقونا عندما انتهجنا جهم حرفيا مث اكتشفنا فجأة أن تاريخ األفك

" جديدة على الصعيدين املنهجي واإلبستيمولوجي، ومل يعد باإلمكان السري على خطى السالفني
وهذا يدل بشكل قاطع بأن أركون كان يتابع التطور احلاصل يف جمال البحث العلمي وعلى . )2(

  .إطالع بأساليب وطرق البحث اجلديدة فيه

وقدرا على تقدمي اإلضافة حول املوضوع الذي تطبق  لقد كان مدركا ألمهية هذه املناهج  
  .*يديإنشغاله أنذاك جيل مسكويه والتوح من أجل دراسته، وبشكل خاص جمال

وألن التعدد املنهجي يمكن من إضاءة املوضوع من كل اجلوانب واإللتفاف حوله بالتحليل  
على منهج واحد، لذا كان يرى  الذي ينفذ إىل األعماق، األمر الذي يتعذر حني يكون االعتماد

أقصد بتلك االستفادة من :" أركون بضرورة اإلستفادة من خمتلف املناهج واستثمارها رغم تنوعها
املنهجيات واملفاهيم اجلديدة اليت ما إن طبقناها على موضوع دراستنا أغنينا التأويل وعمقناه 

  .وأثرينا بالتايل معرفتنا به  )3("كثريا

هجي أمهية قصوى بالنسبة لعلم تاريخ األفكار ألنه يمكن من صري أغوار إن للتعدد املن
احلقيقة وكشف اهول لذا يرى أركون بضرورة استخدام مجلة من املناهج دفعة واحدة ، حيث 

                                                             
  57ص  ،السابق رجعامل وحيدي،يف الفكر العريب، جيل مسكويه والت نةنسنزعة األ ،حممد أركون -  )1(
  57املرجع نفسه ، ص -  )2(
  .متثل هذه الدراسة أول اتصال ألركون بالتراث من خالل أطروحته للدكتوراه -*
   62املرجع نفسه، ص  -  )3(
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ويف احلالة الراهنة من تقدم البحوث نعتقد ان علم تاريخ األفكار جيب أن يستخدم عدة :" يقول
 )1(" نبغي أن تكون هذه املناهج متالئمة مع مستويات خمتلفة من الداللةمناهج يف وقت واحد، وي

بينما املنهجية التقليدية ال يمكن من خالهلا بلوغ هذه الغاية، كما أا ال تقدم اإلضافة الالزمة 
  .للبحث العلمي الذي يسعى دوما الكتشاف املزيد من احلقائق

كوين مسة جوهرية وميزة أساسية فيه ألنه كان لقد أضحى التعدد املنهجي يف اخلطاب األر
يريد أن يذهب إىل أبعد نقطة ممكنة يف البحث، وأن يصيب النقاط احلساسة اليت ميكن ان تستغفل 
غريه من الدارسني العرب واملسلمني، وحىت األوربيني ، فأراد أن يستنفد كل مناهج وأساليب 

  .البحث املُتاحة

املنهجي يف الوصول إىل الكثري من احلقائق املرتبطة باملاضي  وحول أمهية وفعالية التعدد  
إن الدرس اإلبستيمولوجي :" واليت حياول أركون أن يصل إليها يقدم هذا املثال كما جاء يف قوله

للنقد الباشالري أتاح لنا أن نويل لعلم اخليمياء املكانة اليت يستحقها يف أعمال مسكويه والعلم 
وكذلك فيما خيص علم املعاين البنيوية فقد أتاح  لنا أفاقا جديدة فيما القروسطي بشكل عام، 

خيص دراسة معىن األعمال املُنتجة يف سياق األدب، ومبا أن هدف دراستنا يكمن يف دمج حركة 
ثقافية معينة داخل حقيقة مجاعية كلية لزم علينا ان نضيف إىل املنهجية الفيلولوجية التحليالت 

  )2(".واملنهجية السوسيولوجية اللغوية األلسنية

فكل منهجية من هذه املنهجيات تمكن من كشف جانب معني من املوضوع املدروس   
وتبني احلقيقة املندسة فيه بكل موضوعية وشفافية بعيدا عن املزاعم واالنتصارات اإليديولوجية اليت 

روح العلمية اليت تسعى لدراسة تنطوي عليها مثل هذه الدراسات وحتقيقا للنتائج العلمية ووفاءا لل
  .مجيع الروابط الكائنة بني خمتلف ما أنتجته الروح البشرية يف مجيع أبعادها

                                                             

63، ص السابقاملرجع ، يف الفكر العريب، جيل مسكويه والتوحيدي نةنسنزعة األ، حممد أركون  - (1)  
62 املرجع نفسه، ص  - (2)  
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إن هذه املطالب ال يمكن حتقيقها إال بالصرامة املنهجية اليت كان أركون مثال على    
مهما اإللتزام ا على حساب أي نوع كان من االعتبارات أو أي شكل من أشكال الوالء، و

  .كانت الضغوطات

إن التراث اإلسالمي املُتمثل يف جمموعة من النصوص اليت يعترب القرآن مبثابة النص املركزي 
واحملوري فيها، هذا النص الذي تولدت عنه بقية النصوص األخرى بفعل عملية القراءة والتأويل 

  املُوحى به إىل رسوله عرب املستمر إىل يومنا هذا يف حماولة المتالك معىن الوحي وفهم كالم اهللا
إن هذا الكالم املقدس الذي يكتنف احلقيقة الوحيدة واملطلقة . ملك الوحي جربيل على حقيقته

  *اليت مل تستطع القراءات التحرر منها على مر العصور إال النادر منها

 إن التحرر من هيمنة وسلطة املقدس حسب أركون ال تتم إال بتوظيف املناهج العلمية  
املُختلفة اليت تمكن من قراءة التراث وتأويله على ضوء هذه املناهج اجلديدة من أجل إنتاج املعىن 
بشكل مستمر كمؤشر على سالمة الفكر وداللته اإلبداعية، كما هو جتاوز للرؤى التقليدية اليت 

الداليل والتحليل وهكذا نطبق التحليل األلسين والتحليل السيميائي :" تغذيها نزعات مذهبية منغلقة
التارخيي والتحليل األنثروبولوجي والتحليل الفلسفي، وعلى هذا النحو نفسح اال لوالدة فكر 
تأويلي جديد للظاهرة الدينية، ولكن من دون أن نعزهلا أبدا عن الظواهر األخرى املُشكلة للواقع 

  )1("اإلجتماعي والتارخيي الكلي

باحث يف جمال الدراسات التارخيية وعلم تاريخ األفكار من كل هذه املناهج جمتمعة تمكن ال  
فهم الظاهرة الدينية يف بعدها اإلجتماعي والتارخيي فهما علميا يكون سندا للتحرر من قبضتها اليت 
تشكل عائقا أمام األفكار املتحررة واملُبدعة داخل الثقافة العربية واإلسالمية، ولن يتسىن ذلك إال 

لة النبوة باعتبارها مرحلة حامسة يف تشكل العقل اإلسالمي وحلظة تكتسي طابعا بالعودة إىل مرح
                                                             

ا املعتزلة للقرآن، من خالل فكرة أنه خملوق وفخر الدين الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب وهي القراءة اليت قامت  -*
  والتفسري الكبري و بعض القراءات الصوفية

   70ص ،السابق رجعحممد أركون، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين، امل -)1( 
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خاصا يف التراث اإلسالمي، كما جيب العودة أيضا إىل مرحلة تشكل املصحف وكيفية تنقل 
  .القرآن من خطاب شفهي إىل نص مكتوب

عرفية، كما أن إن املنهجيات املختلفة املوظفة من قبل أركون هلا مربراا املنطقية وامل  
وليتها املستمرة ضمن بنية اخلطاب األركوين سنجتهد يف قراة هذا اخلطاب احضورها املكثف وتد

لنبني الدواعي استخدام كل منهج على حدى، وماهي األهداف املرجوة من توظيفه؟ وما هو 
  املوضوع املستهدف والنتيجة املرجوة من وراء كل منهجية التحليل على حدى؟

  الفيلولوجية املنهجية 

وإن كان أركون ال يتوقف عن نقد املنهجية الفلولوجية وتقصريها يف عملية النقد التارخيية 
املُتجسد يف الرواية الشفهية  االجتماعيألا تم بالتاريخ املكتوب والرمسي على حساب التاريخ 

، ومن خالل هذا النقد يريد اليت حيملها املخيال اجلماعي وأمهية هذا التاريخ ضمن احلركية التارخيية
النوع من التاريخ املسكوت عنه مكانته داخل التاريخ اإلنساين، فإنه يرى يف  اهلذأن يعيد أركون 

فهناك :" املقابل أن التراث اإلسالمي حباجة ماسة للتحقيق الفيلولوجي وإىل منهجية اإلستشراق
إىل دراسة فيلولوجية وتارخيية، وذلك  تزال حباجة موضوعات مهمة يف التراث العريب اإلسالمي وال

على عكس ماهو حاصل يف اال األوريب حيث تتوفر مثل هذه الدراسات األكادميية الفيلولوجية 
هناك ، )1("عن كل مراحل التراث األوريب وهذا غري متوفر لألسف يف اال العريب اإلسالمي

ة تارخييا بشكل كاف وال منلك عنها الكثري من املراحل التارخيية حول اإلسالم ليست مدروس
  .الوثائق الالزمة

، فإن التراث الذي موثقة حول تارخيناكون مادة تارخيية نحباجة ملزيد من التحقيق لكي  إننا
يزال الكثري منه جمهول بالنسبة لنا وإن كنا  نعتقد أنه ملكنا ورأس مالنا الرمزي وخزان هويتنا ال

                                                             
   246ص  ،السابق رجعامل سنة يف الفكر العريب، جيل مسكويه والتوحيدي،ناأل ، نزعةأركون حممد -  )1(
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اال  الفضل للمدارس اإلستشراقية اليت ال تزال متلك السبق يف هذعلى علم جبزء منه فيعود فيه ا
  .ومن الضروري أن حنذو حذوها

  علم النفس التارخيي وعلم األديان املقارن

إن فهم شخصية ما يف صورا احلية وأبعادها املختلفة كشخصية النيب أو الصحابة أو أي 
سالميات التطبيقية تسلط الدراسة على مثل هذه ن طبيعة اإلأل ،شخصية بارزة يف التاريخ اإلسالمي

بعلم النفس التارخيي كما فعل حممد أركون حني درس  االستعانةالشخصيات، ولذلك جيب 
مبعىن أن التراث اإلسالمي حباجة إىل :" أوىل يف هذا اال انطالقةشخصية مسكويه، حيث يعتربها 

ولكي نتمكن من اإلطالع عليه أكثر جيب  )1(" منهجية علم النفس التارخيي إلضاءته من الداخل
حنن نريد :" أن نطبق هذه املنهجية كما وظفها أركون يف أطروحة للدكتوراه ألا تمكن كما قال

ذلك إىل فهم الشخصية احلقيقية بكل  أمكنأن جتاوز هذه املنهجيات القدمية كي نتوصل إذا 
والشخصية املقصودة هنا هي ، )2("كرية صها النفسية ومنجزاا الفأبعادها الوجودية وخصائ

  .شخصية مسكويه الذي أراد أن يتوصل من خالل دراستها إىل فهم التفاصيل املختلفة حول حياته

دون التفتح على منهجية املقارنة بني األديان واألداب والفلسفات تبقى معرفتنا بالتراث 
فإن منهجية املقارنة بني :" يولوجيقائمة على التضاد ومبنية على الثنائيات ذات األصل اإليد

األديان واألداب والفلسفات وأساليب اإلبداع الفين كلها أشياء توصلنا إىل إمكانيات جديدة 
للتأويل واإلبداعية املتفاعلة ومصادر االستلهام اليت جفت وأصبحت ممنوعة يف الثقافات املرتبطة 

ا خوفا من الذوبان يف األخر السيما يف  واالحتماء )3(" أكثر بتمجيد اهلوية احمللية والقومية الدينية
ظل عدم إمتالكنا لزمام املُبادرة التارخيية وعدم ثقتنا بأنفسنا على عكس ما كان عليه أسالفنا، 

  .وهذا ما نتج عنه عالقة مرضية بيننا وبني التراث
                                                             

   104ص ،السابق رجعسنة يف الفكر العريب، جيل مسكويه والتوحيدي ، املناألنزعة  ،حممد أركون -  )1(
   103املرجع نفسه، ص -  )2(
     40املرجع نفسه ، ص -  )3(
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  املنهج التفكيكي

وكسية يف اإلسالم، ويعين يوظف أركون املنهج التفكيكي من أجل حتليل مفهوم األرتوذ
التفكيك يتمثل يف اكتشاف األجزاء املخفية أو املطموسة من :" التفكيك كما يقول هاشم صاحل

تبقية قوم بعد ذلك بفرز هذه األجزاء املخطاب أو نصب اثري أو من أي عمل أو أثر ثقايف، مث ن
. )1("البنية العامة للفكربعد نبشها ونشرها على طاولة التحليل ملعرفة كيف متارس دورها ضمن 

، وهي متكن من تعرية املوضوع املدروس ألجل كما تسمى هذه العملية أيضا باحلفر األركيولوجي
  .مفكر فيها الالكشف عن اجلوانب املسكوت عنها وال

حاول أركون أن حيلل بواسطة هذا املنهج كيفية نشأة األرتوذوكسية يف اإلسالم من خالل 
ي يف السياق العام للبحث عن املشروعية السياسية والسلطة الدينية، وكيفية املذهب السين والشيع

تزال  مث كيف ال:" تشكلها وطريقة إنشغاهلا يف التاريخ اإلسالمي بشكل خاص والتاريخ عموما
حىت اآلن دون حتديد األظابري التارخيية وجتديد الفكر بشكل جذري يف اال العريب اإلسالمي 

واليت  )2("األوىلؤية األمور كما جرت عليه بالفعل طيلة القرون األربعة اهلجرية الذي حيول دون ر
ن وعي منهم، وهذا ما وة للمسلمني ديف طريقة التفكري وتوجهها بالنسب أصبحت بدورها تتحكم

جعل أبواب اإلجتهاد موصدة لقرون طويلة وغيب احلوار حىت بني املذاهب اإلسالمية نفسهاـ 
وضوعية والعقالنية اليت تقوم على مسلمات ال تنسجم مع املسلمات اإلميانية ورفض املعرفة امل

فقد ثبت  املدعية إمتالك حقيقة النص املطلقة، وهذا ما كرسه حسب أركون حديث الفرقة الناجية
افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، : "يف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ارى على اثنتني وسبعني فرقة، وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف وافترقت النص
  من هي يا رسول اهللا؟: قيل" النار إال واحدة

                                                             

هاشم صاحل مركز اإلمناء القومي، املركز الثقايف العريب، بريوت، دار : مي قراءة عليمة، ترفكر اإلسالال ،حممد أركون - )1(
   .10، ص1992، 2بيضاء، ط

   .10ص ،السابق رجعاملفكر اإلسالمي قراءة عليمة، ال ،حممد أركون - )2(
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 *"هي اجلماعة: "ويف بعض الروايات" من كان على مثل ما أنا عليه وأصحايب: "قال

الفهم احلقيقي فكل مذهب يعتقد أنه املذهب املعين بالنجاة وأنه صاحب الفهم الصحيح و
ولذا فإن تفكيك مفهوم األرتوذوكسية يؤدي إىل إرساء منطق . لإلسالم، وما سواه يف الضالل

احلقيقة النسبية اليت تؤمن بأن احلقيقة  ليست ملك ألحد، وبأا تسكن احلوار وتتجلى يف اخلطاب 
  .التارخيي وليست متعالية ومفارقة له

  املقاربة التارخيية والسوسيولوجية

عد املقاربة التارخيية والسوسيولوجية واحدة من أهم اإلستراتيجيات املنهجية األركونية اليت ت
تمكن من إضاءة جوانب خمفية من التراث اإلسالمي والالمفكر فيها السيما املرحلة التأسيسية اليت 

خذ بعني مع األ) املصحف(ميزها نقل القرآن من حالة اخلطاب الشفهي إىل حالة املدونة املكتوبة
مل تتم إال بعد حصول الكثري من عملية احلذف واإلنتخاب :" االعتبار أن عملية النقل هذه 

والتالعبات اللغوية اليت حتصل دائما يف مثل هذه احلاالت، فليس كل اخلطاب الشفهي يدون وإمنا 
على غرار  مع العلم أن هناك نسخ من القرآن قد أُتلفت  )1("هناك أشياء تفقد أثناء الطريق

  ).اخلالفة(مصحف ابن مسعود، ومت االحتفاظ بنسخة واحدة جتنبا للفتنة وألغراض سياسية 

ناهيك عن الفرق الشاسع بني الشفهي واملكتوب كما أكدت عليه الدراسات األنثربولوجية 
والتارخيية، الفرق الذي يظهر يف ذلك التناقض يف بنية كل من اخلطاب األول واخلطاب الثاين 

لذا ينبغي أن تستعاد دراسة كل التاريخ الثقايف للمجال :" خلصائص املميزة لكل واحد منهماوا
والكتايب / العريب اإلسالمي من هذا املنظور املزدوج للتناقض بني العاملني الشفهي

يرتبط اخلطاب .)2("واألرضي/ احملسوس والواقعي املُقدس/ والعقالين، الغريب والساحر/األسطوري

                                                             

  .صحيح على شرط مسلم  :رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، واحلاكم وقال -*
  .180ص  ،السابق رجعامل مد أركون ، قضايا يف نقد العقل الديين ، كيف نفهم اإلسالم اليوم ،حم -  )1(
  .34ص  ،السابق رجعامل حممد أركون ، الفكر اإلسالمي ، قراءة عليمة ، -  )2(
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املخيال اجلماعي املستمد من األسطورة واخليال الذي حيتل فيه الغريب والساحر واخلارق الشفهي ب
للمألوف مكانة متميزة كما تنطوي لغته وبنيته النصية على ااز والرمز، بينما يف املقابل يتميز 

ا يتميز اخلطاب املكتوب بقابليته للتعقل بسبب بنيته العقالنية اليت حتترم املقوالت العقلية، كم
بسالمة اإلستدالل وهو ميزة الطبقة العاملة، وقد اقترن هذا األخري بانتقال الثقافة اليوناينة إىل 
الثقافية العربية اإلسالمية عرب حركة الترمجة يف مرحلة الحقة كانت النصوص املؤسسة للثقافة 

  .اإلسالمية قد دونت وللمرة االخرية

ال يكفي :" نهمما يعين أب و اخلطاب الشفهي ، هناك فرق شاسع بني اخلطاب املكتو   
التذكري والقول أن الشفهي كان يغلب أنذاك عل الكتايب، وإمنا الشيء األساسي واألكثر أمهية 

د األسطوري والرمزي أن الغريب والساحر واملُدهش والبعينبغي تبيان كيف : يكمن فيما يلي
ة واملنهجيات املنطقية يف شكل املخيال على املقوالت العقالني آنذاكاازي كان يتغلب 

هذا التغلب يعتقد أركون أنه امتد بطريقة أو بأخرى نتيجة . )1("اإلجتماعي وطريقة ممارسة عمله
، واألسطورة تنتمي إىل على اخلطاب املكتوب الشفهي اخلطاب غياب املنهجية املنطقية وهيمنة

ف عن معاين ذات صلة بالكون وهي حكاية مقدسة ذات مضمون عام يش"اخلطاب الشفهي 
  .)2("والوجود وحياة اإلنسان

" العقالين  إال أن / و املكتوب االسطوري /بالرغم من الفرق اجلوهري بني الشفهي  
 نيةالقصص القرآنية واحلديث النبوي و السرية فتقدم دائما على اا تشكيالت استداللية عقال

ذات مجاعية  أوي يبلور األساطري اخلاصة بأصول كل فئة فحني أا مدينة جداً، لفعالية املخيال الذ

                                                             
  .34ص  ،السابق رجعامل حممد أركون ، الفكر اإلسالمي ، قراءة عليمة ، -  )1(
املعىن، دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية، دار عالء الدين للنشر والتوزيع والترمجة، فراس السواح األسطورة و -  )2(

  . 14، ص2001، 2دمشق، ط
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رورة االستفادة من ، وبناءا على هذا فان أركون يدعو إىل ض)1("يساهم يف تأسيسها واجناز هويتها
أن  نسبة العقل وبالتايل العقالنية يف "  املسالة وفق رؤية علمية حيث إلضاءة هذه  االنتروبولوجيا

وعلم اجتماع  تقييم على ضوء انتروبولوجيا املخيال  إعادة إىللها حيتاج هذه املنتجات الثقافية ك
  .)2("الشعائري والتارخيي والالعقالين والعقل الكتايب و التراث الشفهي  األسطوريالعامل 

جتماعية والسياسية ص مكتوب فرضته مجلة من الشروط اإلإن حتويل القرآن إىل ن  
ا، ولذا يلجأ أركون إىل املنهجية التارخيية الطة ورهانوالتارخيية وحتمية الصراع على الس

واإلجتماعية من أجل فك أُحجية فترة مابعد وفاة الرسول وظهور مشكلة اخلالفة بطريقة علمية 
 .موضوعية بعيدا عن التعصب واالنتصار لشيعة أو مذهب دون غريها

  التحليل األلسين احلديث

ث اللغوية املُعاصرة تمكن الدارس بفضل قدرا إن التحليل السيميائي احلديث واألحبا
املنهجية من التعامل املوضوعي احلذر مع خمتلف النصوص خاصة تلك النصوص اليت حتظى 
حبساسية من نوع خاص، وأخص بالذكر هنا النصوص املُقدسة اليت متثل املرجعية الدينية والثقافية 

ماعي يف أن معا، واليت قد ينجر عن دي واجلة واليت تشكل املخيال الفرواألخالقية والتشريعي
أن نتعلم :" املساس ا أو قراءا على خالف ما ساد االعتقاد به ردود فعل عنيفة لذلك جيب

 وهذا ما ميكننا منه التحليل األلسين )3("كيف نقيم مسافة منهجية بيننا وبني النصوص املُقدسة
نة النصوص املُقدسة وهيبتها النفسية واإلجتماعية والسيميائي احلديث، حبيث يحرر القارئ من هيم

اليت تفرضها عليه فال يتمكن من إقامة تلك املسافة النقدية املطلوبة واليت تمكن وتؤدي إىل التحليل 
  .املوضوعي العلمي هلذه النصوص

                                                             
هاشم صاحل ، مركز اإلمناء القومي ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، دار : حممد أركون ، تارخيية الفكر اإلسالمي ، تر  -  )1(

  .14ص، 1996، سنة  2البيضاء ، ط
  .14ص  ،السابق رجعامل ،حممد أركون الفكر االسالمي قراءة علمية  -  )2(
  .14ص املرجع نفسه، -  )3(
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إا متلك ضغطا رهيبا تشوه اإلدراك املوضوعي هلا، فالتسلح باملنهجيات األلسنية يزيل هذا 
رؤية وأفق واسعني فتترأى له على حقيقتها اللغوية والتارخيية، كما تمكنه  ويعطي للقارئ الضغط

ذلك التمييز الذي تقيمه األلسنيات بني النص الشفهي والنص ذاته بعد أن يصبح :" من إقامة
على . )1("ابيةمكتوبا، فهناك أشياء تضيع وتتحور أثناء اإلنتقال من املرحلة الشفهية إىل املرحلة الكت

  .خالف ما ساد االعتقاد به حينما تتم املُطابقة الكلية بني الشفهي واملكتوب

 الالائي من اجل إنتاجه القارئ من فتح النصوص على املعىن إن املُقاربة السيميائية تمكن
جه الذي وإعادة إنتاجه بواسطة التأويل املفتوح الذي تكون نتائجه غري متوقعة، وليس التأويل املُو

يؤدي إىل نتائج حمسومة سلفا ألنه ينطلق من التصور التقليدي وعلم اللغة الكالسيكي الذي يقوم 
) املُسمى(وما تدل عليه ) االسم( على مسلمة االعتقاد بوجود عالقة مباشرة بني العالمة اللغوية

قراءة الوحيدة دون أي وسيط، هذا التصور يقوم على داللة املُطابقة اليت تنتهي إىل فكرة ال
  .والصحيحة للنص

ضمن * بينما علم اللغة احلديث جتاوز هذه الرؤية مؤكدا على دور الوسيط أو العائد
إذن وبناءا على التصور الكالسيكي يف علم اللغة قامت . العالقة بني الدال واملدلول واللفظ واملعىن

إىل املعىن النهائي لكالم اهللا،  التفاسري التقليدية اليت ظلت تعتقد بوجود معىن واحد للنص يصل
كنت قد بينت كيف أن هذه :" وهذا ما ينتقده أركون ويدعو إىل ضرورة جتاوزه، حيث يقول

أخرى للقرآن  تبقراءاللمجاز والرمز واألسطورة تتيح لنا القيام ) املُعاجلة احلديثة(الدراسة احلديثة 
على غرار تفسري الطربي وابن  )2("سيكيخمتلفة عن تلك اليت خلقها لنا التراث التفسريي الكال

                                                             
  .53ص  ،السابق رجعامل حممد اركون ، الفكر األصويل واستحالة التأصيل ، -  )1(
ضمن العالقة بني   هوالتصور الذهين الذي يكونه العقل حول موضوع ما والذي يدخل كوسيط يف عملية حتديد الداللة-*

  . اللفظ واملعىن 
  .35ص  ،السابق رجعامل حممد اركون ، الفكر االسالمي ، قراءة علمية ، -  )2(
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الذي يهتم فقط مبا يعرف بأسباب الرتول، كما يتم إسقاط هذه التفسريات على املاضي ...كثري
  .واملستقبل بشكل ال تارخيي

إن هذه القراءات يصعب حتقيقها فعال السيما وأن النصوص املؤسسة للتراث وللثقافة 
نقطة االنطالق واملصدر األساسي  حددت بشكل جيعلها ال تنتقد  العربية اإلسالمية باعتبارها متثل

وذلك منذ أن كانت األمة باملعىن الديين للكلمة قد :" من خالل مجلة من املمارسات واآلليات
تلقتها ورسختها على أا اموعة الوحيدة الكاملة واملوثوقة اليت مت نقلها بواسطة سلسلة مضمونة 

ويف هذا الصدد يرى أركون أن . )1("الشاهدين على حقيقة الوحي الكربى من اإلستاد ومن قبل
السالح الوحيد لتفكيك هذه املنظومة الفكرية واللغوية اليت يتمتع ا التراث بشكل عام والنص 

  .املُقدس بشكل خاص هو الدراسات اللغوية التحليل السيميائي

  مناهج علم النفس والتحليل النفسي

النفس مبناهجه احلديثة وعلى ضوء التحليل النفسي اكتشاف الكثري من لقد استطاع علم 
احلقائق حول النفس البشرية املُعقدة ظلت جمهولة لوقت طويل وتشريح الكثري من السلوكات اليت 
استعصت على الفهم التحليل، فقد استطاع أن حيدد طبيعة اإلميان  خصوصا بفضل نظرية 

فس والتحليل النفسي بان اإلميان يتطابق عموما دوافع الرغبة يعلمنا علم الن:" الالشعور حيث
األكثر إستعصاءا على الكبح ومع مضامني الذاكرة األكثر تعقيدا، ومع تصورات املخيال األكثر 

فهذه امللكات ،  )2( "إستيهاما ومع نبضات القلب األكثر قوة ومع إحلاحات العقل األكثر صرامة
توجه السلوك مبا فيها املعرفة اإلنسانية بطريقة الواعية والسيطرة  كلها يصعب التحكم فيها فلذا

تعتمد على مناهج العلم والروح املعترف ا واملمارسة داخل كل :" عليها كما أكد علم النفس

                                                             
  .32ص  ،السابق رجعامل حممد أركون ، الفكر اإلسالمي ، قراءة علمية ، -  )1(

.46املرجع نفسه ، ص - (2)  



                                                                             العقالنية األركونية                                                      :لثالفصل الثا

 
 

87

فاإلميان املُتغلغل يف النفوس البشرية يصعب على أصحاا إدراك مدى تأثريه ، )1("ثقافة من الثقافات
  .ه ملختلف نشاطام املعرفية والثقافية واإلجتماعية ومثلهم األخالقيةعليهم وتوجيه

وهلذا يرى أركون يف منهجية علم النفس والتحليل النفسي أمهية قصوى تمكن من حتليل 
مفهوم اإلميان وحقيقته العلمية حىت يتسىن لنا إحداث القطيعة مع أشكال اإلميان التقليدية والتدين 

سجم مع متطلبات احلاضر واليت تتناقض مع الكثري من احلقائق العلمية املُكتشفة املرضية اليت ال تن
  .على  مجيع األصعدة واليت غريت نظرة اإلنسان إىل الكون والعامل

خمتلف املنهجيات املذكورة اليت اجتهدنا يف توضيحها من خالل اخلطاب  إىلإضافة 
كد على أمهية العلوم املُختلفة األركوين وضمن مشروعه نقد العقل اإلسالمي، فهو يؤ

واالكتشافات اليت توصل إليها اإلنسان يف علم الفلك والبيولوجيا ودورها كما سلف ذكره يف 
ينبغي أن نفهم مدى تأثري العلوم :" تغيري املكانة املعرفية التقليدية لإلنسان، لذا يقول أركون

   .)2("باألحرى على الذات احلرة واملسؤولةالبيولوجية والعصبية الطبية على املكانة الفلسفية، أو 

كل املناهج واملعارف العلمية اليت أبدعها اإلنسان جمتمعة يستعني ا أركون ملمارسة 
العملية النقدية على التراث اإلسالمي برمته وقراءاته على ضوء املعرف والعلوم املُعاصرة دون أن 

 أمهية التحليل الفلسفي ودوره الفعال باعتباره يستثين منها أدىن اختصاص، ويضيف إليها يف األخري
  .يقوم على النقد والتشكيك يف احلقيقة أي كان نوعها من أجل بلورة معرفة إنسانية شاملة

  

  

  

                                                             

.46ص  ،لسابقا رجعامل حممد أركون ، الفكر اإلسالمي ، قراءة علمية ، - (1)  
،  2011، 1هاشم صاحل ، دار الساقي ، بريوت ، لبنان ، ط: حممد اركون ، حنو تاريخ مقارنة االديان التوحيدية ، تر  -  )2(

   .420ص 
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  آلية النقد والتجاوز: املبحث الثاين

من أهم آليات العقالنية األركونية، آلية النقد والتجاوز هذه اآللية أعتمدت لتشكيل رؤية 
تراث والنص املقدس، الذي يعترب حمور هذا التراث، وخصوصا من أجل إحداث قطيعة مع حول ال

الرؤى التقليدية، وبنفس الطريقة اليت اعتمدها الغرب مع تراثه املقدس وكتبه السماوية، اإلجنيل 
والتوراة، ويدعو أركون إىل إستراتيجية معرفية للتعامل مع التاريخ لتفكيك املقدس، وبعيدا عن 
فلسفة املتعايل واملقدس، إن خلع التقديس عن املفاهيم والتصورات املشكلة للتراث يتطلب إعادة 
النظر يف الكثري من هذه البنيات املفهوماتية، اليت يشتغل بواسطتها التراث وحيافظ ا على تلك 

هد القداسة واليت تتجلى من خالل ما يطلق عليه أركون، مفهوم العقل اإلسالمي، الذي اجت
أركون يف ممارسة النقْد عليه، بواسطة تفكيك البنيات املتحكمة فيه، ومن خالل حتليل املفاهيم 

  .املؤسسة له أيضا

إن نقد العقل اإلسالمي يهدف أركون من وراءه إىل الوصول إىل حداثة إسالمية، كتلك 
 ارِهصتألن (على العقل الالهويت اليت حدثت يف الغرب، حبيث تقوم على انبثاق العقل الفلسفي وان

  .حسب أركون) العقل اإلسالمي عقل ديين

إن فلسفة ما بعد احلداثة وضعت عقل احلداثة موضع النقد واملساءلة، ألنه ال يوجد عقل 
خالص ونقي يطابق احلقيقة وذلك ألنه يتعرض لالستعمال اإلديولوجي من قبل البعض، وخلدمة 

ن أركون يهدف إىل نقد مجيع العقول على حداٍء سواء، أغراضها وصاحلها، وبناًء على هذا فإ
يفرح مبوافقه "وجتاوزها من خالل جتسيد ما يسميه بالعقل املنبثق، أو العقل االستطالعي الذي 

املعرفية ويطرحها للبحث واملناظرة، ويلح على ما ال ميكن التفكري فيه، وما مل يفكر فيه بعد، يف 
ثه ونقده للمعرفة ، مث يفكر حبدود هذه املرحلة من الناحية املعرفية هذه املرحلة اليت ينحصر فيها حب

" العقل االستطالعي"يعين أن  )1("أو حمدوديتها، فكل مرحلة تارخيية هلا حمدوديتها الفكرية ال حمالة

                                                             
  .14ص  ،السابق رجعامل ،حممد أركون، الفكر األصويل واستحالة التأصيل حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي-)1(
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يهدف إىل إعادة تقييم املعرفة من أجل الوصول إىل حقيقة جديدة، بالكشف والبحث عن ما مل 
منع التفكري فيه، أو ما مل يستطيع التفكري فيه، وذلك إعتمادا على النقد الفكري يفكر فيه، أو 

  .ويكون بتجاوز القيود اإليستمولوجية املفروضة من قبل العقل الدوغمائي

إن التعرض بالدراسة والتحليل النقدي للعقل اإلسالمي يكون باالعتماد على املناهج 
 مشروعه، حيث يتوصل بذلك للكشف عن حدود احلديثة اليت وظفها أركون بشكل مكثف يف

العقل اإلسالمي، ويعاد النظر يف طبيعة احلقيقة اليت أنتجها ومازال ينتجها، واليت ظلت توصف 
  .بالتعايل واملطلقية، وتعيق عملية االبداع واإلجتهاد

إلنتاج يهتم باإلملام با"إن العقل االستطالعي يساير التطور العلمي واملعرفة البشرية ألنه 
العلمي يف سائر اللغات وبقدر اإلمكان، ويشري بإحلاح إىل كل ما هو جديد أو متم أو مصحح أو 

فهذا العقل يهدف إىل بلوغ املعرفة املوضوعية، بعيدا عن االعتبارات )1("خمالف ملا أتى به العلم،
احلقيقة النهائية اليت  اإليديولوجية واملذهبية وال ينحاز إىل دين أو طائفة ما، كما ال يدعي إمتالك

  .يتوقف عندها البحث العلمي

إن العقل اإلستطالعي يتجاوز الطريقة الكالسيكية للتأويل، ذات التصور األحادي الذي 
نظرية التنازع بني التأويالت "يعتقد الوصول إىل التفسري النهائي والوحيد للنص، ويعتمد على 

conflit des interprétation*" واحدة يف التأويل، واالستمرار فيها، مع بدالً من الد فاع عن طريقة
فهو عقل ال حيصر احلقيقة يف تأويل  )2("رفض االعتراضات عليها حىت ولو كانت وجيهة ومفيدة 

أو قراءة دون األخرى، إنه يؤمن بالبعد الوجودي والتارخيي للقارئ، ويؤمن باملعىن الالائي للنص 
  .الف العقل الدوغمائي الذي ال يتعرف باملُغايرة و االختالفوبنسبية احلقيقةبشكل عام، خب

                                                             
  .14ص  ،السابق رجعامل ،كر األصويل واستحالة التأصيل حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالميحممد أركون، الف -)1(
  للمزيد من التفاصيل ينظر إىل كتاب بول ريكور صراع التأويالت*
  .14ص، املرجع نفسه -)2(
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هو عقل تارخيي ينتهك املسلمان ويعري البداهات "يعين أن العقل املنبثق على هذا النحو 
ويعيد تنظيم عالقاتنا مبا اعتقدنا أنه أصول ثابتة، فال يوجد يف العقل املنبثق ما هو معطى وجاهز 

إنه حبق يرتع حنو املطلق، حنو  ))1(("يوجد هو يف حالة إعادة بناء وتشكيلومكتمل، وإنما كل ما 
االكتمال، فهويعكس الرؤية التقدمية و الصريورة التارخيية إنه عقل يرفض السكون والركود، فهو 

  .عقل منتج ومبدع

إن العقل االستطالعي جوهرة القطيعة االستيمولوجية، ألنه يقوم على جتاوز األخطاء 
التورط مرة أخرى يف بناء منظومة معرفية أصيلة، "بقة ويستفيد من التجارب، ألنه يتجنب السا

ملاذا؟ ألنها سوف تؤدي ال حمالة إىل تشكيل سياج دوغمائي مغلق، من نوع السياجات اليت يسعى 
وعليه ال جيب أن يسقط فيما أراد أن يتجاوزه، وذلك خبلق  )2("هو بالذات إىل اخلروج منها

  .اجات دوغمائية جديدة تتحول  هي األخرى إىل عائق إبستمولوجيسي

إن األطر االجتماعية اليت تؤمن بالعقائد املورثة اعتقادا مطلقًا، ال نستطيع أن متيز داخل 
 عقائدها هذه بني ما هو تارخيي وال تارخيي، وال ميكن للعقل االستطالعي، أن جيد فضاًءا لنفسه

  .علم التاريخ اجلديدة لتفكيك هذه العقائد من الداخل وجتاوزها فيها، دون االعتماد على

من جهة أخرى سيعمل العقل املنبثق على ردم اهلوة بني الغرب والشرق، ألنه عقل ما بعد 
 احلداثة عقل جديد ينتقد كل العقول، مبا العقل التنويري وينتقد مسار احلداثة كما سبق وأن أشرنا 

كل ما سبق ويعمق يف الواقع تلك املعرفة التحريرية، اليت "كون يتجاوز فهذا العقل  كما يقول أر
قادها عقل التنوير يف أوروبا الغربية منذ القرن الثامن عشر، إنه ينفصل مع مسلمات الوضعية 
الغربية واملواقف امليتافيزيقية اليت سادت يف املرحلة السابقة واليت ال تزال مستمرة يف إقامة التضاد 

                                                             
، 1رباط ، ط، منشورات االختالف، دار االمان ، اجلزائر ، الة والتأويل يف فكر حممد أركونناالنس ،يل مصطفىحك-)1(

  .204ص  2011
  .15ص ،املرجع السابق ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي ،حممد أركون-)2(
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فالعقل االستطالعي عقل نقدي بامتياز يعمل على إعادة  )1("قل العلمي والعقل الديين، بني الع
  .النظر يف كل ما مت ترسيخه على أنه حقائق ثابتة يف العقل الغريب

إن العقل االستطالعي الذي يسعى أركون لتأسيسه بدل العقل اإلسالمي، ال يتم من خالل 
بدراسة كيفية تشكل هذا العقل منذ اللحظة التدشنية األوىل آلية نقد العقل اإلسالمي نفسه  وذلك 

اليت رسخت مجلة من املبادئ واملسلمات اليت  ظل العقل االسالمي رهينة هلا، هنا نطرح بعض 
  األسئلة ما املقصود بالعقل اإلسالمي؟ وما هي طبيعته؟ وكيف تشكل؟

وبالتايل اإلجابة على من أجل حتديد طبيعة ومفهوم العقل اإلسالمي وكيفية تشكله، 
املسار الذي يسلكه أركون يف دراسة العقل اإلسالمي يف "األسئلة املطروحة يتطلب ذلك انتهاج 

الفكر العريب اإلسالمي، فتجده ينظر إىل العقل من عدة مستويات، فهناك األصل اإلهلي للعقل، أي 
ل األصويل على أنه عقل ذو بنية العقل الذي يستند على الوحي وهو العقل الديين، وينظر إىل العق

فهو خيتلف عن العقل )2("دينية، ويبحث عن خصائص هذا العقل من كونِه عقل أرتوذوكسي
الفلسفي وعن العقل الوضعي، باإلضافة إىل هذه النقطة يثري أركون نقطة أخرى وهي كيفية 

  .تشكل العقل اإلسالمي يف التاريخ بالنظر إىل مرحلة القرآن األوىل

يدل ذلك على األصل اإلهلي للعقل، ) القرآن الكرمي(تباط العقل اإلسالمي بالوحي إن ار
فالفكر اإلسالمي يقوم على حماولة ترسيخ هذه الفكرة،  لكن أركون يؤكد على أا فكرة 

إن املطالبة بعقلٍ أبدي خالد منسجم متاما "حيث يقول * مشتركة بني مجيع األديان السماوية 
عاليم الوحي كانت دائما موجودة، ليس فقط يف خمتلف املدارس الفكرية يف بشكل مسبق مع ت

اإلسالم، وإمنا أيضا يف اليهودية واملسيحية وكانت هذه تنص على أن اإلميان بالوحي يقوي العقل 

                                                             
  .240ص ،السابق رجعامل ،حممد أركون، الفكر األصويل واستحالة التأصيل حنو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي -)1(
  .181ص ،املرجع السابق ،كحيل مصطفى-)2(
  .ال تقتصر فكرة األصل اإلهلي للعقل من خالل الوحي على االسالم فقط توجد أيضا يف اليهودية واملسيحية*
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فالعالقة بني الوحي والعقل هي )1("البشري ويهديه هذا العقل الذي يظِّلُ كلما اعتمد على نفسه،
كل باجلزء فالوحي ميثل احلقيقة الكلية اليت يستمدها العقل منه وتوجِهه حنوها، والعقل عالقة ال

إذن هذا التصور يرى أن احلقيقة . بدون وحي يقع يف الظالل، فالوحي يسدد ويصوب العقل
املطلقة متضمنة يف الوحي لكن مع مرور الوقت تتحول التفسريات البشرية للوحي إىل تفسريات 

ا تستمد هذه القداسة من الوحي، وهذه هي الطريقة اليت يعمل ا العقل الديين بشكل مقدسة، أل
  .عام والعقل اإلسالمي خاصة وهلذا حتكمه الرؤية الدوغمائية وتسقطه يف املثالية الذاتية املنغلقة

إن أركون يرى أن تعايل العقل وخضوعه لكالم اهللا تعاىل، تأسس عليها كل الفكر 
وتطور على قاعدة األصل والدعم املقدس للعقل واملتحقق من خالل مدونة نصية لغوية "االسالمي 

حمددة متاما، أي القرآن الكرمي، مث تدخل الشافعي الذي أضاف له السنة، وضمن هذا املعىن ميكننا 
فالشافعي بتأسيس علم أصول الفقه كان لتلبية حاجات اجتماعية )2(" أن نتكلم عن عقل إسالمي

بعصره، يف حني أن العقل األصويل ال يزال طريقه الفكر اإلسالمي ويفرض عليها منهجه  مرتبطة
  .بشكل مستمر

يؤكد أركون على ضرورة نقد العقل اإلسالمي واألصويل نقدا اسيتمولوجيا، وحتليل 
أن نطبق على دراسته اإلسالم، املنهجيات "املقوالت اليت يشتغل بواسطتها، وتفكيك مبادئه فيقول 

واإلشكاليات اجلديدة، نقصد بذلك تطبيق املنهجيات واآلفاق الواسعة للبحث، من تارخيية وألسنية 
ومسيائية وداللية وأنتروبولوجية وفلسفية، مث ينبغي البحث عن الشروط االجتماعية اليت تتحكم 

ي ارد بإنتاج العقول وإعادة إنتاجها، كل ذلك يعنيه معاجلة نواقص تاريخ األفكار اخلط
والعقل اإلسالمي حتكمه جمموعة من الشروط االجتماعية تتحكم يف إنتاجه وإعادة  )3("وخماطره

                                                             
  .65ص ،السابق رجعامل ،تارخيية الفكر العريب االسالمي ، حممد أركون-)1(
  .65ص  املرجع نفسه،-)2(

(3)Mohamed arkon pour un critique de la raison islamique , maison neuve et la rose paris 1984 
p66. 
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إنتاجه أيضا، بواسطة هذه العملية نتمكن من جتاوز هذا الدوران و اللف الذي أصبح ميزة طاغية 
  .بالنسبة للعقل اإلسالمي 

خل ضمن البنية اخلاصة ببنية إن القول باألصل اإلهلي للعقل يعين أن العقل اإلسالمي يد
املقدس بشكل كلي، واليت يندرج ضمنها بنية العقل الديين، اليت يشكلُها الوحي كخطابا إالهيا 

فالوحي النهائي "يؤكد تدخل اهللا يف التاريخ، من خالل كالمه املوحى إىل البشر عرب رسله 
آلخر واملعين الكلي والنهائي لألشياء واألخري يقول كل شيء عن العامل واالنسان والتاريخ والعامل ا

و يتم ذلك من خالل  )1("وكل ما يستكشفه العقل الحقا لن يكون صحيحاً أو صاحلًا ومؤكدا 
كالم اهللا أو امتداده عرب النيب الذي ال ينطق عن اهلوى، وعليه ال ميكن ألية معرفة بشرية أن ترتقي 

  .إىل هذا املستوى النهائي

ل البشري يف تأويل وتفسري كالم اهللا وتصبح املعرفة اإلنسانية وينحصر هنا دور العق
جمرد استنباط لغوي من النصوص، أو عمل معنوي سيميائي، وليست عبارة عن "بدورها 

ومبقتضى ذلك  )2("استكشاف حر للواقع يؤدي إىل التجديد املعنوي واملفهوي يف كل ااالت 
 ومشيئته فال يستطيع أن يؤثر يف التاريخ، أو ينتج تصري مهمة اإلنسان هي االمتثال إلرادة اهللا

  .املعرفة وتغدو مهمة اإلنسان سلبية تقْتصر يف التعرف على األشياء بدل معرفتها

يبحث أركون عن لفظ العقل يف القرآن، من أجل حتديد مدلوهلا و ضبطه لغويا، وانتهى يف 
أو " تعقلون"لكة املعرفة، وإمنا استعمل لفظ ذلك إىل أن القرآن مل يشر إىل لفظ العقل باعتباره م

اليت تدل على التذكر، أو االنتباه وأخذ العربة، وذلك ألن مفهوم العقل كما هو " تفقهون"
بصيغة املصدر، مل يتم ذكرها ولو مرة واحدة " عقل"معروف عندنا مل يكن قد تبلور بعد ألن لفظ 

وجود فرق بني العقل يف القرآن والعقل كما  يف القرآن الكرمي، وهذا ما جعل أركون يؤكد على
عندما حنلل النص كما هو بني أيدينا اليوم وكما وصلنا، " عرفه اليونانيون، فيقول خبصوص ذلك 

                                                             
  .66ص  ،السابق رجعامل ، تارخيية الفكر العريب اإلسالمي،حممد أركون -)1(
  .07ص ،السابق رجعامل ،نقد واجتهاد اإلسالميالفكر  ،حممد أركون-)2(
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فإن من غري املمكن التحدث عن العقل باملعىن األرسطي أو املعىن احلديث للكلمة، وأكرر هنا مرة 
سم غري موجود يف القرآن، هناك الفعل عقل ويعقل أخرى أن كلمة عقل على هيئة املصدر، أو اال

وهناك صيغة النفي ال يعقلون وهناك صيغة عقلو مرة أو مرتني حسب ما أظن ولكن ال يوجد 
على خالف ما تذهب إليه  )1("مصطلح عقل الذي يستعمل حاملًا لسانيا ملفهوم العقل فيما بعد

ل من خالل الصيغ املذكور آنفاً وتؤكد بذلك على الكثري من القراءات اإلسالمية يف اإلشارة للعق
  .مكانة العقل يف الدين اإلسالمي

أما التحليل الداليل فيتضمن معىن التذكر، والتفكر والفقه كما ورد يف الكثري من آيات 
ال يتطلب االستخدام املنطقي الذي "إخل وهذا ...القرآن، على حنو يذكرون، ويعلمون، يعقلون

أو (رة الواضحة واحلقيقة اخلارجة عنها بصفتها حقيقة واقعية ترد هذه العبارات يطابق بني الفك
دائما بعد التذكر بنعم اهللا على البشر وتدخله يف تاريخ النجاة األخروي، إا تشهد ) اآليات

اآليات، لكي يعيش ) استبطان(لضرورة االندهاش والتعجب واالستحسان والتأمل واالستبطان 
مليثاق أو العهد بشكل أكثر كثافة وقوة، وهلذا السبب نالحظ أن عضو اإلدراك هو املؤمن رابطة ا

يعين هذا أن العقل يف القرآن ال )2("القلب، كما يتجلى ذلك واضحا يف آيات عديدة يف القرآن 
 يتخذ نفس املدلول الذي يتومهه الكثري من اخلطابات اإلسالمية املعاصرة وتدعي لنفسها االنتساب

  .إليه

يفسر أركون الفرق بني العقل كما حدد اليونانيون أو حدده التفكري احلديث والعقل 
أن الطابع اإلبداعي والرمزي املتفجر يطغى يف اخلطاب القرآين على "حسب القرآن، إىل اعتبار 

اإلدراك الطابع املنطقي العقالين االستداليل الربهاين، القائم على احملاجة، ونالحظ أن موطن الفهم و
احلسي والعاطفي هو القلب وليس الرأس، مبعىن أن مفهوم العقل يف القرآن ال ينفصل عن احلاسة 

                                                             
(1)-Mohamed Arkoun lecture du coron maison neuve et la rose paris 1982 p206. 

  .194ص ،السابق رجعامل الفكر االسالمي قراءة علمية، حممد أركون،-)2(
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وعليه فالعقل القرآين ليس عقال برهانيا يقوم على إدراك العالقات بني الظواهر  )1("والشعور
  .وتفسريها بقدر ما يثري اجلانب اإلنفعايل لدى املتلقي 

جية، يعترب نقد العقل اإلسالمي الكالسيكي املمر إىل املعرفة ومن الناحية االبستمولو
، وعليه ال بد أن خيضع هذا األخري لدراسة )العقل املنبثق(العلمية، اليت تصدر عن العقل البشري 

تكشف عن بنية العقول اليت تتأسس عليها وتبين اخلطابات اإلسالمية ) العقل اإلسالمي(تفكيكية 
متدادا للعقل الفقهي وهو ذاته العقل اإلسالمي الكالسيكي، الذي أراد أركون املعاصرة، اليت متثل ا

حتديده من أجل أن يتمكن من الكشف عن نظامه وبنيته ومن مثة الوقوف عند حدوده وعلى هذا 
األساس تناول أركون بالبحث والدراسة كيفية تشكل العقل األصويل من خالل رسالة الشافعي 

  .وعلم أصول الفقه

أركون أن عناوين فصول الرسالة تكشف أا تدور حول إشكالية مركزية واحدة  ويرى
والذي يدل "وهي املشروعية العليا يف اإلسالم، وهذا ما يوحي به اجلانب الشكلي هلذه الرسالة 

ناجزة ومغلقة ائيا أي القرآن  corpusعلى وجود عقل معني يتشكل داخل إطار جمموعة نصية 
طبعا ما يرفضه أركون ألن عمل الشافعي سيتحول إىل مرجعية كربى للعقل  وهذا)2(" واحلديث

اإلسالمي، تعود إليه كل عملية حبث مسألة ما، ويتحول إىل حقيقة متعالية ال يسمح باخلروج 
باسم من وباسم ماذا؟ وطبقا ألية عمليات برهانية إيضاحية تصبح "عنها ولذا يتساءل أركون 
م قانوين ملزما وإجباريا للبشر، وإمنا ال غىن عنه من أجل السري على بواسطتها حقيقة ما أو حك

فالشريعة وفق مبدأ احلالل واحلرام، ووفق تصوراا اخلاصة احلقيقة واملعرفة، هي  )3("طريق والنحاة
اليت تعطي املشروعية لفعل املسلم أو ال تعطيها واليت مبقتضاها يتحدد مصريه يف اآلخرة وضمن 

  .ملنطقية بعمل العقل الفهمي واإلسالمي عامةهذه البنية ا

                                                             
  .283، صالسابق رجعامل ،حممد أركون قضايا يف نقد العقل الديين-)1(
  .185كحيل مصطفى املرجع السابق ص -)2(
  67، صالسابق رجعامل، حممد أركون ، تارخيية الفكر العريب االسالمي-)3(
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فيتحدد من خالل تصور الشافعي للعالقة بني اللغة "أما عن اجلانب الداليل للرسالة 
واحلقيقة، والعالقة بني احلقيقة والتاريخ، واهلدف من حبث هذه العالقة هو حتقيق خاصية وميزة 

خ األرضي وضرورة تفتيت هذا التاريخ جوهرية للعقل اإلسالمي هي خاصية التعايل على التاري
وميكن تربير ذلك من خالل دفاع الشافعي عن مكانة اللغة العربية يف )1("داخل فضاء الوحي 

مقابل اللغات األخرى باعتبارها لغة الوحي اعتمادا على آيات القرآن، وفرض احلديث النبوي بأنه 
الف القائم بني أهل الرأي وأهل املصدر الثاين األساسي للتشريع ويكون بذلك قد فصل اخل

احلديث لصاحل أهل احلديث، ذلك اخلالف الذي كان قائما حول مدى التمييز بني ما كان مرتبطا 
، وما كان حيمل الطابع )سنة(بشخص النيب وظروفه االجتماعية والتارخيية من أقواله وأفعاله 

وحتول  )2("يق الثاين على التوحيد بينهماعلى التميز بينهما وأصر الفر"اإللزامي وقد أمر أهل الرأي 
كل ما صدر عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل قواعد آمرة توجب االلتزام ا وأصبحت السنة 

  .أصل من أصول الفقه بعد القرآن

  إن القراءة اليت قام ا الشافعي للقرآن والسنة من خالل تأسيس علم األصول وعلم الفقه
امة لعصره ومشاكله والصراعات االجتماعية اليت كان منخرطًا فيها، لكن تدخل ضمن الرؤية الع

فغاية الشافعي هي إقصاء التارخيية ألنه يف نظر أركون يعتمد على اآليات اليت يلح فيها "رغم ذلك 
على طاعة الرسول لفرض مشروعية احلديث، وهو يقوم بعملية حتْيني هلذه اآليات وفق أفق انتظار 

  .وتتحول السنة إىل مرتلة الوحي تقريبا )3("شاكلهخاص بعصره ومب

إن العقل الفقهي الذي ميتد بشكل كلي يف العقل اإلسالمي، هو عقل تارخيي تتشكل بفعل 
ظروف اجتماعية معينة، حاول أن جييب عن انشغاالت اإلنسان يف عصره وحاجته إىل حلول 

يح من معارف يف ذلك العصر خاصة علوم اللغة املشاكل اليت أَفْرزها الواقع، باستعمال كل ما أت

                                                             
   .135ص 2005عام  1أركون دار الطليعة بريوت، ط خمتار الفجاري نقد العقل االسالمي عند-)1(
  .17، ص2000، 4نصر حامد ايوزيدا ، النص واحلقيقة والسلطة، املركز الثقايف العريب، بريوت املغرب ط-)2(
  .138خمتار الفجاوي، املرجع السابق ص-)3(
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والبيان إال أنه أصبح مع مرور الزمن العقل الفقهي يتجاوز التاريخ وينصب فوق العقول مجيعا ألنه 
بالنسبة للمسلمني عامة مبثابة القانون اإلهلي الذي يوجب على املسلم االلتزام به دون نقاش، وكأن 

والذهنية ليفهم كل اآليات القرآنية من حمكم ومتشابه ويكون بذلك الشافعي ميتلك الكفاءة اللغوية 
قد ختم باب االجتهاد ومل يعد بذلك للمسلم أي التباس فيما خيص املسائل الدينية والدنيوية ألنه 

  .حدد له الطريقة اليت يتم بواسطتها النظر يف أي مسألة دينة أو دنيوية

الذي يهدف إىل جتاوز العقل اإلسالمي كما نعود اآلن ضمن املشروع النقدي ألركون 
حدده تارخييا ومعرفيا، وكما أشرنا إىل ذلك، هذا العقل الذي يبلور ونشأ بفعل التاريخ ألنه يف 
اية املطاف ليس إال استجابة حلاجات اإلنسان، وجتليا من جتليات الفهم البشري للوجود من 

  .خالل اللغة وقواعدها وأبعادها الرمزية

بعد أن الدراسة االبستمية للعقل اإلسالمي يتناول أركون التحقيب التارخيي هلذا األخري، و 
فالدراسة األوىل حتدد بنية هذا العقل بينما الدراسة الثانية تبني كيفية تطور هذه البنية يف سياق 

ظهاره على التعاقبية التارخيية ليتمكن من تعرية العقل اإلسالمي على مجيع املستويات، ومن أجل إ
  .حقيقة املوضوعية

املرحلة : وهي اإلسالمييف هذا السياق حيدد أركون مخس مراحل تارخيية مر ا العقل 
  .واحلقبة املعاصرة - مرحلة النهضة -املرحلة السكوالئية -املرحلة الكالسكية -التكونية

نية للعقل االسالمي وهي اللّحظة التدش) م767- 622(وهي املرحلة التأسيسية  :املرحلة األوىل) أ
كنت قد درست هذه املرحلة يف كتايب قراءات يف القرآن، وقلت أن كلمة " يقول عنها أركون 

على هته املصدر غري موجودة يف الكتاب كل ما هو موجود عبارات استفهامية من نوع " عقل"
ن عن تلك املكانة واستنتج أن للعقل مكانة مميزة وخمتلفة يف القرآ )1("أفال تعقلون، أفال يعقلون

العقل "املوجودة يف النصوص اإلسالمية األخرى من حديث وفقه وكالم وفلسفة، إذ يعترب أن 

                                                             
  .283ص ،السابق رجعامل ،حممد أركون ، قضايا يف نقد العقل الديين-)1(
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السائد يف القرآن هو عقل عملي جترييب، أي يرد على األحداث واملشاكل الناشئة من يوم ليوم، إنه 
على طريقة اخلطاب (برهانيا  عقل جياش يغلي كما احلياة وليس أبدا عقلًا باردا تأمليا واستدالليا

وهلذا السبب فإن علم التفسري الذي نشأ فيما بعد يف البصرة، مث يف بغداد والذي ). الفلسفي مثال
كان متأثراً بالفلسفة األرسطوطالسية، قد أسقط على مفهوم العقل باملعىن املنطقي واالستداليل 

إىل طبيعة اخلطاب القرآين الرمزية  وهذا يعود باألساس )1("وهذا خطأ، فهو غري موجود فيه
واازية وليس املنطقية الربهانية االستداللية، و عموما فالعقل يف هذه املرحلة مل يكن قد برز 
بشكل واضح وإمنا يعد القرآن الكرمي مبثابة حدث أدى إىل حتريض ظهور التفكري العقالين من أجل 

  .فهمه وتفسريه

متثل هذه املرحلة مرحلة انبجاس العقالنية ) م1058- م767(النية مرحلة العق :املرحلة الثانية)ب
العربية اإلسالمية بفعل االلتقاء بني العقل اإلسالمي والعقل اإلغريقي، وكان وراء ذلك حركة 
الترمجة اليت عرفت بالفكر الفلسفي اليوناين ال سيما يف عهد املأمون، وقد مثلت حسب أركون 

فة العقالنية واألسطورية واملتخيل الديين بشكل خاص، مث متثل الصراع يف املعتزلة الصراع بني املعر
حركة الفالسفة والعلماء بشكل عام، ويتجسد ذلك يف العديد من الشخصيات الكربى اليت أجنبتها 

إخل، ...احلضارة اإلسالمية كالكندي الفرايب، الرازي، ابن سينا، التوحيدي، مسكوبه و ابن رشد
قد جتلى يف عصر انتصار املعتزلة يف ظل اخلليفة املأمون بشكلِ "ذلك الصراع ويرى أركون أن 

ومن املعلوم أنه قد تبىن عقيدة املعتزلة بشكل رمسي وقرم إليه وحارب ) م1833-ه313(خاص 
وهذا دليل واضح على أن هذه  )2("خصومهم من أهل التقليد والنقل أي احلنابلة بشكل خاص

يث حتول فكر املعتزلة إىل إيديولوجيا للنظام السائد آنذاك وقد أتفق مع كل الفترة فترة عقالنية ح
  .املفكرين على هذه النقطة
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  بعد مرحلة العقالنية املزدهرة) م1880- م1058(املرحلة املدرسية التكرارية  :املرحلة الثالثة) ج
تفتح املليء باملناقشات واليت ينعتها أركون بالعصر الكالسيكي، الذي متيز باإلبداع واالجتهاد وال

الفكرية، حل عصر التقليد واالجترار وشرح النصوص الكربى يف خمتلف العلوم من تفسري وفقه 
وحديث وعلوم اللغة، وأقتصر طلب العلم واملعرفة على التلقني واحلفظ واالجترار وإعادة حتقيق 

  .النصوص القدمية

ار بني املذاهب اإلسالمية وانتشار إن مظاهر التخلف يف هذه الفترة غياب النقاش واحلو
عقل مذهيب أرتوذوكسي عند كل حنلة وطائفة، وكلها تدعي امتالك اإلسالم الصحيح وتعادي 
غريها من النحل وتنكفئُ على ذاا، وقد ارتبطت هذه الفترة تارخييا حبكم السالجقة يف القرن 

ليدي فيها، وقد تزامن ذلك مبا فعله احلادي عشر وهم الذين أسسوا املدرسة واعتمدوا الفكر التق
  .اخلليفة القادر، الذي أعلن احلرب على فكر املعتزلة

ارتبطت هذه الفترة باحلداثة األوروبية ) 1880/1950(عصر النهضة العربية  :املرحلة الرابعة ) د
نت ومن خالل محلة نابليون على مصر وهي فترة صدمة العقل اإلسالمي العريب بقوة احلداثة، فكا

 ردة الفعل وحماولة استدراك ما فات واللّحاق باحلضارة الغربية ألن العقل العريب أدرك مدى ختلفُه
وتقدم غريه، ألنه كان يعتقد أنه مازال ميتلك زمام األمور ال سيما وأنه حيمل الرسالة اخلتامية، 

رغم ذلك اخفقت  فأنشرت األعمال الفكرية املختلفة مع رواد اإلصالح والفكر الليربايل، لكن
حماولة النهضة للمرة الثانية حسب أركون ويعلل ذلك اإلخفاق يف تغلب ضرورات الصراع ضد 
اخلارج، على الصراع ضد الداخل، أو تغليب التحرير اخلارجي على التحرير الداخلي، وهكذا 

االستعمار تشكلت إديولوجيا الكفاح من أجل مواجهة التحديات اخلارجية املختلفة، اإلمربيالية و
وإسرائيل وحل العقل النضايل إذا جاز التعبري حمل العقل الليربايل، ألسباب مفهومة ألا متثل 

ويف هذا السياق مييز أركون بني نوعني من العقل النضايل  )1("األولوية القصوى والضرورة القاهرة
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 1970مي منذ عام وميثل الرتعة القومية والشكل األصويل اإلسال )م1970-1880(الشكل القومي 
فالشكل القومي جتسد من خالل املشاريع العروبوية اليت تبنتها األحزاب القومية يف كفاحها ضد 

  .االستعمار وضد الكيان الصهيوين

م 1973أما الشكل اإلسالمي فكان رد فعل الناتج عن فشل األحزاب القومية بعد حرب 
  .1979رة اإليرانية بعد جناحها سنة واهلزمية ضد إسرائيل، واختذت منوذجا هلا هو الثو

ومن أجل أن يتأسس العقل االستطالعي فال بد من الوقوف عند أسباب فشل النهضة وحتليلها 
واالبتعاد عن االنفعال ورد فعل السريع من أجل بلوغ اهلدف وعلى هذا األساس أراد أركون أن 

  .يقيم العقل اإلسالمي نقدا شامالً من أجل جتاوزه
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  اخلطاب ركونية للتاريخ والرؤية األ: لث املبحث الثا

، باعتباره خطاباً سالميالواسعة للتراث اإل رؤيتهيف  أساسيةمن مسلمات  أركونينطلق 
اليت حددته وحددت  واالجتماعيةتارخيياً وليس التراث كمقدس يتجاوز األطر الزمانية واملكانية 

حيا يف عقول وطريقة تفكري كل مسلم معاصر وتتحكم فيها ،  التراث الذي ال يزال انشغالهآليات 
بغري وعي منه، بسبب الدوغمائية اليت تسيطر عليه واإليديولوجية اليت توجه تفكريه واخلطابات 
احلماسية اليت تؤجج مشاعر اجلماهري يف خمتلف مشاريعها البنيوية أو ثورات الكفاح لديها، وحىت 

يسوغ مثل هذا الوضع إحلاحنا " يقول أركون. ذه اخلطابات القوميةاملثقفون العرب اخنرطوا مبثل ه
اليت حتكم  ومن أجل جتاوز هذه الرؤية الالتارخيية  )1("اذ مسافة نقدية جتاه هذا اخلطابعلى اخت

ما الذي مييز اخلطاب التارخيي الذي يؤسس : ناءا على هذا يطرح السؤال التايلوب ،العقل اإلسالمي
   .؟وما هي املسوغات واملربرات لذلك ؟ السائد اب التقليديعن اخلط أركونله 

ديثة املعتمدة يف علوم اإلنسان مشروعه باالعتماد على املناهج العلمية احل أركون يبلور
اللغة يف قراءة التراث قراءة معاصرة تليب حاجيات املسلم الراهنة، بعيداً عن الرتعة و اتمعو

وي، الدني أو األرضيطلقة وحتتكرها هذه احلقيقة اليت توجه التاريخ الوثوقية اليت تدعي احلقيقة امل
الوحي موجود يف القرآن بشكل  أنالنجاة يف اآلخرة، وتفترض الذي يؤدي بدوره إىل الفوز و

كلي وائي، مع العلم انه كان يف البداية جمموعة من العبارات الشفهية اليت أصبحت مصحفا فيما 
  .بعد

خاصة فقط باملسلمني  تليس ايذكر باستمرار اكما  الرؤية للتاريخ هذهأركون  ينتقد  
قادرة يف هذا الظرف الذي يشهد  أافهي تعتقد " أصحاب األديان التوحيدية األخرى بوإمنا أيضا 

، يف مصدرها  جذريااحلديثة على استعادة املبادرة يف التاريخ، دون أن تعيد النظر  االيدولوجياأزمة 
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فلذا فعملية إعادة النظر يف . )1("نشأا وأهلمت مفسريها وحددت عقائدها  تليت وجهومبادئها ا
عندما دفع مفكروا املعتزلة عن مفهوم خلق " ذلك املعتزلة   إىلضروري وقد انتبه  أمر ةهذه الرؤي

 ياإلسالمباحلاجة إىل دمج كالم اهللا يف التاريخ، وإذا ما استعاد الفكر  أحسواالقرآن كانوا قد 
الفكر املعاصر  يتساءلفانه عندئذ سوف ميتلك الوسائل الكفيلة ملواجهة املشاكل اليت  ،الفكرة ذهه

املرجوة من  األهدافقق حيو )2(" أقوى وأعظم وابتكاريهمن كل حدب وصوب، مبصداقية اكرب 
  .هوراء

الكشف عن اآلليات اليت يشتغل بواسطتها اخلطاب  أركونحياول  ويف هذا السياق  
 أمامبنفس الكيفية، وهذا ما يقف عائقا  إنتاجهواليت جتعل منه خطابا ال تارخييا، يعاد  سالمياإل

يف كل حلظة ، ويؤمن بوجوده املستقل واملثايل  إليهخطاب يبجل املاضي ويعود  ألنهالتقدم، 
م التارخيي يفرق بني اإلسالم املثايل النقي واإلسال أركون أنواملطلق الذي ال يتأثر بالتارخيية، غري 

الذي هو الدين املعاش من خالل ممارسات السوسيولوجية والثقافية للفاعلني االجتماعيني، بلغة 
حتكمهم املصاحل وتوجههم اإليديولوجيات، إن أركون ينتقد الرؤيا  كأفرادعلم االجتماع 

أبدياً ال يتأثر بأي  يعلم القارئ أن ليس هناك كياننا أنينبغي " الالتارخيية املتعالية لإلسالم  ألنه 
غري موجود يف الواقع  احلق فاإلسالم" . )3(كما يتوهم مجهور املسلمني شيءيف كل  ويؤثر شيء

بصالحيته املطلقة واملفارقة للتاريخ و املتجاوزة  تقادعواالعلى عكس ما يعتقد غالبية املسلمني 
  .إلسالم احلقتوهم كل مذهب إسالمي بأنه على هذا اكما يحدود الزمان و املكان 

إلسالم تصور ميتافيزيقي بعيد حول االتصور "اإلعتقاد مبالغ فيه بشكل رهيب ألنإن هذا   
قنوم مضخم قادر على كل أباعتباره  اإلسالمعن الواقع يكرس التصور التجريدي أي يتعاطى مع 
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 اإلسالمعن املهيمنة  ةوهذه هي الرؤي. )1(" دائما يف النموذج يتماهاانه  شيءويؤثر يف كل  شيء
  .ويعطيها املشروعية * ووراء كل ما حيدث من ممارسات اإلسالميةداخل اتمعات 

اإلسالم املعاصر " أن  أركونيؤكد  لإلسالمالالتارخيية  ةالرؤي هذهمن أجل القطع مع   
واملمارسات التارخيية حملمد هو نتاج  نآالقرالوليد مع  اإلسالمالكالسيكي و  كاإلسالم

شيء على وجه األرض، انه نتاج املمارسة التارخيية أي مثله مثل  التارخيية للبشرللممارسات 
كما ... إىل إيران إىل أقصى املغرب  سياينواندلفاعلني اجتماعيني شديدي التنوع واالختالف من 

انه نتاج عن فعل الشروط التارخيية الشديدة التعقيد يف الزمن واملكان وهلذا السبب فإننا نفضل 
قنوم مضخم قادر على كل أاإلسالم إىل  واقنومي ، مبعىن أن املسلمني حولدث عن اإلسالم األالتح

مما يعين بالضرورة انه ال يوجد إسالم يف ذاته وميكن اعتباره  )2("شيءشيئ دون أن يتأثر بأي 
 سيطرة إىلالنموذج املتبع ، من قبل أي طائفة، وأي  تصور عن هذا اإلسالم هو جمرد وهم يعود 

وهو خيتلف عن التصور التارخيي الذي حياول املؤرخ  اإلسالمية األوساطرتودوكسية يف العقلية األ
عقيدة مهما كانت  أوكأي ديانة  اإلسالموذا يغدو  إليهيتوصل  أن –بعد جهد مضين  –

تفاعل القوى االجتماعية اليت حتدد وجوده وتعطيه شكل العقيدة ل ةجيحمصلت نت ،طبيعتها
  .أبعادهمبختلف  اإلسالمحول  فعلية تارخيية بتكريس رؤية إال يتأتىال  أمر وهذا ،لوجيةواإلديو

اإلسالم الرمسي " متعددة  إسالمات أمام أركونكما يرى  أنفسناومن هذا املنظور سنجد   
املرتبط بسلطة الدولة، الذي يصفي معارضيه بتهمة التحريف و الزيف االرتودوكسي التقليدي 

سالم قنوم مضخم فوق تارخيي وإسالم املالذ وهو إسالم التعذر و الفشل، واإلأوهو الكالسيكي، 
ن كل شعب الثقافية الغري العاملة أل مجهور املسلمني أي العامة، الذي يقوم على إسالم، الشعيب

                                                             
   .235ص  املرجع السابق، ، أركونيف فكر حممد  التأويلنسنة و كحيل مصطفى ، األ -  )1(
  .العنف الذي ميارس باسم اجلهاد يف سبيل اهللا-*
  .175-174ص ص   ق،املرجع الساب ، قضايا يف نقد العقل الديين، أركونحممد  -  )2(-
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 اإلسالمالشخصي الفردي و هو  اإلسالمكما يوجد .  )1(" مسلم له عاداته وفهمه اخلاص لإلسالم
السياسية اليت تعتمد  السياسي املرتبط باحلركات واإلسالمعلى الضمري التشريعي احلر، القائم 

السلطة ، وذا املعىن فاإلسالم يتعدد تبعا لتعدد الفئات  إىلمن اجل الوصول  اخلطاب األصويل
  .االجتماعية وتبعا لتباين أهدافها واختالفها

من هاته األصناف يعد ن كل صنف هو أ إن الغاية من وراء هذه التصنيفات لإلسالم  
طلق وهذا يؤكد انه ال يوجد إسالم متعادل م ،لكلمةلممارسة إجتماعية وسوسيولوجيا باملعىن التام 

على حسب مقتضيات  ، لكن كل إسالم يفهمنبثقت عن نص واحدوواحد وإمنا توجد إسالمات إ
  .التاريخ

لدراسة تاريخ اإلسالم * العمودية  ةإىل ضرورة تبين الرؤي أركونوعلى هذا األساس يدعو   
فالتاريخ ال يسجل " وفق منطق القطيعة وبناءا على ما توصلت إليه الدراسات التارخيية املعاصرة 

النستطيع أن نستوعب هذه األشياء . اخل...إمنا ينسى أو يتناسى بعض األشياءكل شيئ و
سجناء هذا التصور اخلطي املستقيم كمعطيات ناجتة عن السريورة االجتماعية و التارخيية ما دمنا 

 )2("عن حركة التاريخ بكليته، فانه ينبغي أن يهتم باألشياء السلبية احملذوفة كما األشياء املثبتة 
قراءة تاريخ اإلسالم قراءة جديدة  إىلاليت دف " اإلسالميات التطبيقية " فهاته العملية متثل صلب 

الغري جلى يف التعبري الشفهي لإلسالم ونوعها، كما تتاخلطاب اإلسالمي على ت أشكالتم بكل 
املكتوب وليس فقط اخلطاب املكتوب الذي ضل ميثل اخلطاب الرمسي باعتباره ميلك السلطة 

وهو خطاب الفئة املثقفة والن التاريخ يكتبه املنتصر ويعمل على نشره واليات السيطرة واالنتشار، 
  .ويسكت عن غريه

                                                             
  .336كحيل مصطفى ، املرجع السابق نص -  )1(
يقصد اركون ا دراسة االحداث التارخيية االجتماعية  من احالم وتطلعات ورغبات ، لكن ليس وفق النظرة اخلطية  -*

  .املدة الطويلة القائمة على ترتيب االحداث وفق التعاقبية الزمنية املعتمدة يف دراسة التاريخ ، كما اا تركز على
  .94ص  املرجع السابق، ، قضايا يف نقد العقل الديين، أركونحممد -  )2(
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الذهنية املؤدجلة  إىللتاريخ االسالمي انه تاريخ غري موضوعي بالنظر ما هو معروف عن ا إن  
البقاء سجم مع آليات اهليمنة وواليت حددت طريقة التفكري بشكل عام لكي تن أجنزتهاليت 

واإلستمرارية يف السلطة وقد مت ذلك مبمارسة احلذف و النسيان وحتديد املفكر فيه واملمنوع 
تاريخ ة بالضبط ستكون جماال للدراسات التارخيية اليت ستتمكن من كتاب التفكري فيه، وهاته النقطة

عاصرة يف تماد على منهجيات واملقاربات املخيتلف عن التاريخ الرمسي املنجز، وذلك بواسطة اإلع
وعلى  مجلة وتفصيال سالمينياإلالنظر يف الفكر و الثقافة  إعادةعلم التاريخ، وسيتم مبقتضى ذلك 

تقدمي صورة تارخيية عن مرحلة " على هذه الدراسة كثريا ألا تعيد  أركونراهن هذا األساس ي
كما فعل املؤرخون الغربيون . اخل...ينة واخلالفة، وتشكل املصحف ودولة املداألوىلاإلسالم 

بالنسبة للمسيحية وشخصية يسوع ، والتشكل التارخيي لألناجيل، كما وينبغي دراسة سرية النيب 
ابة األساسيني على ضوء علم التاريخ وذلك لفرز العناصر التارخيية فيها، عن وشخصية الصح

ما متت سوف تدخل  يف صراع مع  إذاالعناصر التبجيلية التضخيمية، هذه الصورة التارخيية 
خلالق بني كلتا الصورة التسليمية أو التقديسية اليت كرستها القرون، وهذا الصراع اجلديل ا

أي الرؤيا الواقعية التارخيية والرؤيا التارخيية املوروثة، هو الذي سيولد البديل ، الرؤيتني للتاريخ
ويعزز الوعي التارخيي  اإلسالميةالذي سيدخل اخلطاب التارخيي إىل الساحة الثقافية  )1(" اجلديد

  .، حبيث حيدث القطيعة التارخيية مع التاريخفيه

واخليايل ضمن الرؤيا الفكرية  األسطوريإن تعزيز الوعي التارخيي يتم بادراك العامل   
وإسقاطه من العقل اإلسالمي لتحديد حقيقته ألنه يساهم بشكل قوي وفعال يف تكريس  اإلسالمية

هذا الوعي بالنسبة للتاريخ واخلطاب وإدراك العامل التارخيي يف املعرفة البشرية وكل ما حيدث يف 
ملاضيها  وتارخيية معرفة علميةمتلك  اليتية احلديثة، هذا العامل على حنو ما حيصل يف الثقافة العرب

  .وتراثها الديين و الثقايف، لذلك فهي تستثمر يف هذا التراث على أسس علمية ألا متتلك ذلك

                                                             
  .293ص  املرجع السابق، ، قضايا يف نقد العقل الديين ، أركونحممد  -  )1(
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 تأسيسعلى حنو ما حدث يف الثقافة الغربية يتطلب  اإلسالميةاحلداثة املرجوة يف الثقافة  إن  
قطيعة االبستيمولوجية مع التصورات التقليدية احملكومة  رؤيا علمية للتاريخ وللواقع حتدث

بالقناعات الدينية املطلقة و الراسخة ،الرؤيا العلمية تؤمن بان احلقيقة والتاريخ والواقع كل هذه 
ع القناع عن التاريخ ياة اإلنسان واتمعات، وذلك برتالذي يطرأ على ح" حمكومة بالتغري  األشياء

يك خطابات القدماء، وتفكيك استراتيجيام يف احلذف والتصفية إلعادة الرمسي من خالل تفك
وذلك كله  )1(" من قبل اخلط املنتصر احلق يف الكالم للمرفوضني يف التاريخ والذين حميت أثارهم

املخيال االجتماعي وكيفية تكونه والقوى اليت لعبت  أركونيتم بواسطة تفكيك ما يطلق عليه 
الدوائر اخلاصة مبا هو خارق للطبيعة بالتعايل  أننعلم  أنينبغي " أركون دورا يف ذلك ، يقول

باالله الواحد احلي ولكن البعيد، وبالعقائد  أواالهلي وامليتافيزيقي وباآلهلة الناشطة واملهيمنة، 
السحرية أو األسطورية الشعبية اخلرافية أو الدينية هذه العقائد مرتبطة مجيعا باملتخيل، أقول ذلك 

ولو مل خيلق البشر هذه التصورات ومل ) أي البشر (كله هو أيضا من صنع الفاعلني االجتماعيني 
ومبقتضى هذه الفكرة فان كل األديان و املذاهب الدينية يف اإلسالم على )2(" يؤمن ا ملا وجدت 

دت اخل ليست مذاهب دينية خالصة وإمنا فيئات اجتماعية حتد…تعددها من سنة وشيعة وخوارج 
  .بفعل الصراع القائم حول السلطة

الصراع السياسي هو الذي أنتج هذه املذاهب وخلق مقدساا ورموزها تلك الرموز اليت   
 التأيدعواطف اجلماهري من اجل كسب اكرب قدر من  وإثارةتستخدمها يف نضاهلا ضد معارضيها، 

  .واملساندة الشعبية

ينية ويكتسي كل نضال سياسي من أجل صراعات د إىل تتحول الصراعات السياسيةإن   
وعلى هذا النحو ختتفي  ،من أجل املعارضة طابع القداسة والواجب من الناحية الشرعية أوالسلطة 

والدنيوي وبني املقدس واملدنس وسبب ذلك االختفاء يف رأي أركون  احلدود الفاصلة بني الديين
                                                             

  .238ص املرجع السابق،،كحيل مصطفى  -  )1(
  .133-132املرجع السابق ،ص ص، حممد اركون ، قضايا يف نقد العقل الديين  -  )2(
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خالل التأويالت اليت تستعمل قراءاا  لك منويتجلى ذ اإلسالميتارخيية للتراث ة الهو غياب الرؤي
  .، واردة من البعد التارخيي خلدمة ايديولوجياا ومصاحلها للقرآن 

على دور علم النفس التارخيي الذي يؤدي اىل الكشف عن العوامل النفسية أركون يركز   
التارخيية اليت  ةلرؤييساهم يف تكريس ا حيثواالجتماعية املتحكمة يف اإلنسان من خالل التاريخ، 

 ييناتمع وبني الدبط بني الدين وتتطلب إعادة دراسة هذا األخري بواسطة الكشف عن الروا
والدنيوي ، بني املتعايل والتارخيي، الكشف عن العالقة اجلدلية بني هذه الثنائيات بني اهللا واإلنسان 

قدس يف قضايا اجتماعية وإقحام امل فيها ومتاهت العالقة بينهما من خالل املمارسات االجتماعية
، بفعل مكانة املقدس وقدرا على توجيه وعي املسلم واملؤمن عموما، ال سيما تلك وتارخيية

  .الرتاعات الدغمائية اليت عملت على ترسيخها و الكثري من العوامل

نادا يلجأ أركون إىل كل مناهج العلوم اإلنسانية للكشف عن هذه الفرضيات التارخيية است  
البعد االجتماعي للظواهر يف حالة تغري مستمر داخل الزمين وبالتايل فال " ن أاىل النظرة اليت ترى 

يت الصريورة ال) الزمنية = أي التارخيية (ميكن فصله عن التارخيية بصفتها صريورة لكلية العامل 
أن املؤمنني يضنون وعقائده وأخالقه مبا فيها، على الرغم من  تصب كل أشياء العامل ومؤسساته

فوفق هذا املنظور جيب النظر إىل كل موضوع معريف أو ثقايف بأنه نتيجة تطوره عرب   )1("أا ثابتة
ذلك النص املقدس الذي يصنف حسب املؤمنني بأنه نص متعايل وميتافيزيقي،  مبا يفالتاريخ، 

ولكن لألسف الشديد مت تصفيه لإلشارة فقط فان املعتزلة قد انتبهوا هلاته املسالة منذ زمن طويل 
  .أرائهم وحرق كتبهم

ولتحليل معىن التارخيية بعمق أكثر جيب التميز بينها وبني التارخيية اليت يتجسدها املنهج   
تتبىن فكرة أن األحداث والوقائع أو األشخاص الذين وجدوا حقيقة، هم الذين "الفينولوجي واليت 

، متكن من أن يقبلوا كمادة صحيحة للتاريخ دلت على وجودهم األحداث ووثائق صحيحة 

                                                             
  .42ص ،املرجع السابق حممد أركون ، اإلسالم األخالق والسياسة ، -  )1(
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الفعلي واحلقيقي، وهذا يعين بعبارة أخرى استبعاد كل العقائد والتصورات اجلماعية اليت حترك 
، متلك االمكانيات مع العلم أن هذه العقائد )1("املخيال االجتماعي وتشطبه من ساحة التاريخ

موازين القوى وضمن األحداث التارخيية  غريت وقديف عملية حتريك العجلة التارخيية  الكافية
  .الكربى

إن التارخيية  تعيد االعتبار ملختلف النشاطات واملمارسات اإلنسانية اليت أبعدا التارخيامية   
يعين إعادة إدخال كل ما متحوه "ألا غري موثقة من اجل إعادة االعتبار هلا ضمن أحداث التاريخ 

ه باحتقار أي كل احلماسات اجلماعية واألحالم املمكنة والتطلعات الغري التارخيانية عادة أو تتجنب
هذا ما جعل اركون يعطي   )2(" مشبعة واملبادرات اهضة و األسطورة احملركة وقوى املخيلة

األمهية لعلم النفس التارخيي ضمن مشروعه كبعد منهجي من اجل فهم األبعاد النفسية الشعورية  
دجمه يف التاريخ ال سيما التاريخ االسالمي  إعادةخطابا ال تارخييا جيب  أنتجت هلذه االتشطة واليت

  .يف هذا اال أعمقالذي ال يزال حمتاجا اىل دراسات 

حقله  إنتاجبصفتها املقدرة اليت يتمتع ا كل جمتمع يف " ازكونالتارخيية يعرفها  إن  
الواقع  غاىلفهي اذا النظرة . )3("أيضاص به االجتماعي والثقايف اخلاص به، ووسطه التارخيي اخلا

  .واحلقيقة واالنسان يف ان واحد من منظور السريورة و التغري و احلركة وليس من منظور الثبات 

الالتارخيية داخل اخلطاب  ةأما اآلن فسنحاول اإلشارة إىل الكيفية اليت تتجلى ا الرؤي  
 يومنا هذا وتدعي سري اليت ال تزال مستمرة إىلاإلسالمي بواسطة القراءات والتأويالت والتفا

فإذا كان الوحي قد أغلق ائيا مبوت النيب فإننا جند أمر " املسلمني حاجات لتلبية . ةامتالك الراهن
تفسريه وشرحه وترمجته إىل معايري وشعائر أخالقية وقانونية ال يزال مستمرا حىت يومنا هذا، وذه 

جند أن األمة ) اليت تقوم ا الذات على ذاا، وحتت ضغط التاريخ أي ذه املمارسة( الطريقة
                                                             

  .49ص  ،املرجع السابق حممد أركون ، القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب، -  )1(
  .124ص ،املرجع السابق ،ن ، الفكر اإلسالمي ، قراة علميةحممد اركو-  )2(
  .116املرجع نفسه ، ص -  )3(
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وجتعله مستمرا يف التاريخ بشكل عادي كان الزمن مل  )1("تنتجه كتراث حي  أواإلسالمية تولده 
تلك التفاسري والشروحات ال تأخذ بعني االعتبار املسافة الزمنية  أنميضي عليه وخصوصا 
لة بني حلظة نزول الوحي وحلظتها الراهنة، وهذا ما جعل من هاته والتغريات التارخيية الفاص

  .القراءات مفصومة عن الواقع وخاصة باعتمادها على مناهج وأساليب القراءة التقليدية 

إىل ذلك فإن هذه القراءات تنطلق من فرضية أا قراءة صحيحة و متتلك  ةباإلضاف  
ال "م واحد صحيح بينما األصح حسب أركون مشروعية التفسري و هي فرضية تؤمن بوجود إسال

يوجد إسالم واحد كما تزعم األرتوذوكسية السنية أو الشيعية، كما اخلارجية، كما فعلت 
و ذا املعىن فإن كل تفسري يدعي إمتالك حقيقة النص هو تفسري بعيد عن )2("املسيحية و اليهودية 

ين، و أن التأويل الصحيح هو ذلك التصحيح القائم احلقائق اليت يتوهم أنه يصل إليها يف النص القرآ
على مناهج العلم احلديثة، هو الذي يرى النص الديين على حقيقته التارخيية و املوضوعية، هذه 
املناهج املتمثلة يف علم التاريخ و اللسانيات و الدراسات اإلجتماعية على إختالفها، ذلك التأويل 

الرمز داخل احلقل الداليل الذي يعي دور اخليال واالسطورة و املفتوح على خمتلف اإلحتماالت هو
للخطاب الديين و يعي األبعاد اللغوية و دورها يف إنتاج املعىن، بناءا على التصورات احلديثة يف 

  .علم اللغة 

مازالت صعبة  ةلكن بالرغم من اإلمكانيات املتاحة لبلوغ مثل هذه القراءات إال أن املهم  
إىل الطريقة اليت مورست أثناء تدوين و كتابة القرآن يف شكل مصحف، ألن حلظة  ومعقدة بالنظر

مجع القرآن تعد حلظة حامسة يف تاريخ الفكر اإلسالمي بالنظر إىل مكانتها الثيولوجية يف الوعي 
اإلسالمي و اليت حددت الالمفكر فيه و خاصة يف املرحلة الالحقة من خالل مفاهيم علم الفقه، 

انة اليت حتظى ا هذه اللحظة جعلها يف منأى عن أي نقد و بعيدة عن كل الشكوك اليت هذه املك
و ذلك "بالتايل فإن إحالل الرؤية التارخيية يكون بواسطة النقد التارخييم حول ما يقال عنها، وحتو
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ءة بالعودة إىل تلك املرحلة التأسيسة لترعيتها أركيولوجيا و فهم كيفية تشكلها تارخييا و إضا
هذه املرحلة اليت متثل املرحلة التارخيية األوىل و اللحظة اليت تشكل فيها  )1("الالمفكر فيه ألول مرة

التراث لكن الرؤية اإلسالمية الدينية تتفادى احلديث عن هذه الفترة ذا الشكل و ذه الطريقة و 
ق يتفادون احلديث عن خترجها من التاريخ الواقعي لألحداثّ، حىت علماء السنة يف هذا السيا

تفادون اخلوض يف مثل هذه املسائل، الا توقعهم يف احلرج بسبب التناقض و ي" الفتنة الكربى"
الناتج عن تصورهم الالتارخيي يف مقابل احلقيقة املوضوعية والتارخيية حول تلك املرحلة وحول 

  .الشخصيات الفاعلة فيها

على الرغم من أن تراثا كهذا هو ذو و"ية ويف ظل كل هذه املعطيات واألحداث التارخي  
نه منغرس منشأ تارخيي واضح و يكمن حتديده بدقة، فإنه يدعي صفة التعايل على التاريخ، أل

يعرب عن تعاليه و متزيهه، لكن الواقع التارخيي يتناقض مع هذا الزعم ، داخل الوحي و)متجذر (
إبطال القول أن النص الديين يتجاوز ض وإسم العلوم اإلنسانية ميكن دحإذن ب )2("التيولوجي

ما قالته املعتزلة حول مسألة خلق القرآن و إعتباره رأي املعتزلة إىل التاريخ وهكذا نعود من جديد 
متعاليا ، وعليه فان هذا املوقف أصيل يف التراث اإلسالمي وليس ليس أزليا انه حادث يف الزمن و

  .غريب عنه

خيية للتراث، واليت تقوم على اخللط بني الديين والدنيوي تعود لكن استمرار الرؤية الالتار  
أي بعد )م 362هـ 11عام (منذ  اإلسالمكل أنواع السلطة اليت ظهرت يف "  أن  غاىل باال ساس

، )3("موت النيب قد جلأت إىل هذا اخللط بني الذروتني الدينية والدنيوية لكن لكسب الشرعية 
يومنا هذا ختصة مع تنامي احلركات األصولية واالستالم  ىلإومازالت هذه الظاهرة تتكرر 

السياسي وقد جنحت هذه اخلرية يف جتيش الشعوب وكسب التأييد وهذا يعكس فعال التراجع 
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السالمية بسبب بعدها عن نظريات السياسية احلديثة القائمة على الفصل بني  اتمعاتالذي تعرفه 
  .ةالدين و الدولة وما يسمى بالعلماني

شات الكثرية اليت ااملزيد من البحث والدراسة من خالل الور إىلهذا الواقع الذي حيتاج   
يشكل خطرا على اتماعات العربية  أصبحمن اجل جتاوز هذا الواقع الذي  ازكونفتحها 
  .ها العنف املقدسلاليت ميارس داخ السالمية

ة للماضي خصوصا حول فترة النبوة ل رؤية تارخييزال الكثري من املسلمني حييون داخوال ي  
 إمكانية السالميةوالذي تدعي اخلطابات  برأيهمالنقي واملثايل  االستالمو اخلالفة الراشدة اليت متثل 

  .كحل ال بديل عنه إليهالعودة 
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     :                                                                            اخلامتة   

ها رواد النهضة العربية ية  اليت بدألقد استطاع الفكر العريب  أن يواصل املسرية الفكر
األوائل، لكن خبطى  مثقلة بسبب الظروف التارخيية اليت يعيشها  الوطن العريب  يف ظل سياسة 

 نسجام إليها االاهليمنة الغربية  الرامية  إىل تفتيت العامل العريب، إىل أجزاء متنافرة يصعب إعادة 
املستقبل القريب  مستعملة يف ذلك  كل أنواع الصراع املتاحة  بأشكاهلا التقليدية واملعاصرة، 

تقنيات واملعارف  البواسطة  زرع احلركات األصولية  وتغذية أفكارها  وإذكاء نار الفتنة باستعمال 
لإلنسانية  يف وقت   احلديثة وقد اجنر عن ذلك  مظاهر العنف والوحشية اليت ال متت  بصلة

أخذت هذه املمارسات تتالشى وتنحصر يف ظل  تقدم البشرية  وسيادة  القيم اإلنسانية والعقالنية  
  .املعربة عن التحضر 

وكل هذا يف غياب إرادة سياسية  خنبوية تعمل  على إرساء  قيم العدالة والدميقراطية 
ية وكل إشكال الظلم واالستبداد والعنصرية  واحلرية والتسامح والقضاء على املمارسات الالخالق

  .وحترير اإلنسان من كل  مظاهر التخلف و أشكال الشر 

يف ظل هذا الواقع العريب املرير  يبدو الفكر العريب وكأنه  بعيدا عن أهدافه التنويرية  
  وغاياته التقدمية ، اليت دارت من اجلها النقاشات والتحليالت وقامت األحباث والدراسات
  .وأنتجت اخلطابات وقد يبدو أي حديث  عن هذا الفكر  جمرد كالم ال معىن له ، من هذا املنظور

لكن بعيدا  عن النظرة التشاؤمية  الناجتة عن عاطفة  ردة الفعل اليت  تصدر  عما حيدث 
 على ارض الواقع  وبنظرة  موضوعية  تسعى  لرؤية  األشياء على حقيقتها حتم على الفكر العريب

املعاصر وال حتاكمه ومن خالل  هذه الدراسة العلمية األكادميية والنتائج املتوصل إليها  على مدار  
يهدف إىل إبراز قيمة الفكر العريب من خالل قدرته على إنتاج  خطاب  حمطات البحث الذي كان

  .ذا البحث لى االشكالية االساسية  احملركة هلعقالين بناءا ع
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يؤسس خلطاب  عقالين    أنفكر العريب املعاصر حاول وبشكل  عام ال أنوعليه  نستنتج 
العقالنية املعاصرة  املتسلحة باملناهج النقدية اليت تؤمن بالتحرر من هيمنة أي سلطة  إىلينتمي  

التقليد واجلمود والتبعية اليت حتكم  أشكالمهما كانت  مبا فيها سلطة العقل نفسها  وتتجاوز كل  
بسبب مرجعيته الدينية االديولوجية واليت يتم التعامل  اإلسالميلذكر العقل العريب العقل  واخص با

، هذه املرجعية اليت حتدد الوعي  وتشكله  على املستوى بعيدا عن املوضوعية و التارخيية معها
لقد  اجتهد  مفكرو الفكر العريب  –االخالقي والتشريعي  واملعريف والثقايف بشكل  عام 

يف نقد هذه املرجعية    - ليس  تفضيال  له وامنا لكونه النموذج املدروس  أركونمد وباخلصوص حم
نقدا علميا وفلسفيا اعتمادا على كل  منتجات  العقل  البشري  املعرفية واملنهجية، حماوال  جتاوز 

نية  والذي يمن عليه اخلطابات الالعقال األوىلبالدرجة  اديني عقالاعتربه الذي  اإلسالميالعقل 
ذات البعد االسطوري واليت  حتكمها الرؤية الالتارخيية الدوغمائية، والتأسيس للعقل  االستطالعي  
املتحرر  القادر  على  تغيري  الوضع  املتخلف  الذي كرسته  جمموعة  من الشروط التارخيية 

يل  للنهضة  سب والتجديد الفكري الذي ال اإلبداعواالبستينية، هذا الوضع الناتج  عن غياب 
لفلسفي والعلمي  كما أراد أركون وغريه من اخلطاب العقالين وا يتأسسعربية من دون ان 

  .املفكرين

للخطاب العقالين يف الفكر العريب  املعاصر ظل مرتبطا من منهجيات الفكر  التأسيسلكن 
ريه من املفكرين وعند  غ ازكونوهذا ما جنده باخلصوص عند   اإلنسانيةالغريب  يف خمتلف  العلوم 

االرتباط شكل من  امن خالل هذ، وخاصة العرب وهذا ما جعل هذا الفكر يف رأي البعض
حتمل  يف ذاا   وإمنا ،املناهج  املوظفة  ليست بريئة أنعلى خلفية   التجلي اإلديولوجي إشكال

ة  الغربية وتعرب عن املركزي األصلية اتصلح يف بيئتهكما أن هذه  ومقنعة، ولوجيات خفيةيدإ
 الفكر العريب يعرب عن التبعية  املعرفيةاملعرفة  وهذا ما يؤكد أن  إنتاجوتفوقها وقدرا على 

  .ركون اء ذلك  يف نقد  خمتار الفجاري ألللغرب كما ج ولوجيةيدواإل
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قيم العقالنية وفق ما  إرساءرغم  ذلك فان الفكر العريب املعاصر يعد حماولة  جادة  يف 
إال ،  ، كوا ال تتصل بالكمال واملطلقيةعرفة املعاصرة وحسب ما  مسحت  به مناهجهاامل أنتجته
د املستلهمة  النق آليةالتخلف وفق  طاهرةمال للمشروع النهضوي  وخطوة  حنو جتاوز  كستأنه إ

قل من مناهج العلم ومفاهيم الفلسفة املعاصرة املعربة عن الروح العلمية واليت متثل  صلبا خلطاب الع
ظل  خطابا خنبويا  يتردد   نهنسكت عن حدود الفكر العريب  أل  جيعلنا هذا  ال أن إىلوالعقالنية  

تتبناه  أنيف الواقع  دون   التأثرياالكادميية وامللتقيات العلمية وبعيدا عن  واألحباثيف اجلامعات 
  .السياسية  واإلرادةالنخب اليت متتلك السلطة  

متت قراءة  الفكر  إذان استكمال املشروع النهضوي أمر  ممكن أوبنظرة تفاؤلية نقول 
العريب املعاصر  قراءة  مبدعة  قادرة  على تغيري الواقع وقادرة على إبداع  مفاهيم ومناهج جديدة 

    .وعاملية إنسانية بإبعاد أصيالخطابا  فلسفيا  إبداعمتكن من 

وهو فيه إثارة جانب مهم  وريب املعاصر إن هذه الدراسة املتواضعة حاولت قراءة الفكر الع 
هذا الفكر، وتعميم الفائدة من خالل العمل على  األبعادالتعريف ملختلف اخلطاب العقالين ألجل 

يتكاثر  من اجل أن يتزايد واألوساط اجلامعية وجعل االهتمام  ا   نشر مثل هذه الدراسات داخل
وبناءا على هذا سنعمل يف املستقبل على تطوير . لنيل شهادات وفقط وال تقدمأكثر  فعالةتكون  

ألطروحة الدكتوراه بعون اهللا يف قراءة جديدة للفكر  –وخاصة أا منحت تصورا  -هذه الدراسة 
  .بدأ ومل ينته  بعدالعريب يف سياق استكمال املشروع الذي 

لعامل  يزداد وخاصة يف ظل الوضع الراهن الذي تعيشه اتمعات العربية  ويف زمن أصبح ا
حتافظ على بقاءها  من الصعب على هذه األخرية أن تستمر و تقلصا وصغرا حيث أصبح

من خالل املسامهة يف ممتلكة لروح املبادرة التارخيية وخصوصيتها دون أن تكون فاعلة ومؤثرة  
كي العلمي للمجتمعات املعاصرة، وتتجاوز النمط االستهالنتاج الثقايف واالبتداع الفكري واإل

 .احلياة أوجهالذي أصبح مستها الطاغية مجيع 
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